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AR PASKELBTI DOKU
MENTAI SIEJA PQ 
NORĄ TAPP JAV 
VALSTIJA?

Naujausia sensacija 
politiniame Quebec’o 
"kadriliuje" - pasisaky
mas buvusio JAV konsu
lo vienam PQ veikėjui, 
kad jau Renė Levesque 
kalbėjęs, jog nepavykus 
naudingam Quebec’o 
provincijos atsiskyrimui 
nuo Kanados - svarstė 
galimybes prisijungti 
prie JAV. Tačiau tai 
buvę (1980 m.) daugiau 
asmeniški pasisakymai, 
neatstovaują PQ partijos 
- sakosi anuomet buvęs 
JAV gen. konsulas.

’’Canadian Press’’ pra
nešė, kad R. Levesque 
ir vyresnieji kabineto 
ministerial reguliariai in
formuodavo Amerikos 
diplomatus apie savo at
siskyrimo planus.

Buvęs žurnalistas J.F. 
Lisėe, politinis patarėjas 
Qubec’o premjerui Lu
cien Bouchard' ui, sako, 
kad tokie informaciniai 
ryšiai vyko dažniausiai 
prekybiniais reikalais 
visą laiką su JAV parei
gūnais. Savo gausiuose 
žurnalistiniuose pareiški
muose prisijungimo prie 
JAV klausimas nebuvo 
niekada iškeltas, - tvirti
na žurnalistas.
Jis norėtų ištirti doku
mentų tekstą ir mano, 
kad kada nors tai buvo 
pasakyta pajuokaujant, o 
jis rado ir pasikalbėji
mus tarp ’’angliškai kal
bančių kanadiečių su 
amerikiečiais, kur kana
dietis pasvarstė, ar JAV 
perimtų, Quebec'ui atsi
skyrus, likusią Kanadą."

• KANADOS Užsienio 
reikalų min. Lloyd Ax- 
worthy dalyvavo 52- 
ojoje JUNGTINIŲ TAU
TŲ (UN) sesijoje visuoti
niame susirinkime New 
Yorke rugsėjo mėn. pa
baigoje ir spalio mėn. 
1-3 d.d. Jis savo pareiš
kimuose stipriai rėmė

U-hu-u.... .Žvelgiu į rudenį ir žiema išminties akimis...

UN organizaciją ir jos 
reikšmę, patvirtindamas, 
kad Kanados užsieninė 
politika prisidėjo prie 
UN evoliucijos nuo jos 
įsteigimo 1945 metais ir ' 
kad ši organizacija mums 
išlieka pacja gyvybingiau
sia daugiašake galimy
bėj pasisakyti ir spręsti 
problemas, organizacija".

savo reikšmingo daly
vavimo metu min. L. 
Axworthy 52-oios sesijos 
užbaigimui, pasirinko 
Vaclav Havel’-io citatą: 
"Viltis - tai nereiškia op
timizmą. Tai ne įsitiki
nimas, kad kas nors 
gerai pasiseks, bet 
•tikrumas, kad kas nors 
turi prasmę, nesvarbu, 
pasiseks ar ne".

■ • KANADOS Indijos 
Sikh’ai imigrantai mini 
savo įsikūrimo Kanadoje 
100-metį.

Nebuvo jiems lengva, 
nes pradžioje neleido 
eiti į barą, kino teatrus 
ar kavines. Jie dalyvavo 
Il-me pasauliniame kare, 

- pagal šaukimą, nors dar 
nebuvo tuomet gavę 
teisių balsuoti.

Savo šimtmetį sikhai 
gali švęsti su pasididžia
vimu, kad jau nebėra 
"prispaustoji mažuma".

Pagal statistinius duo
menis šiuo metu Kanado-
je gyvena apie 340,000 tus Kalifornijoje Stan- 
sikhų, apie pusė jų - ford u-te, kartu su Har- 
Britų Kolumbijoje. Jų at- vard'o prof. R. Merton’’ 
stovų randasi provincinė- laimėjo šių metų Nobe- 
je ir federalinėje vyriau- lio premiją už atliktą 
sybėje. darbą.

NAUJAS LENKIJOS • Pavojingame kalnuoto
MINISTERIS PIRMININKAS posūkio kelyje St. Ber-

Buvęs "Solidarnosč" ak
tyvus narys Jerzy BRU- 
ZEK, 57 m., patvirtintas 
naujuoju ministeriu pir
mininku, laimėjęs spalio 
mėn. 21 d. parlamenti
niuose rinkimuose "Soli
darnosč" blokui 201 vie
tas ir ^gavus priedo 60 
vietų iš "Laisvės sąjun
gos". Tokiu būdu jie 
perims buvusių komunis
tų nuo 1993 metų turi
mas vietas parlamente.
• KANADOS Užsienio 
reikalų min. L. Axwor
thy buvo atšaukęs amba
sadorių David Berger’ į 
iš Izraelio, protestuojant 
dėl Izraelio Mossad agen
tūros vartojimo padirbtų 
Kanados pasų teroristi
niams veiksmams. Išga
vus pažadą, kad ateity
je nebus vartojami slap
tai žvalgybai Kanados 
pasai, ambasadorių grąži
no į savo postą Izraelyje.
NOBELIO PREMIJA 
KANADIEČIUI ~

Myron Scholes, gimęs 
ir augęs Timmins, Ont.,> 
gavęs mokslo laipsnius 
ekonomikos srityje ivld- 
Masters u-te 1962 m. ir 
tapęs garbės daktaru tei
sėje 1990 metais, PhD 
laipsnį buvo užsitarnavęs 
Čikagos u-te 1969 m. 
Dabar profesorius emeri-

nard-de-Beauce apylinkė
je, Quebec’o prov., įvy
kus tragiškai turistinio 
autobuso nelaimei, žuvo 
42 senjorai Padėkos die
nos ekskursijoje.

Quebec’o premj. L. 
Bouchard’ as atvykęs ap
žiūrėti nelaimės vietą, 
pažadėjo, kad šis pavojin
gas posūkis ir pakriaušė 
(jau antrą kartą įvykus 
didelei katastrofai), bus 
pertvarkyta. Miestelis 
Saint Bernard turi 2,100 
gyventojų, labai artimai 
susigyvenusių.

Š.m. spalio mėn. 17 
d. vyko masinės geduli
nės pamaldos, į kurias 
atvyko min. p-kas J. 
Chretien, Quebec’o prov 
premjeras L. Bouchard 
ir eilė vyriausybių dar
buotojų.

Šio pavojingo kelio 
grėsmė buvo ne kartą 
svarstoma ir reikalauja
ma peržiūros. Deja, 
reikėjo 42 senjorų eks
kursantų tragiškos mir
ties, kad būtų patvirtin
tas pažadas kaip galima 
skubiau išspręsti prob
lemą.

• BRITANIJOJE, Londo
ne, pradėjo veikti Lietu
vių Namų viešbutis (bu- 
vęs LN pastatas buvo
parduotas ir dabar įsigy
tas viešbutis). Jame ran
dasi 14 miegamųjų. Nak
vynė kainuoja apie 35 
svarus vienam asmeniui. 
Viešbutis randasi 15-

20 min. automoboliu nuo
tolyje nuo "Heathrow" 
aerodromo.

ANGLIJOS KARALIENĖ
Indijoje “

Karalienė Elzbieta, 
Indijai minint 50 metų 
nepriklausomybės sukak
tį, lankėsi šioje buvusio
je Britanijos kolonijoje. 
Armistar vietoje būdama 
padėjo geltonų gėlių vai
niką, kur buvo žuvę 
susirėmime su britų ka
riais 300 indų prieš 78 
metus, savo žodyje prisi- 
pažindama, kad jų nužu
dymai buvo apgailėtina 
nelaimė, tuo atsiprašyda
ma už smurtą.

Kai kurios kairiųjų gru
pelės bandė išreikalauti 
labiau formaliai apipavi
dalintą atsiprašymą, bet 
pritarimo nesulaukė, o 
anuomet žuvusiųjų indų 
likę artimieji priėmė 
Karalienės apgailėjimo 
gestą kaip atsiprašymą. 
Jai buvo įteiktas tradici
nis Sikhų kardas, kurį ji 
perduos princui Philiph’ui,

Britanija, Popiežius, 
Vokietija, kiti kraštai (jų 
tarpe ir Lietuvos prezi
dentas) yra viešai atsi
prašę už humanitarinio 
neveiklumo, smurto ar 
genocido veiksmus, ypač 
II-jo pasaulinio karo 
metu ir okupaciniuose 
manevruose įvykdytus. 
Tik viena didžioji valsty
be, viena buvusi masine 
politine manipuliatore- 
nėra dar apgailėjusi savų 
smurtų...

• ITAR-TASS žinių, agen
tūra pranešė jog svarsto
ma galimybė apkaltinti 
savo du kosmonautus V. 
Tsiblijev'ą ir A. Lazut
kin’ą dėl birželio 25 d. 
susidūrimo erdvių ryšinin
ko su MIR, sugadinant 
svarbią dalį, teikiančią 
energiją.

Abu kosmonautai sako
si, kad MIR yra perse
nusi, o nuo seno Rusijo
je vykdoma vis "atpirki
mo ožių" politika.

Viena progų apkaltinti 
kosmonautą buvo panau
dota prieš Gennady- 
Strelkalov’ą, kai jis buvo 
atsisakęs atlikti ekstra 
vaikščiojimą ervfeje iš 
MIR stoties 1995 m.



Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyautd au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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sukaupusi 24 mil. egz. 
įvairios technikinės li
teratūros.

PRIMINKIME PATYS 
TEISĖTUS VARDUS

Seimo narys Stanislo - 
vas Butkevičius pasiūlė ,i- 
teisinti tradicinių Lietu - 
viškų Karaliaučiaus kraš
to vietovardžių vartojimą 
Lietuvoje. Sovietskas tu
ri būti vadinamas Tilže,o 
Niemanas-Ragaine,Kali - 
ningradas - Karaliaučiumi, 
ir t.t.

