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vyKO nemaža ginčų ir 
spėliojimų, kuriuos sukė
lė Kanados parlamenti
niai rinkimai. Tik šioje 
valstybėje nenumatoma 
tokia balsų skaičiavimo 
ar ir perskaičiavimo ak
robatika, kaip JAV-ėse!

George *v .Busnfes respu
blikonas ir Al Gore de
mokratas, (kai kurie Lie
tuvos žinių pranešėjai ra
šo Eli Goras...) surėmę 
kaktas, laukia balsų per
skaičiavimų plačiu mastu. 
Visas varoan teisybės 
procesas galėtų užsitęsti 
net iki gruodžio 
mėnesio vidurio. O ta 
teisybė darosi labai su
dėtinga visur, ne tik 
Amerikoje.

Lietuva irgi po aud
ringų rinkimų turės paro
dyti, kaip sąžiningai sa
vo priesaikas ir pras
mingus pasižadėjimus 
vykdys atjaunintoji prog- 
matiskoji (p gal gi ir ke
letas idealistų, vardan 
Lietuvos?) vyriausybė...

Visiems, naujai išrink
tiems , norisi priminti,kad 
į juos žiuri civilizuoto 
pasaulio, kad ir ne visi, 
civilizuoti, piliečiai... 
Švari, ar kaip sakoma, 
skaidri, vyriausybe, 
nesavanaudiškas, nuošir
dus darbas valstybės ge- 
rovei-vienintelis tikslas, 
vertas pastangų. Juk 
pamokų jau tiek ir tiek 
gauta, jeigu elgiamiasi 
kitaip...

RUSIJOS PREZIDENTAS 
IRGI BANDO SKATINTI 
TAIKĄ.

Lapkričio mėn.24a. 
arabų -izraelitų konflik
te, kuris tęsiasi 2 mė
nesius, buvo užregistruo
ta 271 auka. Daugiausia 
nukentėjo arabai.

Tris savaites nebuvo 
jokio kontakto tarp Prem-

12 5-to ji 
gimimo 
sukaktis.

jero Ehud Barako ir pa
lestiniečių Prezidento 
Yasser Arafato, kuris 
šiuo inetu lankosi Mask
voje.

Prez.Vladimir Putinas, 
kalbėdamas telefonu su 
Premjeru E.Baraku, atsi
klausęs jo sutikimo, per
davė telefoną kambaryje 
esančiam Prez. Y. Ara
fatui.

Premjero oficialiame 
pranešime sakoma, kad 
/.Arafatas pažadėjo 
stengtis „ sustabdyti 
smurtinius veiksmus. 
Abiejų lyderių nuomonės 
sutiko: reikia atnaujinti 
saugumo bendradarbiavi
mą ir atidaryti 10 Tai
kos Ryšių biurų, kuriuos 
Izraelio vyriausybė buvo 
uždariusi Gaza Strip sri
tyje, žuvus nuo bombos 
Izraelio Kareiviui. Tie Ry
šių biurai buvo labai 
svarbūs taikos susitari
mams paskatinti ir vyk-
dyti.

Jų veiklos atnaujini
mas pagelbėtų grąžinti 
dalį prarasto pasitikėji
mo vieni kitais. Izraelio 
vyriausybė vėl galėtų 
kalbėti apie taiką, jei
gu palestiniečiai žy
miai sumažintų savo 
smurto veiksmus.

Tačiau Jeruzalė tebe
lieka didžiąja uola ant

Šiemet 
minima 
dailininko 
ir 
muziko

Mikalojaus 
Konstantino 
ČIURLIONIO

taikos Kelio tarp Palesti
nos ir Izraelio, nes fana
tizmas ir nenoras dalin
tis istorine reikšme dėl 
šio daugeriopai šventojo 
miesto yra kietas ir pra
lietas kraujas dar jo ne
suminkštino.

• iš Belgrado praneša
ma, kad lapkričio mėn. 
25d. Slobodan Milosevic 
buvo uždarų durų Kongre
se perrinktas Serbijos So
cialistų Partijos prezi
dentu, nors Jungtinių 
Tautų Karo Nusikaltėlių 
tyrimo Tribunolas jį 
oficialiai apkaltino, nors 
jis pralaimėjo Jugosla
vijos prezidentinius rin
kimus.

Slapstydamasis ir stip
riai saugomas S. Milose
vic nesiskaito su jokia 
tarptautine teise, savo 
partijos palaimintas "per 
rinkimus", vienintelis kan
didatas aštriai puolė Va-
karų "vykdytą genocidą" 
prieš serbus, o JT Karo 
Nusikaltėlių Tribunolą pa
vadino "naujuoju Gesta
po".

Jis taip nekalbėtų, jei 
būtų jam ir šeimai pavy
kę slapta išvykti į Ki
niją ar 'Rusiją. Ne viena 
šių valstybių nesuteikė 
jam prieglobsčio.

Jugoslavijos preziden
tui telieka žaisti kant
rybės žaidimą.

Minėjimai 
vyksta
Lietuvoje,
Europoje,

lietuvių 
išeivijos 
telkiniuose

Kanadoje
ir
Amerikoje.

• Prancūzijoje pradėjo 
reikštis raguočių _ karvių 
ir jaučių- smegenų liga, 
praminta "mad cow" 
varau. Ji yra fatališka 
galvijams ir labai pavo
jinga žmonėms, kuriems 
pasitaiko užvalgyti to
kios mėsos.

Neseniai "mad cow’/ 
prasidėjusi Britanijoje, 
privertė, stabdant epi
demiją, sunaikinti mases 
tų galvijų. Taip sužlugo 
jautienos industrija.

Prancūzijos mėsos in
dustrijos tikrintojai pra
nešė, kad šios ligos kont
rolės priemonės ten yra 
vienos stipriausių Euro
poje. Nors Europos Są
junga tai patvirtino, ta
čiau RUSIJA ir VENGRE 
JA sustabdė jautienos im
portą iš Prancūzijos sri
čių, kur ši liga jau pa
sireiškė. Tai apima maž
daug 1/3 Prancūzijos plo
to.

Vengrija uždraudė jau
tienos importą visokios 
rūšies jautienai iš Pran
cūzijos ir Airijos neapi
brėžtam laikotarpiui.

Vokietija, Saksonijos sri
tis, • reikalaują griežtes
nių * ’ ’priemonių prieš 
"mad cow" bacilas, ku- rusiame rios, manoma, gali issi- 
vystyti dėl galvijų mai
tinimo papildomų, nena
tūralių jiems medžiagų.

• Maskvoje prof. Vytau
tas Landsbergis, konser
vatorius, Seimo narys, 
grojo M.K.Čiurlionio kū
rinius, minint šio daili- 
ninko-muziko 125-ąjį gim
tadienį.

Minėjimą-koncertą ren
gė Fondas "Animi motus" 
kartu su Lietuvos Am
basada bei Maskvos Kon
servatorija.

• Prancūzijoje, viename 
geriausių dOrsay muziejų 
Paryžiuje, atiaaryta Mi
kalojaus Konstantino Čiur
lionio kūrybos paroda. 
Tai pats didžiausias šio 
lietuvių menininko pri
statymas iki dabar nuo 
šio šimtmečio pradžios 
surengtųjų parodų pri
statymų užsienyje.

M.K.Čiurlionio Dailės 
Muziejaus Kaune direkto
rius Osvaldas Draugelis 
džiaugiasi, kad pirmieji 
parodos lankytojai jau 
komentavo, jog ši paro
da yra nepaprasto kūrėjo 
atradi mas-atodanga.

TARPTAUTINĖJE KON
FERENCIJOJE pasižymė
jo IVellando,Ontario elek
trines jėgainės vedė
jas Dr.Kimas Savickas.

Konferencija vyko Or
lando, Floridoje s.m. spa
lio mėn.2d. Jo patiekta 
studija "Allocation of 
Network Losses to Va
riable Electi ic Loads" 
buvo įvertinta geriausia 
šioje konferencijoje, da
lyvaujant aukšto rango 
šios srities mokslinin
kams.

Dr.R.Savickas yra pa
rašęs eilę mokslinių dar
bų ir yra tarptautinių 
profesinių leidinių re
daktorius.

• Latvijos Gynybos Mi
nisterija nusipirko namą 
ir 10 arų žemes SKlypą 
Kaune, šalia Dainų Slė
nio.

Pastate bus įrengti bu
tai latvių kariškiams ir 
jų šeimoms. Kariškiai 
dirba Karmėlavoje įsikū- 

Regioninio Oro
Erdvės Stebėjimo ir Ko
ordinavimo Centre, kuris 
buvo atidarytas šiais me
tais.
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KLB KRAŠTO TARYBOS ĮDOMIAME SUVAŽIAVIME

Gintautas Kėvišas
Kultūros t

Vinsas Janušonis 
Sveikatos,

Jonas Lionginas 
Finansų

Kęstutis Kristinaitis Linas Linkevičius
Žemės Ūkio Krašto Apsaugos

Vytautas Markevičius
Vidaus Reikalų

i jus Maldeikis 
Ūkio

Algirdas Monkevičius 
Švietimo ir Mokslo

AntanSs Valionis
Užsienio Reikalų

Gintaras Striaukas 
Susisiekimo

Henrikas Žukauskas
Aplinkos,

S.m. XVII-tojo Suvažiavimo treciojoje sesijoje 
dalyvavo 44 Tarybos nariai, atvykę iš Hamiltono, 
Toronto, Oakville, Delhi, Londono,St.Catherines, 
Ottawos, Montrealio, Vancouver*!©. Atvyko ir 40 
svečių - klausytoju, jų tarpe ir 20-tukas Kanados 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos atstovų.

Sesija atidarė KLB V-bos pirm.Algirdas Vaičiūnas 
Susirinkimui pirmininkavo Rūta Šiūlytė-Kličienė 
(Ottawos A-kės V-bos pirmininke). Sekretoriavo 
Marija Vasiliauskienė ir Silvija Piečaitiene. Mandat- 
tų komisijoje - Aurelija Karasiejutė ir Petras 
Otto.

