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ĮVYKI y 
APŽVALGA

B.N.

JAV PREZIDENTAS 
PIRMĄ KARTĄ BUVO 
EUROPOJE

Prez.George W.Bush’as 
birželio mėn.12 d.atvyko 
t Ispaniją,is kur pradėjo 
6-ių, dienų. lankymosi 
programą, susitikdamas 
su 5-ių valstybių vado
vais.

Tokią kelionę paskatino 
kylanti JAV politikos 
kritika.Prezidentas susi
tiko su Vladimir Putin’u 
pirmą, kartą . dalyvavo 
NATO viršūnių susitiki
me Belgijoje, ir7 Europos 
Sąjungos— Švedijoje. 
Simboliškai jis lankysis 
Lenkijoje ir Ispanijoje.

Pagrindinis vizito 
tikslas-artimiau susipa
žinti ir bendrauti su 
Europos valstybių vado
vais.

Šio vizito metu pokal
biuose ir diskusijose vy
ravo ne NATO plėtros 
klausimai, o JAV Nacio
nalinė Raketinė Gvnv- 
bos sistema, siūloma 
prez.G. W.Bush'd, kuris Eu
ropos vadovams aiškino 
jos naudingumą visai 
NATO.

Prez.G.VV.Bushą pasi
tiko ir eilė demonstra
cijų, jų tarpe ir "Žalie
ji", nepatenkinti,. kad 
JAV atsisako sumažinti 
į atmosferą išmetamų 
dujų kiekį.

Lankantis Briuselyje, 
buvo sustabdytas eismas 
tarp Briuselio centro ir 
oro uosto ir sustabdy
tas judėjimas kai ku
riose judėjimo arterijo
se.

Iš Belgijos Prezidentas 
nuvyko į Švediją, Viršū
nių susitikiman Goete-' 
burge. IŠ Švedijos kelias’ 
vedė į Lenkiją ir baigė
si Slovėnijoje, kur susi
tiko su Rusijos prez.VI. 
Putin'u.

Montrealio "The

Gazette" atspausdino di
delę nuotrauką, tokį tik
rai amerikietiškai mara
toninį žygį atlikusio JAV 
Prezidento ir ramaus Ru
sijos Prezidento, paduo
dančio vienas kitam ran
ką. Taip pat ir abiejų, 
tokių skirtingų išraiškų 
veidų nuotraukas.

JAV Prezidentas turės 
apie ką pagalvoti 
sugrįžęs namo.Linkė
tina,kad jis. nepasi
duotų^ pirmam susitikimo 
įspūdžiui, nes atįapaŠir- 
diskai pasakė žurnalis
tams, kad jis, pasižiūrė
jęs j Vl.Putin’o akis,ma
no "pažvelgė į jo 
sielą".

Savo laiku vienas 
prezidentų po susitiki
mo su Stalinu, pasakė:"I 
like the Old Joe"...

* "Le Devoir" ", pir
masis ir vienintelis laik
raštis Montrealyje pa
skelbė žinią,kad Lietu
vos Ministeris Pir
mininkas Rolandas Fak
sas buvo priverstas at
sistatydinti. Žinia pa
skelbta birželio mėn.21.

• Prez.Vl.Putinhs papuo
šė buv. prez.B.Jelciną 
nauju I-jo laipsnio gar
bės medaliu.Kaip gudrus 
diplomatas,sugebėjo at
kreipti dėmesį, kad per 
9 jo ‘ valdymo metus, 
nebuvo pagerintas žmo
nių gyvenimas:"Viską, ką 

mes pergyvenome per pa
skutinį dešimtmetį,nuro- 
do viena— kad bet kokia 
reforma prasminga, jeigu 
tarnauja žmonėms" (Ar 
tikrai "patarnavo" sovie
tinis režimas, išskyrus 
partiečių viršūnes ir jo 
pavaldinių^.^aip tik dėl 
to tikros reformos sun
kiai vykdomos, nes ke
lios kartos išaugintos be1 
iniciatyvų ir kūrybiško 
galvojimo paskatų ...)

Medalio įteikimo cere
monija vyko pažymint 
Rusijos Dieną, kai 1990m. 
buvo paskelbtas Demo
kratijos siekis.

(Beje, Čečėnijos atve
jis vis nutylimas...)
• Quebeco Premjeras 
Bernard Landry spaudai 
atsiųstame sveikinime 
FČYe National proga, 
kvietė "pasidžiaugti 
paskutiniais šimtmečiais 
nueitu keliu,su pasitikė
jimu ir mūsų Žmonėms 
charakteringa drąsa 
žvelgti į ateitį.

"J’offre aux Quebecoi
ses et Qučbdcois de 
toutes origines mes 
meilleurs voeux A 
l’occasion de notre Fėte
Nationale".

TaŽiau, porę dieną 
prieš Montrealio Savival
dybių Reikalams min . 
Louise Harel iŠkoliojo 
Westmount’o distrikt§,ka 
vien iš tu, kuris nepri
taria Montrealio metro- 
lio idėjai.Jai atrodė, 

York Times" pranešė, kad 
Prancūzijos Nacionalinė 
Asamblėja svarstė įsta
tymo projektą, kurį priė
mus, prez.Jacques Chi- 
rac'as prarastų imunitetą^ 
neliečiamybę - nuo apkal
tinimų dėl korupcijos.

Gausėjantys įrodymai, 
kad būdamas Paryžiaus 
meru ilgą laiką (1977- 
1995m.) jis buvo įsivėlęs 
į korupciją, davė progą 
šį atvejį kelti į viešumą, 
ypač, kad ateinančiais 
metais vyks prezidenti
niai rinkimai. Asamblėja 
yra dominuojama Jsocialis- 
tų Partijos narių, projek
tą remia ir Ministeris 
Pirmininkas Lionei Jop- 
lirias. Manoma, kad • jis
kandidatuos į prezidenti
nį postą. Prez.Jacques 
Chiracas yra konservato
rius.

kad •* Westmount’as 
pasmirdęs senu 
nializmo kvapu", 
jerui jos 
issisokimai 
gyvena 
paskutiniais 
tik apie 40% Westmoum 
t’o gyventojų 
anglofonai. ... - - .& ( Prošvaiste — visuotinai
e Lietus,deja,sutrukdė kylantis balsas už garbin- 

dauge4io-ir visų kitų gą valdymą ir korupcijos 
išbartų "fonų"laukiamą tramdymą: Iti laiptelį į ci- 
Quebčc’o Šventės paradą, vilizacijos pakopą.

kolo- 
Prem- 

nekultūringi 
patiko...O ji 
praeitimi,nes 

duomenimis

Jei tokie aukšto išsi
lavinimo , rango ir patyri
mo politikai įklimpsta į 
korupcijos liūną...ką 
sakyti apie mūsų Lietuvė- 

yra lės "specialistus"?

KANADOS LIETUVIŲ FONDO PARAMĄ LIETUVOJE 
gavo:

$200 - "Gyvieji Akmenys" religinė grupė, $300 - 
Jaunimo Paramos Centras Anykščiuose.

Po $400 - laikraščiai "Kardas" ir "Elektrėnų Ži
nios, Pagelba Lietuvos vaikams per E.Gudinskienę.

Po $500- žurnalai "Žiemgala" ir "Metai", laikraš
čiai "Rytas" ir "XXI Amžius", Lietuvos Skautija, 
Šiaulių Skautų Tuntas, Rimdžiunų Mokykla, 
"Levindra" Utenos Mokytojų Dr., "Aušra" Šiaulių 
Miesto Muziejus, Katalikų Evengelizacijos Centras, 

1 Visų Šv.p-ja Vilniuje, Laisvės Gynėjų Paramos Cent
ras, "Mažoji Studija" radijas.

$700 - Laikraštis "Tremtinys".
Po $800 - laikraščiai "Apžvalga" ir "Dienovidis", 

Laisves Kovų Archyvas, Senasalio pradžios mokykla.
Po $1000 - laikraštis "Lietuvių Godos", Paliepių 

pagr.mokykla, Suvalkų Kr.Liet.Sąmbūris, "Kregždu
tė" žurnalas vaikams.

$1500 - Kretingos Jaunimo Taryba.
Po $2000 - Alytaus Vaikų Globos Namai, 

"Vilnijos" Draugija.

$25.144.00 A.A.Tamošaičių Meno Galerija Vilniu
je, pagal susitarimą.

Tai gautos palūkanos už A.A.Tamošaičių įnašą 
KLFonde.

Viso išdalinta $46.744.00. Stipendijos bus 
paskelbtos vėliau. KLFondas

A.Juozapavičius



50-meCio žaidynė

We acknowledge the financial support of the Go
vernment of Canada through the Publication Assis
tance Program (PAP).
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Toronte, išskyrus Šaudymo - Hamiltone, "Giedraičio" šaudykloje.
" pirmenybėse.

mėn.3,4 ir 5 d.d. vakarais, o LIEPOS 
vai. v. rengiamas ŠALFASS-gos SUKAKTUVINIS

. vasary SALFASS, minėdamas savo labai. sėkmingos veiklos 
mėn. 4-7 d.d. dalyvaus krepšinio ir tinklinio, lauko teniso, 

golfo, kėgliavimo, Šachmatu ir Šaudymo žaidynėse. Visos
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Kanados Vyriausybė suteikia paramą. "NL" per — 
siuntimui ’’Publication Assistance Programos PAP" 
rėmuose.

Džiugu, kad Klaipėdos. "NEPTŪNAS" dalyvaus Vyrų "A
Šokiai ir Priėmimai vyks LIEPOS

..<• men.6 d.,;*1’ penktadieni, 7
VAKARAS Toronto Lietuvių Namuose; 8 vai. - ¥ o k i a i Wild Rose Saloon 
International, Piazza Hotel.

Renginio pabaigai - LIEPOS mėn. 7 d., Šeštadieni ŠOKIAI Toronto 
Lietuvių, Namuose.

UŽbaigimo Mišios: LIEPOS men. 8 d., 10:30 vai., PRISIKĖLIMO Parapijoje.
Šią jubiliejinę programa rengia "AUSROS" SPORTO KLUBAS. Visos info- 

macijos gaunamos kreipiantis tel: -416-234-5792*

Metinė prenumeratos kaina Kanadoje — $30,- 
Rėmėjo - $35,—

• P.S. Bendradarbiii ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. RankraAdiai gali ' 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuodidra, grūdinami tik 
iš anksto susitarus. Už skelbimų turijii redakcija, arba 
leidykla neatsako.

buvo patiektos rekomen
dacijos ir būdai jas įtvir- 

kovojant su "plo- 
’. Tokia pasiūlyta 

' programa buvo sėkminga 
ją įvykdžius Bahamojė, 
Cayman salose, Lichten
šteine ir Panamoje, kaip 
skelbiama AP/CP agentū
ros iš Washongton'o.

tinti, i 
vimais”

Kairėje-

JAV ILLINOIS

VALSTIJOS

GUBERNATORIUS

GEORGE H.

• Masinis kapas, su 
liais tuzinais etninių 
banų palaikais, rastas 
toli Belgrado, 
lavinimo stovykloje.

ke- 
al- 
ne- 

policijos

"NL" Redaktore ir leidėjai gavo 
is Illinois Valstijos Gubernatoriaus už 
laikraSČio leidybos 6O-metį. "On

Policija, istyrusi sį ra
dinį, jį sieja su buv. prez, 
Slobodan Miloševičiaus 
bandymais ’ nuslėpti karo 
nusikaltimų pėdsakus.

Jugoslavijos prez. Voji
slav Kostunica pareiškė, 
kad Miništetių kabinetas, 
tikriausiai patvirtins ' įs
tatymą perduoti ;karo nu
sikaltimais įtariamuosius, 
kaip kad; Sl.Mįlosevič1ų$; 
Jungtinių Tautų Tribuno
lui Hagoje., .

Toks įstatymas bus pa
teiktas patvirtinti Jugo- 

pasveikinimtĮ .slavijos Parlamentui, 
užbaigtu šio

behalf of the 
people of the State of Illinois, I commend your 
participation in the Lithuanian community. The 
hard work' that goes in to each and every publica
tion is very much appreciated".

Jis taip pat pabrėžia, kaip svarbu visiems yra 
komunikuoti savųjų tarpe. Is jo įstaigos gauname 
per jo asistentę Pat Michalski, nuotraukų.

A N

i

yra surinkta ir 
įrodomosios me- 
dėka kurios Sl.Mi-

Beje, 
daugiau 
džiagos, 
losevič’ius praranda ir dar 
užsilikusių, buvusių jo rė
mėjų, lojalumą." Ylos mai
še nepaslėpsi..." sako se
nolių išimtis.

NATO KITĄMET VĖL ATVERS SAVO DURIS 
KANDIDATĖMS.

Birželio mėn. 13d. per aukščiausiojo lygio susiti
kimą Briuselyje susirinkę Aljanso valstybių bei vy
riausybių vadovai paskelbė, jog antroji NATO plėt
ros banga įvyks jau kitų metų rudenį, aukščiausiojo 
lygio susitikime Prahoje.

"Remiantis dabartine ir numatoma valstybių kan
didačių pažanga, Aljansas viliasi ir tikisi kitą 
plėtros ratą pradėti Prahos aukščiausiojo lygio su
sitikime 2002 metais"- žurnalistams paskelbė NATO 
Generalinis Sekretorius George Robertsonas.

"Jeigu kandidates ir toliau darys tokią pažangą, 
kokią daro dabar, Prahoje galėsime pradėti naują 
plėtros bangą. Mes sutarėme, kad visoms Europos 
demokratinėms valstybėms, kurios nori prisidėti prie 
mūsų gretų ir kurios atitinka mūsų standartus, turi 
būti suteikta galimybė tai 
donų linijų ir išorinių 
Jungtinių 
Bush'as.

Kitaip 
palaidota 
nei vienos kandidatės. G.Robertson'o žodžiais' 
tariant,-"nulinės plėtros versija yra atmesta".

"Dabar jau .nebėra ’ jokių abejonių, jog antroji 
plėtros banga Prahoje įvyks-;* Buvo/.duotas aiškus^sig- 
nalSas, jog reikia, toliau- rengtis -narystei ir užsjtikr: 
rinti, kad patektume į kviečiamųjų . grupę", — džiau
gėsi Lietuvos misijos prie NATO, ambasadorė Gintė 
Damušytė. •

"Jokių sprendimų priimta nebuvo. Klausimas*;,kąs; 
galėtų ateityje būti, pakviestas į NATO svarstytas 
nebuvo" - garantavo G.Robertson'as.

G.Robertsonas taip pat dar kartą garantavo, jog 
būsimoje plėtroje jokia salis - supraskite, Rusija — 
neturės veto teisės ir jokia demokratiška Europos 
valstybė iš plėtros, proceso nebus išstumta dėl jos 
geografinės padėties.

JAV dienraštis "The Wall Street Journal" komen
tuoja, kad galima Baltijos; šalių narystė lieka la
biausiai kontraversišku plėtros klausimu. Del jų 
Aljansas apsispręs ne anksčiau kaip kitų metų pra
džioje.

padaryti. Be jokių rau- 
valstybių veto" — pareiškė 

Amerikos Valstijų prezidentas George vV.

tariant, Briuselyje tvirtai ir oficialiau buvo? 
galimybė - Prahoje į 1 Aljansą nepakviesti

• Dr.Richard Schabas, 
buvęs Ontario pagrindi
nės medicinos valdinin
kas sveikatos reika
lams, liudydamas teisme 
apie Walkertono,Ont.E.co
li bakterijos geriamo 
vandens epidemijos grės
mę, apkaltino aplaidumu 
Premjerą Mike Harris.

Jis pašalino iš disku
sijų dr.R.Schabas, kuris 
prieš 10 metų įspėjo 
apie pavojų, nekreipė pa
kankamo dėmesio į siūlo
mas rekomendacijas iš
vengti galimai epidemijai.

Kadangi labiau buvo 
kreiptas dėmesys į finan
sus, o ne į gyventojų 
sveikatos būklę, dr. R. 
Schabas iš pareigų pasi
traukė.