"Tai labai svarbu mū
sų istorinei atminčiai, o 
Rusijai- kiekvieną kartą, 
mandagiai primintume et
nine regiono priklauso - 
mybe",- sake jis.

jeigu nutarimas bus 
priimtas-jo vykdymą turė- 
rėtų prižiūrėti Valstybinė 
Kalbos Komisija.

Pasiūlymas bus svars
tomas visuotiniuose posė
džiuose.
• Kino režisierius AL
GIMANTAS PUIPA sukūrė 
naują filmą "Vilko dantų 
karoliai". Filmas buvo 
rodomas tarptautiniuose 
festivaliuose šį rudenį 
Kryme ir Vokietijoje, 
atstovaujant Lietuvos fil
mų menui.

TRASOS (CRGSS-COUNTRY) BĖGIMO VARŽYBOS 
CLEVELAND'E

7-tosios kviestinės baltiečių ir lietuvių Cross 
Country (lauko-miško) bėgimo varžybos įvyks 1997 
m.lapkričio mėn. 8 d.,šeštadienį, CUYAHOGA 
COUNTY FAIRGROUNDS, 164 Eastland Rd., BE
REA, OHIO (Vakarinis Cleveland'o priemiestis). 
Is 1-71 išvažiuoti Bagley Rd. (Exit 235)ir važiuoti į 
Vakarus apie 1 myliat iki Eastland Rd., pasukti 
į Pietus.

Programa: berniukams ir mergaitėms "Ban
tam" (1987 m.gim.ir jaunesniems/ ir "Midget" 
/1985-86 m.gim./ - 3000 m; "Youth" (1983-84 m. 
gim.) - 4.000 m; "Intermediate" /1981-82 m.gim./, 
"Young Men & Women" /1979-80 m.gim./, vyrams 
ir moterims bei visų klasių senjorams -rems- 5.000 
m. Senjorų klasės: 30-39 m., 40-49 m., 50-59 m. 
ir 60 m.bei vyresniems.

Varžybų pradžia: vyrams, moterims ir senjo- 
rams-rėms - 9 val.r. Registracija nuo 8-8:45 vai.r. 
Prieauglio klasėms - pradžia 10 val.r., pradedant 
nuo "Young Men's & Women’s" ir palaipsniui ei
nant žemyn. Registruotis NE VĖLIAU kaip 15 min. 
prieš kiekvieną rungtį.

Registruotis 3 ir daugiau informacijų gausite 
pas Algirdą Bielskų, 3000 Hadden Rd., "EUCLID, 
OH 44117-2122. Tel: 216-486-0889. Faksas: 216- 
481-6064. Registruotis galima ir vietoje, prieš var
žybų pradžią.

Varžybos vyks LAKE ERIE USATF 1997 
m.pirmenybių rėmuose, atrenkant baltiečius bei 
lietuvius iš bendru Lake Erie USATF pirmenybių 
pasekmių.

« Lietuvos ambasadoriumi 
nuo šio rudens Kanadai ir 
Meksikai yra paskirtas dr. 
Alfonsas Eidintas, buvęs 
ambasadoriumi Washington'e 
DC,jAV,apsigyveno Ottawoje.

Jonas Paslauskas lieka 
Ottawoje Lietuvos ambasa
dos patarėjo pareigose.

• LIETUVĄ ir ŠVEDIJĄ 
dabar jungia specialus 
kabelis, ištiestas Baltijos 
jūros dugne ir tokiu 
būdu šia didžiulio pajėgu
mo linija galės naudotis 
apie 30,000 telefonų abo
nentų tuo pačiu metu. 
Pažymėtina, kad darbas 
buvo atliktas per kelias 
savaites.

• šiais metais Lietuvoje 
dirbančiųjų padaugėjo 
2,700-tais darbuotojais. 
Valstybinėse įstaigose ir 
institucijose dirbo 552,900 
žmonių, privačiose 
1.102.500 žmonių (apie 
66.7% visų darbuotojų).

Daugiausia dirba že
mės ūkyje, miškininkystė
je, medžioklėse, - 21.7%; 
industrijoje - 20.7%;
prekyboje ir amatuose 
-16%.

Per paskutiniųjų metų 
ketvirtį bedarbė sumažė
jo 1,200.

• Lietuvos socialinės 
apdraudos bendrovė SOD • 
RA savo apžvalgoje pra
nešė, kad per pirmą šių 
metų pusmetį buvo su
rinkta mokesčių 274 
mil. litų, o išleista 266 
mil. litų. SODROS finan
siniai reikalai pagerėjo, 
kai vyriausybė geriau pa
tvarkė mokesčių surinki
mą. SODROs tarnautojai 
patikrino š.m. liepos mė
nesį daugiau Kaip 1860 
įmonių, bendrovių.

• LIETUVOS TECHNI
KOS BIBLIOTEKA šiuo 
metu savo fonduose turi

That’s why Canada Savings Bonds are such 
Marion’s financial road map. Rates will incr 
7 years. A minimum rate guarantee means t 
will never go down, and rates will he increas 
conditions warrant. Canada Savings Bonds a 
anytime, and as always, they’re fully guarani 
the Government of Canada. If held for 7 y< 
minimum annual compound rate of return f< 
is 5.14%. So Marion knows CSBs are 
the best place for her cash - guaranteed. 
You can purchase them wherever you
bank, invest or work, without z

CSB-RRIF option, that allows you 
to purchase CSBs as a RRIF without 

the need for a self-directed plan.

Canada Savings Bonds help keep Marion 
road, and on solid ground. Questions? 
or visit www.cis-pec.gc.ca for answers.

Canada Savings Bonds
You’re on solid ground.

Ci anada Guaranteed. Flexible. Cashable. Sale ends November I st.
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o Šiuo metu Lietuvoje 
veikia 15 valstybinių mo
kyklų, 585 pagrindinės 
ir beveik 700 vidurinių 
mokyklų, taip pat 14 
gimnazijų ir 60 gimnazi
jos klases turinčių mo
kyklų. Švietimo ir moks
lo ministerijai priklauso 
61 profesinė bei 37 aukš
tesniosios mokvklos.
• KAUNE, Krepšinio 
mokyklos kieme pradėjo 
veikti 8 krepšinio aikš
tės, pradedant Lietuvos 
vyriausybės sustiprintą 
akciją "Stabdyk nusikals
tamumą".

Aikščių atidarymo 
ceremonijoje dalyvavo 
Arvydas Sabonis ir Šarū
nas Marčiulionis, min. 
pirm-kas Gediminas Vag
norius ir Kūno kultūros 
departamento vadovas 
Rimas Kurtinaitis.

Svarbiausia, kad vai-

JAUNIEJI ŠAULIAIkai turėtų sveiko užsiė
mimo. Šią mintį propa
gavo Šarūnas Marčiulio
nis, kurį labai paveikė 
faktas, kad atsiranda 
narkotikus vartojančių 
jaunuolių.

Žinomi krepšininkai 
daugiau turės įtakos jau
nimui, negu mokytojai, 
politikai ar šiaip valdi
ninkai.

Lėšas skyrė vyriausybė.

• KAUNE Savanorių
prospekte atidarytas
greito pavalgymo McDo
nald's restoranas.

Visus statybos darbus 
atliko Kauno statybos 
bendrovė KAUSTA.

Šis restoranas suteikė 
daugiau kaip 80 darbo 
vietų. Salėje tuo pačiu 
metu galės valgyti 70 
žmonių. Pagrindinė ža
liava įvežama iš Lenki
jos. įdomu, kodėl?
• Lietuvos bankas išleis 
naują 200 litų banknotą 
su Lietuvos rašytojo ir 
filosofo VYDŪNO port
retu.

IX-ASIS PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENES 
SEIMAS

Stasys Dalius
Sekmadienį, liepos 6 d., vyko LK Mindaugo 

karūnavimo - Valstybės dienos įvairūs renginiai. Juo
se teko daugumai PLB Seimo narių dalyvauti, nes 
iš pat ryto buvome iš nakvynių vietų nuvežti prie 
Seimo rūmų, iš kur prasidėjo iškilmės ir paradas. 
Čia aikštėje rikiavosi Lietuvos kariuomenės daliniai 
stovėjo garbės svečiams paaukštinta tribūna. Joje 
matėsi Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis, 
premjeras Vagnorius, kiti ministerial. Žemiau tribū
nos rikiavosi eilėje svetimų valstybių kariniai atsto
vai.

Švedijos karališkoji vyriausybė atsiuntė pilną ka
rinį orkestrą, kuris dalyvavo parade. Švedijos amba
sadorius pradėjo sveikinimą lietuvių kalba: "Mes 
tikime, jog dalyvaujant mūsų šalies kariams, ši šven
tė bus ne tik Lietuvos valstybės pagerbimas, bet 
taip pat ir manifestacija už taiką ir gerus kaimy
ninius santykius šalyse prie Baltijos jūros". Po jo 
kalbos grojo švedų karinis orkestras.

Kalbą sakė Seimo pirm. Vytautas Landsbergis, 
sveikindamas šventės proga ir pabrėždamas, kad čia 
Nepriklausomybės aikštėje, yra vieta, kurioje buvo 
atkurta ir apginta Lietuvos valstybė, tad čia dabar 
ir iškelsime Lietuvos vėliavas. Ant stiebų pakilo 
aukštyn trispalvės, kariai pagerbė ginklu ir su orkest
ro palyda buvo iškilmingai giedamas Lietuvos himnas.

