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ĮVYKIŲ 
APŽVALGA

B.N.
SUNKIOS MILOSEVIC 
KOJOS

Po sunkių derybų su 
JAV atstovu Richard 
Holbrooke ir Jugoslavi
jos prez. Slobodan Milo
sevic, buvo galų gale su
tarta, kad Belgrado vy
riausybė atitrauks specia
lius policijos ir karinius 
dalinius iš jų nusiaubtos 
Kosovo provincijos į ba
rakus.

Patyrę prez. Milosevic 
patalogiškų polinkių re
zultatus, jo naujo taikin
go pažado patvirtinimui 
NATO buvo priversta 
savo kovos lėktuvus Ita-
lijos bazėse paruošti ga- giau kaip 25,000 lenkų, 
limam Serbijos antpuoliui,, specialiomis Mišiomis 
nes Milosevic nesilaikė nu- &v. Petro aikštėje. Buvo 
statyto kariuomenes ati - sugrotas ir minios sugie- 
traukimo termino,nesustab- dotas Lenkijos himnas 
de smurto veiksmu pries bei bažnytinės lenkų 
civilius albanus. giesmės.

Masės Kosovo gyvento- Popiežius, 78 m., Juri
jų albanų slapstosi, ne- siminė kaip jis bažny- 
gaudami jokios garanti- čios istorijoje, pirmasis 
jos, kad nesikartos smur- ne italas, buvo išrinktas 
tas, civilių gyventojų Popiežiumi 1978 m. spa- 

’žudynės ir kaimų naikini- lio mėn. 18 d. ir kvietė 
mas. pasimelsti už jį, kad ga-
Diana Žiliūtė- pasaulio dviratininkių Čempionė

Galų gale spalio mėn. 
13 d., jau vėluodama, Ser
bijos vyriausybė paskelbė 
savo planą Kosovo alba
nams suteikiant teisę 
turėti parlamentą, teisi
nę įstatymdavystę ir 
policiją.

Nepriklausomi du dien
raščiai tuojau po susita
rimo su R. Holbrooke, 
kritikavo Milosevic1,iaus 
vyriausybę ir serbų poli
cija sustabdė tų laikraš
čių leidimą.

Kuria kryptimi ir kokiu 
tempu žygiuos šis karo nu
sikaltėlis?

J o kariuomenės atitrau
kimo data pratęsta vienai 
savaitei.

POPIEŽIUS JONAS PAU
LIUS H PASVEIKINTAS 
IR SAVO TĖVYNAINIŲ

Popiežius mini savo 
20 metų jubiliejų nuo iš
rinkimo į Šventąjį Sostą.

Šv. Petro aikštėje, 
Vatikane, jį sveikino dau-

Kur pradingo lapeliai... Nuotr: R.R.Otto

lėtų iki galo atlikti savo 
darbą, įeinant į tretįjį 
tūkstantmetį.

Sukakties proga Popie
žius paskelbė encikliką - 
Fides et Ratio (Tikėji - 
mas ir Protavimas).Joje 
pacitavo Galileo posakį , 
kad pagrindinės tiesos - 
tikėjimas ir mokslas - 
niekada neturėtų. prieŠta-

• "THE GAZETTE" ir 
"La PRESSER du Mont- 
realio dienraščiai, spalio 
mėn. 11 d. atspausdino 
didelėmis antgalvėmis 
straipsnius , pavadintus: 
"Lithuanian stunts vete- 
rans with elite cycling 
triumph" ir "Les meilleur- 
es, les Lituaniennes". Re- 
proterįai entuziastingai 
aprašinėjo Dianos Žiliū
tės, 22 m. amžiaus dvi
ratininkės ir jos Pa
saulio čempionės, titulo 
laimėjimą Valkenburg’e, 
Olandijoje. Ji paprastai 
rungtyniauja už Italiją. 
"Bet pasaulinėse varžybo
se as esu lietuvė!" - 
pasakė ji, nugalėjusi 
savo 9 konkurentes. Ki
tos kylančios žvaigždės 
tarptautinėje arenoje - 
Edita Pučinskaitė ir 
Rasa Polikevičiūtė.

Likus 6-iems paskuti- 
niems tako kilometrams, 
dar nebuvo visai aišku, 
kad laimės Diana Žiliūtė. 
Taip ji pirmą kartą įra
šė Lietuvos vardą į pa
saulinio dviratininkių 
turo laimėjimą. 

rauti vienas kitam... Tai 
pirma kartą oficialiame 
popiežiškame dokumente 
yra pasisakyta teigiamai 
apie šį mokslininkų.

Popiežius taip pat pa
rodė respekta kitoms kon
fesijoms bei netikintiems, 
pabrėždamas filosofiniu 
diskusijų reikšmę, ir ragi
no visus domėtis filoso - 
fija ir klausti: ’’ Kas aš 
esu? IŠ kur ateinu? Ir 
kur einu?0
• IZRAELIO valstybė, 
pagal gyventojų tankumą 
(265 žmonės 1-me kvadra
tiniame kilometre) yra 

1 XVII-TĄJĄ KRAŠTO, TARYBĄ, balsavimo ar 
aklamacijos būdu IŠRINKTI ŠIE ASMENYS:

Adamonytė Julija, Adamonienė Julija, Adamonis 
Petras, Adomonis Jonas, Čuplinskas Eugenijus, Čup- 
linskienė Judita, Dalius Stasys, Danaitytė Rūta, 
Deksnys Kazys, Dervaitis Jonas, Dubauskas Kęstutis, 
Ehlers Leonas, Garbaliauskienė Danutė, Gedrikas 
Donaldas, Gedris Andrius, Gedvilą Lilė, Gocentas 
Evaldas, Juozaitiene Magdalena, Karasiejus Juozas, 
Kareckas Stasys, Kaulius Virgilijus, Kurienė Rasa, 
Lapienis Petras, Lasiene Joana, Mačys Bernardas, 
Mitalas Romas, Nagienė Birutė, Niedvaras Bronius, 
Pargauskas Pranas, Paulionienė Giedra, Petrašiūnas 
Andrius, Petrauskas Rimantas, Petrauskienė Gabija, 
Piečaitienė Regina, Piečaitienė Silvija, Putrimas 
Edmundas, Rašymas Antanas, Ratavičienė Agota, 
Remesat Viktoras, Ross Irena, Rudinskienė Rūta, 
Skaistys Gediminas, Stankus Jonas, Staškevičius 
Bronius, Staškevičius Jonas, StatkeviČius Jonas, Štur
mas Petras, Vaičiūnas Algirdas, Žilinskienė Rūta.