Vyksta tyrimai ir ap
klausinėjimai. Geriamo 
vandens problemos iŠky - 
la ir kitose vietovėse.
2 psl.

BURBULIUOJA PLAUNA
MŲ PINIGŲ PUTOS.

Tarptautinę Finansinių 
Reikalų Sprendimo Gru
pę (Task Force) sudaro 
Kanada, JAV ir kitų di
džiųjų industrinių kraštų 
dauguma t viso 26 valsty
bės. šiomis dienomis trys 
valstybės gavo įspėjimą 
sutramdyti pinigų plovi
mą arba bus taikomos 
joms ekonominės sankci
jos.

Nurodyta data susi
tvarkyti iki š.m. rugsėjo 
mėn.30 dienos. įspėjimai 
pateikti Rusijai, Filipi
nams ir Pacifiko salai 
Nauru.

Čia suminėti kraštai 
per metus laiko nerodo 
jokio progreso pinigų plo
vimo eliminavime, kai jų 
vardai buvo įtraukti į 
"juodąjį sąrašą",kartu su 
dar 14 kraštų ir terito
rijų. Šiems kraštams

• Britanijos didžioji lite
ratūrinė oranžinė premija 
$67.500 (Can.) atiteko 
australietei Kate Gren
ville už knygą "The Idea 
of Perfection". Pasiū
lytų premijai 6-rių knygų 
tarpe buvo ir kanadietės 
Margaret Atvvood "The 
Blind Assassin"
• Buv.Rusijos prez.Boris 

Jelcinas nusprendė nuvyk- 
į Kiniją, kur ieškos tra
dicinių kinietiškų gydymo 
galimybių pagerinti savo 
sveikatą, nes geriausi Va
karų medicinos metodai 
nepajėgia apginti jį nuo 
chroniškų širdies, plau
čių ir su alkoholizmu su
rištų negerovių.

v Žolinių vaistų įvairus 
mišiniai ir pastovus aki- 
punktūrinio gydymo cik
las, tikimasi > bus atitin
kamas ir efektingas 
B.Jelcino sveikatos atsta
tymo būdas.

Kita vertus, to paties dienraščio teigimu, Briu
selio koridoriuose pasigirsta vis daugiau ir stipres
nių signalų, jog Baltijos šalių galimybė prisijungti 
prie NATO įgauna realumo.

Juolab, kad į galimą jų narystę vis palankiau 
žvelgia ir pagrindinės NATO narės - Jungtinių Vals
tijų diplomatai.

Nors kai kurios Europos valstybės, ypač Vokie
tija, į tokį greitą Aljanso žengimą į Baltijos šalis, 
žiūri daugiau nei atsargiai.

NEPAMIRŠKIME GERTI... VANDENį
Karščių metu - o dabar jie pradeda stipriai va

sariškai reikštis - labai svarbu saugotis, kad orga
nizmas, daug išprakaituodamas, nepritrūktų vandens. 
Tai reiškia, kad, esant karščiams, vidutiniškai kiek
vienam sveikam žmogui reikia išgerti per dieną apie 
8 puodelius vandens. Kava neįskaitoma, nes ji pa
skatina skysčių išvarymą iš kūno. Taip pat veikia ir 
diuretiniai (nuvandenimo) vaistai.

Kad neapimtų letargija, išvengtumėte alpimo ir 
didelio nuovargio bei galimų spazmų, pirmiausia 
gerkite pakankamai vandens arba sportininkams ski
riamus gėrimus.

Karščių metu sumažinkite fizinius darbus,ilsėkitės, 
prisilaikykite pavėsyje jei esate lauke ir ,jei neturite 
namuose vėsintuvo, praleiskite kelias valandas pre
kyviečių, teatrų ar kitur, vėsinamose patalpose.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.13



Vaikams
Mes siūlome visą eilę paslaugų, tame tarpe financinę paramą bei informaciją 
apie vaikų mitybą ir saugumą. Nepamirškite, kad nuo liepos mėnesio, kai 
kurie tėvai turės teisę į padidintą Kanados vyriausybės pašalpą vaikams 
(Prestation fiscale canadienne pour enfants / Canada Child Tax Benefit).
Dėl leidinio, apžvelgiančio daugiau kaip 100 paslaugų vaikams ir 
jų tėvams anglų ir prancūzų kalbomis, kreipkitės:
1 800 O-Canada
(1 800 622-6232) *
Tėlėscripteur/ATME : 1 800 465-7735
canada.gc.ca
Kanados vyriausybės paslaugų centras (Centres d'accės ii*i
Service Canada / Service Canada Access Centres) V/3X13.CIH

• Rolandas Faksas siūlė 
Lietuvos prez. Valdui 
Adamkui laikinai prem
jero pareigas patikėti fi
nansų ministeriui Jonui 
Lionginui. Prezidentas 
priėmė R.Pakso vyriausy
bės atsistatydinimą, ta
čiau ministerių kabine
tui laikinai vadovauti pa
vedė ūkio ministeriui Eu
genijui Gentvilui.Jis šias 
pareigas eis tol, kol bus 
sudaryta nauja Vyriau
sybė.

GALŲ GALE-PENSIJŲ 
REFORMOS.

Seimas dar tebesigin
čija dėl pensijų refor
mos finansavimo šaltinių 
Reformos įstatymas turė
tų būti priimtas šjoje 
pavasario sesijoje, tačiau 
reformą gali tekti atidė
ti po to, kai Vyriausybės 
parengtam įstatymuo pro
jektui nepritarė Seimo 
Biudžeto ir Finansų 
Komitetas.

Iki metų pabaigos, prr 
ėmus dar ir Pensijų Fon
dų įstatymo pakeitimo 
įstatymą, nuo 2002 
m.pradžios turėtų pra
dėti kurtis pirmieji pen
sijų fondai.Diskusijos dar 
tebevyksta,nuspręsta pla 
čiau supažindinti visuo
menę ir ekspertus su ki
tų šalių patirtimi šioje 
srityje, įvertinti savo 
problemas kitų šalių kon- 
tekse.

Vilniuje vyko Sociali
nių Reikalų ir Darbo Mi
nisterijos iniciatyva su
rengta tarptautinė kon
ferencija "Pensijų refor- 
ma:įgyvenoinimo patirtis. 
Joje dalyvavo ekspertai 
iš įvairių užsienio šalių.

Atrodo, jog susiprasta 
kad reikia pasižval
gyti, kur jau "atrastas 
dviratis". Ir pensijų re
formos ginčai, reikia ti
kėtis, neužsitęs. O gal 
jų iš viso nebereikės?

• Didžiausia Lietuvos 
alaus darykla Klaipėdos 
"Švyturys"^ gegužės me
nesį pagerino Visų laikų 
Lietuvos alaus rinkos 
pardavimų rekordą. Uos
tamiesčio alūdariai praė
jusį gegužės mėnesį par
davė 7.8 mln.litrų alaus.

• Lietuvos spauda pra
neša, kad "LUKoil" ne
gali garantuoti naftos 
tiekimo Lietuvai. Šios 
Rusijos naftos kompani
jos vadovai teigia, jog 
jie negalėdami realiai 
valdyti Lietuvos naftos 
komplekso,skeptiškai ver
tina Lietuvos vyriausy
bės pasiūlymą įsigyti 
33% bendrovės "Mažei
kių nafta" akcijų. 
LUKoil viceprez.J.Storo- 
ževas išspausdintame in
terviu Rusijos verslo laik
raščiui "Vedomosti" ("Ži
nios") pareiškė, kad Ru
sijos kompanijos vadovo 
V.Alekperovo vizitas į 
Lietuvą buvo atidėtas ne- 
nustatytam laiko dėl to, 
kad Lietuvos vyriausybė 
negalinti įforminti LUK
oil komplekso valdymo 
teisės,kuri priklauso JAV 
kompanijai "Williams In
ternational".

• Rusijos įmonė "Inter- 
RAO JES" birželio mėne
sį ketina į Baltarusiją 
eksportuoti apie 200 mln. 
kWh lietuviškos elektros 
energijos. Tai patvirtino 
bendrovės "Lietuvos ener
gija" vadovas D.Mikalajū
nas. Pagal šių bendrovių 
pasirašytą ilgalaikę bend
radarbiavimo sutartį, Ru
sijos įmonė per metus 
žada iš "Lietuvos ener
gijos" nupirkti iki 7 mi- 
lojardų kWh elektros ener

gijos. Ji būtų eksportuo
jama į Baltarusiją ir Ru
sijos Kaliningrado sritį.

Spaudos pranešimais, 
jeigu žadėtas elektros 
kiekis bus nupirktas, tai 
bus didžiausias iki šiol į 
Baltarusiją eksportuotas 
lietuviškos elektros ener
gijos kiekis.
• Adolfas Šleževičius at
gaus savo garsų indėlį, 
kurio atsiėmimas iš Ak
cinio Invokacinio Banko 
prieš penkerius metus 
jam kainavo aukštą prem
jero postą. Kilus skanda
lui, politikas išsiimtus iš 
Banko pinigus, grąžino į 
Banką ir iki šiol 
negalėjo jų atsiimti.

Vilniaus Apygardos 
Teismas priėmė nuospren
dį, palankų buvusiam po
litikui ir Turto Bankas 
turės A.Šleževičiui grą
žinti 135 tūkst. 162 litus.

PAVYKO SUSITARTI
Birželio mėn.15d. ofi

cialiai patvirtinta infor
macija apie ilgiau nei 
keturis mėnesius truku
sių "Mažeikių naftos" 
įmonėje šeimininkaujan
čios JAV bendroves "Wil
liams International" de
rybų rezultatus su antrą 
ja didžiausia Rusijos naf
tos verslove "Jukos".Pa- 
staroji bendrove įsipa
reigojo 10 metų kasmet 
į Mažeikius pateikti po 
4,8 mln.tonų naftos, o 
per Būtingės naftos 
terminalą eksportuoti 
maždaug po 4 mln. tonų 
naftos. Šalia to, "Jukos" 
būtų viena didžiausių 
"Mažeikių naftos" akci
ninkų , išleidžiant naujas 
akcijų emisijas; jiems ke
tinama suteikti galimybę 
įsigyti 26,85% "Mažeikių 
naftos" akcijų.

Už šį paketą "Jukos" 
sumokėtų 75mln. JAV 
dolerių bei suteiktų 
tokio pat dydžio paskolą.

Sutartis įasiraSyta Vb- 
kietijoje, Frankfurte prie 
Maino, lėktuve, skren
dant į Vilnių.

Pasirašytąją sutartį 
ūkio ministeris E.Gentvi
las pavadino "stabilumo 
garantu" ir "geru daly
ku", nes, jo manymu, 
"Lietuva galų gale paro
dė, kad ne viena įmonė 
gali viską kontroliuoti ir 
diktuoti sąlygas".

• Už 150 mln.litų par
duotame Taupomajame 
Banke, akcininkų susirin
kime buvo išrinkta nauja 
LTB Taryba ir Valdyba.

Visi šio banko valdy-

2001.VI.26.

VD UNIVERSITETO ABSOLVENTAI
Atsikūręs Vytauto Didžiojo Universitetas šiais 

metais išleido jau ketvirtąją absolventų laidą,tačiau 
tik prieš keletą dienų buvo įkurtas Absolventų 
(Alumni) klubas.

Jo tikslas - išlaikyti studijų metais 
užsimezgusius ryšius ir -neleisti jiems nutrūkti. Esa
me reikalingi vienas kitam, iš kitos puses, Univer
sitetui taip pat reikalinga mūsų parama. į Klubą 
kviečiame burtis visus - ir Vytauto Didžiojo 
Universiteto absolventus ir Nepriklausomos Lietu
vos laikų Universiteto studentus bei dėstytojus.

Klubo Taryba nutarė Vytauto Didžiojo 
Universiteto 1922-1956m. studentus paskelbti 
Vytauto . Didžiojo Universiteto Absolventų Klubo 
Garbės nariais. Maloniai kviečiame atsiliepti visus 
studijavusius mūsų Universitete. Žadame įkurti ar
chyvą, bus leidžiamas informacinis leidinys, todėl 
laukiame Jūsų atsiminimų ir kitos medžiagos^ su
sijusios su Jūsų studijomis Vytauto Didžiojo 
Universitete. Rašykite mums apie savo ir Jūsų 
bendramokslių likimus. Tai pirmasis akademinis 
absolventų klubas Lietuvoje, todėl kviečiame kartu 
su mumis kurti šio Klubo istoriją ir tradicijas.

Mūsų adresas: Vytauto Didžiojo Universitetas/Ab- 
solventų Klubas, Daukanto Nr.28, 30U0Kaunas, Lie
tuvos Respublika. Tel: 11370- 7- 202- 458 (kviesti 
Dianą), 11370-7-209-637 (kviesti Astą). Fax: 11370- 
7-203-858, E-mail: ASTAicĮSDID.KaU.OSF.LT.

Absolventų Klubo Taryba-Asta Dirmaitė, 
Diana Mincytė, Birutė Leimonaitę* 
Erikas Jankauskas.Gediminas Vysniauskas.

mo svarbiausi postai te
ko LTB įsigijusios Esti
jos "Hansabank" grupės 
ir didžiausio"Hansabank" 
akcininko Švedijos "Swed- 
bank" žmonėms.

• Lenkijos Tarptautinia
me Teatro Festivalyje 
"Kontakt" Torunėje ,.Ei- 
munto Nekrošiaus reži
suotas "Otelas” pripa

žintas geriausiu šios te
atro šventės spektakliu* 
Jam taip ęat atiteko ge
riausio rezisoriaus var
das.

Geriausiu festivalio ak
toriumi pripažintas Ote
lo rolės atlikėjas Vla
das Bagdonas.

Ar yra vilties šj veika
lu pamatyti Čikagoje?

GARANTUOTAS IR GREITAS SIUNTINIU PRISTATYMAS

Latviją, Estiją^ Baltgudiją, Ukrainą, Rusija

MARGUTIS
S IU NTIN IAI

5
9

4359Venise» 
St.Leonard, QC,Į H1S-1G2 

Tel:(514) 728 -3612

PINIGĄ

Patikimas, 
asmeniškas 
perdavimas

Lėktuvu 1 - 
laivu 5 - 

savaitės___ _______ __
TIESIOGINIS PERVEŽIMAS SIUNTINIU, 

AUTOMOBILIŲ IR KOMERCINIU SIUNTŲ Į VILNIŲ, 
Įgalime pasiimti siuntas i S JO sjuįU 

Šioje srityje dirbame jau daugiau Kaip 8 metus) a
3 psl.

ASTAic%25c4%25aeSDID.KaU.OSF.LT


Automagistralė ’’Via Baltica“ - vienas didžiausių Lietuvos transporto infrastruktūros plėtros projektų
Nauja tremtinių gyvenvietė. Inta, 1954 m.

LTB -VALSTYBES ŽLUGIMO PRADŽIA AR PABAIGA?
(Kas yra kas Lietuvoje?)

(Šio straipsnio autorius- 
profesionalas Dr.Edvardas 
Juozas Petraitis, gimęs 
ir augęs Melbourn'e,Aust
ralijoje, yra teisinin
kas, advokatas, baigęs 
Cambridge Universitetą 
Kondore, Didžiojoje Bri

Atvykęs į Lietuvą prieš trylika metų, iš pirmų dienų pradėjau ieškoti būdų, kaip 
padėti Lietuvai atgauti nepriklausomybę, o vėliau - ją įtvirtinti. ^Tikėjausi, jog 

‘Lietuvai teks susidurti su dideliais sunkumais, tačiau net pati didžiausia fantazija man 
niekuomet nesakė, kad teks susidurti su nenugalimomis kliūtimis ne kovojant su 
okupantu, su jo tankais, ir kariuomene, o kaip tik atvirkščiai - su parazitais, 
susispietusiais erdviuose ir patogiuose valdininkų kabinetuose, siurbiančiais naudą iš 
Lietuvos valstybės ir kiekvieną dieną vagiančiais Lietuvos žmonių geresnio 
gyvenimo viltis^Kai try lika metų sunkaus ir varginančio darbo atlyginami tik tuo, kad 
galiausiai išgirstu jog esi nepageidaujamas svečias Lietuvos valdininko ir netgi 
Lietuvos Prezidento kabinete, telieka \iena - prašyli Lietuvos žmonių būti teisėju.

