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ĮVYKIŲ 
APŽVALGA

B.N.
NETIKĖTINA 
KATASTROFA

Ne kartą skaitome 
laikraščiuose, arba ma
tome TV žinių laidose ir 
girdime radijo praneši
muose apie išgėrusių 
arba girtų vairuotojų su- 
kelts dažnas eismo ne
laimes, katastrofas.

Žinia, kad Britanijos - 
Valijos princesė Diana, 
dviejų sūnų motina, 36 
m. amžiaus, žuvo kvailo
se lenktynėse su paparaz
zi kartu su savo kompa
nijom! Dodi Al Fayed ir 
girtu šoferiu Paryžiuje- 
daugiau negu stulbinanti.

Juos lydėjęs saugas, 
vienintelis sėdėjęs su 
jais Mercedes specialiaja
me automobilyje, buvo 
užsisegęs apsauginį dir
žą. Sunkiai sužeistas, 
gydomas Paryžiaus ligo
ninėje, dar negali paliu
dyti įvykių eigos. 
Kodėl jis nesirūpino pir
miausia atimti raktus iš 
gerai įgėrusio šoferio? 
Kodėl nepasirūpino, kad 
galų gale ir keliautojai 
dėvėtų apsauginius dir
žus?

Klausimus kelia ir kai 
kurių automašiną besi

vejančių ant motociklų 
žurnalistų - paparazzi 
elgesys. Septyni jų yra 
suimti ir apklausinėjami. 
Taip pat tiriamos kitos 
aplinkybės.

Britanija pergyvena 
sukrėtimą- nekalbant
apie vaikus, o ypač tie, 
kuriems princesė Diana, 
pasirinkusi savo uždavi
niu būti žmonių "širdžių 
princese", kaip ji pati iš
sireiškė - yra padėjusi. 
Jos statuso ir asmeniško 
įsipareigojimo dėka buvo 
sukelti reikšmingi fondai 
III-iojo pasaulio varg
šams, AIDS ligos palies
tiesiems, numinavimo 
projektui.ir kt.

Princesė Diana, atga
vusi laisvę nuo "karališ
kųjų replių", pasirodo ir 
keistai neatsargi, beieš
kojusi ne tik kilnaus
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tikslo, bet ir asmeniškos 
laimės... Tad - ką kaltin
ti? Tuo tarpu gėlių kal
nai auga ties jos buvei
nės - Kensington’o-rū
mais.
MIRĘ VARGŠŲ MOTINA 
TERESA

Vienuolė Motina Teresa, 
Nobelio Taikos premijos 
laureatė, mirė rugsėjo 
5 d>,po Širdies atakos,87 
m.amžiaus, Indijoje, Cal - 
cutta mieste.

Beveik 70 savo gyveni
mo metų ji pašventė pa - 
čių vargingiausiųjų gatvė
je ar vienatvėje paliktųjų 
mirti ligonių, visuomenės 
atmestųjų globai.

Motinos Teresos laido
tuvės vyks valstybiniu 
mastu, milijonams apgai • 
lint jos netekimą, nežiū
rint kokios religines kon
fesijos būtų.

Minios,plaukia nulenkti jėgų išlaidas apmokės 
galvas tai senai,mažai mo- Švedijos vyriausybė, 
teriškei,kurios vienintelis Ar ne ironiška, kad 
gyvenimo tikslas buvo ak- nei Švedija, nei Lietuva, 
tyvi meilė apleistam arti- nepradėjusios II-jo pasavi
mui. linio karo, turi dabar rtr
ŠVEDIJA PADĖS NUMI- 
NUOTI BALTIJOS JŪROS 
DUGNĄ

Ginkluotosios Švedijos 
pajėgos yra aprūpintos 
modernia sprogmenų su
ieškojimo technika ir 
pernai padėjo minų ieš
kojimą Latvijoje. Ten 
jūros dugne buvo rasta 
per karą nuskandintų 
sprogmenų.

Šiemet Lietuva ir 
Švedija pasirašė sutartį 
padėti Lietuvos kariuo
menei ištirti savo pajū
rio dugną ir išvalyti nuo 
pavojingų sprogmenų.

Švedijos ginkluotųjų pa- 

pintis savo teritorinių 
vandenų išvalymu nuo 
pavojingų karo liekanų...
• RUSUOS prezidentas 
Boris Jelcin’as pareiškė, 
kad nekandidatuosiąs ki
tai prezidentinei kaden
cijai. "Reikia jaunesnio 
ir energingesnio kandida
to", - pasakė jis. Klausi
mas - kas jis bus?

RUSIJA ATŠAUKĖ SUSI
TARIMĄ SU EXXON 
KOMPANIJA

Rusijos Žemės Turtų 
ministerija atšaukė susi
tarimą su EXXON korpo- 

/nukelta į 2 psl....../

PASAULIO LIETUVIŲ, BENDRUOMENĖS PRANEŠIMAS
1997 m. rugpjūčio 24 d. perdavėme pareigas Devinto PLB sei
mo išrinktai naujai PLB valdybai ir tą dieną baigėme savo pen- 
kerių metų kadenciją. Baigdami nuoširdžiai dėkojome Jums už 
moralinę bei materialinę paramą PLB valdybai, talką bei au
kas mūsų darbams ir ypač už visokeriopą pagalbą Lietuvoje 
ruošiant labai sėkmingai praėjusį Devintąjį Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimą. Šio, gausiausio iš visų iki šiol buvusių, 
Seimo narių bei jį globojusių Lietuvos įstaigų nuotaikos ir jo 
eiga parodė, jog daugelio Kraštų Bendruomenių vadovybių pa
geidaujamas bei remiamas PLB valdybos sprendimas ruošti jį 
Tėvynėje, buvo geras. Tikime, kad jis liks pavyzdžiu ir būsi
miems seimams.

Lietuvos Respublikos Seimo mums parūpintos taikos pastan
gomis Pasaulio Lietuvių Bendruomenė buvo įjungta į kompiute
rio susižinojimo (Internet) tinklą, seimo eiga buvo įrašyta į 
juosteles, paruoštos jo stenogramos ir kompiuterio garsinė dis- 
ketė (kompact disc). Privatūs specialistai padarė daug nuotrau
kų, pagamino filmą (video) televizijai. Visi įrašai, nuotraukos, 
compact disc ir televizijos filmas (video) Jums prieinami. Dėl 
užsisakymo sąlygų kreipkitės į naują PLB valdybą.

Seime buvo šiek tiek pakeista bei papildyta PLB konstitu
cija (vienas paragrafas buvo pakeistas ištisai) ir ateityje, kartu 
su suredaguotais nutarimais, bus Jums išsiuntinėta naujos PLB 
valdybos.

Seimas išrinko naują Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vado
vybę. Jos sudėtis tokia:

PLB valdyba: pirmininkas Vytautas Kamantas; pavaduotojai; 
Tomas Bartusevičius, Danutė Čornij, Rasa Kurienė, Milda Len
kauskienė, kun. Edis Putrimas, Algis Rugienius, Audrius Šileika, 
prof. dr. Vytis Viliūnas, Gabrielius Žemkalnis, Horstas Žibąs ir 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirm. Rimas Baliulis..

Garbės teismas: Viktoras Baltutis, Eugenijus Čuplinskas, Va
cys Garbonkus,, Vytautas Kutkus ir Antanas Stepanas.

Kontrolės komisija: Petras Adamonis, Algimantas Gečys ir 
Joana Kuraitė-Lasienė.

Apie pasiskirstymą pareigomis Jums praneš naujoji valdyba, 
tačiau kol tai įvyks, mes, 1997 m. rugpjūčio 24 pabaigę savo 
pareigas, prašome Jus visais reikalais kreiptis į naują PLB 
valdybą rastinės adresu (kaip ir anksčiau): 14911 127th Str. Le
mont, IL, 60439, USA, arba pirmininko adresu: Vytautas Ka
mantas, 1107 Pinewood Drive, NW. Grand Rapids, MI, 49544- 
7969, USA.

Dar kartą dėkodami už visokeriopą pagalbą, prašome Jus 
remti mūsų pasekėją naująją PLB valdybą skirti lėšų, reikalui 
esant parūpinti darbo talkos ir taip pat padėti jai savo uždavi
nius atlikti. Geriausi linkėjimai - Bronius Nainys, buvęs 
1997, rugpjūčio 25. PLB valdybos pirmininkas
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MIR ĮGULA: 
Amerikietis 
Michael Foale, 
Aleksandre 
Lazutin 
ir 
Vasilij 
Tsibliev.
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RUSIJA ATŠAUKĖ.......
racija, leidžiantį išvysty
ti alyvos gamybą šiaurinia
me Sibiro pakraštyje, kan
tu su dvejomis Rusijos 
bendrovėmis.

Panašus atšaukimas 
gresia ir konsultacijos 
įstaigai "Petroleum Fi
nance Co." Washington’ e. 
AMOCO bendrovė, išlei
dusi apie 300 mil. dole
rių Rusijoje nuo 1991 
m., bandant išgauti bend
ras derybas vystant Va
karų Sibire alyvos pramo
nę, dar negalėjo išgauti 
nė vienos statinės, nes 
su Rusija nesiseka susi
tarti.

Rusijos alyvos bendro
vės vis labiau reiškia ne
pasitenkinimą dėl EX
XON’o kontrolės alyvos 
pramonėje, ir valstybi- * 
nė bendrove "Rosneft" 
įtaria, kad EXXON’ as 
nesilaiko kainų siūlymų 
sąlygų.