Vyriausiąją rinkimų komisiją sudarė F.Mockus, 
E.Kazakevičius, V.Taseckas ir A.Valiūnas - visi iŠ 
Toronto.

P.S.: naujas KLB elektroninio pašto adresas- 
KLB @/Kanada.ca 
************************************************

viena iš pirmąją vietą 
užimančių pasaulyje. Per 
metus prieauglis -2 1/5%. 
Apie 44% izraeliečių gy
vena Tel Avive. Didžiau
sią Izraelio valstybės gy
ventojų grupę sudaro 
imigrantai iš buv. Sovie
tų Sąjungos.

Šiomis dienomis prez. 
Bill Clinton'as, min.p-kas 
Benjamin Netanyahu ir 
Palestiniečiu vadas Yas
ser Arafat'as ,ir jų de - 
legacijos susitiko Wye 
Mills, Md.paspartinti į- 
strigusias taikos derybas.
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Lietuvoj e Skulpt.Gedimino Jokubonio 
' paminklas raSytojui Adomui

MICKEVIČIUI Vilniuje

Čia vyko Laisvės Lygos mitingas 1988 m. rugsėjo 
m e n. 2 8 d., reikalaujant panaikinti Ribentropo - Mo
lotovo slapto sandėrio pasekmes.

pagerbti buvę
DISIDENTAI

Prez. Valdas Adamkus 
įteikė__ 4-ierns Lietuvos
buvusiems disidentą ms'*'
Vyčio Kryžiaus ordinus." 
Apdovanojimai skirti pa
gerbiant prieš 11 metų 
prie Adomo Mickevičiaus 
paminklo vykusio ‘ pasi
priešinimo Sovietų val
džiai mitingo organizato
rius , Katalikų Bažnyčios 
Kronikos leidėjus ir Ko
miteto tikinčiųjų tei
sėms ginti narius. Šį kar
tą, rugsėjo mėn. jie buvo 
įteikti Jonui KAUNEC- 
KUI ir Vladui LAPIENIUI 
-III-čio laipsnio, Vytau
tui BOGUŠIUI-IV-to laips- 
nio ir Danutei KERŠIU- 
TEI-PEČELIŪNIENEI 
V-ojo laipsnio Vyčio Kry-
2 psl.

žiaus ordinai. (Kiti ordi
nais buvo pagerbti Juodo
jo kaspino dienos išvaka
rėse. Tuomet aukščiau 
suminėtieji nebuvo galė
ję dalyvauti ceremonijo
se).

Prez. Valdas Adamkus 
įteikime pasakė:

"Leiskite 
man tik pakartoti prieš 
kelias savaites jūsų ko
legoms ištartus žodžius: 
jūsų drąsios veiklos dėka 
šiandien galime gyventi 
laisvoje valstybėje, laisvo
je visuomenėje. Nors 
tolstame nuo tų okupaci
jos laikų įvykių, jie iš
liks mūsų širdyse ir min
tyse, nes juose dalyvavę 
žmonės pakėlė tautos są
moningumą, atvedė į isto
rinį atgimimą;'

PLB VALDYBOS PRANEŠIMAS “PASAULIO LIETUVIO” REIKALU

v1998 m. rugsėjo 25 d. "Pasaulio lietuvio" redaktorius Bronius Nainys pa
reiškė Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos atstovams, pirmininkui V_v7 
tautui Kamantui ir PLB Švietimo komisijos pirmininkei Reginai Kučienei, 
kad jis "Pasaulio lietuvio" daugiau neberedaguoją. 1998 m.rugpjučio-rugsėjo nu
meris yra paskutinė jo redaguota bei spaudai paruošta laida?PLB valdyba turė
jo perimti tolimesnį šio savo leidinio redagavimą.

1989 m; spalio mėn. 2 d. PLB Valdybos atstovai (Vytautas Kamantas ir 
Regina Kueienė) perėmė iš buvusio redaktoriaus Broniaus Nainio "Pasaulio 
lietuvio" redakcijos patalpas, inventorių, raštus, dokumentus ir archyvus, 
esančius Pasaulio lietuvių centre Lemonte, Illinojaus valstijoje, prie Čikagos.

PLB Valdyba nuoširdžiai dėkoja Broniui Nainiui už jo daugelio metų 
(1976 sausio-1978 birželio ir 1981 sausio -1998 rugsėjo) didelį, rūpestingą, 
bendruomenišką ir lietuvišką "Pasaulio lietuvio" redagavimo darbą. Jo reda
gavimo metais leidinio puslapiuose buvo gerai ir įvairiai parodytas -Lietuvos 
ir už jos ribų gyvenančių, veikiančių ir dirbančių visų kraštų lietuvių bend
ruomenių švietimo, kultūros, jaunimo, politikos, sporto, visuomeninis ., poli
tinis, ekonominis ir kitoks gyvenimas. "Pasaulio lietuvis" pasižymėjo gera ir 
švaria lietuvių kalba, laiku ir tvarkingai lankė savo skaitytojus.