Lietuvos Taupomojo Banko privatizavimas mums leidžia suprasti visos privatizacijos 
esmę apskritai. Kodėl ji yra tokia svarbi? Daugelio savininkų indėliai, taip pat ir 
valstybės turtas, kurį sudaro ne tik raštinės inventorius, pastatai ir automobiliai, bet ir 
banko darbuotojai bei jų protas, yra banko intelektualinis turtas. Naujasis savininkas 
su visu banku nupirks taip pat ir jame dirbančius žmones. Nauda, kurią gaus valstybė, 
pardavus banką, bus toli gražu ne pagrindinis privatizacijos kriterijus. Reikia žiūrėti, 
koks bus privatizacijos efektyvumas, kaip jis įtakos visos valstybės ekonomikos 
efektyvumą ir kokių pasekmių jai turės ateityje. Reikia, kad žmonės suprastų, kokia 
yra Lietuvos Taupomojo Banko privatizavimo reikšmė, o ji yra itin didelė, dar 
daugiau. - ji yra pati didžiausia savo pasekmėmis Lietuvos ekonomikai, nes nulemia 
visą Lietuvos finansinės veiklos ateitį. Lietuvos Taupomasis bankas, turėdamas tokį 
didelį skaičių individualių klijentų. ne tik valdo didžiausią finansinės rinkos dalį, bet 
ir žymia dalimi lemia daugelio žmonių ateitį, nes teikia galimybę gauti kreditus būsto 
statybai, verslui ir t.t. Visa tai taikytina ir Lietuvos Telekomo atžvilgiu.

Apskritai, bankai ir telekomunikacijos yra dvi saugiausios ir pelningiausios sritys, 
kuriose žmonės gali investuoti savo lėšas į vertybinius popierius, pavyzdžiui, 
nusipirkti Taupomojo Banko ar Telekomo akcijų. Jeigu bankas ar Telekomas yra 
pelningas ir turi didelę rinkos dalį, jų pelnas natūraliai auga ir atitinkamai kyla jų 
akcijų vertė. Lietuvos Telekomo privatizavimo svarba taip pat yra nepaprastai didelė. 
Jeigu Lietuvos Telekomas būtų buvęs privatizuojamas su kompetetingu patarėju, 
privati žavimo metu jo akcijos būtų kilę, ir jos metu daugelis Lietuvos žmonių būtų 
galėję neblogai uždirbti, račiau buvo padaryta esminė klaida, pasirenkant netinkama 
patarėjų antrajam privatizavimo etapui. - antrajai daliai (35 procentams) Lietuvos 
Lelukoino akcijų nepavyko netgi rasti tinkamo pirkėjų. Parduoti pavyko tik 25 
procentus akcijų. Antrajam Lietuvos Telekomo privatizavimo etapui vyriausybė 
sudarė specialią komisiją privatizavimo patarėjui surasti. Tokiu būdu buvo iš anksto 
panaikinta Lietuvos Turto Fondo vadovų kaltė už sužlugdytą privatizaciją. 
Atstovaudami suinteresuotų užsienio verslo grupuočių interesus, šie Lietuvos 
pareigūnai pasirinko tokį privatizavimo patarėją, kuris apskritai neturėjo nei 
supratimo apie Telekomo privatizavimą, nei jokios klijentūros. Jis nesugebėjo 
išplatinti Telekomo akcijų. Visi Lietuvos žmonės, kurie buvo įsigiję Lietuvos 
Telekomo akcijų ir tikėjosi iš to uždirbti, prarado savo pinigus. Visame pasaulyje, kur 
tik buvo privatizuojamas telekomas, akcijų vertė pakilo 10, 20 ir net iki 40 procentų, 
visur jos savininkams davė gerą pelną, o Lietuvos valdininkai įrodė, kad jos gali duoti 
ir didžiulį nuostolį, tik nežiopsok ir mokėk suktis! Tuo tarpu protingai įvykdžius 
antrąjį Lietuvos Telekomo etapą, jo akcijų vertė turėjo pakilti net iki 4 litų! Daugelis 
Lietuvos žmonių, patikėję Telekomo patarėjų pažadais ir pirmą kartą dalyvavę 
operacijose su vertybiniais popieriais, būtų iš to nemaža uždirbę. Tokiu būdu būtų 
prasidėjęs formuotis visuomenės pasitikėjimas vertybinių popierių rinka . . . .5 psl 
4 psl.

tanijoje.

Atvažiavęs į Lietuvą 
priešu 13m., nusprendė sa
vo žiniomis ir patyrimu 
prisidėti prie Lietuvos at
statymo. Jis yra neparti
nis, finansiniai pajėgus

gyventi nepriklausomai.Jo- 
kių kitų išskaičiavimų ne
turįs,)

Straipsnis gautas pri
vačiai. Jis patiekia išsa
mią ir įdomią analizę. J is 
rašo;, jog...)

NOBELIO PREMIJOS
LAUREATO DVARELI 
PAPUOŠĖ SKULPTŪROS.

Kėdainių rajone Sele
nių kaime įkurtame 
Nobelio premijos laurea
to Česlovo Milošo Kul
tūros Centre vyko tarp
tautinė medžio skulpto
rių medžio skulptūrų kū
rybinė stovykla ’’įsos slė
nis”.
• JAV Ambasadorius Lie
tuvoje pasveikino du 20- 
mečius lietuvius, įstoju
sius į prestižines JAV Ka
ro Akademijas. Jis įteikė 
pažymėjimus į West Port 
Karo Akademiją įstoju
siam Jurgiui Vegelei bei 
į New London Jūrų Pa
krantės Apsaugos Akade
miją įstojusiam Pauliui 
Mikalajūnui.

Jis gaus JAV stipendi
jas.

Karo mokslus įvairiose 
užsienio valstybėse yra 
baigę 976 Lietuvos pilie
čiai, dabar mokosi 107.

• Seniausio Lietuvoje ar
chitektūros paminkloją pi
lies bokšto atstatymo dar
bai, turėtų būti užbaigti 
iki 2003 metų, kai bus 
minimos LK Mindaugo ka
rūnavimo 750 —osios me
tinės.

Pokalbyje apie šį pro
jektą su Prez.Valdu Adam
kumi dalyvavo Amerikos 
Lietuvių Inžinierių ir Ar
chitektų Sąjungos centro 
vadovas Albertas Kerelis. 
Jis šiems darbams remti 
atvežė čekį 50-čiai tūkst. 
JAV dolerių. Svarbiausiam 
pilies bokštui atstatyti 
reikėtų milijono litų.
• Birželio mėn.9d.Kaune 
vyko antroji tarptautinė 
baikerių fiesta "Bike 
Show Millennium: baike- 
riai-kelio dievai 2001".

į renginį atvyko 
daugiau kaip tūkstantis 
motociklų iš Lietuvos ir 
užsienio šalių.

Baikerius sveikino 
miesto vadovai, o šven
tės kulminacija — įspū
dingas fejerverkas ir 
striptizo šokėjų pasiro
dymas.** Renginys vadina
mas vienas įspūdingiau
sių Kaune ir visoje ~ Lie
tuvoje. Ir kas gi iš to
kio ’’įspūdžio"? Kam jis 
padarė tokį įspūdį ir iš 
kokių lėšų jis buvo su
rengtas?

VASAROS FESTIVALIAI
Lietuvoje vasara - mu

zikos festivalių metas.Jau 
prasidėjo Vilniaus ir Pa
žaislio festivaliai, ne
trukus prasidės ir Trakų 
festivalis. Tik ką baigėsi 
Pilies džiazo festivalis 
Klaipėdoje, kuriame trom
boną putė ir nelabai 
mylimas Lietuvoje Tele
komo vadovas Tapio Pa- 
arma.

įvairios šventės vyksta 
mažesniuose ir didesniuo
se Lietuvos miesteliuose. 
Didžiųjų festivalių ren
gėjai sukvietė į Lietuvą 
nemažai užsienio atlikė
jų, kurie muzikuos kartu 
su puikiais Lietuvos mu
zikais. Aktyvus koncerti
nis Lietuvos gyvenimas la
bai džiugina muzikos 
mylėtojus, o ypač užsie
niečius, dirbančius Lie
tuvoje, o ir bilietų kai
nos Lietuvoje buvo labai 
patrauklios: nuo 10 ar 15 
litų.

fra ir iki 200 litų kai
nuojančių, turintiems to
kias kišenes.

TIKRINA MIESTO 
UŽTERŠTUMĄ

Kauno centras labiau
siai užteršta miesto vie
ta. Čia gyventojų svei
katai gręsia didesni pa
vojai nei kituose ra
jonuose.

Informaciją apie 
miesto aplinką ir jos už
terštumą renka bei 
analizuoja Vytauto Di
džiojo Universiteto Aplin
kotyros katedra. Tiria
mas oro, geriamojo ir 
paviršinio vandens, dirvo
žemio bei augmenijos už- 
terštumas.Dabartinė būk
lė palyginta su 2000 me. 
tais.

Savivaldybės Aplinkos 
Apsaugos skyriaus vedė; 
ja Marija Stanikūnienė 
pareiškė, kad rengiant 
miesto įstatymus, bus re
miamasi mokslininkų iš
vadomis. štai ką reiškia 
kai norima dirbti atsa
kingai ir suprasta, kodėl 
reikalingi sričių specia
listai prieš sugalvojant 
diletantiškuose pasitari
muose įstatymus.
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Palyginimui priminsiu Jums, gerbiamas skaitytojau, jog Vokietijos Telekomo 
privatizavimas iš esmės pakeitė Vokietijos vertybinių popierių rinką ir pačią 
Vokietijos ekonomiką. Po Telekomo privatizavimo daugelis vokiečių savo pinigus 
pradėjo investuoti į vertybinius popierius. Vokietijoje kilo nauja ekonomikos plėtros 
banga, kokios iki tol Vokietija apskritai nebuvo mačiusi, JAV buvo tik vieną kartą - 
po Antrojo Pasaulinio karo.

Dabar gi galimybę uždirbti Lietuvoje turėjo tik tos finansinės grupuotės, kurios 
norėjo pigiai įsigyti Lietuvos Telekomo akcijų, o daugiausiai - pats Telekomas, ir 
žinoma, biržos spekuliantai, siekdami pelno, iš akcijų kurso kritimo, Lietuvos 
pareigūnai jiems suteikė tiesiog neįkainojamą paslaugą, tos paslaugos vertė gali būti
tiksliai nustatyta žmonių ir Lietuvos valstybės patirtų nuostolių suma, O paties 
Lietuvos Telekomo nuostoliai matomi, sulyginus jo vertę iki privatizavimo, kuri buvo 
1-2 mlrd. Litų su verte po privatizavimo, kuri tapo lygi 400 milijonų litų, t.y. 
sumažėjo net 2,5-5 kartus! Tokią antrojo privatizavimo etapo baigtį nulėmė minėtos 
komisijos nariai, deleguoti Lietuvos Telekomo. Jų reikalavimu kaip tik ir buvo 
paskirti patarėju Austrijos ir Vokietijos bankai DKB ir CAIB (Credit Anstalt
Investment Bank). Būtent jie iš sąrašo išeliminavo visus kompetetingus patarėjus. 
Būtent jų interesai ir padiktavo jų veiklos komisijoje strategiją - nusmukdžius
Lietuvos Telekomo akcijų kursą, atsirado galimybė pigiai jas nupirkti

MAŽOSIOS LIETUVOS FONDUI AUKOJO:
Prisikėlimo P-jos Kredito Koop. -$500 ($4150), 
Kanados Lietuvių Fondas - $200 (4700). Po $100 .- 
Vytautas Keturakis ($300), T.Toczylowski, T.Watts, 
G.Leicester - a.a.Č.Januškevičiaus atminimui($825).

Po $50 - Romualdas Žiogarys, E.Petrus ($750).

Skirta Karaliaučiaus Krašto Mokykloms:
$1000 - Tautos Fondas Kanadoje ($4750), $50 - prel. 
Pr.Gaida ($950).

Skirta ML Enciklopedijos rengimui:
Kanados Lietuvių Fondas - $800(4700), $500- "LI-. 
TAS" Kredito Koop.($27U0), $255.02- St.Janušonis, 
$250 - J.Stukas (620), $200 - "PARAMA" Kredito 
Koop. ($3300), $152.52 - prof.dr.Klein ($381.04).

Po $50 - Aid.Gailius ($1000), prel.Pr.Gaida ($950).
$20 - Br.Stundžia ($140).
Nuoširdžiai dėkojame visiems, padidinusiems įna

šus. Sveikiname naujus narius Romualdą Žiogarį ir 
Stasį Janušonį, kuris aktyviai prisidėjo prie ML En
ciklopedijos platinimo, aprūpindamas 7 vyskupijas 
Lietuvoje ML Enciklopedijos 1 tomu. MLF Valdyba

Rezultate pasitikėjimas Lietuvos vertybinių popierių rinka pakirstas, jis atsistatyti 
pajėgs tik maždaug po dešimties metų. Dabar Lietuvoje liko tik dvi įmonės, į kurias 
galima saugiai investuoti, - Lietuvos Taupomasis Bankas ir Lietuvos Telekomas.

Bankas, būdamas saugus investicijų atžvilgiu, paprastai skatina žmonių finansinį 
aktyvumą, tačiau, jeigu dar ir Lietuvos Taupomojo Banko privatizavimas būtų 
atliktas tokiu pačiu būdų, kaip ir Lietuvos Telekomo, tai visiškai sužlugdytų 
valstybinę Lietuvos verty binių popierių rinką. Dabar Lietuvoje teliko vienas objektas, 
kurio privatizavimą dar galima sužlugdyti, - Lietuvos Taupomasis Bankas, Tuomet
Lietuvoje praktiškai nebeliks objekto, į kurį būtų galima saugiai investuoti savo, 
pinigus. Tuomet nebebus jokios prasmės kalbėti apie Lietuvos ekonominę 
nepriklausomybę, nes nė viena Lietuvos įmonių nebeturės galimybės pritraukti 
smulkiųjų akcininkų kapitalo, joms teliks vienintelė galimybė - kreiptis į banką, kuris 
diktuos savo sąlygas, teikiant kreditus, kadangi vertybinių popierių rinkoje viešpataus 
tik siauri klaniniai interesai, į kuriuos smulkiajam akcininkui įsiterpti niekuomet 
nebus leista.

Dabar jau yra sukurtos visos prielaidos tokių klaninių interesų įsiviešpatavimui. Tai 
gana vaizdžiai iliustruoja Vilniaus Banko drakoniškos sąlygos, kredituojant būsto 
įsigijimą ir verslą. Turint galvoje, kad susijungus Skandinaviška Enskilda Bank 
(SEB) su Swedbank, Vilniaus Bankas ir Hansabankas tampa vieno savininko dviem 
dukteriniais bankais. Nusipirkus tam pačiam savininkui dar ir Lietuvos Taupomąjį 
Banką, jis galėtų paklupdyti ant kelių visą Lietuvą, nes monopolistas niekada nebus 
suinteresuotas teikti paslaugas mažesne savikaina, jo interesas tampa vienas - 
maksimalus pelnas čia ir dabar! Neturėdamas konkurentų, monopolistas niekada 
neduos lengvatinių kreditų nei būsto statybai, nei verslui. Kaip tik todėl pačių 
svarbiausiu tampa klausimas, koks būtent bankas ateis į Lietuvą ir kokiomis 
sąlygomis jis teiks kreditus ir paslaugas Lietuvos žmonėms ir įmonėms. Po kelerių 
metų švedų bankų darbo Lietuvoje jau galėjome įsitikinti, kad iš jų gauti paskolą 
pagal Būsto programą neįmanoma. O tuo tarpu nuo 1996 metų sausio 1 d. Vilniaus 
Banką Lietuvos Vyriausybė atleido nuo pelno mokesčio, ir iš jo veiklos Lietuvai nėra 
nė cento naudos. Lietuva dirba Švedijos bankui SEB, o ne atvirkščiai!

