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B.N.
* "WORLD ANTIDOPING 
AGENCY",, pravedus bal
savimus,: ni-me rate savo 
pagrindine būstine pa
sirinko Montrealio mies
tą. Kiti kandidatai bu
vo Lausanne- Šveicarija, 
Viena- Austrija, Stockjol- 
m’as - Švedija.

UŽ Montreali labai 
sėkmingai derėjosi
Denis Coderre > susitik
damas su įvairiais at
stovais. Tarptautiniai 
sporto renginiai Pasauli
niam Olimpiniam Komi
tetui paskutiniu metu 
kelia nemažą rūpesti 
dėl įrodomu: bei gudriai 
slepiamų } neleistinų 
vaistų vartojimo sporti
ninkų tarpe.

• Lenkijos Pasienio Ap
saugos vyr. komendantū
ra atmete Punsko

Kanados skau
tų Jamboree 
Prince Island 
vietovėje vy
ko didžiulė 
stovykla iš 
viso pasaulio, 
iš lietuvių 
dalyvavo skau
tas vytis Gin
taras Nagys 
su sūnumis 
Justinu ir 
Mariumi.

Nuotr.
Gintaro N agio
gyventojų pakartotiną 
siūlymą perkelti į kitą 
vietą dabar Punsko mies
telio Sveikatingumo Cen
tre įsikūrusią Lenkijos 
Pasienio Užkardą.

Lenkai atmeta naujos 
vietos pasiūlymą dėl ply
no lauko vietovės, kur 
nėra jokių komunikaci
jos įrangų, naujos pa
sieniečių būstinės sta
tyba galėtų kainuoti apie 
10 inln.zlotų.

Anot Punsko viršaičio 
Vytauto Liškausko,vietos 
lietuviai tebeturi vilčių 
išspręsti konfliktą su pa« 
šiemečiais. "Kiek su
prantu, pasieniečiai no
ri pasilikti Punske ir 
jiems nepatinka mūsų 
siūloma vietovė, kuri yra 
tik uz pusantro kilomet
ro nuo miestelio, tačiau 
su tuo, jog užkarda liktų 
Sveikatingumo Centre, 
mes niekada nesusitaiky-

sime" - pabrėžė viršaitis,

• Interfax agentūra pra
neša iš Maskvos,kad per 
pirmuosius 5 mėnesius 
šiais metais apie 17.000 
rusų mirė nuo persigėri- 
mo. Tai sudaro 30% dau
giau mirčių, palyginus su 
2000m. tuo pačiu laiko
tarpiu. Pranešime nenu
rodoma, kiek jų buvo 
apsinuodiję nuo nešva
raus alkoholio "namu

dininkų" gamybos, kiek 
dėl perdidelio išgerto 
kiekio.

Rusijoje alkoholis yra 
pigus.^ Maskvoje 2 litrų 
sumaišytas džino ir tonP 
ko gėralas kainuoja ma
žiau negu $3. Tačiau, na
minė vodka . ir kiti 
alkoholiniai gėrimai yra 
populiarūs ir gali būti 
nepakankamai išvalyti nuo 
kenksmingų pašalinių ele
mentų.
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I A N T I S PAKTO PASEKMES

U S Gedimino Pilies iki TALLINN ro bokštu,

PRISIMENAME DĖL KO GALIME BŪTI DĖKINGI KANADAI
Tokiomis antraštėmis buvo 
rugpjūčio mėn. pabaigoje.

paskelbti šie tekstai 1991 m.

Butų labai įdomu padaryti atliktų bendravimo su Kanada 
dešimtmečio sąmata. Gal Lietuvos Ambasada susigundytų 
tokiu projektu? (RedJ).

Canada Establishes__Diplomatic Relations With LITHUANIA.
LATVIA AND ESTONIA.

The Secretary of State for External Affairs, yhe Honourable 
Barbara McDougall, today announced that Canada is establi
shing diplomatic relationds with Lithuania,' Latvia and Estonia.
For 52 years, the Government of Canada has strongly suppor
ted these three courageaous countries in their struggle to 
regain their freedom. Canada never recognized tneir annexa
tion by the Soviet Union.

Canada maintained de jure recognition the day when Lithua
nia, Latvia and Estonia would be free to reclaim their 
independence. That day has come.
News Release No. 182,^August _26. 199L

Minister Wilson to visit BALTIC STATES
Minister of Industry, Science and Technology and Minister for 
International Trade, the Hinourable Michael H.Wilson, today 

released further details of his mission for the Baltic Repub
lics.
Accomapnied by Canadian business representatives with 
interests in the region, members of the Baltic-Canadian 
communities, and senior officials dealing with finance and 
technical assistance, Mr'.Wilson will visit Vilnius, Lithuania, 
Sept.2; Riga, latvia, Sept.3; and Tallinn, Estonia, Sept.4.

"The Prime Minister has asked me to conduct a hard econo
mic assessment of the situation in the Baltic States qitH a 
view to identifying areas where Canada can quickly and 
effectively provide assistance, through technology transfer, 
trade, investment and economic co-operation," Mr.Wilson 
said.
"The visit will also give effect to Monday’s announcement by 
the Secretaryos State for External Affairs, the Honourable 
Barbara McDougall, that Canada is establishing diplomatic 
relations with the three countries."
Mre. Wilson noted that Canada has world-class expertise in 
sectors of particular interest to the Baltic States - agricul
ture and food, telecommunications and electricity, light 
industry, infrastructure (railroads, ports and so on),engineering 
and turism. Several joint ventures are already under way in 
these areas.
News Release__No. 184, August 29. 1991.
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Lietuvoje
B.N.

" ATGIMIMO SĄJŪDŽIO pakaukti Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos žmonės susikabino rankomis simtakilc- 
metriniame Baltijos Kelyje...Teisus buvo tuometinis 
Seimo f Pirmininkas Vytautas Landsbergis,sakyda
mas, jog Baltijos Kelias isliks kiekvieno musy 
širdyse visą gyvenimą, išliks istorijoje.
..•.’Tą_ pavakarę daugiau kaip pusantro milijono 
žmonių gyva grandine sustojo prie pagrindinės 
Baltijos valstybių^ magistralės. Nuo pat ryto 
šimtai mašinų važiavo į paskirtas vietas, žmonės 
ėjo pėsti keliolika kilometrų, spraudėsi į rikiuotę, 
susikabinę rankomis skandavo "Lietuva, Latvija,
Estija bus laisvos".

Prie pat Arkikatedros kolonų stovėjo buvę 
politiniai kaliniai, tremtiniai, Sąjūdžio akt-ivistai. 
Prisimenu, koks jaudulys užliejo širdis, suskambus 
varpams, kaip visi kėlė į viršų rankas ir verke. 
Niekas nesigėdijo ašarų. Prisiminėme ilgus metus, 
praleistus Krasnojarsko, Irkutsko, kitose tremtyse, 
nepalaužiamu viltį, kad sulauksime laisvės, 
grįsime. Ir štai jinai - 1 a i s v ė - Čia, plazdant 
trijų valstybių trispalvėse, mūsų ašarose,. iš 
lėktuvų brastomų gėlių žieduose. Sulaukėme., Ne 
visi, bet sulaukėme! Šiemet Baltijos Kelią minėsim 
jau dvyliktą karta!" Tadvyga Godunavičienė
( IŠ "Pasaulio Lietuvis", Š.m.rugpjūčio mėn.,8 nr.)

• zuOOm. liepos men.6- 
tąją dieną Mindaugo ka
rūnavimo ir Lietuvos 
valstybės įkūrimo šven
tės proga buvo paskelb
tas grožinės literatūros 
kūrinių konkursas, skir
tas 200 metais būsimam 
Lietuvos valstybingumo 
jubiliejui. Konkursas tę
sis 3 metus. .

Šįmet, Valstybės Die
nos proga, už istorinį 
konkursinį esejų buvo 
įteikta 10.000 litų pre
mija .Gintarui Beresnevi
čiui už kūrinį "Ant lai
ko ašmenų". Jo darbas 
buvo pripažintas geriau
siu iš patiektų 9-rių.

Lietuvos laikraštyje 
"XXI amžius" rašoma, 
kad autorius, remdama
sis puikiu dvasinio pa

veldo, religijų ir mitolo
gijos išmanymu, savo kū
rinyje apmąsto Lietuvos 
istorinę pstirtį tūkstant
metinės europinės patir
ties kontekse.