Pražygiuoja gražiai naujai aprengti Lietuvos ka
riuomenės daliniai, Švedijos kariuomenės orkestras, 
Laisvės Kovotojų -Partizanų devynių apygardų vėlia
vos, o toliau nenutraukiama srove ištisas miškas 
Lietuvos miestų ir miestelų vėliavos su palyda. Jų

- steigti sporto 
saviveiklius kolek- 

tai

roke-
Beke- 

subūrė
tiek daug, ir vis naujos vėliavos su miestų ir mies
telių pavadinimais, eina ir eina... Tik nepastebėjau, 
ar pražiopsojau, Zarasų miesto vėliavą. Charakterin
giausia buvo Trakų vėliava, lydima šarvuotų seno — 
vės riterių.

O už jų, jau marga minia iš paskos žygiavo Ge
dimino gatve iki Arkikatedros ir naujųjų prezidento 
rūmų, Simano Daukanto aikštės. Joje jau stovėjo 
išrikiuoti Lietuvos kariuomenės daliniai, pirmą kartą 
aprengti lietuviškomis uniformomis. Šauniai atrodė 
pėstininkai, akį traukė mėlyna uniforma jūrininkai 
ir jėgerių daliniai, švitėdami naujoje aprangoje. Išri
kiuotiems vadovaujantis karininkas sutiko Prezidentą 
su raportu,~ o jis, apėjęs visus dalinius, pasveikinęs 
karius, grįžo prie tribūnos ir pasakė kalbą. Po to, 
saliutuojant patrankų šūviams, buvo pakeltos vėlia
vos prie Prezidentūros rūmų, grojant orkestrui Lie
tuvos himną.

Tuo vėliavų pakėlimu iškilmės baigėsi, ir žmonės 
pasitraukė į katedrą, kur vyko pamaldos. Ši diena 
buvo saulėta ir karšta, katedroje buvo sunku ilgai 
ištverti - buvo tvanku ir ten. Nebaigus pamokslo, 
kuris buvo ne į šventės temą, išslinkau laukan.

Po pietų, pasisamdęs taksį, nuvykau aplankyti 
sesers, kuri gyveno tolokai, naujame aparatamentų 
rajone. Ten beviešint, prasidėjo lietus, kuris tęsėsi

bendraminčių grupę, 
kuri vėliau išaugo į Ka
raliaus Mindaugo rinkti
nes Geležinio Vilko mo
tociklininkų kuopą. Sovie
tinių okupantų siautėji
mo metu, šios kuopos 
šauliai atliko nemažą 
darbą. Okupantai nepa
galvojo, kad gatvėse 
zujantys minėtos kuopos 
rokeriai, kurių galvos 
prikimštos tik minčių 
apie motociklus, gali 
vykdyti stebėtojų darbą 
arba pervežti informaci
ją. Skaudi netektis palie
tė kuopą 1991 m. Sausio 
13-ąją, kuomet gindami 
nuo okupantų įsiveržimo 
į Vilniaus televizijos 
bokštą, žuvo septynioli
kamečiai D. Gerbutavi
čius ir L Šimulionis. 
Kuopos narių veikla to
mis dienomis buvo įver-

iki vėlaus vakaro. (nukelta į 4 psl._ ) tinta valstybiniais ir Šau-
1997. X.21

Vienas iš pagrindinių 
Šaulių sąjungos uždavinių 
yra moksleivių ir jaunimo 
patriotinis auklėjimas, jų 
kovinės parengties pa
grindų apmokymas, ruoši
mas atlikti pagrindinę 
pilietinę pareigą - ginti 
Tėvynę.

1989 m. gegužės mėne
sį, atkuriant saulių sąjun
gą, buvo siekiama į orga
nizaciją patraukti kuo 
daugiau vidutinio ir pagy
venusio amžiaus žmonių, 
nes sovietinis represinis 
aparatas vis dar buvo ga
lingas ir traukti mokslei
vius bei studentus atvi- 
rajai veiklai prieš sovie
tinę valstybę buvo labai 
pavojingas darbas. Tuo
metinė LŠS-gos laikinoji 
taryba matė esant ne
tikslinga dėl jų galimų 
pasekmių, nors LŠS atkū
rimo iniciatyvinės gru
pės darbe dalyvavo ir 
keli moksleivių ir studen
tų atstovai.

Kiek vėliau buvo nu
tarta imtis istorinės pa
tirties 
klubus
tyvus. Greitu laiku 
pavyko įgyvendinti. 1989 
metų pabaigoje bokso en
tuziasto - visuomenininko 
A. Michailovo pastango
mis buvo įsteigtas LŠS 
J. Vinčos bokso klubas 
/vėliau išaugęs į sporto 
klubą/, Kuriame pats A. 
Michailovas ir keli trene
riai visuomeniniais pa
grindais nemokamai pra
dėjo treniruoti paauglius 
kurie ir tapo pirmaisiais 
jaunaisiais šauliais. Jau 
tada buvo sprendžiamas 
vaikų ir paauglių užsiim- 
tinumo klausimas, ati
traukiant juos nuo neigia
mos gatvės įtakos. Vė
liau, keli minėto šaulių 
klubo nariai buvo apdova
noti Sausio 13-osios At
minimo medaliu už pasi
žymėjimą, ginant Lietu
vos laisvę ir nepriklauso
mybę 1992 metų Sausio- 
Rugėsjo mėnesiais.

Laimingas Lietuvos baravykininkas 
lių sąjungos apdovanoji
mais.

Paskelbtus Kovo 11-
osios NepDriklausomybes

Aktą ir įveikus okupan
tus 1991 m. sausį ir 
rugpjūtį, šios veiklos vyk 
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Žalianykstis
P U l K I O S A MARILIO G E L Ė S

į vazoną, apie 5 cm.platesnį,

Kiek vėliau, Vilniuje, 
jau tapę šauliais, 
riai L.Dauda ir J. 
šius aplink save

Šią. svogūnine gėlę lengva auginti namie, 
yra įvairaus aukštumo, įvairių spalvų, dideli žiedai. 
jos svogūnai yra patvarūs, išsilaiko , tinkamai 
prižiūrint, 4-5 metus, o kartais ir ilgiau.

Žiemos
rūšies amariliai (vadinami dar 
pasodinimo pradeda žydėti i 
čių, užauga iki 30-45 cm. aukščio.

Reikia sodinti Į 
negu gėlės svogūnas, t.y., aplink jį būtų apie 2į 
cm.erdvės. Vazono gilumas toks, kad būtų vietos 
šaknims ir 2/3 svogūno , kurio likęs paviršius turi 
būti laisvas nuo žemės. Jei norite- galima susodin
ti kelių spalvų amarilius į vienau didesnį .indą.

Gale vazono įdėkite gabalą molinio indo 
atskalos, kad ne pergreitai išbėgtų laistymo vanduo 
Žemė- Pro-Mix" yra labai tinkama šiai gėlei. 
Pasodinus- palaistyti ir padėti vazoną, šiltoje vieto
je (apie 18-21 CJ, t.y. 65°-70°F). Šviesos nereikia, 
kol nepasirodo dygimo ženklai.

patartina afrikietiškos 
ir kalėdiniais). Po 

maždaug už 6 savai-

Pasodinus, po pirmojo palaistymo- 2 savaites 
nebelaiscyti. Pasirodžius žiedo pumpurui- perkelti 
į saulėtą vietų ir reguliariai laistyti’, kai žeme, 
ją palietus, pasirodo sausa.

Pražydus- nunešti vazoną į vėsesnę vietą 
nuo tiesioginės saules Šviesos, kad žiedai ilgiau 
žydėtų.

Peržydėjus,lieka gražūs lapai, o žiedui nuvy
tus jnupjaukite visa, jo kotą, lapus palikite ir padė
kite vazoną į normalią naminių augalų šviesa(, kaip 
ir kitas namines gėlės, palaistykite paprasta trąša.

Vasarą- išneškite amarilio vazoną į pusiau 
pavėsį, po kiek laiko į šviesią vietą. Kas savaitę 
palaistykite paprasta trąša. Jeigu nėra vietos lau
ke vazonui - laikykite kaip galima šviesesnėje vie
toje namie.

Spalio mėn. reikia amarilio vazoną, perkelti 
į tamsią, vietą, nebelaistyti. Vazoną paguldykite 
ant šono tamsiame kampe- rūsyje arba rūbinėje. 
Taip palikite porai mėnesių, nukirpkite išsilikusius, 
nuvytusius lapus.

Po tokio gėlės "snaudulio"- pridėkite 2-4 
cm. naujos žemės, palaistykite ir - galite pradėti 
nauja, žydėjimo ciklą.

P.S. Perkant - amarilio svogūnas atrodo 
brangokas, už tai puikiai žydi bent 5-ketą metų.

3 psl.
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dymui atsivėrė plačios 
galimybės. Tuo metu or
ganizacija sau užsibrėžė 
naujas užduotis, kurioms 
vykdyti reikėjo naujų 
jaunų jėgų. Todėl buvo 
imtasi žygių į mokyklas, 
institutus, universitetus, 
akademijas, konservatori 
jas, kviečiant mokslei
vius ir studentus burtis 
po šaulių sąjungos vėlia
va. Tuo metu darbe su 
moklseiviais ir stuoen- 
tais ypač pasižymėjo 
kauniečiai L. Jakštas, L. 
Trumputis ir A.Repečka, 
kretingiškiai S. Srebalius 
ir A. Andriuškevi čius,vil
kaviškiečiai R. Eidukevi
čius ir J.Staugaitis, nese
niai miręs vidiškietis J. 
Virbalas, plungietis S. 
Jundulas ir kiti. Mokslei- 
viai noriai stojo į Šaulių 
sąjugą ir jų gretos paste
bimai augo. Tarp rinkti
nių šioje veiklos srityje 
visus pranoko Kauno, Že
maitijos, Vilkaviškio ir 
Utenos rinktinės, kuriose 
buvo pradėti steigti jau
nųjų šaulių būriai,kuriems 
vadovavo patyrę šauliai. 
Steigiantis jaunųjų šaulių 
būriams, LŠS Centro 
valdyboje buvo pareng
tos "Jaunųjų šaulių būrių 
steigimo taisyklės".