NUSIŠYPSOKIME:

• Susitinka du rusų verslininkai:
-Kaip reikalai?

-Blogai. Bankrutavau. Norėjau nusižudyti, bet 
ranka nepakilo.

-U tu užsisakyk samdomą žudiką.
-Kaip užsisakysiu?! Sakau juk, kad bankrutavau, 

pinigų nėra.
-Na, toKiam reikalui galiu paskolinti...

• Sugavo naujasis rusas auksinę žuvelę. Ši, kaip 
įprastai, sako:

-išpildysiu bet kokius tris tavo norus.
Susimąstė naujasis rusas. Visko lyg ir turi. Bet 

prisiminė ir sako:
-Padaryk taip, kad visi apie mane kalbėtų gerai, 

kad nieko nebijočiau ir kad dėl savo turtų nęsibai-
* minčiau... Ir štai-po trijų dienų... laidotuvės.

•
• Šių laikų "Auksinio raktelio" variantas: "Sūneli, 
laikas eiti į verslo mokyklą. Štai tau pradedančio 
bankininko elementorius ir Versačės švarkelis. O 
jeigu paklaus, kas tavo tėtė, sakyk - don Karleonė. 
Supratai, durniau?

Turint omenyje, kad Švedijos bankai tradiciškai yra nepelningi, kadangi jų veiklos 
savikaina yra labai didelė, tai ir padiktavo būtinybę susijungti SEB ir Swedbank ir 
tokiu būdu ją sumažinti. Tik tokiu atveju jie gali plėsti savo veiklą į kitas 
Skandinavijos ir Rytų Europos šalis. Tai buvo žinoma jau seniai, aš asmeniškai 
informavau ir Vyriausybę, ir premjerą Kubilių, ir Seimą, tačiau niekas neparodė nė 
mažiausio susidomėjimo, netgi Lietuvos finansų ministras V. Dudėnas.

Į numatomą švedų bankų susijungimą visiškai nebuvo reaguojama todėl, kad jau iš 
anksto buvo suformuota grupė, atstovaujanti Hansa banko interesus, privatizuojant 
Lietuvos Taupomąjį Banką. Antras ne mažiau svarbus faktorius yra tas, kad Švedijos 
bankai, būdami palyginti nedideli ir mažo finansinio pajėgumo, jau yra pakliuvę į 
galingų Vokietijos bankų interesų akiratį. Vokietijos bankai, nebeturėdami kur 
plėstis, išskyrus Skandinaviją ir Rytų Europą savo strateginius planus žada 
įgyvendinti po trejų - penkerių metų. Taigi, neužilgo jų reikia laukti Lietuvoje, Visa ši 
Informacija buvo padėta ant stalo Vyriausybei, tačiau ji nieko nesudomino. Aukščiau 
valstybės interesų, aukščiau visuomenės gerovės iškilo valdininkų 
nekompetetingumas ir jų asmeniniai interesai, tiksliau kalbant, galimybė papildyti 
savo asmeninį biudžetą solidžiais kyšiais. Būtent tie negražūs dalykai ir nulėmė 
Lietuvos Taupomojo Banko privatizavimo likimą.
Pradedant ruoštis Lietuvos Taupomojo Banko privatizavimui, buvo teisingai suvokta, 
kad reikia surasti tokį Vakarų banką, kuris galėtų jį restruktūrizuoti, t.y, likviduoti 
sovietinę sistemą ir kad bankas nustotų dirbti vien tik sau, o imtų teikti civilizuotas 
paslaugas žmonėms. Restruktūrizavimo rezultatas yra suprantamas kaip normalaus 
dydžio palūkanos už indėlius, nedidelės palūkanos už kreditus ir nedidelis skirtumas 
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AŠ tikiuosi, kad Tamsta gavai paskutinę eilėraščių 
knygutę su mano autografu?
-Taip.Taip,žinoma! Tai iš tikrųjų nuostabi knyga!
Tiktai neatsimenu, kur ją padėjau...
-Mamyte, juk tu pakišai ją po stalo koja, kad jisai 
nesikabaldotųl-paaiškino mažoji dukrelė...

Kaloasi kritikas ir rašytojas. Kritikas:
-Skaičiau jūsų knygą...
Rašytojas: "Paskutinę?"
Kritikas: "Tikiuosi".

Kartą Markas Tvvainas gavo anoniminį siuntinį, ant 
kurio buvo užrašytas tik vienas žodis: "Kiaule".
Kitą dieną laikraštyje jis pateikė atsakymą: 
"Paprastai aš. gaunu laiškus be parašo, tačiau vakar 
gavau parašą be laiško..."

Menininkas-avangardistas guodžiasi kolegai: 
-Nutapiau damos portretą, bet ji nori, kad pa
keisčiau jos akių spalvą.
-Negi tai labai sudėtinga?
-iš esmės ne, bet aš užmiršau, kurioje vietoje tas 
akis nupiešiau.

Pianistas skambina sėdėdamas nugara į salę. Viena 
klausytoja kreipiasi į kitą:
-Sakykite, ar tai Mocartas?
-Nežinau, kai atsisuks, pažiūrėsiu.

•
Susitinka du jauni rašytojai:
-Kažkoks košmaras, - guodžiasi vienas.
-Kur tik nusiunčiu savo rankraščius, iš visur 
sugrąžina!
-Man taip neatsitinka-giriasi kitas.
-Kaip tai tau pavyksta?
-Nėra nieko paprasčiau.AŠ nenurociau atgalinio adreso.

5 psl.



NUO DO-RE-MI IKI LAKŠTINGALOS
(Tęsinys. Pradžia "NL"nr.5 .)

Čikagos Lietuvių 

Operos pastatyme 
"Lucia di Lammermoor" 

tragiškoje 
kliedėjimo 
scenoje

Liucija - 
v 

Gina Capkauskienė

MANO BROLIS JUOZELIS
O

Ir priimu Juozelio siūlomus lapus. Bent tą iš
pampusią gėdą pridengsiu. O Juozelis jau ir vėl: iš
tiesė į mane rankutę, atgniaužė delniuką, ir ten jau 
raudonuoja kelios žemuogės, gražios ir kvepiančios, 
į mane žiūrinčios:

-Štai jos tau. Suvalgyk ir bus tau geriau. Vakar 
jas parnešiau iš miško. Zinai, iš tos daubos, kur sa
ko, kad ten vaidenasi, bet uogutės tokios gražios, 
užaugo ten tik tau!

-Imu uogutes, žiūriu į. broli., ir ašaros man byra 
iš gerumo - jis mano globėjas, jis mano vadovas. 
Kad. ne taip būtų ištinus lūpa, aš jį dabar pabu
čiuočiau. Jis mane lopšy užsupo, jis mane augina ir 
prižiūri, tėveliai sako, kad mudu esame panašūs 
kaip dvynukai, tik aš esu daug jaunesnė, trijų metų 
ūgis mūs auKŠtumą atskiria. Aš jam nepribėgus nė 
ligiv peties, nors ir stepiuosi, nors ir noriu tokia 
aukšta ir gera būti kaip jis, bet jis mane ir ūgiu,ir 
gerumu pralenkia.

Atsimenu, kai vieną kartą mes nubridome per 
pievas į pačią parugę. Kūgiai plačiausiu plotu jau 
gelto ir noko...Lenkė žemyn sunkias bręstančias 
varpas su našiu derliumi... Juose kur-ne-kur mėlyna
vo žydrios rugiagėlės, tupėjo vagose ramunėlių krū
meliai, pūpsojo kūkaliai, violetinius veidukus pakrei
pę, žaliavo dobilų kapstukai, žliūgėm apsukti, mažų 
broliukų geltoni ir mėlyni žeideliai glaudėsi prie že
mės.

-As brisiu i. rugius!... - užsispyriau, ir Juozelis 
manęs neišlaikė. Bet ir nesivijo, kad didelės brydės 
nepadarytų, rugių neišlankstytų.

-Brisk... - Juozelis sako...-Bet ten rasi kiški, 
skeltalūpį, išsigąsi...Dar užeisi paukštyčių lizdus, iš- 
trepensi...Paukšteliukes-motinukės verks...

Ir jau man gaila paukštyčių motinukių, bet įbri
dus rugių vagoj stoviu ir slepiu savo planą, kad aš 
noriu slapčia nupinti Juozeliui rugiagėlių vainiką ir 
apglausti juo jo purią galvelę...Bet jis jau mane 
šaukia:

--Ei, ei, sesut! štai radau dobilą keturlapi.! Ateik 
kuo greičiausiai!

Ir pasišokėdama begu iš rugių...Dar aš niekad 
nemačiau dobilo keturlapiu! Jis man tuoj išsivystė 
keturiais keliais, tolių toliais nusitiesiančiais, i. 
kuriuos aš dabar įbėgsiu ir bėgsiu ir bėgsiu viena 
be Juozelio, ir aš jau iš tolo pradėjau rėkti:

-Aš nenoriu dobilo keturlapio! Nenoriu!...
-Kvailute, tai čia tavo dalis! Dalis šiame ke- 

turlapy! Saulutės sukrauta. Vėjelio nušiūruota. De
besėlių apverkta. Kai tau bus kada sunku, eik ten, 
kur dobilėliai žydi. Kur smilgelės ir ramunėlės lin
guoja. Kur lineliai kantrūs galvelėmis šiušena.

-Ir tu būsi ten, Juozuti?...
-Būsiu ir aš, ir tu, ir mes visi, liūdesėlius pa

metę. Nes kai įsižiūriu į žolelių, medelių, rugelių 
ir linelių kantrumą, jaučiuosi laimingas, nes iš visur 
į mus - Dievulis žiūri. Taip mamute sakė, taip jos 
knygoj yra užrašyta. AŠ jau paskaitau...išmokysiu ir
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Abi nuotr: Jono Kuprio

Po tradicinio atostoginio koncerto Kennebunk^orte, akompanuojant Jonui 
Govėdui,"Drauge" rasė: "Mums giedojo pati . lakštingala , ir jos daina buvo 
geriausia". Tas pat akompaniatorius lydėjo Ct.Catherines,Ont. Lietuvių P- 
jos kleb.Tėv.J.Liaubos 60m. amžiaus sukaktuviniame koncerte, kur dalyvavo 
solistai Rimas Strimaitis ir Gina Capkauskienė, gražiai įvertinti solenizanto ir 
gausių parapijiečių..

Dviguba sukaktis New York’e, spalio mėn.,28 d.-Lietuvių Katalikių Moterų 
organizuotos veiklos 70-metis ir Pasaulio Lietuvių Katalikių Sąjungos 30 
m.sukakties minėjimas, sujungtas su koncertu.

Akademinė dalis buvo sutelkusi daugelį. Žodžio sakytojų, daug išreikštų, 
sveikinimų. Po jų vyko Ginos koncertas, akomp.Sauliui Cibui. Teko tris kartus 
dainuoti bisui, o Saulius priedo pagrojo Fr.Chopin'o baladę.

Metų pabaigoje, gruodžio men.9d., Montrealyje Gina Capkauskienė ir Slava 
Žiemelytė, abi Žymiosios solistės, sol.Elzbietos Kardelienės Studijos buvusios 
mokinės , atliko įdomų koncertą solo ir duetais. Tai buvo reta proga muzikos 
mylėtojams, ir publika ilgai plojo.

Sekė eile koncertų, jau gavus pakvietimų dalyvauti Čikagos Lietuvių Ope
ros rengiamajame G.Donizetti "Lucia di Lammermoor"spektaklyje, atliekant 
Lucijos rolę. Floridoje- vasario mėn.1 d.Miami mieste, vasario men.7 d.- 
St. Petersburge, Lietuvių Klube su vietiniu choru,vadov.Muz.P.Armonas, 
akompanavo Margaret Sullivan. Montrealyje - atliko didelį lyrinį muzikos 
vakarą su 4-riais kolegomis iŽ "La Cigale” laikų.

Vasario 16 Dienos minėjimo proga koncertavo Londone,Ontario, Elborn 
Kolegijos salėje, kur dalyvavo kartu su sol.Rimu Strimaičiu, akomp.Jonui 
Govėdui. Buvo atsilankę daug valdžios atstovų, taip pat ir Londono vyskupas. 
Po,kaip visuomet, sėkmingo Baltiečių Vakaro Ottawoje, Parlamento Rūmuose, 
galima buvo atsidėti vien tik operos repeticijoms.

Spektakliai - 1979 m., balandžio mėn,21, 22 ir 28 d.d. "Lucijos rolė - 
tai svajonė koloratūrai",-sakė Gina," ir”ši opera pati sunkiausia!"Montrealyje 
ji dirbo su maestro Antonio Narducci. Jis Ginai sakęs, kad ta role ji privalo 
mokėti ne 100%,bet 200% !

Edgardo rolę atliko S.Wicik, Lordo Enrico - A.Brazis, Raimondo - J.Vaz- 
nelis, Lordo Artūro^ - Alvydas Vasaitis, o Gina - tragiškąją Luciję. "Tą rolę 
nepaprastai mėgau,- su malonumu prisimena Gina. "Maestro Valaitis " buvo 
pasakiškas,ir mudu gerai dirbome kartu. Režisorius -Nicola di Virgilio,is New 
York’o labai mielas ir buvo lengva su juo dirbti".

Amerikos lietuvis sol.Rapolas Juška dienraštyje "Draugas" gegužes men. 19 ♦ ***m*******************m*»*»»**»»*****»***4 
tave...Po vieną raidę, po vieną kasdien, Kai tik pa
baigsim Dievuliukui namą, taip tuojau prie raidžių. 
Tik tu niekam nesakyk...Kai jau mokėsi paskaityti, 
tai tada...iš karto nustebinsi visus, kad tokia maža 
išmokai!

Ir man be galo gera, kad skaityt išmoksiu. Gal 
tada tėvelis man nupirks tokia maldaknygę kaip 
mano seserų?...Su paveiksliukais, su paauksuotais 
kraščiukais, su misingio spynute ir su tokiais 
paveikslėliais, kur yra kunigėlis! Ir tarniukai su 
kamžornis! Ir vyno taurelės...Ir tokie bjaurūs bude
liai su kankinimo įrankiais, su kopėčiomis ir 
virvėmis. Ir ten stovi kryžius...Ant kurio Jėzulį pri
kalę iškėlė...Ir aš jau apsiniaukiu, Kaip jie jau ten 
taip ėmė - Ir prikalė Dievą?!

-Na ko gi tu šniurkši?...-Juozelis klausia ir sako
-Jei nenori - dobilo neimk! Ir skaityt nesimo

kyk! Dar tau yra laiko...Dar yr...
Vedč.si jis mane paruge ir guodžia, o aš negaliu 

pasiaiškint, nesugebu išsisakyti, ko šniukščiu, tik 
dar vis matau maldaknygių budelius su žvyniniais ,

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.13

BRITAI ĮVERTINA "VAR
TŲ" GALERIJĄ

Jau dešimt metų tra
dicinį meną puoselėjan
čios "Vartų" Galerijos pa
roda, surengta Didžiojoje 
Britanijoje, netoli Lon
dono esančiame Peterbo
rough'© mieste, darbų ko
kybe nustebino britus.Ji 
vyksta Kultūros Centro 
Galerijoje, eksponuojama 
visą birželio mėnesį.Ru- 
denį, Dublino mieste,per 
Lietuvos Respublikos pre
zidento Valdo Adamkaus 
vizitą Airijos sostinėje, 
ji reprezentuos Lietuvą.
• Valstybinio lietuvių 
kalbos egzamino šiemet



Visi operos dalyviai 
priima sustojusios 
publikos ovacijas.