Konkursas apima šiuos 
literatūros žanrus: ese
jų, dramą, poemą, kino 
scenarijų, romaną.Rezul
tatai bus skelbiami kiek
vienų metų Valstybės Die
nos šventėje.

kitą metą bus skel
biami istorinės dramos, 
poemos ir kino scenari
jaus rezultatai. 2003 — 
iaisiais paaiškės geriau
sio istorinio romano au
torius.

• Opozicinė Tėvynės Są
jungos Konservatorių Fra
kcija tikisi, jog social
demokratų vado Algirdo

2 psl.

KLB KRAŠTO TARYBOS RINKIMAI 
""visose apylinkėse vyks

2001 m. RUGSĖJO 30 d.

*
*

Brazausko vadovaujama ■* 
vyriausybė dirbs viešai * 
ir, Frakcijos atstovai ga-* 
lės dalyvauti jos posė- * 
džiuose.

Del to į premjerą * Vadovaujantis KLB Krašto Tarybos rinkimų taisyk- *
A.Brazauską laisKU krei- *iėmis, Šiuo skelbiame KLB Garbės Teismo Pir-* 
peši frakcijos seniūno * mininkės. pavardę, adrese ir fakso numeri: *
pavaduotojas Arvydas vi|# c *
džiūnas. Socialdemokratų* Rūtą Rudinskiene, 1610 Ste... Catherine.. 
Informacijos Centro <Suite 405, MONTREAL, QC., H3H 2S2._ *
vadovas Gediminas K ir- * Tel. 514 931-7174 Faksas 514 938-9079 J
kilas teigė, jog nebus jo * . *
kių prieštaravimų, kad# F.Mockus, Vyr. Rinki m ų Komisijos P-kas *
konservatoriai galėtų ste-*******************************************^^® r 
bėti vyriausybės posė
džius ir susipažinti su 
posėdžių medžiaga. Iki 
šiol socialdemokratai taip 
pat siųsdavo 
vus stebėti 
posėdžius.

ŠALFASS-gos G O L F O

savo atsto- 
vyriausybės

• Galų gale 
už rugius ir 
dirbiams, < 
žieminius rugius ir mažo 
našumo žemėse.Jie gaus 
150 litų tiesiogines iš
mokas už pasėtų ir de
klaruotų rugių pasėlių 
hektarą, o uz grikių hek- 
tarą-300 litų.

Siekdamas palaikyti že
mės 3 ūkio produkcijos ga
mintojų, ūkininkaujančių 
mažo našumo žemėse, 
pajamas ir įdiegti tiesio-

■ kompensuos 
grikius žem- 

auginantiems

ginių išmokų administra
vimo sistemą,Žemės Ūkio 
min.Kęstutis , Kristinaitis 
š.m.liepos men.26d. įsa- 
kj/mu nustatė tiesiogines 
išmokas už šių metų der
liaus žieminių rugių ir 
grikių pasėlius mažo na
šumo žemėse.

• Išmokėtos subsidijos 
už pernykščius runkelius.

Lietuvos Vyriausybė iš. 
mokėjo 81 mln.litų sub
sidijų žemdirbiams už 
2000 metų derliaus kvo
tinius cukrinius runke-
liūs.

Subsidijos buvo užmo
kėtos iki liepos men.20d., 
nors Vyriausybė buvo 
numačiusi tai padaryti 
iki rugpjūčio mėn. 1d.

Už pernai supirktų run
kelių toną mokėta 93 li
tų subsidija.

Galų gale prisiruo- 
se...
• Lietuvos Ambasada Ot- 
tawoje sukūrė dvikalbį 
tinklalapį - svetainę, ku-_ 
riaine teikiama įvairi nau-_ 
dingą informacija.

Patraukliai sutvarky
tame tinklalapyje www. 
lithunanianembeassy. .ca, 
kartu su ambasadoriaus 
Rimanto Šidlausko, mi- 
nisterio-patarėjo Vaido
to Verbos, pirmosios sek
retores Sigridos M Ulevi
čienės ir administrato
rės Ramunės Žitikytės 
nuotraukomis galima ras
ti žinių apie Lietuvos 
pilietybės bei kitokius 
prašymus; apie Kanados 
Konsulatus Londone,Buf
falo, Varšuvoje.

Duodamos nuo
rodos t pasiekti Lietuvos 
Vyriausybės, Seimo, Kul
tūros Ministerijos tink
lapius, taip pat galima 
susijungti su informaci
jos šaltiniais, svarbiais 
naujai atvykusioms į

Čikagos Lietuvių, Golfo Klubas 
m.metini Golfo Turnvra RUGSĖJO 
d.d., uis.Golf Academy - SWAN

2001 
ir 2

RESORT, 5203 Plymouth-Laport Trail, PLYMOUTH
Indiana. Tel: 219-935-5680 arba 800-582 -7539.

rengia 
mėn.1

LAKE

Varžybos bus komandinės ir individualinės, 
vyrams ir moterims. Vyru komandą sudaro 9 
žaidėjai, moterų- 7.

Individualinės varžybos bus vykdomos siose 
klasėse: vyru meisterių, vyru A,B,C , ir D; vyrų 
senjorų, vyrų veteranu, jaunių, jaunučių (gim. 198'7 
m., ir vėliau), ir moterų A ir B (neriboto am - 
žiaus).

Turnyro tvarkaraštis: Rugpjūčio mėn.31 d.,
penktadienio vakare - galutinė registracija, 
Žaidėjų pristatymas. Rugsėjo mėn. 1 d., šeštadienį, 
8 vaLr.punktualiai - varžybų pradžia vakariniame 
aikštyne. Rugsėjo mėn. 2 d., sekmadienį, 8 vai.r. 
- varžybų tęsinys rytiniame aikštyne, 5 vai.p.p.a- 
pytikriai apdovanojimai, vakarienė ir turnyro 
uždarymas.

Starto mokestis: Individualinės varžybos $30,- 
komandinės - $40,- uždarymo vakarienė- $29. Visi 
mokesčiai USA valiuta. Čekis rašomas: Chicago 
Lithuanian Golfers Association.

Turnyro vadovas: Jonas Valaitis, 1236 Camelot 
Lane, LEMONT, IL 60439, USA. Tel:630-243- 
1436. E-mail:valaitisji@.aol.com

Kanadą, pvz^apie kelio
nes ir turizmą, imigra
cinę Kanados tarnybą,įsi
darbinimą, pilietybę, ir 
pan.

Pateiktas ir lietuviškų 
svetainių žinynas.

Ambasados elektroni
nio pašto adresasdi- 
t e m b (d s tor m. ca. Aj

TRISDEŠIMT DEVINTASIS
“Dirvos” novelės konkursas.

Skiriamos D,VI PREMIJOS:

Pirmoji - 500 dolerių, 
Antroji - 300 dolerių

Iš A.A. SIMO KAŠELIONIO
Palikimo, kurį tvarko “Korp! Neo-Lithuania” 

vyr. valdyba

Tema: Autoriams suteikiama neribota teisė patiems 
pasirinkti novelės temą ir meninės išraiškos formas.

Paskutinė rankraščių įteikimo data - 2001 metų 
lapkričio 1 d. (pagal pašto antspaudą).

Rankraščius siųsti šiuo adresu:
' Dirva, Novelės konkursas,

P.O. Box 19191
Cleveland, Ohio 44119-0191

Konkurse kviečiame dalyvauti visus lietuvių 
rašytojus, gyvenančius Lietuvoje, JAV ar bet kurioje 
kitoje valstybėje.

Paruošimas: Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti perrašyti rašomąja mašinėle arba 
kompiuteriu ir pasirašyti slapyvardžiu. Tą patį slapyvardį 
užrašykite ant pridedamo užklijuoto vokelio, kuriame 
įdėta autoriaus tikroji pavardė, adresas ir telefono 
numeris. Tik laimėjusių vokeliai bus atidaryti. 
Nepremijuoti rankraščiai grąžinami, tik autoriams 
prašant, jų nurodytu adresu.

