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Jugoslav! joje,serbų 
niai daliniai traukiasi 
Kosovo. NATO
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KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENES ŽINIOS:
* A.Vaičiūnas, kun.E.Putrimas, R.Žilinskienė, N.
LiaČienė ir M.Stanevičius dalyvavo susitikime su 
Kanados Parlamento Opozicijos pirmininku Preston 
Manning ir jo pagelbininku Bob Mills. Aiškintasi 
apie Lietuvos priėmimo į. NATO reikalingumą.

Koks mielas gyvenimas saules atokaitoje...Jugoslavijos generolai pa
sirašė taikingo atsitrau
kimo sąlygas ir prez. S. 
Milosevic f ius priėmė 
Vakarų ir Rusijos 
patiektas taikos sąlygas. 
Apie 40.000 Jugoslavijos 
karių, specialiosios
policijos daliniai privalo 
pasišalinti per 11 dienų.

Ties Kosovo sostine 
Pristina .. subombarduoti 
tiltai apsunkino judėjimų 
nes reikėjo keliauti ap
linkiniais, apleistais ke
liais. Taigi, taip,kaip 
dar taip neseniai 
išvalomi’' ir išvaromi 

Kosovo albanai...

Sustabdžius bombarda
vimą, britų, kanadiečių ir 
prancūzų taikos palaiky
mo daliniai privalėjo 
pirmieji įžengti i pietine 
Kosovo sritį ir netrukus" 
po to , juos sekti JAV 
daliniai.

, NATO paje'gos pasie
kė Pristina ir labai nu- 
stebo,kad Rusijos kariai 
jau kontroliavo ten 
esantį aerodromą.*
Tačiau,netrukus Taikos 
Palaikymo daliniai
užvaldė pagrindinį kelią 
į Pristiną. Dar nespėję 
pasitraukti Jugoslavijos 
kariuomenės vienetai 
problemų nesudarė.

Rusijos Užsienio Rei
kalų min. Igor Ivanov5 as 
įsakė rusų daliniams 
tuojau pasitraukti,o 
įsakymą, kontroliuoti ae
rodromą dar net prieš* 
atvykstant NATO,esą 
davęs prez.B.Jelcin' as.

Belgrade prez.S.Milo
ševičius pajėgė pasaky
ti TV programoje,kad 
agresija pasibaigė,linkėjo 
visiems laimingos taikos^ 
lyg jo visi etniniai va--, 
lymai butų pateisinami, 
Kosovo bus kaip buvęs,

nes palinkėjo skubaus negali tikėtis išlikti pre- 
tiltų,įmonių ir kelių at- zidento poste,nes jau ir 
statymo ir ’’džiaugsmin- patys serbai pradeda ro- 
go musų krašto pertvar- dyti nepasitenkinimu juo 
ky/MO? ženklus.Ir tai yra

Sutvardytas tironas civilizacijos pergalė...

LIETUVOS PREZIDENTAS VALDAS ADAMKUS
ATVYKS Į KANADĄ

Lietuvos ambasada Otavoje ir Kanados vyriau
sybės protokolo tarnyba galutinai nustatė artėjan
čio Lietuvos Prezidento Valdo Adamkaus vizito Ka
nadoje laiką. Pažymėtina, kad tai bus pirmasis Lie
tuvos Prezidento vizitas Kanadoje. Kanada remia 
Lietuvą, jos siekius integruotis į laisvojo pasaulio 
institucijas ir ekonominę erdvę, transatlantines sau
gumo sistemas. Šis Prezidento V.Adamkaus vizitas, 
skirtas glaudesnių politinių ir ypatingai ekonominių 
santykių su Kanada vystymui, susipažinimui su Ka
nados lietuvių gyvenimu, jų pasiekimais.

Kanadoje savo vizitą Lietuvos Prezidentas 
Valdas Adamkus su žmona Alma ir Prezidentą 
lydinčiais pareigūnais atvyks š.m. spalio 23d. 
pavakare į Toronto. Tokią vizito tvarką apsprendė 
didelis asmeninis V.Adamkaus pageidavimas kuo 
daugiau laiko skirti susitikimams su Kanados lietu
viais. Spalio 24d. Toronto mieste numatomi 
Prezidento susitikimai su Kanados Lietuvių Ben
druomenės ir Toronto LB vadovybėmis, lietuvių 
verslininkais, visuomenė.

Spalio 25d., pirmadienį, V.Adamkus Kanados 
sostinėje Otavoje susitiks su Kanados Premjeru 
J.Cretienu, Užsienio reikalu ministru L.Axworthy, 
kitais svarbiais federalinės valdžios pareigūnais. Su
sitikimai Otavoje tęsis ir antradienį. Numatoma,kad 
antradienio vakare Prezidentas vėl sugrįš į Toronto 
kur trečiadienį, spalio 27d. Lietuvos Prezidentas su
sitiks su Ontario provincijos, Toronto miesto aukš
tais pareigūnais, taip pat pristatys jį atlydėjusią 
Lietuvos verslininkų delegaciją Toronto verslo ir biz
nio atstovams. Numatoma, kad trečiadienio vakare 
V.Adamkus baigs vizitą Kanadoje.

Lietuvos Prezidento V.Adamkaus vizito Kanadoje 
programos koordinavimą vykdo Lietuvos ambasada 
Otavoje, glaudžiai bendradarbiaudama dėl vizito 

♦r dalies Toronto mieste su Lietuvos Garbės Gene
raliniu konsulu Toronte H.Lapu, KLB Valdyba, 
Toronto LB vadovybe ir rėmėjais.

Apie galimybes dalyvauti susitikime su Lietuvos 
Prezidentu visuomenei bus pastoviai teikiama kuo 
detalesnė informacija. A.Eidintas,

Ambasadorius

* Vyksta pasiruošimai dėl KLB Tarybos s.m.spalio 
mėn.16 d.Suvažiavimo Hamiltone. Priimta dienot
varkė, kurioje vyrauja mažesniųjų apylinkių proble
mos ir tų problemų sprendimų temos. Inf.***********************************************

VILNIUJE ĮSTEIGTA KANADOS ir LIETUVOS 
VERSLO ASOCIACIJA

Kanados ambasadorius Lietuvai William Clarke, 
pradėdamas steigiamųjų KANADOS ir LIETUVOS 
verslo asociacijos susirinkimą, sakė, kad ’’dėl inten- 
syvėjancių prekybos ir verslo ryšių tarp dviejų vals
tybių atsirado poreikis sukurti asociacijų. Tokia 
asociacija atspindėtų Kanados ir Lietuvos verslo 
interesus, taip pat taptų organizacija, plėtojanČia 
tarpusavio ryšius bei bendradarbiavimą’’.
^"Neseniai prekyba tarp Lietuvos ir Kanados 

išaugo iki 90 milijonų litų, be to,ji gali ir toliau 
didėti. Lietuva yra stambiausia Kanados prekybos 
partnerė iš trijų Baltijos valstybių”, - sakė išrink
tasis asociacijos prezidentas Algis Juzukonis.

į steigiamąjį susirinkimą atvyko daugiau negu 
20 verslininkų. Jie pritarė naujos asociacijos 
steigimui, kurios pagrindiniai uždaviniai yra: skatin
ti bendradarbiavimų tarp šių dviejų valstybių vers
lininkų; išsakyti verslininkų rupesnius ir mintis, 
kaip pagerinti verslo plėtojimų tarp Šiųdviejų vals
tybių skatinti prekybą ir investacijas tarp šių vals
tybių.
Kanados ir Lietuvos verslo asociacijos naujieji di
rektoriai:
Prezidentas- Algis Jazukonis,”Consena” direktorius; 
viceprez. -Michel Ayre, Verslo Patariamųjų_ Paslau
gų Fondo direktorius; viceprez.- Vytenis Jurkus, 
Taupomojo Banko Tarptautinių Ryšių Departamento 
direktorius; viceprez.- Romas Juknevicius, ’’Inter- 
baltic Corporation” prezidentas; viceprez. - Darcy 
Johaį "Pajūrio medienos” direktorius; Garbės pir
mininkas- Ambasadorius William Clarke; Ex-officio

-Atstovas prekybai Sean Boyd.
Kanados Ambasados skyrius Vilniuje darbuotojai 

teiks visokeriopą pagalbų asociacijai.
Baigdamas susitikimą, ambasadorius William 

Clarke pabrėžė, kad ’’asociacijos nariu gali tapti 
bet kuris verslininkas arba bet kuri įmonė, plėto
janti verslą tarp Kanados ir Lietuvos, bei visi, 
besidomintys tokio verslo plėtojimu. Kanados ir 
Lietuvos Verslo Asociacija yra neformaH organiza
cija, kurios tikslas yra gerinti verslo rysius ir ska
tinti verslo sandėrius”.