IŠ kaires :
Julius Savrimas, 
Roma Mastienė, Ste
fan Wicik, rež.
N. DiVirgilio, diri
gentas Alvydas Va- 
saitis,Gina Čapkaus- 
kiene,Algirdas Bra
zis, Jonas Vaznelis, 
Antanas Pavasaris;

chormeisteriai-
E m iii ja Sakadolskie- 
nė ir Alfonsas Ge
čas,ir scenos vado
vas Kazys Ozelis.

d., 1979 m. rašė: "Ji išėjo scenon įspūdingai, visiškai savimi pasitikinti, o 
kai ėmė dainuoti, man vėl pasidarė sunku tikėti savo ausimis. Lucijos rolė 
yra nepaprastai daug reikalaujanti ir labai nedaug koloratūrinių sopranų, yra 
gerai ją atlikę. Reikia pašėlusiai geros balso technikos ir neapsakomos 
įtampos, bet Capkauskienė visa tai nugalėjo taip lengvai^ ir žaviai, tiesiog 
žėrėdama, kad nedaug pasaulio operiį gali tokia Liucija didžiuotis".

,_Mes, montrealiečiai, pažįstantys Giną, galime įsivaizduoti, koks didelis 
isšukis buvo Ginai si rolė, nes is prigimties - ji nėra tokia dramatiška. Tad, 
tuo labiau, jos atsiekimas šioje rolėje yra stebinantis ir suprantama,kad ji 
taip yaptingai mini Lucija^. v

į šį spektaklį buvo suvaziavą daug operos mylėtojų, ir is tolimesniu Ameri
kos miestų. IŠ Montrealio buvo atvykus Ginos vyras Moris, bičiuliai Regina ir 
Petras Brikiai,ir kiti,- prisimena Gina.

v /
Po tokio iškilaus, grandiozinio pasirodymo,Gina koncertų dienotvarkeje 

nepraleido nę "Draugo" dienraščio jubiliejinio, 70-ties metų_ leidimo- koncerto 
gegužės mėn.20 d. Programoje dainavo sol.Arnoldas Voketaitis, pianistai 
Raimonda Apeikytė, Andrius Kuprevičius iš Cleveland'© ir montrealietė 
solistė sudarė įdomų koncertinį vienetą. "Draugo" recenzijoje skaitome: 
"Koncertas buvo tikra atgaiva. Žmonės kalbėjo, kad tokio koncerto Čikagoje 
dar nebuvo. Komplimentų netrūko, sakė lietuviai turi talentų, kurie prašoka 
viltis ir pasiekia muzikines ir vokalines viršūnes net tarptautiniuose kultūros 
laimėjimuose".

Kennebunkporte rečitalis su akomp.Saulium Cibu reiske vasaros pabaigą, o 
rugsėjo mėn.8 d.- Tautos Šventės minėjime koncertas Cleveland’e buvo tuo 
ypatingas, kad buvo įtraukta į repertuarą tuomet debiutuojančio kompozito
riaus 4-ios dainos, atliktos pirmą kartą: "Nebaigta daina", "Laimės ryta^", 
"Liepsnelė" ir "Serenada". Pirmų dviejų dainų autorė-M.Sims-.Cerneckytė, 
trečiosios- Tėv. L.Andriekus,OFM, ketvirtosios- J.Baltrušaitis. Jaunojo kompo
zitoriaus debiutą klevelandieČiai sutiko audringais plojimais.

" Tas dainas, specialiai man sukurtas,atlikau daug kartu savo koncertuose. 
Net į Australiją jas nuvežiau, taip pat ir į Lietuvą,-" sakė Gina.

Muz.Jonas Govėdas akomponavo jai ir Rimui Strimaičiui Detroit’e, rugsėjo 
mėn 22 d.,Dievo Apvaizdos P-jos metinio pokylio proga. Dainininkai atliko 
eilę, duetų,ir publika vis prašė bisy.

Su rinktine programa spalio mėn.4 d. Gina atvyko vėl į Čikagą* Lietuvių 
Moterų Federacijos Klubo rengtame rečitalyje jai akompanavo ‘muz.Jonas 
Govėdas. Čia ji taip pat atliko 4-ias jo dainas, kurios buvo publikos sutiktos 
ovacijomis. ( b.d. )

neišlaikė 69 iš 191—jį pa 
sirinkusių rajono bendro
jo lavinimo mokyklų, abi
turientai. Pagal šį ro
diklį Šilutės rajonas at
sidūrė priešpaskutinėje 
vietoje.

Tokie rezultatai nema
loniai nustebino ne tik

rūbais, su plieno kepurėmis ir skiauturėąiis ir ilgo
mis jetimis, su kuriom jie stumdo Dievą!

-Kad jie stumdo! - pagaliau išniUrnu Juozeliui. 
Jis sustoja, akeles į mane įremia ir klausia:

Kas?! Aš tave nestumdau, tik
Čia nieko kito nėr... Tavęs nieks 

ir jis mane išblaškyt norėdamas ra
mina ir leidžia man pilną laisvę pagundvdamas:

-Žiūrėk, kiek ten rugiuose kukaliukų!Gali vėl įsi-

-Ką stumdo?! 
gražiai vedu 
nestumdo... ■

mokinius, bet ir juos ruo
šusius mokytojus, juo la
biau kad Šilutės rajono 
lietuvių kalbos ir litera
tūros mokytojai nuo 
seno garsėja savo laimė
jimais. Na, tad laikas su
siimti! įdomu, koks pro
centas studentų išlaiky
davo tokius egzaminus 
prieš Nepriklaifeornybės . 
atgavimą? r

brist ir pasiskinti, kiek tik tu nori!
-Bet kad kiškeliai-skeltalūpiai...Paukščiukai ir jų 

motinukės... verks...
-Kiškeliai jau išbėgiojo: Miškuose jie keps 

pyragus...Lauktuvėms...Pasės kopūstų...O paukšteliai 
su motinukėmis - išskrido lavint sparniukus...Jie čia 
nesugrįš^ ligi paties vakaro...Matai, kaip saugu...

Ir aš brendu dabar į giliausią rugių vagą...Siekiu 
pirmo sutikto kūkaliuko, bet akys užgriebia gelsvų 
šiaudelių tūkstančių tūkstančius...stačiai sustojusių. 
Aš tokia čia mažytukė kaip vabaliukas, pakėlus 
galvą. Ten viršuj tik varpos tik varpos...Žemyn nu-

............Juozelis Marija Aukštaitė 
linkusios, akuotais pasipūtusios. Negi aš skinsiu jų 
globojamą kūkaliuką, tokį mažą, kaip našlaitį, 
atviru bailiu žiedeliu į mane žiūrintį...Jame jau ir 
raselė...Gal jis verkia?... Ir apgaubiu delniukais vio
letinę kūkalio galvelę glostydama, kad aš jos ne- 
skinsiu...Bet toliau įsibridus prisiskinsiu rugiagėlių, 
supynu jas į pynę, o Juozelis jau mane šaukia:

-Ū, ū!...Jau eikš!...Jau eisim namo!... Jau šešėlis 
ilgas, vakaras artėja! - Ir kai aš išbridus iš rugių 
ateinu, jis man rodo:

-Štai priskyniau varpų. Parėję svilinsirn. Delnu- 
kuose ištrinsim...Grūdukai bus skanūs...Tik mes ne
galim daug varpų skinti, nes tėvelis bars. Rugeliai 
iie mūsų. Jie tavo krikšto tėvo. Mūs senelis juos 
tik pasėja...Tavo krikšto tėvo laukus apdirba... Ir 
visas derlius - jo...Ar tu pažįsti savo krikšto tėvą? 
Žinai tą, kurs aną Kartą davė tau penkias kapeikas.

Ir aš jau atsimenu: aukštą, storą, atsilošusią fi
gūrą su auksine grandinėle nuo liemes sagų 
nusileidusią į kišenėlę...Jis tada turėjo ant rankos 
pasiKabinęs gražią lazdą, vaikščiojo su tėveliu po 
tvartus ir kluonus, tai jis vis su lazda baksteldavo 
tai į šieną, tai į šiaudus. Mane pasišaukęs, padavė 
man pinigą, paskui, paplojęs tėveliui per petį, šyp
telėjo, ir, užsėdęs ant savo žirgo, išjojo namo.

" Tėvelis tą dieną duvo linksmas, jis dirbo ir dir
bo kluone įr šalinėj. AŠ jam atidaviau savo kapei
kas, kad is Garliavos man parneštų mažų riestai- 
niukų. Bet dabar aš turiu ne virtinę riestainėlių,bet 
gražių mėlynų rugiagėlių. Todėl kreipiuosi į Juoze
lį sakydama:

-Juozeli, ar priimsi mano rugiagėles?... Aš tau 
nupyniau vainiką ir dabar noriu uždėti ant tavo gal
vutės.

-Kad vyrai vainikais nesipuošia. Kur tu matei 
vyrą su vainiku? Mergos juos nešioja. Pagaliau, čia 
ne vainikas, o tik kažkas suvelta...Dar tu nemoki 
vainiko pinti, palauk, aš tau parodysiu kaip...Eikš 
čia...

Susėdom mes parugėj, Juozelis paėmė iš 
manęs rugiagėles išardė mano pynę ir, imdamas po 
du žiedeliu, permetė jų kotukus per viens kitą 
paskui prie tų dviejų kotukų vis 
pridėjo po naują žiedelį. Kotuku vis apsuko anuos 
pirrnesnius žiedus, ir dabar pasidarė graži tvarkinga 
pynė. Apjuosė jis mano galvą ir pamatavo. Paskui 
pynę sulenkė į apskritą žiedą galvos didumo, 
sustiprino kotukus ir užmovė man ant galvos juok
damasis:

-Dabar tu tikra Sekminių telyčiukė. Tik reikia 
tau didelių ausų ir mažų ragučių, - ir dabar neži
nau, ar Juozelis mane taip pašiepia, ar aš taip at
rodau, bet jis man jau aiškina:

-Matai, per Sekmines piemenukai apkaišo vaini
kais karvutes ir, kai taip papuošę pargena namo,šei
mininkės duoda jiems dovanų.

-Tai ir tu nori dovanos?
-Ne! Aš tave tik mokau! Kad viską žinotum!Na, 

tyčia,imk ir nupink man vainiką. Ana iš tų ramu
nių. Žiūrėsiu, ar jau išmokai?... (b.d.)

2001.VI.26.*' 7 psl.



tarp šių dviejų palūkanų rūšių - neaukšta marža, kuri pasaulinėje praktikoje būna 0,5 - 
.1 procentas. Tuo tarpu Lietuvos bankai, mokėdami už indėlius 3-5 procentus metinių 
palūkanų, o už kreditus lupikaudami po 10-15 procentų, suformuoja maržos dydį 
atitinkamai 7-10 procentų, kas liudija apie vadovų nekompetenciją: dirba pernelyg 
daug darbuotojų su neproporcingai dideliais atlyginimais, perkami nauji automobiliai, 
statomi nauji pastatai, be saiko remontuojami kabinetai, vadovai rūpinasi vien savo 
interesais, o klijentų interesai ir finansų rinkos reikalai lieka be atsako.

Praktiškai visi Lietuvos bankų vadovai apie bankininkystę nieko neišmanė. 
Pavyzdžiui, M. Visokavičius, būdamas Lietuvos Taupomojo Banko valdybos 
pirmininku, dėjo dideles pastangas nupirkti ’’Verslo draudimą” - faktiškai jau 
subankrutavusią įmonę. Tą sandėrį pagimdė tik asmeniniai susitarimai, ir tik iškėlus 
spaudoje jo aplinkybes, pavyko jam užkirsti kelią, o ponai Visokavičius ir Skripėta. 
priešingai visų valdybos narių nuomonei, užuot skyrę laiką ir energiją savo banko 
restruktūrizavimuĮ jau buvo pasiruošę išmesti į balą keletą milijonų litų, 
priklausančių visiškai ne jiems, o banko klijentams - smulkiesiems indėlininkams. 
Visas sumanymas nėra toks naivus, kaip galėtų pasirodyti iš pirmo žvilgsnio, - 
nupirkus "Verslo daraudimą", Taupomąsis Bankas būtų įsigijęs taip pat ir "Verslo 
draudimo” "intelektualinį potencialą ir į jo struktūras būtų patekusi dar viena graži 
aferistų kompanija. Pravartu prisiminti, jog ir Visokavičiaus pirmtakas Bubnys, 
vadovaudamas Taupomajam Bankui, ir dabar plačiai žinoma Laisvosios rinkos 
instituto direktorė E. Leontjeva pasižymėjo savo laiku plačiai nuaidėjusioje aferoje su 
Taupomojo Banko akcijomis. Taigi, pradėjęs vadovauti Taupomajam Bankui, 
Visokavičius jau rado ankstesnio vadovo išpuoselėtas tradicijas.

Sprendimas privatizuoti Lietuvos Taupomąjį Banką buvo priimtas 1997 metais. 1998 
metais man teko labai daug prisidėti ruošiant banką privatizacijai, teko daug 
bendrauti su Visokavičiumi, Skripėta, Milašausku ir stebėti visą privatizacijos eigą.

1998 metu lapkričio mėnesį Taupomojo Banko privatizavimas buvo pradėtas rimtai 
svarstyti. Pirmasis buvo taip vadinamas "Dvynių projektas”, kurio pasėkoje LTB 
buvo suporuotas su Allied Irish Bank (AIB), tačiau banko privatizavimas nei 
Lietuvos Respublikos Seime, nei Vyriausybėje niekam nerūpėjo, todėl visa 
sprendimų galia susitelkė paties Visokavičiaus rankose. AIB keletą metų dirbo, 
ieškodamas strateginio investitoriaus ir būdų, kaip restruktūrizuoti LTB ir pagerinti jo 
ateiti, projektas buvo finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų. AIB pateikė savo 
išvadas, tačiau į jas niekas rimtai nežiūrėjo, nes valdininkai Banko likimu nebuvo 
suinteresuoti. Visokavičiaus taip pat nedomino AIB išvados, nes jis norėjo išlikti 
LTB vadoxu. Tuo tarpu paprasčiausia logika sako, kad LTB privatizavimas ir 
Visokavičiaus, kaip ir bet kurio kito finansinio analfabeto, vadovavimas - tai tarsi 
riestainis ir jo skylė. Riestainį suvalgai, ir skylės nebelieka!

Banko ’’Hermis“ pastatas Vilniuje

• Birželio men.3d. Vil
niaus Santariškių ligoni
nėje Prez.. Valdui Adam
kui buvo atlikta dešinio
sios akies tinklaines at
šokės operacija. Po trijų 
dienų jis jau priėmė 
premjerą Rolandą Paksą. 
Prezidentas pareiškė su
sirūpinimą dėl lėtų refor
mų tempų bei stabdo
mos Pasaulio Banko pa
skolos Lietuvai, taip pat 
dėl vis atidėliojamo ener
getikos ūkio administra
cinio pertvarkymo.

, Premjeras R.Paksas 
sveikstančiam preziden
tui buvo atsiuntęs gėlių 
puokštę.

Tačiau tuo dar ligos 
Lietuvos ' prezidentui 
nesibaigė. Jam dar buvo 
atlikta apendicito ope
racija, taip pat bus pa
šalinti atsiradę akmenys.

Supratęs, jog jis bus priverstas privatizuoti LTB, Visokavičius nusprendė 
privatizavimą pasukti tokia linkme, kad jis ir po privatizavimo išliktų banko vadovu 
ir išlaikytų visą ankstesnę įtaką. Taip gimė "Investitorių klubo” idėja, pagal kurią 
strateginių investitorių reikėtų turėti keletą, jie turėtų duoti savo pinigus ir dalintis 
pelną, o visai LTB veiklai komanduotų Visokavičius. Šis projektas buvo ydingas jau 
savo pačioje esmėje, kadangi strateginis invesfitorius gali būti tik vienas, tik jam, 
vienam savininkui, gali rūpėti išgelbėti neišnešiotą sovietinį kūdikį ir įkvėpti jam 
naują gyvybę, o investitorių klubo nariai niekuomet nėra savininkai, ir paprastai jiems 
rūpi tik greitas pelnas. Savo projektą Visokavičius paskelbė susitikime su kitų bankų 
atstovais, dalyvaujant kitiems LTB darbuotojams.