Vertinimo komisija paprasta balsų dauguma 
sprendžia, ką premijuoti.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr-l?

aol.com


9 Bent dvi kauniečių 
kartos susigyveno su”Per- 
kūno Namais" ir skvere
lyje esančia žinomo skulp
toriaus Roberto Antinio 
skulptūra "Perkūnas".

Jėzuitams grąžinus 
greta Perkūno Namų esan
tį sklypą, Jėzuitų Gim
nazijos vadovai kreipėsi 
į paminklosaugininkus, 
prašydami surasti skulp
tūrai kitą vietą. Atgau
tame sklype turėtų iš
kilti Gimnazijos sporto 
salė, valgyklos ir dirb
tuvių kompleksas.

Mieste kalbama, kad jė
zuitams nepriimtina skulp
tūra (ji ir vietos daug 
neužima), nes tai esąs pa
gonybės simbolis... Prie 
gerų norų, įvertinant me
ną ir istoriją, galima” 
rasti nesunkiai tinka
mesnę išeitį, išlaikant 
originalų, romantišką ar
chitektūrinį derinį^»

• Keturios buvusios 
sovietų respublikos be 
ginčų sutarė bendromis 
jėgomis kontroliuoti 10- 
tį kartų viršijantį nele
galų eršketų žvejojimą, 
nes joms nykstant, 
žj/miai menkėja kaviaro 
ištekliai.

Šią vasarą Rusija, Ka
zachstanas, Turkmėni- 
stanas ir Azerbai - 
džanas nustatys, kiek šių 
žuvų yra išlikusių Kas-= 
pijos jūroje ir pagal duo
menis bus paskirtos nau
jos kvotos bei sustiprin
ta žvejojimo kontrolė.

Eršketas yra 6-10 met
rų ilgio, be žvynų žu
vis, gyvena ~ Šiaurės Bal
tijos, Viduržemio jūrose, 
taip pat Europos ir 
š.Amerikos Atlanto van
denyno pakraščių gilu
mose. Neršti plaukia į 
upes. Didžiausios užauga 
Juodojoje ir Kaspijos jū
rose.

Eršketų pasitaiko ir 
Lietuvoje, Nemune. Kavia- 
ras, yapcf populiarus bran* 
gjyjų restoranu valgiaraš
čiuose...
2001.VH1.27.

Kairėje dail.

Anastazijos 

Tamošaitienės

rištinis

kilimas

"Užburta 

pilis"

» Populiarus lenkų sa
vaitraštis "Nie" teigia, 
kad neseniai Vilniuje 
atidaryti Lenkų Namai 
turėjo suvienyti Lietuvos 
lenkus, tačiau Lietuvos 
lenkai niekuo nesiskiria 
nuo lenkų Lenkijoje ir 
todėl Lenkų Namai 
sėkmingai visus sukiršino. 
Savaitraštis apgailestau
ja, jog į šių namų atidar 
rymą Vilniuje vasario 
mėnesį nebuvo pakviesti 
nei Lietuvos Prezidentas, 
nei Kultūros Ministeris,o 
atidarymo ceremonijoje 
nebuvo kalbama apie bend
radarbiavimą su lietu
viais, nors "pirmą* kar
tą lenkai yra Lietuvos 
valdančioje koalicijoje".

Savaitraštis suabejojo 
dėl Lenkų Namų reikalin
gumo. Rašoma, kad vie
tos lenkų literatai susi
būrė ne Lenkų Namuose, 
o Lietuvos Rašytojų Są
jungos lenkų skyriuje. Be 
to, Vilniuje yra astuo
nios lenkų mokyklos, ku
rių sporto salėse galima 
organizuoti įvairius ren
ginius, o esant reikalui, 
Rusų Dramos Teatro pa
talpas išsinuomoti visai 
parai už kelis šimtus li
tų. Lenkų Kultūros 
Namų išlaikymas Lenki
jos mokesčių mokėto
jams kasmet kainuos 
100,000 JAV dolerių.

Lenkų Namų statybą 
finansavo Lenkijos Se
natas.

• Režisorius Edmundas 
Nekrošius Venecijoje vyks
tančioje Teatro Bienalė
je parodė A.Čechovo"Žu- 
vėdrą". Tai eksperimenti
nis spektaklis, kuriame 
vaidina italai, prancū
zai, portugalai, belgai.

Vienas įtakingiausių Ita
lijos dienraščių "La Rep- 
publika” skyrė visą pus
lapį pokalbiui su žymiuo
ju režisoriumi, išgarsė
jusiu originaliais pasta
tymais pasaulinio masto 
teatruose.

• UNESCO nutarime pa
žymima, kad Lietuvos 
medžio drožėjų aievdir- 
bių menas priskiriamas 
prie visuotinio Kultūrinio 
Paveldo.

Tuo išskirtinu įverti
nimu džiaugiasi visi liau
dies medžio kūrėjai ir 
ypač meno istorikai, ku
rie seniai skatino ir su
prato to unikalaus sti
liaus grožį ir vertę.

• Lietuva pareiškė norą, 
kad šalia Vilniaus sena
miesčio ir Kuršių Neri
jos, UNESCO į Pasaulio 
Paveldo surašą įtrauktų 
Kernavės piliakalnių an
samblį ir unikalų kry- 
žiadiroystės palikimą.

Tai buvo aptarta per 
Lietuvos Užsienio Rei
kalų min.Antano Valionio 
susitikimą su UNESCO 
geri.direktoriumi Koichi
ro Matsuura.

KGB majoras reketi
ninkas

Valstybės Saugumo De
partamento vadovai ven
gia komentuoti praneši
mus, jog sulaikytas bu
vęs LSSR KGB majoras 
Viktoras Diominas.

Generalinės Prokuratū
ros Organizuotų Nusikal
timų ir Korupcijos Tyri
mo Departamento vyr. 
prokuroras A.KIiunka pa
tvirtino, jog yra iškelta 
baudžiamoji byla vienam 
buvusiam KGB Kontr
žvalgybos darbuotojui.

A.KIiunka kategoriškai 
atsisakė pasakyti as
mens Vardą, nes tai,anot 
prokuroro, valstybinė pa 
slaptis!

Tačiau dienraštis "Lie
tuvos Žinios"tvirtina,Kad 
Lietuvos Saugumo dar
buotojai jau seniai ste
bėjo V.Diominą, kai ga
vo Lietuvos piliečio 
skundą, jog buvęs KGB 
karininkas jį šantažuoja, 
reikalaudamas pinigų.Ke- 
gebistas grasino, jog pa
skelbsiąs to piliečio pa
vardę spaudoje, kaip ben
dradarbiavusio su KGB, 
nors minėtas pilietis ati
tinkamoms tarnyboms 
jau buvo prisipažinęs 
apie tokį bendradarbia
vimą. Pagal įstatymą, 
prisipažinusių asmenų pa. 
vardės neskelbiamos.

V.Diominas ne pirma
sis KGB karininkas, su
čiuptas už nusikalstamą 
veiklą. 1998m. buvo su
laikytas buvęs KGB pa
pulkininkis Bronius Ma- 
timajtis, vėliau nuteis
tas kalėti už padirbtų 
JAV dolerių platinimą. 
Yra žinoma, kad dauge
lis buvusių aukštų KGB 
karininkų Lietuvoje turi 
savo verslą, užsiima pi
nigų plovimu ir turi pui
kių ryšių aukščiausiose 
"politinio elito" ir sau
gumo sferose. Deja...

• Del negaliojančio paso 
į Lietuvą nebuvo įleista 
žymios firmos "Swarovs
ki" vieno savininkų žmo
na. Vilniaus oro uoste

Š.Onos bažnyčia 
• Šv.Onos bažnyčios Vil
niuje 500 metų jubilie
jaus proga liepos mėpe -- 
šio 26-29 d.d. vyko iš
kilmės: atidarymas paro
dos, kurioje buvo išdėsty 
ti jos statybos ir isto
rijos dokumentai, brėži- 

privatus reaktyvinis lėk
tuvas "Falcon 900" at- 
SKraidino šios bendrovės 
vadovą Gernot Langes - 
Swarovski ir jo žmoną 
Evą Langes - Swarovski. 
Jie atskrido iš Austrijos 
miesto Insbruko.

