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ĮVYK I y 
APŽVALGA

B.N.

ISTORINĖ AKISTATA
Birželio menesį, kaip ži
noma, išmušė atsiskaity
mo valanda buvusiam Ju 
goslavijos prez.Slobodan 
Miloševičiui. Jis buvo iš 
gabentas iš Jugoslavijos 
ir perduotas Jungtinių 
Tautų Tribunolo žinion 
už įvykdytus karo nusi
kaltimus ypač mu
sulmonų genocidą Jr vyk
dytą krašte korupciją. 
Yra taip pat suimtas ir 
apkaltintas Bosnijos ser
bas generolas už tūks
tančių musulmonų "likvi
davimo" operacijas.

Už dienos buvo įteik
tas apkaltinimas ir 2 mu
sulmonų aukščiausio ran
go generolams bei pulki
ninkui, atsakingiems už 
nužudymą serbų ir kroa
tų civilių ir karo be
laisvių, už naudojimą 
įkaitų save apsaugojant 
per susišaudymus ir už 
plėšikavimus, bei miestų 
ir kaimų sunaikinimus 
1993m.

Apkaltintieji generolai 
Alagic,54m. amžiaus, 
Hadziliasanovic,51m., ir 
pulkininkas Kubura 37m.

Kaltinime yra 19 punktų, 
kuriais visi šie 3 suim
tieji yra pakaltinami už 
nesugebėjimą sulaikyti 
savo karių nuo jiems ži
nomų įvykdytų žiaurybių) 
arba apie kuriuos vado
vai privalėjo žinoti, bet 
ignoravo. Visi trys yra 
patyrę ir profesionalūs 
kariškiai, pripratę prie 
karinio vadovavimo ir 
disciplinos. Paremiant ar
gumentus dėl Kanados 
atsakomybės, atkreipia
mas dėmesys ir į brošiū
rą, kuri išdalinama vi
siems musulmonų kari
niams daliniams. Leidi
nėlyje yra nusakoma,kad 
islamo išpažinėjams yra 
privaloma laikytis drau
dime žudyti ar kankin
ti moteris ir belaisvius.

Brošiūroje taipgi rašo-

Š.m. liepos mėn.26 d., vienos dienos vizitui buvo at
vykęs į Vilnių_ Prancūzijos Prezidentas Jacques Chi: — 
rac’as, kuris susitiko su Lietuvos Prezidentu Valdu 
Adamkumi.

ma, kad kareiviai priva
lo vykdyti įsakymus, jei. 
vyresnysis kariškis va
das nutaria imtis "skir
tingų veiksmų", kaip kad 
kaimų ar derliaus sunai
kinimo, ar net ir belais
vių sušaudymo.

"KURSKAS" l DIENOS 
ŠVIESĄ

Š.m. liepos mėn. 17d., 
pradedama pavojinga,nu
skendusio po avarijos, 
Rusijos karinio povande
ninio laivo "Kursk" iškė
limo operacija.

Rusijos vyriausybė pa
sirinko Daniją vadovauti 
šiam projektui. Rinktinė 
geriausių tarptautinių na
rų yra pasiruošusi šiam 
pačiam pavojingiausiam 
uždaviniui.

"Kursk"as randasi 350 ' 
pėdų gylyje, lediniuose 
vandenyse. Dar 2 atomi
niai reaktoriai, 9 neiš
sprogusios torpedos ir 26 
didžiausio slaptumo "Gra- 
nit" raketos, randasi 
"Kurske" ir sudaro ne
paprastai pavojingą in
ventorių.

Du milžiniški robotai 
bus nuleisti į gelmę, kur 
nupjaus laivo priekines 
dalies sekciją. Ją, tuojau 
pat po avarijos, per ke
lias sekundes, buvo už
tvindęs vanduo. Po to 
seks kiti įrenginiai, rei
kalingi šiai operacijai.

Admirolas Vladimir Ku- 
. rojedov atvirai pareiškė, 
kad dirbant su tokio po
būdžio povandeniniu lai
vu, gali įvykti daug kas.

Prez.V.Putinas įsiparei
gojęs įgyvendinti "Kursk" 
iškėlimą, galutinę datą 
davė iki rugsėjo mėn.vi
durio, nes Arktikoje va
sara yra trumpa.Jis taip 
pat pažadėjo duoti lei
dimą atgabenti garlaiviu 
užsienio žurnalistus-ste- 
bėtojus.

Rugpjūčio mėn. 12d.su- 
eina vieneri metai nuo 
"Kursko" tragedijos. Žu
vusiųjų šeimos ir arti
mieji pakartotinai pri
mena stebėtinai vetuo
jantį pranešimą apie įvy
kį nelaimės metu ir rei
ksią wj a dauffiau infer ma- 
cijų apie šio įvykio prie- 
žąstis.

• FRANCOPHONE ŽAI
DYNĖS vyko Ottawoje- 
Hull Arenoje, liepos mėn. 
14-24d.d. Krepšinio žai
dynėse Lietuvos krepši
ninkės, (nors buvo pra
našauta aukso medalis, 
per anksti...), tačiau iš
vyko su, bronzos medaliu, 
pralaimėjusios Slovėni
jai. Aukso medalį pelne 
Lenkija.

Lietuvos komanda bu
vo sudaryta iš įvairių 
vietų sportininkių, tad 
nebuvo susižaidimo, pa
tyrimas nebuvo pakanka
mai _stiprus.Varžovės,>8tro~

• ~ OTTAWOJE vykusias Francophonie Žaidynes 
plačiai paminėjo spauda "The Gazette" ir "La 
Presse" ; ir įdėjo nemažas nuotraukas Lietuvos 
krepšininkių žaidimo momentuose. "La Presse " 
nuotraukoje raŠoma$Lietuvė Agne Abromaitė perneša 
svięninį pro Canada—Qudbec ekipos žaidėjas. Lie — 
tuvės laimėjo 82-61 taškais.

dė rėmėsi nuoseklesniu 
treneriu ir stipresniu su- 
sižaidimu.(Beje, ypač Slo
vėnijos treneris, visą žai
dynių laiką labai intensy
viai patarinėjo garsingu 
balsu ir dideliais mos
tais).

Visvien, buvo smagu, 
kad,nors ir neįprasti 
karščjai vare prakaitą 
čiurkšlėmis vien stebint 
žaidėjus, lietuvės iške
liavo su medaliu.

Pasirodo, kad ne visi 
sportininkai išvyko po 
šių žaidynių pabaigos na
mo. Rekordinis skaičius, 
net 126, (rugpjūčio 
mėn.4d. duomenimis) pa
siprašė pabėgėlio ("refu
gee") statuso...

FRANKOPHONIE 
žaidynėse dalyvavo 2.600 
sportininkų.

Didžiausias praneštas 
sportininkų ar ir jų šei
mų tokio statuso pra
šymas įvyko po 2000m. 
Olimpinių žaidynių Syd- 
nėjuje, 2000 metais. To
kių buvo apie 60.

Edmontone, Pasaulio 
Atletų Čempionate, pra
sidėjusiame š.m. rugpjū
čio mėn. 3d.dalyvauja 
1,800 atletų. Spalvingame 
atidaryme blykstelėjo ir 
Lietuvos vėliava. Čia 
žaidynės truks iki rugpjū
čio mėn.12d.
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Antanas MUSTEIKIS, gimė 1958 
metais sausio 28 dieną Utenos rąjono 
Tauragnų apylinkės Stūglių kaime.

Tarnavo tarybinėje arnąjoje. 198! 
metais baigęs Vilniaus 21-ąją techni
kos mokyklą {gijo braižytojo specialy-

Algimantas JUOZAKAS, gimė 
1960 m. balandžio 13 d. Vilniuje, lie
tuvis, išsilavinimas - vidurinis.

Baigė Vilniaus 31 vfd. mokyklą, 
mokėsi Prekybos mokykloje.

Publication Post 1361112. Return postage guaranteed. 
P ostage paid at Montreal, CP, P ublished by the Independent 
Lithuania Publishing Co, , 7722 George St, LaSalle, P.Q.
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Algirdas KAZLAUSKAS, gimė 1949 
m. rugsėjo 1 d. Trakų rąjono Valkšte- 
nių kaime, lietuvis, išsilavinimo^ - 
specialus vidurinis, 1977 m. baigė Vil
niaus politechnikumą.

v

gimėMindaugas BALAVAKAS, gimė 
1970 m. rugpjūčio mėn. 23 d. Vil
niuje, lietuvis, išsilavinimas - vidu
rinis.
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Stanislavas ORLAVIČIUS, 

956 metais gegužės 17 dieną Trakų 
rajono Žaliosios kaime.

1976 m. baigė Panevėžio liidmmclio- 
racjjos technikumą.

Lietuvoj e
B. N.

• Lietuvos Užsienio Rei
kalų m in. An tanas Valio
nis š.m. liepos mėn. 14d. 
diplomatines žinybos vi- 
cern misteriais paskyrė
ligšiolinius viceministe- 
rius Giedrių Čekuolį, 
Evaldą Ignatavičių, Os
karą Jusį bei eurodiplo- 
matą Rytį Martikonį.

G.Čekuolis, kaip ir an
ksčiau, bus atsakingas 
už Lietuvos integraciją 
į NATO bei saugumo po
litikos tikslų formavi
mą. E.Ignatavičius tęs
veiklą dvišalių santykių, 
informacinės politikos 
formavimo bei ušsienio 
politikos planavimo sri
tyse. O Jusys vėl bus 
atsakingas 
diplomatinę 
tinių Tautų 
klausančiose 
jose ir Europos Taryboje 
bei kunsultinės politikos 
formavimą ir įgyvendini
mą. R.Martikonis bus at
sakingas už derybas dėl 
Lietuvos narystės Euro- 

veik- 
va- 
sie-

uz Lietuvos 
veiklą Jung- 
sistemai pri- 

organizaci-

pos Sąjungoje bei 
los organizavimą ir 
dovavimą Lietuvai 
kiant narystės ES.