Moksleivių ir jaunimo 
auklėjimo bei jų kovinio 
parengimo srityje buvo 
pradėta bendradarbiauti 
su Kauno Vytauto Didžio
jo atskiruoju jėgerių 
bataljonu SKAT atski
rais padaliniais, Div.
Gen. S. Raštikio puskari
ninkių mokykla, VRM
vidaus tarnybos 1-uoju 
pulku. Pastarojo pulko
vadovybės kvietimu, 
1993 m. vasarų, Žemaiti
jos rinktinės jaunųjų šau
lių būrys dalyvavo šio 
pulko iniciatyva organi
zuotoje moksleivių spor- 
tinėje-karinėje stovykloje 
kur jaunieji šauliai ne
blogai pasirodė ir pulko 
vadovybės buvo apdova
noti VRM vidaus tarny
bos Garbės raštu. Jau 
tais pačiais metais, to
kio pobūdžio stovyklos, 
savarankiškai buvo orga
nizuotos Kauno, Vilkaviš
kio ir Žemaitijos rinkti
nių. Jaunieji šauliai su 
noru dalyvaudavo tokiose 
stovyklose, mokymuose, 
kursuose, šaudymo varžy
bose ir kituose užsiėmi-
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muose, o ypač /jei rink
tinių vadai matydavo 
tikslinga / LŠS Centro 
valdybos organizuotuose 
mokymuose kariuomenės 
poligone Pabradėje ir 
sporto sąskrydžiuose. 
Visa tai organizuoti tiek 
LŠS Centro valdybai, 
tiek rinktinių vadovy
bėms visuomeniniu pa
grindu, negaunant lėšų 
ir paramos iš valstybės, 
buvo labai sunku. LŠS ir 
rinktinių vadovybė įžvel
gė, kad norint šaulių gre
tose išlaikyti ir pritrauk
ti jaunuolius, būtina su 
jais vykdyti sportinę, 
kultūrinę ir kovinės pa
rengties veiklą, o ne da
lyvauti politiniuose dispu
tuose ar stoviniuoti su vė
liavomis per šventes ir iš
kilmes.

Bene didžiausią žings
nį šioje veiklos srityje 
žengė Kauno Vytauto 
Didžiojo rinktinė. Rinkti
nės vadas A. KodelsKas, 
štabo viršininkas L. Trum
putis ir Div. Generolo 
S. Raštikio puskarininkių 
mokyklos viršininkas 
pulk.. B. Vizbaras bei 
mokyklos štabo viršinin
kas maj. K. Kuršelis pa
ruošė Jaunojo Kario 
kovinės parengties užsiė
mimų programą ir pra
eitų metų gruodžio mėn. 
minėtos puskarininkių 
mokyklos klasėse, dės
tant patyrusioms mokyk
los dėstytojams, kelios 
dešimtys Kauno mokyklų 
moksleivių pradėjo užsi
ėmimus. Čia šauliukai 
įgaus ne tik pradinį ko
vinį parengimą, bet ir 
karinę specialybę. Rikiuo
tė, ryšiai, šaudyba, topo
grafija, taktika ir kt. - 
visa tai yra mokymo 
programoje.

Aktyvus yra jaunieji 
šauliai ir Šaulių sąjungos 
kultūriniame gyvenime. 
Dalinių vadų ir pačių jau
nųjų šaulių pastangomis 
ir noru buvo įsteigta 
daug įvairių mokslei
vių ir jaunimo saviveik
los kolektyvų, iš kurių 
reikia paminėti Žemaiti
jos ir Šiaulių rinktinių 
pučiamųjų instrumentų 
orkestrus, Utenos rinkti
nės jaunimo studiją, 
Vilkaviškio rinktinės sku
dutininkų ir folklorinius 
ansamblius, Troškūnų 
būrio moksleivių dainų

Kairėje:

Jaunieji

Lietuvos

šauliai 

užsiėmimų 

klasėje 

ir šokių ansamblį ir kt., 
kurie pelnė pripažinimą 
LŠS saviveiklos kolekty
vų apžiūrose, Respubliki
niuose ar vietiniuose kon
kursuose ir įvairiuose 
renginiuose.

Jaunieji šauliai nema
žą indėlį įnešė ir įamži
nant Lietuvos partizanus, 
jų didvyrišką kovą už 
Lietuvos laisvę. Drauge 
su vyresniaisiais, jaunie
ji šauliai atkasinėjo par
tizanų palaikus, dalyvavo 
nužudytų ir nukankintų 
partizanų palaikų išnieki
nimo ar užkasimo vietų 
paieškose, statė jiems 
kryžius ir paminklus. Že
maitijoje ir Aukštaitijoje 
Dzūkijoje ir Suvalkijoje 
triūsė jaunieji šauliai, 
kad Lietuvoje nebūtų už
miršti bebaimiai kovoto
jai, kurie sudėjo kruviną 
auką vardan Nepriklauso
mos Lietuvos.

Šiuo metu ruošiamas 
Šaulių sąjungos įstatymo 
projektas, kuris netrukus 
turėtų būti priimtas Sei
me. Šiame įstatyme 
būtų įteisintas jaunųjų 
šaulių statusas. įstatymo 
priėmimas labai sustip
rintų organizacijos pozi
cijas ir jos indėlis valsty
bės gyvenimui būtų daug 
reikšmingesnis ir svares
nis.. Sąjungos ateities pia
nuose yra nemažai užma
čių moksleivių ir jauni
mo auklėjimo, jo kovinio 
parengimo srityje. Norė
tųsi kiekvienoje rinktinė
je įsteigti Jaunojo kario 
mokyklos centrus, tech
ninio sporto klubus, pra
dėti globoti Kauno tech
nikinės kūrybos namus, 
išplėsti jaunųjų šaulių 
kultūrinę-sportinę veiklą 
tačiau įstatyminės bazės 
nebuvimas ir lėšų stoka 
neleidžia mūsų planų įgy
vendinti. Manau, kad 
Respublikos Vyriausybė 
turėtų atkreipti dėmesį 
į Šaulių sąjungos siekius 
Steigiant jaunųjų šaulių 
būrius ir prie jų Jaunojo 
kario mokyklas, sporti
nius klubus ir kultūrinius 
ratelius, valstybė išspręs
tų moksleivių ir jaunimo 
užimtumo klausimą. Juk 
nuo to priklauso kokią 
pamainą išauklėsime ir 
užauginsime, kokia bus 
kariuomenė, visuomenė, 
Lietuva...

LŠS vado pavaduotojas 
Stasys Ignatavičius

"LIETUVOS AIDUI" - SO
TIES METU, JUBILIEJUS

Dienraštis "Lietuvos Ai
das" buvo įsteigtas 1917m> 
rugsėjo mėn.6 d.

"Tėvynės" dvi mėnesinio 
laikraščio, leidžiamo New 
York’e, JAV redaktorius 
Vytautas Kasniūnas š.m. 4 
nr. rašo:"Ko gero, esu Ii - 
kęs vienintelis "Lietuvos 
Aido" redakcijos narys iš 
anų laisvės metu ir linkiu 
kelyje į. 2.000 m.švente , 
į XXI-ojo amžiaus sutik - 
tuves, i 2017 metu sutik
tuves- pasipuošti spaudos 
pergalės ąžuolo vainiku, 
kad žmonės neieškotu iš 
valstybės sidabriniy, bet 
meile ir auksu papuoštas 
širdis jai aukotų".

Tuo pačiu pasisakymu 
"Lietuvos Aida" sveikina 
ir SLA (Susivienijimo Lie
tuviu Amerikoje organiza 
cija).
*************************************************
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Lietui telkšnojant, vėl su taksiu 

grįžau į bendrabutį, kur tuo laiku prie televizijos 
visi stebėjo lakūno-akrobato KAIRIO skridimą po 
Vilniaus Baltuoju tiltu. Tai dar spėjau pamatyti ir 
aš tą įspūdingą skridimą, kurį jis pakartojo bent 
tris kartus. Šaunus vyras!

Paskutinioji IX-ojo PLB Seimo diena - pirmadie
nį liepos 7 d., buvo skirta kelionei pas Punsko lietu
vius. Susidarė trys autobusai keleivių, kurių buvo 
apie 150, kai išvykome iš Vilniaus, lydimi dviejų 
policijos automobilių, mirksinčiomis šviesomis. Sau
gumas buvo užtikrintas, nes buvo gandų, kad nuo 
kriminalistų nėra saugūs ir autobusai...

išvykstame apie 10 vai. ryto ir smagiai riedame 
per Suvalkijos lygumas link Kalvarijos sienos perėji
mo punkto. Kraštas žaliuoja ir pulsuoja vasaros 
grožiu. Pakelėse pjaunamas šienas, banguoja javų 
laukai. Ganyklose matėsi pririštos karvės. Bent pa
kelėse, nesimatė nedirbamų ar apleistų laukų, apžė
lusių piktžolėmis. Tiesa, sodybų pakelėse mažai te
buvo. Netrunkame ir sieną pasiekti. Ilgai čia mūsų 
netrukdė. Lietuvių pusėje patikrina pasus. Turin
tiems Lietuvos pasus, Lenkijos vizos nereikia. Len
kai ilgai irgi neužlaikė - užštampuoja pasus, ir ke
liaukite.

Lenkijos pusėje pasitinka Lietuvių Bendruomenes 
pirmininkas Sigitas PARANSKEVIČIUS ir atlydi į 
Punską, vos keletas kilometrų nuo sienos. Apylinkės 
visos lietuviškos ir čia jautiesi lyg esąs Lietuvoje.

įriedame į Punsko lietuvių gimnazijos kiemą. 
Mus sutinka su kaimo kapelos maršu, duona ir drus
ka. Trumpą sveikinimą taria pirm. Bronius Nainys 
ir per tautinių šokių grupes iškeltų juostų vartus 
žengiame į gimnazijos pastatą.

