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JVYKIŲ 
APŽVALGA

B.N.
RUSIJOS PREZIDENTAS 
NUTRAUKĖ VIZITĄ 
TURKIJOJE

Prez.Boris Jelcinas nu
traukė savo vizitą Istam- 
bule, kur dalyvavo Eu
ropos Saugumo ir Bend
radarbiavimo Organiza
cijos (ESBO) aukščiau
siojo lygio susitikime. 
Prieš tai jis liepė Va
karams nesikišti į Rusi
jos reikalus Čeč ėnijoje.

Vakarai reikalavo, kao 
į baigiamąją viršūnių 
deklaraciją būtų įtrauk
tas Čečėnijos klausimas. 
B.Jelcino spaudos atsto
vas pareiškė, kad tą 
dieną deklaracija nebuvo 
pasirašoma, tad išvyko 
tuojau pat.

KASPIJOS ALYVA t 
VAKARUS

Š.m.lapkričio mėn.19d. 
Reuterio agentūra pa
tvirtino, kad Turkijos, 
Azerbaidžano,Gruzijos ir 
Turkestano prezidentai 
pasirašė susitarimą Euro
pos Saugumo ir Bendra
darbiavimo susirinkime 
dėl alyvos ir natūraliųjų 
dujų tiekimo vamzdyno 
ir Kaspijos regiono į Va
karus.

Šį dokumentą, kaip liu- 
dinikas, pasirašė JAV 
prez.Bill Clintonas ir Ka
zachstano prez. N.Nazba- 
jevas, kaip stebėtojas.

Dokumente užfiksuoti 
susitarimai dėl 1.730 km. 
alyvos vamzdyno prave- 
dirno iš Azerbaidžano sos
tinės Baku į Turkijos 
Seihan'o terminalą per 
Gruziją. Taip pat ir dėl 
trans-Kaspijos vamzdy
no gabenti Tur
kestano dujas į rkiją 
per Azerbaidžaną Gru
ziją.

Baku-Seihan vamzdy
nui pergabenti teks 1 
mil. statinių per dieną 
(t.y. apie 50 mil. tonų 
per metus), kad 
komerciniai apsimokėtų.

Projektas bus pradėtas 
vykdyti 2001— siaio me
tais ir baigsis 2004 m.

Šiam projektui pilnai 

pritaria JAV. Susitarimo 
pasiršymo ceremonijoje 
prez.B.Clinton'as pasakė: 
"Šie susitarimai yra tik
rai istoriniai. Vamzdy
nai užtvirtins, kad ener
gija bus tiekiama per 
daugelį kelių, o ne vien 
tik valdoma iš vieno šal
tinio". Tokiu būdu išsi
laisvinusios Kaspijos pa
kraščių valstybės galės 
prekiauti savo pačių ener
gijos šaltiniais.

GUDIJOJE NERAMU
Lapkričio mėn.25d. 

"Agence France Presse" 
pranešė,kad Minske apie 
2000 gyventojų išėjo į 
gatves, protestuodami 
viešai prieš Prez.A.Lu- 
kašenko režimą ir jo 
skelbiamą susitarimą 
sąjungai su Rusija.

3-jų km.ilgio eilėje 
stovėjo demonstruotojai 
su degančiomis žvakėmis 
rankose. Opozicijos lyde
ris V.Večorka pareiškė: 
"Lukašenko vadovavo ne 
konstituciniam pučui su 
Rusijos pagalba prieš 3 
metus. Dabar mes 
nebeturime Parlamento, 
nei teisėto Prezidento, 
kitaip Prezidentas nebū
tų paaukojęs savo 
krašto suverenumo.

Šis susitarimas reiškia, 
kad Baltarusija (Gudija) 
taps Rusijos dalimi. To
kiais atvejais gyvento
jai turi teisę nepritarti 
okupacijai. Šiandien mes 
protestuojame žodžiu".

Ir kiti demonstruoto
jai stipriai pasisakė 
prieš tokį susitarimą,nes 
tai neduosią (Baltaru
sijai) Gudijai nei politi
nės, nei ekonominės nau
dos.

Lapkričio mėn.26d. 
"Washington Post" pra
nešime iš Maskvos pa
skelbta, kad staigiai su
stabdytas Baltarusijos 
prisijungimo prie Rusijos 
sutarimo pasirašymas.

išvakarėse, planuojant 
šias ceremonijas, stai
giai į ligoninę buvo nu
gabentas Prez.B.Jelcinas. 
Paskelbta, kad jis susir
go " virusine infekcija ir 
aštriu bronchitu".

Po 1996m. sėkmingos 
širdies operacijos, 68m. 
B. Jelcin'as kiekvieną žie
mą suserga kvėpavimo

Dabartiniai Nepriklausomos Lietuvos kariai, pakelyje! Taikos Dalinius Bos - 
nijoje, Kauno aerouoste prie JAV karinio transporto lėktuvo.
Koks skirtumas nuo Lietuvos kariomenes savanoriu pries 80 metu.

Nuotr: Eltos

takų uždegimais ir kito
kiomis komplikacijomis.

JUGOSLAVIJOJE SULAI
KYTI KALTINAMI 
SĄMOKSLU.

Prieš porą savaičių bu
vo sulaikyti 5 serbai iš 
Jugoslavijos ir Bosnijos, 
apkaltinti "terorizmu ir 
žvalgyba, dirbantys Pran
cūzijos žvalgybos nuro
dymu ir jos apmokami".

Jugoslavijos informaci
jos ministeris G.Mati- 
cas pakelbė ir kaltinimą, 
esą jie turį sudarę 4-rių 
rūšių planą kaip nužudy
ti S.Miloševičių.

Pirmą kartą iš Belgra
do viešai apkaltinama už
sienio žvalgybos institu
cija dėl sąmokslo prieš 
S.Miloševičių.

Kaip žinome, Tarptau
tinis Tribunolas apkaltino 
S.Miloševičių karo nusi
kaltimais prieš žmonišku
mą Kosove.

Vienas Prancūzijos vals
tybininkų,nenorėjęs skelb
ti savo pavardės, 
pasakė, jog šie kaltini
mai yra "fantazija", o 
Prancūzija traktavo S.Mi
loševičių civilizuotai, net 
jeigu jis to nevisuomet 
užsitarnavo.

• Švedijos Premjero Go
ran Persson‘o iniciatyva 
2000 metai bus vadina
mi Baltijos Valstybių 
Metais.

Šiomis dienomis Vilniu
je lankėsi Švedijos Už
sienio Reikalų Ministeri
jos valstybės sekretorius 
Sven Eric Soderls, kuris 
šią iniciatyvą ir numato- 
mą pradėti kompaniją 
pristatė Lietuvos Seime, 
Užsienio Reikalų Minis
terijoje ir Europos Ko
mitete.

Švedija jau nuo pat 
pirmųjų Nepriklausomy
bės metų remia Lietuvą 
ir kitas Baltijos šalis. 
Paramos spektras labai 
platus - pradedant tech
nine pagalba ir patari
mais, baigiant konkrečia 
materialine parama van
dens valymo įrenginiams, 
oro erdvės kontrolės cen
trui.

Be to, ir ekonominiai 
ryšiai labai stiprūs. Pa
gal užsienio investicijas 
Švedija užima pirmą vie
tą Lietuvoje. Ji yra Lie
tuvoje investavusi 340 
milijonų JAV dolerių.
ĮDOMUS pasiūlymas

Donald Trump , vienas 
iš 3-jų presidentinių kan-- 
didatų artėjančiuose rinki

muose supažindino suavo* 
stebinančiu planu.

Š.m. lapkričio mėn.10 
d.,žinomas multimilijonie
rius iŠ New Yprk‘o, Do
nald Trump, prieš vykda
mas į Floridą, rinkiminen 
kampanijon,patiekė tokias 
galimybes: jis, jei būtu iš
rinktas, išmokėtų valstybi
nes skolas,sustiprintų So - 
dalinį Aprūpinimą ir nu
kirstų bilijonus dolerių mo
kesčių. Visa tai atlikti D. 
Trump žada nieko nekai
nuojant eiliniam amerikie
čiui, nes jis priverstų tur
tuolius apmokėti visą §1 
jo siūlomą planą! Jo nuo
mone, vyriausybė turėtų į- 
vesti vienkartinį .14.25% 
mokestį akcinėms bendro 
vėms, individams, kurie turi 
10 mil.dol.ar didesnj , tur
tą. Tai sukeltu apie 5.7 % 
trilijonus dolerių, ko pa - 
kaktų apmokėti valstybes 
skolas per vienerius me - 
tusi .- .D.Trump aiškino, kad 
tai sutaupytų valstybei 200 
bilijonų dol.metinių paja. - 
mų mokesčių mokėjimą. T. 
y., tiek lėšų, kiek būtų ga
lima panaudoti mokesčių 
mažinimui ir užtikrinimui 
Socialinės Apsaugos siste
mos pastovumą ateityje.

Stebinantis, j jeigu ne 
stulbinantis pasiūlymas!
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Antanas Tamošaitis ir dr. A. Kazlauskienė išleistuvėse Nuotr.I.Ross,Toronto

ATSISVEIKINO SU DAIL.PROF.ANTANU TAMOŠAIČIU.
Kanados Lietuvių Tautodailės Institutas suruošė dailininko prof.Antano Ta

mošaičiui išleistuves jam išvykstant nuolatiniam apsigyvenimui savo tėvynėje 
Vilniuje. Toronte^‘‘Vilniaus Manor'1 salėje, susirinko daug jo draugų bei gerbėjų. 
Sunku būtų aprašyti, kiek daug savo gyvenimo metų jis atidavė tautodailės ir 
lietuvybės ugdymui. Rašė knygas, rinko tautodailės medžiagą, piešė, tapė.Savo 
sodyboje "Romuvoje" kviesdavo mokinius aplankyti jo dailės galeriją. A.a.Ana
stazija Tamoaitienė savo austais tautiniais rūbais papuošė ne vieną lietuvaitę.

išleistuves Toronte pravedė Irena Šernaitė —Meklejohn. Antano Tamošai
čio biografiją ir jo nueitą gyvenimo kelią apibūdino Aldona Veselkienė, Lie
tuvių Tautodailės Instituto valdybos pirmininkė. KLB vardu Irena Ross įteikė 
atminimo lentelę su parašu. Kalbėjo K.L.Fondo vardu E.Čiuplinskas, LT Ins
tituto valdybos narės dr.Angelė Kazlauskienė, Tarybos pirm.Ilona Palilionienė. 
Raštu sveikino Hamiltono tautinių šokių grupės vardu Genovaite Breichmanie- 
nė.