A.Juzukonis kvietė visus asmenis ir bendroves, 
susidomėjusias šia asociacija, kreiptis į Eglę. Jurke
vičienę, Kanados Ambasados skyriuje, Gedimino 
pr.64, tel: 22- 08- 65; faksas: 22- 08- 84. 
***********************************************
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B. N.
PRIVATI LIETUVOS PRE
ZIDENTO VEŠNAGĖ ČI- 
ČIKAGOJE
Edvardas Šulaitis

Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus, atvy
kęs į savo antruosius 
namus—-Čikagą, džiaugė
si galėjęs bent trims die
noms išsprūsti trumpoms 
atostogoms, nors ir ne
turint progos visiškai 
atitrūkti nuo visuomeni
nio pobūdžio užsiėmimų. 
Jis šią išvyką planavo 
jau seniai, kuomet jo 
"Alma Mater” Illinois 
Technologijos institutas 
(jį buvo baigęs 1960 
metais), jau pernai jam 
planavo įteikti Garbės 
daktaro laipsnį.

' Susikomplikavus poli
tinei padėčiai (naujo 
premjero skyrimo reika
lams), ši jo išvyka į Či
kagą vienu metu net 
buvo atšaukta. Tik rei
kalams pasisukus į. ge
rąją pusę, ji vėl gavo ža
lią signalą, nors prasi
dėjo viena diena vėliau, 
negu buvo planuota.

Prez. Valdas Adamkus 
Čikagoje atsirado gegu
žės 13d. Čia jo laukė 
kiek anksčiau atvykusi 
žmona Alma, irgi nesto
kojusi ankstesnių draugų 
ir draugių dėmesio.

Lietuvos Konsulato Mi
nėjime .

Nors šis vizitas buvo 
privataus pobūdžio, ta
čiau Prezidentas neiš- 

' vengė ir oficialesnių pa
sirodymų bei susitikimų 
su lietuvių visuomene ar 
net amerikiečiais.

Gegužes 14d. garbin
gieji- svečiai dalyvavo 
Lietuvos Konsulato 75-ių 
metų sukakties minėji
me, įvykusiame Čikagos 
miesto centre tame pa
state, kur dabar įsikū
ręs Lietuvos Gen.Kon
sulatas. Čia, šalia gen. 
konsulo Giedriaus Apuoko 
ir jo žmonos Editos, da- 
2 psl.

lyvavo ir garbės konsu
las Vaclovas Kleiza su 
žmona Asta, Lietuvos 
ambasadorius JAV Sta
sys Sakalauskas, garbės 
konsule Clevelande Ingri
da Bublienė.Buvo ir dau
gelio valstybių konsulai 
bei aukštųjų amerikie
čių pareigūnų atstovai, 
lietuvių visuomenės vei
kėjai.

Minėjimo metu buvo 
tarta sveikinimo kalbų, 
o pabaigoje kalbėjo Val
das Adamkus. Pradžioje 
trumpai prabilęs angliš
kai, vėliau lietuviškai. 
Jo dalyvavimas ir tarta 
kalba šiam minėjimui 
pridėjo daugiau svorio ir 
reikšmės.

įteiktas Garbės daktaro 
laipsnis.

Sekančią dieną, gegu
žės 15—osios rytą, vie
noje iš Navy Pier pasta
to salių, įvyko Illinois 
Technologijos Instituto 
diplomų įteikimo iškil
mės. Pagrindinę kalbą 
pasakė Valdas Adamkus, 
nors neilgą, bet konden
suotą ir gerai apgalvotą. 
Joje jis iškėlė savo gy
venimo pradžios naujame 
krašte sunkumus, ištiki
mybę savo gimtajam 
kraštui ir pagarbą jį 
priglaudusiai Amerikai.

Šios iškilmės, kuriose 
dalyvavo tūkstantinė mi
nia, buvo pradėtos Lie
tuvos himnu, kurį sugie
dojo "Dainavos" vyrų ok
tetas. Po kelių amerikie
čių kalbų šioje vietoje, 
Valdui Adamkui buvo 
įteiktas Garbės daktaro 
laipsnis. Prezidentas vė
liau sakėsi, kad buvo su
jaudintas, kuomet išgirdo 
skambantį Liuetuvos him
ną, nes to nesitikėjo. 
Taip pat jam nekasdie
niškai atrodė gausios 
publikos jam parodytas 
didelis dėmesys

ŽINOME, KAS BANDĖ "IŠVALYTI" LIETUVĄ...
/ MININT BIRŽELIO 15-TĄJĄ, f 

v
BIRŽELIO I5-toji - Sibirinių trėmimų, diena yra nepamirštama kiekvie

no lietuvio Širdyje: ir to, kis tapo auka,ir dabar, Nepriklausomybę Lietuvai 
atgavus, ir to, kuris buvo tos "valymo" akcijos dalyvis. Skaudžiausia, ka n 
ne tik ateivis sovietas, bet ir susimaišęs savasis... Šia proga prisimename ir 
kitu trėmimų, bangas, palietusias Lietuva, nors Birželis tapo visų trėmimų 
simboliu. ,

Algimantas LELEŠIUS, "Tremtinio" s.m.nr. 13-tajame, tiksliai ir aiš
kiai patvirtina duomenis:

‘'Praėjusiais metais (t.y.,1998) minėjome didžiausios Lietuvos gyventojų 
tremties (1948 m.gegužės 22 d., kodinis pavadinimas "Pavasaris") 50-ties 
metų sukaktu Tada iškeliavo "pas baltas meškas" per 40.000 žmonių (sovie
tinių archyvų dumenys).

Šiais metais minime antrojo pagal mąstą pokario metais trėmimo 
(1949 m.kovo 25-28 dienomis) metines. Šis trėmimas (kodinis pavadinimas 
"Bangų mūsa") buvo trečias masinis Pabaltijo gyventojų trėmimas (pirmasis 
vyko f941 m.birželio 14-17 dienomis). Masinio gyventojų deportavimo opera
cija "Bangų mūsa" buvo vykdoma SSRS Ministrų Tarybos nutarimų (pasirašė 
J.Stalinas), pasiūlius Lietuvos SSR, Latvijos SSR ir Estijos SSR Ministrų 
Taryboms ir komunistų (bolševikų) partijų Centro komitetams, iš viso buvo 
numatyta ištremti 29.000 šeimų (87.000 žmonių). IŠ Lietuvos - 8500 Šeimų 
(25.500 žmonių), Latvijos - 13.000 šeimų (39.000 Žmonių) ir Estijos -7500 
šeimų (22.500 žmonių).

Gyventojai buvo tremiami j Jakutijos ATSR, Krasnojarsko ir Chaba- 
rovsko kraštus, Omsko, Tomsko, Novosibirsko ir Irkutsko sritis. Trėmimui 
vykdyti buvo pasitelkta per 30.000 kareivių ir karininkų (papildomai j Lietu
vą buvo Įvesta 8.000), sovietiniu aktyvistų, stribų, komjaunuolių.
....... Daliai numatytų ištremti Lietuvos gyventojų pavyko pasislėpti, tad juos 
sugaudzius, du papildomi ešelonai (3.000 žmonių) išvyko į_ Sibirą^ iŠ Guberni
jos stoties (Šiauliai) 1949 m.balandžio mėn. 21ir 23 dienomis. Is viso, vyk
dant Šių trėmimo akcijų iš Lietuvos ištremta per 33.000 žmonių (buvo vir
šytas numatytas planas). Daugeliui jų si kelionė buvo paskutinė.