Vyksta pirmasis posėdis, išklausomi sveikinimai 
ir Punsko lietuvių pranešimai. įdomus ir dalykiškas 
apie kultūrinę veiklą pranešimas padarytas, pažy- 
rnintis, kad Punske yra vienintelė lietuviška gimna
zija ir kad ji pavadinta Kovo 11-osios vardu, atga
vus Lietuvos nepriklausomybę.

Šio krašto lietuviai labai veiklūs kultūrinėje dirvo
je, turi daug ansamblių, kurie saugoja ir ugdo lietu
viškas tradicijas, nors pastaraisiais metais nutautėji
mo procesas vyksta, ir lietuviškasis darbas siaurėja.

Šiuo metu yra keturios organizacijos: Lenkijos 
Lietuvių Bendruomenė, Lenkijos Lietuvių Draugija 
(jos pirmininkas darė šį pranešimą), Lietuvių Šv. Ka
zimiero draugija, Lenkijos Lietuvių Jaunimo sąjunga. 
Taigi, keturios pagrindinės organizacijos, kurios 
rūpinasi visais lietuviškais reikalais. Dar šiuo metu 
kuriasi fondas "Seina", tik jis dar nėra priregistruo
tas. Fondo tikslas būtų pagelbėti Seinų krašto jauni
mui, ypač, kad toliau tęstų mokslus baigiant len
kiškas mokyklas, ar tęsiant mokslus savoje gimnazi
joje. Mums visiems aišku, kad turime investuoti į 
jaunimą, visas pastangas dėti, kad jaunimas nenu- 
tautėtų, kadangi šio krašto kultūrinė ateitis yra jau
nime. Jeigu jo nebus sąmoningo lietuvybės atžvil
giu, tai po keliolikos ar keliasdešimt metų bus iš- 
tikrųjų liūdna.

Šiuo metu nutautėjimas sparčiai vyksta, taip pat 
ir mišrios vedybos. Seinuose matomi dažnai nepa
lankūs gyventojų pikti užrašai ant sienų, nes Seinai 
buvo lietuvių veiklos centras: veikė "Šaltinio" leidyk-
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Atgavus Lietuvai Ne - 
priklausomybę - "Lietuvos 
Aidui" vėl sklindant- lin - 
kime švęsti ir šį, ir tokių 
jubiliejų virtines.
• Per Vilniaus radiją spa
lio mėn. 15 d. buvo pra
nešta, jog Rusijos parla
mente buvo iškeltas Ka
raliaučiaus (rusų tebe
vadinamo Kaliningradu) 
klausimas, reikalaujant 
prijungti prie tos srities 
KLAIPĖDĄ (!)

Prez. Boris Jelcin'o 
garbei reikia pasakyti, 
kad jis su tokiu reikala
vimu nesutiko.
• Šiemet pirmojo sky
riaus Lietuvos mokinu
kams yra išleistas spal
vingesnis ir vaikams 
įdomesnis "Elementorius" 
Atspausdinta 60.000 egz.

Lietuvių kalba dėsto
mose mokyklose naudoja
ma apie 350 skirtingais 
pavadinimais vadovėliai.
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Menininkai iš Lietuvos: A.Cicėnaitė, V.Vyšniauskas,E.Kup
ryte ir koncertų Čikagoje rengėjos - M.Remienė ir B.Ja
saitienė po koncerto Čikagoje š.m. spalio mėn. 5 d.

Nuotr: E.šulaičio

NAUJA DAILĖS PARODA 
Dail.Yonė (Kvietytė)

YOUNG, Calgary mieste 
’’The Collector's Gallery' 
parodoje šį rudenį dalyva
vo su 40-čia savo naujojo 
ciklo ’’Celestial Coyotes1* 
mišrios medios kuriniais .
Paroda vyko rugsėjo 
mėn. 19-spalio mėn. 14 d.d.

Apsigyvenusi Calgary, 
Yonė Young studijavo ’’Al
berta College of Art&De- 
sign” ir baigė 1979 m.,gau
dama B.A.laipsnį.

Ji yra dalyvavusi dau - 
gelyje asmeninių ir bend - 
rujų parodų Kanadoje, taip 
pat ir JAV-se. Dėstė dailę

įvairiuose centruose, jų 
tarpe‘‘Banff Centre for the 
Arts’,1 "University of Sas 
katchewan ‘,’“Red Deer Col-' 
lege" ir kt. Priklauso Al -- 
bertos Menininkų Sąjungai. 
Jos darbų yra įsigijusios 
žinomos Calgary korpora
cijos, Calgary ir Albertos 
universitetai.

jai Reinienei, kurios 
dėka jie galėjo atvykti į 
JAV. Čia taip pat buvo 
atliktas ir muz. J. Stro- 
lios kūrinys "Ilgesys”, 
kuriam žodžius sukūrė 
Bernardas Brazdžionis. 
Pirmajam iš jų šiemet 
suėjo 100 metų, o antra
jam - 90 metų nuo jų 
gimimo.

Beje, solistai - V. Vys- 
niauskas ir A. Cicėnaitė 
jau nėra naujokai Čikago
je - Vaidas jau tris kar
tus yra talkinęs Čika — 
gos Lietuvių operai, o 
Aušra čia dainavo pa
ruoštoje Banaičio ^Jūratė 
ir Kastytis" operoje Rū
telės vaidmenį.

Ed. Šulaitis
************************************************^
A.....atkeltą iš 4 psį./

IX-TASIS /pabaiga/ 
la, kunigų seminarija, palaidotas vyskupas Antanas 
Baranauskas. Steigiamas fondas kaip tik rūpinsis, 
kad Seinų kultūrinis palikimas būtų išsaugotas, kad 
atvykę iš Lietuvos ar JAV pasidžiaugtų Seinijos 
lietuviška praeitimi.

Važiuojant nuo sienos, čia dar prieš 20-30 metų 
buvo lietuviškas kraštas, dar skambėjo lietuviškos 
dainos, dar vakarais žmonės susitikdavo ant piliakal
nių. Dabar kraštas labiau nutautėja, nes yra atitrū
kęs nuo faktiškos Lietuvos. Geriausiai sutvarkyta 
švietimo sistema, veikia televizijos laida vieną va- 

. landą savaitėje. Visa bėda, kad televizijos laidas 
mato tik Suvalkijos lietuviai, o čia gyvena tik apie 
50% lietuvių, kiti pasiskirstę visuose Lenkijos mies
tuose, ir jie yra atskirti nuo radijo, televizijos lai
dų.

Po pranešimų buvome pakviesti pietums gimnazi
jos patalpose, kur skaniai papietavom gaudami ir 
lietuviškų šaltibarščių su karštomis bulvėmis. Paval
gius, tuojau sėdome į autobusus, kurie mus vežiojo 
po Punsko lietuvių sodybas ir Seinų apylinkes. Mūsų 
autobusas buvo atvežtas į gražią Udzilos sodybą, iš 
kur nuo kalnelio matoma Lietuva. Čia sutiko mus 
irgi kaimo kapela su maršu, o kieme padengtas sta
las su kaime keptais skanėstais bei namine gira ir 
alum. Ragaudami saldumynus, pasipylėm po kiemą 
apsupti šeimininkų ir grojančios kapelos. Užlipę ant 
kalniuko žvilgtelėjome į tolumoje dunksančią Lietu
vą ir plačius ūkio laukus, vilnijančius pasėliais. Prie 
sodybos ant stulpo ir gandralizdis su jame jaunais 
gandriukais, idiliška lietuviška sodyba.

Kiek pasisvečiavę, vėl sėdom į autobusą, atvyko
me į Seinus, kur lankėme remontuojamą baziliką. 
Jos koplyčioje yra palaidotas mūsų garsusis poetas 
vyskupas Antanas Baranauskas. Koplyčia buvo užda
ryta grotomis, tad į vidų nepatekom. Pirm. Bronius 
Nainys padėjo gėlių puokštę PLB Seimo vardu prie dainos, 
koplyčios grotelių.

Aplankėme ir Seinų kapinėse Lietuvos savanorių 
kapus, kur taip pat buvo padėtos gėlė.s^Buvome nuvež
ti ir prie statomo Lietuvių Kultūros Centro pastato 
Seinuose. Jis dar neužbaigtas, dielis dviejų aukštų 
pastatas. Pavažinėję po Seinų ir Punsko apylinkes, 
pakelėse sustodami prie kryžių ir paminklų, galėjom 
savo akimis pamatyti kaip dar lietuviškas šis kampe
lis!

Grįžome į Punsko gimnaziją jau vakarop, kur 
mums surengtas spalvingas koncertas svečiams, kurį 
atliko net septyni vietiniai ansambliai! Kiek daug 
čia veikia ansamblių, turinčių gražaus jaunimo ir la
bai muzikalaus jaunimo! Gėrėjomės ir plojom, plo- 
jom...

