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ĮVYKIŲ 
APŽVALGA

B.N.
NERAMI VASARA

Izraelio min.p-ko B. 
Netanjahu ir jo vyriausy
bės konfliktas su Pales - 
tiniečių vadu Y.Arafat’u 
stipriai paaštrėjo.

Rugpjūčio mėn. 9 d., 
su nepavydėtinu uždaviniu 
į Jeruzalę atvyko JAV pa» 
siuntinys Dennis Ross. Jis 
bandys paveikti Y.Arafat’a 
kad griežčiau suvaldytų 
Islamo kraštutiniuosius,po 
to j kai prieš 2 savaites Je
ruzalėje buvo išsprogdin - 
tos bombos ir žuvo 15 iz
raelitų. Yra davinių, kad 
ruošiamasi ir kitiems pa
našiems veiksmams.

Juos iššaukė Izraeliui 
pradėjus naujų gyvenvie - 
čių. statybas Jeruzalės ry
tuose, palestiniečių sekci
joje, Dėl tebuvo padaryta 
priekaištų ir saviškių- Iz
raelio visuomenėje ir vy
riausybėje.

Atsakant į terorą,B.Ne 
tanjahu pareikalavo, kad 
būtų suimti 188 Hamas ir 
islamiškojo Jihad nariai. 
Šiuos reikalavimus sutvir
tino ir griežtomis sankci
jomis Palestiniečių savi - 
valdai: sustabdė mokesti
nių pajamų pervedimą pa
lestiniečiams, visas taikos 
derybas ir uždarė sienas.

JAV ir tarptautinės ko
misijos kreipėsi j B.Netan- 
jahu, nurodydamos labai 
rimtas pasekmes dėl tokių 
sankcijų. Siūlo pagal dar 
veikiančius taikos susitari
mus, bent išmokėti pales
tiniečiams priklausančias 
sumas ir nesustabdyti de
rybų.

Raktas į pastovesnę tai
ką būtų: nebeatidėtinas
sunkus sprendimas dėl Je
ruzalės miesto. Ar ji ga - 
Ii būti dviguba sostine ?

• BELGRADE tiriami 
karo nusikaltėlių veiks
mai, jų tarpe ir Jugosla
vijos gynybos m in. P. Bu- 
latovic’ iaus. Jis įtaria
mas įsakęs suimti ir 
deportuoti musulmonus, 
yra pirmasis aukščiausio- 
šio rango vyriausybės as
muo, apkaltintas nusikal
tėliškais karo veiksmais

Tiltas per Nemuną - Merkinėje
Jugoslavijoje.

• BOSNIJOJE-HERZE- 
GOVINOJE vykdomi ma
sinių žudynių aukų kapi
nyno atkasinėjimo dar
bai. Žudynes vykdė 2 
serbai, tvarkę Brco kon
centracijos stovyklą Šiau
rės Vakarų Bosnijoje, su
varę į ją šimtus musul
monų ir kroatų 1992 m.

• POL POT, Kambodijos
tironas vadovavęs Khmer 
Rouge vyriausybei, atsa
kingas uz daugiau kaip 1 
milijono kambodiečių
nužudymą, kankinimus, 
marinimus badu ir sun
kiųjų darbų prievolėmis, 
1975-79 metų laikotarpy
je.

Nors slapstėsi, tačiau 
buvo suimtas šiaurinėje 
Kambodijos dalyje. ’’The 
Economic Revew” kores
pondentui pavyko nufil
muoti kaip žmonės jį 
pasmerkė ir nuteisė kalė
jimu iki gyvos galvos. 
Sis video filmas buvo 
rodomas Phnom Penh 
centrinio turgaus aikštė
je ir populiarioje subu
vimų vietoje prie šven
tyklos. Žiūrovai pageida
vo. kad Pol Pot būtų nu
teisiamas ir Valstybinio 
teismo Phnom Penh”e.

Atrodo, kad vis dėlto 
tironai (ir tironiukai) 
dar neblogai išsisuka nuo 
bausmių. Pol Pot išbuvo 
beveik 18 metų ’’nelie
čiamas".

KANADA SIUNČIA . 
PAGALBĄ S. KORĖJAI

Tarptautinio Bendravi
mo min. Don Boudria 
pranešė, kad Kanada 
siunčia maisto davinius 
2 mil. dolerių vertės Š. 
Korėjos vaikams iki 6 
m. amžiaus ir kitiems,la
biausiai jų reikalingiems.

Jungtinių Tautų Orga
nizacijos stebėtojų nuo
mone, kasdieninės mais
to porcijos, kurios ski
riamos Š. Korėjos vyriau
sybės, sudaro tiktai apie 
1/4 minimumo kalorijų, 
reikalingų palaikyti gyvy
bę.

"Pažangioji" komunsiti- 
nė Š. Korėjos diktatūra 
tikrai pažengė - atbu
lai...

Prieš porą mėnesių pa
bėgęs vienas įtakingiau
sių ir žymiausių komunis- - 
tinės Korėjos valdžios 
veikėjų, Hwang Jang 
Yop atvyko į Pietų Korė
ją - pas priešus. Jis jau 
ne pirmą kertą po pabė
gimo viešai pripažino, 
kad komunistinė sistema, 
prie kurios įvedimo jis 
pats buvo reikšmingai 
veikęs, yra žlugdanti ir 
sugriuvusi. Šiaurės Korė
ja atsidūrė ant bado 
ribos ir gali pradėti 
karo veiksmus, - įspėja 
jis, - ir ta grėsmė pa
veikė pasitraukti iš savo 
krašto ir paskelbti apie 
grėsmę. Dešimtmečiais 
buvo viskas aukojama

Nuotr: G.Montvilienės 
milijoninei kariuomenei 
pagal komunistinį stilių.

Pietų Korėja, apklausi- 
nėjant pabėgėlį, pasisakė 
žiniomis pasidalinsianti 
su JAV ir Japonija. 
Spėjama, kad Š. Korėja 
savo karinėje programoje 
buvo numačiusi ir atomi
nių ginklų gamybą.

Šį pavasarį kraštui gre
sia badas, prie kurio, ša
lia neveiksmingos žemės 
ūkio sistemos, prisidėjo 
ir dviejų metų iš eilės 
kilę neeiliniai potvyniai.

NEBEPABĖGS NUO KA
NADOS VIENYBĖS 
REIKALŲ

Š.m. liepos mėn. pir
moje pusėje vyko tradi

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS PRANEŠA, kad iš 
1996 m. pajamų yra paskirtos stipendijos Lietuvos 
studentams;
$1500 - Kuncytei Rolandai; $1000 - V.D.U. Teologi
jos Fakulteto studentams; po $500 - Bučioniui Vy
tautui, Saikeliui Tomui, Baliūnaitei Kristinai, Lan
kauskui Gediminui, Davoliutei Violetai; po $250 - 
Akucevičiutei Dianai, Bagdonavičiūtei Jurgai, Saka
lauskui Antanui, Zimnickaitei Alicijai.
Stipendijos Kanados lietuviams:
$1,500 - Laanso Peter; po $500 - Viskontas Darius, 
Našlėnas Skaistė, Giedris Andrius, Karasiejus Ginta
ras, Čeponkus Andrius, Pečiulis Rimas, Paulionis Li
nas, Sinskaitė Gintarė, Čuplinskas Indrė, Lukošėnai- 
te Birutė, Balaišis Mary, Viskontas Indrė.

Nepatenkintų prašymų iš Lietuvos 5 ir iš Kana
dos 17, kurių tarpe 7 lankantys Aukštesniuosius Li
tuanistikos kursus prie Šeštadieninės Maironio mo
kyklos Toronte. Skirstymas ar stipendijų atmetimas 
patvirtintas K.L. Fondo Tarybos.

K.L.F. Raštinės Vedėjas

cinis Kanados ministerių 
pirmininkų subuvimas 
New Brunswick’e, apta
riant įvairius reikalus.

Neformaliai, iškilus 
pastaboms dėl Kanados 
federalizmo patobulinimo, 
supykęs Lucien Bouchard 
pasitraukė iš subuvimo.

Albertos min. pirm. 
Ralph Klein' as, pajudi
nęs šį klausimą, užtikri
no, kad Vakarų Kanada, 
ypač Alberta (dažnai 
vaizduota kaip "antikve- 
bekiška") supranta Que
bec' o pastangas išsaugo
ti ką jau turi- kalbą, 
kultūrą, tradicijas ir įsta
tymą. Albertos gyveno- 
jai su tuo sutinka. Ta
čiau nemano, kad Que
bec’ as turėtų teisę į spe
cialų statusą ar specia
lias galias, jeigu tuo 
susikurtų nelygybė (tarp
provincijų).

Quebec'© opozicijos - 
Liberalų partijos vado
vas Daniel Johnson' as 
komentavo, jog L. Bou
chard'as, tvirtinąs, kad 
Kanada nenorinti kvebe- 
kiečių, pats yra tas, 
kuris siekia kvebekiečius 
atitraukti iš Kanados ir 
atsisako dalyvauti pokal
biuose apie federalizmo 
patobulinimą, nors didelė 
dauguma kvebekiečių 
nori priklausyti Kanadai.

Ministerial pirmininkai 
po^ šio subuvimo nutarė 
sušaukti Valstybės Vie
ningumo ("National Uni
ty") konferenciją šį rude
nį, dalyvaus joje L. Bou
chard'as ar ne. Nebepa- 
bėgs nuo rimto ir aiš
kaus šios problemos spren
dimo ir visi ministerial.
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J. EDGAR atstovė Pat Michalski 
U-to studentus, atvykusius į guber

JAV Illinois Valstijos Gubernatoriaus 
(viduryje) pasveikino Kauno Technikos 
nato-riaus įstaigą.