"Pasaulio lietuvį" - PLB Valdybos leidinį Bendruomenės minčiai ir gyve
nimui - dabar redaguoja patys PLB valdybos nariai, kol bus surastas naujas 
redaktorius-rė. Korespondencijas, straipsnius, žinias, laiškus ir nuotraukas 
prašoma siųsti: Pasaulio lietuvis, 14911 127-th Street, Lemont IL, 60439, 
tel: 630-257-8714, Fax: 630-257-9010.

Kandidatų "Pasaulio lietuvių" redaktoriaus-ės pareigoms siūlymus, patari
mus arba klausimus prašoma perduoti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdy
bai (Lithuanian World Community), 14911 127th Street, Lemont IL 60439; 
tel: 630-257-8714, fax: 630-257-9010; e-mail: plbvaldyba ©aol.com

Vytautas Kamantas, 
PLB Valdybos pirmininkas

9 KAUNE rugsėjo mėn. 
8 d. prasidėjo poeto 
Adomo MICKEVIČIAUS 
jubiliejinių renginių cik
las, Vilniaus trupės "Mi- 
raklis" spektaklis A.Mic
kevičiaus "Vėlinės". Re
žisavo Vega Vaičiūnaitė.

Spalio mėn. 2 d. Vy
tauto Didžiojo universite
te vyko A. Mickevičiaus 
kūrybai skirta konferen
cija. Poeto atminimui 
šiemet Kaune dar bus su
rengtos parodos, varžy
sis jaunieji skaitovai, 
"Perkūno" namuose bus 
atidarytas A. Mickevi
čiaus muziejus.
APIE "BANANŲ BALIŲ"

Sukanka 10 metų nuo 
"bananų baliaus"' Šitokį 
vardą į istoriją įnešė 
1988 metų, rugsėjo mėn 
28 d. mitingas, kurį (ne
gavusi komunistines val
džios leidimo) surengė 
Laisvės Lyga. "Lietuvos 
Aide" rašoma, kad mili
cija ir Vidaus reikalų ka
riuomenė guminėmis laz
domis (bananais) puolė 
mitinguotojus, reikalavu
sius panaikinti Ribentro
po-Molotovo pakto slap
tųjų protokolų pasekmes, 
išvesti sovietų kariuome
nę iš Lietuvos. "Aš bu
vau apšviestas Aukščiau
siojo, todėl net neabejo
jau savo sprendimu: man 
net nekilo ranka sankcio- 
nuoti prievartos priemo
nių prieš ruošiamą mitin
gą", - sakė "Lietuvos 
aidui" Liudvikas SABUTIS 
"bananų baliaus" laikais 
buvęs LSRS generaliniu 
prokuroru. "Skaudu, kad 
tai, ką dabar sako A. 
Terleckas, priimama 
kaip švenčiausia tiesa, 
kitų veiklą nubraukiant. 
Tie žmonės iš Laisvės Ly
gos kai ko net nežino, 
kaip iš tikrųjų buvo, 
įžeidinėja visą "nomen
klatūrą". O juk ir tarp 
nomenklatūros žmonių bu-, 
vo, kurie rėmė kovotojus, 
bet tuomet elgėsi pagal 
galimybes. Švelnino kon
frontaciją, kad žiežirbos 

neįskeltų baisios ugnies", 
- prisiminė dabartinis 
Tėvynes sąjungos narys, 
Seimo komiteto pirminin
kas L. Sabutis. (ELTA)
NELEGALAL PASIENY
JE: LIETUVA KEIČIA 
ŽAIDIMO TAISYKLES

Pietvakarių pasienio 
policijos rinktinės kvo
tos tarnybos pareigūnai 
kelia^ pirmąją Lietuvoje 
baudžiamąją bylą n e lega
liems migrantams iF toli- 
mųjų salių. Galų gale!.. 
• Baudžiamąją bylą už 
neteisėtą valstybės sie
nos perėjimą spalio mėn 
2 d. nutarta iškelti pen
kiems Bangladešo ir 
trims Somalio piliečiams, 
kuriuos spalio mėn. 1 d. 
pietvakarių pasienio poli
cijos rinktinei perdavė 
Lenkijos pasieniečiai.

į Vokietiją keliavę 
nelegalai buvo sulaikyti 
rugsėjo 30-ąją kaimyni
nės Lenkijos Suvalkų 
vaivadijoje, netoli Kuk- 
lės miestelio ir grąžinti 
į Lietuvą, išsiaiškinus, 
kad tos pačios dienos 
rytą jie nelegaliai pate
ko į Lenkija iš Lietuvos.

Iki šiol Lietuvoje nebu
vo keliamos baudžiamo
sios bylos valstybės sie
ną neteisėtai perėjusiem 
tolimųjų šalių piliečiams 
(!)r Jei pavykdavo sulaiky
ti ar vėliau išaiškinti 
nelegalų vedlius, tai 
pries teismą stodavo 
jie.

Pasienio policijos de
partamento Operatyvinės 
tarnybos viršininkas Vy
tas Gražys pasiryžęs 
įvesti naujas tradicijas. 
"Kuo blogesnė močiutė 
iš Baltarusijos, kurią su
laikome ir baudžiame už 
tai, kad bandė Lietuvoje 
parduoti nelegaliai per 
sieną pervestą karvę, 
nuo sieną pažeidusių 
svetimšalių" - svarstė 
V. Gražys. Jis įsitikinęs, 
kad prieš Lietuvos įstaty
mus visi turi būti lygūs.

Atrodo, tai savaime su
prantama.

SEIMAS IR PREZIDEN
TAS SUSITARĖ DĖL 
APMOKESTINIMO

. Seimas pagaliau prita
rė prez. Valdo Adam
kaus pateiktoms Fizinių 
asmenų pajamų mokesčio 
laikinojo įstatymo patai
soms. Už šias pataisas 
balsavo 96 Seimo nariai, 
prieš-1, susilaikė 12. Pa
taisose Prezidentas pasiū
lė vietoj 29% tik 15% 
apmokestinti pajamas, 
gautas už akcijų, obliga
cijų ir kitų vertybinių 
popierių vertės padidėji
mą, Bus apmokestinamos 
tik pajamos, didesnės 
kaip 2,5 tūkst. litų. Šiuo 
metu tai mažiausia neap
mokestinama suma.