Iki dabar EXXON’ as 
yra išleidęs apie 10 mil. 
dolerių tyrinėjant alyvos 
plotus ir įvertinant jų 

.galimus kiekius. Apskai
čiuota, kad būtų apie 2 
bilijonai alyvos statinių. 
Savo laiku, kai Rusija 
neturėjo stiprios valiutos, 
Vakarų bendrovės su 
savo pinigais buvo jai 
būtinos. Dabar - jau kei-

g | savo

čiasi elgesys su JAV aly
vos bendrovėmis. Rusijos 
bendrovių darbuotojai, 
lankydamiesi Vakarų 
kraštuose, mokosi kaip 
veikia jų sistemos. Tad - 
jeigu jie patys gali gaut 
lėšų, tai kam 
alyvos laukais? Taip į 
didžiąsias JAV 
ves sugrįžta 
gas.l.
ATSISVEIKINO SU 
KLOUNU NIKULIN’U

ma (kaip kadaise Europos 
karalių juokdariai...).

Jis palaike prez. B. 
Jelcin' ą, tačiau išlaikė 

nepriklausomumą.
Keletą jo paskutinių 

juokų: "B. Jelcin’as ste
bėjosi ir gėrėjosi Rusijos 
mokslininkais, kurie kas
dieną ateidinėja į darbą, 
nežiūrint, kad jiems dar 
neišmokėtos algos už ke
lis mėnesius
sąlygos -dalintis

bendro- 
"bumeran-

ir jų darbo 
apgailėtinos. 

Kiek pasiklausęs jo 
prokapitalis-

AMERIKIETIS ASTRONAUTAS LABAI NAUDINGAS
MIR" STOTYJE

Lietuvoje
PRADĖTA ATŽYMĖTI 
LIETUVOS-BALTARUSIJOS 
SIENA

Pirmasis Lietuvos 
valstybės sieną su Balta
rusija žymintis stulpas 
Šalčininkų pasienio kont
rolės punkte buvo įkas
tas š.m. birželio 11 d.

Iškilmėse dalyvavo 
Lietuvos Vidaus reikalų 
ministras Vidmantas Žie
melis ir kiti ministerijos 
vadovai, Pasienio polici
jos vyr. komisaras Audro
nis Beišys, Prezidentūros 
ir Užsienio reikalų minis-

* 2 psl.

'rūkstančiai maskviečių 
dvi dienas traukė į Mask
vos Cirko areną atsisvei
kinti su ten pašarvotu 
klounu-aktoriumi-jumoris- 
tu Jurij Nikulin’u.

Savaitėmis, po jį išti
kusios sunkios širdies 
atakos, maskviečiai klau
sėsi pranešimų kasdien 
apie jo sveikata ir 

jis buvo 75
jo 
m.

amžiaus.
Jurij 

ne 
talentą, bet ypač 
orumą, nepaperka- 
ir geraširdiškumą, 

sunkiausiais savo
Jis 

artimas žmonėms

visiNikulin ’ą 
tik už jo įvai-gerbė 

riopą 
už jo 
mumą 
net
krašto laikotarpiais 
buvo
ir pasisakydavo už tiesą. 
Kritikai pabrėžia, nors ir 
nebuvęs atviru disidentu 
sovietiniam režimui, 
talentas leido jam 
dėlto, pralinksminti
kartu pakritikuoti rėži-

jo 
vis 

ir

šalininkas, 
tas Anatolij Čubais pa
siūlo: "Gal mes turėtu
me iš jų paimti mokestį 
už atėjimą?"

J. Nikulin’as dažnai 
sukurdavo anekdotus 
apie rusams charakterin
gą fatalizmą: "Du trau
kiniai nepaprastu greičiu 
artėjo vienas į kitą. Ka
žin kaip išvengė didelės 
katastrofos.

- Kaip tai? - klausia 
nustebusi publika.

- Kodėl? Nebuvo taip 
lemta, - atsako J. Niku
lin' as.

Prez. Boris Jelcin’as 
pagerbė jį Cirke ir susi
graudinęs pasakė žodį te
levizijos programoje.

"Jis gerai žinojo kas 
yra gyvenimas: pergyve
no karą, bet išliko savo 
širdyje toks, kaip ir pa
prasti šio krašto žmonės” 
- pasakė vienas J. Ni
kulin’ o pagerbtuvėse. O 
pats Nikulin'as yra pasa
kęs: 
toks 
norėčiau 
metų".

"Gyvenimas 
įdomus, kad 

gyventi

yra
as

100

terijos atstovai, Baltaru
sijos oficialūs asmenys, 
taip pat Lietuvoje dir
bantys Europos Sąjungos 
valstybių, Latvijos, Len
kijos ir Rusijos ambasa
doriai.

po to, kai siena jau bus 
paženklinta. Laikinuosius 
sienos žymeklius Lietuva 
ir Baltarusija statys 
pasidalijusios pusiau.
• į Vytauto Didžiojo uni

Lietuvos ir Baltarusi
jos sienos projektą pa
rengė Aerogeodezijos
instituto specialistai, 
kurie nustatė kiekvieno 
iš 1,640 laikinųjų medi
nių stulpų įrengimo vie
tą. Šis institutas ruoš 
valstybinės sienos nusta
tymo žemėlapius.

Lietuvos ir Baltarusi
jos siena dar niekada ne
buvo pažymėta. Naujieji 
žemėlapiai bus parengti

versitetą Kaune daugiau
sia įstojo šiais mokslo 
metais studijuoti užsie
nio kalbas.

Antroje vietoje pagal 
populiarumą buvo sociali
niai, verslo, vadybos 
(menagement) mokslai.

Ryškiai didėja norinčių 
studijuoti lietuvių kalbą 
ir literatūrą. į anglų kal
bos^ studijas buvo 9 pa
reiškimai į vieną vietą. 
Bendrai konkursas į šį '■

Amerikietis astronautas Michael Foale, praleidžia 
erdvių stotyje MIR jau ketvirtą menesį. Jis atlieka 
sudėtingus, kartais improvizuotus pataisymus šioje, 
savo amžių gerokai pragyvenusioje Rusijos erdvių 
stotyje, kartu su dvejais rusais kosmonautais (dabar 
jau antraja jų pamaina).

Michael Foale yra 40-ties metų amžiaus, 
išskirtinai nuo vaikystės pasižymėjo išskirtinais ga
bumais. Būdamas 6 metų amžiaus, pamatęs parodoje 
John Glenn’s kapsulę "Friendship 7", pareiškė būsiąs 
astronautu. Augęs Britanijoje, mokėsi ir gyvena 
Amerikoje, gavo PhD laipsni, ir yra NASA erdvių 
ryšininku misijų darbuotoju nuo 1983 m., atliko 3 
ryšiu kapsulės skrydžius. Paskirtas į MIR erdvių 
stotį atlikti eksperimentus, matuoti erdvių keliavimo 
įvairius efektus.

Jis yra pasižymėjęs ne tiktai gabumais, bet 
ir išskirtinu charakteriu,' įvykstant kritiškoms situa
cijoms. Ypač MIR stoties kelionėje visos tos ypaty
bės vis labiau iškyla į viešumą.

Erdvių pakrovos (kargo) kapsulei susidūrus su 
MIR š.m. birželio mėn. 25d., ir dėl to deguoniui 
pasišalinant iš stoties, kolegos rusai liepė jam per
eiti į atsarginę kapsule. Jis tuo nepasinaudojo ir 
dirbo kartu, kad uždarytų pagadintą sudėtine stoties 
dalį. Tokiu būdu visa įgula galėjo pasilikti stotyje. 
Labai galimas dalykas, kad tuo buvo išgelbėtos ir 
jų gyvybės.

Tačiau bėdos nesibaigė. Astronautai jau buvo 
pervargę, kuomet MIR stoties komendantas pik. 
Vasilij Tsiblijev’as pradėjo negaluoti ir iš Rusijos 
erdviu Centro jam buvo nurodyta sumažinti darbo 
krūvį. Dar kita bėda įvyko, kuomet netyčia buvo 
išjungtas pagrindinis laidas, tiekiantis stočiai elek
tros energiją ir kitas,gyvybę palaikančias>sistemas. 
Visi trys įgulos darbuotojai ,jau dirbę nepaprastoje 
įtampoje, privalėjo tamsoje, šaltoje stotyje iš lėto 
atgauti bent kiek elektros. Numatytas Michael Foale 
erdveje pasivaikščiojimas, skirtas sugadinimų patai
symui, buvo atidėtas Rusijos erdvių Centro. Atskrai
dinta rusų įgulos pakaita, o M.Foale lieka rugsėjo 
mėnesi stotyje, atlikdamas kitus galimus pataisy
mus.

Ne tik amerikiečių specialistai sako, kad
jis gali "beveik viską atlikti su vielomis ir kitais 
įrankiais". Rusijos erdvių Centro darbuotojai yra 
pareiškę dėkingumą, kad per pačias rimčiausias Šios 
senos stoties nesėkmes Foale buvo įgulos nariu. 
Ko gero,jis pasirodys esąs vienas didžiųjų herojų 
šiame skrydyje. Iki dabar jis yra atlikęs 3 erdvės 
ryšiu kapsulės misijas.

universitetą buvo 3.5 
kandidatai į 1 vietą.