LŽjlŽJlŽJLŽJLŽilŽJLŽj IŽJLŠjLŽJLŽjLŽJLŽjlŽ/Reiniu Pakei- 
timų dėl sudėties ("suda-

l-ASis PLB SEIMAS LIETUVOJE UŽBAIGĖ

Š.m. liepos mėn. IX- 
asis PLB Seimas pirmą 
kartą posėdžiavo nepri
klausomoje Lietuvoje. 
Dalyvavo 131 atstovas 
iš 24 pasaulio šalių. 
Visą savaitę trukusį su
važiavimą užbaigė išvy
ka į Punską.

Seime nedalyvavo Ven
grijos, Prancūzijos, Olan
dijos ir Uzbekistano lie
tuvių atstovai.

Seimą atidarė PLB 
p-kas Bronius Nainys, in* 
vokacijai pakvietęs Vil
niaus arkivyskupą Audrių 
Bačk į.

Žodžiu sveikino prez. 
Algirdas Brazauskas, Lie
tuvos Seimo pirm. Vytau
tas Landsbergis, užsienio 
lietuvių vysk. Paulius 
Baltakis ir Vilniaus me
ras Rolandas

Prezidentas 
kad Lietuvos 
kasmet skirs 
litų ypač Rytų kraštų 
lietuvių veiklai.

Po oficialiai pristatytų 
delegatų buvo sudarytos

Paksas.
pranešė, 
valstybė 

3-4 mil.

to-įvairios atitinkamos 
kiam suvažiavimui komi
sijos.

Diskusijos užsitęsė dėl 
darbotvarkėje neįrašytų 
praėjusio Seimo nutari
mų skaitymo. Daugelis 
atstovų iš Rytų kraštų 
ir kitų žemynų pageida
vo daugiau informacijų. 
Taip pat nebuvo pateik
ta finansinė PLB Valdy. 
bos ataskaita, nebuvo 
nustatytas laikas Seimo 
nutarimams priimti.

Bendrai diskusijų dar
bo grupės iš pranešimų 
buvo veiksmingai sudary
tos, jose matėsi ge
ro sugyvenimo dėka įvai
rių kraštų lietuvių atsto
vų, įvyko gyvi simpoziu
mai, diskusijos, kultūros, 
švietimo, šeimos temo
mis. Ypač rūpinamasi
lietuviškomis mokyklo
mis. Pasitvirtino, PLB
pavadinimas nebus keičia
mas; nėra reikalo 
sudaryti 
Nutarta, 
rinktųsi kas 3 metai.

ir 
tarybą. 
Seimas

naują 
kad

Seimas priėmė keletą

ro visi lietuviai gyveną 
už Lietuvos respublikos 
ribų”). Taip pat nutarta 
kad PLB V-bos atskaito 
mybė būtų patiekta 
kartą per metus su praė
jusių metų veiklos prane
šimais, ateinančių metų 
finansine sąmata ir veik
los planas. Taip pat PLB 
lėšų sudarymo praneši
mas, pridedant PLB Fon
do ir kraštų bendruome
nių paskirtą paramą.

PLB B-nės pirmininkui 
žurnalo ’’Pasaulio lietu
vis" redaktoriui Broniui 
Nainiui buvo įteikta įspū
dinga medžio skulptūra- 
"Rūpintojėlis" 
rožės žiedas 
šventimus ir

juosta ir 
už jo pasi- 
nenuilstamą

bendruomeninį darbą.
Patiekta konkrečių 

pasiūlymų ypač švietimo 
ir šeimos sričių klausi
mus 
savo 
mu pasireiškė 
atvykusi Milda Lenkaus
kienė, dr. V. Černius 
(Lietuva); iš Kanados - 
Irena 
Rasa 
čiūtė;

nagrinėjant. Čia 
įnašu ir vadovavi- 

iš JAV

Lukoševičienė ir 
Kurienė-Lukoševi- 
iš Australijos - 

J. Vabolienė, iš Gudijos 
V. Tarnauskaitė, A. 

Šmitas - Vokietija; A. 
Treja - Latvija. Lietu
vos Švietimo ir Mokslo 
min. Z. Zinkevičius vi
sus pasveikino ir pareiš
kė 
sianti, 
savo dvasia būsianti lie- 
tuviška.

Buvo kalbama ir apie

kad Lietuva klestė-
jeigu mokykla

MONTREAL 
You're my city!

techninių 
naudojimą, 
atitinkama 

medžiaga.

moderniųjų 
priemonių 
aprūpinant 
kultūrine

VALDYBOS RINKIMUO
SE balsuota už sąrašą. į 
jį įėjo 3 atstovai iš Ka
nados: R. Kurienė, kun. 
E. Putrimas, A. Šileika; 
iš JAV: Vytautas Kaman- 
tas, M. Lankauskienė, 
H. Žibąs, A. Rugienius; 
iš Vokietijos - T. Bartu
sevičius; iš Ukrainos - 
D. Čiornyj; iš Rusijos - 
V. Voliūnas; iš Australi
jos- G. Žemkalnis.

NAUJUOJU PIRMININ
KU išrinktas Vytautas 
Kamantas (antrą kartą 
tokioms pareigoms). Sei
mo atstovai Broniui Nai
niui įteikė knygą su visų 
atstovų padėka ir para- 

/ nukelta į 3 psl./

Montrealietis Liudas Stankevičius š. m. liepos mėn.lankėsi Vilniuje > 
dalyvavo prancūzų tautinės šventės "14 Juillet" priėmime Pran
cūzijos ambasadoje. Nuotraukoje- prie ambasados įėjimo su 
dviem žandarais. Nuotr: A.Sutkaus

. 2 psl.

MONTREALIO MIESTAS SIŪLO JUMS 
VISĄ EILĘ įVAIRIŲ PATARNAVIMŲ IR 
DAUGIAU KAIP 4000 LAISVALAIKIO 
UŽSIĖMIMŲ.
SMULKIAU APIE TAI SUŽINOSITE, 
GAVĘ MIESTO LANKSTINUKŲ'’REPER
TOIRE^' KURIS BUS IŠDALINTAS RUG
PJŪČIO PABAIGOJE VISIEMS BUTAMS.

NEPAMIRŠKITE UŽSIREGISTRUOTI 
RUGSĖJO MĖN. 8-11 d.d.

* REGISTRACIJA Claude -Robillard komp
lekse vyks rugsėjo mėn. 4-10 d.d., o Godbois 
komplekse - rugsėjo mėn. 6-12 d.d.

Daugiau informacijų 
gausite 

87-ACCĖS 
(872-2237)

http://www.ville.montreal.qc.ca/ #659
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Lietuvoje
PLB SEIMAS.,..

/.......atkelta iš 2 pl./
V , ■ V . . ......... . ......... * ------
sais uz jo darbą ir toli
mesniuose kraštuose 
gyvenančių lietuvių įtrau
kimą į bendruomenę.

PLB Valdyba surengė 
Partizanams pagerbtuves 
į kurias atvyko jų 160, 
bei dauguma PLB Seimo 
narių. Po įžanginio Ir. 
Lukoševičienės žodžio, 
programai vadovavauti 
buvo pakviesta Ramunė 
Sakalaitė-Jonaitienė. Ati
tinkamą poeziją, įnešus 
išsaugotas partizanų vė
liavas ir sugiedojus Lie
tuvos Himną, skaitė 
Vytautas Dumšaitis, Ra
sa Lukoševičiutė-Kurienė, 
R. Sakalaitė-Jonaitienė.

Kalbą pasakė-Lietuvos 
Laisvės Kovos - sąjūdžio 
pirmininkas Jonas Čepo-

LIETUVOS PLIETYBĖS 
įstatymo PATAISOS

Priėmus PILIETYBES 
ĮSTATYMO pakeitimus, 
Lietuvos pilietybė bus 
suteikiama vaikaičiams 
asmenų, iki 1940 m. 
birželio 15 d. turėjusių 
Lietuvos pilietybę, nors 
jie (vaikaičiai) ir bus įgi
ję kitos valstybės pilie
tybę.

Įstatymo pakeitimais 
taip pat palengvinta ir 
Lietuvos pilietybės gavi
mo tvarka. Jei asmuo 
negalės pateikti doku
mentų, įrodančių, kad 
jis iki 1940 m. birželio 
15 d. turėjo Lietuvos pi
lietybę, ar kitų dokumen
tų, liudijančių jo lietuviš
ką kilmę (pvz., tokie do
kumentai neišliko), ga
lios notaro patvirtinti 
trijų Lietuvos piliečių pa
tvirtinimai apie tai, kad 
asmuo iki 1940 m. birže
lio 15 d. turėjo Lietuvos 
Respublikos pilietybę.

Pilietybės įstatymo 
straipsnių pakeitimai pa
dės grįžti į Lietuvą išau
gusiai trečiajai užsienio 
lietuvijos kartai ir daly
vauti Lietuvos ekonomi
niame bei kultūriniame 
gyvenime.

J. Anskaitienė
« Lietuvos Prezidento rin
kimu datą oficialiai pri - 
valo paskelbti Lietuvos 
Seimas.

Konstitucija numato,kad 
prezidento rinkimai turi 
įvykti paskutinį sekmadie
ni1 likus dviem mėnesiams 
iki prezidento kadencijos 
pabaigos. Tokiu būdu,pre- 
.zidento rinkimai _ turėtų
vykti š.m.gruodžio men. 
21 d.

• Artūras PAULAUSKAS 
gaus Lietuvos Liberalų 
sąjungos (LLS) paramą 
per prezidento rinkimus, 
jei sutiks pasirašyti bend
rų politinių nuostatų 
susitarimą.