Prof.Antanas Tamošaitis savo padėkos kalboje prisiminė nueitus kelius ir 
dėkojo visiems susirinkusiems. "Vilniaus Manor" pensininkų choras "Daina" pa
dainavo keletą dainelių, vad.Lilijai Turūtaitei akompanuojant su akordeonu.

Gerb. dailininkui, prof. Antanui Tamošaičiui linkime laimingos kelionės ir 
savo A.ir A.Tamošaičių Galerijoje Muziejuje, Vilniuje darbuotis tėvynės labui-
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P .S. Bendradarbiu ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraičiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuodiūra, gražinami tik 
iš anksto susitarus. Už skelbimu turinį redakcija arba 
leidykla neatsako.

įdomu buvo klausytis, kada Ir.Ross skaitė 
patiektus klausimus Prezidentui. I juos atsakinėta la
bai paprastai, ypač dėl Williams sutarties ir R.Pak- 
so pasitraukimo. Prezidentas sake, kad jis negali jo 
priversti, nes jis veikias pagal savo sąžine .pasitrauk
damas. Nors politiškai žiūrint- tokią_ teise- nepriim - 
ti atsistatydinimo Prezidentas turėjo,

Buvo ir klausimų, kaip pav.kodėl Prezidentui mo
kama 2p.mil. litu algos.... Neįsižeide, tik nusijuokė, 
ir paaiškino, kad didele^ dali tų išlaidu sudarė patal
pą remontai, o Prezidentas milijoniniu sumu tikrai 
negauna už savo darbą.

Pasikalbėjimas, kaip ir kiti susitikimo momentai 
buvo labai preciziškai suplanuoti ir, persikėlus i ki
tą sale, Prezidentas ir POnia turėjo progos kiek
vienam dalyviaui paspausti ranką, priimti linkėjimus, 
bei asmeniškas dovanėles. Kameros, blykstelėjimai, 
neatbaidė nė vieno, o grojant smagiai Kaimo Kape
lai, teko išlydėti su visa svita ir saugais į automo
bilių kavalkada^. Mojavom, linkejom viso gero ir, 
laukė ar pro langus žiūrėdami, linkėjome jam geros 
sėkmes, vykstančiam i Ottawa ir- į Lietuva.

Naujoje Guiness Book of Records tome į pasau
lio įvykių rekordus tapo įrašytas ir mūsų Preziden
tas Valdas Adamkus, kaip ilgiausiai išgyvenęs už sa
vo dabar vadovaujamos valstybės ribų ir tapęs jos 
prezidentu asmuo.

DEL PASIRAŠYTOS SU- 
TARIES SU "WILLIAMS" 
PASISAKĖ:

Seimo Pirmininkas VyL 
Landsbergis spaudos kon
ferencijoje (BNS) pasakė 
esąs įsitikinęs, kad "Wil
liams International" in
vesticijos į "Mažeikių 
Naftą" sustabdys korup
ciją ir vagystes šioje 
įmonėje (o taip pat,kaip 
numatyta, ji bus tvar
kingai atnaujinta ir pri
žiūrėta. Red.)

Seimo Pirmininkas ne
tiesioginiai kreipėsi į kai
riųjų opoziciją, kuri prie
šinosi šiam sandėriui įvai 
riais būdais, priminda
mas ir jos vienašališkus 
kaltinimus vyriausybei:"! 
vieną pusę ant svarstyk
lių lėkšteles gula vieni 
dalykai, ant kitos kiti 
dalykai. į vieną eina 
tvarka ir nevogimas, į 
kitą - netvarka ir vogi
mas. Už ką jus esate po
nai draugai?

Reikėtų nebemeluoti,kad 
Lietuvos finansų ir biu
džeto problemos kyla ar 
kilo būtent dėl tų susi
tarimų, nes visos proble
mos kaupėsi, kai sutar
ties dar nebuvo".

Paklaustas apie kaden
ciją baigusio prezidento 
Algirdo Brazausko nepri
tarimą sandoriui,V.Lands
bergis teigė, kad derėtų 
klausti jo paties, kokių— 
politinių ir nepolitinių in
teresų yra, priešinantis 
"Williams" investicijoms.

Kai aš matau stovin
čius toje pčioje draugi
joje poną Ašmantą, po
nią (Seimo narę Kazi
mierą) Prunskienę, poną 
(Naujosios sąjungos va
dovą Artūrą) Paulauską, 
(Vilniaus universiteto rėk 
torių(Rolandą)Pavilionį — 
vieni yra susiję su naf
tos verslu, kiti su vie
na žinoma įstaiga, kuri 
praeityje daug ką tvarkė 
Lietuvoje ir toliau no-

pagalba", kalbėjo Seimo 
Pirmininkas.

Vyt.Landsbergis primi
nė, jog 1990-- 1993m. lai
kotarpyje buv. Energe
tikos min.L.Ašmantui jis 
buvo įteikęs vieną 
pirmųjų 1991 m. užsienio 
bendrovių pasiūlymą dėl 
investicijų į Lietuvos 
naftos ūkį, tačiau L.Aš
mantas į juos neatsakė.

Seimo Pirmininkas taip 
pat ragino neparaduoti 
tokiais t kai kurių žmonių 
išsireiškimais, kaip "gė
dingiausią sutartis".Bet 
jei kas nors norėtų kal
bėti apie gėdingiausią 
Lietuvos sutarti,, tai yra 
Maišiagalos memorandu
mas, ir kai kam tikrai 
reikėtų patylėti", sakė 
V.Landsbergis.

• Lapkričio mėn.22d.Sei- 
mo Pirm.Vytautas Lands
bergis išvyko oficialaus 
vizito į Austriją,pakvies
tas Austrijos Parlamento 
vadovo.

Vienoje V.Landsbergis 
susitiko su Austrijos vy
riausybininkais ir "Cre- 
ditanstal" Banko bei 
Liaudies Partijos atsto
vais ir kt.

V.Landsbergis Austri
jos pramonės rūmuose 
skaitė paskaitą "Rusijos 
krizė: pamokos Lietuvai^ 

į Vilnių Seimo Pirmi
ninkas grįžo lapkričio 
mėn.24d.

• Kovo-11 Akto signa
taras advokatas Zenonas 
Juknevičius piktybiškai 
nemoka advokatų susirin
kime nustatyto 50 litų ~ 
mėnesinio (?) mokesčio, 
skirto bendriems profe
siniams reikalams.

Mokėti mokesčius Z.Juk
nevičius vengia jau ant
rus metus. Toks jo elge
sys Advokatų tarybai vi
siškai nesuprantamas.

Nesuprantama, kodėl 
mokesčio neišreikalauja, 
o atsisakant nemokėti,ne
pašalina iš advokatų su
sirinkimo. Juk tai būtų 
taip paprasta ir aišku....

® VILNIAUS meras š.m. 
lapkričio men. pradžioje 
darbuodamasis sodyboje, 
užmiestyje, susižeidė 
kaklo narelį ir buvo pa
guldytas į Vilniaus Uni
versitetinę ligoninę, po 
to pervežtas į Vilniaus 
Šv.Jokūbo ligoninę.

Merą Juozą Imbrasą 
laikinai pavaduos jo I-sis 
pavaduotojas Algirdas 
čiučelis.

• Bendrovė "Lietuvos 
energija" bei pasaulinė 
technologijų ir inžineri
jos bendrovė ABB vakar 
pasirašė sutartį dėl Šve
dijos vyriausybės dova
nos - 25 mln. SEK (apie 
12 mln.litų).

Pinigai skiriami aukš

tos įtampos (330/110/10 
kilovatų) elektros per
davimo tinklo Kauno pa
stotės rekonstrukcijai.

KUR LOGIKA?
Lietuva nesanti įklimpusi į 
tokias beviltiškas skolas, 
kaip kam atrodo. Tebėra 
galimybė gauti paskolų, 
tačiau mes stengsimės 
laikytis reikalavimų Tarp
tautinio Valiutų Fondo 
ir kitų pasaulio bankų,pa
sirengusių suteikti kre
ditus. Planuojant kitų 
metų biudžetą, turėsime 
tenkintis mažesnėmis pa
jamomis ir mažinti iš
laidas - sakė naujasis fi
nansų m misteris Vytau
tas Dudėnas. Jis ilgą lai
ką JAV gyvenęs lietuvis. 
Būdamas 7 m. amžiaus, 
kartu su šeima, atsidūrė 
Vakaruose, JAV.
• Seimo vicepirmininkas 
Rimantas Dagys paragi
no politikus susilaikyti 
nuo aktyvios rinkimų 
kompanijos, pagrindinį 
dėmesį skirti ekonomi
nei padėčiai ir kitų me
tų biudžeto projektui.

Vicepirmininku išrink
tas opozicinės Socialde
mokratų Partijos atsto
vas ir frakcijos "Social- 
demokratija — 2000" lyde
ris R. Dagys mano, kad 
šalyje prasidėjusi rinki
mų kompanija per anks
tyva savo intensyvumu.

2 psi.
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Xl-tosios Lietuviu 
Tautines Šokiu Šventes 
Rengėju K-to kopirmi ninkai- 
Vineas Piecaitis ir 
Ramune Sakalaite-Jonaitiene

Toliau- Vyriausieji 
meno vadovai- Rita ir
Juozas Karasiejai
Švente vyks 2000 m.liepos 
men. 2 d. Abi nuotr: 

O.Burzdziaus XI Lietuviu tautiniu šokiu šventes ruosos darbai sparčiai rieda, vyksta repeticijos,

GINA LAIVYNĄ
Lietuvos intelektualai 

kreipėsi į aukščiausius 
valstybės pareigūnus,rei
kalaudami nedelsiant at
šaukti. visus teisinius ak
tus dėl Lietuvos jūrų lai
vininkystės ir Klaipėdos 
transporto laivyno pri
vatizavimo.

Ragindami šioms bend
rovėms suteikti nepriva
tizuojamų specialiosios 
paskirties akcinių bend
rovių statusą, mokslo, 
kultūros ir visuomenės 
veikėjai tikina, jog 
numatoma privatizacija 
pažeidžia esminius ša
lies ekonominius intere
sus.