Priėmus dienotvarkę, pirmasis pasveikino susirin
kusius Lietuvos Ambasadorius Kanadai Rimantas 
Šidlauskas, nuoširdžiai padėkojęs už sėkminga 
išeivijoje islaikyma lietuvybės ir jai skiriama energija 
bei pasišventimą. Prašė ir toliau nelikti ” nuošaliai 
nuo Lietuvos, nežiūrint jos problemų. Jis įsitikinęs, 
kad Lietuvai tikrumoje negresia ’’kelias atgal’’, o 
nesutarimai randasi daugiausia dėl taktikos dirbant 
Lietuvos ateičiai. Tokios dabartinės problemos 
pasireiškia ne vien tik Lietuvoje. Skaudus "postso--, 
vietinis sindromas’’ ryškus ir kituose Sovietų 
valdytuose kraštuose, priminė Ambasadorius. Jis 
tiki ištverme, ir yra optimistas. Pusė Ambasados 
tarnautoju atvyko kartu į šį suvažiavimą.

Sveikino PLB Valdybos Pirmininkas Vytautas 
Kamantas, įteikdamas simbolinu dovana bei 
įvertinimo ir Padėkos raštus nusipelnusiems veikė
jams: dr.Juozui Sungailai, buv. PLB pirmininkui; 
dr.Petrui Lukoševičiui, buv. pirmajam PLB atstovui 
Lietuvoje.

Specialius Padėkos žymenis iteike XI-tosios 
LTSŠventės organizatoriams- kopirmininkams 
Ramūnei Sakalaitei-Jonaitienei ir Vincui PieČaičiui; 
koncertinės dalies meno vadovams Ritai ir Juozui 
Karasiejams.

Už rūpestingą ilgametę vadovavimą KLB Valdybos 
Pirmininkui Algirdui Vaičiūnui buvo įteikta Padėka 
ir Žymuo.

Taio pat buvo įvertinti ir už paskutiniu 3- 
jų metų darbą buvusioje PLB Valdyboje: Audrius 
Šileika, ŠALFASS pirmininkas, subūręs dideli
skaičių sportininku, vykdant gerai suplanuotas
žaidynės Kanadoje" ir JAV-se. Prisiminta, kad
pirmosios žaidynės - šaudymo rungtynės- ivyko
1951 m. Hamiltone. Taigi, dėkodamas už zymeni, 
A.Šileika priminė, kad 2001-jų metų pavasarį sueis 
50 metų, kai lietuvių sportininkai ' pritraukė dideli 
būrį jaunimo ir išugdė daugialypių -sporto •šakų 
programas, ir gerai struktūruotą išeivijos sportininkų 
organizacija; kun. Edmundas Putrimas už lietuviš
kųjų telkinių lankymą pasaulyje ir talką.

Rūta Kliėienė gabiai laike rankose vadovavimo 
vadeles, neleisdama per daug išsiplėsti kalboms, 
numatant dar Įdomesnių punktų.(Žiur. sekantį "NL’’nr. 
2 psl.

• NATO generalinis sek
retorius lordas Georg Ro- 
bertson'as teigia, kad to
lesnė Lietuvos pažanga 
bus dėmesingai stebima 
ir bus įvertinta pagal sa
vo prisiimtų įsipareigo
jimų vykdymą.

• Buvęs Premjeras And
rius Kubilius,baigęs savo 
kadenciją ir laikinai po 
to ėjęs Premjero parei
gas, pasakė žurnalistams,, 
kad nuo praeitų metų 
lapkričio mėnesio, perė
mus vadovauti Ministe- 
rių Kabinetui, nebuvo 
lengva, "išeinu pakanka
mai ramia sąžine. Pada
rėme tai, ką galėjome 
ir ko reikėjo Lietuvai. 
Populiarumas ir kiti gy
venimiški dalykai nėra 
labai svarbūs. Pagrindas 
Lietuvos ekonomikos au
gimui ir stabiliam finan
sų sistemos veikimui pa
dėtas tikrai tvirtas".

• Seimo delegacijos Eu
ropos Tarybos Parlamen
tinėje Asamblėjoje (£T- 
PA) pirmininku tapo vie
nas ir Jauniausių Seimo 
narių liberalas Jonas Če- 
kuolis. Vilniaus Univer
sitete istorijos studi
jas baigęs ir Danijos 
Onuso Universitete poli
tikos mokslus studijavęs 
30-inetis J.Čekuolis bu
vo Ministerio Pirmininko 
Andriaus Kubiliaus atsto
vas spaudai. Laisvai kal
ba angliškai, moka rusų, 
lenkų ir danų kalbas.

• Naujasis Lietuvos Prem
jeras . Rolandas Paksas, 
lankydamasis su oficialiu 
vizitu užsienyje, pirmiau
sia norėtų vykti į Var
šuvą, Briuselį ir Maskvą, 
kur susitiktų su Lenki-

) jos ir Rusijos vyriausy-. 

bių vadovais, Europos ko
misijos bei NATO parei
gūnais.

*
• Naujuoju Vilniaus meru 
išrinktas liberalas Artū
ras Zuokas, 32 metų ver
slininkas, jauniausias iš 
iki šiol sostinei vado
vavusių merų.

Slapto balsavimo metu 
A.Zuoko kandidatūrai 
pritarė 27 Vilniaus 
miesto tarybos nariai, 
prieš buvo 18. Du balsa
vimo biuleteniai buvo su
gadinti. iš viso posėdyje 
dalyvavo 47 is 51 mies
to tarybos nario.

A.Zuokas buvo vienin
telis kandidatas į merus. 
Kito kandidato į sosti
nės vadovo postą nepa
siūlė net miesto tary
bos opozicinės partijos.

• Su Seimo Ekonomikos 
Komiteto Pirmininku Vik
toru Uspaskichu susiju
sios bendrovės "Jangila" 
baudžiamosios bylos ty
rimas gali iškelti bū
tinybę keisti įstatymus.

Artimiausiu metu 
Generalinis Prokuroras 
Kazys Pėdnyčia kreipsis 
į seimą, kad būtų pa
keisti kai kurie su pi
nigų plovimu, kontraban
da bei turto areštu su
siję įstatymai, nes įstri
go oar 1997m.bendrovei 
"Jangila" iškeltos bau
džiamosios bylos ty
rimas.

Manoma, kad ši 
ofšorinė bendrovė, kuri 
yra pagrindinė "Vikon- 
dos" koncerno kreditore, 
priklauso V.Uspaskichui.

• "Kauno Dienose" rašo
ma, kad Seime steigia
ma parlamentinių ryšių 
su 13-ojo kaukimo Bal
tarusijos aukščiausiąja 

Taryba, grupė. Pirmieji 
grupės nariai, esą, užsi
rašė parlamentarai "sen- 
būviai"-opozicinės Social
demokratinės koalicijos 
frakcijos narys A.Sala
makinas, modernusis krik
ščionis demokratas A.Ka
šėta, jaunalietuvis S.Buš
kevičius. Taip pat spalio 
mėnesį parlamentaru ta
bes Lietuvos Laisvės Są
jungos lyderis, buvęs 
Kauno ,iesto meras, Vy - 
tautas Šustauskas.

Lapkričio mėn.pirmą 
savaitę su Seimo pirmi
ninku Paulausku buvo 
susitikęs Baltarusijos am
basadorius V.Garkūna's, 
pasiūlęs Lietuvos Seime 
įkurti parlamentinių ry-_ 
šių grupę su Baltarusijos 
Nacionaliniu Susirinki
mu.

a.Paulauskas koį kas 
diplomatiškai atsake,kad 
dėl tokios grupės galė
tų būti svarstoma, jeigu 
atsirastų norinčių jos 
veikloje dalyvauti parla
mentarų.

Vėliau A. Paulauskas 
per Seimo spaudos 
tarnybą išplatino pareiš
kimą, kuriame pabrėžia
ma, kad parlamentinio 
bendradarbiavimo grupės 
kūrimas gali priklausyti 
nuo Seimo narių valios, 
tačiau tokie pageidavi- 
mai-jeigu jų būtų - nele
mia pokyčių Lietuvos 
užsienio politikoje.

Kodėl reikia bendrauti 
besąlyginiai su neaiškia 
vyriausybe? Galima būtų 
nebent • tik kalbėti del 
Gudijos . . . :(BaĮtarusijos) 
greitesnio atsiskaitymo 
del skolų Lietuvai.

"Kauno Diena" duoda su 
prasti,kad skolų grąžinimo 
tikėtis-beviltiška...bet ne
nurodo,kodėl. Intrygos?

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.23



Laivo "Sūduvis" vadas komandoras Eduardas Karlonas

KARINĖS PRATYBOS BALTIJOS JŪROS SĄVARTYNE kariniai veiksniai jūroje vyko prie jų 
sakė laivo vadas E.Karlonas.

B.Šakickienė ir K.Paplav- 
skaja, laimėjusios bron
zos medalį Sidnėjuje.

• Seimo narys, socialli
beralas Kęstutis Skarna- 
rakas, visuomenes dėme
sio centre atsidūręs po 
kontraversiškai komen
tuojamo mėginimo api
plėšti jo butą Raseiniuo
se, teigia, kad puolimo 
ir šmeižto kompaniją,pra
sidėjusią per rinkimus,ir 
toliau tęsia jo nemėgs
tantys kairieji.

Po atspausdintų rašinių 
apie Kęstutį Skamaraką, 
"Lietuvos Aido" redakci
ja sulaukė grąsinimų. į 
redakciją paskambinęs 
vyriškis, nepasisakęs nei 
savo vardo, nei pavardės, 
įsakmiu tonu paliepė dau* 
giau šios temos neeska
luoti.
• Valstybės 'Turto Fondo 
Valdyba generaliniu di
rektoriumi patvirtino 42 
metų komercinės banki
ninkystės specialistą Po
vilą Milašauską, kurio 
kandidatūrą pasiūlė Prem
jeras Rolandas Paksas.