• KAUNE- vakarinė Mu
zikos Mokykla pertvarko
ma į I-osios dešimtme
tės muzikos mokyklos 
vakarinį skyrių, nes ne
begali išsilaikyti vien iš 
moksleivių mokesčių už 
mokslą.

Joje mokosi 90 dirban
čių paauglių, jaunuolių 
ir suaugusiųjų.

Baigę vakarinę skyrių 
moksleiviai nuo šio ru
dens gaus I-osios Muzi
kos Mokyklos baigimo 
pažymėjįmus su atitinka
mais pažymiais.
REIKIA TVARKYTI 
POLICININKŲ DARBĄ

Lietuvos Seimo vicep. 
-Centro Sąjungos pirm. 
ROMUALDAS OZOLAS 
paragino Vidaus Reikalų.

/nukelta į 3 pšl...... /
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....TVARKYTI
POLICININKU,..

vadovybę atkreipti dėme
sį į, atrodo, jau beišle- 
pančius, eilinius policinin
kus.

Atviram laiške min. 
Vidmantui ŽIEMELIUI, 
reaguodamas į prancūzų 
diplomato sumušimą, ra
soj

’’Policininkai turi išlip
ti iš savo greitaeigių ir 
kol kas nerezultatyviai 
skrajojančių mašinų, išei
ti į gatves ir kiemus iš 
nuovadų, išsitiesti ir pa
sitempti, o svarbiausia - 
nebelaikyti piliečių sta
tistiniais vienetais".

Taip pat, kad tai ne
reiškia, jog valstybė 
privalo būti "policinė", o 
svarbiausia kad "mums 
reikia demokratinės vals
tybės policijos, kurios 
tikslas vienas - piliečių 
ir valstybės svečių pasi
tikėjimas Lietuva", 
rašoma Seimo viceprimi- 
ninko laiške.

• ARVYDAS SABONIS 
atidarė V-tąjį Tarptauti
nį Arvydo Sabonio Tau
rės vaikų komandų krep
šinio turnyrą. Jame žai
džia 13-14 metų berniu
kai, dalyvauja 6 koman
dos: dvi Arvydo Sabonio 
krepšinio mokyklos ko
mandos ir komandos iš 
Rygos, Lenkijos ir Vo
kietijos.

• SMILTYNĖJE, šiaurinė
je Kuršių Nerijos dalyje 
išdege 1 km. ilgio ir 1/2 
km. pločio miško ruožas. 
Gaisrą pastebėjo ištisą 
parą budintys miškinin
kai savo bokšteliuose. 
Skubiai suvažiavę pama
rio gaisrininkai, ugnį už
gesino per 2 valandas. 
Vienoje iš gaisraviečių 
sprogo mina, kuri buvo 
užsilikusi nuo karo laikų. 
Žmonių nenukentėjo.

Reikia tikėtis, kad 
nudegusiame plote bus 
atželdintas miškas.

• MARTYNO MAŽVYDO 
paminklo Klaipėdoje 
atidengime dalyvavo ir 
Valdas ADAMKUS, šiuo 
metu besilankantis po 
įvairius renginius Lietu
vos miestuose. Centro 
Sąjungos nariai ir Valdo 
Adamkaus rinkiminis 
štabas rūpinasi preziden
tine kampanija.

• Lietuvos prez. Alg. 
BRAZAUSKAS pareiškė, 
kad Baltarusijos vadovo 
atvykimas į Lietuvą ne
reiškia, kad pritariama 
jo pažiūroms į demokra
tijos principus. O Balta
rusijos (Gudijos) negali
ma izoliuoti, - sakė jis, 
-nuo likusio pasaulio, • 
tuo labiau, kad Lietuvos 
ir Baltarusijos tarpusavio 
santykiai vystosi norma
liai.

Konferencijos metu 
kitų valstybių atstovai 
aiškiai pasakys, kad ne- 
1997.IX. 9

tinka negerbti žmogaus 
teisių, apriboti spaudą ir 
vengti bendrauti su opo
zicija, kaip kad daro 
Gudijos vadovas Luka- 
šenko.

• Rugsėjo 5-6 d.d. Vil
niuje rengiama konferen
cija "TAUTŲ SANBŪVIS 
ir geri kaimynų santykiai 
- saugumo ir stabilumo 
garantas". Ši konferenci
ja rengiama Lietuvos ir 
Lenkijos iniciatyva. Atsi
žvelgiant, kad Lenkija 
nukentėjo nuo potvynių, 
ją rengti apsiėmė Lietu
vos prezidentūra.

Pasižadėjo atvykti 
11-kos valstybių prezi
dentai ir Rusijos min. 
pirmininkas: Lenkijos,
Latvijos, Estijos, Balta
rusijos, Bulgarijos, Rumu- 
nunijos, Vengrijos, Molda- 
vos, Ukrainos ir Suomi
jos prezidentai.

LENKIJA DĖKINGA 
LIETUVAI

Min. p-kas Wlodzimerz 
Cimoszewicz, po Lietu
vos paramos nukentėju
siai Lenkijai atsiuntė pa
dėkos laišką:

"Tuo sunkiu metu Len
kija nebuvo palikta vie
na. Tarp atskubėjusių į 
pagalbą valstybių buvo 
ir Lietuva. Dar kartą 
mūsų bendroje ilgaamžė
je istorijoje pasitvirtino 
sena liaudies patarlė, 
jog tikrą draugą pažinsi 
nelaimėje" - pažymėjo 
jis.

Taip pat pabrėžė, kad 
nukentėjusieji žmonės 
visada atsimins lietuvius 
gaisrininkus ir gelbėtojus 
kurie rizikavo savo gyvy
bėmis gelbėdami žmones.

• LABDARA su piktnau
džiavimo tarnybos prie
skoniu? "Tai tiesiog 
labdara mokyklai",
taip konservatorių parti
jos vadovas ir Seimo pir
mininkas Vytautas Lands
bergis apibūdino liepos 
25 d. Kauno "Vyturio" 
mokyklai Taivano vyriau
sybės padovanotus vie
nuolika "Pentium-133" 
kompiuteriųJ’Tai tikrai ne
tikęs veikimas, nes jei 
šitaip pradės elgtis visi 
politikai, vaizdas gali 
būti gana liūdnas", 
teigė apie šitą dovaną 
Seimo pirmininko pava
duotojas Romualdas Ozo
las.

• LIETUVOJE veikia Vy
tautų. Klubas, jo būstinė 
Kaune. Š.m. liepos mėn. 
Vytautų klubas įsikūrė ir 
Ukmergėje, kur gyvena 
apie 300 Vytautų!

• ELTA praneša, kad 
per penkis šių metų 
mėnesius gyventojų Lie
tuvoje sumažėjo 1,576.

Per 5 mėnesius gimė 
16,607 kūdikiai, tai 170 
mažiau, negu per praėju
sių metų tą patį laiko
tarpį.

• Statistikos departa
mento duomenimis, gegu- 

zės mėn. vartojimo pre
kės ir paslaugos Latvijo
je vidutiniškai pabrango 
0,6%, Lietuvoje -0,8%, 
Estijoje- 2%.

Lietuvoje atpigo mais
to produktai ir nealkoho
liniai gėrimai, būsto ap
statymas, įranga bei kas
dienė priežiūra, poilsio 
ir kultūros paslaugos, o 
Estijoje atpigusių prekių 
ir paslaugų nebuvo.

• Gegužės mėnesį mini
malus darbo užmokestis 
(MDU) iš Baltijos valsty- 
bių~ Lietuvoje vėl buvo 
didžiausias - 100 JAV 
dolerių. Latvijoje jis su 
darė 65,74 JAV dolerio, 
Estijoje -62,05 JAV do
lerio.

Statistika pateikia šių 
metų pirmojo ketvirčio 
duomenis apie vidutinę 
senatvės pensiją. Ji di
džiausia Estijoje -80,31 
JAV dolerio, o mažiau
sia - Lietuvoje -57,07 
JAV dolerio. Latvijoje 
vidutinė senatvės pensija 
suaro 69,06 JAV dolerio. 
Per metus Lietuvoje ir 
Estijoje pensijos didėjo 
vienodai - po 26%, Lat
vijoje - 11%.

• Buvęs "Jedinstvos" ly
deris Valerijus IVANO
VAS, 50 m. amžiaus, už 
1991 m. sausio 13-osios 
aukų šmeižtą nuteistas 
vienerius metus kalėti 
griežto režimo pataisų 
kolonijoje. Septyniems 
per sovietų armijos įvyk
dytą agresiją žuvusių 
artimiesiems iš V. Ivano
vo priteista po 10,000 
litų. Baudžiamoji byla 
už šmeižtą buvo iškelta

NUO ALKOHOLIZMO NĖRA STEBUKLINGOS 
PILIULĖS

Dr. Allan Brukheim’as, žinomas savo mediciniš
kais patarimais Montrealio dienraštyje ’’The Gazet- 
te”tvirtina, kad nėra jokio vieno išgelbstinčio vais
to nuo alkoholizmo.Organizacija ’’AA’’(Alkoholic 
Anonymous),kurios motto "Tik viena diena’’(One 
day at a time) vis dar yra geriausia vieta,kuri 
gali pagelbeti. Vaistai-tai tik viena dalis sekmingc 
gydymo nuo besaikio gėrimo, nes alkoholizmą: 
sukelia socialines,psichologines ir biologines proble- 
mas.Vaistai gali padėti tiktam tikru laiku, jei ten
ka atsidurti ligoninėn išsiblaivinimui.