• Atostogoms pra ilgus, 
prireikė šaukti neeilinę 
Seimo sesiją. Kaip skel
biama BN Agentūros ži
niose, joje svarstys naf
tos Okie ir žemės parda
vimo užsieniečiams prob. 
lemas. (Ar klystame įti
kėdami, kad šios proble
mos atnarpliojamos ir vėl 
užnarpliojau s jau vos 
ne dešimtmetį...Ar vis 
atsiranda jas sprendžiant 
vis gabesnių neišmanėlių, nįją Pučkorių gyvenvie- 
o gal labiau savanaudiš- teje.
2 psl.

kų-išmanelių?) prieš beginklius ivykde OMON dalinio nusikaltėliai, dar 
........... ..Seimo Pirmininko pa

vaduotojas socialdemo
kratas Česlovas Juršėnas 
pasakė, jog tokios neei
linės sesijos panoro "dau
giau negu reikia" parla
mentarų: dauguma 48 na
rius turinčios Socialde
mokratinės Koalicijos 
frakcijos bei dauguma 
28 narius turinčios So
cialliberalų Frakcijos na
rių.

Anksčiau neeilinei 
sesijai pritarė opozicij - 
je esantys liberalai ir 
konservatoriai.

Pagal Seimo Statutą, 
neeilinei sesijai sušauk
ti reikia mažiausiai 47- 
parlamentarų pritarimo.

nerami: salia
• Vasara Lietuvoje sa
votiškai
dažnų 30 l.C.karščių, lie
pos mėn.antroje pusėje 
praūžė keista audra. Jo
navos apskrityje išvartė 
medžius, nutraukė elekt
ros laidus, žliaugė lie
tūs, apsemdami centrinę 
ir kai kurias kitas gat
ves. Daugelyje vietų nu
trūko ir interneto ryšys. 
Sugadintos gatvių apšvie
timo linijos, o krintanti 
kruša jonaviškiams išlau
žė namų ir automobilių 
langus. Atsijungus 108- 
ioms elektros transfer- 
matinėms pastotėms, be 
elektros buvo likę 19 
kaimų.

Vilniuje praūžusi aud
ra, išvartė apie 50 me
džių, daugiausia Naujo
joje Vilnioje, žmonių ne
sužeidė, užgriuvęs medis 
apgadino troleibusą ir nu
traukė elektros tinklų li-

Juozas JANONIS, gimė 1962 m. 
gegužės 9 d. Alytaus rąjono Mažiznų 
kaime, lietuvis, išsilavinimas - spe
cialus vidurinis.

Prieš 10 metų įvykdytame Medininkų Posto smurte,žuvo šiose nuotraukose 
paminėti darbuotojai. Du sunkiai sužeisti -Tomas Šernas - išliko didelių pastangų 
dėka gyvas, o Ričardas Rabaviėius, neatlaikęs, mirė po 2' ju dienu. Nusikaltimą

• globojami svetimoje valstybėje!..

reigūnų seimų nariams 
išmokėti, 1500 litų Me
dininkų tragedijos 10-ųjų 
metinių minėjimo išlai
doms padengti, 9,500 li
tų - tradicinės estafetės 
"Medininkai —Vilnius" Vi
daus Reikalų Ministeri
jos ir Muitinės Depar
tamento prizams laimėti 
organizavimo išlaidoms 
padengti.

Taip_ pa t nuspręsta

rezervo 
litų

Rezervo 
100,000 

ministe- 
vyriau- 

skyrė 
Medininkų

• Vyriausybe is 
paskyrė beveik 
litų. Laikinasis 
rių kabinetas iš 
sybės 
43,000 
tragedijos 10-jų metinių 
minėjimo renginiams or
ganizuoti. iš jų 32,U0U 
litų skirta vienkartinėms 
pašalpoms Medininkų pos
te nukentėjusiam parei
gūnui bei žuvusiųjų pa-

23 mln.
frankų

parduo-
Nepri-

• Lietuva uz
Prancūzijos 
(12.42 mln.litų) 
da Prancūzijai 
klausomybės metais turė
tą Lietuvos Ambasados 
pastatą Paryžiuje. Netru
kus turi būti pasirašyta 
atitinkama sutartis.

• Tarptautinė Parlamen
tarų grupė Čečėnijos pro
blemoms kreipėsi į Euro
pos Parlamento ir Euro
pos Tarybos Parlamenti
nės Asamblėjos (ETPA) 
vadovus, 
svarstyti

uz

reikalaudama 
Rusijos val

džios ir pareigūnų tarp
tautinę atsakomybę 
čečėnų žudymą.

Kreipimęsi, adresuota
me Europos Parlamento 
pirm.Nicole Fontaine bei 
Europos 
mentinės 
zidentui 
Johnston
Rusija kalbėti apie kolo
nijinio karo priežąstį- 
čečėnų tautos apsispren
dimo teisės paneigimą, o 
Rusija raginama tuojau 
pat pradėti taikos v de
rybas su teisėta Čečėni
jos valdžia.

Tarybos Parla- 
Asarnblėjos pre- 
lordui Russel- 

reikalaujama su

Laišką pasirašė Tarp
tautinės Parlamentarų 

Grupės Čečėnijos proble
moms generalinis sek
retorius Algirdas Endriu
kaitis.
• Liepos menesio pabai
goje Kaune buvo sulaiky
ti keli gerai žinomi nu
sikaltėliai } £andę par
duoti pagrobtą nužudy
tojo kunigo Ričardo Mi
kutavičiaus paveikslų ko
lekcijos dalį.

Dienraščio
Ryto" pranešimu, 
kavinėje "Bernelių 
ga" 
nas 
vadų
dzinskas (pravarde "Gu
zas"), šios grupuotės na
rys Virginijus Silvestra
vičius (pravarde "Virge- 
lis"), bei dar keli nusi
kaltėliai 
tųjų, ir
nuzudimo rengėjo Vlado 
Belecko buvusi žmona 
Ona Daujotienė.

Vakarop į kavinę įsi
veržė kaukėti ; 
reagavimo 
"Aras" 
kalstamo 
vai buvo 
žemės, 
išvežti.

Kelis 
reigūnai

"Lietuvos
Kauno 
užei- 

buvo sulaikyti vie-
Vilijampolės gaujos 

Vidmantas Gu-

Tarp sulai ky
li.Mikutavičiaus

greitojo 
rinktinės 

pareigūnai. Nusi- 
pasaulio atsto- 

paguldyti ant 
surakinti ir

įtariamuosius pa-
pasivijo greit-

NEPRIKLAUSOMA

Generalinei Prokuratūrai
skirti 5TT,Wū Titų* būti
niausioms priemonėms įsi
gyti, kad būtų užtikrina
mas baudžiamųjų bylų ty
rimą si “

Keista, kad tokio dosnu
mo reikėjo laukti m odi
ninkų dešimtmečio proga-

Na, geriau vėliau, negu 
niekad,-sako optimistai ię 
gal but, slunkiai...

i<elyje Vilnius-Klaipėda. 
Raseinių rajone buvo su
laikytas jų automobilis.

Pasak dienraščio, dalis 
dingusių paveikslų jau su- 
rasti, kitų intensyviai 
ieškoma.

Kun. R. Mikutavičiaus 
kolekcija buvo pavogta 
1998 metų birželio mėne
sį.

Didžioji dalis pavogtų 
vertybių buvo rasta per 
antrą kratą 
namuose 
gatvėje. Teisėsaugos pa
reigūnams pavyko rasti 

V.Be- 
bute

V. Belecko 
Bažnyčios

reigūnams 
ir kelis kūrinius 
lecko giminaičių 
K.Būgos gatvėje bei pas 
jo brolį Lionginą Stupa- 
kovą. Tačiau didele da
lis kolekcijos iki šiol 
nerasta.

UŽ kun.R.Mikutavi
čiaus nužudymo organi
zavimą V.Beleckas buvo 
nuteistas kalėti iki gy
vos galvos. Lietuvos Auk
ščiausias Teismas birže
lio pabaigoje atmetė 
V.Belecko kasacinį skun
dą.

Šis sprendimas yra ga
lutinis ir kasacine tvar
ka neskundžiamas.Kunigo 
žudikas visą* likusį gy
venimą turės praleisti 
Lukiškių kalėjime.

LIETUVA Nr.1o



Lietuviu INStltUTAS
PRANEŠA,KAD SIAIS METAIS LTI-to VISUOTINIS METINIS SUSIRINKIMAS 
saukiamas RUGPJŪČIO mėn.25 d.,šeštadienį, ANAPILIO Parodu Salėje,2185 
Stavebank Road, MISSISSAUGA, Ontario, 12:30 vai. (Tarybos posėdis vyks 11 
val.).V i s i nariai ir narės maloniai kviečiami

PASAKOJIMAI IŠ PRAEITIES 
J AKUT I J OJE_

F * &

dalyvauti.

Šių metų susirinkimas sutam
pa (tik 3-jų dienų skirtumu) su 
Lrl instituto įsteigėjos- ugdytojos 
dail. Anastazijos 
Tamošaitienės 
mečiu, 
programa atitinkamai išplėsta, 
sujungta 
tautodailininkės 
prisiminimu, 
dailės darbų parodos 
mas ir leidinio 
Tautodailės Institutas 
je,H suredaguoto Noros 
cienės, pristatymas.

Mažeikaites- 
mirties 10- 

Tad Š.m.susirinkimo

su musu & 
ir

Vyks jos

žymiosios 
dailininkes

i kilimu, 
atidary- 

"Lietuvių
Išeivi jo- 
Kulpavi-

Taip pat bus supažindinta ir
Reeder 

kalba
Flaxen

for Love of Lithuanian
kurios iŠleidi- 

ir LTInstitutas.

su LTI nares Kati 
Meek knyga anglu 
"Reflections from a 
Past
Weaving" ,prie
mo prisidėjo

Su leidiniais supažindins Vida 
Rimienė, arch. Algimantas 
TamaSauskas.
Paroda* atidarys dr. Rasa Ma
žeikaitė.

Parodos metu Kanados 
Lietuvių Muziejuje bus rodomi 
filmai apie 
of Amber 
dailė".

Sekančią
RUGPJŪČIO 
vai. bus atnašaujamos 
už a.a.dail. Anastaziją Tamo
šaitienę Lietuvos Kankinių
šventovėje, jos kapo aplanky
mas ir pusryčiai. b.