Buvo numatyta ištremti dar 700.000 Lietuvos gyventojų. Maskvos 
atstovų Lietuvoje bolševikinių vadeivų mėgstamas posakis: "Lietuva bus, 
bet lietuvių nebus" būtų tapęs tikrove. Istorinės aplinkybės privertė imperi
alistus keisti taktikų - pradėtas totalinis rusifikacijos procesas."

UŽ Nepriklausomybę, prieš SMURTĄ ir "VALYMUS" kovota tiesiogiai 
ir netiesiogiai. {Šiandien reikia dirbti ir dar visokiais būdais stengtis, kad 
ta NEPRIKLAUSOMYBĖ būtų IŠLAIKYTA, TOBULINAMA IR KLESTINTI.

Tėve mano,
Sūria velėna kažkur užmestas, 
Sveikina tave sūnus 
Su Tėvo diena.
Nežinau, kokios ten šventes
Mūsų laukia
Po tuo amžinybės apklotu, - 
Būk sveikas!
Tavo sūnus jau dvidešimt metu 
Senesnis už tave.
Jam šitiek pridėjo gyvenimo 
Daugiau.
Nežinau, kur manęs laukia 
Ta neiššauta kulka tavoji, 
Gal ir man tokia lemtis? 
Būk sveikas, tėve.
Ten, po nežinoma veleną -
Tėvo diena tamsi, šalta, 
Tėvynei paaukota...
Buk sveikas....

1994.06.05. 1995.04.22.
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* * *

Meldėsi dviejose baž
nyčiose.

Paskutinę jo viešna
gės dieną — sekmadienis 
buvo skirtas atsilanky
mui dviejose lietuvių 
bažnyčiose. Pirmą kartą 
Prezidentas meldėsi Či
kagos lietuvių evangeli
kų liuteronų "Tėviškės" 
bažnyčioje, kuri yra 
Marguette parko rajone. 
Čia susirinko tikintieji 
ir iš kitų lietuvių evan
gelikų parapijų ir kartu 
meldėsi, pagerbdami Lie
tuvos Prezidentą.

Pamaldų metu pamoks
lą pasakė vysk. Hansas

Albertas B e 1 e v i č i u s

MERKINĖS PARTIZANU KALNELYJE 
Gėlė čia tokia maža - 
Smėlynas ir pelynas, 
Pušies šaknis ir kvapas mėtų 
Lyg mūsų broliai dar gulėtių - 
Jauni ir gražūs poilsio metu... 
Deja, kitų sulaukiam, nebe tų: 
Veidai ^pilki ir baigšcios akys, 
Ir gūdžiai senas medis plakės: 
Aš jų nepamenu tokių, 
Praeinančiu dabar, vienodų.

O kurgi tie, kur pasirodo 
Nakties tyloj be vardo, be ginklų, 
Tik dega akys ir Žvilgsniu giliu 
Jie Lietuva giliai alsuoja, 
Žemėtom lūpom Šnabžda tuos žodžius, 
Kadais nebaigtus, kulka užspringus... 
Ir taip Švelniai linguoja smilgos 
Nuo jų paglostymo be vėjo... 
Jie čia siūbavo ir stovėjo 
Iki Žaros Šio rytmečio skaidraus, 
Kol sugulė ant miegančios žolės 
Ir smėlyje sutirpo...

Dumpys, o maldas skaitė 
kitų parapijų atstovai— 
kun.Jonas Juozupaitis ir 
kun.diakonė Erika Dily- 
tė-Brooks.Gražiai giedo
jo Bažnytinis choras,var- 
goninkaujant muz.Arū
nui Kaminskui,

Minint šios parapijos 
buvusio vargoninko,komp. 
Vlado Jakubėno gimimo 
95-ąjį gimtadienį,(jis iš
puolė kaip tik šeštadie
nį) šis choras, diriguo
jant muz.Ričardui Šokui, 
sugiedojo komp.Vl.Jaku- 
bėno harmonizuotą evan
gelikų giesmę "Tyloj Tu 

švenčiausias? Garbingieji 
svečiai čia buvo apdo
vanoti gėlėmis ir kito
kiomis dovanomis. Taip 
pat dar buvo pabendrau
ta su šios parapijos na
riais.

Prezidentas, pasakęs 
trumpą kalbą, kurioje pa
sveikino skirtingo tikė
jimo, negu jis, tautie
čius ir, palietęs dabar
tinę padėtį Lietuvoje,di
deliu limuzinu išskubėjo 
į Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio lietuvių katali
kų misijos kolpyčią. Čia 
jo laukė didelis tikin-

/Žiūr. 3 psl......../
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čiųjų būrys ir Šv. Mi
šias pasiruošęs laikyti 
jos kapelionas kun.Algir
das Paliokas SJ.

Prezidentas, išklausęs 
šias pamaldas ir kun.A. 
Palioko SJ pamokslą, 
pasidžiaugė gražiu Bi
rutės Mockienės paruoš- , 
to choro giedojimu.

Pasibaigus pamaldoms, 
jam kaip ir "Tėviškės” 
bažnyčioje, teko vėl kal
bėti tautiečiams, kurie 
šios progos ir laukė, nes 
iš pirmųjų lūpų norėjo iš
girsti apie padėtį tėvy
nėje.

Garbingasis svečias 
ypatingų paslapčių ne
atskleidė ar ko nors la
bai naujo nepasakė. Jis 
paminėjo, jog dabar dau
gelis tautiečių apie įvy
kius tėvynėje tuoj pat 
sužino iš "interneto". Jis 
tik užtikrino, kad Lie
tuvoje jokios politinės 
krizės nėra, kaip kad 
kai kurie nori įtikinti.

Jis tik norėjo atkreip
ti dėmesį į liūdną mora
linio ir dvasinio lygio 
laipsnį tėvynėje. Jis 
akcentavo, kad mokyklo
se reikalingas religinis 
auklėjimas, nes tai
būtina jaunam žmogui. 
Tačiau pridėjo, kad
trūksta šios šakos dės
tytojų. Todėl Valdas 
Adamkus apeliavo į už
1999.VI.15. 

sienio lietuvius, kad čia 
ateitų į pagalbą Lietu
vos žmonėms.

Po to, svečias išėjęs į 
koridorių, dar ilgoką lai
ką sveikinosi, fotogra
favosi su senais pažįsta
mais bei draugais. Ne
trukus vėl sėdo į limu
ziną kelionei į aerouos
tą, nusprendęs nepabū- 
voti lietuvių surengtuo
se pietuose, kur dalyva
vo apie 500 žmonių, nes 
tam nebuvo laiko.

"KAUNO SPORTAS'fVISOS 
LIETUVOS SPORTO 
LAIKRAŠTIS

Taip save apibūdina 
vienas iš rečiau pasiro
dančių Lietuvoje lei
džiamų leidinių, skirtų 
sportinei tematikai. Taip 
pat jis yra vienas iš nau
jesnių tokio pobūdžio lei
dinių tėvynėje, šių metų 
pradžioje dar tik išspaus
dinęs 33-34 numerį.

Nežiūrint savo retumo 
"Kauno sportas" yra ne
mažos apimties (dvigubi 
numeriai turi 16 pusla
pių). 1999m. pirmasis 
(dvigubas) numeris turėjo 
ir naują priedą, kuris va
dinasi "Moksleivių spor
tas”. Šis laikraštis kar
tais rašo ir apie užsie
nyje gyvenančius lietu
vius sportininkus ar spor
to darbuotojus. Paskuti- 
tiniame 1998—jų metų nu
meryje daugiau negu pu
se puslapio pašvęsta žur

nalisto Broniaus JurSės 
rašiniui apie "Šiaurės 
Amerikos lietuvių sporto 
organizatorių Edvardą Šu- 
laitį". Straipsnis pava
dintas: "54 metai svetur, 
bet su mintimis ir dar
bais apie gimtąjį kraštą".