Swarovski imperiją, 
gaminančią pasaulyje pla
čiai žinomus ir vertina
mus papuošalus, aksesu
arus, drabužius, XIX am
žiaus pabaigoje Austrijo
je įkūrė Danielis Swa- 
rovsKi. Šiuo metu kom
paniją valdo penki jo 
anūkai. (Budrūs! Bravo 
Lietuvos pasieniečiai pa
stebėjo ponios negalio
jantį pasą ir jokios leng
vatos nesuteikė, nežiū
rint šios poros turtų ir 
verslininkiškų gabumų).

• Keli kilometrai nuo 
Vilniaus, prie Ukmergės 
plento, š.m.rugsėjo mė
nesį iš dalies bus baig
tas statyti Bendorėlių gy 
venvietės pirmasis kvar
talas.

Iš numatytų 83 indivi
dualių naujų bus pasta
tyti 33. iš viso Bendo
rėlių gyvenvietėje per 5 
metus numatyta pastaty
ti 40u namų. Projekto 
vertė sieks apie aU mili
jonų J a. V dolerių.

Visa gyvenvietė dus 
aptverta, prie įvažiavi
mo į teritoriją budės 
apsaugos. tarnyba. Gy
venvietės viduje bus po
ilsio kompleksas, vaikų 
darželis ir mokykla. Na
mas su apdaila, sutvarky- 
ta aplinka kainuoja apie 
40U tūkst.litų.

Taip sakant, išskirtina 
turtuolių gyvenvietė. Ne
gi jų jauv tiek daug, pa
geidaujančių net apsau
gos?... Kas jie tokie?...

Vilniuje. Nuotr.ELTOS
*

niai, plytos. Istoriogra
finę paskaitą paruošė 
vysK.Jonas Boruta SJ.

Jubiliejinėse pamaldo
se ir atlaiduose dalyvavo 
kardinolas Audrius Juo
zas Bačkis.

• Lietuvos ugniagesiai 
dalyvavo Pasaulio Polici
jos ir - Ugniagesių IX — 
siose žaidynėse JAV In- 
dianapolio mieste, iš vi
so dalyvavo 8.700 spor
tininkų iš 53-jų pasaulio 
valstybių.

Lietuvos ugniagesiai 
Pasaulinėse Žaidynėse da
lyvavo antrą kartą ir 
laimėjo 1 aukso, 3 . si
dabro ir 2 bronzos me
dalius.

Aukso medalį laimėjo 
greito kopimo laiptais į 
36-tą dangoraižio aukštį 
Lietuvoje jie treniravo
si Vilniaus Televizijos 
bokšte.

Šioje rungtyje, bend- ' 
roję. įskaitoje, sidabro 
medalį^ gavo Kl.Ragoži- 
nas, užkopęs 36 aukštus 
per 4 min.25 sek.

Dvi antrąsias vietas 
Lietuvos ugniagesiai lai
mėjo keldami kibirus 
vandens į bokštą ir krep
šinio žaidynėse.

Bronzos, medalius 
vyresnių kaip 40 metų 
ugniagesių grupėje, lai
mėjo R.Kazlauskas, o 
kultūrizmo rungtyje leng
vo svorio kategorijoje- 
Gintaras Martinkėnas- .

• Europos jaunimo (iki 
23 metų) Čempionate 
Olandijoje, Amsterdame 
Lengvosios Atletikos Čen> 
pionate bronzos medalį 
laimėjo septynkovininkė 
Austrą Skujytė, Lietuvos 
lengvaatlete*.

• Krepšininkas Saulius 
Štombergas kelsis į Tur
kijos sostinę [Stambulą, 
pasirašęs sutartį su 
"Efes Pilsen" klubu.

3 psL



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

H;PERELŠTEIHAS NEŠIOJA PLYTAS

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

3. (tęsinys)

Vasaros Jakutijoje ateidavo staigiai. Pakrantėse 
ledų kalnai dar gulėdavo ilgai, bet taiga sužaliuo
davo, pakrantėse pasirodydavo žolė ir laukiniai svo
gūnai. Tremtiniams vasara atnešdavo daug naujų 
rūpesčių. Saugumiečiai pradėdavo sudarinėti sąrašus 
į kasyklas ar bankrutuojančias gamyklas. Taigi, į 
tokį sąrašą papuolė ir li.Perelšteinas, kuris tuomet 
dirbo pianistu radijo komitete. Atvežė jį Pokrovs- 
ko plytų fabriką. Jis prie fizinio darbo nebuvo pra
tęs ir jo' pianisto rankos ten netiko. Jis skundėsi, 
kad jam gaila savo pirštų, kurie panešiojus plytas, 
niekam nebus tikę. Bet saugumui reikėjo ne klasi
kinės muzikos, o plytų. Aišku, plytų fabrikas iš 
darbo naudos turėjo mažai. Neužilgo jį išleido į ra
jono kultūros namus dirbti meno vadovu. J 
vadovaujamoje saviveikloje teko dalyvauti ir man. 
Vėliau radijo komiteto dėka H.Perelšteinui pavyko 
vėl grįžti į savo darbą radijo komitete.

Daug rūpesčių saugumiečiams sukeldavo atvežtas 
į plytinę N.Luekevičius. Jis turėjo simpatiją 
Jakutsko taksi parko dispečerę. Ji atsiųsdavo jam 
mašiną ir jis pabėgdavo. Suprakaitavęs "Kolka 
šmikis" bėgiodavo po Poicrovską jo ieškodamas. 
N.Luekevičius ^grįždamas į Pokrovską, sustodavo 
miške, prisirinkdavo kepurę grybų ir su jais parei
davo. "Kdlka šmikis" šaukdavo: "Kur buvai pabė
gęs?"

-Ar nematai, kad grybavau - atsakydavo jam.Po 
tokių pasikaloėjimų N'.Luckevičių išveže į tokias 
kasyklas, iš kur pabėgti buvo galima tik su ma
lūnsparniu. buvo ten ir daugiau jaunų tremtinių.Kad 
iš ten ištrūktų, jie taip sumanė. Pradėjo simpati
zuoti viršininkų žmonoms. Tokiems vyrams jos taip 
pat neliko abejingos. Viršininkai 
maldavo saugumą, kad greičiau juos 
kutską. Taigi, planas pavyko.

Nuotr.ELTOSBanko pastatas,Vilniuje
IM

Lietuvos Taupomojo

STALINO MIRTIS DŽIAUGSMAS

tai pastebėję, 
pasiimtų į Ja-

Ii< AŠAKOS

Baigęs technikumą, iš karto įstojau neakivaizdiniu 
būdu studijuoti geografiją Jakutsko mokytojų 
institute. Egzaminams ruošdavausi Mokslų akademi
jos bibliotekoje. Ten bedirbant, prie manęs' priėjo 
vienas draugas ruselis, kurio artimiau nepažinojau 
ir pradėjo šaukdamas aimanuoti: "Tu , žinai 
sunkiai serga Josiias Visarionovičius?". AŠ, išgirdęs 
tokią naujieną, norėjau juoktis, bet aplinkybės to 
neleido daryti. Taigi, paklausiau, kaip mes toliau 
gyvensim. "Be Stalino mums bus labai blogai" - at
sakė man. Kitą dieną Stalinas mirė. Ypatingai per
gyveno vietiniai rusai. Dauguma jų verkė. Tremti- 

, niai visi širdy džiaugėsi, galvojom - gal greit -pa
sikeis vyriausybė ir mus paleis. Bet musų lūkes
čiai neišsipildė. Režimas dar pablogėjo. Jakutske„ 
gan linksma buvo pagyvenusių lietuvių kompanija. 
Jie kovo 3, moters dienai, buvo užraugę Draskę 
(cukrinį alų). Nežiūrint į Stalino laidotuves, braškė 
išrūgo ir reikėjo"baliavoti". Nors "baliavojo" užsi
dangstę langus, dainų garsai pasiekė beliūdinčius 
Kaimynus. Kitą dieną jau pradėjo tardyti saugumas 
ir vos negavo "poilsio" lageriuose, išvažiuodamas į 
Lietuvą aš, kaip ptofsąjungos pirmininkas, 
gavęs turistinį kelialapį į šiaurės Kaukazą, 
mas Nalčike, vėl sutikau tą ruselį, kuris 
bibliotekoje aimanavo dėl Stalino mirties,
piktadarybes jaua tada buvo paskelbtos viešai, 
jo paklausiau 
las buvau tada 
jis vienas

Po to, kai Žemes Ūkio Banką privatizavo Lenkijos PEKAOV Ęankas (Ita
lijos Banko dukterine įmone), pinigai laiku sumokėti nebuvo, ir is Žemes ūkio 
Banko privatizavimo taip pat buvo gautas šnipštas.