Po koncerto dar buvome pakviesti užkandžiauti ir 
vis kapelai smūgiai grojant, daugelis net susigundė 
pašokti ir labai nenoromis, jau atėjus vidurnakčiui, 
teko atsisveikinti su Punsko vaišingais tautiečiais. 
Šis susitikimas su Punsko lietuviais liko visiem Sei
mo dalyviams atmintinas ir nepamirštamas!

i997. x.21

ĮchicagoĮ
LIETUVOS DAINININKAI 
KONCERTUOJA

Du Lietuvos daininin
kai - Aušra Cicėnaitė ir 
Vaidas Vyšniauskas, akom
panuoja pianistė Eugeni
ja Kuprytė, koncertais 
PLC Lemonte ir Jauni
mo Centre Čikagoje, 
įvykusiais spalio 4-5 die
nomis, pradėjo savo gast
roles Amerikoje, šiuos 

. atlikėjus pakvietė "Drau
go" renginių komiteto 
pirm. Marija Remienė, 
sudarydama progą jiems 
dar pasirodyti Los Ange
les, Clevelande, Detroite 
ir 
lio 
ir

St. Petersburge. Spa- 
8 d. svečiai pasirodė 
Čikagos "Seklyčioje". 
Čikagoje ir Lemonte 

žymiųjų Lietuvos

jų pasirodymas 
Centre, kurį jie

sių 
atlikėjų koncertų klausė
si apie 600 žmonių, ku
rie svečiams negailėjo 
plojimų ir vis kvietė 
bisui. Ypatingai atminty
je liks 
Jaunimo
pradėjo prasminga daina 
-"Kur giria žaliuoja". 
Pirmoje 
atlikta lietuvių kompozi
torių kūriniai ar liaudies 

Jas dainavo abu 
solistai kartu ir kiekvie
nas atskirai. Taip pat 
solo fortepionu pagrojo 
ir pianistė E. Kuprytė.

Antroje dalyje, buvo 
atlikti tarptautinio gar
so kūriniai ir ištraukos 
iš operečių. Čia jau so
listai turėjo didesnę gali
mybę parodyti savo bal
sus bei vaidybinius gabu
mus. Kadangi abu daugiau
sia kart’ C,moja Kauno 
Muzikiniame teatre, tai 
jie scenoje jautėsi kaip 
namuose. Tad viskas 
vyko labai sklandžiai. 

Pirmoje dalyje sol. A. 
Cicėnaitė,

dalyje buvo

MIRĖ MUZ. PETRAS AR MONAS
Š.m.rugsėjo mėn.21 d., Swanholm Slaugos Na

muose St.Petersburg’e mirė neilgai sirgęs, Lietu
viu Klubo Choro vadovas muzikas Petras Armonas. 
Jis vadovavo šiam chorui,būdamas jau 90 metą 
amžiaus. Paskutinis jo koncertas skambėjo š.m.ge
gužės mėn.4 dieną.

Muzikas Petras Armonas buvo gimęs 1907 m.Ma- 
nikūnų km., Saločiaus valsčiuje. Mokėsi Biržų Gim
nazijoje,vėliau Panevėžio Mokytoją Seminarijoje. 
Gavęs stipendiją, pradėjo studijuoti violončelę Klai
pėdos Muzikos Mokykloje ir su šiuo 
grojo visą gyvenimą.

Dėstė muziką Šiaulių Berniuku 
kartu vadovavo Šaulių chorui ir buvo 
pulko dūdų orkestro kapelmeisteriu.

Vokiečiams užėmus Klaipėdą, K
buvo perkelta į Šiaulius. Tuomet jis įsijungė i Kon
servatorijos mokomąjį personalą, dėstydamas vio
lončelę, kontrabasą,taip pat vadovavo ir mokyklos 
orkestrui, būdamas ir mokyklos inspektoriumi. Jis 
suorganizavo Šiaulių, miesto Muzikinį Teatrą, jame 
buvo statomos ir operetės, ir vykdoma kitokia 
muzikinė veikla.

1944 m.grįžtant į Lietuvą. Raudonajai Armijai, 
Petras Armonas atsidūrė Austrijoje. Gyvendamas 
Salzburg’e, grojo violončele Mozarteume. Persikė
lęs į Ravensburg’ą, karui pasibaigus, suorganizavo 
muzikinį ansamblį bei Vyrų Oktetą. Jis ir dalis 
ansamblio narių, bei solistų persikėlė į amerikiečių 
zonoje esantį Kempten’ą, kur buvo geresnės gyve
nimo sąlygos. Čia turėjo progos groti ir vietinių 
muzikų kvartete Kolegum Musikum.

1 JAV muz.Petras Armonas atvyko 1949 m., 
perimdamas Lietuvių Bendruomenės Chorą Roches- 
ter'yje, New York, o taip pat grojo violončele 
Rochester’io simfoniniame orkestre.

Po 9 metų persikėlė į Los Angeles,po to į San
ta Barbara ir buvo dalimi miesto simfoninio orkes
tro. Tuo pačiu metu važinėdavo į Los Angeles

. dirbti su Vyrų Kvartetu ir Moterų Šešetuku. Pakvie
tus jį vadovauti Čikagoje "Dainavos” Ansambliui 
ir vargonuoti Šv.Kryžiaus lietuvių parapijoje- atvy
ko į Čikaga. Jam teko būti dirigentu III-joje Lie
tuvių Dainų Šventėje, ir muzikiniu vadovu IV-joje.

Muzikos bangų nepaliko jis nei atvykęs poilsiau
ti į Floridą. St.Petersburg’e perėmė Lietuvių Klubo 
Choro vadovavimą 1976 m., ir po keliu metų, pak
viestas amerikiečiu draugu, dirigavo Bay Aerea 
Chamber Strings kamerinį orkestrą.. Jis buvo suda
rytas iŠ St.Petersburg’e ir apylinkių muzikantų.

Tuo savo gyvenimo laikotarpiu Petras Armonas 
suorkestravo apie 15 lietuviškų dainų ir koncertavo 
su 
ir 
ir 
se

instrumentu

Gimnazijoje, 
kariuomenės

Gudauskie
nės kūrinį "Sode"(žodžiai 
J. Aisčio) paskyrė Mari- už

Lietuvių Klubo choru bei orkestru lietuviams 
amerikiečiams. Taip pat spėjo suorganizuoti 

Moterų Chorą, sekmadieniais giedantį lietuviško- 
pamaldose.
1990 m. JAV LB Kultūros Taryba jj apdovanojo 
kūrybini darbą muziko premija.
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tononto
Lietuvių Namų

Žinios
e Rugsėjo mėn.28 d. LN 
sekmadienio popietėje da
lyvavo 189 žmonės, ju tar 
pe- 2 iš Kauno.

Pranešimus padarė ir 
su svečiais supažindino 
LN v-bos narys P.Štur 
m as.
e Spalio mėn.5 d., LN 
sekmadienio popietėje da
lyvavo 185 žmonės,jų tar
pe 1 iš Lietuvos. Prane
šimus padarė ir su sve - 
žais supažindino P.Štur - 
m as.

e Ligonių Lankymo Komi
tetas praneša, kad 
gauti daugiau žinių 
vienišus, sergančius tau - 
trečius, kurie norėtų,kad 
juos aplankytų LN Ligo
nių Lankymo K-to savano- 
noriai. Pranešti reikia į 
dr. Ginai Ginčauskaitei, /- 
tel: 416-532-7115.

nori 
apie

ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA PRANEŠA: j

1997 m. ŠIAURĖS AMERIKOS PABALTIECIŲ IR 
LIETUVIU PLAUKIMO PIRMENYBES

Nyks 1997 m.lapkričio mėn.2 d.,TORONTO, 
Ont.,Trinity Recreation Centre, 155 Crawford St., 
(tarp Bathurst ir Ossington gatvių, įvažiavimas 
iš Queen St.). Vykdo - BSF-jos Plaukimo Komite
tas. Varžybų pradžia - 9 vai. r., registracija-ap- 
šilimas- nuo 8:30 vai.r.

Varžybos bus vykdomos šiose klasėse: Vyrų 
ir moterų (15 m. ir vyresnių), Senjorų virš 24 m., 
jaunių ir mergaičių - 13-14 m., 
m., 7-8 m., ir 6 m.bei jaunesnių, 
nybės bus išvestos iš pabaltiečių.

Programa apim» visus stilius.
nį nebus. Amžiaus klasifikacija 
dalyvio amžių varžybų dieną.

Dalyvavimas atviras visiems 
estų plaukikams.

Dalyvių registracija iki š.m.spalio mėn.29 
d. Lietuviai gali registruotis ar gauti daugiau infor
macijų pas Iloną, Smalenskieng, tel: (416)-769-7040 
ir pas Algirdą Bielskų, tel: (216)-486-0889; Arvydu 
Barzduką, tel:{703) 560-1410, arba AlgJ Norkų,tel: 
(630) -466-4661, kurie irgi yra ŠALFASS Plaukimo 
K-to nariai.

CHAMNEY • MC WILLIAMS • DRESHER 
CMD Insurance Services

ir

I 1-12 m., 9-10 
Lietuviu pirme-

šuolių, į vande- 
nustatoma pagal

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

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.

c.

e LIETUVOS Ansamblis 
ARMONIKA koncertavo 
Lietuvių Namuose spafic 
mėn. 18 d., 3 vai.p.p.

Po koncerto vyko 
smagi vakaronė.

>573 Bloor St. Wo*t, Toronto, Ont. M6P 1A6

» VYTAUTAS KERNA
GIS koncertuoja Toronto 
Lietuvių Namuose š.m. 
spalio mėn. 29 d., 7 vai. 
v. Žada įdomią ir links
mą programą.

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.

• MAIRONIO Lituanisti- | 
nė' Mokykla šiais metais

Dar
dau-

mokys 240 vaikų, 
galima priimti ir 
giau norinčiųjų.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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 Jki Say,—

AKTYVAI per 62 milijonus dolerių

Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St., Toronto. Ontario M6II 1 A8 <

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

J. Babo- 
koordinatorė Olga 

, arkiv. Sigitui 
pritariant, 

steigti "Vaikų
Centrus". Juose 

bus pavalgydinti, 
galimybę ramiai

• Lietuvos statistikos 
duomenys rodo, kad val
kataujančių ir alkstančių 
vaikų esama apie 30.000.

Kai kurie jų ateina į 
mokyklas nepavalgydinti. 
(Beje, tokių atvejų yra 
ir Kanados didmiesčiuo
se...)