"Nacionalinis laivynas 
yra vienas svarbiausių 
mažos jūrinės valstybės 
suverenumo simbolių ir 
garantų, daugelis Euro
pos jūrinių valstybių,ank
sčiau neatsakingai prara
dusios savo laivynus, da
bar priverstos įgyven
dinti brangiai kainuojan
čias programas naciona
linio laivyno atkūrimui", 
perspėja intelektualai 
kreipimęsi į valstybės va
dovus.

Kreipimąsi pasirašė 
Nepriklausomybės Akto 
signatarai, rašytojai ir 
kiti žinomi žmones, 
e Po širdies sunegala
vimo Gražina Ručyte- 
Landsbergienė, keturias 
dienas praleidusi Vilniaus 
Universiteto Santariškių 
ligoninės Širdies Chirur
gijos klinikoje, širdies 
operacijos lauks namuose 
Ateinantį sausio mėnesį 
ji minės savo 70 metų 
sukaktį.

• Spalio mėnesį vartoji
mo prekių ir paslaugų 
kainos Lietuvoje sumažė
jo 0,7%, tuo tarpu Lat
vijoje kainos išaugo O,7%; 
Estijoje 0,2%.

Prekių kainos kaimyni
nėse šalyse išaugo del 
sezoninio maisto produk
tų pabrangimo. Lietuvoje 
vartojimo kainų indekso 
sumažėjimą lėmė dėl su
mažinto akcizo atpigę 
alkonoliniai gėrimai.

Metinė infliacija Lie
tuvoje sudarė 0,3%, Lat
vijoje 2,9%, Estijoje - 
2,8%.
1999.XI.30.

• Svečių Namai Turniš
kėse taps Ministerio Pir
mininko rezidencija.

Sprendimas padarytas 
todėl, kad Vadovybes Ap
saugos Departamentas 
negali užtikrinti daugia
bučiame name gyvenan
čio Premjero Andriaus 
Kubiliaus reikiamos ap
saugos.

Pastatas Turniškėse pa
staruoju metu buvo nau
dojamas svečiams apgy
vendinti ir oficialiems 
Vyriausybės priėmimams 
rengti. Pavasarį, tada bu
vęs Premjeras Gedimi
nas Vagnorius atsisakė 
keltis į naują rezidenci
ją, nurodydamas, kad 
taip bus taupomos vals
tybės lėšos. Tuomet re
zidenciją buvo pasiūlyta 
naudoti kaip Svečių Na
mus.

Vyriausybės vadovams 
skirtas pastatas pernai 
buvo pagrindinai sure
montuotas iš lėšų, gautų 
pardavus Vokietijos Am
basadai namą, kuriame
gyveno ekspremjeras 
Adolfas Šleževičius.

Rezidencijai skirtas pa
statas statytas 1937 me
tais. Šalia jo yra Pre
zidento Valdo Adamkaus 
rezidencija ir Prezidento 
kadenciją baigusio Al
girdo Brazausko namas. 
Ketvirtajame, greta esan
čiame name, butus nuo- 

- muoja kelios šeimos,tarp- 
jų - ir keli aukšti pa
reigūnai.

• Per devynis šių metų 
mėnesius Seimo biudžeto 
išlaidos sumažėjo 17,8%, 
palyginti su tuo pačiu 
praėjusių metų laikotar
piu. Nepaprastųjų išlaidų 
šiemet buvo 85,6%, arba 
3 mln. 279 tūkst.litų 
mažiau negu pernai, iš
laidos transportui išlai
kyti sumažėjo daugiau 
kaip pusę milijonų litų, 
arba 31%. Tuo tarpu ry
šių paslaugoms, Seimo 
finansų skyriaus duome
nimis, išleista 25%, arba 
125 tūkst.litų daugiau.

KOMPIUTERIAI
Viena didžiausių infor

macinių technologijų pro
duktų platintojų Lietu

klostosi planai... Artėja didžioji švente! Rengėju komitetas praneša, kad šventes 
pagrindiniame viešbutyje, Regal Constellation, beveik visi dalyviams ir svečiams 
rezervuoti kambariai jau užsakyti. Netoliese esančiuose Quality Suites (416-674- 
8442 arba nemokamai 1-800-228-5151) ir Marriott viešbučiuose (416-674-9400 arba 
1-800-905-2811) dabar yra užsakyta šventei nemažai kambariu, tad vietų dar yra 
pakankamai.
Pradedama jau rinkti medžiaga XI LTSS metraščiui. Šio didelio masto leidinio 
spausdinimas, sukaupiant visu grupiu ir vadovu nuotraukos, sudarys stambias 
išlaidas. Metraštis bus dalinamas visiems šokėjams. Stengiamasi išlaidas padengti is 
privačiu, organizaciniu ir komerciniu sveikinimu-skelbimu. Sveikinimai-skelbimai 
($50 - vizitines korteles dydžio, $100 - puses puslapio, $200 - viso puslapio) su

’ '• •■'r'

čekiais priimami XI LTSS būstinėje, 2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ont. L5C 
1T3. Visi prašomi paremti švente, pasveikinti joje dalyvaujančius, parodyti savo 
susidomėjimą svarbiu kulturiniu i vykiu,paskelbti savo pavarde, verslą ar organizacija 
šiame istoriniame leidinyje.
Sukurtas XI LTSS šventes linklalapis Kanadoje, kuri galima aplankyti internete ir 
surasti ivairia informacija apie švente: http://kanada.ca/ssvente.

voje "Computer 2000 
Vilnius Ltd) kompanija 
pasirašė sutartį su pa
sauline korporacija "Mic
rosoft Corporation" ir 
įgijo teises parduoti Lie
tuvoje visą ’’Microsoft" 
programinę įrangą.

"Computer 2000 Vil
nius Ltd'.’ Lietuvoje dir
ba daugiau nei dveji me
tai. Iki šiol ji prekiavo 
tik "Microsoft" OEM pro
duktais. Lietuvoje ji taip 
pat atstovauja "Hewllet 
Packard", IBM,"Compaq" 
"Cisco" ir kitiems di- 
džiausiems pasaulio in
formacinių technologijų 
gamintohams.

Pernai "Computer 2000 
Vilnius Ltd." apyvarta su
darė 32 milijonus litų.

• Seimo Pirmininkas 
Vytautas Landsbergis,Par- 
lamento valdybes nariai, 
priėmė 1999 metų pa
saulio dviračių sporto 
čempionę Editą Pučins
kaitę, bronzos medalio 
laimėtoją Dianą Žiliūtę, 
Lietuvos dviračių sporto 
rinktinės nares Jolantą 
ir Rasą Polikevičiūtės,pa 
šaulio dviračių ~ sporto 
trasos jaunimo čempio
nę Gitaną Gruodytę ir 
jų trenerius.

V.Landsbergis pasvei
kino Lietuvos dviratinin
kes, jų trenerius bei rė
mėjus su ipasiektomis 
pergalėmis. Jis sakė,ti
kįs, jog galingos sava va 
lia ir ištverme merginos 
neužleis iškovotų pozi
cijų ir ateityje.

"Medaliai gražus da
lykas, dar gražesnis—Lie
tuvos vardo skambėjimas 
pasaulyje. Už tą labai 
Jums ačiū" kalbėjo Sei
mo Pirmininkas.

Dviratininkėms buvo 
įteikti Vytauto Lands
bergio pasirašyti raštai 
bei Seimo Atminimo me
daliai.

Susitikime su Premje
ru A.Kubiliumi dvirati
ninkėms ir treneriams 
įteikti padėkos raštai ir 
dovanos.

• Lietuva užmegs diplo
matinius santykius su 
Maldyvų Respublika ; Pie 
tų Azijos salynu į piet
vakarius nuo Indosta- 
no pusiasalio (Respubli
ka Maldives).

ELTOS žiniomis Vy
riausybė nutarė įgalioti 
nuolatinį Lietuvos atsto
vą Jungtinėse Tautose 
Oskarą Jusį pasirašyti 
dvišalį komunikatą del 

diplomatinių santykių!
Šiuo stengiamasi užtik- 

tikrinti dar vienos Jung
tinių Tautų šalies para
mą, siekiant organizaci
jos Saugumo Tarybos ne 
nuolatinės narės statuso. 
Rinkimai, kuriuose Lie
tuva kels savo kandida
tūrą, vyks 2003 metais.

Kitas tikslas yra ben
dradarbiauti plėtojant tu
rizmą (Tik kažin kiek tu
ristų iš ten atvyks į Lie
tuvą?..Red.)

Būtent turizmui ir pa
slaugų verslui tenka pa
grindinis vaidmuo Maldy
vų ekonomikoje.

298 kv.kilometrų ploto 
valstybė, turinti 280 
tūkst. gyventojų, beveik 
80 metų buvo valdoma 
britų, kol 1965-siais me
tais įgijo visišką nepri- 
klausomybę.Maldyvų Res
publika yra uzmezgusi 
draugiškus santykius su 
dauguma pasaulio valsty
bių (Vaje, Vaje, kaip pla
čiai išsiskleidėm. Ar 
taip taupoma?).
"VILKO KAILIAI"

Kauno kailinių gaminių 
bendrovė "Vilkas" gruo
džio mėnesį ketina pa
teikti naujovę’—medici-

/žiūr.4psl./
3 psl.
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( atkelta is 3 psi 
niskai svarius kilimėlius 
iš australiško avikailio. 
"Vilko” generalinis direk
torius Vaclovas Kliunka 
šukė, kad šiuos ilgaplau
kius kailius, apdirbtus be 
chromo, labiausiai reko
menduojama naudoti li
goniams ir vaikams. Me
diciniškai švarūs avikai
liai gerai praleidžia orą, 
apsaugo nuo pragulu, pa

) šakojo jis.
iš pradžių prekybai ke

tinama 
tūkstančius 
mėlių."Vilko" 
girnų, tokio 
tuvoje kol 
joks kitas 
mintojas.

"Vilkas"

pateikti kelis 
tokių kili- 
vadovo tei- 

gaminio Lie
kas nesiūlo 
vietinis ga-

yra daugiau
siai avikailių išdirbanti 
bendrovė Lietuvoje. Per 
metus ji vidutiniškai ap
doroja apie 300 tūkst.vie

netų avikailių ir per 3 
tūkst. vienetų kitų bran
giųjų kailiukų.