Visa tolesnė Visokavičiaus veikla gimdė vis naujus ir naujus nesusipratimus. 
Paskirtam auditoriui Price Waterhhouse Coopers (PWC) atlikus LTB veiklos auditą ir 
pateikus audito išvadas, tas išvadas teko keisti keletą kartų, kol jos netenkino 
Visokavičiaus. Pagaliau tos išvados buvo priimtos, tačiau jos buvo Visokavičiaus 
galutinai išpreparuotos ir neatitiko realios LTB būklės, nes PWC bijojo prarasti LTB 
kaip klijentų. Vis dėl to, atėjo laikas, kai PWC užpykdė Visokavičių savo išvadomis, 
ir jis PWC paslaugų atsisakė. Reikia pastebėti, jog konflikto išvengti apskritai nebuvo 
galima, kadangi užsienio audito Girna, prievartaujama savo klijento, paprastai labai 
rizikuoja prarasti gerą vardą ir finansų pasaulio pasitikėjimą. Tuo tarpu auditorius 
niekaip negalėjo palikti be įvertinimo, sakysim, kad ir tokios aplinkybės, kaip vos ne 
kasdienines Visokavičiaus kelionės į užsienio šalis. Regis, 1998 kalendoriniais metais 
Visokavičius užsienyje praleido bendrai imant vos ne 6 mėnesius. Ir nieko! LTB taip 
pat sėkmingai” su nuostoliais dirbo be jo, kaip ir su juo! Arba, pavyzdžiui, kaip 
auditoriui reikėtų vertinti tokį atvejį, kai vos tik įsikėlęs į prašmatnų kabinetą 
naujame pastate, Visokavičius neužilgo duoda nurodymą j į remontuoti?

1998 metų lapkričio mėnesį mano kvietimu LTB aplankė didžiausio .Anglijos banko 
HSBC atstovai. Jie pasiūlė LTB vadovams steigti pensijų fondą, surasti strateginį 
investitorių, tačiau vos tik Visokavičiaus komanda susigaudė, kame čia reikalas, jie 
IISBC atstovus tuoj pat išprašė lauk. Tačiau aš dar ilgai nenuleidau rankų ir prašiau 
vis kirų bankų pagalbos privatizuojant LTB: West Merchant, West LB, CS First 
Boston, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Merrill Lynch, Salomon Smith, Barney 
travellers. AZB Austria, CAIB. Society General, Lloyds, Barclays, Dresdner Bank. 
Lehman Brothers, ABN .Amro, Nomura, Williams de Broė ir kitų. Tačiau niekas iš 
LTB vadovų apskritai jokiais kontaktais su užsienio bankais nesidomėjo, išskyrus 
Williams de Broe (nedidelis bankas, žadėjęs privatizuojant LTB, išsaugoti jo 
valdybą). ................. 9 psl.
8 psl.

IŠ VILNIAUS PRIEMIES
ČIO SRAIGĖS KELIAUJA 
f PRANCŪZIJĄ

Vilniaus priemiestyje, 
Naujojoje Vilnioje apmiru- 
šiame gamyklų rajone,sėk
mingai dirba gamykla 
"Gudukas”. Čia 400 dar
buotojų lukštena iš kiau
tų vynuogines sraiges. 
Sraiges tiekia dažniausiai 
bedarbiai ir moksleiviai. 
Už kilogramą gyvų srai
gių jie gauna 90 centų. 
Pernai Kilogramas sraigių 
buvo superkamas po 1 li
tą, tačiau šiemet dėl eu
ro smukimo, krito supir
kimo kaina.

Vilniuje veikia apie 10 
sraigių supirkimo punktų. 
Naujojoje Vilnioje apdo
rotos sraigės eksportuo
jamos į Prancūziją, at
rinktos stambesnės srai
gės,keliauja į JAV.

į Prancūziją keliauja ir 
tinkamai paruošti sraigių 
kiautai, kuriuos kulinarai 
naudoja kitiems patieka
lams.

Gamybos ceche nukirp
tas sraigių žarnynas kon
teineriais vežamas į 
daugelį Lietuvos paukš
tynų. Naujosios Vilnios ga
mykla dirba 6-7 mėne
sius per metus, tačiau sa
vininkas kasmet priima 
apie 80% sugrįžusių dar
buotojų. Darbuotojai gau

na minimalų apie 400 li
tų atlyginimą per mėne
sį, tačiau Naujojoje Vil
nioje aaroo vietų labai 
mažai, todėl ir rinktis ne
labai yra iš ko.

• Vilniaus Operoje birže
lio mėn.13d. vyko išskirti* 
nis koncertas. Operų ari
jas ir duetus atliko Lie
tuvos tenoras Virgilijus 
Noreika ir viena žino
miausių jaunosios Kartos 
atlikėjų- Violeta Urmana- 
vičiute-Urinana, kuri ne
seniai dainavo New Yor- 
kb Metropolitan Operoje 
su Placido Domingo.

šiuo metu Violeta ato
stogauja pas tėvus 
Marijampolėje, tačiau ne
atsispyrė pasiūlymui dai
nuoti kartu su maestro 
Noreika. Šis koncertas bu
vo itin reikšmingas Vil
niaus publikai, kurios su
sirinko pilna salė.

Maestro Noreika sakė, 
kad jis šiam koncertui 
rengėsi ypatingai, nes 
garsiuosius dainininkus 
skiria nemažai metų.Ne
paisant to, koncertas bu
vo puikus, duetai skam
bėjo nuostabiai, o daini
ninkams puikiai akompa
navo operos Teatro Or
kestras, diriguojant Liu
taurui Balčiūnui.

NEPRIKLAUSOMA

9 Seime Spaudos Dienos 
proga Lietuvos Social
demokratų Partija apdo
vanojo objeKtyviausiai ra
šančius Lietuvos žurna
listus. "Lietuvos Aido" 
vyr.redaKtorius Algirdas 
Pilvelis ir redaktoriaus 
pavaduotoja Giedrė Gar- 

dauskienė buvo apdova
noti už tai, Kad infor
muodami visuomenę apie 
Lietuvos Respublikos po
litinius įvykius bei ne
vengdami minėti Social
demokratų partijos vardo, 
visada stengiasi skleisti 
tiesą ir tik tiesą, elgtis 
etiškai, būti savos sri
ties profesionalai* 
■
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Pagaliau man pavyko susitarti su Olandijos ABN Anuo, aštunto pagal dydį pasaulyje, 
banko vadovais susitarti, kad ABN Amro banko atstovai atvažiuotų į Vilnių LTB 
apžiūrai ir imtųsi surasti LTB strateginį investitorių. Tolesnių konsultacijų pasėkoje 
buvo pasirašyta sutartis tarp LTB ir ABN Amro banku dėl strateginio investitoriaus ir 
dėl konsultacijų jo paieškose ir dėl Lietuvos Telekomo privatizavimo. ABN Amro 
bankas buvo geranoriškai nusiteikęs padėti LTB, jį restruktūrizuojant, paruošė visą 
privatizacijos projektą ir už atliktą darbą nepaėmė nė cento!

ABN Amro bankas turėjo viltį dalyvauti ir kitų stambių Lietuvos objektų 
privatizacijoje, jis matė perspektyvą, privatizuojant tokius objektus, kaip “Lietuvos 
Dujos”, Lietuvos Telekomas, energetikos ūkis. Matydamas geras perspektyvas, 
dirbant su ABN Amro banko atstovais, dėjau daug pastangų, kad ABN Amro banko 
neištiktų toks pat likimas, kaip ir kitų bankų. Pagaliau man pavyko įtikinti 
Visokavičių, ir jis pasirašė sutartį su ABN Amro banku.
luomet aš pakviečiau John’ą MarshalTą iš Australijos atvykti į Lietuvą ir padėti 
privatizuojant LTB. Jis LTB dirbo keletą metų, ir mes kartu ieškojome strateginio 
investitoriaus, stengėmės padėti kasdieninėje banko veikloje ir vykdėme dialogą su 
įvairiais užsienio bankais. Deja, visas mūsų pastangas LTB vadovai sužlugdė, nes jos 
nesiderino su jų privačiais interesais. Dar daugiau, - ilgai kentęs ir neapsikentęs, 
Visokavičius spjovė į visas strategijas ir nutraukė bendradarbiavimo sutartį su ABN 
Amro banku. Paaiškėjo, kad CS First Boston bankas susitarė su Visokavičium, kad jį 
paskirtų Lietuvos Telekomo privatizavimo patarėju, tačiau pareikalavo, kad 
Visokavičius nutrauktų sutartį su ABN Amro banku. Žinoma, tai ir reikėjo padaryti, 
nes tuoj po to Visokavičius pasirašė analogišką sutartį su CS First Boston banku. Taip 
vėjais buvo paleistas ištisų metų ABN Amro banko triūsas, iššvaistytos užsienio 
partnerio lėšos ir sužlugdytas projektas prie pat jo pabaigos, nes derybos dėl 
strateginio LTB investitoriaus jau ėjo į pabaigą. Visas ABN Amro banko darbas 
galėjo LTB kainuoti apie 100,000 dolerių. Bet jei pinigai ne iš tavo kišenės, tai nei 
širdies, nei galvos ir neskauda! ABN Amro banko ataskaita “LTB. Įmonės vystymas 
ir strateginis pasirinkimas” buvo pilnai baigta ir pateikta 1999 m. gruodžio 7 d. 
Visokavičiui ir Aleknai nutraukus sutartį, ABN Amro banko vadovai buv o ištikti 
šoko. Jie parašė Lietuvos Vyriausybei griežtą protestą, kuriame tiesiai paklausė: “Kas 
pagaliau dedasi?” Tačiau tuometinė Kubiliaus Vyriausybė protestą ignoravo ir į jį 
nekreipė jokio dėmesio.

Antras svarbus veiksnys, sąlygojantis tokį chaosą LTB, buvo tas, kad Lietuvos 
Finansų ministerijos atstovas, einantis LTB valdybos nario pareigas, iš esmės niekada 
nevykdė savo pareigų. Tas atstovas niekada tinkamai neatstovavo vyriausybės, nei 
sudarant LTB strateginį veiklos planą dėl restruktūrizavimo, nei nesidomėjo, kas 
banke apskritai dedasi. .Analogiškai elgėsi ir visi likusieji LTB valdybos nariai.
Iš dalies galima spėti, kodėl taip įvyko, - valstybės tarnautojai nėra asmeniškai 
suinteresuoti banko veiklos rezultatais, tačiau tai jokiu būdu nepateisina to, kad jie 
nevykdo savo pareigų, kurioms jie yra pasamdyti ir už kurių vykdymą jie gauna 
atlyginimą. Nei toks, nei joks kitoks jų argumentavimas negali būti pripažintas 
pateisinamu, nes tokiu būdu jie savo neveiklumu ir aplaidumu padaro sąmoningą žalą 
valstybei. O sąmoningas kenkimas, einant savo pareigas jau yra nusikaltimas. Jie taip 
pat negali skųstis, kad neturi pakankamos kvalifikacijos, patyrimo ar žinių, nes yra 
priimami į darbą būtent su tokia kvalifikacija, patyrimu ir žinių bagažu, kurie yra 
reikalingi jiems pavestam darbui kokybiškai atlikti. O už tai, kad jie jiems pavestą 
darbą atliko nesąžiningai arba tyčia jo neatliko, kad iš to kiltų žala, Lietuvos įstatymai 
numato konkrečią bausmę. Kita vertus, ta aplinkybė, kad jų niekas netraukia 
baudžiamojon atsakomybėn, liudija apie tai, kad jų vadovai elgiasi lygiai taip pat, 
dary ti žalą valstybei darosi naudinga ir jiems patiems. 

• *
Ir Bubnys, ir Visokavičius veikė vienu ir tuo pačiu principu, - jie buvo įskalę į galvą, 
kad jie banke gali daryti viską, kas tik jiems šauna į galvą, jų veikla ir privedė LTB 
prie šiandieninio lygio. Kai LTB paskelbė, kad ruošiasi pirkti subankrutavusį “Verslo 
draudimą”, ne vienas užsienio bankas spjovė į Lietuvos Ostapus Benderius ir 
išvažiavo. Niekam nebuvo paslaptis, kokiomis machinacijomis užsiiminėjo “Verslo 
draudimas”, niekam nerūpėjo, koks bus tolesnis LTB likimas, - niekas nenorėjo 
prasidėti su aferistų gauja.
ABN Amro bankas vienintelis turi tokius plačius interesus Rytų Europoje. Šis bankas 
paprastai ateina su visu servisu, su plačiai išvystytu mažmeniniu paslaugų tinklu. Jis 
dirba su Credit Agricall - Belgijos banku. Beveik visi bankai, kurie plečia savo veiklą 
į Rytų Europą, yra ABN .Amro klijentai. ABN Amro padėjo paruošti investicijų 
projektą Allied Irish Bank’ui, kuris į Lenkijos bankus 1994 metais investavo kuklią 
10 milijonų dolerių sumą. Šiandien tų investicijų vertė sudaro 250 milijonų dolerių! 
ABN .Amro bankas Rytų Europoje, o ir visame pasaulyje, 1998 metais užėmė pirmą 
vietą pagal investicijų apimtis, privatizuojant objektus. Jis taip pat sėkmingai dirba 
Bulgarijoje.
Dar vienas ABN Amro banko klijentas yra draudimo bendrovė Commercial Union, 
kuri su ABN .Amro banku taip pat būtų galėjusi ateiti į Lietuvą, tačiau šiuolaikiniam 
draudimo verslui kelias buvo užkirstas. Tai buvo labai gera galimybė, kuri, deja, taip 
pat liko neišnaudota, kaip ir kita, - LTB prestižas. LTB, surišęs savo vardą su ABN 
Amro banko vardu, būtų automatiškai naudojęsis vieno iš pasaulio lyderių /ABN 
.Uiuo banko prestižu. Tokio bendradarbiavimo rezultatai galėjo būti nepaprastai 
reikšmingi. Tačiau Visokavičiui atrodė kitaip. ABN Amro banko prestižas jam buvo 
vieni niekai, palyginus su “Verslo draudimo” prestižu! Ne veltui sakoma, kad pagal 
žirgą ir balnas, pagal kiaulę ir lovis! (b-d.)
2001.VI.26.

LTB valdybos pirmininkas 
Romualdas Visokavičius spau
džia banko valdybą ir tarybą 
kuo greičiau patvirtinti sandorį

MINTYS APIE MOKSLĄ
• . Aristotelis, paklaus
tas, kiek mokytas žmo
gus skiriasi nuo nemoky
to, atsakė: ’’Tiek, kiek 
gyvas nuo negyvo”.
• Bet ką daryti išmoks
tame tik darydami-Aris
totelis.
• Amatininkai kaltina 
moKslą, paprasti žmonės 
žavisi juo, o išmintingi 
juo rūpinasi — Francis 
Beikorias.
• Jei manote, kad moks
las brangus, pasirinki
te nemokšiškumą —Dere- 
kas Bokas.

PIRMOJI VYNO ŠVENTE
Anykščiuose vykusioje 

pirmoje Lietuvoje Vyno 
Šventėje dalyvavo ne ma~, 
žiau kaip 16 tūkst.žmo
nių. Šeštadienio vakarą 
Vyno Šventės dalyviai 
tiesiog užtvindė Dainu- 
vos slėnį ant Šventosios Į 
upės kranto. Aikštė auto
mobiliams, kurios už
tekdavo per visas anks
tesnes šventes, šį kartą 
buvo užpildyta per 10 
minučių. Todėl automo
bilių virtinės nusidriekė 
miesto gatvėmis. Anykštė-, 
nai stebėjosi vairuotojų I 
drausme, nes neįvyko nė . 
vienos avarijos. Šventės 
rengėjos bendrovės "Anyk
ščių vynas" duomenimis, 
tą dieną Anykščiuose bu
vo nupirkta ir išgerta 
apie 15 tūkst.butelių 
šios bendrovės pagamin
tų gėrimų, iš viso už 46 
tūkts.litų. Tai buvo stip
resni nei 13 laipsnių 
svaigieji gėrimai.