Seimas ir Prezidentūra 
susitarė peržiūrėti ir vė~ 
liau priimti kapitalo prie
auglio apmokestinimą. 
Anot rinkos dalyvių ir 
žinovų, Seimo buvęs siū
lymas kapitalo prieaugį 
apmokestinti 29% yra 
per didelis.

TS TAUPO
Tėvynės Sąjungos (Lie

tuvos konservatorių) val
dybos p-ko pavaduotojas 
Seimo narys Alfonsas 
Bartkus teigia, kad kon
servatoriai ir visa koalici
ja sugeba taupyti, ypač 
toms reikmėms, kurios 
nėra dabar būtinos. Pir
madienio spaudos konfe
rencijoje jis sakė, kad 
kasmet mažėja valstybės 
valdymo išlaidos.

Dabartinės vyriausybės 
reprezentacinės išlaidos 
sumažėjo dvigubai, paly
ginti su buvusia Adolfo 
Šleževičiaus vyriausybe. 
1996 m. skirtų 661 tūks
tančio litų, panaudota 
605 tūkstančiai litų. A. 
Bartkus sakė, kad šiais 
metais Vyriausybės repre
zentacinės išlaidos suda
ro 901 tūkstantį litų, ta-

/Siur. 3 psl............. /
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čiau per 9 mėnesius pa 
naudota tik 295 tūkst. 
litų.

Pasak A. Bartkaus, 
esminiai dalykai atnaujin
toje konservatorių prog
ramoje yra įvesta valsty
bės valdymo ir teisinės 
sistemos reforma, griež
tas biudžeto išlaidų tau
pymas.

SOCIAL DEMOKRATAI 
RŪPINASI

Spaudos konferencijoje 
Socialdemokratų partijos 
pirm., Seimo narys Aloy
zas Sakalas sakė, kad 
šios partijos konferenci
jos delegatai, susirinkę 
Panevėžyje, priėmė re
zoliuciją "dėl naujų dar
bo vietų kūrimo” skatini
mo. Jie žada kreiptis į 
Vyriausybę, reikalaudami 
paskelbti visuomenei 
Valstybinę darbo vietų 
kūrimo skatinimo progra
mą. A.Sakalas sakė, kad 
tokios programos sudary
mas ir parengimas numa
tytas Vyriausybės veik
los programoje. Socialde
mokratai taip pat siūlo 
paskelbti prioritetiniu ū- 
kio politikos uždaviniu • 
naujų darbo v vietų kūri
mą. Seimui ši partija siū
lo steigti savarankišką 
draudimo nuo nedarbo 
fondą, o aktyviąją darbo 
rinkos politiką finansuo
ti iš valstybės biudžeto.

Socialdemokratai savo 
priimtoje rezoliucijoje su
formulavo neatidėlioti
nas, jų nuomone, priemo
nes švietimo ir mokslo 
reformos sėkmei užtikrin
ti. Siūloma Vyriausybei 
kasmet užtikrinti žymų 
aukštųjų mokyklų valsty
bės finansuojamų vietų 
didėjimą, kuo skubiau • 
įgyvendinti naują studijų 
kreditavimo sistemą, kad 
aukštasis mokslas būtų 
prieinamas visiems Lietu
vos gyventojams, nepri
klausomai nuo jų turti
nės padėties.

MAŽEIKIEČIAI IŠSIKOVO
JO SOCIALINIŲ GARAN
TIJŲ

Seimo Socialdemokratų 
frakcijos nario Arvydo 
Akstinavičiaus nuomone, 
Mažeikių profsąjungos 
tam tikra prasme pasie
kė istorinę pergalę, išsi- 
kovodamos socialines ga
rantijas reorganizuojamų 
naftos įmonių darbuoto
jams.

Spaudos konferencijoje 
spalio mėn. 2 d. jis pasi
džiaugė, kad šis laimėji
mas pasiektas ne mitin
gais ar demonstracijomis 
bet konstruktyviomis de
rybomis.

Priimtame nutarime, 
kuriame strateginiu in
vestuotoju pripažįstama 
kompanija "Williams”, 
atsirado nuostata, kad 
būtų įgyvendintos darbuo
tojų socialinės garantijos. 
Mažeikių profesinių są
jungų koordinacinės tary
bos narė Virginija Villi- 
mienė patvirtino, kad de- 
rybos dėl socialinių ga
rantijų, tarp jų - dėl
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pensijų, atlyginimų, dar 
bus tęsiamos.

Seimo Socialdemokratų 
frakcijos nario Jono 
Valatkos nuomone, svar
biausia, kad po reorgani
zavimo, naftos komplek
sas veiktų, išlaikydamas 
dabartines darbo vietas 
ir nedidindamas naftos 
produktų kainos Lietuvos 
rinkoje, kad būtų moka
mi mokesčiai į biudžetą.

• Spalio mėn. 5 d.KAU - 
NO rajono ekonominės 
policijos ir Valstybės sau
gumo departamento pa
reigūnai išaiškino Rokų 
gyvenvietėje veikusį 200 
litų kupiūrų spausdinimo 
fabrikėlį, rašo "Lietuvos 
rytas" ir "Respublika". 
Sulaikyti 3 įtariamieji. 
Rastos penkios netikros 
200 litų kupiūros vieno
dais numeriais. Aferistai 
netikrus pinigus gamino 
geros kokybės spalvotu 
Kopijavimo aparatu. Spe
cialiu baltu flomasteriu 
buvo piešiami vandens 
ženklai, o sidabrinės. 
juostelės ant kupiūrų - 
nagu sidabriniu laku. 

Pareigūnų teigimu, Lietu
voje tai pirmas atvejis, 
kai bandoma falsifikuoti 
200 lt. banknotus.