Kauno "CARITAS" di
rektorius kun. 
nas,
Kazlienė 
Tamkevičiui 
sumanė 
Dienos 
vaikai 
turės 
paruošti pamokas ar pra
leisti laisvalaikius. 
Toronto "Caritas" rėmi
mo komitetas šiems 
centrams paremti rengia 
loteriją, kurios vieno bi
lieto kaina $5-. Bilietų 
traukimas - 1998 m. va
sario mėn. 14 d.

montreal
• Inž. Audronė ir Antho
ny ZICHA susilaukė pir
mojo 
Romas 
BYLAI 
Domas 
ŠIAI - proanūkės.

Sveikiname!

kūdikio - dukrelės, 
ir Emilija VER- 

anūkėlės, o 
ir Bogomila RUP-
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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 ir RRIF-1 m.term.ind..... 3.25%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind..... 3.75%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind..... 4.25%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind.....4.50%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind..... 5.25%
Taupomąją sąskaitą................ 2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk........ 2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk.iki......... 2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk................... 2.75%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.....................5.10%
2 metų.....................5.90%
3 metų.....................6.40%
4 metų.....................6.75%
5 metų.................... 6.95%
Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2,3 metų 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). Neimame mokesčio 
už išrašytus čekius bei apmokamas Įvairias sąskaitas.

Kiti patarnavimai “INTERAC” kortelė
I

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

V. DAUGINIS - telefonai 416 762-4232,905 822-7376 
Lilija Pącevičienė - telefonai 416 762-4232, 519 853-3652

* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS* 
‘GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

D RA ŪDA -INS URANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited 
2 dane Street, Suite 204 (kampas Jane ir BiooųToronto, Ont. M6S 4W3 
41 6-762-4232 FAX 41 6 762-558©

l,etuv,v MU
KREDITO X T I I
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per i106 milijonus doleriu

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

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

...7.00%

1 metų................ ..5.25%
2 metu ..5.90%
3 metų................ ..6.40%
4 metų................ ..6.75%
5 metų................

(fixed rate)
..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

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

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 M6P1A6

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

Telefonas: 416 207-9239

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 22



A.A. JUOZO PIEČAIČIO ATMINIMO FONDO
LIETUVOS KREDITO UNIJŲ SPECIALIŲ PROJEKTŲ
RĖMIMUI AUKOTOJŲ SĄRAŽAŠT"

iTiontreal
• • -• __ 1__________________________________________ ________ _

Garbingam šauliui, buvusiam Montrealio 
L.K. MINDAUGO šaulių kuopos nariui 

At A 

JURGIUI KAROSUI
iškeliavus amžinybėn, Jo žmoną EMILIJĄ, 
dukp4w NIJOLĘ, gimines ir draugus nuoširdžiai 
užjaučia - L.K. MINDAUGO
____________ _ . šaulių kuopa

VIKTORIJA SELENYTE 
-GURČINIENĖ mirė stai
ga Kalifornijoje 1997 m. 
birželio mėn. 23 d.

Velionė gimė Kretingo
je 1927-VII-7 vd. Karas 
1944 m. išbloškia ją iš 
gimtosios Žemaitijos į 
Vokietiją. Kanadai pra
vėrus imigracines duris, 
1947 spalio 20 d. atvyks
ta į Montrealį. Čia sutin
ka ištikimą gyvenimo 
draugą IGNĄ GURČINĄ 
ir abu susituokia 1948.XI. 
20 dieną. Kurį laiką ji 
mokytojauja Montrealio 
Lietuvių Šeštadieninėje 
mokykloje.

1964 m. Gurčinai iš
vyksta į JAV ir apsisto
ja saulėtoje Kalifornijoje 
kur Ignas dirba statybos 
elektriku, o Viktorija įsi
darbina "United Airlines 
ir mokytojauja Los Ange
les lituanistinėje mokyk
loje.

Giliam liūdesy liko 
mylimas vyras Ignas, 
sūnus Rimvydas ir dukra . 
Dalia su šeimomis, sesuo 
Jadvyga Montrealyje, se
suo Bronė Lietuvoje ir 
brolis Liudas - Detroite.

Ilsėkis ramybėje, Vik
torija, toli nuo savo gim
tosios Žemaitijos...

D.N. Baltrukonis

$1000.- S.V. Piečaičiai; $200.- B. Niedvaras, LR. 
Šatkauskai; $150.- D.B. Staškevičiai; po $100.- To- . 
ronto Staškevičių-Baliūnų šeima, D.R. Lapai, R.R. 
Rudinskai; J.P. Adamoniai, J.V. Kudirkai ($JAV), 
S.A. Staškevičiai, A.L. Staškevičiai, A.V. Vaitoniai, 
M. Pakulienė, ADC Telecom Canada Inc., "Geleži 
nio Vilko" ir "Neringos" tuntai, K.L. Piečaičiai, G.A. 
Piečaičiai, M.D. Piečaičiai, R.R. Piečaičiai; $85.- 
Hewlett-Packard (Canada) Ltd.; po $75.- W.C. Ros
ser, Klockner Stadler Hurter Ltd; $60 (JAV) R.A. 
Kilčiai; po $50. - J. Adamonytė, Developpeinent 
Desjardins, R.P. Brikiai, I.J. Mališka> B.J. Lukoševi-

A.Baranauskie- A. Keršulis, I. Petrauskas, N. Bagdžiūnienė, E. Cel- 
torienė, J. Milaknis, J. Mikalajūnienė, E. Kudžmie
nė, F. Dusaplon; $5- J. Vasiliauskas.

Visiems aukojusiems nuoširdžiai dėkoju už nepa
prastą dosnumą ir pranešu, kad didžioji dalis Jūsų 
aukotų pinigų jau pasiekė Lietuvą ir šiuo metu in
vestuota į kredito unijas. Šio Fondo lėšoms skirsty
ti pramatyta a.a. Juozo vardo stipendija jaunimui, 
studijuojančiam žemės ūkio srityje; pagalba neturtin
giems ūkininkams, kurie nepajėgia susimokėti kredi- 

____ _ to unijų pajaus (šėro), kuris įstatymo nustatytas 300 
K.G. Bailey, K. Martinėnas, O. VoroninkaP litų sumoje, konkursai ir prizai, skatinantys narių 

skaičiaus augimą bei taupymą Lietuvos kredito uni
jose ir pan. Apie šio Fondo veiklą bus pranešta 
spaudoje. Regina Piečaitienė

te, R. Lukoševičienė, R. Navikėnas, L. Juodkojis, 
V. Pavilanis, R.R. Kilčiai (JAV); po $15.- V. Kličie- 
nė, A. Petraitytė; po $10.- Joana Blauzdžiūnienė,

ciai, R.J. 
nė, D.C. 
J. Brikis, 
Vilgaliai, 
Murauskai ______
G. Montvilienė, H.Z. Lapinai; R.Z. Valinskai, V. 
Šipelis, K.E. Razmai (JAV), G.S. Aversano, I.G. 
Vazalinskai, J. Šulmistras; po $25- V.S. Goriai, A. 
Ottienė, A.Povilaitienė, J.B. Pakuliai, E. Szewczuk, 
A.P. Drešeriai, A.J. Valiuliai, E.V. Kerbeliai, J. K. 
Anruškevičiai, N.N.; po $20.- A.Burbienė, K.F. Obu- 
chowicz, 
tienė, A.Brilvicas, Š. Leckman, A.Žurkevičiūtė,^ G. 
Sibitienė, M.P. Girdžiai, B. Bendžienė, J. Skučas, 
J.J. Žitkai, M.V. Markauskai, G. Kudžmienė, I. Ma- 
ziliauskienė, E. Dainius, K.D. Makauskai, S. Rupšiai, 
G. Nagys, R. Baršauskas, M.A. Joneliai, A. Stankė, .j 
N.V. Jakoniai, B.D. Rupšiai, R. Laflamme, G. Decos

Karasiejai. E.J. Pauksniai,
Vasiliauskai, E,J. Dalmotai, M.R. Jurkai,
B. Nagienė, J. Dabkus, R.R. Lapinai, I.J.
N.J. Kibirkščiai, A.K. Ratavičiai, M.P. 
(JAV), R. Siniūtė-Ayre (JAV); po $30.-

HONEY FOR SALE !
Direct from the beekeeper $1.40/ per pound.
Delivery could be arranged too! Please calk 

Tel: 962-3780.
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« §.m.spalio mėn. U d.,5 
vai.p.p. Šv.Kazimiero P- 
jos bažnyčioje kleb.kun. 
dr.F.Jucevičius atnaša - 
vo Šv. Mišias už a.a.Ka - 
zimierą Rašytini, kurias 
užprašė jo žmona.

Po Mišių,kviestieji da
lyviai, giminės ir drau - 
gai,kurių buvo apie 40 , 
susirinko svetainėje. Čia 
jie buvo pavaišinti įvai
riais skaniais valgiais 
kavute ir saldumynais , 
net negalėjai visų para
gauti. Na, žinoma,ir už- 
užsienietišku baltu ir 
raudonu vynu.

Visi dalyviai yra nuo
širdžiai dėkingi poniai Al
binai RaŠytinienei ir jos 
šeimai. K.Ambrasas

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. 
nekiln. turto 1 m

e IŠEIVIJOS LIETUVIU 
SKAUTŲ SĄJUNGOS Va - 
dijos posėdis vyko Lemon • 
te, Pasaulio Lietuviu Cent- 
ro patalpose š.m. spalio,? 
mėn. 17-19 d.d.

Iš Montrealio pakvies
tas i Šį suvažiavimą nu - i 
vyko Brolijos vyr.skauti - 
ninko pavaduotojas R.R. 
Otto.