Staiga nutraukus gėrimą,alkoholikas dažniausiai 
pergyvena didele baime,nerviškumą,nemiga, apsipila 
šaltu prakaitu, vemia, jaučiasi nepaprastai blogai.

Kai kurie alkoholikai gali tai pernešti be pagal
biniu priemonių, tačiau negali išlaikyti savo jau 
atgauta blaivumą.
Sunkiausia ir yra,pirmiausia sau, prisipažinti, 

kad pagalba reikalinga, kad serga alkoholizmu ir 
tikrai nebenoreti tęsti to košmaro.

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS 
VIENA GRAŽIAUSIU KALBŲ - LIETUVIŠKAI ’

po to, kai jis Rusijos Dū
moje pristatė savo kny
gą "Lietuvos kalėjimas”. 
Knygoje jis tvirtino, kad 
per Sausio 13-osios įvy
kius sovietų kariuomenė 
nieko nenužudė. Rusijos 
pilietis V.Ivanovas, atli
kęs bausmę, greičiausiai 
bus išsiųstas is Lietuvos. 
V. Ivanovas 1994 m. už 
antivalstybinę veiklą, jau 
buvo nuteistas pusketvir
tų metų laisvės atėmimo. 
Vėliau jam bausmė buvo 
sumažinta. Kodėl?

• Vos pasibaigus penk
tadieniui, liepos 26 d. 
12:24 vai. po vidurnak
čio PALANGĄ sudrebino 
sprogimas prie Vidaus 
reikalų ministerijos poil
sio ir reabilitacijos cent

TAI KORTELĖ, KURI JUMS LEIDŽIA LAN
KYTI BOTANIKOS SODĄ, BET DRAUDŽIA 
BRANGIAI MOKĖTI.
KORTELĖ ACCĖS MONTREAL SUTEIKIA 
GALIMYBĘ BŪTI DALYVIU DAUGIAU 
KAIP 80 įVAIRIŲ RENGINIŲ, JŲ TARPE 
TURITE TEISĘ LANKYTI BOTANIKOS SO
DĄ BE UŽMOKESČIO IR NUPIGINA įĖJI- 
MUS į ŠILTNAMIUS IR INSEKTORIUMĄ. 
GALIOJA MONTREALIEČIAMS GYVENTO
JAMS, UŽMOKĖJUS 5 dol. UŽ KORTELĘ, 
KURIĄ GALIMA ĮSIGYTI SAVO ACCĘS 
MONTREAL BIURE ARBA SAVIVALDYBĖS 
BIBLIOTEKOJE.

TEIRAUTIS: 87-ACCĖS
(872-2237)

#610
http://www.ville.montreal.qc.ca

ro "Pušynas", Žvejų gat
vėje. Sprogmuo buvo pa
dėtas po medžiu 2,5 
metro nuo^ poilsio namų 
sienos. Arčiausiai to me
džio yra direktoriaus 
kabineto langai. Žmonės 
nenukentėjo, tik vienas 
poilsiautojas > dairydama
sis po sprogimo, į stiklo 
šukes susipjaustė kelį.
• TAURAGNAS yra vie
nas giliausių Lietuvos 
ežerų, Utenos apskr. Gi
liausia vieta - 60.5 met
rų, prie vakarinės jo pa
krantės. Pietiniame eže
ro kranto pusiasalyje yra 
dailus Taurapilio pilia
kalnis, iš trijų pusių ap
suptas vandens, apie 100 
metrų ilgio, 20 m. plo
čio ir daugiau kaip 20 
m. aukščio.

3 psl.

http://www.ville.montreal.qc.ca


IR MES KUPIŠKĖNAI

"IR MES KUPIŠKĖNAI". Šeštoji laida. Sudarė dr.doo 
Linas Vidugiris. 1997, Vilnius. Leidnį parėmė Kupiš
kio Savivaldybė. Tiražas 1500,Spausdino AB Standar
tų spaustuvė.

Nuo VI-tosios paskutinės šios gimnazijos priešo- 
kupacinės laidos praėjo 50 metų. Ta proga išleista 
knyga,kurioje labai rūpestingai,išsamiai ir gyvai ap
rašytas Kupiškio Gimnazijos kelias ir jos reikšmė. 
Patiektos taip pat ir kupiškėnų biografijos. Viena 
jų- montrealiečio Leono Balaišio, kuris lankėsi šia 
vasara Lietuvoje ir šios knygos pristatyme.

LEONAS BALAIŠIS
Girniaus 1926 m. lie

pos mėn. 8 d. Kupiškio 
valsčiaus Skodinelių kai
me, Agotos ir Juozo 
Balaišių šeimoje. Moti
nai mirus, tėvas vede 
jos seserį,ir išsikėlėme į 
Šimonių valsčiaus Butėnų 
kaimą, kuriame jie ūki
ninkavo. Šeimoje augome 
penki vaikai: sesuo ir 
brolis - vyresni už mane,* 
o dar sesuo ir brolis- 
- jaunesni. Pradinės mo
kyklos keturis skyrius 
baigiau Jurgeliškių kai
me, o penktą ir šeštą, 
Šimonių pradinėje mokyk
loje, kuri buvo už pen
kių kilometrų nuo namų. 
Pavasarį ir rudenį kas
dien vaikščiodavau pės
čias, o žiemą tėvai nuo
modavo kambarėlį Šimo
nyse.

1939 m. įstojau į Ku
piškio gimnazijos pirmą 
klasę. 1944 m. besimoky
damas septintoje klasėje 
išvykau į generolo P. 
Plechavičiaus organizuo
jamos Vietinės Rinktinės 
Marijampolės karo mo
kyklą. Laimė, daugumą 
mūsų vadovybė paleido 
namo, o likusius kariū
nus - vieną ar dvi kuo- 
pas-~ vokiečiai suėmė ir 
išvežė darbams į Vokie
tiją.^ Teko girdėti, kad 
prieš išveždami • kas de
šimtą jaunuolį sušaudė.

1944 m. vyresnysis 
brolis ir aš pasitraukėme 

iš namų, kol praeis fron
tas, bet likimas nubloškė 
mane į Vokietiją, o bro
lis atsiliko ir 1946 m., 
žuvo Lietuvoje partiza
naudamas.

Karui pasibaigus, pate
kau į Šeinfeldo "Displa
ced Persons" ("Perkeltų
jų asmenų") stovyklą 
amerikiečių zonoje. įsto
jau į lietuvių suorgani
zuotą gimnaziją Šeinfelde 
ir baigiau aštuntą klasę, 
įgydamas brandos atesta
tą, kuriuo, deja, neteko 
pasinaudoti. 1947 m. pa
vasarį baigę gimnaziją, 
mes trys draugai užsira
šėme važiuoti į Kanadą 
miško darbams. Tačiau 
mano draugų nepraleido 
Kanados imigracijos ko
misija, ir man vienam 
teko atsisveikinti su jais 
ir Europa.

Liepos mėnesį sėdau į 
"Gen. M. B. Stewart" 
laivą ir po penkių dienų 
kelionės išlipau Amerikos 
žemyne, Kanados Hali- 
fakso uoste. Traukinys 
jau laukė mūsų, ir po 
trijų parų kelionės pui
kiuose keleiviniuose va
gonuose atsidūrėme Onta
rio provincijos šiaurėje, 
"Regan" 24-oje stovyklo
je. Priklausiau "Abitibi 
Power and Paper Co" 
bendrovei. Vienoje sto
vykloje buvome apie 70 
lietuvių - įvairaus am
žiaus ir išsilavinimo 
vyrų. Kirtome popiermal
kes.

Dešinėje:

LŠS Centro 
V-bos pasita
rime: Kauno 
Vytauto Di
džiojo rinkti
nės štabo 
virš.L.Trum- 
puIis,LŠS va
das R.Min 
tautas ir VRM 
Viešosios Po
licijos v-bos 
kom. V.Ro- 
dženskas.

Nuotr: Jono 
Ivaškevičiaus

ĮVERTINAMA ŠAULIŲ SĄJUNGOS VEIKLA

Pavasariop kai kurie 
mūsiškiai buvom atvežti 
į Vai Royal. Čia remon
tavome geležinkelį. Ati
dirbus du mėnesius, bai
gėsi sutarties su Kana
dos valdžia laikas ir 
mus, tuos kurie norėjo, 
paleido. Vai Royafis yra 
Montralio priemiestis, 
įsikūręs didžiulėje Šven
to Lauryno upės saloje. 
Taigi, patekau į didmies- 
tį. Taip ir vaikštau Vine- 
tu išmindžiotais takais 
Švento Lauryno upes pa
krantėse.

Darbą gavau duonos 
kepykloje duonos Taikyto
jų. Aišku, viską daryda
vo mašina: duoną supjaus
tydavo ir suvyniodavo į 
vaškinį popierių, o man 
tik reikėdavo dėti duo
nos kepaliukus ant diržo 
ir stebėti šį procesą.