LLS taryba, apsvarsčiu
si Valdo Adamkaus, Vy
tauto Landsbergio ir Ar
tūro Paulausko kandidatu--
1997. Vm.12 

nis, giesmes giedojo 
Irena Bražėnaitė ir par
tizanų kvartetas: Ant. 
Paulavičius, Vincentas 
Kuprys, Vyt. Balsys, 
Ant. Lukša ir VI. Šiukš
ta.

B. Nainys, buvęs lais
vės kovotojas, šiltai pa
sveikinęs partizanus, 
įteikė PLB sveikinimą - 
leidinėlį. Pabaigai sugie
dojo ’’Lietuva brangi”.

Prez. Alg. Brazauskas 
ir Seimo p-kas Vytautas 
Landsbergis atsilankė 
vakare į užbaigimą ir 
atstovai šnekučiavo pasi
vaišindami, kapelos mu
zikos fone. Sekmadienyje 
sutapusiame su Valsty
bės Dienos švente, daly
vavo atstovai iškilmėse, 
o vakare - koncerte.

Po to vieną įspūdingą 
dieną praleido Punske.

Lauksime nutarimų 
oficialaus pranešimo.

ras, nusprendė pasirinkti 
pastarąjį.

Liberalų sąjungos Vil
niaus skyriaus pirm. Gin
taras Steponavičius sakė 
kad yra labai didelė 
tikimybė, kad A.Paulaus
kas pasirašys susitarimą, 
nes dėl to su juo jau 
buvo tartasi.

Tuo norima užsitikrinti, 
su kokiomis idėjomis 
kandidatas dalyvaus rin
kimuose, su kokiomis 
politinėmis jėgomis yra 
linkęs bendradarbiauti.

Pasirašius dokumentą, 
LLS skyriams bus reko
menduota pradėti dery
bas su A. Paulausko 
rėmėjais dėl dalyvavimo 
kandidato rinkiminiuose 
štabuose. Taip pat bus 
sušaukta LLS konferen
cija, spręsti partijos kan
didato prezidento rinki
muose iškėlimo klausimą,

• Liepos mėn. 16 d.Lietu- 
vos premjeras Gediminas 
Vagnorius atleido Sveika
tos apsaugos viceminis- 
terę Danutę Kučinskienę 
iš pareigų.

"Lietuvos rytas" sekan
čią dieną pranešė, ~ kad 
viceministerė D. Ručins
kienė po spaudos konfe
rencijos, sumušė šio dien
raščio žurnalistę Liną 
Lileikienę.

Anot "Lietuvos ryto" 
po spaudos konferencijos, 
viceministerė pakvietė 
L. Lileikienę į savo ka
binetą. Ten, neurologės 
specialybę turinti D. Ku- 
einskienė reikalavo pasa^- 
kyti gydytojo vardą, ku
ris neigiamai atsiliepė 
apie jos psichiatrijos ži
nias. Žurnalistei atsisa
kius įvardinti, sveikatos 
apsaugos viceministre 
smogė jai į veidą.

L. Lileikienė norėjo iš
kviesti policiją, tačiau 
viceministrės sekretorė 
neleido pasinaudoti tele
fonu, sakydama, kad jis 
skirtas "tarnybiniam nau
dojimui". Vėliau teisės 
medicinos tarnyba pa
tvirtino žurnalistės su
mušimą.

Genė 
Montviliene 
su artimaisiais 
aplankė Šią 
vasarą 
Vinco Krėves 
tėviškę 
Subartonyse

• LIETUVOS SEIMAS’ 
savo pavasario sesiją 
baigė ir, pagal Konstitu
ciją, darbą pradės rugsė
jo mėn. 10 d., o pagal 
reikalą, iki šios datos, 
gali būti sušauktos neei
linės sesijos.

Baigiant sesiją liepos 
mėn. 3 d., Seimo p- 
kas Vytautas Landsber
gis darbą įvertino 8- 
niais (iš 10-ties) ba
lais (t.y. taškais). Jo žo
džiais... "Seimas padarė 
daug esminių sprendimų, 
padėjo Vyriausybei tvar
kyti finansinius ir socia
linius reikalus, sudarė 
teisines sąlygas kovoti 
su korupcija ir organizuo
tu nusikalstamumu".

Tačiau konkrečiai - 
- juk ne paslaptis, kad 
gal ir ne mafijoziškai 
veikiančių mušeikų , už
puolėjų , vis,-ypač pasku
tiniu metu,-sumušančiy 
kitų Vakarų valstybių 
atstovus ar darbuotojus, 
dar vis nevyksta pričiup
ti!.. Keistai sutampa tai 
su visais ginčais dėl Lie
tuvos priėmimo į NATO. 
Neverta laukti vis ilgai 
trunkančių Seimo sprendi- 
mų:tuojau efektingai sau
goti svarbius užsienio dar
buotojus. Kad ir su kuoka...

APKALTINTI "TAURO" 
BANKO VADOVAI

žinomas "Tauro" banko 
valdybos pirm. Gintaras 
TERLECKAS ir io pirmo
ji pavaduotoja Rasa ŠE- 
RĖNIENĖ už sukčiavi
mus patraukti baudžiamo
jon atsakomybėn.

Buvę "Tauro" banko 
vadovai įtariami, kad 
kartu su kitais asmeni
mis pasisavinę 2.5 mil. 
litų. Kad paslėptų netei
sėtą pinigų pasisavinimą 
G. Terleckas ir R. Šerė- 
nienė naudodavosi kai 
kuriomis J’Tauro" banko 
įtakoje esančiomis įmo
nėmis.

Prokuratūra jiems pa
skyrė sumokėti pinigi
nius užstatus. G. Terlec
kas iki liepos 21 d. turi 
sumokėti 500,000 litų, o 
R. Šerėnienė - 300,000 
litų. Jų nusikaltimas yra 
stambaus masto ir gresia 
kalėjimas 3-8 metų su 
bauda arba be baudos. 
Klausimas: kodėl galėtų 
būti be baudos, kai pada
ryti nuostoliai bankui, o

tuo pačiu ir indėlinin
kams? Ar ne?

GINKLŲ PREKEIVIUS IŠ 
LIETUVOS į JAV PASIUN
TĖ RUSIJOS SPECTAR-
NYBOS

Vilnius, liepos 3 d. 
Amerikos agentų atskleis
ta branduolinių ginklų 
prekybos operacija, kurio
je įsipainioję du atvykė
liai iš Lietuvos, galėjo 
būti surengta Rusijos 
specialiųjų tarnybų, pra
nešė dienraštis "Lietuvos 
rytas".

JAV federalinės tarny
bos praėjusį pirmadienį 
Miami, FL, sulaikė rusa
kalbius Lietuvos pilie
čius, Aleksandrą Pogre- 
bežskį ir Aleksandrą 
Daričevą > įkliuvusius,agen
tams pasiūlius pirkti 
rusiškų raketų ir bran
duolinę taktinę raketą.

Lietuvos saugumo pa
reigūnai mano, kad Rusi
jos specialiosios tarny
bos galėjo pasiųsti žmo
nes į JAV siūlyti ginklų, 
iš anksto žinodamos, kad 
jie bus atskleisti. Tuo galė
jo būti siekiama sukelti 
tarptautinį skandalą, po 
kurio Lietuva pagarsėtų 
kaip prekiautoja branduoli
niais ginklais. Taip butų 
pakenkta Lietuvai, sie
kiančiai tapti NATO 
nare, rašo "Lietuvos 
rytas".

Lietuvos "Interpolo" 
duomenimis, Lietuvos 
pilietis A. Pogrebežskis 
leidimą nuolat gyventi 
JAV gavo 1996 m. vasa
rį ne Vilniuje, o Maskvo- 
je.

"Interpolo" atstovai 
Lietuvoje mano, kad 
ateiviai iš Lietuvos buvo 
sumanę apgauti tariamus 
pirkėjus.

Lietuvoje yra išduota 
sankcija suimti A. Pogre- 
bežskį už nusikaltimą, 
padarytą 1995 metais. 
Jis kaltinamas, kad suk
čiavimu pasisavinę*) sve
timą turtą.

• Buvęs Lietuvos archy^- 
vų departamento genera
linis direktorius G. ILGŪ
NAS įteikė Vilniaus 1- 
mosios apylinkės teismui 
ieškininį pareiškimą "dėl 
neteisėto atleidimo iš 
darbo". G. Ilgūnas reika
lauja grąžinti jį į anks
tesnes pareigas ir išieš-

koti iš Vyriausybės kom
pensaciją už "priversti
nes" pravaikštas. Galima
priminti, kad LDDP sta
tytinis buvo atleistas šių 
metų birželio 16 d. To
kio sprendimo priežastis
buvo Archyvų departa
mento veiklą tyrusios
darbo grupės išvados,
kuriose atkreiptas dėme
sys į netinkamą archyvų 
saugojimą, dokumentų 
restauravimą ir kontrolę.

Žinoma, G. Ilgūnas 
sakosi esąs įsitikinęs, 
jog atleistas ne už profe
sines klaidas, bet už ne
paklusnumą valdančiajai 
partijai.

Komedija dėl Ilgūno 
"persekiojimo" tęsiasi ir 
toliau. Liepos 8 d. ryt
metinėje Lietuvos radijo 
laidoje "Dar ne pusry
čiavus", kurią rengia bu
vęs A. Brazausko šnekin- 
tojas B. Rupeika, buvo 
transliuojamas pokalbis 
su "nuskriaustuoju" G. IF 
gūnu. Pašnekėję apie 
rezistencinę veiklą oku
pacijos metais, abu pa
šnekovai iš tiesų nusi
šnekėjo. B.Rupeika aiš
kiai leido suprasti, kad 
Ilgūnui gresia pavojus - 
jis galįs būti nužudytas.. 
Netgi pastebėjęs automo
bilį su videokamera fil
muojančia Ilgūno buto 
langus, iš tiesų, kai ku
rių dėdėpistų ir jų bičių-' 
lių fantazijai ribų nėra.