Pasak V.Kliunkos, fi
nansiniais įmonės rezulta
tais pasigirti kol kas ne
galima, tačiau bendrove 
naujojo sezono metu vi
liasi sulaukti stimulo 
dirbti ir realizuoti po 
finansinės krizes Rusijo
je sandėliuose sukauptus 
kailinius gaminius.

Kailiai Rusijoje vis 

dar paklausūs,mano "Vil
ko" generalinis direkto
rius. Todėl, sake jis, yra 
ieškoma ir alternatyvių 
rinkų.
Vaistų pakavimo įmonė
je "Norfachema" pradėti 
pakuoti Lenkijos farma
cijos kompanijos "Pol- 
pharma S.A." gaminami 
medikamentai.

UAB "Norfachema", 
kurios pagrindinė savi

ninkė - akcinė bendrovė 
"Achema", įsteigta 1997 
metais, pakuoja Kanados 
Lenkijos, Indijos, Airijos 
farmacinių kompanijų 
medikamentus.

"Norfachemoje" gamy
biniai pajėgumai leidžia 
išpakuoti apie 10 tūkst. 
polimerinių buteliukų ir 
apie 20 tūkst. kontūrinių 
pakuočių per pamainą.

i HENRIKO NAGIO VEIKLOS KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENEJE

5' wj* X J-V* Danys
4 X Kūrybingą iniciatyvą kėlėjas ✓

iL komisijų pirmininkai Montrealyje. Salia Henriko
lMBBU»:Henrikas Nagys,kaip poetas,kūręs origina- Nagio,-c kiti pasirašiusieji buvo Petras Povilas 
lia, nauja eilėdara ir vystęs tematiką, jau ne kartą Lukoševičius, Jonas Semogas, Albertas Norkeliūnas, 
yra pripažintas ir atžymėtas, plačiai ir ilgiausiai Izidorius Mališka, Vytautas Pavilanis, Pranas Ru- 
žinomas. Jis taip pat turėjo ir kūrybingo, naują dinskas, Jonas Kardelis ir Jonas Adomaitis.
kelių ieškančio organizatoriaus savybių. Innsbrucko' 1963 - 65 m. Henrikas Nagys buvo Kanados
Universitete Austrijoje 1945-47 m. jis buvo suorga- Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdybos Švietimo ir 
nizsvęs studentų draugiją LITUANIA,buvo ir jos Kultūros Komisijos (vadintos ir fondu) pirmininkas, 
pirmininku. Tuomet jis ypatingai pabrėžė šios Visuotinai švietimo-kulturos veiklai skatinti jis 
draugijos nepolitinį, bet humanistinį ir literatūrinį pasiūlė KLB apylinkėse skirti Krašto V-bos igalioti- 
pobūdį. nius švietimo-kultūros reikalams. Tai buvo labai

Atrodo, kad tokia iniciatyva turėjo įtakos tinkama mažesnėms apylinkėms, nes taip suteikta 
įsisteigti tuo metu Vokietijoje panašioms studentų pagalba Apylinkių valdyboms. Tos,kurioms jau 
draugijoms ir kituose universitetuose, kaip pav? būdavo sunku surasti norinčių darbuotis, paprastai 
ŠVIESA (1946 m. Tuebingene, iš kur pasklido apie pasitenkindavo surengimu poros tradicinių minėji- 
12 jos skyrių Vokietijoje.Red.). mų (Vasario 16-tosios, sovietinės tremties), skiria-

Issiplėtus emigracijai, įsisteigus 1954 m.JAV- mu daugumoje politinėms temoms.
ąe SANTARAI,vėliau, Šviesa ir Santara sudarė 
ŠVIESOS-SANTAROS Federacija. Ji suteikė Henri- Ir as esu buvęs Henriko Nagio, pakviestas būti 
kui Nagiui Garbės Filisterio vardą. KLB Krašto Valdybos atstovu švietimo-kultūros

Santara-Šviesa yra liberalinės krypties federa- reikalams Ottawoje, kur 1959 m. tarnybiniais rei- 
cija. Nuo pat susikūrimo ją lydėjo poleminės kalais buvau perkeltas. Tada lietuviška veikla čia
bangos (Liet.Enc.,XXXVII t.,516 psl.). Vieno iš S- buvo labai sumenkėjusi, nebuvo nei mokyklinio, nei
5 kūrėjų- Henriko Nagio tuometinis liberaliz- parapijinio veikimo. Sumažėjusios renginiu veiklos
mas, atrodo, buvo platus šio žodžio prasme, bazė dar buvo dr. Agotos Šidlauskaitės, Ottawos 
būtent, neįremuotas į dogmatinius principus, Universiteto profesorės įsteigtas ir jos vadovauja-
ypatingai politinius. Daugelyje šalių politinės mas vaikų psichologinių tyrimų centras- mokykla ir
partijos vadinasi liberalinėmis,nors jų programos su tuo surištas, netoli Ottawos esanti, vasarvietė.
kartais labai skirtingos. Anglijoje liberalų partija yra 
labai dešinėje politinio spektro pusėje, o JAV- 
se laikoma jau labai kairėje. Kanadoje liberalų 
partija yra šiek tiek vidurio-kairėje: balansuojant 
socialines reformas ir laisvos rinkos dėsnius.

Dešimtmečiams bėgant, gyvenimo politinėms,e- 
konominėms ir socialinėms sąlygoms keičiantis, 
keičiasi ir paskiras asmuo,jo pažiūros, polinkiai ir 
galvosena. H.Nagys bendrai išliko tokia pačia 
nuosaikia asmenybe, nekeičiant savo principų. Tuo 
tarpu, kai kurie buvę bendrininkai ar bendraminčiai 
palinko į vienokius ar kitokius kraštutinumus, ar 
pradėjo kitus vertinti pagal savo politinius ^polin
kius ar nusistatymą. Kaikurie is jų, prieš pir
muosius rinkimus į Lietuvos Seimą skelbė memo
randumą apie pavojų, kad rinkimus laimėjus Lietu
vos Atgimimo Sąjūdžio vadovams, gali būti įvesta 
dešiniųjų diktatūra ar dominavimas (lyg tai būtų 
tolygu komunistinei-sovietų diktatūrai). Atsirado^ ir 
kosmopolitiniai piliečiai, atseit, nesuvarzyti 
tautiškumo, manė būsiantys v plačiau įvertinami.

Henrikas Nagys, Lietuvos Žemės poetas panašių 
pretenzijų ( į kosmopolitizmą) nereiškę, bet jo gili, 
turininga kūryba buvo įvertinta: 1989 m. jis buvo 
pakviestas nariu į tarptautinę rašytojų,poetų 
sąjungą PEN, Lithuanian-American Branch (Ameri
kos lietuvių PEN dalinys).

Kanados Lietuviu Bendruomenės Veikloje
Apsigyvenęs Montrealyje, Henrikas Nagys 

aktyviai prisidėjo prie kultūros ir švietimo veiklos. 
Jo kūrybinės iniciatyvos dėka, įsikūrė Lietuvių 
Akademinis Sambūris Montrealyje 1951 m., ir
vėliau. įsteigta nuolatinę, kūrybą skatinanti VINCO 
KRĖVES literatūrinė premija išeivijos lietuvių
rašytojams, poetams. (Atgavus Nepriklausomybę,
viena paskutiniųjų premijų buvo paskirta Lietuvos 
poetui Jonui Strielkūnui.Red.).

Henriko Nagio vardas ir parašas yra ir viename 
is svarbiausių Kanados Lietuvių Bendruomenės 
dokumente. Būtent - KLB oficialiame valstybiniame 
inkorporavimo akte (LETTER PATENT, Incorpo
rating THE LITHUANIAN-CANADIANT COMMUNE 
TY. Dated 17th September, 1963).

Galutiną KLB inkorporavimo prašymą-Aktą 
pasirašė tuo metu Krašto Valdybos nariai ir 

Visuotiniame metiniame susirinkime, kuriame buvau 
išrinktas pirmininku, dalyvavo 19 asmenų. Buvo 
svarbu, kad veikla būtų ne tiktai tautinė-kultūrinė, 
bet ir socialinė, kad jungtų nors ir negausų lietuvių 
skaičių.

Henrikas Nagys palaikė nuolatinį ryšį. Siųs
davo informacinius aplinkraščius apie galimas 
programas, kas kur veikiama bei paklausimus apie 
veiklą Apylinkėje, iškylančias problemas. Remda
masis savo patyrimu, rašiau, kad švietimo, mokyklų 
reikalai turėtų būti atskirti nuo kultūrinės veiklos. 
Šeštadieninių mokyklų organizavimas ir ypač, jų 
išlikimas | labai daug priklauso nuo tėvų joms dėmesio 
ir visokeriopos paramos. Kultūrinius renginius 
paruošti daug lengviau. Jis atsake, kad pradėjo irgi 
panašiai galvoti. Vėliau Krašto Valdyboje tos veiklų 
sritys buvo atskirtos.

Prasidėjus Kanadoje diaugiakultūros rėmi
mui, palyginamai nesunku buvo mažoje Apylinkėje 
kaip kad ir Ottawoje, suruošti koncertus, parodas,ir 
pan., nes buvo gaunama labai prieinamomis sąlygo
mis, arba ir nemokamai, salės. Ottawoje pradėjo 
išsivystyti ryšiai su valdinėmis institucijomis,' 
parlamentarais. Lietuviškieji ansambliai, vienetai ir 
paskiri menininkai sutikdavo savanoriškai dalyvauti 
ar prisidėti.

1980 m.išrinktas į KLB Krašto Valdybą, sutikau 
eiti ir Kultūros Komisijos pirmininko pareigas. 
Tada mano pasiūlymu buvo įsteigta Kanados Kultū- 
rininko-Visuomenininko metinė premija. Tokio 
pobūdžio premija Kanadoje buvo pirmoji, kai JAV- 
se jų jau buvo keletas. Taip pat tai buvo lyg ir 
Henriko Nagio idėjos _ praplėtimas. Buvo nustatyta, 
kad premija turi būti skiriama specialios jury 
komisijos,kurioje Krašto Valdyba turi tik vieną at
stovą, kad nebūtų kitiems tikslams išrinktos grupės 
siūlytas sprendimas,klausimu kompetentingi žinovai, 
bet tik Krašto Tarybos patvirtintos programos 
vykdytojai.