Dairiausi geresnio dar
bo ir po aštuonerių me
tų perėjau į "Arborite 
Plastic Laminates" fabri
ką, kuriame dirbau dau
giau kaip 28 metus. 
Darbas labai patiko ir 
po kelerių metų perėjau 
į šio fabriko nmenage- 
mentą" (valdybą), - ta
pau "formanu". Del Uni
jos ir darbininkų didelių 
reikalavimų bei streikų, 
darbų ėmė mažėti. At
leidus daugelį darbininkų, 
atėjo eilė sumažinti ir 
"formanų" skaičių. 1983 
m. pradžioje teko atsis
veikinti su "Arborite", 
kurią kaip nepelningą, 
"Domtar" bendrovė par
davė Šveicarijos firmai 
"Forbo".

Ačiū Dievui, skųstis 
negalima. "Arborite" 
mokėjo nemažą pensiją, 
o sulaukus 65 metų am
žiaus neblogas pensijas 
moka ir federalinė Kana
dos valdžia, taip pat ir 
Kvebeko provincijos val
džia.

1964 m. vedžiau luliją 
Stalgytę, jau Kanadoje 
gimusią lietuvaitę. Susi
laukėme dukters ir sū
naus, bet su žmona po 
aštuonerių metų išsisky
rėme. Duktė dabar ište
kėjusi už anglo, jau au
gina dvi dukreles ir gy
vena visai netoli manęs. 
Sūnus baigęs Concordia 
universitete ekonomiką, 
gavo gerą darbą Toronto 
banke. Ten ir gyvena

š.m.rugpjūčio mėn. 7 d. Lietuvos šauliu Sąjungos 
Centro v-bos būstinėje lankėsi VRM Policijos De
partamento Viešosios Policijos v-bos komisaras V. 
Rodžianskas, kuris susitiko su LŠS Centro v-bos 
nariais, rinktinių ir atskirųjų kuopų vadais bei štabo 
viršininkais.

Liepos mėn. 29 d. LŠS Centro v-ba gavo VRM 
1.e.p.generalinio komisaro P.Berezuckio raštų, kuria
me prašoma bendradarbiaujant padėti policijai užtik
rinti viešąją tvarką, saugumą, ir rimtį.

Neseniai priimtame LŠS įstatyme yra numatyta, 
kad Šauliai teikia pagalbą policijai ir civilinės sau
gos tarnyboms, todėl LŠS vadovybė nedelsiant su
kvietė rinktinių ir atskirųjų kuopi' vadus bei štabo 
viršininkus susitikimui su aukštu policijos pareigūnu.

Pasitarimą pradėjo LŠS vadas R.Mintautas, susi
rinkusius supažindino su svečiu, paaiškino šaulių 
reikšmę kovoje su nusikalstamumu* tarpukario Lie
tuvos šaulių veiklą, numatė ateities veiklos darbą 
su policija po LŠS įstatymo priėmimo.

Respublikinės komisijos "Stabdyk nusikalstamu
mą" narys,Kauno Vytauto Didžiojo šaulių rinktinės 
štabo virš. L.Trumputis papasakojo, kas yra daroma 
minėtoje komisijoje.

Komisaras V.Rodžianskas pasisakė, kad teisėtvar
kos pažeidimų pristabdymui teigiamą įtaką daro 
visuomeninių organizacijų ir judėjimų pirmieji žings
niai padedant policijai, šauliai, jau turintys savo 
įstatymą, galėtų daug vaisingiau padėti policijai, 
todėl dabar būtina suformulūoti bendradarbiavimo 
taisykles, juolab, kad netrukus tikimasi paruošto 
Policijos rėmėjų įstatymo.

Iš dalyvių pasisakymų paaiškėjo, kad kai kuriuose 
miestuose ir miesteliuose policijos komisarai mie
lai pritaria šaulių bendradarbiavimui palaikant vie
šąją tvarką ir patruliuojant su policijos pareigū
nais. Kitose vietovėse- šauliai yra atstumiami nuo 
pagalbos, nes yra įsikūrusios visuomeninės organiza
cijos, kurios už mokestį padeda policijai. V.Ro
džianskas pažadėjo išsiaiškinti del minėtų pastabų,- 

juk šauliai už savo pagalbą atlyginimo nereikalavo.
Norisi pažymėti, kad jau sėkmingai su policija bend
radarbiauja Kauno, Panevėžio ir Vilkaviškio rink
tinės. Mėginama tai daryti ir Vilniuje, Klaipėdoje, 
Marijampolėje ir Ukmergėje. Greitu laiku į šį darbą 
šauliai įsijungs ir kituose miestuose bei miesteliuose, 
patruliuos ir kaimo vietovėse.

Apie tai ir buvo nuspręsta šiame pasitarime. 
Tad, tegul Lietuvos žmones nenustemba pamatę šau
lius, patruliuojančius drauge su policijos pareigūnais,

LŠS vado pavaduotojas SJgnatavičius
/P.S.: koks būtu atitikmuo "komisaro" titului? šis 
sovietinio prieskbnio žodis sukelia nemalonius prisi
minimus ir vaizdus... Red./.

(apie 600 kilometrų nuo Nebesuradau net to na-
Montrealio). mo, kuriame, mokydama-

1974 m. vedžiau Geno- sis gimnazijoje, gyvenau,
vaitę Šošaitę, kilusią iš Tačiau mažasis gimnazi- 
Kauno. Dabar kartu ir jos namelis prie buvusių 
gyvename Montrealio centrinių rūmų, kuriame 
priemiestyje. 1939 m. rudenį pirmą-

...1991 m. Lietuvoje kart peržengėme gimna- 
praleidau šešias savaites, zijos slenkstį, dar tebe- 
Lietuvos veidas jau buvo stovi.Užsukau į klasę ir 
visiškai pasikeitęs, visi atrodė, lyg vėl su knygų 
gyveno Atgimimo idėjo- krepšeliu atsisėsiu į savo 
mis. 1994 m. Lietuvoje suolą, pasinersiu į jau- 
teko svečiuotis penkias natvišką draugų klegesį, 
savaites. Kupiškis per 50 smalsiai lauksiu pasiro- 
metų labai pasikeitė, dančio mokytojo.
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Tautodailininkė Aldona Veselkienb vidury,tarp dail. Antano Tamošaičio,dukros Ra 
sos, sūnaus Lino. Už jos- marti Rasa/lr.Mažeika, atvykęs iŠ Carolina, su Mantu

Nijolė Miliauskaitė

vieškeliu per kalvas, kur vilnyte vilnija 
rugiai, geltoni geltoni, kur saulė 
staiga pamatai - ežeras 
dešinėj, tau po kojų, toks mėlynas 
užima kvapa

PAGERBĘ JUBILIATĘ ALDONĄ VESELKIENĘ -Nuotr: P.Brikio
» PADĖKA
3 STEFANIJAI IR VYTAUTUI VASILIAUSKAMS
v nuoširdžiai dėkojame
| už suteiktą didelę materialinę paramą, atjauti-
I mą čia esančioms iš Lietuvos atvykusioms
? šeimoms ir jų vaikams Lietuvoje.
3 Linkime geriausioms Jums sveikatos!

Vida ir Petras IBIANSKAI ir jų vaikai, 
Vanda VYŠNIAUSKIENĖ ir jos vaikai; 
Ligita ZINKEVIČIENĖ, 
Lina MARKEVIČIENĖ

% •

Daugelis prisimena mėlynų akių, 
smarkių, smulkaus sudėjimo Aldoną 
Mažeikaitę-Veselkienę. Į Montrealį 
atvyko su pirmaisiais antros bangos 
lietuviais, sesers dail.Anastazijos Ta
mošaitienės ir jos vyro dail.Antano 
Tamošaičio globoje.

Audimo meną ji buvo jau studija
vusi Austrijoje DP laikmečiu Salzbur- 
go meno institute.Lietuvių tautodailę- 
dailininką Antano ir Amastazijos veda
moje YMCA Academy of Art Mont- 
realyje ir vėliau jų asmeninėje Dailės 
Studijoje netoli Kingston,Ont.

Iš Montrealio Aldona ir Kazys 
Veselkai su šeima persikėlė Čikagon,
kur Aldona tobulinosi Čikagos Meno
Institute ir labai sėkmingai vadovavo 
įsteigtame 1980 m.Lietuvių Tautodai-; 
lės Instituto Čikagos skyriui. Ruošė 
ir dalyvavo gausiose parodose, skaitė 

paskaitas apie mūsų liaudies meną.mo- 
kė audimo gausias grupes.