Povilas Iviilašauskas pa
reiškė, kad radikalių po
kyčių neous.

• Užsienio Reikalų m in. 
Antanas Valionis su dar
bo vizitu lankysis Lenki - 
joje. Tai bus pirmas jo 
vizitas j užsieni,pradedant 
naujas pareigas?

Ambasadoriumi Lenkijo
je jis yra dirbęs 6 m.ir 
9 menesius.

aktualijų
Jis adresuotas Len- 
Respublikos Prezi- 

Lietuvos Prezi- 
Lenkijos Respu-

Senato
Lenkijos Respubli- 
Seimo

• "Lietuvos Aide" grupė 
Lietuvos piliečių (K.Garš
va, N.Kitkauskas, E.Ig- 
natavičius, Z.Zinkevi
čius, A.Patackas, A.En
driukaitis, S.Pečeliūnas,
iš viso 30 žmonių) laiš
kas "Dėl 1920 - 1939m. 
Rytų Lietuvos okupaci
jos padarinių ir dabar
ties aktualijų įvertini
mo", 
kijos 
dentui, 
dentui, 
blikos 
kei, 
kos 
Lenkijos Respublikos Mi- 
nisteriui Pirmininkui, Lie
tuvos Respublikos Seimo 
Pirmininkui, Lietuvos 
Respublikos Seimo UŽsie 
nio Reikalų 
Pirmininkui, 
2000.XI.28.

Pirminin-

Marsalkai,

Komiteto
Lietuvos

Klaipedoje savaitę trukę tarptautiniai mokymai 
"Amber Sea" septyni Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
kariniai laivai dalyvavo ryšių, manevravimo, paieš
kos ir gelbėjimo pratybose. Jie taip pat pravedinėjo 
laivus per minų laukus, metė į krantą desantą, at
rėmė "priešų" antpuolį iš oro, perdavinėjo jūros 
paštą.

Paskutinę pratybų dieną Lietuvos karinio laivyno 
pasididžiavimas - geriausiai kompiuterizuotas minų 
medžiotojas "sūduvis" į karines pratybas plukdė 
žurnalistus. "Svečiai mus retai aplanko. Turbūt dau
gelis net nežino, kad Lietuvoje yra karinis jūrų lai
vynas" - sakė "Sūduvio" įgulos nariai.

Minų medžiotojas "Sūduvis" dalyvauja visuose iš
minavimo mokymuose. Rygos įlankoje vykusiose 
tarptautiniuose išminavimo mokymuose "Amber 
Open Spirit", kuriuose dalyvavo 20 laivų iš 13 šalių 
surado tris ir susprogdino vieną miną. Dėl to laivas 
buvo apdovanotas balta trikampio formos vėliavėlė 
su pavaizduota mina.

Laivo vaoas, priešmininių laivų diviziono vadas- 
komandoras Itn.Eduardas Karlonas sakė, kad įgulą 
sudaro 43 kariškiai bei kariai. Keli iš jų baigę 
mokslus užsienyje, kiti - liktiniai ir šauktiniai. Nors 
"Sūduvis" - specifinis laivas , jame yra devyniolika 
šauktinių.

Baltijos jūros dugne yra daug sprogmenų ir che
minių ginklų nuo I ir II pasaulinių karų. 1997- 1998 
metais išminavimo operacijose, padedant Švedijos 
laivynui, buvo patikrintas didžiulis Baltijos jūros 
plotas. Buvo rasta ir sunaikinta apie 26 sprog
menis.

"Mūsų vandenys laivynui yra daug švaresni ir 
saugesni negu Danijos, Latvijos ir Estijos, nes pa-

Respublikos Miniaterių
Pirmininkui, Lietuvos 
Respublikos politinių par
tijų pirmininkams.

du 
kartu 

amerikiečių televizi-

• Vilniuje kuriami 
vaidybiniai filmai 
su
jos kompanijomis. "Work
International Network" 
šiuo metu filmuoja "Ri
zika", o kinostudijos pa
viljonuose tęsia istori
nį serialą. Toks valsty- 
bių filminis bendradar
biavimas vyksta jau sep
tintus metus. Buvo ku
riami serialai "Ginevere? 
"Naujieji Robin Hudo 
nuotykiai", "Atila" ir kt.

Numatoma dar bent 
keletas projektų.

Šiuose filmuose vai
dina 
vos
statistų.

ir žinomi Lietu- 
aktoriai, nemaža

kariuome- 
kapitonas 
pasiryžęs

• "Lietuvos Ryte" rašo
ma, kad Norvegija vi
lioja medicinos seseris 
iš Lietuvos.

Norvegijos 
nės atsargos 
E.Radmannhs 
savo šalies ligonines ap
rūpinti medicinos se
serimis ir padėti Lietu

vai įveikti jų nedarbo 
problemą. Norvegijos 
ligoninės siūlo trijų me
tų sutartis, o organiza
cija "Baltic Health Care" 
pasiryžusi mokėti už m o. 
kslą ir stipendijas, de
rėtis su Norvegijos oro 
transporto ir telekomo 
bendrovėmis dėl pigesnių 
bilietų 
kalbių, 
butų.

Šiuo 
yra apie 33.000 medici
nos seserų. Vykdant 
sveikatos reformą ir tau
pant 
buvo 
tojų 
čius, 
Norvegija išvilios 
žai 
čių.

ir telefono po- 
paremti ieškant

metu Lietuvoje

išlaidas, pirmiausia 
sumažinamas 
ir sinitarių 

rūpinamasi,

valy- 
skai- 

kad 
nema-

geriausių specialis-

• Kauno rajono Valdyba 
nutarė 2001rn. Garliavos 
Raudondvario ir Užlie- 
džių seniūnijose statyti 
biodyzelinio kuro gamy
bos ir rapsų įmones.Taip 
pat ir etanolio kuro ga
mybos pianai bus vykdo
mi Užliedžių seniūnijoje.

Tokia biokūro pramo
nės plėtojimo programa

Tarptautinių jūrų pratybų metu
grindiniai 
krantų" 
■“"Danijos vandenyse per karą nuskendo vokiečių 
barža su karo sviediniais, kurie per audrą yra blaš
komi po jūrą. Taip jie atsiranda ir i a ūsų vandenyse. 
Jūros dugne yra ne tik vokiški sprogmenys: ten yra 
tūkstančiai kitokių, kuriuos atsitraukdama iš Rytų 
Vokietijos ir Lenkijos, į jūrą išmetė Rusijos kariuo
menė. Jei koks nors žvejys pagautų nuo karo liku
sią ir dar pavojingą miną, gali atsitikti nelaimė. 
Todėl Lietuvai tokie laivai - minų medžiotojai,-yra 
būtini" - sakė laivo vadas.

"Sūduvis" ne tik išminuoja jūros dugną, jis patru
liuoja, gelbsti žmones jūroje. iVlinų medžiotojas gali 
surasti ir nukritusius lėktuvus, nuskendusius laivus, 
išbarstytus po jūrą talpintuvus, nes turi galingus 
sonorus ir povandeninį robotą PAP. Tai labai 
brangus ir sudėtingai valdomas įrenginys, su kuriuo 
vyr.karininkas G.Premeneckas Vokietijoje mokėsi 
dirbti 9 mėnesius. Robotas yra valdomas specialioje 
režiminėje patalpoje, į kurią įleidžiami ne visi įgu
los nariai.

Prieš keletą metų patrulinis greitaeigis karinis 
laivas "Dzūkas" jūroje pagavo laivą, vežantį 7U 
kurdų nelegalų. Šių nelegalų nerado nei Lietuvos 
saugumas, nei pasieniečiai - laivas kuo ramiausiai 
išplaukė iš Klaipėdos uosto. Tuos nelegalus sugavo 
karinis laivas "Dzūkas". 29>I-Z

Karinių pratybų dalyviai sakė skaudžiausiai 
reaguojantys į politikų kalbas, kuriose sakoma, kad 
Lietuvai karinis jūrų laivynas nereikalingas. "Taip 
gali kalbėti tik tie politikai, kuriems nerūpi žmonių 
saugumas ir kurie galvoja, kad jūroje plaukioja tik 
žuvytės. Deja, ten pilna sprogmenų ir cheminių 
ginklų" - sakė kariškiai.

(Pasinaudota "LA" Nr.220 ištraukomis).

skatina naudoti vietinius 
energetikos išteklius. Ji 
buvo sukurta 1999m., o 
Ūkio Ministerija ją vyk
dys 2001-2003 metais.

Visos trys tokios ga
myklos per metus galėtų 
pagaminti po 1.000 tonų 
kūro, o nuo 2003 metų 
jų pajėgumas paaugtų 
iki 3-:>.UU0 tonų.

Šias organiškas medžia
gas (rapsus) įstengtų už
auginti Kauno rajono 
ūkininkai, dalį žaliavos 
gautų iš Prienų ir Jur
barko rajonų augintojų.

Kitur būtų pakanka
mai liekanų iš rugių ar 
kviečių, kuriuos panau
dotų Kauno rajono žem
dirbiai.

lai puiki galimybė.
nau-isTik reikia noro i 

josios Vyriausybės!
Lietuvos alų verta 
investuoti.

Bendrovė "Utenos 
Alus" nuo ateinančių me
tų '. pradžios, eksportuos 
savo gamybos alų ir poc. 
terį per JAV kompaniją 
"Dyme Groupe".

Ją įsteigė iš Moldavi
jos kilusių verslininkų 
tinklas, kuris importuoja

Jr\V imigrantams žino
mus ir patinkančius ga
minius.

Lietuviai, lankyoa- 
miesi Lietuvoje, ne kar
tą užsimindavo apie pui
kaus skonio, be chemika
lų, gaminamo alaus pri
valumus ir skatindavo jį 
importuoti į JAV ir 
Kanadą, sudominti vie
tos gyventojus šio alaus 
skoniu.