SUSEKTA ŽMOGŽUDŽIU, 
IE GROBIKU GAUJA

Š.m. spalio mėn. 10 di 
spaudoje paskelbta,kad pa- 
vyko suimti net 16- tąjį 
samdomu, žudiku gaujos 
narį.

Ši gauja yra apkaltina 
ma už 13 žmogžudysčių , 
5-kiais pasikėsinimais nu
žudyti,6-iais turto prie - 
vartavimais, 2 ginkluo
tais apiplėšimais.

Teisėtvarkos pareigū 
nai sako,jog ši gauja sa
vo organizacija ir Žiauru
mu pralenkia net išgar - 
sėjusia, gauja_ " Vilniaus 
brigada”.

Pranešime sukrečia ir 
Vilniaus apygardos vyr. 
prokuroro Ramučio Jan- 
cevičiaus pasisakymas, 
kad: "...šiai itin profesio
naliai dirbusiu žudiku , te z
sprogdintojų, ir 1 Žmonių 
grobikų gaujai priklausė 
ir kaikurie respektuojami 
verslininkai." Ilga laika, 
policija visiškai* neįtarė" 
šios gaujos.

Deja, teismų keliai ir
gi būna akmenimis grįsti, 
kol byla tvirtai "įsipilieti- 
na" sprendimui.

Iškilo ir keista klaida: 
du klaipėdiečiai buvo ne
kaltai nuteisti ir daugiau 
kaip 2 metu išbuvo kalė
jime, kol pavyko išjudin
ti Aukščiausiąjį Teismą, 
ir jis panaikino B Klaipe- 
do apygardos teismo nuo
sprendį... O tikrieji nu - 
sikaltėliai, susvaidiję, pa
sidavė policijai ir papa
sakojo apie gaujos nusi
kaltimus.
• ŠIAULIŲ apskrities ge
riausio apsaugos polici
ninko konkurse pirmą 
vietą laimėjo policinin
kas Vaidotas TAMOŠAI
TIS. Jam įteiktas varai-* 
nis dujinis pistoletas. Jis 

dalyvaus visuotiniame 
Lietuvos konkurse. Kiti 
du Šiaulių prizininkai - 
Artūras KOLIJENKA ir 
Robertas DEGUTIS. Šiau 
lių apskrities konkurse 
dalyvavo apie pusšimtis 
pareigūnų. Speciali komi 
sija vertino kaip polici
ninkai šaudo, žino kelių 
eismo taisykles, apsau
gos signalizacijos būdus, 
apvaldo imtynių techniką 
ir suteikia medicininę pa
galbą.
DAUGĖJA KANDIDATŲ 
l SEIMO NARIO VIETĄ

Lapkričio 15d. Seimo 
nario rinkimai vyks Pane 
vėžyje, Nevėžio rinkimų 
apygardoje. Šioje apygar 
doje buvo išrinktas Me
čys Laurinkus, kuris bu
vo paskirtas Valstybės 
Saugumo departamento 
vadovu. Laisvai vietai 
užimti iškelti septyni 
kandidatai. Tėvynės są
junga kelia Panevėžio 
apskr. viršininko Tomo 
Joso, Socialdemokratų 
partija - mokytojos Joa
nos Ciplytės, Krikščio
nys demokratai - savival
dybės įmones "Panevėžio 
būstas" 37 metų Vitali
jaus Setkevičiaus kandi
datūras.

Neprikausomais kandi
datais į Seimą ketina 
tapti parlamentaras An
tanas Baskas, daininin
kas ir kompozitorius 
Algirdas Motuzas bei 
akcinės bendrovės "Meta 
listas" darbuotojas Ser
gejus Davydovas, kurį re 
mia LDDP.
• PALANGOS miesto ta
ryba pritarė ŠVENTOSIOS 
plėtros programai, pro

jektuojant Šventosios 
uostą. Bendrovės "Palan
gos projekto" direktorius 
Alfredas GUMULIAUS- 
KAS dienraščiui "Lietu
vos aidas", sakė, kad jau 
parengti būsimo uosto 
planai- siūlymai, kuriuo
se numatoma pastatyti 
didelį, maždaug 2 km. 
pločio uostą su 1 km. il
gio molais jūroje. Uostas 
su trąšų terminalais, kro
vininių laivų prieplauko
mis, pramoginių jachtų 
ir žvejų uostais būtų pa
statytas netoli Lietuvos 
ir Latvijos sienos, greta 
Būtingės terminalo. To
kį uostą pastatyti ir 
įrengti kainuotų keli 
milijardai litų.
LIETUVOS PAŠTO 80-JI 
SUKAKTIS

Pirmą kartą išleidžia
mais į apyvartą Lietuvos 
pašto ženklų blokas 80- 
tosios veikimo sukakties 
proga,i kuri bus minima 
lapkričio mėnesį.

Hologramoje - pasau
lio žemėlapis su Lietu
vos pašto emblema: ra
gas ir Gedimino stulpai. 
Kartu išleidžiamas antra
sis pašto ženklas, priklau
santis serijai: "iš pašto 
istorijos". Jame pavaiz
duotas pašto žygūnas 
ant žirgo. Taip pažymi
ma pirmoji iš Lietuvos 
sostinės Vilniaus regulia- 

,ri pašto linija iš Vilniaus 
į Krokuvą 1562 metais. 
Ženklo fone šių dviejų 
miestų vaizdai.

Pirmasis šios serijos 
ženklas buvo išleistas 
pernai. Jame - D.L.K. 
Gedimino laiškų faksimi
lė bei jo antspaudas.

MONTREAL 
rest to i villel

1998 - 1999 m. kultūrinė veikla vyksta 
MONTREALIO MIESTO 12-koje KUL
TŪROS NAMŲ ir ISTORINĖJE CHA
PEL du BON-PASTEUR.