Savo laiku ABN Bankas į sutarties su Taupomuoju Banku projektą buvo įra
šęs punktą, kuriame nuvo nurodyta, jog ABN Amro Bankas griežtai laikosi 
tarptautinių reikalavimų, eliminuojant iš Banko veiklos bet kokią korupciją ir 
interesų konfliktą, ~ bet tuometinis LTB valdybos narys Martinkus tokį 
sutarties pinktą griežtai atmetė.

1999m. lapkričio mėn.pabaigoje prasideda pirmieji mėginimai atstatydinti 
Visokavičių. 1999m. gruodžio men.7d. Visokavičiaus nurodymu, Alekna išsiun
čia laikšką ABN Amro Bankui, kuriuo nutraukia sutartį dėl LTB ir Lietuvos 
Telekomo privatizavimo. Visokavičius jau susitaręs su CS First Boston Banku, 
kad 
ABN 
LTB 
tyje 
ABN 
kitais klijentais, galų gale paliekiamas be nieko. Jo vadovai ištikti šoko

mėgins jam gauti mandatą Telekomo privatizavimui, nors sutartimi su 
Amro Banku buvo numatyta, kad sutarties teigiamos baigties atveju, 

gaus didelę sumą komisinių - keletą šimtų tūkstančių dolerių, o sutar- 
su CS First Boston apie komisinius Taupomajam Bankui nebuvo nė kalbos 

Amro Bankas, dirbęs ištisus metus, atsisakęs naudingų kontraktų su

buvau 
Buda- 

tada 
Stalino 

Aš 
kaip dabar jis žiūri į visa tai. "Kvai- 
" - jis man atsakė. Kvailas buvo ne 

bet milijonai verkiančiųjų. Mes neverkė- 
Mes gėrėme braškę.

1998m. S.Štombergas 
su Kauno "Žalgiriu" isko-

buvo 
dėl

priverstas 
nepalankių

išvykti
ACB

Baigiasi 1999 metai. LTB beviltiškai trypčioja vietoje. Pagaliau pavyksta 
atsikratyti Visokavičiaus, į jo vietą paskiriamas Križinauskas, LDDP laikais 
buvęs Finsų Ministeriu, vėliau su Bubniu (buvusiu LTB pirmininku) valdęs kon
sultacijų firmą. Jis užėmė ankstyvesnę poziciją ir nusprendė, kad LTB nupirk
ti turi Hansabankas. Pagaliau Lietuvos Vyriausybė, ilgai trypčiojusi vietoje,pa
skyrė Japonijos Banko Europos padalinį "Daiwa Europe" LTB konsultantu pa- * 
skatinėję privatizavimo fazėje. "Daiwa Europe" užbaigti darbą turėjo 2000 
metų rugpjūčio mėnesį, tačiau "Daiwa Europe" valdininkai, atsakingi už LTB 
privatizavimą, atostogavo ir visiems suinteresuotiems Europos Bankams, ku
rie kreipėsi, norėdami gauti informaciją apie privatizavimo sąlygas, buvo re
komenduojama kreiptis rugsėjo ar spalio mėnesį. Tokiu tad būdu 
Europe" atliko pavestą darbą.

2000 metų rugsėjo mėnesį, LTB privatizavimo darbai pačiame įkarštyje. 
Pagaliau grįžę iš atostogų Dudėnas ir Grybauskaitė randa, kao niekas nieko 
nedaro - strateginis investitorius neieškomas. Visus, ką tik galima Kubilių, 
Dudeną, Grybauskaitę, Juršėną, buv.prez.Brazauską, Paksą (po 2000m. Seimo 
rinkimų), Lionginą, daugelį Seimo narių - Gylį, Butkevičių, Bobelį, Ozolą, 
visas opozicines partijas - buvau informavęs apie tai, kad vyksta 
Skandinavijos bankų konferencija, , kad ji Lietuvai gali būti lemtinga, nes tuo
met vieno banko įtakoje atsidurtų 70 procentų finansų rinkos. Tai buvo aišku 
dar prieš pušų metų, tačiau paaiškėjo, kad tai niekam neįdomu. Niekam netgi 
ir dabar neįdomu, kad tas pavojus dar toli gražu neišnykęs, nes Skandinavijos 
Bankų interesai anaiptol nėra išnykę. O tuo tarpu Skandinavijos Bankai turi 
tendenciją ir toliau koncentruotis, o vėliau jie neišvengiamai atsidurs Vo
kietijos bankų kontrolėje. Jeigu ilgainiui Vokietijos bankas perims Lietuvos 
finansų rinkos kontrolę, jis bus suinteresuotas tik gauti pelną, o ne teikti 
platų banko paslaugų spektrą, Kam tektų skirti nemažą pelno dalį ir nemažai 
energijos. Tokį paslaugų spektrą ir jo teikiamus privalumus gali užtikrinti tik

"Daiwa

ii

vojo Europos taurę, po 
metų laimėjo Eurolygą, 
o šiemėt su "Tau Cera-

Lygos taisyklių Europos 
Sąjungos šalių žaidėjams.

mica" tapo ULEB Euro- 
lygos vicečempionu.

S.štombergą turkams 
paskolino Vitorijos "Tau 
Ceram ica” (Ispanija), su 
kuria lietuvis turi dar 
metus galiojančią suta-

Is Vitorijos puolėjas

• Paryžiuje, per aukšto
sios mados savaitę pir
mą kartą buvo 
pristatyta lietuviškų dra. 
bužių Kolekcija. Ją pri
statė žymiausias Lietu
vos drabužių modeliuo
tojas Juozas Statke — 
vičius viešbučio "George 
V" salėje,liepos rnėn.11d.

Book your Shortcut to Vilnius today!
Call us at 9r 737 0300 or toll free 1 800 265 0459
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konkurencija tarp atskirų bankų. Tokių šiuolaikinių paslaugų, kaip draudimas 
nuo valiutų svyravimo, lengvatinis būsto kreditavimas 25 metų laikotarpiui, 
kreditinės kortelės be pradinių^ įnašų (Lietuvoje tokių kredito kortelių joks 
bankas savo klijentams nė nežada siūlyti!), ir daugelio kitų teikimas yra 
įmanomas tik konkuruuojant su kitais bankais ir visomis jėgomis kovojant už 
savo klijentus, o joks monopolistas už savo klijentus nekovoja- jis juos išnau
doja. Tai reikia suprasti.

Kaip pavyzdį nurodysime, jog normalioje šalyje banko klijentas pradeda 
naudotis tuščia kreoitine kortele, jo išnaudota suma yra banko kreditas, den
giamas iš mėnesinio klijento darbo užmokesčio. Lietuvoje niekas apie tai nėra 
net girdėjęs, bankai į Lietuvos gyventojus žiūri kaip į aborigenus, jiems at
rodo, kad klijentų indėliai yra tarsi oanko nuosavybė. Bankas monopolistas 
diktuos ir palūkanų normas, ir maržą, ir kredito sąlygas, o kadangi Lietuvoje 
per nevykusį LTB ir Telekomo privatizavimą yra sužlugdyta vertybinių 
popierių rinka,* įmonėms, esant priverstoms imti verslo kreditus iš vienintelio 
banko, jis galėtų nulemti visą Lietuvos ekonomikos ateitį, Lietuva netektų 
bet kokios ekonomines nepriklausomybės. Taip ir galėjo atsitikti, LTB 
pardavus Hansabankui f ir SEB, ir Sewdbankui įvykdžius savo kombinaciją. 
Laimei, premjero R.Pakso privatizavimo patarėjai O. Juknevičienei pavyko pa
siekti, kad būtų palūkėta, kol paaiškės laukiamas susijungimas.