Utenos b-vės direkto
rius Artūras Lubys, lan
kęsis JAV, sugrįžęs ėmė
si iniciatyvos ir jau 
penkti metai Lenkijos iš
eivių įmonė atgabena re
guliariai 
Čikagos
Rytų Europos alų. Artū- 

daugiausia į
parduotuves,

lietuviškas alus ir por
teris būtų atitinkamai 
įpakuotas ir reklamuoja
mas.
• Rašytoja Vytautė Ži
linskaitė yra išleidusi 
pasakų knygą "NEBIJO- 
KĖ".

Gruodžio 
buvo atvykusi 
į Los Angeles, pakviesta 
atlikti programą Fronto 
Bičiulių rengiamojoje Li
teratūrinėje Popietėje.

men.3d. ji 
iš Vilniaus



• UAB "Šiaulių Tauro 
Televizoriai" moderni
zuoja gamybą ir dėl 
bendradarbiavimo de
rasi su Japonijos bei Šve
dijos įmonėmis. Šiuo me
tu bendrovė eksportuoja 
apie 98% televizorių,pa
garsėjusių sena gera ko
kybe.

Atsiųsta paminėti:
KETVIRTOJI UPĖ. Česlovas Senkevičius. 196 psl. 
išleido Vilniuje, 2000 m., "DIENOVIDIS". Tiražas 
1.000 egz. Kaina nepažymėta.

Knyga redagavo žinoma Lietuvos poetė Ona 
Baliukonytė. Apipavidalino dail.Jūrate Juozėnienė. 
Korektorė - Vincenta Velžytė. Autoriaus portretas, 
fotografo Vido Naujiko gražiai įkomponuotas j 
aplankinį viršelį, kaip ir jame biografinės žinios.

• Kauno miesto Valdyba 
vykusiame posėdyje įstei
gė keturias politinio (as
meninio) pasitikėjimo 
valstybės tarnautojų pa
reigybes — Tarybos sekre
toriaus ir trijų mero pa
tarėjų. Hm... iš kur at
sirado naujų lėšų al
goms?

• Pagal Vidaus Reikalų 
Ministerijos interneto 
puslapyje pateikiamą nu
sikaltimų statistiką, per
nai Panevėžyje užregi
struota 5,3 karto ma
žiau nusikaltimų nei Vil
niuje, apytiksliai net 
tris kartus mažiau nei 
Kaune ir dvigubai ma
žiau nei Klaipėdoje.

Kaip suprasti tokią 
statistiką, kai išvados da
romos bent tokiame pra
nešime, nepažymint mi
nimų miestų gyventojų 
skaičiaus?

• Paaštrėjus kriminolo- 
ginei situacijai , paskuti
niu metu, ypač Panevė
žyje, Seimo nariai buvo 
pasikvietę į Parlamentą 
pokalbiui ir paaiškinimui 
genųjrokurocąioKjBzį Pėd
nyčią. > oi -TV

“ ; ~ c * •
• Lapkričio men.9d. pa
laidoti, kriminalistų nu
šauti Panevėžio Apygar
dos vyr.prokuroro pava
duotoja Vida Kazlauskai
tė ir Pasvalio rajono po 
licijos inspektorius Ser
gejus Piskunovas.

Česlovas Senkevičius šios pirmosios savo knygos 
puslapiuose subtiliai ir lengvai paskleidė aštrių 
situacijų, komiškų ir poetiškų apsakymų vinjetes. 
Jų ciklus užvardino "Suakmenėjusios ašaros", 
" Vanago iškamša", "Mykolas Bevardis". Knygai 
pavadinimas duotas iŠ autobiografinių miniatiūrų 
ciklo.

Išeivijoje Česlovas Senkevičius yra gerai žinomas 
skautų ir sportininkų veikėjas. Gimė 1921 m.sausio 
mėn. 2 d.Joniškyje, Biržų apskrityje. Mokėsi 
Pakruojuje pradžios mokykloje. Sekė Ukmergės 
Gimnazija ir Mokytojų Seminarija. 1940 m.jis baigė 
Kūno Kultūros Mokytojų Kursus.

Lietuvai netekus Nepriklausomybės, pasitraukė i 
Vokietija ir iki karo pabaigos dirbo įvairų darbą: 
sanitaro, raštininko ir visuomeninį lietuviu globos 
įstaigose. Mokytojavo Lietuviu Gimnazijoje, veikė 
su skautais ir sportininkais,kūrė dramos vaizdelius 
mėgėjams, režisavo.

Pasinėrė į kitokio gyvenimo margybę, atvykęs su 
žmona Laima į Kanadą. Pagal sutartį dirbo tabako 
ūkyje, įsikūrė Toronte. Pradėjo darbų spaudoje. Su 
laiku tapo dalininku "Time Press Ltd.", vėliau 
"Litho Art Ltd." Visų laikų dalyvaudamas skautų 
veikloje, 13 metų redagavo "Skautų Aidų", kitus 
leidinius, talkino knygų leidyboje.

Nuo 1989 m.Toronte leidžiamojo savaitraščio 
"Tėviškės Žiburiai " vienas iš 4-ių redaktorių, 
ypatingai vertinamas už iškėlimą svarbių lietuvybės 
reikalų savo vedamuosiuose jam būdingu stiliumi.

Taigi, dabar, savo gyvenimo srovėje surinkęs 
rieškutes atsiminimų, Šypsenų ir sulaikytų ašarų 
blykstelėjimus, sudėjo jas į "Ketvirtąją Upę", kuri 
srovena be pretenzijų, nostalgiškai, Švelniai.

e Birutė Nagienė
TRYS_____UPES
Česlovas Senkevičius

Mano brolis mirė prieš penkerius metus. Karste 
jį nuleido į žeme, kuriai priklauso kūnas. Amžiny
bei liko siela. Man - atsiminimai. Tai Šimtai 
nenutapytu ir neįrėmintų paveikslu.

• Lietuvos televizijos 
laida "Panorama" ir laik
raštis "VL Vakaro ži
nios" paskelbė, jog Pa
nevėžyje nužudyto poli
cijos pareigūno Serge
jaus Piskunovo pagrin
diniai priešai esą poli
cijos generalinis komisa
ras Visvaldas Račkaus
kas ir Policijos Depar
tamento Kriminalinių Nu
sikaltimų Tyrimo tarny
bos vyresnysis komisaras 
Kęstutis Tubis.

1.
Du vienodai pakirpti eglynėliai anapus Kruojos. 

Upe apžėlusi ajerais ir vingiuojanti per žydinčias 
lygumas tarp miestelio • ir dvaro. Kokia laukų ir 
pievų platybė! Kaip vaiką_ galėjo paveikti tos 
nesibaigiančios lygumos, kurių pakrašty stovi 
kaimyninės parapijos Šventovė už 14 kilometrų? 
Kokį žmogų užaugina beržynai, tankūs miškai, 
įrėminę šias platumas? Kai ten pirmų karta prava
žiavo keleivinis autobusas, Švystelėjęs savo geltona 
spalva dulkių debesy, brolis pasileido iŠ arčiau jo 
pažiūrėti, leke nieko kito nebematydamas ir 
atsimušė į geležinkelio tvora. To įvykio ženklu 
nešiojo visa gyvenimų.

Statūs Šventosios krantai. Pakalnėj - sala. 
Kareiviai maudo arklius. Dviejų berniukų Šešėliai 
nutysę, ant žydro vandens. Prie jų taškosi ant 
žilvičio Šakelės suvertos žuvys. Kvepia prirakinti

sieliai prie Survilos sodo. Anapus - pušynai ir 
slenkantis vandenin baltas smėlis. Byra mažiausios 
skruzdėlytės pajudintas. Šiapus ant kalno - būrys 
jaunimo. Storos gumines virvės įtempia sklandytuvą. 
Staiga jis atsikabina. Brolis nuskrieja virš salos, 
pasisukioja, pasiblaško ir smunka žemyn. Nosim 
Įsibeda į pievos kauburiuką. Išgąsdinti Žiogai 
išsislapsto tarp smilgų ir drebėdami laukia, kas Čia 
bus toliau. O draugai kūlversčiais lekia nuo kalno. 
Skalndytojas atsiriša diržus, išlipa. Akys šviečia. 
Dabar - Vlado eile...
3.

Aukštose Harzo viršukalnėse tarp tankių eglini, 
kur straksi didelės , rudos voverės, prasimušė 
vanduo. Upelis siauras, stiprus ir Šaltas. Perskėlus 
kalną pusiau, jis dar be vardo. Tik šalia prisiglau
dęs siauras asfaltuotas kelias j VVinterbergą. Juo 
kasdien 7 kilometrus aukštyn ir vėl žemyn. Kalkių 
kasykloms reikėjo braižytojo. Inžinieriai, raštininkai 
eiliniai darbininkai - niekas nebetikėjo Naująja 
Europa. Viskas sugriuvo. Liko nepajudinamas upelis. 
Kuriai žmonijos kartai jis priklausė? Ka girdėjo 
brolis, ketverius metus kasdien šalia *jo ėjęs?

Visų trijų upių vanduo susigeria į žemę, ja 
drėkina ir girdo, kad pavasariais prasiskleistu 
žiedai. Jie degina akis, skverbiasi Žmogaus vidun, 
maitina siela. Taip viskas jungiasi i viena, taip 
išėję sugrįžta, taip daug kas kartojasi, sukasi ratu 
ir nuolat primena: jei buvai kūnu, reikės pabūti ir 
dulke.

METINIS BALIUS
- Ruoškis, Dana, jau laikas, - Antanas kyštelėjo 

galvą į kambarį, kur sėdėjo jo žmona ir vartė 
"Chateleine".

Pats grizo į miegamąjį, atidarė rubinų ir

• Garsusis Lietuvos fut
bolininkas, 28 metų Ir
mantas Stumbrys, raštas 
su žaizda galvoje, sukniu 
oęs apdaužytame raudo
nos spalvos automobilyje 
"Upei Astra".

Tokį vaizdą pamate 
pirmieji dar vienos Pa
nevėžio tragedijos liu
dininkai.