Po vienerių metų teko perimti vicepirmininko 
pareigas visuomeniniams (tautiniai politiniams) 
reikalams. Šioje srityje dirbant, organizavau ir 
kultūrinius renginius. Pav., Baltiečių Vakaruose, 
Parlamento rūmuose Ottawoje būdavo surengiamos 
neilgos, bet svarios kultūrinės programos: muzika, 
dainos, parodos. Tai identifikavo mus kaip lie
tuvius kanadiečius, siekiančius pagelbėti lietuviš
kiems tikslams.

• Prezidento Valdo Adam
kaus kanceliarijai lapkri
čio mėn. 10d. buvo įteik
tas dar vienas Kovo 11 
Nepriklausomybės Akto 
signatarų prašymas su
teikti malonę nuteistam 
Seimo nariui Audriui But
kevičiui, kuris 1990 me
tais kartu su jais buvo 
Aukščiausios Tarybos At
kuriamojo Seimo narys.

Bendrą prašymą Prezi 
dentui pasirašė 21 buvęs 
ir dabartinis Lietuvos 
politikas.Tai — Eduardas 
Vilkas, Zigmas Vaišvila, 
Vladimiras Beriozovas, 
Egidijus Bičkauskas, Me
dardas Čobotas, Nijolė 
Ambrazaitytė, Česlovas 
Juršėnas, Emanuelis Zin
geris, Benas Rupeika,Vy
tautas Kvietkauskas ir 
kiti.

"Lietuvos Respublika" 
2000-ųjų metų Kovo 11 
dieną minės savo valsty
bės atkūrimo dešimtmetį. 
Nekvestionuodami teismo 
sprendimo teismo spren
dimo, manytume, jog vie
nas iš Nepriklauso
mybės Akto signatarų, 
jos ginkluotųjų pajėgų kū
rėjų, neturėtų Nepriklau
somos Lietuvos dešimt
mečio sutikti kalėjime" 
-rašoma Prezidentui 
adresuotame laiške.

Malonės A.Butkevičiuf 
jau anksčiau yra papra
šę trylika bendrą pa
reiškimą pasirašiusių Ko
vo 11-sios Akto signata
rų, taip pat signataras 
teisininkas Kazimieras 
Motieka.

į Lietuvos Prezidentą 
V.Adamkų, prašydami su
teikti malonę kalėjime 
esančiam parlamentarui, 
taip pat kreipėsi Tarp
tautinė Helsinkio žmo
gaus teisių federacija, 
Lietuvos žmogaus teisių 
asociacijos komiteto pir
mininkas Vytautas Gir
dzijauskas bei atsakinga
sis sekretorius Stasys 
Kaušinis, Rusijos visuo
meninis "Glasnost",Sank t 
Peterburgo Ela Polia
kova, Anykščių rajono sa
vivaldybės Piliečių komi 
teto vadovybe, Dotnuvos 
ir Paberžės bažnyčių kle
bonas Mykolas Dobro
volskis, geriau žinomas 
kaip Tėvas Stanislovas 
ir dar keletas visuome
ninių organizacijų bei as
menų.

Pusšeštų metų nelais
vės nuteistas Nepri
klausomybės Akto signa
taras ir buvęs Krašto 
Apsaugos ministeris baus
mę atlieka sustiprintojo 
režimo pataisos darbų 
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kolonijoje Vilniuje. Ma
lonę nuteistajam suteik
ti gali Prezidentas savo 
dekretu, prieš tai šį 
klausimą apsvarsčius Ma
lones komisijoje. Prog
nozuojama, kad A.Butke
vičiaus malonės prašy
mas čia sulauks savo ei
lės šių metų pabaigoje 
arba kitų pradžioje.

visus, nelankančius mo
kyklos, būdo, deja, nėra. 
Nepilnamečių, slampinė- 
jančių gatvėje, daugėja. 
Priežąstys įvairios, bet
del to dažnai būna kalti ? 
tėvai.

Brolis 
šiemet

Kauno rajono Girinin
kų pagrindinę mokyklą 
8m. Ugnė ir trylikmetis

ir sesuo mokyklos 
nebuvo matę.

inspekcija issi- 
kad buvusiam

ordinas buvo

jo lankyti tik dabar. Pir
moke mergaitė dar nėra 
buvusi jokioje mokykloje. 
Jos klasės draugai jau 
neblogai dėlioja skaičius 
ir skaito, o Ugnė tik mo 
kosi pirmųjų raidžių. Šeš 
tokas Ingusas gerokai at
silikęs. Jis mokyklos ne
lankė visus praėjusius 
mokslo metus, o šįmet, 
tik dabar pasirodė...

premija skirta 
suklastotus do~ “

LAKS pirm.at- 
pulkininkas lei- 

Jonas Užurka. 
kad

• Savivaldybės Urbanis-
Architektūros 

vedėjas A.Tar- 
Kauno 
pateikė \z •

Karo 
turi

baigęs
Kaune, 

leitenanto 
o

SUDIEV ORDINUI IR
Pirmą kartą neprikišu- jos brolis Ingusas pradė- 

somos Lietuvos istorijoje 
teks atimti Prezidento 
įteiktą apdovanojimą-or
diną. Krašto Apsaugos 
Ministerijos (KAM) Ge
neralinė 
aiškino,
Lietuvos Atsargos Kari
ninkų Sąjungos (LAKS) 
pirmininkui Bronislavui 

Butkui Vyčio kryžiaus V 
laipsnio
įteiktas ir valstybinė II 
laipsnio 
pateikus 
kumentus.

Pasidomėti B.Butkumi 
paprašė 
sargos 
tenantas
Jam kilo įtarimas, 
aukštą valstybės ordiną 
gavęs B.Butkus apie sa
ve pasakoja nebūtus da
lykus.

1992 m. į LAKS įsto
jęs vyriškis tvirtino, kad 
1940m. 
Mokyklą 
jaunesniojo
laipsnį, buvęs būrio 
vėliau kuopos vadas~ 184 
šaulių divizijos inžine
rijos pionierių batalione. 
Jokių įrodančių dokumen
tų B.Butkus nepateikė. 
LAKS patikėjo jo žpažiu. 
Yla išlindo iš 
atsirado 
rininkų, 
B.Butkus 
jais Karo 
nesimokė.

maišo,kai 
prieškario ka- 

kurie tikino,kad 
meluoja, su 

mokykloje

VAIKAI, KURIE 
NESIMOKO

Lietuvoje ekspertų tei
gimu, yra apie 22 tūkst. 
vaikų nuo 7 iki 14m.,ku
rie nelanko mokyklos. Sa
vivaldybių švietimo sky
rių, mokyklų duomenis 
apima ir tuos vaikus,ku
rie jau buvo atėję į kla
ses, bet vėliau dėl įvai
rių priežąsčių, nustojo 
mokytis. Kaip išaiškinti

Prancūz ija vakar
Sekančią dieną aplankiau Lietuvos Amba

sadą, kuri randasi dideliame bulvare,miesto
Čia mane 
pasveikinusi

ji

tikos ir 
skyriaus 

“ nauskas
Valdybai 
tinti trijų žemės sklypų 
Karaliaus Mindaugo pros
pekte 34a, 34b ir 34c 
detalius planus.Šalia pės
čiųjų tilto į Nemuno sa
lą suprojektuoti sklypai 
skirti Lietuvai nusipelniu
siems žmonėms — Vyčio 
Kryžiaus 5 —jo laipsnio 
ordinu apdovanotam ka
riškiui, imtynininkui Čes
lovui Jazerskiui, buriuo
tojui Raimondui Šiugž- 
diniui ir moterų krepši
nio treneriui Vydui Ged
vilui. "Kauno diena" apie 
šį faktą skaitytojus in
formavo 
gegužės 
jant dėl 
skyrimo ordininkams, tą
kart nepritarė tik cent
ristas Juozas Kamenec- 
kas ir konservatorė Kau
no apskrities Valstybinės 
Mokesčių inspekcijos vir
šininkė V.Žuromskaitė.Ji 
nors ir įvertindama šių 
sportininkų nuopelnus Lie
tuvai, stebėjosi, kodėl 
būtinai reikėjo jiems su
teikti 
nuėsto centre ir ęjar iš 
anksto nurodant, jog tai 
komercinės paskirties 
sklypai. į tai paaiškini
mo negauta. Atrodo, kad

ir

miesto
tvir-

dar šių metų 
mėnesį. Balsuo- 

žemes sklypų

centre, ketvirtame aukšte, 
pasitiko maloni tarnautoja, 
prancūziškai. Prakalbinus ją lietuviškai 
paklausė su kuo norėčiau pasimatyti ir pa
kvietė. į laukiamąjį kambarį. Po kiek laiko 
atvedė jauną ambasados pirmąjį sekretorių 
Egidijų Naviką. Iš jo sužinojau, kad ši am
basada veikia nuo 1992 metų. Joje dirba 6 
diplomatai ir 4 techniniai darbuotojai. Am
basada keturis kartus į metus leidžia įdo
mų biuleteni. prancūzų kalboje, pavadintą 
"La lettre de L'Ambassade de Lithuanie".

Besišnekučiuojant, buvome pavaišinti ka
vute. Sužinojau, kad nuo š.m. balandžio 
mėnesio Lietuvos piliečiams nereikia vizų, 
važiuojant į Prancūziją. Taip pat ir pran
cūzams nereikia vizų, važiuojant į Lietuvą.

Užklausiau, kokie yra reikalai su prieš 
karą buvusiu Lietuvos Pasiuntinybės pa
statu, kurį dar vis yra užėmę rusai. Sekre
torius man pasakė, kad vyksta derybos del
1999.XI.30.

• JAV Illinois valstijos Generalinis Gubernatorius George H.Ryan parėmė 
JUNGTINIŲ TAUTŲ DIENOS programą ”1999 metais —Vyresnio Amžiaus Žmo
nėms".

Vykusiame parade dalyvavo daugiau kaip 200 žmonių,apsirengusių tautiniais 
drabužiais, atstovavusių daugiau kaip 30-čiai tautų. Du prelegentai, Illi
nois valstijos Senjorų departamento ir JT Sąjungos atstovai, įsijungę į šios die
nos programą.

Šiame renginyje dalyvavo lietuvius atstovavusi Ligija Tautuvienė (žiūr.nuot- 
trauką), įvairių tautų atstovės - vai, organizacijų bei CBS 2-jo kanalo darbuo
tojai.