• LIETUVOS-LENKŲ 
sąjungos Vilniaus rajono 
konferencijoje dalyvavęs 
Seimo narys Janas Min- 
cievičius pasakė: "Mokyk- 
los direktorius, kuris pir
mas įves geografijos ir 
istorijos mokymą lenkų 
mokykloje lietuvių kalba 
taps išdaviku. Tokio 
žmogaus vardas įeis į 
istoriją kaip išdaviko".

Negi niekas ir vėl ne
reaguos į akiplėšiškus ir 
labai pavojingus Lietu
vos ir Lenkijos bendra
darbiavimui J. Mincievi- 
čiaus paisalus? Lietuvos 
lenkų laikraštis "Nasza
gazeta", vykstant Vilniu
je Lietuvos ir Lenkijos 
Seimų asamblėjos sesijai, 
pažėrė daugybę rašinių 
apie tariamas skriaudas 
ir valstybės nesirūpinimą 
lenkų švietimu...*’

O juk visur pasaulyje 
reikia mokytis valstybinę 
kalbą!

3 psl.
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GINUOSI

Deginsiu miestą. Deginsiu savo miestu - 
Po kiekvieno saulėleidžio jį apauga 

miškai 
ir tankėja, tankėja - 
pro belapių medžių kamienus 
laužiasi staugdami vilkai, 
šimtmetį išbadėję, 
ir artėja. Artėja 
gynimosi valanda ir vilkai.
Deginsiu miestą.Deginsiu savo miestą.

Šnara tamsoj nuo mano kvėpavimo 
supilti iš lapų pylimai 
ir laukia liepsnos - 
džiūsta vėjuj nuo mano prisilietimo 
sukrauti į laužav apraudoti prisiminimai 
ir laukia liepsnos - 
verias namų langai nuo mano žvilgsnio, 
lyg ugniavietės, 
ir laukia liepsnos - 
miškai, apaugę miestą, tankėja, 
šimtmetį išbadėję vilkai artėja - 
greitai miestas liepsnos.

Aš ginuos. Mano miestas dega. 
Trykšta kibirkštys ir pradegina 
žvaigždėmis nakties skliautus. 
Tirpsta bažnyčių varpai, gausdamas 

laša 
varis į belapius miškus.
Bėga pylimais liepsnos į vilkų nasrus, 
lyg atvertus vartus - 
šviečia ugniavietės į vilkų nasrus, 
lyg atvertus vartus - 
Aš ginuos. Mano miestas dega - 
siurbia karštą varį šaknys miškų, 
ugnimi springsta vilkai. *

* * * *4^^
aš nevaikštai ir nevažiuoju, py
įsikibus į lingę g||.
linguoju, linguoju 
ir akmenukais žaidžiu, 
tik laidynės Dovydo neturiu - 
ir pažadinus savo Angelą Sargą 
prašau, kad jis saugotų, 
visus pakelėse ir kelyje -

Aš nevalgau ir nebadauju - 
tik paukščius lesinu 
saulėgrąžų sėklom, užaugintom 
mėnulio pilnatyje - 
Ir tris kartus nusilenkus 
prašau Žemynos, kad ji saugotų 
laukus ir sodus visose šalyse, 
gindama nuo nederliaus ir paukščių- 
Mano paukščiams auga saulėgrąžos 
mėnulio pilnatyje -

Legendų žmonės sugrįžta pas mus, 
išsiilgę namų ir mirties - 
Legendų žmonės sekioja mus, 
lyg šešėliai svetimos praeities 
ir laukia, 
kada Saulės Medis pražydės, 
ir vienkartinė šviesa juos užlies 
atimdama veidus ir vardus -

Pašaukite mane atspėję vardą, 
ir aš žiemosiu jumyse, 
Saulės Medžio šaknis glausdama - 
ir aš pavasarėsiu jumyse 
Saulės Medžio lapus skleisdama— 
būsiu tyli, nematoma -, 
tik atspėkite vardą 
ir priimkit mane -Savo poetiniame žodyje ji yra ne tiktai originali. Per visas išleistas 6-ias poezijos knygas ji eina vientisai, subtiliai ,ir netikėtais žingsniais, įsiklausydama tyloje i tai,kas atraibuliuoja.Dažnai trumpais, beveik staccato ritmais»išsako skaudžia tikrove, bei žmogiškosios egzistencijos laikinumą, o kartu ir leidžia Švystelėti paslėptai Šviesos gelmei. Nujaučiamai, neįrodomai, trokštamai.Šešios Liūnės Sutemos parašytos ir išleistos Čikagoje knygos: 1955 m.- ’’Tebūnie tartum pasakoj", 1962 m. - "Nebėra nieko svetimo", 1966 m.- "Bevardė šalis", 1972 m.- "Badmetis", 1981 m.- "Vendetta", 1993 m.- "Graffiti", 1992 m. "Vagos" leidykla Lie- tuvoje-Vilniuje- išleido jos poezijos rinktinę. Už "Badmeti" yra gavusi Vinco Krėvės Literatūrinę Premijų, skiriamą Lietuvių Akademinio Sambūrio Montrealy- jejtaip pat(kartu su Jonu Strielkūnu) dalinosi tokia premija už "Graffiti". Lietuvių Rašytojų D-ja(išeivi- joje) paskyrė premija už "Vendetą".Periodikoje- "Metmenys","Naujienos", "Dirva", "Nepriklausoma Lietuva"-yra atspausdinusi ir vertimų iš vokiečių ir latvių kalbos. Ilgą, laikų yra kultūrinio žurnalo "Metmenys" redakcinio kolektyvo narė. Gyvena Lemont,IL,JAV. Dalyvavo savo poezijos skaitymais literatūros vakaruose JAV. b.

Rytas pirmos šalnos.
Tarp degėsių šilta.
Stoviu ant buvusių laiptų ir šveičiu 
vilko kailiu šiurkščiu, 
suodis nuo tekančios saulės - 
Rytas pirmos šalnos.
Tarp degėsių šilta.
Sėdžiu ant buvusio slenksčio ir 

klausaus 
kaip kalasi iš po žemės 
naujų namų pamatai, 
lyg Žiemkenčiai rugiai - 
Ilsiuosi po buvusiais medžiais, 
apgynusi savo miestą - 
pasotinti vilkai visam šimtmečiui 
i mane sugrįžo vilkai -

/Eilėraščiai is

BADMETIS ir GRAFFITI/

* *
Dabar tu migla paišai - 
blyškus, bebruožiai veidai - 
kuris Kaino?
kuris Abelio?
O kur sesuo 
mylima, išduota, prakeikta?

Kada atsivers ežerai, 
kad galėtume išplaukti į kitą krantą 
ir nusilenkti vienas kitam? 
Visi ežerai seniai atsivėrė, 
priaugę dumblu ir merdinčiom žuvim - 
Sekluma. Neišplauksime.

Kada iškils piliakalniai, 
kad galėtume perduot slaptažodžius 
kuorų ugnim liepsnojančia ? 
Piliakalniai seniai visi supilti 
ir vėl atkasti, 
iki paskutinės sagės, ąsočio šukės, žirgo

ž vangu lio
Liūne Sutema

PAVASARĮ -

mano šešėlis Žydi

Sniegui tirpstant renkuosi vietą- 
mano šešėlis nori Žydėt. 
Svaiginant atodrėkio vėjui, 
ieškau vejos, 
ieškau atokaitos, ieškau užuovėjos, 
mano šešėlis ruošias žydėt - 
dar prieš pirmąją žalumą, 
mano Šešėlis turi žydėt -

Vandeniui putojant kiemuose, 
vandeniui tekant gatve, 
vandens apsemtą vidudienį 
staiga jaučiu, kad lieku viena—

Naktį mūsų gatve 
perbėgo Van Gogh, 
nutaškydamas viską savo spalvom, 
ryškiom, šaukiančiom - 
rytą lekiu, lyg medžioklinis šuo, 
ieškodama jo ausies, 
kad jis išgirstų mane

nutaškei mūsų vejas saulėgrąžom, 
dangų siekiančiam - 
grįžki ir pasižiūrėki, kaip Šviesu! 
Kiek saulių mūsų gatvėje! 
Grįžki ir pasižiūrėki: 
nematyto mėlynumo namai 
paruošti išplaukti - 
oranžiniai veidai raudonom barzdom, 
pasiruošę juos išplukdyti —

kąskite giliau, kąskite, tik nieko nelieskit,
bet klausykit,
gal išgirsit lakštingalą
ant nudžiuvusio medžio šakos -

Kada pražydės sausa diemedžio šaka? 
Kai - 
"Žemė taps žiedais marga, 
aš diemedžiu žydėsiu".
Ir tebežydi
Salomėja Neris.
Ir tebegyvena du broliai 
Kainas su Abelių, 
ir kalba kalba kalba 
laukdami, kuris kurį nutildys - 
arba abu prakalbės ta pačia 
vienas kitą mylinčių brolių kalba -

plaukia mano šešėlis, 
lyg kranto atplaiša paplauta - 
ir plyšta gelsvi purslai, 
ir žydi purienomis saulėje -

Sakiau,kad tau dovanosiu žydintį
• krantą

Vaikystės Upokšnio
Šį pavasarį,
dar prieš pirmąjį žalumą -

4 psl.

Tu mane užmiršai nutaškyti - 
aš tik medžioklinis šuo, 
juodas, ir žinau, 
tokio nemato tavo akys 
ir neliečia ranka -, 
bet radau tavo ausį - 
Girdi?
Noriu išplaukti, 
su tavo spalvų varsa -
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ATSISVEIKINANT SU a.a. JUOZU PIECAIČIU

f r. i, Litba a .