Iš Čikagos sugrįžusi i Kanadą jau 
ne vien tik vasarų laiku A.ir A.Tamo- 
šaičiu Sodybon, nesitraukė nuo staklių 
nei talkos LTInstituto darbuose. Perė
mė kai atėjo laikas > jo vadovavimą, 
apsigyveno Gananoque,Ont., sugrįžusi 
galutinai į Kanadą.
Tačiau tai tik trumpai „ prabėgomis 

prisimenant. Svarbiausia, kad ir dabar 
-suaugusių sūnaus Lino ir dukters 
Rasos motina, jau ir močiutė- vis 
dar tokia pat smarki mėlynakė, vis 
labai pareigingai besirūpinanti LT
Instituto ir jo gausių skyrių veikla.
Vis apsupta gražiųjų lietuvių liaudies 
raštų, staklių.
Visi linkime jai ir toliau našių, svei

kų, saulėtų kūrybingų metų. * B.N.

dabar netoli jau, ties tuo nežymiu kryželiu 
j kairę, palei upelį, gaivinančiai, aitriai 
kvėpia alksniai, karklai, šaltas 
vanduo, mano tėvo 
gimtieji namai

senas kaštonas, paženklintas žaibo 
stalas po jo galingom Šakom, suolelis 
popiečio arbata, kurią tebegeriam, pusbrolių 
spagos, apsiaustai, plačiabrylės skrybėlės,papuoštos 
žąsų ir vištų plunksnom, ūsai, nupiešti anglim, 

muškietininkų ir piratų 
takas per sodą,šonuos išklotas baltais akmenukais, ’ 

gėlės 
nepavarstančių rankų auginamos, altanos pavėsy 
mano balta suknelė, šermukšnių karoliai ant kaklo, 

krūvelė knygų 
laikau visa tai savo rankose - ir nenoriu užaugt
ir nenoriu nubusti

/Iš "Namai,kuriuose negyvensim"/

* * *
LINKSMA, NEEILINE IŠVYKA , PAGERBIANT ALDONĄ VESELKIENg:

Aldonos Veselkienės vaikai- Linas, 
Rasa ir marti dainininkė Rasa Kroky- 
tė sumanė šių vasarą surengti jos 
amžiaus ir darbu pagerbimą- 70-mečio 
proga-sūnaus Lino naujoje gyvenvietė
je, pakrikštytoje RAMBYNO vardu, 
ežero pakrantėje, netoli Gananoque 
miestelio.
Buvo sukviesti šeimos nariai ir ar

timieji bičiuliai bei draugai.
Kalvomis ir kalneliais bevažiuojant 

į subuvimą, buvo malonu pasigrožėti 
vaizdais. Suradus (pagal atsiųstą že
mėlapį) RAMBYNĄ, pasitiko bernu
žėlis ir sako: "Prašom važiuoti toliau, 
už kalnelio, paslėpti automobilį". Įs
pūdis atvykus, kad gyvenvietė visai 
tuščia, tiktai nuobodžiaudamas šunelis 
suloja į praskrendančius paukščius, 
saugodamas kiemą.

O viduje namo- jau daug privažia
vusių svečių iš vakaro, pulkas giminių, 
jaunimo ir krykštaujančių mažuliukų. 
Besivaišinant ir senas pažintis atsime
nant,laukėme pasirodant jubiliatės.

Atvyksta Aldona, nieko neįtardama.
Salione ją sutinka sūnus, marti, 

duktė ir vaikaitis Šarūnėlis. Tiktai 
užtraukus Rasai "Ilgiausių Metų"- 
prisidėjus pasislėpusiems svečiams 
IH-io aukšto balkone, nustebusi Aldona 
pradėjo dairytis, kad tiek daug veidų 
ir tiek daug rankų jai moja.' O fotog
rafai, pasislėpę už gėlių, filmavo kas 
vyko.

Duktė Rasa apjuosė jubiliatę Al
doną tautine juosta, buvo perskaityti 
sveikinimai, įteikta dovanų. Dail.An-

tanas Tamošaitis šiltu žodžiu prisimi
nė savo mokinę,

Staiga, iš III-jo aukšto balkono pa
sirodė sklandytuvas - nutūpė, gerai 
inžinieriškai sugalvotas - į Aldonos 
rankas ,atnešdamas bendrą visų dovaną 
lėktuvo bilietą kelionei į Lietuvą.
Aldona Veselkienė šiltu žodžiu pa

dėkojo už jdovanas ir jos įvertinimą. 
Ji tokio "šposo" nesitikėjo ir tikrai 
nebuvo nutuokusi, kas jos laukia.

Elegantiškos vaišės, puikioje . nuo
taikoje vyko erdviame salone. Bronius 
Krokys pakėlė šampano taurę už Al
donos nuveiktus darbus šeimai, lietu
vybei ir tautodailei, nes Aldona visą 
savo darbingiausio gyvenimo laikotar
pį paskyrė tautodailei, vis besitobulin
dama,semdamas! patyrimo iš savo 
sesers dail.Anastazijos ir dail, Antano 
Tamošaičių.

Dabar manau kad nesuklysime orio am
žinę, jog Aldona Mažeikaitė-Veselkienė 
yra viena stipriausiųjų tautodailės 
srityje išeivijoje.

įsidėmėtina, kad pagerbime dalyvavo 
3 generacijos giminių, genčią- nuo 
krykštaujančią mažiukų iki studentu 
ir sidabraplaukių.

Ateityje, reikia manyti, bus surašyti 
ir prisiminti Aldonos nuveikti darbai 
tautodailei ir LT Institutui.

Aldonos Veselkienės išaustas krikšto rūbelis vaikaičiuiIšvažiavome su geriausiais sveikatos 
linkėjimais Aldonai, ir ypač,kad ir 
toliau galėtu kurti ir puoselėti savo 
pamėgtą tautodailę. Regina B. HONEY FOR SALE !

Direct from the beekeeper* $1.20 per pound. 
Delivery could be arranged too! Please cane

Tel: 962-3780.
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toronto
lietuvių Namų 

Žinios
• Rugpjūčio mem 3 d. sek 
madienio LN popietėje ' - 
lyvavo 158 žmonės,jų tar
pe 3 iš Vilniaus.

• LN rugpjūčio mėn. 10 d. 
sekmadienio popietėje da
lyvavo 137 žmonės. Sve
čių. knygoje pasirašė 2 iš 
Alytaus, 3 iš Kauno,. J. 
ir K. Jauneikiai iš Delhi , 
Ont. Pranešimus padarė ir 
su svečiais supažindino LN 
v-bos narė L.Pocienė.

e Netrūko svečių ir fug - 
pjūčio mėn. 17 d.LN sek - 
madienio popietėje - at
silankė 135;2 iš Kauno, 1 
iš Klaipėdos. Svečius supa
žindino ir pranešimus pa
darė LN v-bos narys P. 
Šturmas.

e PIMOSIOS LIETUVIŠKOS 
KNYGOS MINĖJIMAS To
ronte bus pradėtas spalio 
mėn.5 d.,sekmadierp, 3 v. 
p.p. Ekumeninėmis pa -

, maldomis PRISIKĖLIMO 
P-jos bažnyčioje.

Rengia lietuvių katali
kų ir evangelikų parapijos.

Repeticijos vyksta 
"Prisikėlimo" parapijos 
muzikos kambaryje.

ARAS yra pakviestas 
dainuoti "Draugo" meti
niame renginyje Čikago
je, kovo mėnesį, kitais 
metais.

Visi choristai kviečia
mi įsijungti » ir mielai 
bus priimami nauji dai
nininkai.

ARUI vadovauja muz. 
Lilija TURŪTAITE.

e ALEKSANDRA BUGAI- 
LIŠKIS, buvusi Kanados 
valstybes tarnautoja, pa - 
skirta ambasadore Syrijai*, 

MARIUS GRINIUS- dau
gelį metų dirbęs Kanados 
Užsienio Reikalų ministe
rijoje- ambasadoriumi Viet 
name.

Jų pavardės yra pas - 
kelbtos kartu su 26-iomis 
pavardėmis gavusiųjų pa 
skyrimus Kanados diplo 
matinėje tarnyboje.

Sveikiname?
e TORONTO Vyrų Cho
ras "ARAS" pradeda nau- 
ją veiklos sezoną rugsėjo' J 
mėn. 16 d. 8 ‘

e ARTĖJANT a,a.Henri
ko Nagio mirties bei gi
mimo metinėms, KLB-nė 
organizuoja PRISIMINIMO 
POPIETES Toronte -SPA- 
LIO mėn. 19 d., ir Mont -

- realyje - SPALIO mėn.
26 d.

Ta proga bus išleis - 
tas komplektas "POETAS 
HENRIKAS NAGYS KALr 

’ BA" (garsajuostė su kny- 
Inf.

• LN rugpjūčio mėn.24 d. 
sekmadienio popietėje da- ' 
lyvavo 195 žmonės. Sve - 
čią knygoje pasirašė 1 iš 
Skuodo.

Pranešimus padarė ir su 
svečiais supažindino LN v- 
bos narė Aldona Dargytė- “ 
Byzskiewicz.

s LN VYRŲ BŪRELIS 
nuoširdžiai dėkoja "Links
miesiems Broliams"- A . 
Kusinskui, A.Ulbinui ir V. 
Pečiuliui už malonia prog 
ramą poilsio stovykloje 
Wasagoje, gegužinės metu 

Dėkoja ir V.Stanaičiui 
už $50,- auką, ir šios po
ilsio stovyklos vadovybei! 
bei talkininkams: Z.Revui, 
B.Laučiui,V.Drešeriui, E. > 
Bartminui, A.Sukauskuįbeij 
Šeimininkams-Jolantai ir 
J uratei-Stasiulevičienėms.
• LOKIO svetainės lanky
tojai kviečiami pasinaudoti 
pasiūlymu dėžute ir pa - 
reikšti savo pageidavimus

c
y

1573 tlocr St. W«*t, Taconto, Ont. MAP 1A6

KL Fondo kapitalas daugiau kaip 2 milijonai dolerių yra 
neliečiamas. Palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai Kanadoje 
ir Lietuvoje.

Per 30 veiklos metų KLF paskyrė 1.3 milijonus dolerių 
lietuviškai kultūrai menui ir švietimui.

Testamentuose neužmirškime Kanados lietuvių fondo 
(Lithuanian-Canadian Foundation).