Nuotraukoje, šalia įvairių tautų atstovų, II—je eilėje, dešinėje, gubernatorės 
atstovė Pat Michalski.

JAV LIETUVIAI REMIA 
LIETUVOS STUDENTUS 

Tarptautinės Studentų 
Dienos - lapkričio 17- 
osios išvakarėse JAV lie
tuvių stipendijų skyrimo 
komitetas suteikė para
mą grupei kūrybiškiausių 
Kauno Technologijos Uni- taro Juozo Petro Kazic- 
versiteto (KTU) studentų 
magistrantų ir doktoran
tų.

Išeivijos lietuvio, Či
kagoje gyvenusio mece
nato daktaro 
no Savicko 
paskirtos KTU Chemijos

tuose sklypuose 
ma statyti 
"Statoil".

Technologijos fakulteto 
doktorantei Rūtai Bud- 
reckienei bei Statybos ir 
Architektūros fakulteto 
studentui Aurelijui Sa
baliauskui.

Žymaus išeivijos vers
lininko, KTU Garbės dak-

fakulteto studentė Vilma 
Šipalaitė ir Mechanikos 
fakulteto doktorantas Ro
bertas Keršis.

Konstanti- 
stipendijos

ko stipendija atiteko uni
versiteto Ekonomikos ir 
Vadybos fakulteto antra
kursei Justinai Tuomaitei 

Vakarų 
Lietuvių
stipendiją laimėjo 
Dizaino

Pensilvanijos 
Bendruomenės 

KTU 
ir Techologijų

Finansinė labdara Lie
tuvos universitetams ir 
studentams teikiama per 
JAV įkurtą Tautos Fon
dą, Pasaulio Lietuvių 
Fondą ir kitus fondus bei 
asmenis, kurie tiesiogiai 
remia stipendijomis lie
tuvius, . studijuojančius 
gimtinėje bei užsienio 
uni versi te t uose.

planuoja- 
degalinę

Adamkus

tos draustinių vandenyse 
išdavimu, kai neseniai 
ežere buvo susprogdintas 
nusikalstamo pasaulio au 
toriteto Stanislovo Nar- 

"Delta
• Prez.Valdas 
kreipėsi į aplinkos minis- kevičiaus kateris 
terį Danių Lygį ir prašė 
išsiaiškinti, kokia tvarka 
išduodami leidimai plau
kioti motorinėmis valti
mis gamtos draustinių 
vandenyse.

Prezidentas susidomė
jo leidimų plaukioti mo
torinėmis valtimis gam-

SlHndldl Liudas Stankevičius

to pastato. Nors virš to pastato durų yra 
įmūryti ir iki šiol išlikę Gedimino stulpai, 
kurie liudija, kad tas pastatas priklauso lie
tuviams, manau, kad pažįstant rusus, nebus 
lengva tą pastatą atgauti (Žinome, kad dėl 
to jau kuris laikas rūpinosi ir Vyt.Landsber
gis ir Užsienio Reikalų Ministerija Lietu
voje).

Prisimenu, man per karą gyvenant Vvurz- 
burge (Vokietijoje); užėjus amerikiečiams, 
vienas Amerikos lietuvis, kariškis seržantas 
J.Pusčius, puikiai kalbantis lietuviškai, sa
kė, kad jis yra lietuvis ir turi lietuviams 
padėti. Todėl paklausė, kaip galėtų mums 
pasitarnauti. Mes jo paprašėme, kad jis 
mus įrašytų~ į grįžtančių prancūzų į Pran
cūziją sąrašą ir tokiu būdu tada mes ga
lėjome išvažiuoti į Paryžių. Sužinojęs 
VLIKb pirmininkas Wurzburge, kur buvo 
įsikūręs šis komitetas, kad mes išvažiuoja
me į Paryžių, paprašė mano tėvą nuvežti 
į Lietuvos Konsulatą Paryžiuje svarbius 
dokumentus ir juos įduoti Dr.S.Bačkiui. Te-

Amur".
Narkušos pavarde žino

mas S.Narkevičius 
sunkiai sužeistas, 
niuje jam atlikta 
tinga operacija. Jo 
iki šiol sunki.

S.Narkevičius dažnai 
naudojosi

buvo
Vii- 

sudė- 
būklė

niais metais pagaminta 
motorine valtimi, plau
kiojo ja Trakų ežerais. 
Tačiau, kol kas neaišku, 
kaip jis galėjo gauti lei
dimą tokiems plaukioji
mams, nes istoriniame 
parke-draustinyje moto
rinėmis valtimis gali nau
dotis tik gamtos inspek
toriai bei kai kurie pa
reigūnai.

dar sovieti-"

Kelionės įspūdžiai /pabaiga/
vas mielai sutiko tai padaryti, bet labai nu
stebo, I 
gose VLIKė, nežino, kad 
Konsulate jau seniai sėdi rusas...

Atvažiavus į Paryžių, mano
įdomumo dėlei, nuėjo į buvusį

kad žmogus, būdamas tokiose parei-
Lietuvos

tėvas tik 
Lietuv<Oį

Konsulatą pažiūrėti, kas ten dabar gyvena. 
Paspaudus skambutį, prie jos durų pasirodė 
storo sudėjimo rusė, užklausdama rusiškai: 
"Stc vam nada?"(Ko jums reikia?). Tėvas 
greitu susgaudęs, ją užklausė prancūziškai: 
"Ar čia gyvena monsieur Dupont?"...

Vistiek mums pasisekė susirasti Dr.S.Bač- 
kį ir jam perduoti tuos minėtus dokumen
tus.

Taip praleidę malonų laiką Paryžiuje, 
esant saulėtom, gražiom dienom,pagaliau, 
vieną lietingą dieną, iš pat ryto ruošėmės 
kelionėn atgal į Montrealį su senais 
prisiminimais ir naujais įspūdžiais. Nes vis
tiek, kaip sakoma, visur gerai, bet 
namuose - geriausia!

5 psl.



toram to
© KLB Toronto A-kės V- 
ba suruošė dr.Vinco KU
DIRKOS minėjimą lapkri
čio mėn. 14d. Toronto Lie
tuvių Namuose.

įdomią programą atliko 
viešnios iš Lietuvos: 
skaitininkė dr.Irena 
vinskaitė ir aktore 
ginija Kochanskytė, 
nistė Leokadija Paulau- 
skaitė-Kanovičienė ir 
smuikininkė Audrone Šar- 
pytė.

Gaila, kad šių įdomių 
viešnių Vinco Kudirkos 
paminėjimui nebuvo su
organizuotas jų pasirody
mas Montrealyje.

Ateityje reikėtų pada
ryti koordinuotą su ma
žesnėmis apylinkėmis pla
ną programų jei atvyksta 
ypatingoms progoms ypa
tingi scenos menininkai.

pa- 
Sla- 
Vir- 
pia-

SPALVOS MEDŽIAGOSE
Sintetiniai dažai, pa

gaminti iš chemikalų, 
pradėti vartoti nuo 1999 
metų. Iki to laiko da
žymui spalvos buvo iš
gaunamos iš uogų, gėlių, 
žievių, šaknų, jūrų gy
vūnų, mineralų.

Svarbiausia dalis dažų 
veiksmingumui buvo žmo
gaus šlapumas. Aplink 
Kaimus būdavo išstatyti 
dideli indai šlapumui su
rinkti. Jo reikėjo,nes jis 
palengvindavo spalvai įsi
gerti giliai į audinį, kad 
jis išliktų visam laikui. 
Kai medžiaga išmirkdavo 
šlapume, tuomet ją nu-

ru- 
tiko 
to-

davo švarus ir tinkamas 
vartoti.

Mėgstamiausia spalva 
buvo auksinė—geltona,to- 
Kią spalvą išgaudavo iš 
krokuso gėlių.

Rečiausia audeklų spal
va buvo violetinė. Ją pa
gaminti reikėdavo nema
ža laiko: tik viena 
šis jūrų kiaukutų 
tinkamai spalvai ir
dėl violetinius drabužius 
dėvėdavo dažniausiai tik
tai didikai, karaliai ar 
kunigaikščiai.

Šiais laikais audeklai- 
tekstilės pramonė yra 
tiek išvystytai, kad me
džiagos pagaminamos ne

dažydavo, su kultuvėmis-- paprastai stiprios ir pa- .
tvarios, šalia rūbų, ga
lima pagaminti lengvų 
dviračių, neperšaunamas 
liemenes, dirbtinas arte
rijas, netgi vartojama 
kai kurioms tankų dalims.

išdaužydavo, kad su
minkštėtų, išskalaudavo 
vandenyje ir padžiovinda
vo ją ištiesus ant žolės, 
saulėje. Taip baigtas nu
spalvintas audeklas, tap-

NUSIŠYPSOKIME:
• Sekretorė pasiuntiniui:

-Visą valandą išbuvai mieste vien tik tam, kad 
įmestum pašto dėžutėn vieną laišką.

-Atsiprašau, buvo du laiškai.

« Mama nusivedė Jonuką pažiūrėti beždžionių. Jo
nukas, pamatęs

-Žiūrėk, mama,
—Kaip tu 
Jonukas, 
—Mama,

1999 METŲ

vieną 
ji 

nesigėdi taip 
visas

aš manau,
ANTROJE PUSĖJE AUKOJO "NL":

didelę beždžionę, sako: 
panaši į mano senelę! 
sakyti? - jį bara motina.
paraudęs, teisinasi: . 

kad beždžionė negirdėjo.

$500,—Toronto Prisikėlimo parapija.
$220,— Toronto Vl.Putvio šaulių kuopa, 

$200, - Toronto Pensininkų klubas,
$100, - J.Bakis, Montrealio Kat.Moterų D-ja, 

$65, - J.Bitneris,
$50, - J.Intas, B.Kasperavičius,P.Paškevičius, 

aivorykštė”.

• LAPKRIČIO men. 9d. 
žinomi estradininkai Al
vydas ir Nelė Paltinai at
liko koncertinę programą 
po gastrolių JAV telki
niuose.
« LIETUVIŲ Kredito Ko
operatyvo Parama Valdy
ba šį mėnesį nariams grą
žino pelno dalį. už 
asmenines ir nekolnojamo 
turto paskolas grąžino da
lį sumokėtų palūkanų ir 
už 
tos 
nos.

iš 
giau 
vedus į kasdienines narių 
sąskaitas.

investacijas sumokė-
papildomos palūka-

viso nariai gavo dau 
kaip $157.000, per-

• VOLUNGE atliks tra
dicini, kalėdini, koncertą 
kartu 
kinių
ANGELIUKAI, 
jant instrumentalistams.

su Lietuvių Kan- 
P-jos choru 

dalyvau-

* ANAPILIO P-jos jau
nų šeimų sekcija ruošia 
Kalėdų eglutės programą 
š.m. gruodžio mėn. 19d.