Dar taip nesenai Kaune,savo bute, Juozas Piečaitis su žmona Regina 
ir sūnumi Juozuku , džiaugėsi galėdami padirbėti Lietuvai

Dalis Juozo Piečaičio medžio drožinių - rankšluostinės ir 
juostinės

MONTREALIO VISUOME
NĖ ATSISVEIKINO SU 
A.A. JUOZU PIEČAIČIU

Po sunkios ligos savo 
namuose, artimųjų globo
jamas š.m. liepos mėn. 
5 d. pasitraukė Amžiny
bėn Juozas PIEČAITIS.

Jo netekimą pergyve
no jautriai ir visas mūsų 
telkinys. į rožinį ir ge
dulines iškilmingas Mi
šias atvyko visi, kas 
tiktai galėjo. Buvo net 
iš Toronto, New Yorko 
ir iš kitur..

Prel. J. Staškevičius 
(Staškus) asistuojamas 
Tėv. J. Aranausko, SJ, 
atliko apeigas ir tarė žo
dį. Buvo atsisveikinta ar
timųjų vardu, KLB Mont- 
realio A-kės , Skautų.Prieš 
pabaigą skautai ir skau
tės, vyčiai ir vadovai 
sujungė rankas,ratu susto
ję aplink jo karstą,pasakė 
skautišką sudieu.

Nelinksma buvo vasa
ros viršūnės pradžia( 
pažymėta musu retėjan
čios kartos veikliojo ide
alisto išėjimų. b.

KLB MONTREALIO APYLINKĖS V-BOS PIRMININKO 
ARŪNO STAŠKEVIČIAUS ŽODIŠ"

"Juozo Piečaičio namai visada buvo atviri visiems 
šeimai, draugams, pažįstamiems iš visos Šiaurės 
Amerikos ir iš Lietuvos. Juozo ir Reginos salionas 
buvo smagi vieta pasikalbėti, pabendrauti, pabalia- 
voti. Tad buvo labai skaudu matyti, kaip tas salio
nas paskutiniu metu pasikeitė į logonio kambarį. 
Vieton sofos,-ligoninės lova, kurioje gulėjo Juozas, 
drąsiai laukdamas mirties. Kol dar iškalbėjo, visiem 
svečiams gaspadoriškai pasiūlydavo kavos - o gal ko 
stipresnio- kol jau nebeturėjo jėgų pasiūlyti, nes 
vargšas, negalėjo iškalbėti.

Gal ir skaudžiausia buvo matyti, kaip žmogus, 
kuris taip mylėjo kitus, kuris taip šiltai priimdavo 
visus į savo namus, pristigo jėgų su šeimos nariais 
ir draugais pabendrauti.

Juk Juozas tikrai visus mylėjo, ypač lietuvius. 
Kiek jis yra padaręs mūsų tarpe! Mokė tautinius 
šokius, padėjo GINTARO ansambliui, ilgus metus 
praleido skautų veikloje. Kiek darbo, kiek prakaito 
paaukojo Baltijos stovyklavietės darbams ir remon
tams. Kiek drožinių bei kitų rankdarbių paruošė 
Kaziuko mugėms. Ir aišku, laisvalaikiu, pradėjo Pie- 
čaičių dinastiją: penkis puikius sūnus.

Aiškiai matėsi, kad mylėjo vaikus, ir ne tik 
savo vaikus ir anūkus, bet visus. Ir vaikai mylėjo 
dėdę Juozą.

Juozą pažinojau nuo pat mažens. Kai prieš daug 
metų buvau vilkiukas, jis, mane išmokė rišti maz
gus. Dar svarbiau, kai išaugau, Jis ne vieną kartą 
pamokė kaip įvairius mazgus atrišti.

Jis džiaugėsi, kai buvau išrinktas Bedruomenės 
pirmininku. Net man padarė medinį teisėjo plaktuką. 
"O kam šitas?" - jo paklausiau. "Posėdžiams pradėti 
ir užbaigti" - atsakė jis. Dar pridėjo:- "Užsispyru- 
siems valdybos nariams į kaktą, suduoti!"

Atgimimo laikais, per visuotinį Bendruomenės na
rių susirinkimą, Juozas atsistojo ir iškėlė klausimą 
dėl ansamblių iš Lietuvos priėmimo Montrealyje. 
Tais laikais visi svečiai iš Lietuvos atsirasdavo ant 
mūsų slenksčio. Jie galėdavo naudotis vien AERO
FLOT skrydžio lėktuvais, kurie nusileisdavo tik Mont
realyje ar New Yorke. Tad dauguma jų atsirasdavo 
Montrealyje prieš pradedant gastroles per visą Šiau
rės Ameriką. "Reikia sudaryti komitetą!" - Juozas 
pasiūlė. "Oh-oh" - pagalvojau. Bet Juozas pasisiūlė 
būti tokio komiteto pirmininku. Ir pirmininkavo, 
kaip niekas kitas nebūtų galėjęs to atlikti.

Per penkis metus Juozas ir Regina priėmė AR
MONIKĄ, VILNIAUS U-TO ANSAMBLį, Kernagio 
trupę VINGį, Vilniaus Mažąjį Teatrą, RADASTĄ, 
Sol. Virgilijų NOREIKĄ, "Šėpos" teatrą, Moterų Cho
rą VIRGO. Šalia visų šitų, buvo visa eilė sportinin
kų, gimnasčių, biznierių, politikų ir kitų. Aišku, visi 
šie svečiai atsirasdavo Juozo ir Reginos pastogėje, 
kur būdavo proga montrealiečiams su svečiais iš 
Lietuvos pabendrauti. Tų svečių iš viso galima skai
čiuoti ne šimtais, o tūkstančiais.

O Juozui visų šitų darbų neužteko. Kai visi kiti 
pensininkai būtų ramiai sėdėję prie televizijos, Juo
zas ir Regina išvyko Lietuvon. Ten Juozas Reginai 
padėjo įsteigti visą eilę kredito unijų. Grįžo į Mont- 
realį vien tik, kai sveikata pradėjo šlubuoti.

."Mielas Juozai, dėkoju Tau už visus Tavo darbus. 
Mūsų visuomenė neliks ta pati be Tavęs”.

BALIO SRUOGOS ’DIEVU MIŠKAS* ANGLŲ KALBA įrašytojo. Verta butų ir padovanoti vietos universite- 
tu ar šiaip bibliotekoms po egzempliorių. Čia galėtų 
prisidėti Jaunimo Sąjunga- turėtų neblogą, lengvaiDOMINA NEW YORK'O MOKYKLA

NEW YORK’o "Professional Performing Arts" 
mokykloje istorijos pamokose apie ANTRĄJĮ PAŠAU- PAGERBTI YPAČ NUSIPELNĘ LIETUVAI 
LINĮ KARĄ mokiniai skaitė Balio Sruogos atsimini
mų knyga^ apie Stutthofo koncentracijos lagerį "FO
REST OF THE GODS" ("Dievų miškas" , kuri buvo 
išversta į anglų kalbą autoriaus vaikaitės Aušrinės 
Bylos). Knyga padarė mokiniams didžiulį įspūdį ir 
jie net rašė Sruogai laiškus, eilėraščius ir pasisakė 
savo jausmus.

Šiais metais pačiais geriausiais pažymiais 
šią mokyklą pirmąja mokine baigė Balio Sruogos 
provaikaitė Alina Diebold. Jai teko per mokslo pa
baigtuves pasakyti padėkos ir atsisveikinimo kalbą. 
Rudenį Alina pradės mokytis žymiojoje N.Y.LaGuar
dia mokykloje, į kurią įstojo konkursiniu būdu. Iš 
keliasdešimt tūkstančių, norinčių į šią mokyklą pa
tekti, buvo parinkti tik keli Šimtai. Jų tarpe ir 
Alina.

"Forest of the Gods" knygą galima užsisakyti 
pas vertėją: Aūršrinė Byla, 134 Haven Ave.Apt.50, 
NEW YORK, N.Y. 10032-1127. Kaina su persiuntimu 
- 20 JAV dol.

Šią knyga verta nupirkti ir perduoti išeivijos 
bibliotekoms,kad nepajėgiantys paskaityti lietuviškai, 
galėtų su ja susipažinti, tuo labiau, kad kalbama 
apie istorinius faktus, pergyventus žymaus lietuvių

įvykdoma uždavinį •, ir patys galėtų sukelti tam 
reikalui vajų. b.

Vilniaus katedros aikštėje surengtose iškilmėse 
Mindaugo karūnavimo - Valstybės dienos proga buvo 
pagerbti keturi ypač savo valstybei nusipelnę žmo
nės - poetas Bernardas Brazdžionis, pogrindinės 
literatūros spausdintojas ir platintojas Vytautas An
dziulis, ilgus metus kalėjęs sovietiniuose lageriuose 
knygnešys Juozas Averka ir daugelį metų savo sody
boje slėpusi Lietuvos partizaną Ona Činčikaitė. iš
kilūs Lietuvos kultūros veikėjai įteikė jiems žinomo 
dailininko Petro Repšio sukurtus medalius, kuriuose 
pavaizduotas Mindaugo karūnavimas ir karaliaus ant- • 
spaudas.

Planuojama, kad tokie apdovanojimai už nuopel
nus tėvynei nuo šiol taps tradiciniai.

Valstybės dieną pirmą kartą pro Aušros Vartus 
žengė su savo apygardų vėliavomis Lietuvos laisvės 
kovos sąjūdžio dalyviai. Nugalėti, bet niekada neka
pituliavę, partizanai perdavė vėliavas Lietuvos karo 
akademijos kariūnams.

Daugelis pastebėjo, kad Valstybės dienos rengi
niuose, kurie vyko visoje Lietuvoje, nesirodė LDDP, 
socdemų vadai, jau nekalbant apie Šustauskininkus.
(Iš TREMTINYS, Nr. 26, 1997m. liepos 11d.)