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.................................. ,.3.25%
2 m. ind................................. ,.4.00%
3 m. ind.....................................4.25%
4 m. ind.................................. ...4.75%
5 m. ind..................................s.5.25%

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

INTERAC KORTELĖ

2.50%
2.75%

.4.00%

.4.25%

.4.75%

.5.25%

1997. X.21

6.25%
5.20%

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

ANTOINETTE OUELLET.
Agent immobilier affiliė 
bur.: (514) 462-4414 
fax: (514)462-1509
groupe sutton • 
action inc.
COURTIER IMMOBILIER AGREE

2220, Lapiniėre, bureau 102
Brossard, QC J4W 1M2
CROUPE SUTTON ■ ACTON INC EST FRANCHISE INOĖPENRAnT ET AUTOHOUE OE GROUPE SUTTON QUEBEC

-Brilviciene
res : (514) 676-9705
Mil: (514) 990-5340

Sąžiningai patarnauja Nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

PAUL RUTKAUSKAS / R OSS/ 
5344 Verdun Ave., VERDUN,Que., Canada.
Tel: 7514/ 766-3586-darbo, 7514/ 365-7060, - namu;

KAILIŲ SIUVĖJAS

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

1449 rue St.Alexandre Telefonai:
Suite 500 A

Montrėal,Que., H3A 2G6 844-7307 ir 288-9646
------------------------  ----------- ------ —-------------------------------

rONY
STUDIO

POBTRĄITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL 
MARIAGE - WEDDINGS

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

TONY LAURINAITIS

VW FUNERAL HOME 

■r J.F. Wilson & Sons Ine. 
1BMq>leBI»4 Š784 Verdun Av 
Chateauguy, Que. Verdun, -Que., 

Td: 691-4763 Tel: 767-9956

7 psl.
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MIRUSIEJI: 
•JUOZAS URBANAVIČIUS

poeto HENRIKO NAG10 vienerių metų mirties
SUKAKTUVIŲ M I N Ė J I M A S

VYKS š.m. SPALIO men. 26 d., AV P-jos SALĖJE 
12 vai., su įdomia literatūrine programa.

I TA C MONTREALIO LIETUVIU
LI I Md KREDITO UNIJA

mirė spalio mėn. 8 d. 
Royal Victoria ligoninėje

Liko duktė Lilly, bro
lis Antanas su šeima 
Čikagoje, daug giminai
čių JAV-ese, Kanadoje 
ir Lietuvoje. Laidotuvių 
apeigos atliktos koply
čioje ir Mont Royal 
krematoriume.

Užuojauta artimiesiems.

1475 de SČve, Montreal, Que, H4E 2A8 

Tek 766-5827 Fax: 514-766-1349

Skyrius - 3907A Rosemont Boulevard

• KARIUOMENES ŠVEN
TĖS MINĖJIMAS rengia
mas lapkričio mėn. 23 
d. AV parapijos salėje 
su įdomiu paskaitininku 
ir Vyrų Vieneto dainų 
programa.

Au$ra CICĖNAITĖ, 
Vaidas VYŠNIAUSKAS,

lio mėn. 25 d. Nors buvo 
siūlymas pamokas pravesti 
sekmadieniais, pasilikta 
prie šeštadieniu.

klase suaugusiems, jeigu 
atsiras pakankamai no
rinčiųjų.

Mokslas prasidėjo spa-

Š.m. lapkričio mėn 2 d.,sekmadienį, 12 vai. 

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE

jaunųjų Lietuvos žymių solistų

KONCERTAS

PROGRAMOJE:
sopranas - 
tenoras -

akompanuoja -Eugenija KURPYTĖ.
Maloniai kviečiami pasigėrėti jų dainavimui

R engėjai• KLB-nės SOLIDARU
MO mokestis už 1997
metus $1U.- bus nurašy- (Žiūr. 5 psl. šių menininkų koncerto aprašymų Čikagoje), 
tas š.m. spalio mėn.
LITO banke.

Šis nurašymas paveikia 
tik tuos LITO narius, ku
rie pasirašė pareiškimus 
pervesti solidarumo mo
kestį į KLB Montrealio 
A-kės Valdybos 
(Sąskaitos nr.

sąskaitą.
D214).

MONTREALIQ 
LITUANISTINE

Šiais mokslo metais 
Mokyklos vedėja sutiko 
būti Asta Staškevičienė;su 
darželinukais dirbs Regina 
Kibirkštienė;lnga Giedri - 
kienė- su jaunesniais mo
kiniais, o vedėja- su vy - 
resniaisiais.

Buvusi ilgametė Moky
klos vedėja Joana Aciarno- 
nytė iŠ savo posto pasi - 
traukė.

MOKYKLA

GYDYTOJAI RAGINA 
SKIEPYTIS NUO GRIPO

Jeigu jus esate gave i 
skiepiu nuo gripo pernai > 
tai nereiškia, kad tokio 
pat tipo gripas pasišvais - 
tys šį rudeni. Todėl gydy
tojai primena ir ragina su 
sižinoti ,ar jau gauti skie
pai klinikose; ar pas jūsų, 
daktarąjr neatidėliojant - 
skiepykitės. Ypatingai yra 
svarbu vyresnio amžiaus - 
pensininkų grupei-pasiskie- 
pyti, nes jų atsparumas y- 
ra natūraliai sumažėjus.

• Irena LUKOŠEVIČIE
NE lankėsi Montrealyje ir 
atvyko į. ”NL" Redakcijų 
kartu su savo viena iš pir
mųjų buvusių mokiniu,da - 
bar socialinių mokslų dok
torante Rūta BUTKEVI -

Kaunietė viešnia gilins 
mokslines žinias Alabamos 
Universitete, JAV.

Geriausios sėkmės jai.’

SVARBUS RUDENINIAI 
DARBAI

* Nuodingas atliekas 
reikia atiduoti speciali am 
jų likvidavimo . centrui 
861 Champlain Blv., 
Jacques-Lemaire Arena, 
SPALIO mėn.24 d.,penk
tadieni- nuo 12 val.- 
val. vakaro ir SPALIO 
mėn.25 d., šeštadienį,nuo 
8 vai.r. - 4 val.p.p.

Tokias atliekas sudaro 
įvairūs namų apyvokos ge
miniai: krosnies valymo , 
grindų vaškas;vonios kam
baryje dažniausiai laikomi

Planuojama tpsti ir ČIENE iš Kauno.

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

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

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

Universiteto seimos 
Medicinos klinika 
281-6027 

Hospital notre Dame 
2025 Plessis 
Montreal, Quebec 
H2L 2Y4

paseno vaistai, dezinfek - 
cijos ir purškiamuose in - 
duose laikomi produktai . 
Irgi garažuose laikomi da
žai, lakai, alyva šildymui, 
motorams alyva, nule- 
dinimo (antifreeze) skys
tis,nuodai vabzdžiams , 
trąšos ir kitokį išmesti - 
ni chemikalai.

Nė vieno jų i negalima . 
namuose nuleisti į tuale
to kriaukles, nes apnuodi 
ja aplinka ir gali pakenk
ti jūsų sveikatai bei van
dens įrengimams.

Šiuos produktus reikia 
atvežti jų nemaišant vie
nus su kitais,jų origina - 
liame inde ar Įpakavime 
į minimą centrų.

* Nukritusius medžių 
lapus miesto savivaldybė 
surinks pirmadieniais -

ADVOKATAS
Romas Išganaiti s,S.B.A., B.C.L.

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

SPALIO men.20 ir 27 d.d. 
ir LAPKRIČIO3 ir 10 d.d.

Notarė

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

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

Tel: 931-7174.

Visi surinktieji lapai 
bus savivaldybės perdirba
mi į treja. Lapus reikia 
sukimšti i plastikinius 
maišus ir padėti prie Ša - 
ligatvio iš vakaro arba - 
anksti pirmadienio rytą , 
kaip kad daroma šiukšles 
vežant.

Šis puikus sumanymas 
labai sėkmingai vykdomas 
LaSalle apylinkėje, prigi
jo ir kituose priemiesčiuo 
se, o klevai,kurių čia ne
trūksta, jau beria lapus 
kupetomis.

8 psl.

MOKA UŽ:

Certifikatai (min. f1000.00)

1
2
3
4
5

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

RRSP A RRIF
Taupoma 

metų . 
metų . 
metų .. 
metų 
metų ..

čekių sąskaita . Q* 50

30 d. - 364 d. (išimant prieš laixą 1.00%
IMA UŽ r

Nekilnojamo turto paskolos (Residential up to 
4-plex)

metų .<_ 6.75.
metų ___ 7..1.GL

metų------ 3^25—
metų___ 4.Q0___
metų ,__ 4.50
mėtų J__ 5.00
metų 5.25

Terminuoti indeliai
1 metų .........  2-50
180 d. - 264 c__ 2r-5Q
120 d.-179 d, 2.25 
60 d. - 119 d. 2.25 
30 d. -59 d. 2.25

iki 3G d......... . 0

1
2
3
4
5

-K50 
3.25 
4.00 
4.50 
J^.00 
^25.

T metų... —b-.6.Q—
2 metų ..—6.10—
3 metų ...__6.50__

Asmenines paskolas

If guaranteed by deposit ________
Fully guaranteed (CSB) or other 7.50
Personal loan regular ........................ 9.50

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

4
5

at LITAS 6r-°-9.

KASOS VALANDOS 
1475 De Sfeve 3907 A Roseson

Pirmadieniais 9.00* 3.00 19* 3Antr., trečiad. 9.00* 3.00
Ketvirtadieniais 12.00* 8.00 A00* 7jOO
Penktadieniais 10.00* 6.00 2.00* <A0

europarcel^
Siuntiniai į Lietuvą lėktuvu 1997 m.bus

priimami tik liepos 30 d. rugsėjo 24 d,, spalio 29 
d„ ir lapkričio 26 d, t

1450 De Sfeve, Montreal, QC. 1I4E 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 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.I.B.

PETRAS ADAMONIS C.L.B. Res: 256-5355
Jettas ir tikslus patarnavimas, Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

LESTOITURES

IVHROIX1
DOUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS
Patrick Sweezey 3272 BouL LAŠALU.
Mark Richard Verdun (Quebec) B4G 1Y9

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

kainomis
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