"Kauno sporto" vyr.re
daktorius Romualdas 
Zbormirskas, foto kores
pondentas Tomas Vasi
liauskas. Redakcijos ad
resas—Aušros g.42a,3000 
Kaunas. Parašius šiuo ad
resu, laikraštį galima už 
sisakyti ir užsienin. Spop 
to mėgėjams tai gana 
įdomus leidinys, kuris 
domina ir užsienyje gy
venančius sporto entu
ziastus. E.Š.

MŪSŲ TAUTIEČIAI-JAV 
BALIONŲ SPORTO 
ENTUZIASTAI

Dr.Linas Mastis, kuris 
yra čikagietės solistės 
Romos Mastienės ir inž. 
Viktoro Masčiu sūnus,kar
tu su savo žmona 
dr.Raminta yra balionų 
sporto (arba oreivystės) 
dideli entuziastai.

Apie juos ilgą rašinį 
išspausdino Seattle, WA 
išeinantis žurnalas "Bal
loon Life" 1999m. sausio 
mėn. numeryje. Tas nu
meris papuoštas ir 
Masčiu didžiuliu balionu, 
kuris vadinasi „Zuikio" 
vardu.

Šie mūsų tautiečiai 
yra tarptautinio lygio 
oreiviai, turintieji di

džiulę balionų kolekciją. 
Jie su savo balionais yra 
rungtyniavę ne tik JAV, 
bet ir Anglijoje, Pran
cūzijoje, Japonijoje ir ki
tur. Jie turi ir balionų, 
vaizduojančių įvairius gy
vuliukus ar šiaip figū
ras.

Reikia pažymėti, kad 
ir Lietuvoje ši sporto ša
ka yra kultivuojama, iš 
viso ten yra 9 oreivių 
klubai, kuriuos vienija 
Lietuvos Oreivių Draugi- • 
ja. Taip pat veikia dvi 
oreivių rengimo mokyk
los ir jose jau paruošti 
62 oreiviai, iš kurių 15 
užsieniečių.

Paruoštųjų lietuvių tar
pe yra 7 oreivės, ta
čiau iš jų tik 3 skraido. 
Lietuvos oreivystės cent
ras—Vilnius; čia vyksta 
pagrindinės varžybos.Ta- 
ciau taip pat neatsilieka 
ir Klaipėda, Trakai, Ma
rijampole ir kitos mažes
nės vietovės. E.Šulaitis 

• Projektinis # Būtingės 
terminalo pajėgumas 
8 milijonai tonų naftos 
eksporto per metus. 
Statyti Būtingės termi
nalą, tiesti vamzdynus 
praoėta daugiau kaip 
prieš trejus metus. Ne
galutiniais duomenimis 
statyba jau 
giau kaip 
USD.

APIE NAUJĄ LIETUVOS 
MINISTERIŲ KABINETĄ

Min. Pirm Rolandas 
Paksas yra paskelbęs nau
jo ministerių kabineto su
dėtį:

"NL" dar negavo 
patvirtintų žinių lei
džiant šį 12 tąjį numerį, 
tačiau yra žinoma, kad 
kabinete nėra ūkio min. 
Vinco Babiliaus ir finan
sų min. Algirdo Šemetos.

Kultūros min. Saulius 
Šaltenis ir Valdymo Re
formų ir Savivaldybių 
reikalų min. Kęstutis 
Skrebys yra pareiškę, 
kad naujajame kabinete 
nedirbs.

• LIETUVOS BANKO v- 
ba paskutinę, 1998 m.die- 
ną leido Švedijos bankui 
SEB tiesiogiai ir netie - 
siogiai įsigyti bei valdy - 
ti nuo trečdalio iki pu - 
sės Vilniaus Banko akci
jų paketo.

• Prezidento Valdo Adam
kaus pasirašytu dekretu 
septyniems diplomatams, 
kurie sulaukė Lietuvos 
įstatymų numatyto pen
sinio amžiaus,leista tęs
ti tarnybą.

kainavo dau-
260 rnln.



LIETUVOS DUKTERŲ 
DRAUGIJOS, St.Peters
burg© skyriaus visuoti
niame susirinkime, šalia 
įprastinės programos ir 
metinės darbų apžval
gos, ypač su dėmesiu bu
vo išklausytas raštiškas 
Jadvygos Giedraitienės 
pranešimas apie sėkmingą 
Lietuvoje gyvenančio Kle
menso Sidabro ligos pa
baiga, dėka šios LDD—jos 
paramos. Lietuvoje gy
venantis, 44m. amžiaus 
Klemensas Sidabras buvo 

paliestas kaulų ligos ir 
tapo nedarbingu. Dėka 
Lietuvos Dukterų D—jos 
St.Petersburgo suorgani
zuotos finansinės para
mos, ligoniui buvo pa
daryta sėkminga abiejų 
klubų operacija. Dabar 
šis vyras gali vaikščioti 
ir džiaugiasi būdamas 
darbingu.

Ir toliau šis LDD-jos 
skyrius stengiasi surasti 
įvairius būdus pagelbėti 
ligoniams ir čia, vieto
je esantiems.

MOTINOS DIENA KLUBE
Gegužės mėn.9d.sekma

dienį, Lietuvių Klube bu
vo švenčiama Motinos 
Diena. Visiems susėdus 
prie gyvomis gėlėmis pa
puoštų stalų, Klubo 
Pirmiųinkas pasveikino 
esančias . salėje mamas 
ir močiutes, linkėdamas 
joms daug gražių, pilnų 
džiaugsmo ir sveikatos 
dienų ateityje.Ponias,kas 
sekmadienį dalinančias 
pietus, tą dieną pavada
vo vyrai.

Po svečių pristatymo, 
pranešimų ir žinių iš Lie
tuvos, Klubo pirminin
kas pakvietė paskaitai 

visuomenininką Angelę 
Karnienę. Ji palietė Mo
tinos Dienos šventės pra
džią JAV ir nepriklauso
moje. Lietuvoje, motinos 
uždavinius savo vaikams 
savo šeimai,savo tautai, 
o kartu ir visam pasau
liui. Plačiau kalbėjo apie 
20-jo amžiaus lietuves 
motinas išeivijoje. Jos 
turi savo vaikus...’’išauk
lėti ne tik gerais gyve
namojo krašto piliečiais, 
bet taip pat įdiegti juo
se tėvų gimtojo krašto 
meilę, išmokyti juos tė
vų gimtosios kalbos, įdieg
ti pagarbą savo tautinės 

kilmės istorijai, kultūrai, 
tradicijoms..."

Paskaitai pasibaigus, 
klausytojai ilgai plojo 
Prelegentei, kuri ne tik 
puikiai paruošė, bet ir 
gražiai perdavė paskaitą.

• ROMO KALANTOS ŠAU
LIŲ KUOPA gegužės mėn. 
23d. buvo surengusi Ro
mo Kalantos minėjimą.

Po iškilmingų pamaldų 
minėjimas tęsėsi Lietu
vių Klube.

Minėjimas buvo baig
tas su J.Laurienės de
klamacija ir visų sugie
dota "Lietuva,brangi".

PROGRAMOS IR 
PATARNAVIMAI 
VAIKAMS IR 
JAUNIMUI
* 1999 m.biudžete 
Kanados vyriausybė 
pabrėžė savo įsipa - 
reigojimus pagerinti 
nėščių moterų ir jų 
kūdikiu sveikata.u.