Po
Po
Po
Po
Po
Po
Montrealio "V
Po $40, - F.Bočiūnas,P.Žilėnas.
Po
Po
Montrealio Mindaugo-Neringos šaulių kuopa,G.Mont
vila, V.Piečaitis, B.Rupšys, I.Tauteras, J.Vilgalis.
Po $15, - Montrealio Mindaugo-Neringos šaulių 
kuopa, J.P.Simonatis.
Po $10,- E.Bajoraits,A.Burba,E.A.Eimantas,G.Rudins- 
kienė, A.Saladžius, S. Staškevičius, J. Statkevičius, 
Po $5, - C.K.Jonys, E.Krišmantienė, V.Paukštaitis, 
S.Skučienė.
"NL" nuoširdžiai dėkoja uš atsiųstas aukas.

$25',- Toronto Vl.Putvio saulių kuopa,
$20, - S.Jokūbaitis, A.Jonelis, D.Lapas,

1573 Bloor St Vw«t, Toronto, Ont M6P1A6

KLF kapitalas daugiau kaip 2.3 milijonai - tai Kanados lietu
vių jnašasl 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.

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

*- u

ARAPIJQS KREDITO KOOPERATYVAS

Anapilyje telefonas: 905 566-0006

999 (College St.. T oronto. Ontario MM i 1 \S 
'telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414

LIETUVIŲ /VUVUWI/B
KREDITO TTTT
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 115 milijonų dolerių

© NAUJŲJŲ METŲ suti
kimą rengia: Toronto Lie
tuvių Namų V—ba ir Vi
suomeninės Veiklos Ko
mitetas Vytauto Didžiojo 
meneje 7 
lio” P-jos 
nistracinė

vai.v.; "Anapi- 
Tarybos admi- 

sekcija.

e Toronto 
ARAS 
niam 
kovo mėn, 
programa.

Vyru Choras 
savo pavasari - 

koncertui 
12 d.

2000 m. 
ruošia

LAPKRIČIO
Sekmadienio

mėn.7d.
Popie-LN

tėję dalyvavo 185 žmo
nės.
sirašė
pleSjFl.

Pranešimus padarė ir 
su svečiais supažindino 
Moterų Būrelio narė 
J.Rukšiene.
• Prof.V.Samonis padarė 
pranešimą apie šio meto 
ekonomikos programos 
problemas ir galimybes 
jas išspręsti.
6 psl.

Svečių knygoje pa-
A.Markus iš Na-

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.—

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). Neimame 
mokesčio už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI per 60 milijonu dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term. Ind.................... 3.25% Asmenines paskolas
180-364 d. term.ind.................. 3.80% nuo........................... 7.75%
1 metų term, indėlius.............. 4.35%
2 metų term, indėlius.............. 5.00% Sutarties paskolas
3 metų term, indėlius.............. 5.25% nuo........................... 7.75%
4 metų term, indėlius.............. 5.35% Nekiln. turto paskolas:
5 metų term, indėlius.............. 5.60% Su nekeičiamu
1 metų GlC-mėn.palūk............ .4.35% nuošimčiu
1 metų GlC-met. palūk............ .4.60% 1 metų...................... 7.10%
2 metų GlC-met. palūk............ .5.25% 2 metų...................... 7.60%
3 metų GlC-met. palūk............ .5.50% 3 metų...................... 7.80%
4 metų GlC-met. palūk............ .5.60% 4 metų...................... 7.90%
5 metų GlC-met. palūk............
RRSP, RRIF ir OHOSP

. 5.85% 5 metų...................... 8.00%

“Variable”........................... .3.00% Su keičiamu
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind.... .4.60% nuošimčiu
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind.... .5.25% 1,2, 3 metų............ 5.95%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind.... . 5.50%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind.... . 5.60%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind.... • 5.85%
Taupomąją sąskaitą Iki........... .2.00%

Duodame komerciniusKasd. pal. taupymo sąsk........ .2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki....... .2.00% mortglčlus Iki $750,000.
Amerikos dol. kasd. pal.

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

Kiti patarnavimai “INTERAC-PLUS” kortelė
Mūsų tikslas - ne pelnas, b'ąt sąžiningas patarnavimas

MOKA:
3.05%. už 30-89 dienų term, indėlius 
3.25%> už 90-179 dienų term. Indėlius 
3.80% už 180-364 dienų term, indėlius 
4.35% už 1 m. term, indėlius 
5.00% už 2 m. term. Indėlius 
5.25% už 3 m. term, indėlius 
5.35% už 4 m. term, indėlius 
5.60% už 5 m. term, indėlius 
4.35% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.60% už 1 m. GIC Invest, pažym. 
5.25%.už 2 m. GIC Invest, pažym. 
5.50% už 3 m. GIC invest, pažym. 
5.60% už 4 m. GIC invest, pažym. 
5.85% už 5 m. GIC invest, pažym. 
3.00% už RRSP Ir RRIF Ind.

(variable rate)
4.60% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. ind. 
5.25% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind. 
5.50% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. ind. 
5.60% už RRSP Ir RRIF 4 m. term. ind. 
5.85% už RRSP ir RRIF 5 m. term. Ind. 
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
4.75% už JAV dol.1 m. GIC
2.50% už JAV dol. kasd.pal. sąsk 

(US dol. Sav. Acc.j.

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........ 7.75%
už nekilnojamo 
turto paskolas
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų.................... 7.10%
2 metų.................... 7.60%
3 metų.................... 7.80%
4 metų.....................7.90%
5 metų.................... 8.00%

su keičiamu 
nuošimčiu............. 5.95%

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 Uetuvą 
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 M6P1AC 

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

Telefonas: 416 207-9239

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.24.



VIENINTELIS LIETUVIŲ, BANKELIS KANADOJE 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

"TALKA" LIETUVIU -KREDITO KQQEERALYVAS
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 121 
dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS
Kasd. pal. čekių sąsk. Iki...... .....2.25% Asmenines nuo.......... 7.35%
santaupas................................ ....2.75% neklln. turto 1 m...........7.25%
Kasd. pal. taupymo sąsk....... ,...2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų Indėlius.................... ....3.50% • Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų indėlius...,.............
1 m. term, indėlius................

-•JSJį apmokėjimai.

2 m. term, indėlius................ n nno/ • Narių santaupos
p m. term, indėlius................ — 5 25% apdraustos TALKOS
(l m. term, indėlius................
S m. term, indėlius................

-••5.45% atsargos kapitalu

RRSP ir RRIF 3 mil. dbl. Ir Kanados
(Variable)................................. .....2.50% valdžios Iki $60,000
|1 m. Ind..................................... ....4.50% sumos draudimu
2 m. ind.................................... __ 5,00%
3 m. Ind.................................... ..... 5 25%
k m. Ind.................................... .....5.45%
5 m. ind.................................... ..•..5.70%

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

INTERAC KORTELĖ

MIRUSIEJI:

• MARIJONA GIRDŽIU- 
VIENĖ, 83m. amžiaus,mi
rė Verdune, General Hos
pital š.m. lapkričio mėn. 
23d.

Liko vyras Petras, 3 
dukterys ir sūnus su šei
momis, jų tarpe 4 vai
kaitės ir 2 vaikaičiai.

Palaidota iš Aušros 
Vartų P—jos bažnyčios 
Notre Dame dės Neiges 
kapinėse.

Norintieji, kviečiami 
paaukoti Alzheimer So
ciety.

e JULIJA KURKLYTE - 
GARGIENE mirė lapkri
čio mėn. 16 d., Jean-'Ta- 
lon ligoninėje. Liko gi - 
minės-Gargu, Kleizų,Ra
gaišiu šeimos.

Palaidota iš Šv.Ka - 
zimiero P-jos bažnyčios.

e PETRĖ MATULAITY
TĖ -KISIELIENĖ,95 m. 
amžiaus, lapkričio mėn. 
19 d. mirė Grace Dart 
ligoninėje.

Užuojauta mirusiųjų 
artimiesiems.

Po sunkios ligos mirus * 
mylimai Žmonai

A f A 
MARIJONAI GIRDŽlUVIENEI,

Jos vyrą PETRA, buvusį NL talkininką ,dukteris, 
sūnų_ ir ją seimas nuoširdžiai užjaučiame -

NL Valdyba ir darbuotojai

SOL.ELZBIETOS KARDELIENES STIPENDIJŲ FONDUI 
AUKOJO:
Laidotuvių metu Montrealyje:

$100,- S.Norvaiša; $40,- P.Adamonis ir šeima;
$ 100,- (am.); $40,- P.Adamonis ir šeima; po $25,- 

J.Tanner, V.Sabalys; po $20,- B.D.Rupšiai, D.Balt- 
rukonis, Ag.Knystautienė,VM.Jonynai,V.A.Peteraičiai , 
L.Balaišis, J.B.Malaiškai ,M.Barteškienė,E.Gudienė, B. 
Vaitkūnaitė-Nagienė, A.Keblys, B.J.Lukoševičiai,Ir. ir 
G.Vazalinskai, A.M.Joneliai, D.Juras.
Papildomai:

Po $100 - R.Jurjonas-Traczyk, B.Vaitkūnaite Na- 
giene, S.ir V.Piečaiciai.

$114,79 - Mrs.L.Janina Staškus.^
Po $20,- R.Keturka, N.Bagdžiūnienė, R.Bulota, 

B.Bulota.
$1000, - Lietuvių Kredito Unija LITAS.

$100,- Tautos Fondas, Montrealio skyrius.
Po $50,- Veronika Ottc ir Romas Otto.

Aukos įdėtos į terminuotų indėlių sąskaitą LITE, 
Sąskaitos Nr. 6055.