KairCje- Anastazijos Tamošaitienės 
gobelenas "Sekminės"

tautodaile: "Spirits
Past" ir "Audinių

diena- sekmadieąi, 
mėn.26 d.,9:30

Mišios

(Buvusio tremtinio Vytauto Liudviko Jakimavičiaus 
pasakojimai,paprastai,3 nuoširdžiai surašyti knygelėje 
"Saeha kapsie - jakute pasakok". Autorius buvo suim
tas nuo 14 metų amžiaus. Jo kalinio nr.189,taigi, 
buvo vienas is pirmųjų, 1940 m.pakliuvęs į Sunkiųjų 
darbų kalėjimą, ir iš ten - i tremtį)
(tesinvs) 2. v

w " ♦ Lauže nudegę rąstai vis
stumiami į priekį arba pakeičiami naujais. Kūrenti 
reikia ilgai, kol giliai atšyla amžinas įšalas. Laužui 
baigiantis kūrentis, anglys nušluojamos į šalį, žemei 
leidžiama atvėsti, klojama šieno ir miegama apsi
klojus kailiniais ar kiškine anklode. Prieš miegant, 
reikia pasiruošti smulkaus kūro laužui, nes jei naktį 
žeme atšals, šaltis pakels iš miego, reikės tuoj pat 
vėl sukurti laužą. Taigi tokia jakutiškos nakvynės 
technologija, kurią aš buvau gerai įsisavinęs.

Šis būdas turi eilę teigiamybių ir neigenybių. 
Viena iš didžiausių blogybių yra ta, kad įkaitus 
žemė garuoja, 
Išdžiovinti jų 
reikia taigoje 
kovoti beveik 
darbiai dažnai

kailiniai sudrėksta ir sušąla į kaulą, 
prie laužo neįmanoma, todėl kai 
nakvoti antrą naktį, su šalčiu jau 

nebeįmanoma. Todėl ir mano bendra- 
susirkdavo, o aš iš prigimties turėjau 

labai gerą sveikatą.

Iki šiol to nežinojau, bet, kai neseniai perskai
čiau savo Kauno kalėjimo bylą Nr.189, tapo aišku. 
Ten kalėjimo vyr.gydytojas rašo pažymą ,kad Vytau- 
tas-Liudvikas Jakimavičius ? 1926 metų gimimo, yra 
sveikas ir tinka fiziniam darbui. Tuomet man buvo 
14 metų, bet jau tuomet buvau ruošiamas lage
riams.

Kai kada nakvynei važiuodavome į jakutų 
kaimus. Mums tik pasirodžius horizonte, gatvėj vai
kai pradėjo šaukti: "Niučia" t.y. rusai ir bėgdavo į 
namus. Nei mano lietuviška, nei draugo vokiška iš
raiška nieko bendro su rusiška neturėjo, bet vai
kams baimės įvarydavo. Matyt tėvų jie buvo 
gąsdinami rusais. Tokia buvo faktinė "tautų drau
gystė" Jakutijoje. Su jakutais mes labai gerai sugy
vendavome. Jie mūsų laukdavo atvažiuojant. Mes 
jiems atveždavome plytinės arbatos ar,sutaupę kokį 
kibirą, miežių. Vaišindavo mus voverėmis, jerubėmis 
ar kiškiais. Jurtoje židinys kūrenosi visą diėiią. 
Naktį visi 
kailinius, i 
teko dirbti keturis metus sunkiausiais

Jurtoje 
gulėdavome ant grindų, pasitiesę elnių 

Kartu miegojo ir šunes su vaikais. Taip 
bado metais.

• Vilniaus Universitetas 
šiuo metu yra laikinai 
vadovaujamas prof. Be
nedikto Juodkos, po bu
vusio Rolando Pavilonio 
iš pareigų pašalinimo už 
netinkamą elgesį, tyčinius 
neakademiškus šmeiži
mus, įtariant sveikatos 
sutrikimus.

Pakaitalo jau senokai 
reikėjo. Laukiama Seimo 
naujojo Vilniaus Univer
siteto Statuto patvirti
nimo.

• Pirmą išsamų vadovą 
po Vilnių anglų kalba pa
rašė britas Joseph Eve - 
ratt, 40 metų, šešerius 
metus gyvenantis Lietu
vos sostinėje. Autorius 
Londono Universitete stu
dijavo prancūzų ir rusų 
kalbas. Dirbo Londono 
Finansų Centre,bendra
darbiavo straipsniais 
"Green Magazine","World 
of Interiors",‘Perspec
tives on Architecture", 
"Daily Telegraph", "Fi
nancial Times" ir kt.

J.Everatt, 164 psl.lei- 
dinyje, išsamiai aprašo 
miesto istoriją,architek
tūrą,supažindina su svar
biausiais pastatais ir mu
ziejais. Pažymėtinas ir 
2001.V1U.14.

atskiras skyrius lankyti
noms vietoms už Vil
niaus ribų. Pateikta žy
miausių asmenų, susiju
sių su sostinės kultūri
niu gyvenimu, biografi- 
jos.

Ši knyga buvo prista
tyta liepos mėnesį Di
džiosios Britanijos Am
basadoje.

Knygą išleido leidykla 
"Garnelis".

PARODA APIE TIBETĄ
Lietuvos Seimo Rūmuo

se, pasikeitus valdžiai, 
buvo surengta fotoparo- 
da, skelbianti kaip lai
mingai, sočiai ir pasitu
rinčiai gyvena Kinijos 
okupuoto Tibeto gyven
tojai.Parodą atidarė Sei
mo vicepirmininkas Čes
lovas Juršėnas, dar 
neatsižadėjęs Markso ir 
Engelso "pažangiųjų prin
cipų", ar Kinijos Amba
sadoriui pataikaujant, ar 
tikrai iš nemokšiškumo...

Diskretiškai iš paro- . 
dos atidarymo pasišalino 
Seimo Pirmininkas Artū
ras Paulauskas, supratęs 
kokia tai staigmena ne 
tik genocidą pergyvenu
siam Tibetui, bet ir vi
sai demokratinei visuo
menei.

Žinomas keliautojas ir

fotografas Paulius Nor
mantas, prieš keletą me
tų keliavęs po Tibetą, 
padaręs daugiau kaip 10 
tūkst.nuotraukų Tibete, 
pasakė, kad tarp jų nėra 
nė vienos tokios, kokios 
buvo demonstruojamos 
Seimo parodoje.

Lietuvoje Tibeto kultū- 
ra~ yra gerbiama. Žinoma 
rašytoja Jurga Ivanaus
kaitė, viena iš Tibeto 
Nepriklausomybes akty
viausiųjų šalininkių, at
vyko į parodą apsigaubu
si Tibeto vėliava ir,kaip 
rašoma "TREMTINIO" 
Nr.27 liepos mėn.19d., 
"labai supykdė Kinijos Am
basadorių ir Česlovą Jur
šėną. Seimo narys Roma
nas Sedlickas pareiškė, 
kad Lietuvos Seime kilo 
didžiulis skandalas. Pa
sak jo, atvyksta žmonės, 
kurie vykdo genocidą, ir 
rodo, kaip žmonės džiau
giasi. R.Sedlicko kolega 
G.Babravičius pabrėžė, 
jog buvo profesionaliai 
suorganizuota propagan
dinė akcija, nieko 
bendra neturinti su 
realiu Tibeto gyvenimu.
Organizatoriams, atrodo, 
pritrūko išmonės paro
dyti įdomiausių Kinijos 
miestų vaizdų, nieko ne
piktinant*

BADAS IR KOVA SU JUO

Visiškai neteisingi yra įstatymai, kurie draudžia 
alkanam žmogui pasinaudoti jam nepriklausančia 
duona. Valstybinė nuosavybė yra visų, todėl mes, 
nors ir nebūdami piliečiais, skaitėme turį teisę į tą 
nuosavybę. Reikalas buvo toks, išvažiuojant, atva
žiuojant dažnai tekdavo būti miškų pramonės ūkio 
arklidėse. Viduryje arklidžių buvo iš lentų sukaltas 
sandėliukas, kurio viduje stovėjo didelė skrynia. San
dėliukas buvo užrakinamas, o skrynia nebuvo raki
nama. Joje buvo pilami miežiai arba avižos. 
Stropūs statybininkai virš sandėliuko buvo palikę 
didelę skylę. Aš ta skyle pasinaudojau ir taip gal iš
gelbėjau savo šeimą. Užsikišęs maišą už diržo, 
perlipdavau per duris, prisisemdavau grūdų ir galva 
išstumdavau maišą per durų viršų atgal. Taip "dar
bavaus" ne kartą ir ne du-eilę metų. Laimė, nei 
karto neįkliuvau, nors kelis kartus buvau ties ka
tastrofos slenksčiu. Kartą besemiant grūdus, 
pamačiau mirgant šviesą ant lubų. Supratau į ark
lides eina vyr.arklininkas. Žaibiškai peršokau per 
duris ir išbėgęs iš arklidžių, dingau tamsoje nepa^ 
stebėtas. Aišku, tai buvo didelė rizika, nes grėsė 
mažiausiai trys metai lagerio.

Mes malūno nei girnų neturėjome, todėl mama 
grūdus šutindavo ir maldavo mėsos malimo 
mašinėle. Tai buvo mūsų šeimos "aukso gysla", 
todėl jaučiausi šeimai būtinai reikalingas ir teisus, 
kad birželio 15 dieną nepabėgau į mišką. 1945 
metais vyriausias brolis Gediminas buvo nuteistas 
metams kalėjimo, kad dirbdamas dviejose darbovie
tėse gavo dvi duonos korteles. Jis kalėjo už 400 km. 
nuo mūsų Oliokminsko kalėjime. Mes kiek galėdami 
padėdavom siųsdami duonos džiūvėsius, o patys mi
tom tuo, ką gaudavom iš "aukso gyslos". 1945 
metais visiškai išsekęs mirė tėtis. Jis tiek ištvėrė 
tik todėl, kad dirbo veterinarijos felčeriu. Visi kiti 
pagyvenę vyrai išmirė jau pirmą 1942 metų žiemą.

Grįžęs iš lagerio, Gediminas pradėjo susirašinėti

* 3’ psL



........................JAKUTIJOJE

Vytautas Liudvikas Jakimavičius, ka tik sugrįžus iš 
tremties į Lietuvą, 1956 m., šalia jo - per 15 metų 
uždirbtas turtas...

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

3. ( j^s)

su studijų drauge Pranute Aukštikalnyte. Iki 1947 
metų susirašinėjo labai intensyviai. Pranutei 
partizanai davė is stribo atimtą pasą, kurį įdėjusi į 
knygos viršelį, atsiuntė Gediminui. 1947 metų ru
denį Gediminas išsirengė bėgti į Lietuvą. Aš su 
brigada vyrų buvau komandiruotas į Ust Aldano 
rajoną vežti pašarus arkliams, o Gediminas važiavo 
neva gydytis į Jakutską. iš Jakutsko jam reikėjo 
plaukti atgal į Lenos aukštupį, todėl stebėjo prie 
kasos, kas plaukia garlaiviu. Pirmame garlaivyje 
buvo pažįstama, todėl neplaukė. Antrame pažįsta
mų nebuvo. Tad išplaukė į Ostrovą. įsėdęs į 
traukinį, mums atsiuntė telegramą: "įstojau į gele
žinkeliečių technikumą", iš komandiruotės grįžau 
užšąlant Lenai. Teko 400 km. pareiti pėsčiomis.Su
grįžus tuoj pat iškvietė komendantas ir klausė:"Kur 
Gediminas?". AŠ atsakiau, kad turbūt gydosi 
Jakutske, bet aš grįždamas Jakutske nebuvau ir 
nieko nežinau.