Buvusio Panevėžio me
ro, dabar Seimo nario 
Vito Matuzo žento, I.Stu
mbrio lavonas su šautine 
žaizda dešiniajame smil
kinyje surastas Panevė
žio rajone, netoli Pinia- 
vos gyvenvietės esančio
je šašlykinės "Berželis" 
4 psl.

automobilių stovėjimo 
aikštelėje.

• Kretingos bažnyčioje 
Pranciškonai spalio mėn. 
16d. buvo suorganizavę 
"Tne Beatles" vekarą- 
koncertą. Jų ir muzikan
tų nustebimui, gausybe 
dalyvių nebetilpo bažny
čios viduje, nors rengi
nys buvo skirtas prisi
minti nuo alkoholio ir 
narkotikų žuvusius muzi
kantus.

šios rūšies koncertas 
ouvo rengtas pirmą kar
tą Kretingoje.

įdomu, kad pasirinko 
dėl melodijų ir teksto

• Kauno Medicinos Uni
versiteto Klinikose at
likta dar viena unikali 
operacija: kauniečiui, 50 
metų amžiaus žmogui, 
sėkmingai prisiūta nu
traukta dešinioji ranka. 
Praėjus trims valandoms 
nuo to laiko, kai įvyko 
nelaimė, rankos kraujo
taka jau buvo atstatyta. 
Operacija tęsėsi devy
nias valandas. Ji buvo 
sudėtinga dėl to, kad 
ranka ne tik buvo nu
traukta ties dilbio vidu
riu, bet ir smarkiai su
žalotas nyKŠtys ir smi
lius. Arterija buvo nu
pjauta dviejose vietose. 

Gydytojai mikrochirur- 
gai neamputavo labai 
stipriai sužalotą nykštį,o 
stengėsi jį išsaugoti.
• 27 metų vyriškis,kuris 
teigė esąs Gruzijos pi
lietis, buvo atskraidintas 
iš Kopenhagos į Vilnių, 
šis deportuotas iš Dani
jos vyriškis, pasienie
čiams iš pradžių pateikė 
Lietuvos piliečio pasą. 
Pasieniečiai nustatė, kad 
šiame pase, išduotame 
33 metų Lietuvos pilie
čiui, yra perKlijuota nuot
rauka. Nustačius klas
totę, deportuotasis pa
siprašė prieglobsčio Lie
tuvoje.

Publikacijoje pažymi
ma, kad Gruzijos pilie
čio pavardė ir prieglobs
čio prašymo motyvai 
neskelbiami. Taip pat ne
skelbiama, už ką jis 
buvo deportuotas iš Da
nijos.

Kol Lietuvos migraci
jos pareigūnai nuspręs,ar 
suteikti Gruzijos piliečiui 
laikiną teritorinį prieg
lobstį, jis apgyvendintas 
Užsieniečių registracijos 
centre Pabradėje.
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rinkosi kaklaraištį. Balius, pobūvis, priėmimas - 
kaip bepavadinsi, vis tiek gerai. Tai tokia 
rpaloni švieselė, kaip sv.Jono vabalėlis tamsiu ir 
šiltą naktį. Šito nė geriausi premijuoti poetai 
nesugebėtų aprašyti - 6t, šito, ką dabar Antanas 
nešiojo širdy. Kartu ir susimąstė - nei iš šio, nei 
iš to. Jaunam, rodos, tie išėjimai ne tokie jau 
įdomus būdavo. Dabar karkas, lyg skubėti verčia. 
O ir draugą kiek per 40 metu įsigyta...

Pagaliau jis atrodė, kaip ir turėjo šiandien 
atrodyti: tamsiai mėlyna trijų dalią eilutė, dryžuo
tas kaklaraištis, šiek tiek išlindę baltą marškinių 
rankogaliai su paauksuotais segtukais. O ir pats 
dar nesusmukęs, ir pilvukas šiaip^ sau. Pažiūrėk į 
draugą pilvelius, "Molsono" išaugintus... Keliais 
laiptukais nusileido žemyn, paskambino ^draugui. 
Viskas tvarkoj, kaip sutarta. Visas dešimtukas, 
nelyginant kokia futbolo komanda, susės apie 
stalą. Ir ėmė raizgytis vaizdai: su kuo dar susitiKS 
su kuo kalbės, kokiu naują ^anekdotą išgirs. Kaip 
gi kitaip - Petras ką tik is Lietuvos, bus pačių 
svieŽiausią apie partijos pirmininkus ir katiuŠas. 
Vėl laiptukais atgal, vėl kyštelėjo galvą žmonos 
kambarin...

- Dar nesirengi? - suktelėjo issigandęs,- ką tu 
galvoji, pavėluosi m, jau pusė seniuk.

Dana sėdėjo kaip sėdėjusi - nė krust. Tik lėtu 
judesiu pastūmė Žurnalą ant staliuko. Pasuko 
galvą į vyrą.

, - Kas tau!? - Šis vėl šūktelėjo, jau rimtai 
issigandęs.

- Zinai, Antanai, - ramus ir saitas balsas 
pasiekė jo ausis,- aš pagalvojau, kad gal geriau 
nebeikim... v

- Na, kas čia dabar pasidarė?..Pagalvojai, kad
jau stalas užsakytas ir su visais susitarta. Ką tu 
Čia, Šneki? Greičiau tik renkis, pasikalbėsim 
važiuodami... ,

Norėjo išeiti, bet Dana jį sulaikė:
- Palauk, noriu tau ką pasakyti.

- Sakyk, ir eime...Programos nebematysim! 
Pavėluosim. Ar tai gražu?..

- Nesvarbu, nesvarbu. AŠ manau, Antanai,kad 
jau laikas mums nustoti baliavoti...

- Na ir sugalvojai. Sakyk, kad nekaip jautiesi 
ar šiaip ką...Kokie gi čia tau baliavojimai?..

-* O kokią tu nori? Mūšy amžiuje jau kitaip 
reikėtą.

- Dana, Danute, prašau...Eik rengtis...Ko reiketu 
ir kaip reikėtų, pasikalbėsim grįžę. Gerai?.. Dėl 
Dievo, neardyk mūsų kompanijos*

- Bet tu, tėvai, pagalvok... Vaikai užaugo. Ju 
laikas dabar, ne mūsų..

- O koks mūsą laikas: sėdėti susmukus ir laukti 
graboriaus?

- Kad nors nemauktum, Antanai, tiek daug su 
tais savo draugais. O paskui vis kraujo spaudimas 
kaltas...

’’Teisybę sako pati, bet kad tos teisybės baigia 
man visus malonumus nubraukti”, - šmėkštelėjo 
mintelė.

- Kiekgi čia geriam, - mostelėjo ranka susigrie
bęs, - pati žinai, kad su saiku, daug ir nebegali m.

- Porą mišinių, ir gana,- užakcentavo Žmona. 
■Trumpai - drūtai.

"Geras būtą kontrolės komisijos pirmininkas", - 
pagalvojo Antanas, o žmonai atsakė:

- Žinoma, užteks, žinoma...Tik greičiau renkis!
- Gerai. Tik atsimink...Programai pasibaigus, 

pabūsim valandą ir - namo, kaip visi padorus 
žmonės. Sutariam?

■ *
Žinoma, jiedu pavėlavo. Pirštu galais įslinko 

apytamsėn salėn ir atsisėdo prie savo draugą.

PRADĖJO VEIKTI VAIKO. 
TEISIŲ APSAUGOS IŠ
TAIGA.

Baigęs kadenciją Sei
mas š.m.spalio mėn.12d. 
paskyrė Vaiko Teisių Ap
saugos kontroliere Gra
žiną Imbrasienę. Ji yra 
buvusi Seimo Teises ir 
Teisėtvarkos k-teto pir
mininkė.

Ji peržiūri teisės ak
tus, susijusius su Vaiko 
teisėmis ir jeigu matys, 
kad reikalinga, galės 
siūlyti juos keisti.
• Kauno naujasis meras 
Gediminas Budnikas pa
sirašė kartu su konserva
toriais ir dar trijų par

tijų atstovais, bendrą 
darbų programą miestui 
ir dirbs kartu ją vyk
dant. Taigi, išgirdome 
sveiką nutarimą. Jis ko
mentavo "Kauno Dieno
je": "Su konservatoriais 
pasirašėme bendrų darbų 
programą, tačiau nesame 
pasirašę jokios koalici-

• nes sutarties. Jokių ypa
tingų partinių saitų nė
ra. Mus sujungė bendrų 
darbų programa. Tai la
bai svarbu. Ne kartą sa
kiau, kad prioritetas — 
žmogaus kompetencija". 
Tokia paprasta tiesa! O 
ją verta dažnai prisi
minti, nes tik tuomet 

Kėdės truktelėjimo garsas lyg papildė dainuojančio 
choro tenorus, iš paskutinių bandančius užgriebti 
pačias aukščiausias gaidas. Šiaip taip viskas 
pasibaigė geruoju. Kažkas is kampo šūktelėjo 
"bis". Kitas kumštelėjo smarkiai plojančiam kaimy
nui. "Užteks jau, užteks. Dabar, ko gero, vėl ims 
dainuoti. Baliavoti suėjom, ne^ ploti"...

Po programos nusvio ūžianti sale. Sujudėjo, 
susiūbavo. Vieni , kėlėsi ir skubėjo prie baro, kiti 
sveikinosi su pažįstamais, spaudė rankas, bučiavo
si, mojo toliau sėdintiems.

- Susipažinkit,- tarė Petras,- tai mano pusbrolis 
Rolandas iŠ Lietuvos, skulptorius. v,

- Ak. kaip miela matyti svečią is tėvynės., - 
entuziastingai Rolando ranką, spaudė Antanas.

- Kai tik sutinku ką nors is Lietuvos, taip ir 
norisi kalbėti ir kalbėti,- pasisveikindama pridėjo 
Dana.