VYKS NEKAINUOJANČIOS -NE 
CENTO PARODOS, KONCERTAI, 
DAINININKŲ PASIRODYMAI, ŠOKIO, 
TEATRO SPEKTAKLIAI, KVIESTINIŲ 
SVEČIŲ POKALBIAI. JAIS GALI PA
SINAUDOTI VISA ŠEIMA.

MĖNESINĘ PROGRAMĄ GAUSITE 
KULTŪROS NAMUOSE, BIBLIOTEKO
SE, ACCĖS MONTREAL BIURUOSE 

ir PLACE des ARTS TEATRO CENT
RE - INFO ARTS BELL pastove.
http://www.ville.montreal.qc.ca/ Informacija:
maisons/maisons.htm 872-2237
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• VILNIAUS Mažasis 
teatras tarptautiniame 
Lvovo festivalyje už pri
pažintą geriausiu spek
takliu "Maskaradą" laimė
jo festivalio Didįjį prizą. 
Rimas TUMINAS pripa
žintas geriausiu režiso- 
riumi; geriausiu scenogra
fu -Adomas JACOVSKIS; 
geriausia aktore - Adrija 
ČEPAITĖ.

• FRANKFURTE, Vokie
tijoje 5 dienas vyko 50- 
ji knygų mugė, kurioje 
buvo patiekta apie 400 
Lietuvoje išleistų knygų. 
Parengti pastolius padėjo 
finansiniai Lietuvos Kul
tūros, Ūkio ministerijos 
ir Atviros Lietuvos fon
das.
• NAUJAS GREITKELIS 
- VILNIUS-PANEVĖŽYS. 
Š.m. spalio mėn. 9 d. 
min. p-kas Gediminas 
VAGNORIUS dalyvavo 
šio greitkelio atidarymo 
iškilmėse. Naująją magist
ralę pašventino Panevė
žio vysk. Juozas PREIK
ŠAS, buvo atidengtas 
Atminimo akmuo.

Greitkelį suprojektavo 
Valstybinis Kelių projek
tavimo institutas "LIET- 
KELPROJEKTAS". Statė 
pasižymėję meistrai ke
lių tiesėjai iš Vilniaus, 
Vievio, Ukmergės, Rokiš
kio, Panevėžio. Naujasis 
greitkelis turi po dvi 
juostas (kiekviena kryp
timi), ilgis 122,8 km. 
Jis yra įtrauktas į "E" 
kategorijos kęlių tinklą 
Europoje, pažymėtas nr. 
E 272.
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Žurnalistinio Darbo 50-metis
jįįį;

Sukaktuvininkas Edvardas Šulaitis

Edvardas ŠULAITIS - plačiai Ži nomas visuome
ninio gyvenimo, sporto ir teatro aistruolis. Judrus, 
smalsus, sportiškas per visą gyvenimą (tikriausiai, 
dėl to taip patvarus savo darbuose)} jau 50 metu 
nepaleidŽiajs nuo savo akiračio ir, galima sakyti, 
rašiklio, įdomesniu musų, lietuviškojo gyvenimo pasi
reiškimų. Domisi, lankosi, stebi, užrašo ir dalinasi 
Žiniomis ar įspud/iais ypač Amerikos ir Kanados 
gausioje lietuviškoje spaudoje. Jo korespondencijos 
ar aprašymai spausdinami 5-kiuose leidiniuose Šiau
rės Amerikoje, ju tarpe ir mūsų ’’Nepriklausomoje 
Lietuvoje”, ir bendradarbiauja su 6-iais žurnalais, 
laikraščiais Lietuvoje. Jis yra KARIO žurnalo atsto
vas, rašo VORUTAI, SUVALKIJAI, yra rašęs kai 
ką savo laiku ir "Gimtajame Krašte”, primindamas, 
kad išeivijoje vyksta gyvenimas.

Edvardas Šulaitis žurnalistini darbą pradėjo 
1948 m. Baigęs Kasselio lietuviškąją gimnaziją 1947 
m.,rašė reportažus apie sporto įvykius. 1949 m., 
atvykęs į Ameriką, buvo tuomet jauniausias žurna
listas. Jis rašė apie sporto įvykius Šiame kontinente 
"Draugui”, pasidarė sporto skyriaus redaktoriumi 
laikraštyįe "Laisvoji Lietuva", redagavo žurnalą 
"Sporto Žinios”,sportiniais reikalais ra’sė ’’Vienybėje”. 
Yra išleidęs keletą^ knygeliu sporto temomis: ’’Lietu
viškasis Krepšinis" 1957 m., "Lietuvių Sporto De
šimtmetis Š.Amerikoje", ir kt.

1953-55 m.tarnavo JAV kariuomenėje, nuo 
1955 m.studijavo ekonomiką, prekybinę administraci
ją, ir Žurnalistiką, įsigijo diplomus.

Visa tai nekliudė jam būti 1950 m.Cicero 
lietuvių. Sporto^ Klubo TAURAS pirmininku, o po 
6-iu_ metų ir Čikagos lietuviu futbolo klubo pirmi
ninku. 1952 m. jo įsteigtas Čikagos lietuvių studentu 
sporto klubas LITUANICA yra plačiai žinomas ir 
labai aktyvus iki dabar. Galima lengvai įsivaizduoti, 
kiek lietuviško sportiško jaunimo buvo ir yra subur
ta dėka sporto.

rasiKalbėjime Šių metų vasarą su Šakiuose 
leidžiamo laikraščio "Draugas” žurnaliste Ald.Zavis- 
tauskiene, jis papasakojo, kaip 1957 m. Čikagoje 
buvo surengtas Lietuvos krepšinio laimėjimų 20 m. 
sukakties minėjimas. Tuomet buvo atvykę dauguma 
užsienyje gyvenusių 1937 ^m.ir 1929 m. EUROPOS 
KREPŠINIO pirmenybėse žaidžiusiu Lietuvos rinkti
nės žaidėjų. Taip pat ir l-je Lietuvos Tautinėje