Kai aš ponams Razmai ir Vaitkevičiui pastebėjau, kad jie dar nėra privati
zavę nė vieno banko ir neturi supratimo, kaip tai daroma, ponas Vaitkevičius 
supyko, pradėjo koliotis ir, trenkęs durimis, išėjo iš kabineto. Ponas Razma 
suglumęs skėstelėjo rankomis ir atsiduso, kad kažin ar ir jis pajėgs ką nors 
padaryti. •

Kai jis atvėsęs sugrįžo, aš jam paaiškinau, kad jei privatizavimas bus pa
vestas DFC, tai privatizavimas bus užtęstas dar keletui metų, nes iš DFC 
paslaugų nieko gero nebus. Tačiau Vaitkevičius užgarantavo, kad iki rugsėjo 
parivatizavimas bus baigtas. DFC turėjo Lietuvoje rėmėjus, tai buvo K.Kristo 
ferson ir E.Tonin iš EBRD(Europos Vystymo Bankas), dirbę pagal Phare pro
gramą. EBRD turėjo įsigijęs Lietuvos Žemes Ūkio Banko (LŽUB) akcijų. Jie 
buvo labai susirūpinę, kad jeigu pavyktų pirma privatizuoti Taupomąjį Banką, 
tai LŽŪB akcijų vertė būtų labai sumažėjusi, ir jų investicijos į Žemės Ūkio 
Banką būtų smarkiai nuvertėję. Phare programos EBRD atstovai Lietuvoje 
"įtikino" Vaitkevičių, kad DFC reikia pasamdyti LTB privatizavimo konsultan
tu, ką Vaitkevičius ir padarė, nors DFC tam reikalui buvo visiškai netinka
mas, nes neturi jokio patyrimo ir vienintelis tokio paskyrimo motyvas buvo 
reikalavimas kiek galint uždelsti LTB privatizavimą. DFC būtų turėjusi 
pasisamdyti kokį nors banką ar audito firmą LTB finansinei analizei atlikti. 
Taip ir atsitiko, - buvo pasamdyta audito firma AF Henderson, bet praėjo 
penki ar Šeši mėnesiai, kol firma atliko patikrinimą ir dar antra tiek laiko, 
kol ji paruošė ataskaitą.

Po pono Vaitkevičiaus garantijų, darbas užsitęsė apie pusantrų mėtų.PHare 
programos ir EBRD spaudimas pirmiau privatizuoti Žemės Ūkio Banką, buvo 
pilnai realizuotas - Vaitkevičius ir DFC dirbo jų naudai, o ne LTB ir Lietu
vos Vyriausybės interesais. Pagaliau, kaip žinoma, reikalas baigėsi tuo, kad 
pirmasis buvo privatizuojamas žemės Ūkio Bankas. EBRD taip pat tuo įtikino 
tuometinį finansų ministerį V.Dudėną ir viceministrę Grybauskaitę, kurie ne
atsakingai pasidavė tendencingai svetimai nuomonei.

iš viso to akyvaizdžiai matyti, kaip Lietuvos valstybinius interesus beato
dairiškai pamina privatūs paskirų asmenų ir firmų interesai, kur jie bebūtų- 
Lietuvos valdininkų kabinetuose ar užsienio organizacijose. Lietuvos Turto 
Fondo valdyboje niekas neturėjo galios ką nors pasakyti, ponia Dzenienė 
bijojo apie tai netgi kalbėti. Praktiškai visus LTB privatizavimo reikalus 
tvarkė vienintelis ponas Vaitkevičius, nors sprendimus priimti privalėjo finansų 
ministerija, kuriai LTB buvo pavaldus. Tačiau ministerija taip pat vengė bet 
kaip kištis į LTB privatizavimą ir konsultanto paskyrimą. Visa tai dėjosi 
V.Dudėno laikais.

PARDUOTOS VASAROS
Ties Turuchtos gyvenviete Lena išnešdavo ledus > 

pirmomis gegužės dienomis. 1945m. po tėčio laido
tuvių mane su brigada darbininkų išsiuntė į kitų 
Lenos krantą statyti naujo barako, nes kitais me
tais planavo pradėti miško kirtimą. Su savim turė
jom arklį, roges, valtį ir darbo įrankius. Iš samanų 
pasistatėme palapinę, kurios viduje kūrenosi gele
žinė krosnelė. Tuoj prasidėjęs ledonešis, mus atskyrė 
nuo pasaulio. Prieš išvažiuodamas į negyvenamą 
Lenos krantą buvau skaitęs laikraštį, kuriame rašė, 
kad Vokietijoje sąjungininkų kariuomenė susijungė su 
sovietine. Buvo aišku,kad karas tuoj baigsis. 
Gegužės devintąją kažko dirbti labai nesinorėjo, o 
viršininkų neturėjome. Aš su Vaska Gusevu, paėmę 
šautuvus, išėjome į taigą. Beeidami pakelėm būrį 
jėruoių, kurios susėdo į beržus. Mums pradėjus 
šaudyti, niekur neskrido, taigi iššaudėme beveik vi
są būrį. Taip medžioklėse man niekados nebuvo at
sitikę. Jerubes mėsa labai trapi ir balta skaniausia 
iš visų paukščių. Parėję į palapinę, nutarėm 
primeluoti, kad buvome ties gyvenviete ir mums 
šaukė per Leną, kad pasibaigė karas. Visi tuo pa- 
patiKėjo. Bėgo dienos. Lena, nešdama ledus, sukrovė 
kalnus leaų krantuose. Vieną dieną išgirdome ūži
mą, bet per ledus nieko nematėme. Pagaliau pro 
ledų plyšius išlindo^ žmonės. Jie atvežė mums "nau
jieną", kad 9 gegužės baigėsi karas. Mūsiškiai sakė, 
kad visa tai jau seniai žiną. Po kelių dienų aš iš
vykau į gyvenvietę, o samanų palapinė naktį užsi
degė ir gaisras sinaikino mūsų pradėtą statybą. Per 
gaisrą nudegė ranką šiaulietis Kęstutis Geavila.

Nors Lenos vanduo būdavo labai šaltas, miško 
plukdymą pradėdavom labai anksti. Nemačiusiam šis 
damas sunkiai įsivaizduojamas. Plukdydavo tiek vy
rai, tiek moterys. Vyrai ant vandens rišdavo sielius,o 
moterys ritindavo rąstus nuo kalno link upės.Sieliai 
buvo rišami dviejų rūšių: upiniai - iš 3 rąstų eilių į 
Jakutską ir jūriniai - iš 5 eilių į Tiksį. Plukdymo 
4 psl.

Visos mano pastangos įtikinti Lietuvos Vyriausybę, kad DFC yra 
netinkamas konsultantas,~ nedavė jokių vaisių. Visokavičius, vaikydamas vėjus 
po visus žemės rutulio žemynus, leido veltui brangų laiką ir pražiopsojo tin
kamą momentą LTB privatizuoti, o Vaitkevičius vykdė ardomąją veiklą Lie
tuvoje. Taip abu suvienijo savo pastangas. Strateginis investitorius neraustas, o 
abu niekdariai^, padarę milžinišką žąlą Lietuvos žmonėms ir Lietuvos valsty
bei, paguliau išvyti šunims šėko pjauti. Dabar jau nauji niekdariai laukia savo 
eilės prisikimšti kišenes!

‘ -'H
1999 metų rugsėjo mėn.28d. atsiranda PvVC audito išvada, kainavusi 79,000 

dolerių. Kai Visokavičius ir Milašauskas ją perskaitė, daugiau tos išvados 
niekas nematė, visuomenė apie jų darbelius taip nieko ir nesužinojo, ir dėl 
audito buvo sudaryta kita sutartis su Deloitte&Touche. G audito išvados 
turėjo būti oficialiai pateiktos privatizavimui dar rugpjūčio menesį. Kaip tik 
šiuo metu Visokavičius vyksta į Čekiją, į Paryžių, į Senegalą. Kas žino, gal 
Visokavičius tuomet susitiko Senegalo prezidentą ir jam įkvėpė tokį 
susidomėjimą Lietuva ir jos veikėjais, kad po pusantrų metų Senegalo ir 
Lietuvos prezidentai, susitikę Davose, galėjo labai naudingai pasišnekučiuoti?

1999 metų spalio menesį pagaliau ateina eilė Lietuvos Telekomo privati
zavimui. LTB privatizavimas nublanksta ir tampa niekam nebeįdomus. 
Užsienio bankai Lietuvos Turto Fondą tiesiog užverčia protestais dėl niek- 
dariškos LTB privatizavimo politikos. Nepasitenkinimą pareiškia ir IFCįTarp- 
tautinė Finansų Korporacija), pyksta ir toji pati EBRD, įsitikinusi, kad visa 
pono Visokavičiaus kompetencija - tik niekų šneka. Tuo tarpu dar gegužės 
mėnesį ponia Dzenienė buvo užtikrinusi visus užsienio bankus, kontaktavusius 
su LTB, Kad bus paskelbtas tenderis, t.y.bus paskirtas LTB privatizavimo pa
tarėjo konkursas. Tačiau nieko panašaus neouvo padaryta, o patarėju VaitKe- 

darbas buvo sunkus, Dėt geras, nes čia nebuvo nei 
uodų (nei moškės.
LAIMĖ

Ritinant rąstus nuo kalno link upės kranto, rąsto 
storgalis ritasi greičiau ir užbėga, sustoja, kai 
kiekvienas yra statmenas upės krantui. Taigi vėl 
pasukti rąstą ir ritinti jį toliau yra sunkus darbas. 
Dėl to files stengdavomės pirmąjį rąstą sulaikyti 
pašlaitėje, kad kiti į jį atsitrenktų ir sustotų. Vieną 
dieną aš su basliu rankose laukiau atlekiančio nuo 
kalno pirmojo rąsto. Merginos, ritinusios jį nuo kal
no, nematė situacijos ir paleido labai storą rąstą. 
AŠ pamačiau, kad šokinėdamas atlekia nesulaikomas 
svoris. Trauktis nebuvo kada, nes laiko liko kelios 
seKundės, o rąsto ilgis buvo 6,5 metro. įsibėgėjęs 
jis milžiniška jėga trenkė į mano laikomą baslį, ku
ris man išlėkė iš rankų. Tą akimirką aš šokau į 
priekį ir griuvau į kitą rąsto pusę. Tas šuolis 
išgelbėjo man gyvybę. Vėliau galvojau ir stebėjausi, 
iš kur atsirado tokia staigi reakcija. Nutariau, kad 
man padėjo krepšinis, kurį žaidžiau jaunystėje Lietu
voje. (b.d.)