Vienintelis Vyno Šven
tėje vyno neragavo tik 
visiškas abstinentas Lie
tuvos kariuomenės ordi
naras Šiaulių vysk.Eu
genijus Bartulis. Jis kar
iu su Kauno Vyskupijos 
generalvikaru Rimantu 
Norvilą šeštadienį Anykš
čiuose suteikė Sutvirti
nimo sakramentą 800 
vaikų.

Vyno Švente, pasak po
licijos pareigūnų, kaip 
reta, praėjo be sunkių pa
sekmių. Daugiausia rū
pesčių Šventės rengė
jams sukėlė mėtomi ir 
dūžtantys tušti stikli
niai buteliai nuo vyno. 
Todėl koncerto vedėjas 
pakvietė į talką vaikus 
ir išdalijo jiems maišus 
buteliams rinkti. Atnešę 
maišą tuščių butelių, 
vaikai gaudavo kramto
mosios gumos. Dar iš po 
besilinksminančių tau
tiečių buvo surinkta 10 
kubinių metrų šiukšlių. 
Butelių šukes kitą dieną 
kartu su komunialinin- 
kais rinko ir bendrovės 
darbuotojai.

PRANCŪZAI ŪKININKAU
JA SUVALKIJOJE.

Netoli Marijampolės,Mo- 
kolų kaime, yra įskūrusi 
bendrovė "Lifrania". Jos 
visi šeši akcininkai yra 
prancūzai. Prieš dvejus 
metus jie atvyko iš Pietų

• Kas turi vaizduotę be 
mokslo, turi sparnus, bet 
neturi kojų-J.Jubertas.

Prancūzijos Orleano regio
no ir nusprendė, kad Lie
tuvoje yra visos sąlygos 
ūkininkauti.

• Šiemet bendrovė "Litrą- 
nia" 200ha. apsėjo rap
sais, 70ha-vasariniais mie
žiais, per 500ha- žiemi
niais kviečiais. ~ Marijam
polėje butą išsinuomojo 
ir bendrovei vadovauja 
prancūzas p.Costa. Kiti 
akcininkai yra jo kaimy
nai bei jų giminai
čiai. Lietuvoje jie inves
tavo apie 10 kartų ma
žiau, nei į tokį ūkį rei
kėtų investuoti Prancūzi
joje.. Bendrovėje, šalia

Costa, dirba dar šeši 
žmonės, tačiau per dar
bymetį jų padaugėja. Ne
trukus bendrovė persikels 
iš nuomojamų patalpų į 
nuosavas, kurias įsigijo iš 
likviduotos Pagirių bend
rovės.

Ateityje prancūzai ti
kisi taip pat ir nusipirk
ti žemės, nes, kol kas, už
sieniečiai negali jos pirk
ti. Pasak p.Costa, Lietu
vos žemės ūkis jam pri
mena šešiasdešimtųjų me
tų Prancūziją, tad prieš 
akis yra geros perspekty
vos. Jis neabejoja, kad 
bus vis daugiau užsienie
čių, kurie bandys čia ūki
ninkauti.

• Konferencija Vytauto 
Didžiojo Universitete bu
vo minima “Eltos11 prane
šimų 75-rių metų sukak
tis per Kauno radijo sto
tį. Kauniečiai pastatą 
S.Daukanto gatvėje pa
ženklino dvejomis me
morialinėmis lentomis.

Žurnalistų kavinėje 
"Ketvirtoji valdžia" buvo 
pristatyta Stasio štike- 
lio mokslinė apybraiža 
"Eterio šviesa".

Tai buvo viena pačių 
galingiausių ir didžiausių 
pasaulio stočių, vertina
ma panašiai kaip Deu- 
tscidandsender, Daventry 
ir Maskvos.

Kauno radijos progra
mos jau pirmaisiais me
tais buvo girdimos JaV, 
Afrikoje, Alžyre. Lietu
vos operos transliacijų 
buvo klausoma Londone, 
Portugalijos miestuose.

9 psl.



toronto
• Diakonui Vytautui Staš
kevičiui kunigų šventini
mus suteikė 
Baltakis J 
Lietuvos

vysk.Paulius 
OF M Anapilyje, 
Kankinių Šven

1573 Bloor St West, Toronto, Ont M6P 1A6

Vaišes vyko Anapilio sa-
KkF kapitalas daugiau kaip 3,0 milijonai - tai Kanados lietu

vių įnašas! Kasmet gaunamas pelnas (daugiau kaip $100,000) 
skirstomas lietuvybės išlaikymui Kanadoje (KLB, kultūrinėms bei 
jaunimo organizacijoms, studentams) ir paramai Lietuvai (vaikų 
prieglaudoms, tremtinių reikalams, jaunimui).

Atsiminkime ir remkime Kanados lietuvių fondą 
per savo aukas bei testamentus.

_____ Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pėjamų mokesčių.

Jis yra aštuntasis ku- i 
nigas, įšventintas šioje' 
parapijoje.

Iškilmėse dalyvavo 10 
kunigų su diakonu, gau
sus skaičius giminių, pa-j 
rapijiečių bei svečių.

Šioje šventėje giedojo 
Lietuvos Kankinių P-joS’ 
ir "Angeliukų" chorai i 
solistais Slava Žiemelyte * 

ir Rimu Paulioniu. * .r, " J —— -
* patikrinti serinmkų sąrašus. #

Mums būtinos žinios, kas dar turi Šerų ir kur jie* 
randasi. Laikui bėgabt, daugelis skaitytojų pakeitė# 
gyvenamas . vietas, kiti atsiliepė ir, gražindami, # 
dovanojo serus "NL" Bendrovei. Tačiau, dar # 
daug yra mums nežinomų, kurie jų dar turi. To- # 
dėl prašome nedelsiant atsiliepti. Dėkojame] #

*
"NL" Admin istracija $

Remkime lietuviu veikla Kanadoje' Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIU FONDA !

*■ z

t*************************************************
su * Gerbiamieji, - #

Atliekant nNL" B-vės Leidybos reviziją, reikią *

MAIRONIO MOK YKLOJE *

Šie metai buvo ypatingi* 
tuo, kad Mokyklą aplankė* 
pianistas prof.Rokas Zu-* 
bovas. Taip pat ir buvusi* 
mokytoja Indrė Čiuplins-* 
kaitė) ir kt. *

Baigiant šiuos mokslo 
metus,vedėja Aldona Auš-f" 
rotaitė-Šimonelienė,džiaug-l 
darnasi vis didėjančiu I 
moksleivių skaičiumi, mo
kytojų meile vaikams ir 
mokinių <autupizmu, Mo
kyklos Kanklininkių Ans- 
sarnblio ir abiturientų 
vardu padėkojo už talką 
tėvams ir Tėvų Komite
tui, baigdama "Iki pasi
matymo" kitais metais.

KLB TARYBOS RINKIMAI

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

^TAT LIETUVIŲ KREDITO
A /VAulK/Y KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo 9 v. 
ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p., penktadieniais - 
nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 12 y. 
dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ
PASKOLAS
Asmenines nuo 
neklln. turto 1

MOKAME UŽ:

kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 2,50%
santaupas............................... .... 2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk.... .... 2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius.................. .... 3 50%
180 dienų indėlius................ .... 3.50%
1 m. term, indėlius.....................3.75%
2 m. term. Indėlius.....................4.00%
3 m. term, indėlius............. . .... 4.10%
4 m. term, indėlius......................4.25%
5 m. term. Indėlius............. . ..... 4.50%
RRSP Ir RRIF
(Variable)................................ .....2.50%
1 m. Ind..................................... .....3.85%
2 m. Ind..................................... .... 4.00%
3 m. Ind..................................... — 4 10%
4 m. ind..................................... ..... 4.25%
5 m. ind..................................... ..... 4.50%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

• Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu
3 mil. dol. Ir Kanados 
valdžios Iki $100,000.00 
sumos draudimu

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

e Birželio mėn. 10d. LN 
Svetainėje pietavo 236 
svečiai. Pranešimą padare 
ir su svečiais supažindi 
no LN V- bos narys T.Sti 
nulis.

XVIII-tosios krašto tarybos rinkimai visose 
apylinkėse

įvyks 2001 m. rugsėjo 30 d.
Sudaryta šios sudėties Vyriausioji rinkimų komisija:

Feliksas Mockus - pirmininkas,
Edis Kazakevičius, Dana Keršienė, Vytautas Taseckas, 

Algis Valiūnas
Kanados Lietuvių, B-nės Krašto Valdyba

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 120 milijonų dolerių

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. 

į ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
į v.r. Iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 1 v.p.p Jki 8 v.v.___

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių

3 Resurrection Rd., Toronto, ON M9A 5G1 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

FAX: 416 532-4816 
Anapilyje telefonas: 905 566-0006

pRISIKELIMO
PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

• Lietuvos Respublikos 
Ambasada Ottawoje daly
vavo jau 7-tą kartą 
vykstančiame 
kurį organizuoja 
ringą organizacija 
terlan".

Surinktos lėšos 
mos aprūpinti 
vandeniu kraštus, 
trūksta gėlo ir 
vandens.

Prie kiekvienų valsty
bių^ atstovų suneštinių 
vaišių prisidėjo Lietu
vos Respublikos Ambasa
da, talkinant vietos lie
tuviams. Otaviškė Elė 
Jurgutienė pagamino vir- 
tinukų su mėsa, kurie vi
siems labai patiko. Bu
vo patiekta skanaus lie
tuviško sūrio, "Utenos”ir 
"Kalnapilio" alaus, o To
ronto ir Hamiltono talka 
parūpino "grybukų" 
gražų raguoli,-šakotį.

P.S.Reikia tikėtis,kad 
dalyviams patiko ir lie
tuviškas alus ir netrukus 
gal bus leista jį impor
tuoti Kanadon, įskaitant 
ir Montreal^.
10 psl.

7- tą 
renginyje, 

labda- 
"Wa-

skiria- 
geriamu 
j, kur

sveiko

MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind................
180-364 d. term.ind...............
1 metų term. Indėlius..........
2 metų term, indėlius..........
3 metų term, indėlius..........
4 metų term. Indėlius..........
5 metų term, indėlius..........
1 metų GlC-mėn.palūk........
1 metų GlC-met. palūk........
2 metų GJC-met paiūk.........
3 metų GlC-met. palūk........
4 metų GlC-met. palūk........
5 metų GlC-met. palūk........
RRSP, RRIF Ir OHOSP

“Variable”.........................
RRSP Ir RRIF-1 m.term.ind 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind 
Taupomąją sąskaitą iki......
Kasd. pal. taupymo sąsk... 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki... 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk...................... 2.25%

...3.10% 

...3.10% 

...3.30% 

...3.50% 

...3.70% 
,..4.00% 
...4.30% 
...3.10%
...3.60% 
....3.75% 
...3.95% 
....4.50% 
.... 4.65%

3.15% 
3.85% 
4.00% 
,4.20% 
.4.75% 
,4.80% 
2.00% 
2.00% 
2.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo.................. 7.25%

Sutarties paskolas 
nuo............. ė.. .7.25%

Neklln. turto paskolas
Su nekeičiamu
nuošimčiu
1 metų................ ..,.5.75%
2 metų................ ....6.60%
3 metų................ ....6.50%
4 metų................ ....6.90%
5 metų................ .,..6.50%

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1, 2, 3 metų...... .....6.00%

Duodame komercinius 
mortgičius iki $750,000.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės (iki $250,000). Parduodame pinigines perlaidas 
(money orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame 
mokesčio už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

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

MOKAME
3.05% už 30-89 d. term. Indėlius 
3.00% už 90-179 d. term. Indėlius 
3.10% už 180-364 d. term. Indėlius 
3.30% už 1 m. term, indėlius 
3.50% už 2 m. term. Indėlius 
3.70% už 3 m. term. Indėlius 
4.00% už 4 m. term. Indėlius 
4.30% už 5 m. term. Indėlius 
3.10% už 1 m. GIC mėn. palūk.
3.60% už 1 m. GIC invest, pažym. 
3.75% už 2 m. GIC Invest, pažym. 
3.95% už 3 m. GIC invest, pažym. 
4.60% už 4 m. GIC Invest, pažym. 
4.55% už 5 m. GIC invest, pažym. 
3.15% už RRSP ė RRIF ind. (var.rate) 
3.85% už RRSP & RRIF 1 m. term. ind. 
1.00% už RRSP & RRIF 2 m. term. Ind. 
1.20% už RRSP & RRIF 3 m. term. Ind.
4.85% už RRSP & RRIF 4 m. term. Ind. 
4.80% už RRSP & RRIF 5 m. term. Ind. 
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. palūkanų čekių sąsk. 
3.25% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.25% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

IMAME
už asmenines paskolas

nuo..............................7.25%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 

nekeičiamu nuošimčiu

DUODAME
• asmenines paskolas 

iki $250,000
• mortgičius iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičius

(fixed rate)
1 metų..........
2 metų..u.....
3 metų..........

............ 5.75%

............ 6.60%

............ 6.25%
4 metų.......... .......... ,.6.90%
5 metų..........

- su keičiamu
.......... ,.6.50%

nuošimčiu.................... 6.00%

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

ČEKIAI • PINIGINĖS PERLAIDOS (MONEY ORDERS) 
KELIONĖS ČEKIAI (TRAVELER’S CHEQUES)

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

APLANKYDAMI MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.paiama.net
Elektroninis paštas: parama@total.net

KITOS PASLAUGOS
KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS 19 KITŲ KRAŠTŲ 
PERSIUNTIMAS PINIGŲ (WIRE TRANSFERS) ) LIETUVĄ IR KITUR

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS:
Plrmad., 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:
1573 Bloor St.W., Toronto ON NI6P 1A6
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C8

Telefonas: 416 532-1149
Telefonas: 416 207-9239

! hit*'1’0

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.13

http://www.talka.net
http://www.paiama.net
mailto:parama@total.net


PADĖKAIVKDTI ANTANO KEBLIO GIMTADIENYJE
Nuo t r: R.R.Otto

Elzbietos
Stipendijų 

skati- 
jaunus

(tuo pasirūpino Donaldas 
talkinamas sūnaus Pauliaus).
choristų, draugų, ir svečių.

Korsažu papuoštų linksmą

Dalis svečių sol.Antano Keblio reneinvie (Jis- errupės viduryje, baltu švarku 
ir korsažu atlape).

Ypač' paskutiniuoju metu musų telkinys pasižymi 
išleistuvėmis- tai į Ottawa, tai į Torontą...Tuo 
maloniau paminėti jaukų, beveik Šeimynišką 
pobūvį, skirtą solisto-giedoriaus Antano Keblio 
"apvalai", kaip mes Čia sakome, amžiaus sukak
čiai paminėti. O jis- stipriai veikęs lietuviu 
kompozitorių dainų populiarinime, Montrealio 
Aušros Vartų Choro įkūrime, ilgus metus buvęs jo 
koordinatoriumi,nuolat ir toliau besirūpinąs ir 
talkinąs šio choro gyvavimui,- laikosi žemaitiškai 
tvirtai.