• IŠKILMINGĄ LIETUVOS KARIUOMENES ŠVENTĘ surengė LK 
Mindaugo-Neringos šaulių kuopa Kariuomenės 80—čio jubiliejaus 
proga. Ypatingo dėmesio susilaukė svečiai: Toronto Vyrų Choras 
ARAS su vadove muz.Lilija Turūtaite, pianiste Edita Morkūniene 
ir prelegentu Vytu Pečiulių. Jis gyvai kalbėjo apie Tėvynės gy
nėjus - savanorius kūrimosi, okupacijos ir atgautos Nepriklauso

mybės laiku. Jis įvertino ir visus savanoriškai dirbančiuosius lie
tuvių visuomenės labui visur begyvenančius tautiečius.

Mūsų telkinio publika nustebino rengėjus savo ypatingai gausiu 
dalyvavimu . Aišku, kad visi pasiilgę kokios ne tik progos, bet 
ir programos.O ypač buvo laukiamas smagus Vyrų Choras ARAS.

Plačiau apie tai sekančiame šių metų ”NL” leidinyje.

Russia 
Estonia 
Latvia

$1.19
$0.66
$1.49

IN FREE LONG DISTANCE CALLS 
yours when you spend an average of $50 
a month on long distance calls in one year.

Lithuania $0.94/minute

Sprint
Canada

Where easy comes to lifer

Call 1-800-966-0816
24 hours a day, 7 days a week 

www.sprintcanada.ca

Bllfg

'‘•Ar*. < i >X '> • / > V ? < * '' - >

HI liiMP
V •’ -- Mt * * Bfe 'sžvtk'

Save here, there and everywhere. It’s easy!
• Enjoy low international rates to over 240 destinations
• Same low rates for FOncard- calling card calls from Canada
• No monthly fee if you pay by pre-authorized payment
• Save even more with By-The-Second Billing and FREE Short Calls *
• Call to anywhere in Canada for 15€ a minute
• Call to anywhere in the U.S. for 20c a minute

io many pei

1999.XI.30.
7 psi.

http://www.sprintcanada.ca


Kviečiame visus
' didelius ir mažus, ateiti į Aušros Vartų 

Parapijos salę, kur vyks Montrealio lietuviškos mokyklos 
Kalėdinė Eglutė

sekmadienį, gruodžio 12d. po šv. Mišių
Sulaukėme pirmojo sniego. Ne už kalnų ir šv. Kalėdos. Jei šeštadienio rytą 

užsuksite į Montrealio lietuvišką mokyklą, išgirsite skambančias kalėdines dainas, daug 
kartų kartojamą tą patį sunkiai ištariamą žodį. Mokiniai su mokytojom, laikinai padėję 
knygas į šalį, ruošiasi svarbiausiam mokslo metų įvykiui - Kalėdinei Eglutei. Tai 
tradicinis įvykis, tęsiamas nuo pačių pirmųjų mokyklos įkūrimo metų.

Ruoštis reikia daug. Kiekvienais metais pastatomas naujas vaidinimas, 
išmokstamos viena ar dvi naujos dainos. Didelei mokyklos mokinių daliai lietuvių kalba 
nėra kalba, kuria kalbama namuose. Tai išmokti kad ir keletą eilučių yra nelengva. Vaikai 
įdeda daug nuoširdaus darbo.

Šeštadieninėj mokykla - Montrealio lietuvių bendruomenės ateitis. Čia mokosi 
jaunieji jos nariai. Šeima ir bendruomenė bus stipri jei joje gerai išlaikomos tradicijos. 
Visi puikiai atsimena kokia pilna būdavo parapijos salė per Šeštadieninės mokyklos 
kalėdinius pasirodymus. Bet atrodo, jog ši tradicija liko užmiršta. Labai liūdna matyti, 
kad per Kalėdinę Eglutę mokykla sulaukia vis mažiau ir mažiau svečių. Mokiniai ruošiasi 
ne vien tik savo tėveliams ir seneliams. Mokiniai ruošiasi visai lietuvių bendruomenei. 
Jiems labai reikia Jūsų paramos padrąsinančiais plojimais, Jūsų šiltų šypsenų ir gero 
žodžio. Todėl labai prašome visus Montrealio bendruomenės narius nelikti abejingais ir 
padėti išlaikyti šį gražų renginį.

Mes Jūsų neapvilsime: prajuokinsime šmaikščiu vaidinimu, palinksminsime 
gražiomis dainomis, pavaišinsime. Vyresnieji - galėsite pasidžiaugti gražiai augančia 
savo ateitimi, o mažiesiems primename, kad j šią šventę žadėjo atvykti pats Kalėdų 
Senelis. -Montrealio lietuviškos mokyklos mokiniai, mokytojos ir tėveliai

montreal LITAS MONTREflLIG LIETUVIU
KREDITO UNIJA

1475 de Sėve, Montreal, Que.H4E 2A8
Tel: 766-5827; Fax: 514-766-1349 
Skyrius - 3907A Rosemont Blvd.

MOKA UŽ:

Certifikatai (m i n. $1.000.00)
metų 
metų 
metų 
metų 
metų

Terminuoti indėliai ■ 
1 metų__________3.50
180 d. 
120 
60 
30 
iki

4.25
2

c

364 
d.- 179 
d.- 119 
d.- 59 
30 d.

d? 3...Q0. 
d? 3.00 
d? 3.00 
d.‘ 3.00

...(L "

2

5

1.50
4.2.5
4.75
5.00
5.25
5^50.
0.50

Taupomos sąskaitos
Specialios 1.25
Kasd i en i nės, u 25

RRSP & RRfF
Taupoma - 

metų - 
metų - 
metų - 
metų, - 
metu -

Čekių s-ta
30 d. - 364 d. išimant prieš laiką. 1.00

IMA UŽ:
Nekilnojamo turto paskolas ( Residential up to 

4-pIex)
8.15—
8.25-

1 metų —2135-------
2 metų,  2-85____ 4 metų
3 metų  8-05 5 metų,

<^K^x^^x^x^x^x^x^x^x<2x^x^x^^x^x^x^x^x^x^x^x^x^x^x^^>^»r^x^jr^x^x^x^45>x^x^x. 

to bus susirinkimas ir 
vaišės narėms ir artimie
siems Seselių Namuose. 

i- 

DĖMESIO:
Primename, kad LITE iš 
pasirašiusių sutikimą,KLB 
A-kės narių sąskaitų bus 
atskaitytas Bendruomenės 
metinis mokestis-$10.

Ši suma bus nurašyta 
GRUODŽIO mėn.pradžioje 

KLB Montrealio 
A-kės Valdyba

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658

• K.K.Katalikų Moterų
D-jos Montrealio skyriaus 
metinė šventė bus pami-

i uėta gruodžio 5d. 11 vai. 
Misiomis uz gyvas ir mi
rusias D-jos nares Auš
ros Vartų šventovėje. Po

2nd mortgage +1%
open mortgage +1%
Asmenines paskolas — pradedant nuo

If guaranteed by deposit at LITAS
Fully guaranteed (CSB)or other
Personal loan regular ........................

Overdraft: ......    17.00
DESJARDINS PRIME __8.00
DESJARDINS PERSONAL PRIME 7.50

7.00
8.00 ___
9.00____
9.50 _

r

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

Privatus kabinetas 
932-8441 

3767 Notre Dame W. 
Montreal, QC., 
H4O 1P8

(Metro Place St.Henri)

Universiteto seimos 
Medicinos klinika: 

734-2677
St. Mary' s Hospital 
3830 Lacombe Ave., 
Montreal, QC., H3T 1M5 

(Metro Cote des Neiges)

KASOS VALANDOS
1475

Pirmadieniais
Antr., treciad.
Ketvirtadieniais
Penktadieni als

De Sėve
9.00 - 3.00
9.00 - 3.00

12.00 - 8.00
10.00 - 6.00

3907 A Rosemont 
10.00 - 2.00

3.00 - 7.00
2.00 - 6.00

Notarė

« Paskutinis šių metų 
‘‘ NLK numeris pasirodys 

gruodžio mėn. 14 d. Ma
loniai kviečiame paskubė
ti su šventiniais sveikini
mais ir- dar neatsiskai 
ėiusius - su prenumeratos 
mokesčiu. Norime laiku 
sutvarkyti metinį balansą.

Dėkojame iš anksto! "NC

Kalbėkime su savo vaikais jr vaikaičiais
PROTĖVIU KALBA LIETUVIŠKAI

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

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

Tek Tek 931-7174.

SPECIALIOS DRAUDIMO KAINOS

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

Telefonai:1449 rue SuAlexandre 
Suite 500 A 

Montrėal,Que., H3A 2G6

AUTOMOBILIAMS, kurių vairuotojai yra 55 m. 
amžiaus ar daugiau, nepatyrusiems susidūrimo, 
gaisro, vagystės ar kitų nelaimių .
NAMAMS, naujiems ir atnaujintiems, gerai 
išlaikytiems, savininko gyvenamiems 
art>a 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

LESTOITURES

r.ps IVIIROIM I(\1C

844-7307 ir 288-9646

3272 Bout LASALLE 
VERDUN (Quebec) H4G 1Y9

Fax: 766 - 9985

persiunčiant siunti- 
dar- 
Nuo 
1 d.

COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS
Patrick Sweezey
Mark Richard

Tel: 767 - 9941
Darbas atliekamas sąžiningai ir prieinamomis

kainomis.

• LIETUVIU RADIJO 
valandėlės programa bus 
girdima gruodžio mėn.25 
d.,per CFMB,bangą 1280 
AM, 9 vai.vakaro iki 
10:30 vai.v.

Viso pasaulio lietuviai 
šia kalėdinę programą 
gali girdėti per Internetą 
Lttp: www.cfmb.ca.
• Leonas Balaišis prane
ša, kad 7—rius metus,at
likęs sėkmingą patarnavi
mą
nius į. Lietuvą,savo 
bą 
2000m. sausio mėn. 
siuntinių nebepriims.

Norint siusti, reikia 
kreiptis į "Poltours” Tra
vel Agency. Ji siuntinius 
siųs taip pat per 
Mrs.G. K ai rys, su prista
tymu į namus, kaip ir 
L.Balaisis darydavo. Šios 
agentūros adresas yra: 
2436 Frontenac, Montre
al, Tel: 521 9910 (Vyks
tant—Metro stotis Fron- 
te.nasL__ Darbo__ valandos
nuo 8 vai, ryto iki 5 vai, 
po pietų.

baigia!
5344 Verdun Ave., VERDUN, QC., Canada . 
Tel: 7514/ 766-3586-darbo, /514/ 365-7060,- namų.
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