• Lietuvos jaunimo orga- 
nizacijos Čekijos Amba- 
saooje pasirašė kreipi
mąsi į NATO Parlamen
tinę Asamblėją (PA) dėl 
Lietuvos narystės NATO. 
Šiuo dokumentu Lietuvos 
jaunimo organizacijos iš
reiškia savo paramą Lie
tuvos siekiui tapti NATO 
nare ir kreipiasi į NATO 
PA narius,prašydamos pa
raginti savo valstybių va
dovus pakviesti Lietuvą 
į Saįungą jau artimiau
siame NATO Viršūnių su
sitikime, vyksiančiame 
Prahoje 2002 metų pa
baigoje.

Kreipimąsi pasirašė 23 
Lietuvos jaunimo orga
nizacijos.
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vicius paskyrė DFU, ir tiek. Ir nereikia nei jokios sutarties, nei kitokių ne
reikalingų formalumų - o kam, jeigu viskas ir taip eina kaip iš pypkės! Ir jau 
visai nesvarbu, kad DFC neturi jokio patyrimo, kad ji niekam nežinoma fir
ma, kad niekas jos išvadoms netikės, kad bus be jokio reikalo sugaištas lai
kas, nes LTB pirkėjas bus priverstas iš naujo daryti LTB finansinę analzę’Nei 
pats Dudėnas, nei kiti Finansų Ministerijos valdininkai "nežinojo”, kokie ste
buklai iš Vaitkevičiaus malonės dedasi LTB privatizavimo karuselėje.

DFC paskelbia, lad privatizavimas bus baigtas jau sekančių metų gegu
žės mėnesį. Ekspertai iš karto prognozuoja, kad privatizavimo procesas bus 
uždelstas ne mažiau kaip devynis mėnesius, ir jie bus teisūs. DFC samdo 
Arthur Anderson finansinei analizei atlikti, o ši sąžiningai pluša net pusantrų 
metų! Ir vėl viskas šuniui ant uodegos, nas Hansabankas, ėmęsis privatizuoti 
LTB, turėjo visą finansinę analizę pavesti atlikti savo ekspertams, nes DFC 
darbas nekėlė pasitikėjimo.. Taigi, galutinis rezultatas gautas toks, kokio ir 
buvo pageidaujama iš pat pradžių: uždelstas laikas, pinigai išmesti į balą, 
LTB sužlugdytas, Lietuvos finansine rinka merdi. O išaiškėjus, kad ir LTB, ir 
Hansabanko "savo ekspertai" yra visur suspėjanti toji pati Arthur Henderson, 
visas tas reikalas buvo apvainikuotas dar ir skandalu - taip sakant, 
magaryčiomis...

1999 metų lapkričio menesio 8d. Niekas nejuda iš vietos, DFC lukūriuoja, 
nes iš Briuselio pinigai kajp neateina, taip neateina, teisinamasi, kad neva 
perdaug pinigų buvo duota Žemės Ūkio Bankui.

199m. lapkričio mėn. 17d. ABN Amro bankas prašo Vaitkevičių susitikti. 
Vaitkevičius kategoriškai^ atsisako. Kodėl - niekas nežino. K.Kristoferson ir E. 
Tonin spaudžia Visokavičių ir Vaitkevičių su LTB privatizavimu nelįsti pirma 
ŽUB. EBRD pradeda savo akcijas^ pervesti į Lietuvos Vystymo Banką. Finansų 
Ministeris Dudėnas sutinka, kad Žemes Ūkio Bankas turi būti privatizuojamas 
pirmoje eilėje. Tarptautinė Finansų Korporacija IFC savo laiške Lietuvos Tur
to Fondui, reikalauja iš Vaitkevičiaus paspartinti LTB privatizavimą ir 
nurodo,~ kad tąsymasis su DFC yra tuščias laiko gaišinimas. Mano duomenimis 
analogišką laišką gauna taip pat ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pirmi
ninkas A.Kubilius.

Lapkričio mėn.23d. Finansų Ministerijoje ABN Amro Banko Rytų Europos 
skyriaus direktorius James Kenny susitinka su Dudėnu, Grybauskaite, 
Kirkilaite. ABN Amro atstovas pakviečia Dudėną apsilankyti Olandijoje, su
sitikti su ABN Amro valdyba ir su Olandijos vyriausybe, kad jis galėtų iš
reklamuoti Lietuvą bei galimybes privatizuoti Lietuvos Taupomąjį Banką ir 
Lietuvos Telekomą. Dudėnas pasipiktinęs pareiškia, kad jo rangas yra pernelyg 
aukštas, kad jam reikėtų užsiimti tokiomis smulkmenomis kaip Lietuvos įmo
nių privatizacija. Atsakydamas į tokį "grubų įžeidimą", Dudėnas pareiškia ABN 
Amro atstovui,kad jeigu šis mano, joog iš Dudeno gali reikalauti užsiimti 
panašaus pobūdžio darbais, tai jis ABN Amro Bankui apskritai nemato jokios 
perspektyvos Lietuvoje.

Palyginimui galima paminėti, kad~ Estijos Finansų ministeris labai aktyviai 
bendradarbiavo su ABN Amro, praktiškai atliko visą Estijos Telekomo privati
zavimo marketingo darbą, turėjo sveiką protą ir nevarinėjo fanaberijų. Estijos 
Telekomo privatizavimas buvo pats sėkmingiausias Rytų Europoje, akcijų pa
klausa viršijo pasiūlą net 18 kartų! Dudėnas ir Grybauskaitė per šį susitiki
mą nusišnekėjo iki to, kad pareiškė, jog LTB turi būti privatizuotas po Že
mės Ūkio Banko. Taip jie pademonstravo, kad jų pozicija absurdiška, nes Že
mės Ūkio Bankas savo reikšme Lietuvai, palyginus su Taipomojo Banko reikš
me, yra maždaug tas pats, kaip bet kuris Lietuvos kaimas greta Vilniaus 
miesto. ABN Amro Banko klijentai, pirkę Estijos telekomo akcijas, būtų pir
kę ir Lietuvos Telekomo akcijas, bet Dudėnui su Vaitkevičiumi labiau prie 
širdies buvo "monkės biznis".

Kad ir kaip stengėmės, kad jie savo nuomonę pakeistų, mūsų pastangos 
atrodė visiškai beviltiškai. Mes įspėjome Dudėną ir Grybauskaitę, kokios skau
džios bus pasekmės, jeigu Taupomojo Banko ir Telekomo privatizavimo 
patarėjai bus nekompetetingi, tačiau Dudėnas dar kartą labai įsižeidė ir pa
reiškė, kad jis nėra paskutinis kvailys ir visus šiuos procesus puikiai su
pranta.

Dudėnas iš pat pradžių J.Kenny atžvilgiu buvo nusiteikęs labai nepalan
kiai, nes buvo įsikalęs į galvą, kad į susitikimą su juo turėjo atvykti ne 
mažiau kaip pats aBN Amro Banko prezidentas. Tačiau Dudėnui ir 
Grybauskaitei buvo paaiškinta, kad Lietuva ir jos rinka nėra tokios dideles, 
kad čia galėtų ateiti ir dirbti du didieji tarptautiniai bankai. Todėl Žemės 
Ūkio Banką privatizavus pirmiau, bus daug sunkumų, privatizuojant Taupo
mąjį Banką ir ieškant jam strateginį investitorių. (b.d.)

O J E:
• Lenkijos istorinė se
noji sostine Krokuva tu
ri Jogailos vardu pava
dintą Universitetą. Tai 
seniausioji Lenkijos aukš
toji mokykla, mininti 
600-jų metų įkūrimo 
jubiliejų. Šventė — minė
jimas tęsiasi jau antrus 
metus ir ta proga pa
skelbtas žiniasklaidos 
konkursas televizijos; ir 
radijo programoje arba 
straipsnio spaudoje apie 
Krokuvos mokslo centrą.

Jogailos Universiteto 
premiją laimėjo Edita 
Degutienė už rašinį "Jo
gailos Universitetas Kro
kuvoje 600 metų jubilie
jų minės 2 metus".
2001.VHI.14.

Vytautė Žilinskaitė

T Y L OS PASAULYJE
...Dar vienas netikėtas atradimas: pasirodo, ne tik 
rnes, žmonės, turime savo kalbą - turi ją ir galvi
jai, žvėrys, paukščiai, vabzdžiai; turi visą garsų si
stemą, kurią galime iššifruoti, o iššifravus užmegz
ti kalbinį kontaktą su vienu ar kitu gyvūnu. Praeis 
dar vienas kitas dešimtmetis, ir mes susikalbėsime 
su tigrais, vilkais, vanagais ar lūšimis kur kas sėk
mingiau negu tarp savęs...

Kad kalbinis kontaktas su gyvūnais nėra tuščios 
kalbos, liudija įdomus bandymas, kurį atliko žymus 
zoologas su žaliuoju pievų žiogu. Mokslininkas įsi
kišo į burną portatyvinį magnetofoną su žiogų kal
bos įrašu. Išgirdęs gerai pažįstamus garsus, pievų 
žiogas parodė gyvą susidomėjimą. Jis stryKtelėjo 
mokslininKo link. Po to stryktelėjo arčiau, dar arčiau- 
tol, kol įšoko moKslininkui į burną. Užsimezgė be
tarpiškas kalbinis kontaktas. Žinoma, ir iki tol į 
žmogaus burnos ertmę pakliūdavo uodas ar musė, 
tačiau tai būdavo ne mokslinio eksperimento 
išdava, o tik prielaida. Na, o mūsų zoologas! Jis

BALT1EČIŲ, LAUKO TENISO PIRMENYBES

2001 m.S.Amerikos BaltieČių Lauko Teniso 
Pirmenybės vyks Šeštadienį, RUGPJŪČIO mėn.25 
ir sekmadienį, rugpjūčio mėn. 26 d.d.,Wickertree 
Tennis Club, 5760 Maple Canyon Dr., COLUMBUS 
Ohio. Tel.:614 -882- 5724. Vykdo latviai.