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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,y.—

AKTYVAI per 62 milijonus dolerių

Parapijos kredito kooperatyvas]
999 College St.. Toronto. Ontario M 6II IAS.

• ANAPILIO VAIKŲ
> DARŽELIS pradėjo veikti 

rugsėjo mėn. 8 d.,ir veiks 
kasdien nuo 6 7:30 vai.r. 
iki 5:30 val.p.p. Vaikai 
gaus šiltus pietus,priima
mi eilės tvarka 2į - 5 m- 
amžiaus.

o Toronto lietuvių choras 
VOLUNGĖ naujų sezoną 
pradėjo rugsėjo mėn. 5 d.,' 
vieša repeticija,Prisikeli - 
mo P-jos patalpose.

VOLUNGĖ numato kon
certuoti Rochester'yje,at
likti- jau 12-tąjį- kalėdini 
koncertą, suruoš 5- tąjį 
šokių "Rožių Vakarą" ir 
tradiciniai giedos vienų 
kartą per mėnesi Prisikė
limo P-jos sekmadieninėse 
Mišiose •

Repeticijos vyks penk- , 
tadieniais 7 val.vąkaro j - 
prastoje vietoje.

Kviečia visus esamus 
ir buvusius volungiečius i- 
sijungti , atsivesti naujų 
dainininkų-kių.

Teirautis nas vadove - 
muz. Dalią Skrinskaite - 
Viskontiene vakarais tel: 
416-762-8098.
6 psl.

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.................3.50%
3 metų term, indėlius................ 4.00%
4 metų term, indėlius................ 4.25%
5 metų term. Indėlius................ 5.00%
1 metų GlC-mėn.palūk............ 2.75%
1 metų GlC-met. palūk..............3.25%
2 metų GlC-met. palūk.............. 3.75%
3 metų GlC-met. palūk..............4.25%
4 metų GlC-met. palūk..............4.50%
5 metų GlC-met. palūk..............5.25%
RRSP, RRIF Ir OHOSP..............2.00%
RRSP lrRRIF-1 m.term.lnd......3.25%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd......3.75%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd......4.25%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd......4.50%
RRSP ir RRIF-5 m.term.lnd......5.25%
Taupomąją sąskaitą.................. 2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk.lki.......... 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.......................5.25%
2 metų.......................6.25%
3 metų...................... 6.75%
4 metų.......................7.00%
5 metų.......................7.50%
Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2,3 metų 4.95%

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

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

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

CHAMNEY • MC WILLIAMS • DRESHER 
CMD Insurance Services

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

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

Chamney McWilliams Inc.

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 Estate Ltd.

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

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

•GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRA ŪDA -INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited 
2 dane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bk»r)Toronto, Ont. M6S 4W3 

41 6-762-4232 FAX 416 762-5588

uETuv,y MM
KREDITO JL..I „Iii,
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 106 milijonus doleriu

IMA: 
už asmenines 
paskolas nuo.... 
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų................
2 metų.................
3 metų.................
4 metų................
5 metų................

(fixed rate)

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 eąsk. (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

7.00%

.5.10%

.5.90%

.6.40%

.6.75%

.6.95%

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

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

\ 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 M6P1A6 

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

Telefonas: 416 207-9239• V
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Skautų-čių skilčių virtuve Kalifornijos RAMBYNO stovykloje 1997 m.

KALIFORNIJOS LIETU
VIŲ SKAUTŲ-ČIŲ STO
VYKLOJE

Š.m. RAMBYNO sto
vykla vyko Los Angeles 
buvusioje aukso kasyklų 
vietovėje Big Bear, rug
pjūčio mėn. 12-24 d.d.

Šiemet šioje. 8000 pė
dų aukštumoje nuo jūros 
lygio įdomioje vietovėje 
lietuviai savo stovyklos 
temai pasirinko MAŽVY
DĄ, minint jubiliejų pir
mosios lietuviškos kny
gos - kuri buvo išleista 
1547 m. Karaliaučiuje, 
taigi šiemet sueina 450 
m. nuo šio istorinio, įvy
kio. Visi skautiški žaidi
mai buvo tai temai pri-
taikyti

Pažymėtina, kad visi 
stovykloje labai stengėsi 
kalbėti vien tiktai lietu
viškai, stipriai palaiky
dami šią tradiciją, o la
biausiai negu kokioje ki
toje stovykloje 
gaminamas 
tipo maistas: 
čiai, blynai, 
ir kt.

Stovyklos 
programą skilties 
moję pravedė montrealie- 
tis vyresnysis skautinin
kas Romas R. Otto 40- 
čiai Los Angeles ir apy- 

buvo 
lietuviško 
šaltibarš- 

balandėliai

skautiškąją 
siste-

linkių stovyklautojų. 
Dalyvavusiems šioje skil
čių sistemos programoje 
reikėjo gyventi lapinėse, 
kurias pasistatė iš at
vežtų medžio išpjovų, 
patys gaminosi maistą ir 
atliko specifinius užda
vinius. Dalyvavo iš viso
apie 100 stovyklautojų. 
Stovykla praėjo labai ge
roje, darbingoje, visiems 
ką nors naujo išmokus, 
nuotaikoje. Dienos buvo 
malonios, šiltos, o nak
tys patogiai vėsios.

Bendrai imant, Los An
geles apylinkių lietuviai 
yra gerai įsirengę aukš
tesnėse nuo miesto vie
tovėse, kur nėra tokios 
taršos, kaip pačiame 
mieste, gyvena turtingai 
ir stipriai įsipareigoję
lietuvybei, o taip pat ir 
skautų-čių veiklai.

Ir gamta, ir žmonės 
padarė labai gerą įspūdį
1997.IX. 9

d. po ilgesnės ligos, iš
keliavo Amžinybėn Kazi
mieras Rašytinis, 78 me
tų amžiaus. Buvo palai
dotas iš Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčios rug
sėjo mėn. 29 d. Montrea-. 
lio Notre Dame de Nei
gė kapuose.

Po rožinio laidotuvių 
namuose mūsų kleb. dr. 
F. Jucevičius, labai gra
žiais žodžiais apibūdino 
Velionį ir nuveiktus dar
bus mūsų parapijoje, o 
ypatingai mūsų švento-

Š.m. rugpjūčio mėn. 29 vės gerovei ir jos pagra-

kviestam svečiui iš Mon- 
trealio- vyr. sk. Romui 
R. Otto. Jam buvo įteik
tas padėkos ženklas - 
speciali žvaigždė, Mažvy
do laikų Lietuvos žemė
lapis ir MAŽVYDO KA
TEKIZMO dviejų pusla
pių kopijos.

rviontreal
ATSISVEIKINO SU MIELU 
PARAPIJIEČIU

Sąžiningai patarnauja Nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

PAUL RUTKAUSKAS / R O S S / 
5344 Verdun Ave., VERDUN,Que., Canada.
Tek /514/ 766-3586-darbo, /514/ 365-7060, - namu;

KAILIU SIUVĖJAS

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

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE,

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

Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo 
g 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
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki......... 1.75%
santaupas............................. 2.25%
kasd. pal. taupymo sąsk.......... 1.50%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius...................... 2.25%
180 dienų indėlius.................... 2.50%
1 m. term, indėlius................... 3.00%
2 m. term, indėlius................... 3.75%
3 m. term, indėlius................ —4.25%
4 m. term, indėlius................ h.4.75%
5 m. term, indėlius................ -5.25%
RRSP ir RRIF
(Variable)................................ -2.50%
1 m. ind................................... s.3.00%
2 m. ind................................... s.3.75%
3 m. ind........ ........................... ...4.25%
4 m. ind....................................s.4.75%
5 m. ind.....................  5.25% 

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

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

INTERAC KORTELĖ
"*""" ■■■ 1 ■ ............ ..........i, i .................■■■ '■■■■

dė meilų savo savo šei
mai, draugams ir parapi
jai. Kiek gražių darbų 
jis yra padaręs mano na
muose, brolio, draugų, 
giminių ir savo paties. 
Taip pat ir šioje parapi
joje daug metų dirbo ko
mitete, o šitoje bažny
čioje mes galime matyti 
jo atliktus darbus. AČIŪ 
Tėti, dėkoju savo ir 
brolio vardu. už tą bran-

■ gų gyvenimą, kurį Tu su
teikei. AČIŪ už mielus

• laikus, kuriuos sykiu pra
gyvenome. AČIŪ nuo 
Albinutės už gražų vedy
binį gyvenimą. AČIŪ 
reiškia ir vaikaičiai: 
Christian, Catherine ir 
Nicolas už gilią meilę ir 
paramą. AČIŪ nuo Dia
ne Sharon, visų giminių 
ir draugų už Tavo meilę 
draugystę ir
Tu mus visus palietei 
savo meile ir
Mes Tave laikysime savo

■ širdyse. Niekados neuž-
statybos. Ir tuo jis paro- įniršime". K.A.

beveik pilnutėlė 
šventovė. Sūnus

buvo
savo

zinimui. Keletą metų jis 
dirbo komiteto pirminin
ku.