, r

2000 metų gruodžio mėn.31d. Lietuvos Vyriausybė su Vilniaus Banku pa
sirašo investicijų sutartį, pagal kurią Vilniaus Bankas visiškai atleidžiamas nuo 
mokesčių. Sutartis su Hansabanku vis dėl to buvo pasirašomą apdairiau, - 
—Lietuvos Turto Fondas jos pasirašyti nesuspėjo. Žinant Hansabanko strategiją 
nesunku suprasti pono Milašausko, buvusio .Visokavičiaus pavaduotojo LTB, o 
vėliau - pono Križinausko pavaldinio, paskyrimą Turto Fondo direktoriumi. 
Ponas Križinauskas, tapęs LTB Valdybos pirmininku, nelauktai parodė labai 
didelę iniciatyvą ir įtaką, skiriant naujosios Lietuvos Vyriausybės pareigūnus. 
Križinauskas iš pradžių siūlė Turto Fondo direktoriumi skirti savo verslo part
nerį Bubnį, tačiau, kadangi Bubnys buvo pernelyg nepakenčiama figūra, 
Križinauskas nusileido, kad Turto Fondo direktoriumi būtų paskirtas jo paval
dinys Milašauskas.

Nejučiomis darosi įdomu, kaip taip atsitinka, kad Hansabanko pageidavi
mais jau skiriami atsakingi Lietuvos pareigūnai? Kas per naujiena, kad vado
vauti LTB privatizavimui paskiriamas jo darbuotojas, - be jokios 
kompetencijos, ir netgi turintis aiškiai išreikštus interesus, nors formaliai jis 
tartum ir nedalyvauja procese?! Nemažiau įdomu, jog Milašauskas neatmeta 
galimybės, kad LTB bus parduotas Hansabankui. Kokia jaudinanti ištikimybė

Paryžiuje įvykusiame Vilniaus mero Artūro Zuoko 
susitikime su UNESCO organizacijos pareigūnais 
Lietuvos Respublikos • ambasadorė prie UNESCO 
Ugnė Karvelis A.Zuokui įteike originalius dokumen
tus,liudijančius Vilniaus senamiesčio įtraukimą į 
UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. Nuotr.ELTOS

hansabankui! įdomu, ar Lietuvos Konkurencijos Tarnyba ir Lietuvos Bankas 
patenkins tokią romantišką Milašausko svajonę?

Viena iš LTB privatizavimo sąlygų buvo, kad bankas, norintis pirkti LTB, 
turėtų ne mažesnį kaip A A lygio reitingą. Neaiškiomis aplinkybėmis,jau pačiu 
paskutiniu momentu, ši privatizavimo sąlyga buvo pakeista, banko reitingo ly
gis buyo įrašytas BBB-(dukterinis bankas). Visuomenei derėtų pasidomėti, kaip 
ir kodėl buvo padaryta, ir kas yra šios iniciatyvos autorius. įdomu, ar atsiras 
dėl to paklausimas Seime? Prisimenant, kad Hansabankui auditą darė ta pati 
firma, kuri savu laiku vienu metu darė finansinę analizę tuo pačiu laiku ir 
pirkėjui, ir pardavėjui, savo laiku dėl to buvo kilęs didžiulis skandalas. Ne
besitiki, kad ta aplinkybė ką nors nustebins. Niekam tai nerūpi, niekam tai 
neįdomu. O gaila!

Tačiau laikas nuo laiko Lietuvos finansų pasaulis patiria įdomių siurprizų. 
Ne visada jie gal malonus, bet nervus pakutena. Štai, mūsų valdininkų ke
liones į JAV metu, Lietuvos Finansų Viceministerė pokalbyje su vieno di
džiausių Amerikoje ’’Merrill Lynch” Banko vadovais pasiguodė, kad vargeli tu 
mano, ką jaunis daryti su tuo nelemtu Taupomuoju Banku, kuris šiuo metu 
yra praktiškai bevertis!.. To užteko, kad "Merrill Lynch” tuojau pat parašytų 
raportą, kuriame nurodė, kad Lietuvoje LTB vertė lygi nuliui ir išplatino tą 
raportą po visas pasaulio finansines rinkas. Ir po tokio marketingo mes dar 
galime tikėtis surasti Taupomajam Bankui gerą pirkėją?!

Gal mūsų valdininkams, vykstantiems į užsienį su valstybės reikalais, 
dere‘tų bent kiek pasidomėti, kas per pravojas yra ta toji diplomatija? Apie 
visą su LTB privatizavimu susijusį skandalą ir Lietuvos pareigūnų neveiklumą, 
gręsiantį Lietuvos finansų rinkos monopolizavimu, 2000 metų spalio mėn.5d. 
informavau Lietuvos Prezidentą Valdą Adamkų ir jo patarėjus D.Kuolį ir 
R.Mieželį. Nei iš Lietuvos Respublikos Prezidento, nei iš jo patarėjų puses 
nebuvo jokių veiksmų, išskyrus tai, kad Prezidento patarėjas R.Mieželis pa
mėgino mane išstumti iš menes, kurioje mes su Prezidentu kalbėjomės... 
Niekas - nei iš Prezidento aplinkos, nei iš Lietuvos Seimo (buvau informavęs 
ne mažiau kaip dvidešimt Seimo narių), nei iš Lietuvos Vyriausybės nerodė nė 
mažiausio susidomėjimo tuo, kas vyksta Taupomajame Banke ir aplink jį. Yra 
viso labo tik viena^ maloni išimtis - Premjero patarėja privatizavimo klausi
mais Ona Juknevičiene. O visi kiti, ne t tik, kad visiškai nesusigaudė ir 
nesuprato, kas dedasi, bet neparodė ne mažiausių pastangų pasistengti 
įsgilinti bent į reikalo esmę, nekalbant jau apie jo gilumines priežąstis.

• Garsusis iš Lietuvos 
maestro dirigentas Gin
taras Rinkevičius įsigijo^ 
labai galingą ir greitą 
motociklą "Yamaha V- 
Max". Keturių cilinderių, 
145 arklio jėgų motocik
las sveria virš 300 ki
logramų. G.Rinkevičius 
tvirtina,kad važiuodamas 
motociklu, jis atitrūks
ta nuo kasdieninių rū
pesčių.

Reikia manyti, kad 
muziko ausims bus reikta 
lingas nutriukšmintojas, 
paspaudžiant galingo "žir
go" pedal į.

"Saboniukai" vietos lie
tuvių buvo gražiai pri
imti, gavo dovanėlių iš 
KLB ir Calgary Vytauto 
Didžiojo Mokyklos.

Sužavėti ir dėkingi to
kia globa ir žaidynių sėk
me, grįžo namo.

Your Full Service Travel Agency
Call Martti 905 668 6155 or toll free 1 877 668 6155

FinnniR
10 Sunray St., Unit 204, Whitby, Ontario LIN 9B5

• Kauno jaunieji sporti
ninkai "Saboniukai” Cal
gary žaidė su Albęrtos. 
čempionais Lethrįdge ir 
laimėjo 112-108 taškų 
pergale.

Kitos rungtynės vyko 
Calgary su Kanados Jau
nųjų Krepšininkų čem
pionais liepos mėn.t>,7d.d. 
ir žaidynes "Saooniukai" 
laimėjo 89-83 taškais.

UŽ laimėjimus buvo 
pagerbti Garbės ženk
lais.

• "Vilmorus" apklausų 
duomenimis, reitingų len
telėje A.Paulausko So
cialliberalai nusmuko iš 
trečiosios vietos į penk
tąją. Tuo tarpu Liberalų 
reitingai žymiai pakilo. 
Socialliberalų partijos vi
cepirmininkas G.Dalinke- 
vicius, kalbėdamas apie 
jo partiečių reitingų smu
kimą, sake, jog partijai 
tai yra pavojaus 
ženklas, rodantis, kad So 
ciallioeralai nepateisino 
rinkėjų lūkesčių.

Socialliberalų partijos 
prezidiumas ir Seimo 
Frakcijos vadovybė nesle
pia, kad jau dabar pa
grindinis Socialliberalų 
uždavinys ruoštis busi
miesiems prezidento rin
kimams. Reiškia, kad vi
somis išgalėmis rekla
muos savąjį kandidatą ir 
partijos vadą A.Paulaus
ką.