Lietuvoj e TAURAGE TURI HERBĄ
Vilniaus Dailės Akade

mijos prof. Juozas GAL
ELIS sukūrė Tauragės 
miesto herbą ir vėliavą, 
kurie iškilmingame Tau
ragės rajono tarybos po
sėdyje buvo pašventinti. 
Dalyvavo gausiai susirin
kę visuomenės atstovai. 
Meras Petras JOKUBAUS- 
KAS pasidžiaugė, kad 
pagal Konstitucijos ir 
įstatymų teises, ir Tau
ragės savivaldybė turi 
patvirtintą savo simboliką

Pašventinti Tauragės 
simboliai saugomi mero 
kabinete, o tiksli vėlia

4? *; V'į*’
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Žurnalistas Edvardas Šulaitis (antras iš kaires) su 
savo vaikais: Vytautu,Rasa, Laima Day, Edvardu 
jr. Pastarieji du plačiai reiškėsi lietuvių teatrinėje, 
sportinėje bei visuomeninėje veikloje.

L
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Olimpiadoje Amerikos lietuvių rinktinei atstovavusiu, 
krepšininkų. O išvyka Š.Amerikos krepšininkų į Pietų 
Ameriką buvo įvykusi dėka sportininko ir didelio 
krepšinio entuziasto, dabar - Lietuvos valstybės 
prezidento-Valdo Adamkaus. Taigi.

Rūpėjo ir rūpi Edvardui Sulaičiui ir kita kul
tūrinės veiklos pusė. 1991 m. jis įsteigė Komp.Vlado 
Jakubėno Draugiją ir buvo iki neseniai jos pirminin
ku. Jo pastangomis Draugija grąžino į Lietuva prieš 
10 m. mirusio kompozitoriaus Vl.Jakubėno kūrybą 
ir ruošiamasi išleisto jo monografiją. (Dabar pirmi
ninku išrinktas yaclovas Juodpusis).

Edvardas Šulaitis dalyvavo visuose mūsų teat
ro renginiuose, juos aprašydamas, o VAIDILUTES 
teatras buvo dar vienas svarbus užmojis jo akiratyje. 
Jo duktė- Laima Day-yra profesionalė aktorė, taip 
pat talkinikavusi VAIDILUTEI, vaidinusi ir režisa
vusi. Ne paslaptis, kaip sunku išsilaikyti išeivijoje 
lietuviškajam teatrui. Po 10-ties metu gyvavimo, 
Šio teatro veikla aptilo.

Reikia paminėti, kad su korespondencijomis 
atkeliauja dažnai ir nuotraukos. Galima tik įsivaiz
duoti, koks jų krūvis yra surinktas per 50-metį Žur
nalistinio darbo!..

Šių metų spalio mėn. 15 d. Edvardas šulaitis, 
gimęs Kybartuose, Vilkaviškio apskr., mini ir kita 
sukaktį- savo 70-tąjį gimtadienį. Toks pat žvalus, 
įaugęs į mūsų gyvenimą, nors pripažįsta, kad kar
tais pavargsta. Nei iŠ jo rasinių, nef is jo išvaizdos 
neatrodo. Kas įrodo, kad sportas ir visuomeninė- 
kultūrinė veikla gražiai maitina ir sutaria bei užlai
ko sportininką, ir Žurnalistą, Edvardą Šulaitį.

Šia^ vasara, jam lankantis Dainų Šventės pro
ga Lietuvoje^ su juo susitiko ’’Kauno Diena”, Šakių 
"Draugas", "Žurnalistų Žinios” laikraščio koresponden
tai, pravesdami pasikalbėjimus su juo. Paklaustas, 
koks yra jo žurnalistinis credo- atsakė:

"Buvau ir tebesu vienas iš tų, kurie rašo tai, 
ką galvoja". O ir kitiems Žurnalistams, ypač Lietu
voje, jis linki, kad rašytu tai, ką jaučia, nebūtų kieno 
nors įrankiu.

Neseniai Amerikoje leidžiamas lietuvių dien
raštis "Draugas” pagerbė Edvardą Šulaiti kaip darbš
čiausią ir ištvermingiausią, bendradarbi, premija.

Mūsų laikraštis - NEPRIKLAUSOMA LIETUVA- 
džiaugiasi turėdama jį savo bendradarbiu eilę metu 
ir nuoširdžiai sveikindama, linki jam aprašyti dar 
daugelį įdomių susitikimų, nutikimų, ąpŽvelgirnų,, 
ir geros sveikatos! Birutė Nagienė 

vos kopija nuolatos ple
vėsuos prie rajono savi
valdybės rūmų. Savivaldy
bės įstaigų antspaudai, 
blankai, iškabos irgi bus 
atžymėti Tauragės mies
to zenklu-herbu.

ARCHEOLOGINIAI RA
DINIAI ŠVENTOJOJE

Š.m. rugsėjo mėnesį 
Šventojoje dirbo Norve
gijos ir Lietuvos arche
ologai. Jie rado unikalių 
radinių-^ gerai išsilaikiu
sią maždaug 3 tūkstan
čių metų rutulinę formą, 
medinių dievų, žvejybos 
įrankių - irklų, luotų.

SENIAUSIAS ŽURNALIS
TAS REDAGUOJA 
SENIAUSIĄJĄ LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTĮ PASAULYJE
Edvardas Šulaitis

Nedaug kas Lietuvoje, 
turbūt, žino apie seniau- 
siąjį lietuvių laikraštį pa
saulyje, kuris vadinasi 
"Tėvynės” vardu. Jis bu
vo įsteigtas 1896 m. 
JAV-ėse, taigi šiemet 
jau sulaukė savo 102- 
jo gimtadienio.