* Nėščiųjų Mitybos 
Programa jau remia 
280 bendruomeniniu 
projektų visoje Ka*- 
nadoje ir 400 tokių 
programų Pirmykš - 
čių Tautų ir Inuity 
bendruomenėse.
20.000 nėščių mote
rų gauna atitinkama 
joms reikalinga para- 
ramųkad jų kūdikiai 
gimtų sveiki.

* Dabar suteikiama 
papildoma $75 mil. 
suma 3-jumetų bė
gyje galės pagerinti 
būkle 35.000 Kana-o

dos moterų ar jų kū
dikių,kurių sveikata 
yra pavojuje.

Programs and services for children and youth

An investment in the health of our children
for today and tomorrow.

* Suteikiama nauja 
parama jgalins su - 
stiprinti paslaugas , 
kaip išvengti daz - 
niausios gimimo de
fektų priežasties - 
’’Fetal Alcohol Syn
drome”.

• In the 1999 Budget, the Government of Canada 
demonstrated its commitment to improve the 
health of pregnant women and their babies.

• The Canada Prenatal Nutrition Program already 
funds 280 community-based projects across Canada, 
and in 400 First Nations and Inuit communities. 
The Program offers 20,000 pregnant women the 
support they need to give their babies a healthy 
start in life.

• Now with additional funding of $75 million over 
three years, more than 35,000 Canadian women 
whose health or whose baby's health is at risk 
will benefit from this investment in communities 
ail across Canada.

• The new funding will make it possible to increase 
efforts to prevent Fetal Alcohol Syndrome, the 
leading cause of preventable birth defects in children.

• There are a lot of other ways to give our children 
a good start in life. For details about this and all 
of the other services for children, call for your 
free copy of the Guide to Federal Programs and 
Services for Children and Youth.

For a copy of the Guide or other materials you 
may find useful about the health of your children, 
please call

1 800 O-Canada
(1 800 622-6232),

or TTY:
1 800 465-7735

or visit our Web site at:
www.canada.gc.ca

* Dar yra visa eilė 
kitų būdų duoti mū
sų vaikams sveiko 
gyvenimo pradžių.

Smulkesnių paaiš
kinimų apie tai ir a- 
pie kitokius patar - 
navimus vaikams 
gausite nemokama 
me leidinyje, pa
skambinu tel: 1-800-0- 
CANADA ( 1-800- 
622- 6232), arba w. 
w.w. CANADA gc.ca.

Canada
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UNIVERSAL Filmų, kompanijos 1999 metais pagamintame filme THE MUMMY 
aktoriai- John Hannah ir Braden Fraser. Nuotr: United Pictures

{EGIPTO PIRAMIDES NUKAPOTUM VIRŠŪNĖM Į

Algirdas G u s t a i c i s

RŪTA KUNEVIČIENE - MARATONO VARŽYBOSE 
o. m. gegužės 2ČL Clevelande įvyko 22~- 

CVS/Pharmacy Clevelando Maratono ir 10km. bė
gimo lenktynės, kuriose dalyvavo apie 12,000 bėgi
kų iš JAV ir užsienio kraštų. Šiose varžybose da
lyvavo clevelandietė Rūta Kunevičienė Jokūbaitytė, 
kuri moterų maratono 45-49 metų amžiaus grupėje 
ji laimėjo pirmą vietą, prabėgusi per 3 vai. 22 
min. 49^ sek. Bendroje moterų maratono kvalifika
cijoje Rūta užėmė’ 29-tą vietą.

Moterų maratoną laimėjo rusė Firaja Sultanova- 
Ždanova (2:32.38val). Vyrų maratoną laimėjo irgi 
rusas Vladimir Epanov (2:12.22val). Moterų 10km. 
laimėtoja buvo Jane Ngotho (Kenija) per 33:10 
min. Vyrų Wkm. laimėjo Kipchumba Mitel (Keni
ja) per 28:07 min.

Rūta Kunevičienė jau eilę metų aktyviai dalyvau
ja maratono ir kitų ilgų nuotolių bėgimo varžybose. 
Lengvojoje atletikoje pradėjo reikštis nuo 9 metų ir 
laikotarpyje nuo 1960 iki 1968 metų imtinai buvo 
viena is iškiliausių Clevelando LSK Žaibo ir Š.Ame- 
rikos lietuvių lengvaatlečių.

Maratono varžybose dalyvavo ir kita Clevelando 
lietuvaitė - Rūta Maželytė, 40m., prabėgusi per 
4:07 vai. Jos užimtas vietas 40-44m. grupėje ir 
roję moterų kvalifikacijoje nepavyko sužinoti, amb.

Rūta Kunevičienė taipogi gavo piniginę premiją 
kaip aukščiausią vietą užėmusi Ohio bėgikė bendro
je moterų senjorių ’’Masters” (40 metų ir vyres
nių) kvalifikacijoje.

Egipto istoriją galime vadinti triaukšte: 1.Esan
ti virs žemės, 2.Esanti žemėje, 3.Esanti po žeme. 
Egipto istorija skirstoma tūkstančiais metų, posky
riai-šimtmečiais. Egiptiečiai hierogliafinį raštą pra
dėjo naudoti dar apie 3300 metus prieš Kristų. Jie 
statė didžiules piramides, garbino saulės dievą.

Apie 2900m. prieš Kristų, valdovai faraonai egip
tiečius suvienijo ir sostine parinko Memfio miestą, 
iš tų senų laikų Egipto archeologiniuose, istoriniuo
se muziejuose, randasi gausūs, autentiški kūriniai.

Senieji kapinynai, piramidės, miestų liekanos 
yra kasinėjamos, studijuojamos, randama naujų duo
menų.~ į tokias vietoves braunasi vagys ir plėšikai. 
Nemažai pavagia, po to parduoda užsieniečiams. 
Kartais, senuosius lobius atradusieji ir juos paėmu- 
sieji, miršta nežinoma liga. Pasklinda įvairiausi spė
liojimai, - todėl rašytojams, norintiems kurti nuosta
bius pasakojimus, veikalus, romanus, vaidinimui ar 
filmams skirtus rankraščius - yra patraukli tema. 
’’Universal” filmų kompanija buvo pagaminusi 
1932m.filmą"The^ Mummy". (Mumija). 1999m. pradžioje 
pasirodė tuo pačiu pavadinimu naujas veikalas ek
ranuose. Filmas pradedamas kvailokai: mokslinėje 
bibliotekoje graži, nerūpestinga, naivi 
bibliotekininkė Evelyn(Rachel VVeisz), užsilipusi ant 
aukštų kopėčių, nugriūva, krenta ant knygų 
lentynos, toji ant kitos lentynos ir taip sugriaunama 
visa biblioteka.

Staiga rodoma senovinė egiptiečių diduomenes sa
lė. Joje prieš 3000 metų buvęs egiptiečių dvasinin
kas Imhotep ir faraono . meilužė Auck- 
Su-Narnum, tampa apsupti kitokių pareigūnų. Jie 
randasi mirusiųjų mieste Hamunnaptra. Meilužė nu
sižudo, o Imhotepa nužudo faraono tarnai baisiau
siu būdu.

Toliau vyksta nuostabiausi įvykiai: buvo landžio- 
jama požemiuose, pasirodo mirusiųjų skeletai, vyks
ta kautynės su jais, matomos kitokios baisenybės. 
VaiKŠčiojantieji mirusieji yra puolami baisių vabalų, 
jų landžiojimai tarp uolų, netikėti įnirusiųjų pasiro
dymai, jie yra nenugalimi, nes į žuvusiųjų vietą 
ateina kiti rikiuotėje.

Ir vėl veiksmas vyksta žemės paviršiuje. įsi
brauna amerikiečių plėšikai, senovinių turtų vagys, 
ginkluoti šaudmenimis ir su niekuo nesiskaitantieji. 
Pasirodo ir kita amerikiečių grupė ir jie yra taip 
pat nenugalimi, net užpulti baisiųjų vabalų.