- Esu pasiruošęs,- atsakė Rolandas, - man labai
džiugu ir įdomu pabūti tokiame dideliame lietuvių 
būry... v t

- Tai ką svečiui? - atsistojąs paklausė Antanas.
Stalas tuojau buvo visko pilnas, ^ntanas su 

Petru, surėmę pečius, gurkšnojo škotišką. Rolan
das, iš visą pusią kalbinamas, sukiojosi su visais 
pažindinosi. Artinosi kai kas ir nuo kaimyniniu 
stalą susipažinti su svečiu, paklausti - žemaitis ar 
aukštaitis esąs»Gal pažįstąs tą ar aną? Dai
rėsi, visus stebėjo. Lyg nuobodžiavo. Tylesnes 
buvo ir kitos ją stalo ponios. Apie ką bekalbėsi, 
kai kiekviename baliuje tie patys veidai. Jokio 
mergvakario, teisingiau, "šauerio", negirdėti. 
Niekas nenumirė. Na. ligoninės pilnos segančių, 
bet negi juos visus apšnekėsi?..

Pagaliau - pirmas valsas. Žinoma, su savom. 
Na, ir sukosi, tai kur, užkliūdami, tai su kuo 
susidurdami...Vieni ištvėrė iki galo, kiti pridusę ir? 
susilę sėdosi poilsio, dejuodami, kad orkestras per 
garsus ir per ilgai groja. Sėdosi ir Dana.

- Dar nepamiršai, ką namie susitarėm? - 
paklausė ji.

- Kaip tik apie tai galvojau,- atsakė vyras ir 
pažvelgė į laikroduką. Pagal sutartį dar koks 
šokis, dar vienas gurkšnelis - ir namo...Jis pasižiūri 
į Rolandą, paskui į Petrą. Ir kai visi susirinko 
prie stalo, šiam pakuždėjo:

- Pasakyk savo pusbroliui, kad pašokdintų Daną. 
Kitaip mums bus blogai...

Tas pašokdino vieną šoki. Paskui kitą. Atrodo, 
kad užsimezgė tarp jų kažkas su pasikikenimais, 
su pasmailintais žvilgsneliais. Susiklijavo. Ak, 
balius, kaip reikiant!..

Gurkšnojo Antanas ir Petras, ir visi kiti - 
jau vienodai raudoni. Visi kalbėjo,niekas nesiklausė, 
skambėjo susiliesdamos stiklinės, orkestras trenkė 
tai seniem, tai vėl jauniem, kad tik būtų laimingi. 
Kai Dana grizo po šokio su Rolandu, Antanas ėmė 
ir paklausė:

- Na, kaip, brangioji, ar nebūsime primiršę to 
susitarimo?..

- Ir as apie tai galvojau, Antanėli, bet kad 
laikas taip greitai bėga. Žinai, - pasilenkusi jam 
sukuždėjo ausin,- ponas Rolandas mano, kad aš 
baigusi "Aušrą", nes aušriokės gerai šokdavusios... 
Tikras juokdarys. Tu tikriausiai nieko prieš, kad jį 
pakviesčiau pietą? Jis geria tik vodką. Jei neturi, 
nupirk...

Tuo tarpu Rolandas uždėjo ranką ant Danos 
peties:

- Galima dar vieną šoki?
Antanas su Petru vienas kitam mirktelėjo ir 

lulingavo prie baro. Kratėsi stiklai, barškėjo ledai 
t dantys. Balius buvo tikrai Unksmes...

Česlovas Senkevičius

• Lietuvos vandens už
tvankose gyvena beveik 
32.000 bebrų. Per metus 
šių žvėrelių padaugėjo 
beveik 2,5 tūkstančių.Jie 
savo supintomis užtva
romis užtvenkia vandens 
nuleidžiamuosius kana
lus, sugadina melioraci
jos sistemas.

Lietuvoje per 2000- 
2001 m. medžioklės se
zoną iš viso leista su
medžioti 3.186 tauriuo
sius elnius. Daugiausia 
elnių sumedžioti numatę 
Panevėžio šauliai.

Medžiojamų žvėrių ap
skaitos duomenimis, Lie
tuvoje sumažėjo pilkųjų 
kiškių, tauriųjų elnių,da
nielių bei vilkų. Dau
giau priviso stirnų,la
pių ir bebrų.

Aplinkos Ministerijos 
Gamybos Išteklių sky
riaus specialistai sako, 
kad pilkuosius kiškius la
bai naikina lapės, kurių 
smarkiai padaugėjo. Pa
skutiniais duomenimis,la
pių miškuose yra 23.000. 
Per metus padaugėjo 
4.225.

Lietuvoje labai stai
giai padaugėjo ir stirnų. 
Pastaruoju metu jų yra 
daugiau kaip 54.000, o 
prieš porą metų buvo be
veik 35.0UO.

iš Grūto išvaduotas pa
in i melas stovės prie Pas
valio.

skulptorius m Antanas 
Dimžlys VI- jo oešimt- 
mečio pabaigoje iš oron- 
zos sukūrė paminklą, sim
bolizuojantį lietuvių tau
tos pasipriešinimą Rusi
jos carų priespaudai.

geri darbai pajudės į 
priekį.

• Statybininkams atsive
ria galimybė investuoti 
į naujas technologijas ir 
nebranginti, o gal ir pa
piginti gyvenamąją sta
tybą. Naujoji Vyriausybė 
nuo 2001 metų numato 
taikyti lengvatas gyve- • 
namajai statybai suma
žinant iki 5% Pridėtinės > 
Vertės Mokestį (PVM).

• Arvydas Sabonis vėl 
kovoja su priešininkais 
NBA arenose. Pasveikęs 
po spalio 13-tąją atliK- 
tos kelio operacijos,

"Portland Trail Blazers" 
vidurio puolėjas jau žai
dė su "Atlanta 
Hawks", šias rungtynes 
Portlando klubas pralai
mėjo rezultatu 97:99.

Pirmąsias astuonias se
zono rungtynes A.Sabo
nis, 35 metų ir 220 cm. 
ūgio krepšininKas, į aikš
tę grįžo tvirtai stovė
damas ant kojų ir per 
13 minučių jis pelnė 12 
taŠKų ir atkovojo 4 ka
muolius.

Dėl kelio operacijos 
šis geriausias Lietuvos 
krepšininkas Sidnėjuje vy
kusioje Olimpiadoje daly
vavo tik kaiD žiūrovas

Matyt kam nors pasiro
dė, Kad skulptūroje pa
vaizduoti, pavyzdžiui, Le
nino revoliucionieriai. 
A.Dimžlys, sužinojęs,kad 
skulptūra pateko į Dzū
kijos verslininko Viliumo 
Malinausko parką Grūte, 
kreipėsi į Kultūros Mi-* 
nisteriją ir jos pareigū
nai pasirūpino, kad skulp
tūra būtų nugabenta į 
Šiaulius. Skulptorius 
manė, Kad jo kūrinys ga
lėtų praturtinti Pasvalio 
Krašto Muziejų, tačiau 
ten jam vietos neatsira- 
do.Tada pasvalietis vers- 
lininKas Rimantas Želvys 
padėjęs sKulptūrą iš Šiau
lių pervežti į Pasvalį, 
nusprendė bareljefinę 
SKulptūrą pastatyti prie 
savo restauruoto ir poil
siavietė paversto Bal-r 
šių malūno prie Levens 
upės, už kelių kilometrų 
nuo Pasvalio.

Skulptūros autorius sa
vo kūrinį restauruos, nes 
šis per klajones neteKO 
kai kurių savo dalių.Pa
minklo restauravimą ir 
pastatymą žaoa apmokė
ti Rimantas Želvys.
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LIETUVIU TAUTODAILĖS INSTITUTO SUVAŽIAVIME: K Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA" LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo 9 
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 
dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ

Sėdi iš kairės: Irena Miklejohn - V-bos sekretorė, Aldona Veselkienė- 
pirmininkė, Ieva Adomavičienė - iždininkė. Toliau: Liuda Sendžikienė,Vytautas 
Sendžikas, Gerda Tarvydienė, Ona Taseckienė ir Linas Veselka.

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki........2.50%

5 m. ind.

santaupas..............................
kasd. pal. taupymo sąsk.....

... 2.75%

... 2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius.................. ...4.10%
180 dienų indėlius............... ... 4.25%
1 m. term, indėlius............... ... 5.25%
2 m. term, indėlius............... ... 5.45%
3 m. term, indėlius............... ... 5.60%
4 m. term, indėlius............... ... 5.75%
6 m. term, indėlius............... ... 5.80%
RRSP ir RRIF
(Variable)............................... ... 2.50%
1 m. Ind................................... ... 5.25%
2 m. ind................................... ... 5.55%
3 m. ind................................... ... 5.85%
4 m. Ind................................... ... 6.05%

6.30%

PASKOLAS
Asmenines nuo.. 
nekiln. turto 1 m.

7.80%
7.80%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

• Lietuvių Muziejaus- 
Archyvo patalpose vyks
ta Kanados Lietuvių Jau
nimo Sąjungos 25m. ju-

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje’' 
MASTER CARD KREDITO KORTEl/ - INTERAC KORTELĖ 

TINKLALAPIS: www.talka.net
biliejaus paroda. Kaip 
greitai prabėgo laikas ir 
kaip greitai "subrendo” 
jaunimas! Džiugu, kad 
šios Sąjungos gretos pa
pildomos. Ypač jos pagy- 

savo veiklą vyks- 
Kongreso ruošai.

lietuvių jaunimo 
Australijos lietu-

vėjo 
tant 
Šiemet 
lauKia 
viai.