NUSIŠYPSOKIME;

• Kartą pagavo čigoną bevagiant arklį ir nuvedė į 
policiją.
-Kam tu vogei arklį?
-Pone, aš nevogiau - sako čigonas - Einu keliu, 
stovi arklys skersai kelio. Einu pro galvą- 
kanda, einu^ pro^ užpakalį - spiria, lendu pro pil
vą - spaudžia. Šokau per viršų ir užšokau, arklys 
pradėjo bėgti, o žmonės pagavo.
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• Kanados Lietuvių Mu
ziejuje, Mississauga,Ont. 
vyksta gobelenų paroda, 
minint dail.Anastazijos 
Tamošaitienės' mirties de
šimtąją sukaktį.

NUSIŠYPSOKIME:
• Ateina vyras pas gydytoją ir sako:
-Daktare, aš negaliu turėti vaikų. Mano senelis 
negalėjo turėti vaikų, mano tėvas negalėjo turėti 
vaikų. Ar tai paveldimas dalykas?

Gydytojas:
-Na, o jus iš kur?
-iš Kijevo!

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje^ . 
įsikūręs nuosavuose namuose -

UHTAT KTA” LIETUVIŲ KREDITO 
A KOOPERATYVAS

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

Atidarymas vyko š.m. 
rugpjūčio mėn.25d. Pa
roda tęsis iki spalio mėn. 
14d.

Muziejaus lankymo va
landos: sekmadieniais —

• Maino čigonas arklį ir giria:
-Mano arklys labai geras, tik į medį nelipa ir gele
žies neėda.
Žmogus^ sumainė. Privažiavo prie tiltelio, arklys 
neina, žiūri - ogi aklas, norėjo pažaboti, žiūri — be 
liežuvio...

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

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS

10:30—6 val.v., pirma
dieniais 1:00-8 val.v.

Parodai gobelenai yra 
surinkti iš privačių ko
lekcijų, nes didžiuma jos 
darbų jau randasi Lietu
voje, Tamišaičių galeri
joje.

« NAUJA KNYGA "LIE
TUVIŲ TAUTODAILĖS 
INSTITUTAS IŠEIVIJO
JE". Redagavo Nora Kul- 
pavičienė. Ji buvo pri
statyta visuomenei LTT 
suvažiavimo metu Anapi
lyje, Lietuvių Archyvo- 
Muziejaus patalpose,s. m. 
rugpjūčio mėn.25d.4v.p.p.

Knyga yra gausiai iliu
struota instituto na- 
rių-tautodailininkų kūry
bos ir veiklos nuotrau
komis. Inf.

• Vytautas Bireta, pla
čios apimties visuome
nės veikėjas,Lietuvos 
Prezidento Valdo Adam
kaus dekretu už nuopel
nus Lietuvai apdovano
tas DLK Gedimino IV 
laipsnio ordinu.

Sveikiname!

• Toronto "Gintaro" an
samblis rugpjūčio mėn. 
16d. išvyko į Zacatecas 
vietovę Meksikoje, kur 
dalyvaus Tarptautinia
me Folkloro Festivalyje 
ir atstovaus Kanadai.Fes
tivalyje dalynauja 18 
kraštų.

KŲF 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 testanryšntus.

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pAjamų mokesčių.

Remkime lietuviu veikla Kanadoje'. Remkime Lietuva!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !

KLB TARYBOS RINKIMAI
c

XVIII-tosios krašto tarybos rinkimai visose 
apylinkėse

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

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

Algis Valiūnas
Kanados Lietuviu, B-nės Krašto Valdyba

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

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

pRISIKELIMO
TYvrapijos kredito kooperatyvas

Lapkričio mėn. 10d.an
samblis švęs savo veik
los 45 metų sukaktį.

Šią grupę sudaro: stu
dentų šokių grupė, ka
pela, "Angeliukų" mer- i 
gaičių choras ir palydo
vai. iš viso 40 asmenų.

"Gintaro", mokslo me
tams prasidėjus, repetici
jos bus įprasta tvarka.

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

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių

• Rugpjūčio men. 12d. LN 
svetainėje pietavo 295 
svečiai. Pranešimą pada
rė ir su svečiais su
pažindino Moterų. Būre
lio narė L.Balsienė.

• Rugpjūčio men. 19d. LN 
svetainėje pietavo 257' 
svečiai. Pranešimą pa
darė ir su svečiais su-. 
pažindino LN Kultūros 
komisijos narys A.Kynas. 
Svečių knygoje pasirašė 
vienas svečias iš Lietu
vos.

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind....................... 3.10%
180-364 d. term.ind.................. ...3.10%
1 metų term, indėlius..................3.30%
2 metų term, indėlius..................3.50%
3 metų term, indėlius................. 3.70%
4 metų term, indėlius............. ,..4.00%
5 metų term, indėlius................. 4.30%
1 metų GlC-mėn.palūk...............3.10%
1 metų GlC-met. palūk..............3.60%
2 metų GlC-met. palūk..............3.75%
3 metų GlC-met. palūk..............3.95%
4 metų GlC-met. palūk..............4.50%
5 metų GlC-met. palūk...;.........4.65%
RRSP, RRIFir OHOSP

“Variable”.......................  3.15%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind......3.85%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind. ..,.4.00% 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind......4.20%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind......4.75%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind. ....4.80% 
Taupomąją sąskaitą iki.............2.00%
Kasd. pai. taupymo sąsk..........2.00%
Kasd. pai. čekių sąsk. iki..........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

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

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

Duodame komercinius 
mortgičius iki $750,000.

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

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

6 psl.

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

Asmenines nuo..........r.7.80%
nekiln. turto 1 m..........6.65%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

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

TINKLALAPIS: www.talka.net v

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

CirrusMasterCard

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.17

■ Ic

.zKKSi®;.

PARAMA
AKTfVM per 122 milijonų dolerių

MOKAME
3.05% už 30-89 d. term, indėlius 
3.00% už 90-179 d. term, indėlius 
3.15% už 180-364 d. term, indėlius 
3.30% už 1 m. term, indėlius 
3.50% už 2 m. term, indėlius 
3.70% už 3 m. term, indėlius 
4.00% už 4 m. term, indėlius 
4.30% už 5 m. term, indėlius 
3.10% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
3.60% už 1 m. GIC invest. 
3.75% už 2 m. GIC invest. 
3.10% už 3 m. GIC invest. 
4.50% už 4 m. GIC invest. 
4.65% už 5 m. GIC invest. 
3.15% už RRSP & RRIF ind.
3.85% už RRSP & RRIF 1 m. term. ind. 
4.00% už RRSP & RRIF 2 m. term. ind. 
4.35% už RRSP & RRIF 3 m. term. ind. 
4.75% už RRSP & RRIF 4 m. term, ind 
4.90% už RRSP & RRIF 5 m. term. ind. 
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. palūkanų čekių sąsk. 
3.25% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.25% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

pažym.
pažym.
pažym.
pažym.
pažym.
(va r. rate)

IMAME
už asmenines paskolas

nuo.............................7.2
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su
- nekeičiamu nuošimčiu

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

- su keičiamu
nuošimčiu

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

6.00%

DUODAME
• asmenines paskolas 

iki $250,000
• mortgičius iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas

(Line of Credit)
• komercinius mortgičius

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO K0RTELĖ9 

ČEKIAI' • PINIGINĖS PERLAIDOS (MONEY ORDER9) 
KELIONĖS ČEKIAI (TRAVELER’S CHEQUED)

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI 9AVO BALANDĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: parama@total.net
KITOS PASLAUGOS

KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITU KRAŠTŲ 
PERSIUNTIMAS PINIGŲ (WIRE TRANSFERS) J LIETUVĄ IR KITUR

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

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: 
1573 Bloor Št.W., Toronto ON M6P 1A6 
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C8

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

http://www.talka.net
mailto:parama@total.net
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"VAIKO TĖVIŠKES NAMU" FONDUI AUKOJO
• A.a. Elžbietos Baršauskienės atminimui:

$140,- R.Baršauskas; po $100,-J.H.Kurylo, St.Buika 
ir Šeima; po $50,- V.G.Puodžiai, Step.Lukošius, 
J.V.Valiuliai, J.G.Blanchet; $75,- A.L.Mikalajūnai; 
$70,- G.Alionis; $40,- Pr.B.Kalpokai; $35,- A.S.Nes
tor; $30,- Iz.Mališka; po $25,- J.P.Adamoniai, 
S.J.Skučai; po $20,- Tony Jaunish, V.A.Murauskai, 
A.KauŠila, Al.Gražys, E.Paberalis, J.Adomaitytė,A. 
Dasys, A.šlekienė, G.Gedvilienė ir šeima,Br.D.Staš
kevičiai, R.Piečaitienė, Aleksandras Pie’šina, 
H.E.Celtoriai, J.St.NarušėviČiai, L.Visockis, B.Rup
šienė, R.Bilodeau, G.M.Zenaitis, G.Kudžmienė; po 
$15,- Mandie, Suzanne Pundziai, jsl.Kudžmienė, 
H.Naujokas; po $10,- A.Brilvicas, J.J.Žitkai, A.Pau
lauskas; $5,- Pr.Šultė. VISIEMS nuoširdžiai dėkoja

KLKM D-jos Montrealio Sk.