Programa: vienetai - vyrų (neriboto amžiaus), 
moterų (neriboto amžiaus), vyrų senjoru ir jaunių. 
Dvejetai - vyrų,moterų, mišrūs ir vyrų senjoru.

Dalyvautri kviečiami visi estu, latv iųir 
1 i e tu v i ų kilmės Žaidėjai. Dalyviu skaičius 
neapribotas visose rungtyse. Kiekvienam Žaidėjui 
leidžiama dalyvauti ne daugiau kai trejose rungty
se. Dalyvių registracija užsibaigia RUGPJŪČIO 
mėn.23 d., 12 val.p.p.(gauta paštų, u faksu ar
tele fonu). Žaidimai prasideda RUGPJŪČIO mėn.25 
d.,9 vai.ryto.

išankstinė registracija atliekama ir informacija 
gaunama pas turnyro vadovų: Arturs Zageris, 
P.O.Box 21874, Columbus,Ohio? 43221. Tel: 614- 
459 -5200, Ext.233: faksas: 614 -459- 1151.

Lietuvių dalyvavima koordinuoja SALFASS lauko 
teniso valdovas Eugenijus Krikščiūnas, 105 Anndale 
Drive, WILLOW DALE, On t a r i o, Canada M 2 N 
(£1X3. Tel: 416 - 225- 4385 e-pastas dkrik3@home 
com Nakvynėms, nebrangiomis kainomis, yra 
pasirinkimas tarp 5 hotelių, netoli teniso patalpų. 
Taip pat pereitų metų turnyro AmeriSuites hoteliš.

Varžybos vyks privačiame klube su 8 vidaus 
aikštėmis. Žaidimo sąlygos labai geros,abi dienos 
rezervuotos BaltieČių" Turnyrui. Lietuviai tenisi
ninkai kviečiami gausiai dalyvauti.

SALFASS Lauko Teniso Komitetas

ilgai stovėjo kaip stulpas su pilna burna kontakto ir 
kažką neaiškiai mykė, matyt, atsakinėdamas į tie
siogiai žiogo užduodamus klausimus. Kontaktas, 
žinia, negalėjo trukti amžinai, tad po kiek laiko 
pribėgęs asistentas su dantų šepetuko kotu iškrapštė 
smuikininką, tiksliau, užpakalinę jo koją, moksli
ninkui iš gerklės. Likusi dalis dingo kaip į vandenį. 
Taigi eksperimentas lyg ir nebaigtas.

Žiogai yra žiogai, tačiau kalbinis ryšys su gyvū
nais žada mums atskleisti galybę gyvosios gamtos 
paslapčių. Kiek atradimų laukia vien tiktai 
vadinamajame tylos pasaulyje! Kol kas apie žuvų 
tarpusavo santykius težinome tiek, kad jos be 
paliovos ryja viena kitą, ir vandenų gelmę'4fttdns 
atrodo lyg scena, kur vyksta žūtbūtinė kova už 
egzistenciją. iššifravę žuvų kalbą ir supratę žiau
rų reginį lydinčius garsus, kas žino, gal įsitikinsime, 
kad ir žuvims nesvetimos taurios idėjos, kad rijimo 
procesas yra abipusio susitarimo ir laisvanoriško su
sijungimo aktas...

Štai dvi žuvys - didelė ir mažutė sustingsta 
viena priešais kitą, ir aparatas perduoda tokį dialo
gą.

Didžioji žuvis pražioja žabtus taip, kad mažoji 
niekur nepaspruktų, ir klausia:

—Man pasigirdo, jog tu prašaisi į mano pilvą!
-Aš, - atsako mažoji, besiltiškai apsidairydama,- 

visą gyvenimą tik ir galvojau apie jūsų pilvą.
-Tavo svajonė išsipildė! - iškilmingai paskelbia 

didžioji. - Esi priimama!
-Nejaugi! - cypteli mažoji ne savo balsu.

-Mano didelis pilvas, - aiškina didžuvė, nuo 
šiol bus ir tavo pilvas!

-Jus be galo dosni, - vapa mažutėlė prie pat 
aštrių kaip pjūklas dantų. - Bet ar neduotumėt tru
putėlio laiko visa tai apgalvoti ir pasitarti su sa
vimi vienumoje?

-Mano pilve, - nuramina didžioji,— galėsi galvoti 
ir tartis su savimi kiek tik patinka!

-Nė nežinau kaip jums dėkoti, - kartoja žuvytė, 
jau plūsdama krauju.

-Be to, mano pilve tu busi kaip niekad^ saugi! 
Čia tavęs negalės praryti nė pats didysis kašalotas!

-Tikrai matau, kad globojate, - šnibžda žuvytė, 
slysdama į ryklę, - tik nematau, kur plaukiu...

-Tu plauki vieninteliu teisingu keliu, — baigia 
aiškinti didžioji. - Plauki tiesiai į savo ateities rui
mą.

-Oi, kiek čia mano sesučių!.. - Balselis sklinda 
iš pačios skrandžio gilumos. - Oi!..

Aparatas vos bepagauna silpną balselį, kuris 
slopsta, trūkčioja ir galop visai nuščiūva. Tada ich
tiologai supratingai susižvalgo su sociologais: nūnai 
žuvytei tikrai nebegresia jokie pavojai!

Taigi, kas žino, kokias dar paslaptis ir netikėtu
mus mums atvers gyvoji gamta! Užpakalinė žiogo 
koja - dar tik pirmas ta linkme atliktas šuolis, tei
singiau, pusė šuolio. Juk mes dar nesužinojome, ką 
tada pasakė žiogas ir vardan ko jis paaukojo savo 
koją.

5 psl.



NUMATYTUS JAV LB 
KULTŪRINĖS PREMIJOS

JAV Lietuvių Bendruo
menes Taryba sudarė ko
misijas 2001 m.premijų 
paskyrimui:

Dailės pirm.Vanda Alek
nienė; Žurnalisto - spau
dos darbuotojo pirm. Juo
zas Žygas; 
buotojo ar 
gramininko 
paite-Cole;
Mokyklos mokytojo JAV,, išdalintu. Pirmumas 
LB Šviętimo 
pirm. Dalilė 
nė.

Premijoms

FONDO STIPENDIJAS 
gavo: po $300,-D.Sonda, 
T.Jonaitis, S.Armstrong,
G.Lotcheris, R.Puteris,

A.Jonušonis, E.Point,
R.Kaminskas, A.Kaminskas

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje* 
įsikūręs nuosavuose namuose -

Radijo dar-
Radijo pro-

Violeta F
Lituanistinės

Taryoos 
Polikaitie-

•K AN ADOS LIETUVIŲ, 
paskirtas Fondo nariams, 
J.Baliūnas, V.Zubjickienė, 
V.Petrauskas, J.Simonėlis 
S.Simonavicius, S.Point,
I.Cuplinskas, L.Puteris, 
L.Gudinskas.

Ne nariams - po $250: V.Trumpickas, V.Sinila, 
A.Marijosius,P.Mariiošius, A.Valevičius, V.Bučionis, 
N.Jantschuteitė, A.Ruzgyte, A.Sivickytė.

Labai padaugėjo prašymiį iš įvairių lietuviškų 
vietovių^ ir Lietuvos. Fondas nėra pajėgus visu 

Dru- patenkinti. Nutarta skirti po $2.100,- Kauno ir 
Vilniaus Universitetams, kad jie stipendijas 

studijuojantiems lituanistiką
Inf.

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 905 544-7125

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

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ

kandidatus 
siūlo iš JAV gyvenančių 
tarpo, lietuvių visuome
nė, laišku komisijai. Ja
me nurodyti kandidato 
vardą, .pavardę, adresą, 
telefoną ir trumpai api- , 
budinti \ jo veiklą. < 
Pasiūlymus siųsti iki š.m. 
rugsėjo mėn. 15d. Kultū
ros Komisijai.
• Lietuvos Operos dai
nininkės Violetos Urma- 
na-Urnianavičiūtės kom
paktinę plokštelę galima 
gauti "Draugo" knygynė
lyje - 4545 West 63rd. 
Street, Chicago, Ill. 
60629, USA.

Anot<ržymaus dirigento 
, ši lietu- 

"šiuo [ne
gražiausias 

___ _ .T - - - ~ tt '

1573 Bloor St W««t, Toronto, Ont M6P 1A6

KLF kapitalas daugiau kaip 3,0 milijonai - tai Kanados lietu
vių jnašas! 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 testarpėntus.

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pėjamų mokesčių.

Remkime lietuviu veikla Kanadoje! Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIU FONDA !
_____ _____________________________________ k k_____

KLB TARYBOS RINKIMAI

MOKAME UŽ:

kasd. pal. čekių sąsk. iki..........2.50%
santaupas..................................... 2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk.......... 2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius.. 
180 dienų indėlius
1 m. term, indėlius
2 m. term, indėlius
3 m. term, indėlius
4 m. term, indėlius
5 m. term, indėlius
RRSP Ir RRIF 
(Variable)................
1 m. ind....................
2 m. ind....................

PASKOLAS
Asmenines nuo. 
neklln. turto 1 m.

7.80%
6.65%

3.50%
3.50%
3.75%
4.00%
4.10%
4.25%
4.50%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

... 2.50%

... 3.85%

... 4.00%
3 m. Ind.........................................  4.10%
4 m. ind.........................................  4.25%
5 m. ind.........................................., 4.50%

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

Riccardo iviuti 
vių dainininkė: 
tu, ko gero, 
mezosopranas pasaulyje’^ 
Jis dažnai 
dainuoti Milano "La Sca
la" teatre.

Ji garsėja ir Ameriko
je: debiutavo New Yorke 
"Carnegie Hall" ir "Me
tropolitan Opera" teatre 
Šiais metais ji koncerta
vo "Chicago Symphony 
Orchestra" salėje.

Jos kompaktinėje plok
štelėje įrašyta dainų pro
grama 
torių 
J.Brahms'o, 
R.Strausso 
er'io, J.Gruodžio.