Š.m.birželio mėn.9 d., £ jaukiai pertvarkytą sale
Giedrikas,daugiausiai 
susirinko arti 100

kuris 
remia

Visų mūsų 
noriu padėkoti 

tėvynainiams, 
rūpinasi Lietuvos 
menininkų ateiti-

sukaktuvininką gerų 
sklandžiu žodžiu trumpai pristatė ir visų vardu 
pasveikino ceremonijų meistras D.Giedrikas. Seselė 
Palmyra, jį sveikindama, prisiminė Kantatą 
’^Kryžių ir Rūpintojėlių Lietuva" (ž.Henriko Nagio, 
ijnuz.Aleksandro Stankevičiaus). Ji nebūtų suskam
bėjusi Lietuvoje, ypač, kuomet dar joks išeivijos 
choras nebuvo gavęs leidimo atvykti su programa. 
Antano Keblio sumanumo ir ištvermės dėka, tokia 
kelione ir eilė koncertu buvo • įvykdyti .Padėkodama 
ūz tai, pasveikino sbJ.gimtadieniu.
i įvairiai paruoštos,žvilgančiuose induose išrikiuotos 
vaišės atitiko, gurmano Antano dieną. Jas sumaniai 
surengė Dainius. Juras - su savo sesers ir Viktoro 
LukoŠf^d§"BbTŠll^a.”h:; Virtuvėje darbavosi taip pat 
Ąrv.Paula’ūsi^'ėš,' Ramūnė Ramanauskaitė bei 
lįeseniai atvykusi Dalia Bociūtė. Vaišes palaimino 
kleb.kųn.Ričardas Birbilas.

Antanui buvo įteiktas beveik muziejinis, nelengvai 
gaunamas butelis konjako.Solenizantas,visiems padė
kojęs už renginį ir atsilankymą,besiskirstančius 
namo pavaišino savo pagamintu, specialaus recepto 
medaus krupniko stikleliu, kuris buvo ne tik 
skanus, bet ir stiprus. I sveikata visiems! b.n.

ski
ni u-

Stipendijų Fondui, 
įgalina šio fondo 

remti 
jaunimą 

atveju 
Universiteto

pasirinkusius studen-
Norėtume prašyti,

GERA ŽINIA IŠ KLAIPĖDOS UNIVERSITETO 
MENŲ. FAKULTETO
Studentė - stipendijantė Rasa Ulteraviciutė

Klaipėdos Universiteto 
Menų Fakulteto dekanas 
dekanas Vytautas Alens- 
kas mums rašo: "Mes 
labai džiaugiamės sol. 
Elzbietos Kardelienės 
Stipendijų Fondo 
riama stipendija
sų jauniems daininin- 
kams.Tai ne tik materi
aline parama,bet ir mo
ralinis paskatinimas,mu
su jaunu muzikų paren
gimo gerinimas". r ♦°—■ r“*--*»**—*- —

„ Yra džiugu, kad ateina 
rėmėjai suv dosnia pa
galba sol.E.Kardelie- 
nės ■ J--

Tai 
valdybą ir toliau 
studijuojantį 
Lietuvoje,šiuo 
Klaipėdos 
Menų Fakulteto dainavi- 
ma 
tus.
kad ir plačioji visuome
nė
prie

Sol.Elzbietos 
nės Stipendijų 
sąskaita yra 
Montrealio 
dito Unijos "LITAS"ban- 
ke. Jos __  _____

Šiais metais Šį fondų 
dosniai ---- - — ,,T ’
TAS"
Tautos 
Sk.

prisidėtų savo auka 
Šio stipendijų fondo.

Kardelie- 
Fondo 

atidaryta 
t ietuviu

nr. 6055.

Šiais,2001 metais,sol.
Elzbietos Kardelienės
Stipendijų Fondo konkur
są laimėjo IV kurso 
studentė Rasa Ultera-
2001.VI.26.

yiČiutė, kuriai buvo i- 
teikta premija gegužes 
mėn.9 dieną.

parėmė "LI- 
su 250 dol.,ir 
Fondo Montrealio 

100 dol.
Laukiame ir jūsų, 

kad galėtume toliau 
remti jaunus studentus 
jūsų visų vardu, siekian
čius dainavimo profesi- 

.. jos.
"Tauta,kuri vertina ir 

gerbia savo jaunimą- 
iŠlieka ir klesti "-taip yra 
pasakęs daug su jaunimu 
dirbęs ir gerai 
tantis kun.
Saulaitis,SJ.

Sveikianame 
jantę Rasą,- 

Antanas

. Antanas

stipendi-

Ji rašo: "Džiaugiamės,

Keblys, 
sol Elzbietos Kardelienės 
Stipendijų Fondo V - bos 

vardu

Mirus
po sunkios ligos a.a.Vladui JANUŠAUSKUI, 

norime nuoširdžiai padėkoti Montrealio 2 Aušros 
Vartų P-jos kleb.kųn. Ričardui Birbilui UŽ 
gražų pamaldų ir apeigų pravedimą, AV Parapijos 
Chorui už jautrų giedojimą ir v i s i e m s UŽ 
atsilankvma ir paaukotas Šv, Mišias, žodžiu ir 
raštu pareikštas užuojautas.

Janušauską 'šeima

jog yra * sol. 
Kardelienės 
Fondas, 
na ir
dainininkus, 
vardu 
užjūrio 
ku-rie 
jaunų 
mi".

Helen Bitneriene
© Jonas Bitneris, dešimtmečiais skaitąs "NL", visa 
laiką mokėdamas rėmėjo prenumeratą ir aukojęs i- 
vairiomis progomis laikraščio leidybai paremti/ są 
karta paskyrė $100,- savo žmonos Helen 5-iu_ me
tą mirties atminimui.

Helen Bitneriene, turėdama gražų balsą, buvo^isi-? 
jungusi į chorą. Linksma ir gyvo būdo, mėgo žmo
nes,gamtą, užsukdavo ir į Redakciją. Jų ; sodelis 
prie namo traukė akis sayo jaukumu ir rožėmis.
Ji rūpinosi ir padėjo giminėms Lietuvoje. Grįžusi 

iš vienos kelionės po Lietuvą, suširgd ir įtikėtai 
greitai iškeliavo Amžinybėn. .ih/W!

Dėkojame už auką. "NL"
{"VAIKO TĖVIŠKES NAMAMS" aukojo: Į
•A.a.Onos CeČkauskienės atmini m ui- $25,-

J.S.Skučai; po $20,- E.Kudžmienė, D.StaŠkeviČie-
■ nė, E.Dalmotiene, J.J.KisielaiČiai, E.Szewszukiene, 

Iz.MaliŠka, G.KudŽmienė; po $10,- J.Adamonienė, 
Aleksandras PieSina; po $5,- A,Petraitytė,B.Filipa- 
viČienė; $20,- Joana BlauzdŽiūnienė.

e A.a. Antano Jakubaičio atminimui - $35,-E.Dal- 
motienė; $30,-Iz.MaliŠka; po $25,- D.Br.StaškeviČiai, 
J.O.Geidžiai; po $20,- P.J.Adamoniai, V.Dikaitierie, 
E.Kerbelienė, V.M.Markauskai, R.Pocauskienė,
A.Morkūnienė, J.Stankaitis, V.Lietuvninkaitė, 
G.KudŽmienė; po $10,- A.Brilvicas, N.Bagdžiūnienė, 

. .L.Gedvilaitė, P.Kerevičius; po $5,- A.Petraitytė/ 
A.Keblys, Ir.Valkauskienė ;$20,- Joana BlauzdŽiūnienė

Visiems dėkoja
K.L.K.Moterų D-jos Montrealio Sk.

^i,labai tinkama auginimui gėlė - ir kąmbaryje- 
ar lauke,-nuo senų laikų labai mėgiama uz įvairias
palvį, gausų žydėjimu. Nebrangu nusipjrkti mažame 
vazonėlyje jau pražydusį augalą,tačiau, suradus 
ypatingą atspalvį, labai lengva pasidauginti šią 
vaizdingą gėlę, sudaiginant jos šakeles.

Geriausia - nupjauti šakelę 6-8 cm. ilgio, pasalin
ti visus lapelius, išskyrus kelis viršūnėlėje. Koto 
galą nupjauti tuojau po matomo mazgelio > iŠ kurio 
dygsta lapai. Taip paruošta Šakelę pamerkti £ 
šaknis skatinantį hormoną (rooting hormone) ir 
pasodinti į nedidelį vazonėlį su perlitu. Laikyti 
drėgnai porą savaičių, iki prasikala šaknelės. 
Persodinti i nedidelį indą su žeme.

Jeigu išlaikėte per žiemą žydinčias pelargonijas 
(dar vadinamas ir geraniumc vardu) ant saulėtos 
palangės kambaryje, reikia jas gerai apkarpyti, 
paliekant 8-12 cm.ilgumo kotus ir ,jei reikią, 
persodinti , išnešti laukan. Kas savaitę pamaitinti 
pusės stiprumo formule 2-5-2 arba 5-15-10.

Rudenį vėl turėsite kambaryje gausiai žydinčią, 
įvairiaspalvių pelargoniją, jeigu jų vazonu? laikysite 
ant saulėtos'"palangės. * ZalianykŠtis

11 psl.



montreal
MIRUSIEJI:

a Ona Čečkauskienė, su
laukusi 96m. amžiaus, 
mirė senelių globos na
muose. Palaidota iš Auš
ros Vartų P -jos bažny
čios Notre Daine Cėte 
dės Neiges Kapinėse.

© Antanas Jokūbaitis,68m. 
amžiaus,mirė s.m. birželio 
men.16 d.

Liko duktė Bernice, sūnūs 
Leon su šeimomis,jų_ tar 
pe 3 vaikaičiai,brolis Vin
cas ir sesuo Julija
Adamonienė su seimą
bei kiti giminės.

Palaidotas iš Aušros
Vartų P-jos bažnyčios 
Montrealyje, Lietuvių 
Šv.Jono Kapinėse Missi- 
ssaugoje, Ontario.

Vietoje gėlių, šeima 
pageidauja aukų Lietu
vos našlaičiams.

Užuojauta mirusiųjų 
artimiesiems.

KRIKŠTYNOS:
• AV P-jos bažnyčioje bu
vo pakrikštyti 3 kūdi
kiai: Lukas-Joseph Kost- 
ka, Jonas-Danius Piečai- 
tis ir Lukas -Pranas Luko- 
shius.

© Birutė Nagienė,praleidir 
si savaitę Lietuvoje, ap- • 
lanke ir M.K.Čiurlionio 
Galeriją Kaune. Direkto 
riui Osvaldui Draugeliui 
perdavė dail. Onos Jauge- 
lytės - Sablauskienės do
vaną. Galerijai- keletą_ 
jos grafikos darbų, ku
riais labai susidomėjo ir 
įtraukė juos į Galerijos 
sąrašą. Laikui atėjus, jie 
bus eksponuoti išeivijos
dailininkų parodose.

• Siūlo darbą vaisių ir 
daržovių nuėmimui per 
Emploi-Quebe'c įstaigą.

Alga-mažiausiai $7.50 
į valandą,t.y.40c.daugiau 
negu minimumas.Priedo 

parūpinamas veltui 
transportas į ūki aplink 
Montreal!, ir atgal.

Geros ” darbo sąlygos. 
Samdymo centras randa-

;si 911 Jean Talon St.E.

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658

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

Privatus kabinetas 

932-8441 
3767 Notre Dame W. 
Montreal, QC., 
H4O 1P8

(Metro Place St.Henri)

R?

RŪTA POCAUSKAS-RUDINSKAS

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

Tel: 931-7174
12 psl.

* *
* GERA NAUJIENA TĖVAMS! $
* "LITO” Valdyba nutarė paremti Montre- *
* alio vaikus, vykstančius į lietuvių stovyklas Šią *
* vasara. Yra sukauptas Fondas iki $1.500,ku- *
* riuo galės naudotis besimieji stovyklautojai. *
* Yra nustatyta riba nuo $100,-iki $200,-per *
* savaitę vienam stovyklautojui. *

Norintieji paramos, prašomi pranešti "LITO" *
* Vedėjui Bruno Bulotai IKI Š. m. RUGPJŪČIO *
* mėn. 1 dienos, telefonu (514) 766 - 1891. *
* * 

"LITO" VALDYBA *
*4$ **♦#♦*■**♦**♦***♦#*♦*♦***♦♦♦*♦♦*♦*****♦♦*♦*♦♦♦****

• Montrealio Lietuvių 
Kredito Unijos "LITAS” 
visuotiniame susirinkime 
Šv.Kazimiero P-jos saleje 
dalyvavo 148 nariai ir 18 
svečių.

Valdybos pirm.Rūta Po- 
causkaitė -Rudinskienė pra- 
nešėrkad praėjusiais 2000- 
taisiais metais buvo gau
tas didžiausias pelnas per 
visus "LITO" gyvavimo 
metus. Nežiūrint, kad ba
lansas sumažėjo dėl stam
besnių taupytojų išsi- 
kėlimo iš Montrealio arba 
dėl mirčių.

"LITO" vedėjas Bruno 
Bulota pranešė, kad iš 
gauto pelno nariams tau- 
pytojams ir skolintojams 
bus dar išmokėta $275.000 
priedo.

išryškėjo, kad Desjar
dins Federacija bando kre
dito unijose įvesti savo 
draudimą namams, auto
mobiliams ir kt. Federa
cija mano, kad Joanos 
Aaamonytės darbas drau
dimo kompanijoje ir "LI
TO" revizijos etikos ko
misijos pirmininke nesude
rinami >ir pareikalavo Joa
ną iš šių pareigų "LITE"

>i
"L.K.MINDAUGO - NERINGOS" ŠAULIU KUOPA 

> t
visus nuoŠirdž'iai

» kviečia Į TRADICINĘ

GEGUŽINĘ
u LIEPOS mėn. ] 5 d.,"NIDOS" Klubo žemėje!

n Pradžia- nuo 9 vai. ryto.
Pabendrausime, pasidžiaugsime vasara ! ! ! 

J c

Kuopos Valdyba

o Patikslinamas Leono Balaišio adresas Ottawoje : 
2000 Jasmin Cr.# 1508, GLOUCESTER,ON, 
K1J 8K4. Tel: 613- 747 1706.

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika* 

734-2631
St. Mary’s Hospital 
3830 Lacombe Ave., 
Montreal, QC., H3T 1M5 

(Metro Cote des Neiges)

atleisti, tik sutiko, kad 
ji baigtų šią kadenciją.

Visuotinis susirinki
mas - pilnateisis "LITO" 
Kredito Unijos šeiminin
kas - priėmė Nepasiten
kinimo Rezoliuciją del to
kio Federacijos sprendimo-’ 
Ji bus pasiųsta Desjardins 
Federacijai.

Rinkimų nereikėjo, nes 
.vietoje baigusių Valdy
bos ar Komisijos narių, 
buvo pakankamai atitinka
mų kandidatų.

Atsakiusi į keletą klau
simų, Pirmininkė uždarė 
susirinkimą, padėkojusi vi
siems už puikų bendradar
biavimą ir Vedėjui su tar
nautojais už puikų darbą.

Visi buvo pavaišinti 
puikia vakariene. Ją pa
laimino kleb.kun.F.Juce
vičius.

Patvirtinta Valdybos su
dėtis: R.Pocauskaitė - Ru
dinskienė, Andrius Gapu- 
tis, Rimantas Jurkus, 
A.Staškevičius ir Gytis 
Vazalinskas. Revizijos ir 
Etikos komisijai priklauso 
Haris Celtorius,Roma Lie- 
tuvininkaitė-Pingiatore ir 
Alfredas Pališaitis.

#

• Šiuo metu LITO tar
nautojai yra šie: vedėjas 
B.Bulota, vedėjo asisten
tė T.Mickienė, 
ris G.Niedvaras,

Netikėtai mirus

AtA
JADVYGAI KIRSTUKIENEI.

Jos vyrą Bronių, dukterį ir 2 vaikaičius, bei 

kitus gimines biėjįjliŠkęi užjaučia
Klubas "Nida" ir 
"L.K.Mindaugo-Neringos" Šaulių Kuopa

buhalte- 
vyr.ka

sininkė Z.Semberov, kasi
ninke A.Burkšaitienė, 
raštininkė-kasininkė I.Ged- 
rikienė, kasininkė Rose- 
monto sk.N.Šukienė ir
pagelbiniai — kasininkai; 
D.Bulota, J.Landry
I.Rudinskaitė.

ir

• Ses.Judita kartu 
sės. Palmira išvyko į 
namą. 'RŪTOS !._

su 
. Put- 

klubas 
veiks trečiadieniais ir ka
vinė bus atidaryta sek
madieniais.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.13
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