• Grafas Alfredas Tiš - 
kevičius Palangos kuror- 
to^ įkūrėjo grafo Mykolo 
Tiškevičiaus palikuonis, 
pagerbtas PALANGOS 
GARBĖS PILIEČIO titulu, 
iškilmės vyko Tiškevičių 
rūmuose, kur dabar įreng
tas GINTARO muziejus.

Grafas Tiškevičius su 
žmona gyvena Lenkijoje, 
bet jau kelinti metai va
saroja savo jaunystės 
mieste Palangoje. Jis ne
nori susigrąžinti nei rū_- 
mų, nei kitų tėvų turtų, 
kurie buvo atimti Sovie
tų okupacinės valdži os. 
Teisėtasis paveldėtojas 
pareiškė: "Tegul rūmai 
tarnauja visai Lietuvai".

Palangos savivaldybė 
planuoja jam padovanoti 
nedidelį vasarnamį, kur 
jis galėtų vasaroti.____
• Dėmesio: parduodamas 
namas Kupiškyje.Kreiptis-į 
dr.Z.Gailiuši šiuo adresu: 
Ramygalos gt.,nr.82-2,tel: 
431-520, Panevėžys.
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Žinios
• LN liepos mėn. 20 d. 
sekmadienio popietėje da
lyvavo 194 žmonės.Svečią 
knygoje pasirašė 1 iš Kau
no, Suzana Dzikienė irSta- 
sys Dzikas iš Floridos.

Pranešimus padarė ir 
su svečiais supažindino LN 
valdybos narė Aldona Dar* 
;gytė-Byszkiewicz.

A + A

JUOZUI pieCaiCiui
mirus,

reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai 
REGINAI PIEČAITIENEI, sūnums, giminėms 
ir artimiesiems -

Sofija ir Vytautas BALSEVIČIAI 
Ottawa, Ont..

1997 m. S. A. BALTIEČIŲ IR LIETUVIŲ LENGVOSIOS 
ATLETIKOS PIRMENYBES

e LN liepos mėn. 6 d. 
sekmadienio popietėje da
lyvavo 180 žmoniu.Svečių 
knygoje pasirašė Linas Gi- 
riūnas iŠ Edmonton,Altą.

Pranešimus padarė ir 
su svečiais supažindino 
LN v-bos narė Lidija Po
cienė.

• LN liepos mėn. 6 d.
LN Vyrų Būrelio ir ATŽA-. 
ŽALYNO gegužinėje bu
vo susirinkę 150 dalyviu. 
Visus smagiai linksmino' 
muz. L.Turutaitė,groda
ma akordeonu ir dainuo
dama.

J.Vitkūniene ir Br.Lau
čys aprūpino geru mais
tu. LN Vyrų Būrelis dėko
ja Jurgiui Čirvinskui už 
paramą,-$20,- dovaną.
• L.N. VALDYBOJE 
įvyko šie . pasikeitimai; 
iš SLAUGOS NAMŲ 
statybos komiteto parei
gų pasitraukė E. Stepo
nas. Jo vietą užėmė 
R.J. Juodis.

iš LN Priežiūros komi
teto p-kės pareigų pasi
traukė L. Pocienė ir šis

1997 m. Š. Amerikos Baltiečių ir Lietuvių Lengvo
sios Atletikos pirmenybės įvyks 1997 m. rugsėjo 6- 
7 d.d. Cuyahoga Community College, Western Cam
pus, 11000 W.Pleasant Valley Rd., Parma, OH (Va
karinis Cleveland© priemiestis). Varžybas vykdo 
Cleveland© LSK Žaibas.

Varžybos vyks šiose klasėse: vyrų (20-34 m.), mo
terų (17-34 m.), jaunių A (17-19m.); jaunių ir mer
gaičių B (15-16 m.), berniukų ir mergaičių C (13- 
14 m.), D (11-12 m.), E (9-10 m.) ir F (8 metų ir 
jaunesnių); vyrų ir moterų "Sub-masters” (35-39 m) 
visų klasių ’’Masters" -(40-44m.), (45-49m.) ir 1.1., 
kas 5 metai.

Prieauglio klasifikacija - pagal dalyvio amžių 
1997 m. gruodžio 31 d. Sub-masters" ir "Masters" - 
pagal dalyvio amžių varžybų dieną. Dalyvių skaičius 
neapribotas ir visose klasėse.

Varžybų pradžia: Šeštadienį, rugsėjo 6 d., 2:30 
val.~ p.p. Registracija nuo 12:30 vai: Sekmadienį 
varžybos tęsis nuo 10:00 vai. r.

Dalyvių registracija pageidaujama iki 1995 m. rug
sėjo 2 d. imtinai, šiuo adresu:
ALGIRDAS BIELSKUS, 3000 Hadden Rd., Euclid, 
OH. 44117-2122; Tel: (216)486-0889; Fax: 216-481- 
6064.

Papildomi kontaktai: Eglė Laniauskienė (216) 731- 
7464; Irena Vilkinson: (905)822-0302.

Klubams nepriklausantieji dėl informacijų gali 
kreiptis į A. Bielskų bei kitus aukščiau nurodytus 
asmenis ar į bet kurį lietuvių sporto klubą. Klubai 
ir pavieniai lengaatlečiai skatinami šiose varžybose 
gausiai dalyvauti.

ŠALFASS CENTRO VALDYBA

CHAMNEY • MC WILLIAMS • DRESHER 
CMD Insurance Services

Dėl visu rūšių draudos Jūs galite kreiptis j Walter Dresher 
(Drešerį), taip pat naujos automobilių ir - namų draudos 
reikalais; į Rimą Drešerienę kreiptis jau apdraustų automobilių 
ir namų reikalais ir j Ričardą Drešerį - dėl visų komercinių draudų.
1945 Dundas St E., Suite 215, Mississauga, Ontario, LAX 2T8

Tel. 905 624-4866, 1-800-665-3406 j
FAX 905 624-8238

Chamney McWilliams Inc.

I Nekilnojamo turto įkainojimas - mortgičių, mokesčių, 
turto ir kt. Kreiptis į Riek Drešerį tel. 416 233-3334

DRESHER Appraisal Ltd.

Nekilnojamas turtas. Patarnavimai visose pirkimo ir 
pardavimo srityse. Kreiptis į Valterį ar Riek Drešerius 

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estete Ltd.

Patarnavimas- greitas ir tikslus!
V. DAUGINIS - telefonai 416 762-4232, 905 822-7376 

Lilija Pącevičienė - telefonai 416 762-4232, 519 853-3652
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS* 

‘GYVYBĖS * KOMERCINĖ *
A ŪDA -T2VS URA NCE 

Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir eioor)Toronto, Ont. M6S4W3 
41 6-762-4232 FAX 416 762-5588

LIETUVIŲ 
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 106 milijonus doleriu

komitetas yra panaikin
tas.

ANTROJI 
LIETUVIO 
KNYGA

TORONTO
RAŠYTOJO

ŠILEIKA para-Antanas 
šė anglų kalba antrąjį ro
maną BUYING ON I 
TIME", išleido "Porcupi- I 
ne Quill" leidykla.

Š.m. kovo mėn. 18 d. 
"Rivoli" kavinėje (Queen 
& Spadina) leidyklos at
stovas supažindino su šia 
knyga ir su^ autoriumi, 
kuris meistriškai paskai
tė ištrauką gausiai audi
torijai - apie 150 asme
nų.

Tai vaizdingai,su šiluma 
ir jumoru sumegztos apysa
kos apie "dypuku" gyveni* 
ma^ besiplečiančio Toronto 
miesto fone.

Knyga gaunama visuose 
didžiuosiuose knygynuose , 
ir - Montrealyje.

Šią vasarą knygynų ir 
’’The Gazette" apžvalgose 
ši knyga buvo rekomenduo|- 
tinųjų sąraše. Sveikiname!

Parapijos kredito kooperatyvas
—A 999 College St.. Toronto. Ontario M6II I \8 .

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414
Anapilyje telefonas: (905) 566-0006

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

AKTYVAI per 62 milijonus dolerių

• V.s.fil.Kęstutis Grigai
tis,vienas pirmųjų Lietu - 
vos skautų,buv. Toronto 
skautininkų d-vės vadovas, 
reiškęsis įvairiose skauta - 
vimo srityse, mirė Flori - 
doje-

Palaidotas šv.Jono lie - 
tuvių kapinėse,Mississau -•> 
goję.

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind..................... 2.25%
180-364 d. term.ind....................2.50%
1 metų term. Indėlius.................2.75%
2 metų term. Indėlius................ 3.75%
3 metų term, indėlius................ 4.25%
4 metų term, indėlius................ 4.50%
5 metų term, indėlius.................5.25%
1 metų GiC-mėn.palūk.............. 2.75%
1 metų GlC-met. palūk.............. 3.25%
2 metų GlC-met. palūk..............4.00%
3 metų GlC-met. palūk.............. 4.50%
4 metų GlC-met. palūk.............. 4.75%
5 metų GlC-met. palūk.............. 5.50%
RRSP, RRIF ir OHOSP.............. 2.00%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd......3.25%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd......4.00%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd......4.50%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd......4.75%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.lnd......5.50%
Taupomąją sąskaitą...................2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk.ikl.......... 2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk...................... 2.75%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo.................. 7.00%

Sutarties paskolas 
nuo.................. 7.00%

Neklln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų..........
2 metų..........
3 metų..........
4 metų..........
5 metų..........
Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2, 3 metų.

5.25%
6.25%
6.75%
7.00%
7.50%

4.95%

Draudžiame asmenines Ir su
tarties paskolas iki $15,000 
ir narių gyvybę Iki $2,000 už 
santaupas laikomas čekių Ir 
taupymo sąskaitose.

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

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

6 psl.