Tokioje maišatyje pastatytas filmas "The 
Mummy" yra menkas, nors žiūrėti yra įdomu, jei 
viskas bus priimta kaip pasaka, nes nėra jokios lo
gikos ar pamokymų. Veiksmas seka veiksmą. 
Gražios dekoracijos, nuostabūs veiksmai, pilna yra 
keistumo ir netikėtumo.

Filmo direktorius ir rankraščio autorius yra 
Stephen Sommers. Filmo redaktorius yra Bob Duc
say. Filmuota Marocco vietovėse: ir Anglijoje. Skel
biama, kad filmas yra fantazija ir nieko bendro ne
turi su gyvaisiais ar mirusiais.

Iš aktorių nė vienas nepasižymėjo vaidybos sri
tyje, nors pagrindiniai veikėjai Riek O Connel (Bren- 
1999.VI.15.

dan Fraser) ir Evelyn (Rachel Weisz) jiems skirtas 
roles atliko patraukliai. Dar vaidino John Hannah, 
Kevin K.O Connor, taip pat teigiamai pasirodė Im
hotep (Arnold Vosloo).

Nebijantiems filminių baisenybių j galima žiūrėti.

Dar šiek tiek iš filmines apžvalgos: senovėje 
egiptiečiai tapybą jungė su skulptūra. Egiptiečiai vy. 
rai buvo tapomi raudonai durpine spalva, mo
terys - geltonai rusva, o svetimšaliai pilkai gelsva. 
Piramidėse, galerijos šonuose su kolonomis, uolose 
iškalti kambariai ir jie buvo puošiami augalais, ant
krūtiniais ženklais, puošniais durklais. Šventyklos 
turėjo akmenines lubas ir buvo paremtos kolonomis. 
Tikėta, kad vėlė. turėjusi pereiti pro 42 tikrintojus 
ir tik tada galėjusi pasiekti dievą Osirį, sėdintį 
savo soste.

• Vienos didžiausių Nor
vegijoje žuvų prekybos 
bendrovių "Sunnmore Fis- 
keindustri" ketina pra
šyti Lietuvos teisėsau
gos institucijų iškelti 
baudžiamąją bylą kaunie
čiui Valdui Butkui,kuris 
jai skolingas VA mil.JAV 
dolerių.

"Lietuvos rytas" pra
dėjo domėtis šiuo asme
niu. Paaiškėjo, kad jis 
neatsiskaito ir su Lietu
vos verslininkais.Šis kau
nietis yra gerai žinomas 
šalies teisėsaugos A pa
reigūnams.

Pasinerkite į vasaros malonumus, kuriuos siillo 
Montrealio miestas 21- me lauko plaukiojimo ba
seine, 76-se baseinuos braidžiojimui, pasikaitinkite 
saulėje miesto parkuose arba žaiskite golfą paskir
tose tam tikslui miesto plotuose. Galite taip pat 
pasirinkti vieną iŠ 200 teniso aikščių ir daugiau 
negu 100 km ilgio takų dviratininkams; dar yra 
pasirinkimas ir dieninių, stovyklų, vaikams bei pa
augliams.

Montrealis - geriausia vieta vasaros užsiėmimams.

TEIRAUKITĖS

http://www.ville.montreal.qc.ca 872-2237
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SKAUTŲ L. K. MINDAUGO DRAUGOVĖS sueigos dalyviai: pirmoje eilėje 
v.s.Dr. A?Dailydė (vadovas), T.Krakowski, G. Valiulis (pavyzdingas skautas), 
pš. R. Kalendra (vadovas). II-oje eilėje- V.Brazukas, L.Paskauskas, V.Kamins- 
kas, J.Tarvydas, M.Tirilis, V.Steer, D.Saplys, R.Zilinskas, S.Wasowicz. Trūks
ta vadovo s.v.Morkaus Songailos. Nuotr: A.Dailydes

• KLB Toronto apylin
kės valdyba jau galuti
nai susitarė su Alytaus 
folkloriniu dainos ansam
bliu ’’Dainava" dėl kon
certo Toronte. ’’Dainava'* 
čia koncertuos liepos 6 
d., antradienį 7:30 vai. 
vak. Lietuvių Namuose, 
iš Toronto "Dainava" po 
koncerto vyksta į Kana
dos folklorinio meno fes
tivalį Drummondville,
Quė. Inf.

KLF kapitalas daugiau kaip 2.3 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 pajamų mokesčių.

VIENINTELIS LIETUVIŲ, BANKELIS KANADOJE 
_______ ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

"TALKA" LIETUVIU KREDITO 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 v. 
dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:

kasd. pal. čekių sąsk. iki......... 2.25%
santaupas.......................................2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk...........2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius......................... 3.25%
180 dienų indėlius.......................3.25%
1 m. term, indėlius......................3.75%
2 m. term, indėlius.....................4.00%
3 m. term, indėlius..................... 4.15%
4 m. term, indėlius..................... 4.45%
5 m. term, indėlius..................... 4.50%
RRSP ir RRIF
(Variable)........................................2.50%
1 m. ind............................................3.75%
2 m. ind............................................4.00%
3 m. Ind............................................4.15%
4 m. Ind................................  4.45%
5 m. ind............................................4.50%

PASKOLAS
Asmenines nuo..............7.15%
nekiln. turto 1 m......... 6.200%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

• Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu
3 mil. dol. ir Kanados 
valdžios iki $60,000 
sumos draudimu

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

INTERAC KORTELĖ

-LMTTTI--------------  - - .................................. - - - »........................... —------------------------------------"

LIETUVIŲ
KREDITO TOIL
KOOPERATYVAS PARAMAI

• Toronto pensininkų klu
bas šią vasarą rengia 
dvi išvykas vieną rugpju 
čio mėn. 18 d. į Oriliją: 
teatras, plaukimas laivu 
ir priešpiečiai; antrą į j 
Muskoką, spanguolių ūkį, Į 
restoraną priešpiečiams, i 
o laivu plauksime Rous-1 
seau ežeru. Daugiau in
formacijos teikia Lydija 
Balsienė, tel: (416)- 
766-7724.

• Kun. Ažubalio stipendi
jų fondas kasmet skiria į 
stipendiją humanitarinius1 
mokslus studijuojantiems 
jaunuoliams. Prašymus 
galima siųsti iki š.m. 
spalio men. 1 d. dr. A. 
Kazlauskienei, 131
Chisholm St. Oakville, 
Ont. L6K 3J1, Kanada.

Lietuvių Namų žinios
Sekmadienio popietėje 

birželio mėn. 6 d. 
dalyvavo 221 asmuo. 
Svečių knygoje pasirašė 
5 žmonės is Vilniaus.

Pranešimus padarė ir 
su svečiais supažindino 
LN valdybos vicepirm. 
T. Stanulis.

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

I u

999 College St., Toronto. Ontario M6II I AS 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 vx. 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
MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind.................... 3.30%
180-364 d. term.ind...................3.40%
1 metų term. Indėlius.......... ....3.40%
2 metų term, indėlius.......... %.. 3.80%
3 metų term, indėlius................4.00%
4 metų term. Indėlius................ 4.15%
5 metų term. Indėlius................4.35%
1 metų GlC-mėn.palūk..............3.15%
1 metų GlC-met. palūk...........3.65%
2 metų GlC-met. palūk.......... 4.05%
3 metų GlC-met. palūk.......... 4.25%
4 metų GlC-met. palūk...........4.40%
5 metų GlC-met. palūk...........4.60%
RRSP, RRIF ir OHOSP

“Variable”......................... ...3.00%

AKTYVAI per 112 milijonų dolerių

• Š.m. birželio mėn. 20 
d., sekmadienį, "Boyd 
Conservatios" parke įvyks 
Lietuvių Namų ir 
"Atžalyno" gegužinė. 
Bus programa, veiks 
bufetas. Autobusai iš
vyks nuo Lietuvių Namų 
ir "Vilniaus rūmų" 12:30 
v.p.p. Kelionė nemokama 
reikia tik užsiregistruoti 
Lietuvių Namų raštinėje 
tel: 532-3311.
psl.6.