Laidotuvių pamaldose 
dalyvavo daug tikinčiųjų. 
Buvo 
mūsų
Juozas lietuvių ir anglų 
kalbomis pasakė: "Mano 
tėvelis buvo geras žmo
gus. Buvo meilus vyras 
savo žmonai Albinutei, 

rūpestingas tėvas 
vaikams. Giliai my- 

savo vaikaičius.
padėjo savo bažny- 

Buvo tikras draugas 
Kazimieras bu- 

žmogus,

Daug 
čiai. 
visiems, 
vo tykus žmogus, jis 
mieliau dirbo negu kalbė
jo. Buvo pilnas 
dosnumo.

meilės ir

vyras, 
medžio

Kai tėvelis 
jaunas 
dirbti 
Jis turėjo tikrą Dievo 
duotą dovaną - jis galė
jo viską gražiai pastaty
ti nuo baldų iki namų

buvo dar 
išmoko 

dirbinius.

SufteK
ANTOINETTE OUELLĘT—.
Agent immobilier affiliė 
bur.: (514) 462-4414 i 
fax:(514)462-1509 I 
groupe sutton - 
action Inc..
COURTIER IMMOBILIER AGREE 

2220, Lapiniėre, bureau 102 
Brossard, QC J4W 1M2
GROUPE SUTTON - ACTION INC EST FRANCHISE INOEPENOANT ET AUT0N0ME O€ GROUPE SUTTON. QUEBEC

-Brilvicienė 
rėš : (514) 676-9705 
Mtl: (514) 990-5340

1449 rue St.Alexandre 
Suite 500 A 

Montr6al,Que., H3A 2G6

TONY
P H OTO 
STUDIO

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

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

TONY LAURINAITIS

7 psl.

dosnumą.

darbais.

■141

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646

POBTBAITS
PASSEPOKT ~ COMMEIOAL 
MARIAQE - WEDDINGS
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MIRUSIEJI:
• JMARIJONA KRIAUČE- 
LIŪNIENĖ, 89 m., mirė 
staiga savo namuose.

Liko duktė Jennie, 2 
vaikaičiai ir 1 provaikai
tis. Palaidota Notre 
Dame dės Neiges kapinė
se, Montrealyje.
• KAZIMIERAS RAŠYTI
NIS^ 78 m. amžiaus, 
mirė rugpjūčio mėn. 29 
d. Royal Victoria ligoni
nėje po sunkios ligos.

Liko žmona ALBINA, 
du sūnūs: STANLEY ir 
JOSEPH su šeimomis, jų 
tarpe vaikaičiai Cathe
rine, Cristian ir Nicolas. 
Lietuvoje liko brolis VIK
TORAS.

Palaidotas iš šv. Kazi-

Čarlis Ambrasas
• Prieš 10 mėty,rugsėjo 24 Izabelė Gudynaitė-Ambra- 
d., mirė Čarlis Ambrasas. šiene ir šeima,šio telkinio 

Sukaktį mini jo žmona draugai.

LITAS MONT R f Al IC UfTUVIU 
KRFDITfl UNIJA

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

Skyrius - 3907A Rosemont Boulevard

Certifikatai (min. $1000.00)
MOKA UŽ:

1 metų— 3.25 Taupomos sąskaitos
2 metų 4.00 Specialios ... 1.25%
3 metų _ -A. 50 Kasdieninės .. 1.25%
4 metų _ 5,00
5 metų 5.25l_ RRSP & RRIF

miero bažnyčios Notre 
Dame dės Neiges kapinė
se. ---------- -------------------

Užuojauta mirusiųjų arti
miesiems.

Terminuoti indeliai Taupoma —Į . 50----
1 metų ... 3.25

1 metll ....... •—2 metU — 4.00180 d. - 264 c—2-50. metų ... 4.50
120 d. - 179 d.—2125- 4 metų ... į nn
60 d. - 119 d. 2^25_ 5 nietų ... -----

ik3i°3t ;59.^.-Fs- cdr-
30 d. - 364 d. (išimant prieš laiKą 1.00%

• MontrealiO A.V. Para
pijos Choras savo 48-tąjį 
sezoną pradeda rugsėjo

.mėn. 7 d., per 11 vai.
Mišias ir po to giedos 
kas sekmadienį. Repeti
cijos vyksta po Mišių.

Šį sezoną choras turi 
naują vargonininką-diri- 
gentą, muz. komp. Lav
renti Djintcharadze.

Kviečiame naujus cho
ristus prisijungti prie 
gražaus giedojimo. Sėkmės!
• Jungtinis Montrealio 
L.K. MINDAUGO šaulių 
kuopos ir jūrų šaulių 
NERINGOS k-pos susirin
kimas šaukiamas š.m.
spalio mėn. 5 d. sekma-
dienį, A.V. parapijos
saleje, 12 vai

MONTREALIO LIETUVIŲ KREDITO UNIJOS 
"LITAS" VALDYBA KVIEČIA NARIUS l 
SPECIALŲ VISUOTINI SUSIRINKIMĄ, 

kuris įvyks 1997 m. rugsėjo 23 d. 7:30 val.v. 
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE.

Darbotvarkė: 1. Susirinkimo atidarymas;
2. Patvirtinimas LITO statuto pakeitimo, lie
čiant Kredito Komisijos panaikinimą, sekant 
1996 m. gruodžio mėn. valdžios patvirtintą 
(Savings & Credit union act) pakeitimą; 3. Su
sirinkimo uždarymas.

Narių registracija vyks nuo 7-7:30 val.v.
Naujo Statuto pasiūlymus galima gauti LITE 

arba susirinkimo metu. "Lito" Valdyba

"VAIKO TĖVIŠKĖS NAMAMS" AUKOJO:
• A.a. Juozo Piečaičio atminimui: $50,- J.ir Ch.
Tanner; $20,- Elvyra Krasowski;
• Marija Malciene aukojo: $20,-a.a.V.Gurčinienes 
atminimui; $20,- S.Szewczuk’o 2 metų mirties at
minimui ir $25,- Albino Baršausko 5 metų mirties 
atminimui. $20.- J. Tanona 14 m. mirties atminimui.

NuoširdŽiai dėkoja KLKMoterų D-jos
Montrealio Skyrius************************************************

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658

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 ________? - ..._________U

_____________ ___ _—.— -------------------—--------- —
Dr. ALENAS (ALAIN) P A V I L A N I S i 

Šeimos gydytojas

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

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika 
281-6027

Hospital notre Dame 
2025 Plessis 
Montreal, Quebec 
H2L 2Y4

s

^Montrealio Šeštadieninė 
Mokykla pradeda veikti 
rugsėjo mėn.20 d.,9 val.r. 
Seselių Namuose.

Visi kviečiami atvykti 
ir užsiregistruoti. Taip pat 
norintieji įsirašyti ar tęs - 
ti suaugusiems lituanistinę 
programą,kreipkitės į A- 
rflnų Staškevičių arba Jo - 
anų Adamonytę.
Patiksliname:

"NL" 16-17 nr.,pasku - 
tiniame puslapyje,po nuot
rauka turėjo būti: dr. Si - 
mon Heydar,PhD.

Jaunieji- Rita( J angely
tė) ir jos vyras dr.S.Hey- 
dar apsigyveno Floridoje, 
kur jis atlieka "post doc
torate" darba.v
• Dail. Juozas ČERNIUS

Nekilnojamo turto paskolos (Residential up to
IMA UŽ r

1 metų... _
2 metu ..

5.60 4-plex)
. 4 metų .._ 6_^Z5—6.10.

3 metų ..- 6.50__ . 5 metų - 7.10 -
Asmenines paskolas

If guaranteed by deposit at LITaS_ 6-00___
Fully guaranteed (CSB) or other ..._ 7.50___
Personal loa.t regular ...................... 9.50

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

KASOS VALANDOS 
1475 De Sfeve 3907 A Rosemon

Pirmadieniais 9.00- 3.00 40- 2
Antr., treciad. 9.00- 3.00 .....
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00

EVROPARCEL,
Siuntiniai i Lietuvą lėktuvu 1997 m.bus 

priimam i tik liepos 30 d. rugsė jo 24 d„ spalio 29 
d. ir lapkričio 26 d.,

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

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

(514)- 937-9898.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC, 
NAMAI - AUTOMOBILI AP PREKYBA- ATSAKOMYBĖ 
3907 A Roeemont Blvd.,Montreal, Que. HIX IL7

Tek 722-3545; . Fax: 722-3546
Joana ADAMONYTĘ A.I.B., Donna SVRAKA A.I.B.

PETRAS ADAMONIS C.LB. Rec 256-5355
Sftitaf ir tikslas patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareiįoja

ADVOKATAS
Romas I S 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 ne 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.

Tek 931-7174.

atidaro savo pirmųjų miš
rios technikos tapybos,ko- 
lažo ir kitokios medios 
kūriniu paroda.

Paroda veiks rugsėjo 6- 
27 d.d.,atidaryta nuol-5v. 
p.p., 372 St.Catherine Str. 
W.,room 414,Montrealyje.

Dail. J.Černius yra bai
gęs specialių dailės prog - 
ramų London,Ont.,prieš 1 
metus atsikėlė £ Montrea- 
lį ir dabar suruošė pirmą
ją savo darbų parodu.

Kviečia visus atsilan - 
kyti)

LESTOITURES

IVHROIM inc.

Patrick Sweezey
Mark Richard
Tel: 767 - 9941

8 psl.

DOUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS ’
3272 BouL LASALLE 
Verdun (Quebec) H4G TY9

Fax: 766 - 9985
Darbas atliekamas sąžiningai ir prieinamomis 

kainomis

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 19
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