(fixed rate)

IMA:
už asmenines 
paskolas nuo.....
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

...7.00%

1 metų................. ....5.10%
2 metų.....................5.90%
3 metų.....................6.40%
4 metų.................. ..6.75%
5 metų.................. ..6.95%

MOKA:
2.00% už 30-89 dienų term. Indėlius 
2.25% už 90-179 dienų term. Indėlius 
2.50% už 180-364 dienų term. Indėlius 
2.75% už 1 m. term, indėlius 
3.50% už 2 m. term. Indėlius 
4.00% už 3 m. term. Indėlius 
4.25% už 4 m. term, indėlius 
5.00% už 5 m. term, indėlius 
2.75% už 1 m. GIC mėn. palūk.
3.25% už 1 m. GIC invest, pažym. 
3.75% už 2 m. GIC Invest, pažym. 
4.25% už 3 m. GIC invest, pažym. 
4.50% už 4 m. GIC invest, pažym. 
5.25% už 5 m. GIC Invest, pažym. 
2.00% už RRSP Ir RRIF Ind.

(variable rate)
3.25% už RRSP ir RRIF 1 m. term. Ind. 
3.75% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind. 
4.25% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
4.50% už RRSP Ir RRIF 4 m. term. Ind. 
5.25% už RRSP Ir RRIF 5 m. term. Ind. 
2.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% už taupymo sąsk. (gyv.drauda) 
2.00% kasd. pal. čekių 

sąsk. nuo 50.000
3.75% už JAV dol.1 m. GIC 
2.75% už JAV dol. kasd.pal. sąsk.

(US dol. Sav. Acc.).
Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

su keičiamu
nuošimčiu
1,2 ar 3 metų....... 4.95%

Asmenines paskolas 
duodame iki $65,000 
mortgičius Iki 75% 
Įkainoto turto. Kitos 
paskolos: (Line of 
Credit) Ir antrieji 
mortgičlal.

MasterCard HPLUS
Nemokama narių gyvybės drauda (taupymos sąsk.) pagal santaupų 
dydį iki $2,000.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler’s cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų. 
Nekilnojamo turto paskolų (mortgage) drauda (Credit Union 
Insurance Services). Persiunčiame pinigus (Wire transfer) į Lietuvą 
Ir kitus kraštus.

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

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

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

Telefonas: 416 207-9239
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montreal
• LITE yra atidarytas 
fondas, skiriam as pare m t i 
Lietuvos Kredito Unijų 
veiklą,kuria taip sėkmin - 
gai vykdė LITAS- DĖS - 
JARDINS atstovė Regina 
Piečaitienė, talkininkaujant

■ * Juozui Piečaičiui.
Prie šio fondo jau ne-

maža mūsų tautiečiu yra 
gražiai prisidėję ir,jeigu 
kas dar norėtų tai pada
ryti, Štai pavadinimas : 
"Juozas Piečaitis Memo
rial Fund" acc.nr.5810."

• LITE RUGPJŪČIO mėn. 
18 d. prasidės remonto dar
bai, kurie daugiausia vyks 
tarnautojų naudojamose pa 
talpose. Darbus baigti pla
nuojama spalio mėn. 1 d. 
ir nenumatoma kokių 
nors didesnių nepatogu
mų aptarnavime.

MŪSŲ CHORO GEGUŽINE

Montrealio AV P-jos 
choro šeimyninė metinė 
gegužinė vyko š.m. lie
pos mėn. 19 d.

Jau 9 vai. ryto stovė
jo didelis, naujas "Lux" 
autobusas prie A.V. Para
pijos bažnyčios. Ant jo 
šonų matėsi žalia, gelto
na, raudona spalvos (kad 
ir skirtinga tvarka, bet 
atsitiktinai vos ne mūsų 
vėliava...)

Šį naujausios gamybos
patogų LIMOCAR bendro
vės autobusą su simpatin
gu vairuotoju išvykai 
parūpino choro vadovas 
Antanas Mickus. Jis 
pritaisė parašus autobuso 

šonų ir 
lange 

kad keliau-

priekyje, ant 
užpakaliniame 
skelbiančius, 
ja AV Parapijos choras.

10 vai. ryto visi atvy
ko prie choristų Zinos ir 
Albino Urbonų namo, 
Brossard apylinkėje.

Važiuojant toliau, jau 
pradėjo skambėti dainos, 
ir po valandos atvykome 
į paskirties vietą - cho
risto Alfonso Gudo va
sarvietę, Cowansville, i 
tarp Sutton’ o kalnų.

Visi choristai ir jų šei
mos susirinko į Alfonso 
didžiulį garažą, nes buvo 
vėsoka ir karts nuo kar
to - lijo. Čia išvykoje 
dalyvavęs naujai paskir
tas kleb. Kazimieras AM
BRASAS, S.J.„ atnašavo 
Mišias. Choristai pagiedo
jo 6 giesmes, kurias pra
vedė mūsų 
sol. Antanas 
Giesmės skambėjo 
paprastai gražiai 
mos per kalnus.

Albinas Urbonas nuo
širdžiai padėkojo šeimi
ninkams Gudams už gra
žų priėmimą. Visi sugie
dojo "II giausių Metų" 
muz. kompozitoriui Alek
sandrui STANKEVIČIUI 
jo gimtadienio proga.

Bendrą dovaną įteikė 
Montrealio Vyrų Dainos 
vienetas ir Moterų Viene
tas "Aušra". Sekė labai 
skanios vaišės, kurias 
palaimino klebonas. Ge
ras dešras pagamino i 
vasarvietės šeimininkas -

veteranas 
KEBLYS. . 

ne- 
aidėda*.
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Montrealio "Vaivorykštės" nariui 
A t A 

JUOZUI PIEČAIČIUI 
mirus po sunkios ligos, nuoširdžiai užjaučiame 
Jo žmoną REGINĄ, seserį STASĘ, brolį VINCĄ, 
Sūnūs ir visą Piečaičių bei Staškevičių, giminę, 
liūdime netekę tautodailės mylėtojo ir mūsų 
parodų dalyvio - "VAIVORYKŠTĖ"

Alfonas GUDAS ir Albi
nas URBONAS. Net ir 
vairuotojas M. Belanger 
gyrė valgius ir grįžo 
papildyti lėkštę trejetą 
kartų...

Keliavę kartu vaikai 
sušoko į ežeriuką maudy
tis, nes vanduo buvo 
pakankamai šiltas.

Ant. MICKUS buvo at
sivežęs savo akordeoną, 
svečias iš Lietuvos 
muz. Vytas PILVELIS, 
Albino svečias giminaitis 
grojo su malonumu, paly
dėdamas dainomis; grojo 
ir šokiams, vyko žaidi
mai choristų ir jaunimo, 
skambėjo visa apylinkė.

Vakarop - vėl visi į 
autobusą, ir vėl dainos. 
Vairuotojas labai stebėjo
si dainavimu ir gyrė gra
žius balsus, kurie vis 
dar neužkimę!

Choristai dėkingi kle
bonui ir AV parapijos 
valdybai, kuri padengė 
autobuso išlaidas.

Po atsotogų, rudenį

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646

Sąžiningai patarnauja Nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

WCcuvtice
KAILIŲ SIUVĖJAS

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

1449 rue St.Alexandre
Suite 500 A

Montrėal,Que., H3A 2G6

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE 
ĮSIKŪRĘS NUOS AVUOS E 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 v.: ryto 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.

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ
PASKOLAS

Asmenines nuo ...6.25% 
nekiln. turto 1 m......5.20%

5344 Verdun Ave., VERDUN,Que., Canada.
Tel: /514/ 766-3586-darbo, /514/ 365-7060, - namų;

TONY
PORTRAITS

MARUOS - WEDDINGS
MOKAME UŽ: 
kasd. pal. čekių sąsk. Iki .........1.75% 
santaupas..................................2.25%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 1.50%
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius... 
180 dienų indėlius.
1 m. term, indėlius
2 m. term, indėlius
3 m. term, indėlius
4 m. term, indėlius
5 m. term, indėlius
RRSP ir RRIF
(Variable)................................ ..2.50%
1 m. ind...................................... 3.00%
2 m. ind......................................3.75%
3 m. ind......................................4.25%
4 m. ind......................................4.75%
5 m. Ind.................................... 5.25%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje1 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ

INTERAC KORTELĖ

2.25% 
2.50% 
3.00%
3.75% 
4.25% 
4.75%
5.25%

choristai vėl susirinks, 
dirbs šiais metais su 
nauju vargonininku bei 
dirigentu, ir gal matysi
me naujų veidų mūsų 
chore._____________ A.M,
MIRĖ:
• VIDMANTAS SVOTELIS, 
53 m.,ligoninėje.Liko žmo
na Marija, 3 dukterys,žen
tas, vaikaitė ir kiti arti
mieji.

Palaidotas iš Šv. Kazi
miero P-jos bažnyčios.

Užuojauta artimiesiems.

• GINTARAS NAGYS, gra
žiai reiškęsis eilę metų 
"Gintaro" Ansamblyje ir y- 
pač .skautų eilėse,šio me
nesio pabaigoje su šeima 
išsikelia į Ottawa. Ten 
pakviestas dirbti ir to - 
liau NORTEL B-vės sky
riaus valdytojo (menadže- 
rio) pareigoms.

Visi linki jiems geriau
sios sėkmės ir tikisi, kad 
nei Montrealio, nei musu 
telkinio nepamirš ir daž - 
nai atsilankys.'

Skautų organizacijos Montrealyje steigėjui ir 
ilgamečiu! veikėjui

A t A 
JUOZUI PIEČAIČIUI 

mirus, 
visa skautų-čių šeima liūdi ir nuoširdžiai užjau
čia žmoną REGINĄ ir visą Jo šeimą.1 ’? < 

GELEŽINIO VILKO ir NERINGOS 
skautų-skaučių tuntai

A t A 

JUOZUI PIEČAIČIUI 
mirus, 

nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai REGINAI, 
sūnums ir jų šeimoms, sesutei STASEI ir broliui 
VINCUI bei jų šeimoms.