Komp.plokšteles kaina 
$17 su persiuntimu — 
$20.95.

kviečia ją

žinomų kompezi- 
Fr.Schubertb, 

Fr.Poulenc, 
E.Meyerbe- I

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

PARAMA

4 4 £4 £4

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

AKTYVAI per 122 milijonų dolerių

PRISIKĖLIMO
KRAPUOS KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

indėlius 
indėlius 
indėlius 
indėlius 
indėlius

® Floridos Lietuvių Klu
be St.Petersburg© buvo 
surengta gegužinė, mi
nint JAV Nepriklauso
mybės 225-tąją sukaktį.

Buvo surengta įvairių 
žaidimų, skanūs pietus 
su visokiais priedais ir 
kava su pyragais.

LK pirm.Loreta Ky- 
nienė gausiai atsilankiu
siems padėkojo už da
lyvavimą ir kad ši reikš
minga šventė yra įverti
nama ir šio krašto gyve
nimu galinčių naudotis i 
lietuvių.

Loterijai buvo suauko
ta gausių laimikių, ma
loniai pabendrauta ir pa-, 
gerbta laisvės šalies- 
JAV-sukaktis.

mi-

• Lietuvos Dukterų Djos 
St.Petersburgo sk., perf 
Lietuvoje apsilankiusius 
Angelę ir Albiną Kar- 
nius, perdavė piniginę pa
ramą "Lietuvos 
Namų" mokyklai.

Vaikų

8S3
6 psl.

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

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių

pažym. 
pažym. 
pažym. 
pažym. 
pažym.
(var.rate)

IMAME
už asmenines paskolas 

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

(fixed rate)
1 metų....
2 metų....
3 metų....
4 metų....
5 metų....

- su keičiamu
nuošimčiu...

5.75%
.6.60%
.6.25%
.6.90%
.6.50%

6.00%

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.paiūk........
1 metų GlC-met. palūk........
2 metų GlC-met. palūk........
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................. .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

MOKAME
3.05% už 30-89 d. term, indėlius 
3.00% už 90-179 d. term, indėlius 
3.15% už 180-364 d. term, indėlius 
3.30% už 1 m. term.
3.50% už 2 m. term.
3.70% už 3 m. term.
4.00% už 4 m. term.
4.30% už 5 m. term.
3.10% už 1 m. GIC mėn. palūk.
3.60% už 1 m. GIC invest.
3.75% už 2 m. GIC invest.
3.10% už 3 m. GIC invest.
4.50% už 4 m. GIC invest.
4.65% už 5 m. GIC Invest.
3.15% už RRSP&RRIFind.
3.85% už RRSP & RRIF 1 m. term. ind.
4.00% už RRSP & RRIF 2 m. term. ind.
4.35% už RRSP & RRIF 3 m. term. ind.
4.75% už RRSP & RRIF 4 m. term. ind.
4.90% 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.

DUODAME
• asmenines paskolas 

iki $250,000
• mortgičius iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
’ komercinius mortgičius

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 

Elektroninis peštas: parama@total.net
KITOS PASLAUGOS

KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ 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 M6P 1A6 
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C8

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

MasterCard
■LC 

jS’B&KSi
Cirrus

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.16.

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


Kaune, Ramybės parke, netoli Rezistencijos ir 
Tremties muziejaus stovi 1941 m. birželio 23 
dienos sukilėliams atminti pastatytas "sušau
dytas" kryžius. Nuotr: A.Krutulienes

Diavara ir Vilius Ale
sius, yra Vasario 1G- 
sios Gimnazijos absol
ventai.

Sutemus, buvo užkur
tas Joninių laužas. Sve
čių tarpe buvo Vytautas 
ir Birutė Biretos iš Ka
nados (abu šios Gimna
zijos auklėtiniai), Algis 
ir Marija Stankus-Saulai- 
čiai, abu buvę bendrabu
čio vedėjai, Rūta Muso- 
nyte-Bražiūnienė iš Či
kagos, broliai Kalainiai 
iš Argentinos ir daug, 
daug kitų buvusių 
mokinių. PLB Valdybos 

informacija

VASARIO 16-OSIOS 
GIMNAZIJOS JUBILIEJUS

Vasario 16 sios Gim
nazija birželio mėn.23d. 
atšventė Jonines ir mo
kyklos 50 metų jubilie
jaus sukakties proga su
organizavo buvusių moki
nių bei mokytojų suva
žiavimą. Atvyko daugiau 
kaip 1000 svečių. Akade
mijoje, šalia kitų kal
bėtojų, prasmingą kalbą 
pasakė buvęs KLB pirmi
ninkas Bronius Nainys. 
PLB Valdybą atstovavo 
kun.Edmundas Putrimas, 
buvęs šios gimnazijos ka
pelionas.

Parke iškilmingai ati
dengta ’’Geležinio Vilko” 
skulptūra, kurios auto
rius yra Julius Radke. 
Meninę programą atliko 
gimnazistai. Buvo galima 
aplankyti mokinių dailės 
parodą, fotografijos pa
rodą, pasižiūrėti kun.J. 
Dėdino susuktus filmus 
iš senų laikų.

Vakare didžiulėje pa
lapinėje koncertavo buvu
sieji moKiniai su savo 
grupėmis. Daugiausia 
ovazijų sukėlė ’’Skamp", 
grupės iš Lietuvos, pa
sirodymas. Jis atstovavo 
Lietuvai gegužės mėne
syje Eurovizijos Dainų 
Konkurse Kopenhagoje. 
Abu vyriškiai, Viktoras

PLAČIAI BANGUOJA PL BENDRUOMENĖS VEIKLA
• PLB Valdybos nariai dr.Bronius Makauskas ir Ga
brielius Žemkalnis sudarė programą PLB ir PLJS 
pirmininkų suvažiavimui, kuris įvyko Šeiniuose š.m. 
rugpjūčio men. 12-15d.d.įvairių kraštų PLB
pirmininkai padarė savo pranešimus. Po to buvo 
surengtos ekskursijos po Suvalkų kraštą.

Rugpjūčio mėn. 15d. suvažiavimo dalyviai 
vyks į Punską. Ten vyks ir Žolinių atlaidai, kuriuo
se Sv.Mišias atnašaus J.E.vysk.Paulius Baltakis,kon- 
celebruos PLB vicepirm.kun.Edmundas Putrimas bei 
vietos kunigai.

Ir NORVEGIJOJE - Lietuviu Bendruomenė
Pirmą kartą išeivijos istorijoje Norvegijoje 2001 m., 

kovo mėn. 11d. įsikūrė Norvegijos Lietuvių Bendruo
menei organizacijos tikslas - išlaikyti ir puoselėti 
Norvegijoje gyvenančių lietuvių ir jų vaikų lietu
vybę, supažindinti norvegus su lietuvių istorija, tra
dicijomis ir kultūra.

NLB valdybą sudaro: Daiva Medalinskaitė-Johan
sen, Daiva Bagdonienė, Vaida Kavaliukaitė, Dalius 
Bansevičius, Rytis Valentinavičius, Miglė GrionbeK 
ir Arūnas Zabulionis. Valdyba suruošė suvažiavimą 
š.m. Dirželio mėn. 8-10 dienomis Bakiene. Virš 30 
žmonių ir ne ką mažiau vaikų praleido tris dienas 
kartu slidinėtųjų trobelėje ant aukšto kalno. Buvo 
suorganizuota iškyla į Fredriksten tvirtovę. NLB 
nariai savo susirinkime galutinai aptarė statutą, 
pasitarė kaip ateityje bendrauti su Norvegijos Lie
tuvių Jaunimo Sąjunga (jų atstovai buvo atvykę) ir 
išdiskutuota daug kitų rūpimų klausimų.

PLB valdybai atstovavo M.Šmitienė. Ji kalbėjo 
apie PjlB tikslus ir uždavinius, pateikdama pavyz
džių, kaip veikia kitos LB-nės, ypatingai Europoje, 
PLB Valdybos vardu buvo perduotos dovanos - fi
nansinė parama jų pradinei veiklai, lietuviškų knygų 
vaikučiams ir įvairių lietuviškų žurnalų bei laikraš
tėlių, leidžiamų JAV -ėse ir Europoje. Daugiau in
formacijų apie NLB galima rasti internete 
http://nlbendrija.iiomestead.com.

KlrF 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 (vaiki 
prieglaudoms, tremtinių reikalams, jaunimui).

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

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių.

Remkime lietuviu veikla Kanadoje! Remkime Lietuva!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIU FONDA ! 

k k

2001. VIII. 14.

• Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga., savo 
metiniame suvažiavime s.m.birželio inėn.y-10 d.d. 
išsirinko Valdybą ir pirmininkę Vidą Gasperienę.

PLB ryšininkei Europai Vida Gasperienė rašo: 
"Minėjimų, koncertų oeveik neturėjome metų bėgyje, 
nes visas laikas buvo užimtas problemomis, 
surištomis su Sodybos remontu. Pasinaudojome 
Lietuvos Ambasados kultūrine veikla, kuri pasta
ruoju metu labai sustiprėjo, dėka ambasadorienės 
Laimos Paleckienės. Mūsų ryšiai su Ambasada taip 
pat pasidarė glaudesni.

Prieš kurį laiką DBLS išsiuntė 178 laiškus Angli
jos politikams, prašant jų paramos dėl Lietuvos sie
kių tapti NATO nare ir atsižvelgti į jos pastangas 
tapti Europos Sąjungos nare.

Gegužės mėnesį turėjome susibūrimą Sodyboje. 
Pakvietėme dainininką Simą (Vytą Babravi
čių). Susirinko apie 400 žmonių, beveik visi naujieji 
lietuviai. Dabar atsirado dar vienas laikraštis (šalia 
"Europos lietuvio^’): dvisavaitinis "Londono Žinios".Jį 
redaguoja jauna žurnalistė iš Lietuvos".

Švedijos Lietuvių Bendruomenė pavasarį išsirinko 
naują Valdybą, kurią sudaro: pirm.Ramūnė Molytė, 
sekr.Eugenija Griff, ižd.Virginija Langbakk ir val
dybos narys Antanas Romas.

Pirm.R.Molytė laiške ryšininkei Europai rašo: 
"Dėkoju už atsiųstas knygas mūsų lietuviškai mo
kyklėlei Stocknolme. Mokykloje yra apie 20 vaikų 
ir 4 mokytojos, kurios dirba pasikeisdamos visuo
meniniais pagrindais. Lietuvių Bendruomenė džiaugia
si mokykla, Skatina jos veiklą, stengiasi padėti jai 
knygomis ir lėšomis. Vienas iš artimiausių iš Val
dybos darbo užduočių yra surasti pastovų finansa
vimą mokyklai per Švedijos fondus ir programas. 
Dabartinė Valdyba stengiasi! planuoti ir priimti ko
legialius sprendimus, planuoja projektus ryšiams su 
Lietuva ir Švedija plėsti. Ruošiamės dalyvauti 
rugpjūčio menesį LB susitikime Šeiniuose.