RRSP ir RRIF-1 m.term.lnd....3.65% 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind....4.05% 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind....4.25% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind.....4.40%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind.....4.60%
Taupomąją sąskaitą iki.............2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki.........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk.......................2.50%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo.................. 7.75%

Sutarties paskolas 
nuo...................7.75%

Neklln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų....................... 5.95%
2 metų....................... 6.20%
3 metų....................... 6.30%
4 metų....................... 6.35%
5 metų....................... 6.40%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2,3 metų............5.95%

Draudžiame asmenines 
ir sutarties paskolas 
iki $15,000.

Duodame komercinius 
mortglčlus Iki $750,000.

Duodame asmenines paskolas Iki $50,000 ir mortglčlus iki 75% 
Įkainoto turto vertės (iki $250,000). Parduodame pinigines perlaidas 
(money orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimamo 
mokesčio už išrašytus čekius bei apmokamas Įvairias sąskaitas.

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

MOKA:
3.25% už 30-89 dienų term, indėlius 
3.30% už 90-179 dienų term, indėlius 
3.50% už 180-364 dienų term, indėlius 
3.45% už 1 m. term, indėlius 
3.65% už 2 m. term, indėlius 
3.80% už 3 m. term, indėlius 
3.90% už 4 m. term, indėlius 
4.10% už 5 m. term, indėlius 
3.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
3.70% už 1 m. GIC Invest, pažym. 
3.90%.už 2 m. GIC invest, pažym. 
4.05% už 3 m. GIC invest, pažym. 
4.15% už 4 m. GiC invest, pažym. 
4.35% už 5 m. GIC invest, pažym. 
3.00% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
3.70% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind. 
3.90% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. ind. 
4.05% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. Ind. 
4.15% už RRSP Ir RRIF 4 m. term. ind. 
4.35% už RRSP Ir RRIF 5 m. term. Ind. 
>3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
3.75% už JAV dol.1 m. GIC
2.50% už JAV dol. kasd.pal. sąsk 

(US dol. Sav. Acc.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.........7.75%
už nekilnojamo
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų..................... 6.05%
2 metų..................... 6.30%
3 metų..................... 6.50%
4 metų..................... 6.65%
5 metų..................... 6.70%

su keičiamu
nuošimčiu..............6.00%

Duodame:
- asmenines paskolas 

Iki $250,000;
- mortglčlus iki 95% 

Įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) Ir
- komercinius mortglčlus

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler’s cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų. 
Nekilnojamo turto paskolų (mortgage) drauda (Credit Union 
insurance Services). Persiunčiame pinigus (Wire transfer) į Lietuvą 
ir kitus kraštus.

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

SKYRIAI:
Lietuvių Namuose -1573 Bloor St. W., Toronto ON M6P 1A6 

Telefonas: 416 532-1149
Etobicoke - 2975 Bloor St. W., Toronto ON M8X 1C8 

Telefonas: 416 207-9239

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.12
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Telephone: 416 222-0203 or Toll free: 1 800 461-8651

Canada's trusted 
experts to Finland, 
Scandinavia, Baltics 
and Northern Europe 
since

Website: www.finnaircanada.com
* Retail Registration No. 4344263 Subject to government approval.

Toronto-Helsinki 17:30 08:15*
Helsinki-Toronto 13:20 14:50 
Connections to/from Vilnius

FINNAIR
Bringing families together.

Departure Arrival

next day

1968

With FINNAIR's 
convenient flights from 
Toronto to Vilnius via 
Helsinki Gateway. Getting 
there has never been 
easier or faster.

Rediscover your roots 
Vilnius from 

s1,060“

(Tamihon
• TAUTYBIŲ FESTIVA
LYJE smagiai ir gražiai 
atstovavo lietuviams GY- 
VATARO studentų
ffruDė.

Festivalis vyko DELHI 
mieste, dalyvavo 20- 
ties tautybių atstovai. 
Vieni rodė savo įvai
rius rankdarbius,kiti pa
sižymėjo muzika, stalai 
buvo papuošti valgių ga
miniais. Lietuvių stalas 
išsiskyrė savo puošnumu 
išdėsčius gintarą ir au
dinius.

Studentų tautinių šo
kių grupėj GYVATA RAS 
smagiai šoko, akompa
nuojant "Žagarams” ir su
silaukė daug publikos ka
tučių bei dėmesio.

Kaip gerai,kad suge
bame išlaikyti savo 
reprezentacines grupes, 
ar tai būtų tautodailės 
darbai, ar šokiai ir dai
nos. Jų labai reikėjo 
anksčiau, reikia dabar ir 
tikrai reikės ateityje, jei 
nenorime būti užmiršti 
šiame daugialypiame kon
tinente. Ir tikrai neno
rime mes, nenori to ir 
Lietuva.

Gyvuok "Gyvatare"!.
1999.VI.15.

PAKANKAMAI IŠMIEGOKITE* Parinko O.LAŠAS
"POWER SLEEP" pavadinimu knygą parašė 

žinomas miego specialistas, psichologijos prof.James 
B.Maas. Jis tvirtina, kad amerikiečiai darosi "zom
bių tauta", nes pusė suaugusiųjų šiame krašte stu
dijuoja, dirba, augina šeimas ir pramogauja išsisė
mė - pervargę, nes nepakankamai išsimiega.

"Visiems mums reikia išsimiegoti kas naktį 8- 
ias valandas" - tvirtina Dr.J.B.Maas. Tyrimai, at
likti paskutiniu metu nurodo, kad vidutiniškai ame
rikiečiai išmiega apie 7 vai. per naktį. "Dar blo
giau, bent trečdalis miega mažiau kaip 6 vai. kas 
naktį" - sako Dr.Maas. išvadoje, apie 100 milijonų 
nepakankamai išmiegojusių amerikiečių, pagal ap
skaičiavimus, padaro nuostolių apie $100 bilijonų 
per 1 metus, prisideda prie daugiau kaip 100,000 
įvykstančių kasmetinių autoavarijų ir mirčių dėl jų.

"Kuomet mes prarandame nors tik 1 valandą rei
kalingo miego, mes labiau linkę išsiblaškyti, daryti 
klaidų, sirgti ir įsivelti į avarijas"— įspėja 
Dr.J.B.Maas. Jis siūlo laikytis 4-rių taisyklių atsve- 
riant miego trūkumą. Reikia įsidėmėti,"nusnūdimas" 
(nap) turi trukti 15 ar 30 minučių:

*Reguliarūs nusnūdimai stipriai sumenkina širdies 
atakų riziką;
*Nusnūdimai sumažina įtampą. Europiečiai ir pietų 
amerikiečiai gerai žinomi dėl savo pogulio (siesta), 
geriau perneša įtampų testus, negu kiti amerikie
čiai.
*Jeigu planuojate ilgai vakaroti svečiuose ar pra
mogose, tą dieną būtinai nusnauskite iš anksto. 
*Tokie nusnaudimai palaiko sveikatą ir nėra joks 
tingėjimo ženklas.
*Žymieji "snaudaliai" buvo: Napoleonas Bonapartė, 
Thomas Edisona's, Albert Einstein'as, Winston Chur- 
chillis, Prez.J.F.Kennedy, R.Reaganfcs ir B.Clin- 
ton'as.

W.Churchill'is net savo ministrų kabineto posė
džius pertvarkydavo taip, kad netrukdytų jo pogu
liui, nors ir vyko II Pasaulinis Karas.

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

1449 rue St.Alexandre Telefonai:
Suite 500 A

Montrėal,Que., H3A 2G6 844-7307 ir 288-9646
g* ■ ,, 1   ■ I ............................ .. —■ I    J

PORTRAITS 
PASPORT - COMMERCIAL 
MARIAGE - WEDDINGS

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

TONY LAURINAITIS

psl.7.

http://www.finnaircanada.com
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MIRUSIEJI:

• PRANAS GUDZINSKAS 
91 metų mirė ,š.m.gegu
žės mėn. 31d. Montrea- 
lyje.