Kongrese bus nagrinė
jau, i: tautinio tapatumo, 

lietuvių bend- 
išsilaikymo 

, ryšiai tarp 
PLB ir Lietuvos,bei atei
ties Kongresų klausimai.

užsienio 
ruomenių

• Šv.Jono Lietuvių Kapi
nėse Mississauga j e, jų lan
kymo dieną, lapkričio 
mėn. 5d. Toronto skau- 
tininkai-SKautininkes prie 
amžinybėn iškeliavusių 
savo brolių ir sesių Kapų 
uždegė 
puoštas 
meldė, 
ninkai 
dukra, 
Mockai.
E.M.
Sendžikai, S.A.Škėmos, 
E.Simonavieienė, M.Va
siliauskienė.

p.Sendžikų pa- 
> žvakes ir pasi- 

Dalyvavo oraugi- 
K.J.Batūros ir

V.Grybienė, F.M. 
, V. Morkūnas,

Kazakevičiai, V.L.

KLF kapitalas daugiau kaip 3,0 milijonai - tai Kanados lietu
vių įnašas! Kasmet gaunamas pelnas (daugiau kaip $100,000) 
skirstomas lietuvybės išlaikymui Kanadoje (KLB, kultūrinėms bei 
jaunimo organizacijoms, studentams) ir paramai Lietuvai (vaikų 
prieglaudoms, tremtinių reikalams, jaunimui).

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

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių.

1573 Bloor St Wert, Toronto, Ont M6P1A6

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje! Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !

Fondo nr. 119021236RR0001

ARABIJOS KREDITO KOOPER VIA \ AS

999 (įdiegė St.. Toronto. Ontario X16II l \S 
Ivlvfonai: 4I6 532-3400 ir 532-34I4

Anapilyje telefonas: 905 566-0006

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, IW 8 v.v,__

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių

LIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 116 milijonų dolerių

ši graži tradicija tęsia
ma kasmet. Būtų gražu, 
kad ir jaunimas įsijung
tų.
• Toronto Lietuvių Pen
sininkų Cnoras DaINA 
su vadove 
rūtaite 
kričio

tuvių

Cnoras 
muz.Lilija Tu- 

koncertavo lap- 
men.iyd., seKma- 
2.3Uval.p.p. Lie- 

Namuose.

• XI 
šokių 
min.) 
sėlis 
nienės grafika 
terių nuotraukomis. Kai
na $15 Kan. doleriais 
$10 US doleriais. Per
siuntimas $5.

Užsisakyti KLB rašti
nėje tel: 416 533-3292, 
faksu: 416 533-2282.
6 psl.

Lietuvių tautinių 
vaizdajuostė (115 
jau išleista. Vir- 

papuoštas G.Valiū- 
R.D.Pu-

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

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

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

.... 4.20%

.... 4.70%

.... 4.85%
....5.10%
-...5.15%,
.... 5.20% 1
.... 5.30%
..... 4.60% i

5.35% '
5.40%
5.65%
5.70% I

3.80 a 
5.10% 
5.35% 
5.40% 
5.65% 
5.7054 j 
2.00% ' 
.2.00% 
.2.00% I

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo....................8.50%

Sutarties paskolas 
nuo................... 8.50%

Nekiln. turto paskolas:* 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.
2 metų
3 metų.
4 metų.
5 metų

MOKA:
3.65% už 30-89 dienų term, indėlius 
4.20% už 90-179 dienų term, indėlius 
4.70% už 180-364 dienų term, indėlius 
4.85% už 1 m. term, indėlius 
5.10% už 2 m. term, indėlius 
5.15% už 3 m. term, indėlius 
5.20% už 4 m. term, indėlius 
5.30% už 5 m. term, indėlius 
4.60% už 1 m. GIC mėn. palūk.
5.10% už 1 m. GIC invest, pažym. 
5.35%.už 2 m. GIC invest, pažym. 
5.40% už 3 m. GIC invest, pažym. 
5.65% už 4 m. GIC invest, pažym. 
5.60% už 5 m. GIC invest, pažym. 
3.80% už RRSP Ir RRIF ind.

(variable rate)
5.10% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
5.35% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
5.40% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
5.65% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind. 
5.60% už RRSP Ir RRIF 5 m. term. Ind. 
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
5.50% už JAV dol.1 m. GIC
2.50% už JAV dol. kasd.pal. sąsk 

(US dol. Sav. Acc.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........8.50% •
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages):
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų...................7.70%
2 metų...................7.75%
3 metų...................7.85%
4 metų...................7.95%
5 metų...................8.00%

su keičiamu 
nuošimčiu............ 6.75%

Duodame:
- asmenines paskolas į 

iki $250,000;
- mortgičius iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) ir
- komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

-..7.70% 
-..7.75% 
—.7.85%

.7.95%

.8.00%

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1, 2, 3 metų............6.75%

Duodame komercinius 
mortgičius Iki $750,000.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 75% 
• įkainoto turto vertės (iki $250,000). Parduodame pinigines perlaidas 

(money orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimamo 
mokesčio už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

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

MasterCard

Lietuvos banko proginių monetų pardavimas.
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
• Pirmad., 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
Elektroninis paštas: parama@total.net Tlnklalapls: www.parama.net
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http://www.talka.net
mailto:parama@total.net
http://www.parama.net


montreai
• Per KLK Moterų Drau- g 
gijos XVII'tąjį skyrių at- ę 
stovių suvažiavimą 
ronte, š.m. 
21-22d.d. į 
garbės nares 
tos keturios 
tės: JULIJA 
NĖ, STASĖ 
K1ENĖ 
LIENĖ _ . 
KUDŽMIENĖ.

To- a 
spalio mėn. y 

Draugijos į 
yra pakel- v 
rnontrealie- 
ADAMONIE- ?

B ARŠAUS- | 
ELENA KERBE7 į 
ir GENOVAITE *

delius_ ir mažus, į tradicinę Kalėdų, Eglutę, kuri ivyks s.m.gruo
džio mėn. 17 d., 12 vai. Ausros Vartų P-jos salėje.

Mokinukai, kurių šiemet turime 21 (mokinių skaičius didėja), 
jau senai pradėjo Kalėdinio vaidinimo repeticijas. Visi nuoširdžiai 
mokosi savo roles lietuviškai, nors ir ne visi pakankamai kalba 
šia kalba. Mes visi tikimės, kad susirinks pilna žiūrovų salė. 
Nepasididziuokite ir ateikite paremti mūsų Mokyklų ir susitikti su 
mokiniais, nes jie - mūsų ateitis ir pamaina!

Tik jūsų gausus apsilankymas parodys vaikams, kokie jie yra 
svarbūs mūsų lietuvių bendruomenes gyvenime. Jūsų dalyvavimas

Ir žalios eglutės prie apsnigto kelio šiame renginyje padės mokiniams suprasti, kad jų atliekamas 
Viršūnes į dangų šlamėdamos kelia... . darbas yra įvertintas. Mes jūsų labai laukiame! ‘ Mokytojos

KALĖDOS

Kalėdos, Kalėdos - 
Liūliuoja varpai, 
Kalėdos, Kalėdos !- 
Dainuoja vaikai,

NUSIŠYPSOKIME:

Vienas studentas nusiskundžia kitam:
-Rašydavau laiškus savo merginai beveik kas d;eną. 
iš viso busiu parašęs iki 130. O ar atspėsi, ką ji 
padarė?
-Turbūt nustojo atsakinėti į tavo laiškus?
-Daug blogiau! Ji ištekėjo už laiŠKanešio!

Prieš Kalėdas Klebonas lankė parapijiečius kalėdojo. 
Motina mokė savo mažąją Dalytę, kaip ji turėsianti 
atsakyti į klebono klausimus:
-Jeigu klebonas tave klaus, koks tavo vardas, atsa
kyk "Dalytė”; jei klaus, kiek tau metų, atsakyk 
"aštuoni", o jeigu paklaus, Kas tave sutvėrė, atsa
kyk "Dievulis".
Klebonas atvyko, pasisveikino ir klausia mergytę: 
-Koks tavo vardas, dukrele?
-Dalytė.
-O KieK tau metukų?
-AŠtuoneri.
-O ar žinai, Dalyte, kas tave sutvėrė?
Mergaitė minutėlę sutriko, paskui nedrąsiai tarė: 
-Mama man jau minėjo to vyriškio vardą, bet 
užmiršau...

NERAMI SAULE
Lapkričio mėn.25d.era- 

vių-oro prognozuotojai
pasKelbė Washingtone 
savo žurnale "Knight Ri
dder Newspapers", kaa 
šiomis dienomis numato
mos neįprastos, viena po 
kitos, saulės audros. Tai 
galėtų paveikti energijos 
prasiveržimus ir komuni- 

’ kacijas lėktuvų sKry- 
džiams šiaurinėje JAV ir 
Kanadoje.

fra 80% galimybes, 
kad šios saules auoros 
sukels ir menkus, ir stip
rius trukdymus sateliti
nėms komunikacijoms, ra
dijo ir TV programoms.

Daugiausia glimyoių 
pamatyti "aurora oorea- 
lis" - šiaurės pašvaistę, 
turbūt būtų trečiąjai aud-

rai pasiekus žemę.
Tuo metu ne taip toli 

į Pietus, kaip Nortn Ca
rolina, Illinois ir Colo
rado valstijų gyventojai 
galėtų pamatyti tik daug 
toliau šiaurėje matomą 
nuostaoų šiaurės pašvais
tes spektaklį. Inf.

as

MALONŪS VASAROS PRISIMINIMAI...

M

Saulės geomagneti- 
"sudrebėjimai" galė- 

nepaprastas
niai 
tų iššaukti 
šiaurės pašvaistes ir to
liau į Pietus, kurias ga
lėtų stebėti daugybe 
žmonių, oar tokių 
nemačiusių.

Apie 17U0-tuosius metus harpsichordo 
meisteris Bartolomeo Cristofori išrado vienam Ita
lijos princui naują instrumentą, kuris visiems lai
kams pakeitė muzikos galimybes.

Harpsichordą grojant metalinės stygos yra lie
čiamos pirštais, todėl nebuvo įmanoma kaitalioti 
garso stiprumą.