Liūdi buvę montrealiečiai:
Leokadija BALNIENĖ, 
Jonė ir Vytas STAŠKAI, 
Sofija ir Stasys VAŠKIAI

Po sunkios ligos mirus
A t A

JUOZUI PIEČAIČIUI,

nuoširdžiai užjaučiame žmoną REGINĄ, seserį 
STASĘ, brolį VINCĄ, Sūnus ir visus arti — 
m uosius -

Birutė NAGIENĖ , 
Aldonos ir Gintaro NAGIŲ šeima

Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai. Nemokama 
narių gyvybės drauda 
pagal santaupų dydį 
iki $2,000. Be to, narių 
santaupos apdraustos 
TALKOS atsargos kapitalu 
3 mil. dol. ir Kanados 
valdžios iki $60,000 
sumos draudimu

■*

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

TONY LAURINAITIS

7 psl.



fnontreal

Rita ir dr.Simon Hydar

• Rita Jaugelytė ir dr. 
Simon Heydar susituokė 
š.m. gegužės mėn. 23 d. 
Vermonte.

Rita - buvusi moritre- 
alietė yra a.a. dr. Aldo
nos ir Stasio . Jaugelio 
jauniausioji duktė. Ji stu
dijavo Montrealyje Mc
Gill u-te lingvistiką, o 
Vermonte specializavosi 
kalbos patologijos srityje, 
kur ir dirbo.

Jaunieji apsigyveno 
Floridoje, kur dr. Simon 
Heydar ruošiasi Ph.D. 
laipsniui medicinos che
mijos srityje.

Daugelis dainaviškių 
vasarotojų prisimena Jau- 
gelių šeimą ir pačią jau
niausią ano meto ten lie
tuvaitę - Ritutę.

Sėkmės!

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658

Dr. ALENAS (ALAIN) PAVILANISi 
Šeimos gydytojas

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

ADVOKATAS
Romas I 5 g a n a i t i s,S.B.A., B.C.L.

Adresai:
Montrealyje 2175 de la Montagne, Suite 202,
H3G 1Z8; St. Lambert, 882 lie de France, 
J4S 1T7 (namų).
Telefonai: 465-1538; 781-5114; faksas: 465-1489

Notarė

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

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

Tel: 931-7174.

8 psi.

• Kornelija JAGMINIENĖ 
po operacijos Montreal 
General ligoninėje, sveiks
ta namuose.

• Roma ir Algis LAPINAI 
buvę montrealiečiai, su 
dukromis atvyko atosto
gų proga aplankyti tėvus 
H. ir Z. Lapinus ir St.ir 
J. Naruševičius bei arti
muosius, ir paatostogau
ti Dainavos vasarvietėje.

• G. ir J. ZABIELIAUS- 
KAI sugrįžo, poatostogi- 
je kelionėje aplankę 
Europą, o Jonas Zabie - 
liauskas dar pasiryžo ap
silankyti ir Lietuvoje.
• Daugelis atostogavo 
savo kiemuose, prižiūrė
dami gėles, pamidorų ir 
agurkų žadamą derlių.

Dr. Michel HUYNH, 
Dantų gydytojas, chi
rurgas (buv. dr. J. MA- 
LISKOS BIURAS) 1440 
St.Catharine St. W. 
suite 701; Tel: 866-9297, 
Montreal, P.Q. H3G 1S5

Universiteto seimos 
Medicinos klinika 
281-6027

Hospital notre Dame 
2025 Plessis 
Montreal, Quebec 
H2L 2Y4

• LITERATŪROS VAKA
RAS -PRISIMENANT 
HENRIKĄ NAGI, vyks 
Montrealyje š.m. spalio 
men. 26 d, sekmadienį, 
AV parapijos salėję. Ta 
proga bus supažindinta 
su Jo įkalbėta eilėraščių 
garsajuostės — knygelės 
komplektu.

• Gintarei (JURKUTEI) 
ir Arui PIEČAIČIAMS gi
mė antroji dukrelė 
Renata. Sveikiname!
• Živilė (JURKUTĖ) ir 
David BLANEY džiaugia
si pirmagime dukrele.

Sveikiname!

• ”NL" darbuotojai-Genė 
MONTVILIENĖ , Leonas 
BALAIŠIS ir Liudas STAN
KEVIČIUS atostogavo 
Lietuvoje, (spūdžiais pa
sidalins su mūsų laikraš
čio skaityojais.
• IV-jame TARPTAUTI
NIAME PROFILAKTINĖS 
KARDIOLOGIJOS suva
žiavime Montrealyje 
dalyvavo atstovai iš 75 
valstybių, iš Lietuvos at
vyko 10 gydytojų iš Kau 
no Medicinos Akademi
jos. Prof. V. Grabauskas 
ir G. Sakalninkas pirmi
ninkavo kai kuriems 
posdėdžiams.
• Tarptautinėse XXIX- 
osiose Chemijos varžybo
se, trukusiose 10 dienų 
Montrealyje dalyvavo ir 
4 chemijos studentai iš 
Lietuvos su 2 palydovais. 
Jie laimėjo 2 medalius. 
Varžybose dalyvavo ^dau
giau kaip 200 varžovų, 
jaunesnių negu 20 m. 
amžiaus iš 53 valstybių. 
Varžybos baigėsi liepos 
mėn. 24 d.
METINĖS VAIŠĖS
Š.m. liepos mėn. 27 d. 
po 11 vai. pamaldų, Šv. 
Kazimiero parapijos sve
tainėje įvyko Šv. Onos 
D-jos metinės vaišės, į 
kurias atsilankė apie 60 
dalyvių. Vaišes suruošė 
D-jos pirm. Helen_Kury- 
lo, su savo darbščiomis 
ir niekuomet nepailstan
čiomis padėjėjomis.

Dar nespėjus laiptais 
nusileisti žemyn, pasigir
do akordeono muzika ir 
gražus akordeonisto balsas. 
Šios vaišės (sumuštiniais^ 
o ypatingai visokiais sal
dumynais, kurių visų ne
galėjai paragauti, * nes 
jau nebuvo vietos), buvo 
labai turtingos.

Dalyviai buvo vaišina
mi prie baro baltu ir 
raudonu vynu, o vėliau 
nuoširdi D-jos pirmininkė 
vaikštinėjo prie stalų su 
dideliu ąsočiu rankoje ir 
dar siūlė vyno daugiau 
"ištroškusiems".

Akordenistas, svečias 
iš Lietuvos, Vytautas 
Pilvelis^ visus linksmino 
dainomis ir padainavo 
dalyvių pageidaujamas 
dainas.

Visi buvo patenkinti, 
ir keletai valandų pamir
šo savo rūpesčius. Už 
viską nuoširdžiai dėkoja
me D-jos pirmininkei 
Helen Kurylo. K. Ambrasas

LITAS montrlaiig t If TI)VII) 
KRf DI Til UNIJA

1475 de Sėve, Montreal, Que, H4E 2A8
Tel: 766-5827 Fax: 514-766-1349

Skyrius - 3907A Rosemont Boulevard

UŽ:MOKA

Certifikatai (min. $1000.00)
1 metų.-------------------
2 metų----- 4. DO___
3 metų __ 4.50
4 metų 5.00
5 metų ___5.25

Taupomos sąskaitos
Specialios. ... 1.25%
Kasdieninės .. 1.25%

RRSP dr RRIF

Terminuoti indėliai
1 metų ...... .....
180 d. - 264 c__2-5Q_
120 d. - 179 d, 2,25
60 d. - 119d. 2.25
30 d. -59 d. 2.25

Taupoma . Į , 5Q
1 metų ... 3.25
2 metų ... 4*00
3 metų ... 4 50
4 metų ... 2^00
5 metų ... 5-25 

čekių sąskaita . 0.5Q

30 0.- 364 d. (išimant prieš laiKą 1.00%;
IMA už r

Nekilnojamo turto paskolos (Residential up to

1 metų___ _____
2 metų 6.10, 4 metų .. fLuZS
3 metų ... 6.50  5 metų LJLŪ

Asmenines paskolas
If guaranteed by deposit at LITaS_ ”.00-
Fully guaranteed (CSB) or other .. 7.50...
Personal loan regular ...................... 9.50

Overdraft ................... .................... 17.00
DESJARDINS PRIME ... 5.50
DESJARDENS PERSONAL PRIME .. 6.00

KASOS VALANDOS
1475 De Sfeve 3907 A Rosemon

Pirmadieniais 9,00- 3.00 ‘10- 2
Antr., treciad. 9.00- 3.00 1 —-
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
NAMAI - AUTOMOBILI AI -PREKYBA- ATSAKOMYBĖ
3907 A Rosemont Blvd.,Montreal, Que. HIX 1L7

TeL 722-3545; . Fax: 722-3546
Joana ADAMONYTE A.I.B., Donna SVRAKA A.l.B.

PETRAS ADAMONIS C.LB. Res: 256-5355
Greitas ir tikslus patarnavimas, Pasiteiravimas neįpcreigoįa apsidrausti.

EUROPARCEL^
Siuntiniai į Lietuvą lėktuvu 1997 m.bus

priimami tik liepos -3Q d. rugsėjo 24 <į„ spalio 29 
d„ ir lapkričio 26 dt»

1450 De sfeve, Montreal, QC. H4E 2A7
Tik $6.00 už 1 kg + $15.- už pristatymą 

i namus. INFORMACIJAI ir kitais reikalais 
skambinti bet kada: VYTAS GRUODIS, Jr. Tek 

(514)- 937-9898.
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