Liko dukterėčia Gra
žina Balukonis,JAV— ėse, 
daug giminių Lietuvoje.

Palaidotas iš Šv.Ka
zimiero bažnyčios , Co
te des Neiges kapinėse.

Užuojauta mirusiojo 
artimiesiems.

• Montrealio lietuviška 
radijo programa per 
CFMB stotį banga 1280AM 
dabar yra girdima visuo
se pasaulio kraštuose ant
radieniais 23:30 vai. 
Montrealio laiku per in- 
ternetą:http:/www.cfmb.ca

PATIKSLINIMAS:
VILIJOS (IŠGANAITYTfeŠ) 
ir STEPONO LUKOSHIŲ 
dukrelė pakrikštyta 
JUSTOS-JONAH v vardais 
AV p-jos bažnyčioje.

Atsiprašome 
•Red.Birutė Nagienfe pra - 
leido savaitę laiko Kaune

PADĖKA
Mirus A t A PRANUI GUDZINSKUI,

Nuoširdžiai DĖKOJAME visiems, kurie pa
lydėjo Velionį paskutinėje kelionėje į Poilsį, 
kur Jo laukė anksčiaumirusi žmona Vincė Gir
dzijauskaitė.

Liko liūdinti giminaitė Gražina Balukonienė 
Amerikoje bei kiti giminės Lietuvoje.

AČIŪ sol. Antanui Kebliui už giedojimą 
Gedulinėse Mišiose, A.Dasiui už skaitytą, žodį 
bažnyčioje, klebonui dr.kun.Feliksui Jucevičiui 
ir kun.Kazimierui Ambrasui, SJ., už atnašautas 
Misiąs.

DĖKOJAME slaugytojams- Irenai, Petrui, 
Vidai bei kitiems, kurie padėjo Jį prižiūrėti.

Esame DĖKINGI gydytojui Alenui Pavila- 
niui, ne karta suteikusiam pagalba sergančiam 
a.a.Pranui Gudzinskui. v

Bičiuliai

* *********************************************  ̂jjįc V V
* ŽVEJOTOJO. - MEDŽIOTOJU KLUBAS J

* NIDA rengia *
Mt j?

? ŽVEJYBOS TURNYRĄ *
* š.m.BIRŽELIO mėn.l9d.REMEIKIįį Vasarvietėje, *
* 70 Celine St., RIGAUD BAY *
į į
J Registracija: 7 val.r. - 12 vai. % *
J Turnyras baigiasi 3val.p.p. Po to-Trofėjų įteikimas jį
* Laukiame visų! Valdyba *
* * * *********************************************- *

ir Vilniuje Šeimos reika - 
lais. Ta proga ji nuvežė ir 
60 kasečių ” Prisimename 
Henriką Nagi,” į PLB At - 
stovybę, kuri randasi Sei
mo Rūmuose. IŠ ten ka - 
setės bus atitinkamai iš - 
siuntinėtos mokykloms ir 
bibliotekoms tolimesnėse 
vietovėse Lietuvoje, Ru
sijoje, Gudijoje,ir kt.
• MONTREALIO AUŠROS 
VARTŲ. P-JOS Tarybos su
šauktas susirinkimas su
traukė nemažai besirū-

Maloniai pabendrausime gražioje gamtoje!

L.K.MINDAUGO-NERINGOS ŠAULIŲ KUOPA 
kviečia visus Montrealio lietuvius ir svečius Į

š.m. .1 i e p o s mėn. 4 d., sekmadienį 
RIMEIKIU vasarvietėje, Celine St., RIGAUD 

Pradžia - 9 vai. Pamaldos - 1 val.p.p.

pinančių šios parapijos 
išlikimu. Susirinkimo me
tu buvo svarstomas 
pagrindinis klausimas, ką 
daryti su Seselių namais. 
Susirinkusieji pritarė Ta
rybos siūlymui,kad šiuos 
namus įsigytų parapija.

• Gautas laiškas iš Lie
tuvos ir jo autore Dalia 
Sereikaitė iš Vilniaus 
prašo paskelbti tokio tu-

Dr.Philip STULGINSKIS
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658 k—  ----—:--------- —

rinio skelbimą:”27 metų 
mergina Jš Lietuvos (su 
aukštu išsilavinimu) ieš
ko auklės darbo lietu
vių šeimose. Galėtų dirb
ti namų ruošos darbus. 
Norinčius padėti, skam
binti į .Vilnių telefo
nu: 428614 arba rašyti 
adresu: Dalia Sereikaitė, 
Čiobiškio 6-31, Vilnius, 
Lietuva.”

• "LITO” narių visuotinia
me, metiniame susirinki - 
me Š.m.gegužės mėn. 30 
dalyvavo 127 nariai ir 6 
svečiai.

Pereitais metais mirė A.
25 nariai buvo pagerbti
£ylos minute.

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

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

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika 
281-6027

Hopital Notre Dame 
2029 Plessis 
Montreal, Quebec
H2L 2Y4

Notarė

IŠ pranešimų paaiškė - 
jo, kad LITAS laikosi ge
rai, pasiekė 31 mil.dol.ba- 
lansą. Iš turėto pelno, y- 
ra paskirta lietuviškiems 
reikalams $12.500. (”NL" 
ta proga dėkoja ir už 
fakso patarnavimus).Taip 
pat iŠ gauto pelno per - 
eitais metais $125.000,- 
grąžins nariams: 5.25% 
už gautas indėlių palū
kanas.

Susirinkimą pravedė 
LITO V-bos pirm.notarė 
Rūta Pocauskaitė-Rudins- 
kienė. Ji pabrėžė , gero 
LITO vedėjo -Bruno Bulo
tos-sėkmingą, veiklą.

Valdybos nariui And
riui Gapučiui išvykstant 
iŠ Montrealio, į jo vietų 
kandidatavo Gytis Vaza - 
linskas, o Alfredas Pali - 
Šaitis vėl kandidatavo [ 
Revizijos ir Etikos Komi
sija.

Tad dabar Valdybą su - 
daro:pirm.-R.Pocauskaitė - 
Rudinskiene, vicepirm.- P 
Rutkauskas, vicep.-A.Staš - 
kevicius, nariai: R.Jurkus, 
G.Vazalinskas.

Revizijos ir Etikos K-j 
ja: pirm.J.Adamonytė,sekr. 
A.Pališaitis ir narė Lynn - 
Zienka-Goodwim

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS JR VAIKAIČIAIS 
PROTĖVIŲ, KALBA __ LIETUVIŠKAI

SPECIALIOS DRAUDIMO KAINOS
AŲTOMOBILIAMS, kurių vairuotojai yra 55 m. 
amžiaus ar daugiau, nepatyrusiems susidūrimo, 
gaisro, vagystės ar kitų nelaimių .
NAMAMS, naujiems ir atnaujintiems, gerai 
išlaikytiems, savininko gyvenamiems 
aroa nuomojamiems.
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

3907A Rosemont Blvd., Montreal, Que. HIX 1L7 
Tel: 722-3545 __________________ Fax: 722-3546 _

Sąžiningai patarnauja nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

PAUL RUTKAUSKAS /R O S S/ 
5344 Verdun Ave., VERDUN, QC., Canada . 
Tel: /514/ 766-3586-darbo, /514/ 365-7060,- namų.

LES TOJTURES

rps IVIIROIM iKic.

RŪTA POCAUSKAS -RUDINSKAS
L.L.L. D.D.N.

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

Tel: 931-7174.

Po sklandaus susirinki
mo visi buvo pavaišinti 
gera^ karšta vakariene.

Sėkmės LITUI ir toliau!
d.

COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS
Patrick Sweezey
Mark Richard

Tel: 767 - 9941
Darbas atliekamas sąžiningai ir prieinamomis

kainomis.

3272 Bout LASALLE 
VERDUN (Quebec) H4G 1Y9

Fax: 766 - 9985
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