B.Cristofori pabandė plaktukėliais užgauti sty
gas. Kuo stipriau suduodavo, tuo balsiau skambėda
vo. Taip muziKantai galėjo kontroliuoti ir kaitalio
ti garso variantus. Nustebinti klausytojai pavadino 
instrumentą "piano-forte" itališkai, o laikui bė
gant, sutrumpino į piano (pianinas).

1700-ųjų metų pabaigoje pianinas tapo labai 
svarbiu garbės simboliu Europoje ir Amerikos ko
lonijose. Tuo laiku geras 
niną nusipirkti užmokėjęs 
savo algą. Tokį liuksusą

meistras galėdavo pia- 
už jį beveik visų metų 
galėjo sau leisti tiktai

Praėjus 5U-ciai metų, kainos tię^^nų^rif^, kad 
vis daugiau žmonių galėjo įsigyti šį muzikos ins
trumentą. išsivystė mada, kad vidurinio sluoksnio 
gyventojai savo namuose turėtų pianiną. Apie 1800 
metų vidurį, šeimos gyvenimo centru buvo salic
ilas ir pianinas jame. Juo grodavo daugiausia mo
terys. Gerai išauklėtai merginai buvo labai svarbu, 
kad galėtų pasirodyti geru grojimu. Tai buvo nau
dinga ir ieškant tinkamo vyro. Kai kurios po 
vedybų pianiną laikydavo puošmenai. Daugelis, ta
čiau, grodavo visą gyvenimą bažnyčiose, sociali
niuose subuvimuose ir savo malonumui.

1800 metais etiketo knygose buvo rašoma, Kad 
išsilavinusi moteris turi gerai groti, šokti, siuvinė
ti, piešti ir elgtis pagal visas etiketo taisykles, ku
rių buvo nemažai sukurta.

Lietuvių Tautodailės Instituto Toronto Skyriaus pirmininkė Aldona Vaitoniene 
( dešinėje) sii viešnia Terese Gečiene is Philadelphia,JAV, tautodailės paro - 
doie , surengtoje 2000-ių metų vasarų Lietuvių Tautinių Šokių Šventės proga 
Toronte.

įpusėjus 1800-tiesiems, Amerikoje buvo susikū
rusios daugybė pianino gamyklų. Instrumentas ge
rokai atpigo, daugelis įsigijo ir galima buvo juos 
užsisaKyti net per katalogus.

Po Amerikos Civilinio Karo, pianinas tapo ypa
tingai populiarus Amerikos afrikiečių tarpe. Jie iš
vystė naujus muziKos stilius, skirtingus ritmus, afri
kietiškų religinį giedojimą ("gospel"), "ragtime" sti
lių ir visa tai dėka pianino.

Ir kokie išaugo kompozitoriai dėka išrasto 
pianino! b.

REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!
Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

Fondo nr. 119021236RR0001

2000.XI.14.

GARANTUOTAS IR GREITAS SIUNTINIŲ PRISTATYMAS

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!

MARGUTIS
Latviją, Estiją, Baltgudiją, Ukrainą, Rusija

------------------ r----------- —----

5
9

Patikimas> 
asmeniškas 
perdavimas

Lėktuvu 1 - 
laivu 5 - 

savaitės
TIESIOGINIS PERVEŽIMAS SIUNTINIŲ.,

AUTOMOBILIŲ IR KOMERCINIŲ SIUNTŲ į VILNIŲ

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

Tel:(514) 7Ž8 -3612

^GALIME PASIIMTI SIUNTAS I § JO S U N A MU1 
Šioje srityje dirbame jau daugiau kaip 8 metus*



montreal LITUANISTINES MOKYKLOS MOKINIŲ BŪRELIS

StaŠkeviČiūte, Paulius 
elė Vienožinskai-

Stovi: Karina Paulauskaitė, Krista Stankevičiūte, Alina 
Gedrikas, Kayla PieČaityte, Ieva KibirkŠtytė, Elana Forster, Angelė Vienozinskai 
te. Sėdi: Monika Šlykaite, Dominika Paulauskaitė, Justinas Staškevičius, Erika 
Staškeviėiūte, Aleksander Forster, Linas Paulauskas,Aleksa Piečaitytė, Lukas Pie- 
čaitis, Nikolas Piečaitis, Ema Kibirkštyte. Nuotr: Lino Staskevičiaus

e KALĖDINE 
radijo programa bus gir
dima Kalėdų dieną,gruo- 
džio mėn. 25 d., per CF 
MB stotį banga 1280 AM, M , K 0 s , E j 
pietų metu 12-1:30 vai.

• ANTANAS SLAPŠINS- 
KAS, 80m.amžiaus, mirė 
ir po Gedulinių mišių, AV 
P-jos bažnyčioje, jo pa
laikai išvežti laidojimui

LITAS MONTREflLIG LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

1475 De Sėve, Montreal, Que., H4E 2A8 

Tel: 766-5827; Fax: 514-766-1349 
Skyrius - 3907A Rosemont Blvd.

MOKA Ui

Certifikatai (min. 81.000,00)
L metu -------5«2Q_, T

2 metų ^25.
5*35
5*45
5*65

Specialios 
Kasdieninės ] ?«;

lietuviška Montrealio Lituanistinė Mokykla rengia savo tra
dicine Kalėdų Eglutę gruodžio men.^ 17 d., 12 vai. 
Aušros Vartų Parapijos salėje. (Ziur.7 psl.)

5 metu 
Terminuoti indėliai* 
1 metu........... ..........4.00

Taupom 1.50 
5*25.

180 d
120 d
60 d

iki

364 
179 
119 
59 

30 d.

3.50
3.50
3.50
3.50

____

5*35
5*45
5*55
5.85

U2Q

Nekilnojamo turto paskolas ( Residential up to
1 metų.___ 7.90___ . 4-plex)
2 metų, 8.00 .4 metų. —8-2G—
3 metų. 8.10 .5 metų, —’MS—

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658

sissauga, Ontario.
Užuojauta artimiesiems!

DK.ALENAS (ALAIN) P A V I L A N 1 S 

Šeimos gydytojas

Privatus kabinetas 

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

(Metro Place St.Henri)

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika;

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

(Metro Cote des Neiges)

Notarė 
KUTA POCAUSKAS-RUDINSKAS 

L.L.L. D.D.N.
1610 Ste.Catharine St.West, Suite 405 

Montreal, Quebec H3H 2S2 
Tel: 931-7174

Didelis pasirinkimas gatavų paltų 
•Saugojimas vasaros laiku(storage) 
•Taisau ir remodettooju

FOURRURES

Maurice O^apCan
FURS

•Siuvu ir parduodu
400 De Maisonneuve W. 

Suite 801 
Montrėal,Que.H3A 1L4

Tel: (514) 288-9646

lFax: (514) 844-3865

LESTOTTURES

RPG IVHROIM ll\JC r
COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS 

Patrick Sweezey 3272 BooL LASALLE 
Mark Richard VERDUN (Quebec) H4G 1Y9 

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

kainomis.

8 psl.

po 11 
taineje 
Draugijos 
mas. 
vaisingoji

Šv.KAZIMIERO P-JOJE
• Š.m.lapkričio men.12<L 

vai.pamaldų sve- 
įvyko Šv.Onos 
narių susirink i- 
Ta proga, 
D— jos pirmi

ninke Elena Kurylo, su 
savo padėjėjomis, suruo
šė turtungas vaišes, ku
riose dalyvavo daugiau 
kaip 50 narių ir svečių.

Šv.Onos Draugija buvo 
įsteigta sausio mėn. 15d. 
1911 metais. Visą šį lai
ką gražiai gyvuoja iki 
šiandien. Linkime jai sėk-

• Lapkričio mėn. 19d.po 
11 vai.pamaldų , svetai
nėje, Šv.Elzbietos D-jos 
šventės proga įvyko tur
tinai ir skanūs prieš
piečiai, kuriuos suruošė 
vaišingoji D-jos pirrni-
ninkė Albina Astrauskie
nė su savo padėjėjomis.

į šias vaišes atsilankė 
apie 7u narių bei svečių. 
Visi dalyviai yra paten
kinti jaukiai praleista 
sekmadienio popietę ir 
taria nuoširdų AČIŪ D- 
jos pirmininkei ir jos pa
dėjėjoms.

• Gruodžio mėn. 15d.prieš 
11 vai. pamaldas mūsų 
šventovėje įvyks Visuo
tinė išpažintis — susitai
kymas su Dievu.

• Parapijos Komitetas pa-
vedė Jonui Zienkai rūpin
tis ir tvarkyti mūsų sve
tainės išnuomavimo rei
kalus.

Antanas Zienka virš 
15 metų išouvęs Komi
tete ir toliau sutiko ap
žiūrėti ir atlikti visus 
reikiamus oarbus švento
vėje, svetainėje ir kle
bonijoje. Jis tai visuo
met atlieka su dideliu 
malonumu, be jokių atsi- 
sakinėjimų. Jam didelis 
AČIŪ! K. A m brasas

2nd mortgage +1%
open mortgage +1%
Asmenines paskolas — pradedant nuo 7.00

If guaranteed by deposit at LITAS tf.OQ 
Fully guaranteed (CSB)or other 9.00 .
Personal loan regular ______________ 9.5Q

Overdraft: 17.00
DESJARDINS PRIME -8,00
DESJARDINS PERSONAL PRIME ,7.50

1475
Plraadienlais

Penktadieniaia

De Sėve 
9.00 - 3.00 
9.00 - 3.00 

11.00-7.00 
10.00 - 6.00

3907 A Rosemont 
10.00 - 2.00

3.00 - 7.00
2.00 - 6.00

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS JR VAIKAIČIAIS 
PROTĖVIU KALBA LIETUVIŠKAI L

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

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

Sąžiningai patarnauja nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

PAUL RUTKAUSKAS /ROS# 
5344 Verdun Ave., VERDUN, QC., Canada . 
Tel: 7514/ 766-3586-darbo, /514/ 365-7060,- namų.

• Andrew Russell užsi
mokėjo parapijos mokes
tį ir paaukojo parapijai 
500 dol. Didelis AČIŪ.
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