• Vengrijos LB pirmininkas Sigitas Povilaitis rašo: 
"Mūsų bendruomene nėra didelė. Branduolį sudaro 
Budapešto lietuviai, bet neseniai į mūsų veiklą įsi
jungė jaunosios kartos išeiviai iš Lietuvos, 
pirmosios dvi grynai lietuviškos šeimos. Vasario 
mėn. 17d. šventėme Lietuvos Nepriklausomybės 
Šventę kartu su Ambasada. Šventė pavyko labai 
gerai, sulaukėme apie 10U svečių. Buvo atvykęs 
Kauno styginis kvartetas.

Kovo mėn. 11d. padarėme metinę ataskaitą ir pa- 
planavome šių metų programą. Rūpestį 
kelia mūsų jaunoji karta, kurių dauguma sudaro 
jaunimas vyresnis nei 15 metų ir daugumas nemoka 
lietuviškai. Daviau pasiūlymą įtraukti juos į PLJS 
veiklą.

Gegužės mėn. 11d. mūsų buvęs pirmininkas, 
žymus fotografas, keliautojas Paulius Normantas 
atidarė savo naujausių foto darbų parodą. Gegužės 
mėnesio 12d. surengėme iškylą į gamtą, prie gra
žiųjų Dunojaus vingių ir kalvų. Prie mūsų iškylos 
prisijungė Lietuvių-Vengrų Kultūros Draugijos pirm. 
Marija Rubazevičienė is Lietuvos. Seinuose žada da
lyvauti mano pavaduotoja Diana Dumšaitytė-Ba- 
lint".

• Nuolatinius ryšius su PLB valdyba taip pat pa
laiko Prancūzijos LB Valdybos pirmininkė Inga Ja- 
nuitytė-Lanchas, Olandijos LB Valdybos pirm. Asta 
Balčiūnaitė-Helsper, -Italijos _LB ryšininkas Saulius 
Kačiulis, Belgijos LB Valdybos pirm.dr.Darius Oliš- 
kevicius bei Vokietijos ..._LB_ nąrįaį. su pirmininku 
A.Šiugždiniu.

Inf.

7 psl.

http://nlbendrija.iiomestead.com


montreal
MIRUSIEJI:
• Eljzabeth BARSAUS- 
KIENE-KUCINSK AITE,9 0 
m.amžiaus,! mirė liepos 
mėn.30 d.

Liko vyras Jonas, 
duktė Rita, vaikaičiai 
Antanas, Viktoras ir 
Stevenas,bei provaikai
čiai Justa ir Lukas.

Palaidota iŠ Šv. Ka
zimiero P-jos bažnyčios 
Cdte dės Neiges Kapi
nėse.

• Anne LIEPINAITIENĖ 
/URDA/,66 m. amžiaus, 
sunkiai sirgusi, mirė 
ligoninėje.

Liko vyras Adolfas, tė
vai Peter ir Teophila 
Urda, kiti giminės ir 
draugai.

Palaidota per Gėte de 
Liesse Laidotuvių Kop - 
IvČia.

• Joseph Bruce Gečius 
mirė Ottawoje. Liko tė
vai Aldona ir Algirdas 
Gečius, broliai Anthony 
ir Paul su šeima. Po 
laidojimo apeigų, palai
dotas kapinėse M on trea
ty je.
• Laima PELLETIER 
(URBANAVIČIŪTĖ),53 m. 
amžiaus, netikėtai mirė 
savo namuose, rugpjūčio 
mėn.1 d.

Liko vyras Irenee, duk
tė Tammy vaikaičiai 
Patrick ir Chloe, motina 
Aldona Vaicekauskienė} 
brolis Algis,seserys Grace 
ir Vivian, bei kiti gimi
nės.
Palaidota is AV P-jos 

bažnyčios Notre Dame 
dės Neiges kapinėse.

Užuojauta mirusiųjų 
artimiesiems.

< ***S«**********4:***«#*«**«***S*««*«****S*S4i*S4 *& *5 Gerbiamieji, - J
* Atliekant "NL" B-vės Leidybos revizija, reikia $
* patikrinti šėrininkų sąrašus. £
* Mums būtinos žinios, kas dar turi Šerų ir kur jie$;
* randasi. Laikui bėgabt, daugelis skaitytojų pakeitė J
* 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 *

Henrikas N a g y s 
PAKELIUI 
Vieno 
vieno iv, vuai,
pusės šimtmečio ataros 
pusės 
tiktai

kraujo seserys 
kraujo broliai-

šimtmeČio toliai 
per viena akimirka

tartum niekados neprapuolė 
vėl esame seserys, broliai:^ 
vieno kraujo seserys, 
vieno kraujo broliai.
1991.X. 15., Varduvos aerodrome

• Š. m.rugpjūčio men.5d. •
AV P-jos bažnyčioje Mi- 
šiomis buvo prisimintas 
poetas Henrikas Nagys, 1 
miręs prieš 5 metus rug
pjūčio menesio 3 dieną.

Gražiai paminėtas A V 
P-jos biliutenyje ir gie
dant solistui Antanui 
Kebliui bei vargonuojant

Laimingi žvejai Albinas Urbonas ir Bronius Kirstukas
š.m.birželio mėn.4d.Bascatong

• AV P-joje gegužės mė
nesį pakrikštytos Shir
ley (Milaknytės) ir Ro
bert Ivan dukrelės Zoe

Judith Krikštatėviais bu
vo Debra Milaknytė ir
Robert Lecuyer.

LITAS MONTREALIO LIETUVIU
KREDITO UNIJA

1475 De Skve, Montreal, Que., H4E IAS 

TMt 766-5827; Fm? 514-786-1349 
Skyrius - 3907A Rosemont Blvd.

MOKA už:

Certifikatai ( min. $1.000.00 )

2
3

metų 
metų 
metų 
metų 
metu

3.50
3.50
3.75
4.00
4.255 

Terminuoti indėliai. 
( min. $ 5.000.00); 
I metų —
180 
120 
60 
30

Taupomos sąskaitos
Specialios 1.25
Kasdieninės 1.25
RRSP & RRIF

Taupoma _ 1.50

d. 364 d.
179 d.
119 d.
59 d.

3.00 .3 >5.0.

3.75

1 metų
2 metų
3 metų
4 metu 
5_mętų

QęK,iu, s^tų. Q.50
d. 
d. 

iki 30 d. ________
30 d. - 364 d. į išimant prieš laitai 

IMA UŽ:
Nekilnojamo turto... paskolas ( Residential up to

1 
2 
3

metų 
metų 
metu

6.85
Z,.1S-4 
7.35-5

2nd mortgage + 1 % 
open mortgage + 1 %

KASOS VALANDOS
1475 De Seve 
Pirmadieniais 
Antr., trečiad.. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

9:00 - 3:00 
9:00 - 3:00 
9:30 - 5:30 
9:30 - 5:30

Kun. Juozas Aranaus- 
SJ. buvo labai nuste- 

j Sa" 
pasveikinimą iš visų 

telKinio organiza-

kas
bęs ir patenkintas,
vęs |
mūsų
cijų jo gimtadienio pro
ga, atspausdintame "Ne
priklausomoje Lietuvoje'.’ 

Padėkojęs raštu 
sveikinimą, atsiuntė 
ką "N L" leidimui 
remti.

Nuoširdus AČiu! "NL"

uz 
au- 
pa-

• Augustinas Kalvaitis, 
prižiūrimas Neuralogijos 
Institute, kur atliekami 
tyrimai ir terapija. Vė
liau bus perkeltas į Slau
gos Namus.

PRISIMENAME

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658

ELIZABETH ALINA USKIEN£ -
Jau dveji metai prabėgo, kai Tu palikai

Šį vargo pasauli rugpjūčio mėn., 7 dieną...
Mes visada jaučiame Tavo artumą, paro

dyta man ir visai mūsų šeimai.
Kasdiena bendraujame malda ir mintimis. 

Nors mirtis mus amžinai perskiria, Tu lieki 
mūsų Širdyse.

Miela Žmonele, ilsėkis Montrealio Notre 
Dame Kapinėse, iki pasimatymo pas Visagalį 
Kūrėjų.

Vyras Gasparas ir Šeima

DR.ALENAS (ALAIN) P A V I L A N 1 S 
Šeimos gydytojas

Privatus kabinetas 
932-8441 

3767 Notre Dame W. 
Montreal, QC., 
U4O 1P8

(Metro Place St.Henri)

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika* 

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

(Metro C6te des Neiges)

RŪTA POCAUSKAS-RUDINSKAS

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

Tel: 931-7174

• Kaip kiekvienais me
tais, taip ir šiemet, Šv. 
Onos D-ja atžymėjo sa
vo metinę šventę bendru 
dalyvavimu Šv.Mišiose ir 
po to AV Parapijos sa
lėje ir bendruose pietuo
se. Čia taip pat oaly- 
vavo klebonas Ričardas 
Birbilas ir kun.Tomas Ka« 
rinauskas, kuris nese
niai atvažiavęs iš Lie
tuvos, yra Putnamo Se
selių kapelionas. Jis 
sės. Danutė taip pat

• Lietuvos, lankėsi
realyje, kur apžiūrėjo 
mūsų miesto įžymias vie 
teves.

Nijolė

ir , v IS 
Mont-

1.00

metų 
metų

3907 A Rosemount 
10:00 - 2:00

2:00 - 6:00
2:00 - 6:00

• Montrealio šauliai ir 
šią vasarą, liepos, mė
nesio 10d., surengė tra
dicinę gegužinę savo tu
rimoje vietovėje-Rigaud.

Graži diena, maloni 
aplinka, smagi,mėgstama 
jono Kirneikio ir Antano 
Kačinsko muzika, geros 
suneštinės vaišės, pa
malonino apie 40 atvy
kusių šaulių ir jų bi
čiulių.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC
3907 A ROSEMONT Blvd.,MONTREAL,QC..H1X 1L7

Tel:. 514-722-3545 Fax: 514 722-3546

POUHRURES

Afaurice ‘IQapCan
FURS

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

400 De Maisonneuve W. Tel: (514) 288-9646 
Suite 801

Montreal,Que.H3A 1L4 Fax: (514) 844-3865

r FUNERAL HOME 

J.F. Wilson & Sons Inc.

S7My«*

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.16.
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