Linksmai paminėta Ry
čio ir Vilijos Bulotų 25m, 
vedybinė sukaktis.

Saulėta rugpjūčio men. 
4 dieną prie Lake Ar
chambault Ryčio ir Vili
jos vasarvieteje susi- 
rinko~ giminės, draugai ne 
tik iš Montrealio, bet ir 
Ottawos, pasveikinti ir 
atšvęsti sidabrinę vedybi
nę 25-rių metų sukaktį.

Vilijos paruoštos vai
šes' kvietė kiekvieną pa
sistiprinti skaniai
paruoštu maistu. Nuotai
ka buvo gera, nes skam
būs choristų balsai links
mino visus lietuviškomis

. Abu sukaktuvininkai 
padėkojo visiems už jų 
prisiminimą ir dalyvavi
mą šioje vedybinėje šven
tėje.

Mieli Vilija ir Ryti, 
Jūsų 25-rių metų sukak
ties proga, noriu primin
ti, kad tarp Jūsų varto
jamų svetimų kaloų, ne
užmirškit tos gražios lie
tuvių Kalbos ir tėvų gim
tojo krašto, brangios

ir prancūziškomis daino
mis, pritariant gitara 
Ryčio ir Sofijos draugei 
Jacqueline Guerra iš 
Meksikos.

Lake. Archambault 
ežero * bangos”*"!? v i ete pa-

Lietuvos.

Laikas visiems prabė
go greitai . ir vakarop 
svečiai ruošėsi į namus. 
-------  — - — . Dalyvė..

Vestuvių^ dieną, Š.m.rugpjūČio mėn.11-tąją, Mont Gabriel, QC vietovėje: 
tėvai - Alvydas ir Ramunė Kudžmaitė-Bulotai, jaunavedžiai Robin Dufour ir 
Kristina Bulotaitė, močiutės - Lilijana Bulotienė ir Genė Kudžmienė

Nuotr: Dalės Kudžmaitės-Sodo

simaudyti ir atsigaivinti 
nuo karštos, saulėtos die
nos. Jaunimas, pasinau- Grožėjimasis rudeniu'

Godamas gera proga, 
linksminosi prie ežero.

bukaktuvinis tortas ir 
kava atgaivino visus.Tuo 
metu sūnus Marius ang
liškai, duktė Sofija pran
cūziškai ir vyriausias sū
nus Dalius lietuviškai pa
sveikino tėvus, sulauku
sius sidabrinės vedybų su
kakties, linkėdami svei
katos, pasisekimo dar
buose. Buvo sugiedota Il
giausių Metų.

J. s .
Desmeje -

linksmas

jaunųjy sportininku 

pobūvis, baigiant 

užsiėmimus ir

prisimenant 

originaliosios 

lietuvių krepšininkų 

TAURO Komandos 

pink iasdeši m t mėtį. 

Birželio mėn. 6 d. 

Antano J.Mickaus 
ir jo sūnų - Antanuko 
ir Pauliaus iniciatyva^ 
buvo suruoštas 
smagus pobūvis.

Plačiau - kitame 

"NL" nr.

N uo t r. A. J. M i ckaus 

2001.VIII.27
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MIRUSIEJI:
• Nijole KLIČIŪTĖ, bu
vusi montrealietė,rugpjū
čio menesį mire New 
Yorkfe, sulaukusi 63m.

Liko motina Vanda 
Kličienė, duktė Adrija, 
broliai Algis ir Raimun
das su šeimomis.

Palaidota iVlontrealyje, 
Gote dės Neiges kapinėse.

• Jonas Vaitekūnas,46m. 
amžiaus staiga mirė rug
pjūčio mėn.19d.

Liko tėvai Sylvia ir 
Alphonse Vaitekūnai, 2 
seserys ir kiti artimieji!

Užuojauta mirusiųjų 
artimiesiems.

•« Medic Alert
ALWAYS O M CALL 

www.medicalert.ca

For more information

1-866-848-3259
I

• Artėjant naujiems moks
lo metams,Sveikatos dar
buotojai kviečia pasi
rūpinti atitinkamais ženk
leliais mokiniams, turin
tiems alergijas ar kito
kias problemas, sugrįž
tant į mokyklas.

• Jaunas satudentas - iš 
Toronto, studijuojantis 
dabar Concordia Univer
sitete IVlontrealyje, ieško 
nedidelio buto arba kam
bario. Pranešti redak
cijai.

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

Dantų gydytojas 
8606 Centrale (kamp.45 
Av., Suite 20% LaSalle,, 
Que. H8P 1N5. 

Tel: 364 - 4658

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

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika* 

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

(Metro Cote des Neiges)

Notarė
RŪTA POCAUSKAS-RUDINSKAS 

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

Montreal, Quebec H3H 2S2

Tel: 931-7174
8 psi.

Privatus kabinetas 

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

(Metro Place St.Henri)

Jaunavedžiai Kristina (Bulotaitė) ir Robin Dufour

• Š. m.rugsėjo mėn.2d. 
po 11 vai. Mišių visi yra 
kviečiami į parapijos sa
lę, kur bus aptariamas 
Seselių Namo pirkimas. 
Reikalinga, kad susirinki
mo proga Komitetas 

• Regina ir Petras Bri- vičienė per 1 metus yra 
kiai ir Birutė Nagiene išaudusi 10 juostų, 5-ios 
buvo nuvykę į Lietuvių jų kaišytinės. Taip pat
Tautodailės Instituto me- tris stulas ataustas rink
tinį suvažiavimą, kuris tiniu būdu ir 6 kakla-
vyko šįmet Mississauga, raiščius.
Ontario, Anapilyje. Šįmet ji suvažiavime

Narė Danute Staške- dalyvauti negalėjo.
***************************

Svečiai iŠ Lietuvos prie Seselių Namų Mont- 
realyje: kairėje-kun.Tomas Karanauskas :,desineje
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DĖMESIO!

J
Rengiame ciklų rasinių apie "Nenpriklausom^ 

Lietuvą”. KAS TURITE "NL" posėdžių, gegužinių, 
Spaudos Balių, Grožio Karalaitės rinkimų, talkų ir 
talkininkų bei kitokių, NUOTRAUKŲ,?

MALONIAI PRAŠOME paskolinti arba ATIDUOTI 
"NL" Redakcijai. Galima perduoti ir asmeniškai 
Nijolei Bagdžiūnienei arba Alvyrai Burkšaitienei.

Dėkojame ir laukiame! "NL"

A D AMONIS INSURANCE AGENCY INC
3907 A ROSEMONT Blvd.,MONTRĘAL,QC.,H1X 1L7

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

paaiškintų dabartinį mū
sų Parapijos priklauso
mumą Montrealio Vysku
pijai ir jos taisykles 
dėl turto įsigijimo ap
linkybių.
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• Šių metų pabaigoje iš 
Aušros Vartų P-jos ga
lutinai išsikelia mūsų, 
telkinio Seselės.

Jeigu kas turi konkre
čių pasiūlymų del jų na
mo pirkimo bei panaudo
jimo, galėtų, prieš tai 
susitarus telefonu, at 
vykti į kleboniją ir pa
sidalinti mintimis' šiuo 
klausimu.

Klebonas ir Parapijos 
Komiteto nariai būtų už 
tai labai dėkingi.

Nesant Konkrečių pla
nų, Parapijai pirKti Se
selių Namus nebūtų įma
noma.
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