Ir kas dar įdomiau, 
kad šį jau į antrąjį savo 
gyvenimo šimtmetį įžen
gusį laikraštį redaguoja 
vienas iš seniausiųjų dar 
aktyvių lietuvių žurnalis
tų JAV-ėse. Tai Vytautas 
KASNIŪNAS (anksčiau 
vadinusis Kasnicku), gi
męs 1914 metais Jonišky, 
je. Šis vyras Lietuvos pe
riodikoje pradėjo bendra
darbiauti nuo 1930 jų, o 
1937-40 metais dirbo 
"Lietuvos aido" dienrašty
je kaip reporteris.

1944 m. karo veiksmų 
išblokštas iš tėvynės, pa
sitraukė į Vokietiją, o 
vėliau atvyko į JAV ir 
ilgą laiką gyveno Čika
goje, o dabar - netoli 
nuo jos, jau Indianos 
valstijoje esančiame Be
verly Shores miestelyje. 
Čia visą laiką aktyviai 
bendradarbiauja JAV 
lietuvių spaudoje: "Drau
ge", ’’Dirvoje" ir kituose 
laikraščiuose. Dalyvauja 
lietuvių radijo programo
se, o kas svarbiausia, 
jau ilgesnis laikas reda
guoja Lietuvių Susivieni
jimo Amerikoje (SLA) or
ganą - "Tėvynę", įsteig
tą 1896 m.sausio 1 d. 
vienoje iš seniausių JAV 
vietovių - Plymouthe, 
Pensilvanijoje. Šis laik
raštis anksčiau buvo sa
vaitraščiu, o dabar pasi
rodo 6 kartus metuose.

"Tėvynės" redaktoriais 
yra buvę žymieji JAV 
spaudos bendradarbiai: 
V.S. Jokubynas, V.K. 
Račkauskas, K. Jurgelio
nis, A. Sodaitis, J. Va
laitis. Beje, šį laikraštį 
leidžianti SLA organiza
cija šiemet švenčia savo 
112-sias metines ir šių 
metų lapkričio mėnesio 
pradžioje (4-6 dienomis) 
šaukia savo jau 66-jį sei
mą St. Petersburgo mies
te, Floridoje. Šiai orga
nizacijai vadovauja dr. 
Vytautas DARGIS, o 
vicepirmininku yra jau

• Iš Švedijos buvo depor
tuoti 4 lietuviai nelega
liai dirbę švedų ūkininkų 
laukuose. Kiti bandė pa
tekti į Norvegiją, netu
rėdami reikiamo pinigų 

- kiekio. Deportuotiems as
menims švedai nupirko 
pigiausius bilietus į "Pa
langos" keltą.

Švedijai, Norvegijai ir 
Danijai panaikinus vizų 
režimus, į šias šalis ne
retai važiuoja Lietuvos 
piliečiai, kurie stengiasi 
nelegaliai įsidarbinti sta
tybose, _ kavinėse, skina 
uogas ūkininkų laukuose.

“ minėtas "Tėvynės" re
daktorius V. KASNIŪ
NAS. Jos centrinė įstai
ga yra įsikūrusi New 
York’o didmiestyje.

• "RENAULT" automobi
liams, gaminamiems 
Prancūzijoje ar Ispanijo
je, laidus pagamino Lie
tuvoje, Klaipėdoje, per 
vokiečių koncertą "Sie
mens" -"Baltijos automo
bilių technika".

Koncernas yra investa
vęs daugiau kaip 4 mil. 
Vokietijos markių, dirba 
1250 darbuotojų, iš jų - 
85% moterų.
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įPRISIMINĖME VARGANĄ JAUNYSTĘ
Tada... prieš 50. Skaudžius atodūsius, viltingus 

maldos šauksmus, kartu su laužų atšvaistais plukdė 
vandeninga Pojmos upė į dar vandeningesnę Sibiro 
milžinę - Biriusą.

Sieliais atplukdyti į Pojmos pakrantės kaimelius 
Kalinčių ir Kareną tremtiniai rado po keletą lūšnų 
ir daugybę neseniai pastatytų baltų kryželių. Tai 
1946-ųjų sausį atvežtų lenkų "palikimas". Ant jų 
kaulų vėliau pastatyta mokykla.

Žmonės, atlaikę tremties negandas, rinkosi Šiau
liuose prie Šv. Jurgio bažnyčios. Laiko jie beveik 
nepažįstamai pakeisti, bet, pašaukus vardais, jų 
veidai suspindėdavo jaunatviška šiluma.

Bažnyčioje, laikydamas šv. Mišias, kun. mons. 
Antanas Bitvinskas šaukėsi Dievo gailestingumo 
gyviesiems ir kaulais iš tremties sugrįžusiems. Po 
pamaldų pašventino kryžių, ant kurio tremtiniai pa- 
raše:"Viešpatie, į savo erškėčių vainiką įpink ir Poj
mos tremtinių kančią!"

Simboliška, kad į Kryžių kalną, daugybę kartų 
bolševikų naikintą, bet nesunaikintą, savo kryžių 
atnešė ir genocidą atlaikę tremtiniai. Iki graudulio 
gera buvo žiūrėti, kaip dvejų metukų jubiliejų šven- 
cianti tremtinio P. Liorento anūkė Augustė, nešė 
savo geltoną kryželį, kuris irgi buvo pritvirtintas 
prie tremtinių kryžiaus. Bendroje maldoje į šią bran
gią mūsų šventovę buvo mintyse pakviesti išėję Am
žinybėn, bet gyvi prisiminimuose.

Pobūvis, kurį drąsiai galima pavadinti pasimatymu 
su jaunyste, įvyko Gilvyčių miške (Šiaulių raj.) esan
čioje pirtyje. Prie šio prisiminimų stalo sklandė ne 
vien skaudūs varganos anų dienų būties, nepakelia
mų darbų šešėliai. Buyo ir tostų, jaunystėje ugdžiu
sių sparnus. Buvo ir juoko, ir šokių, ir dainų.

iš atminties išplaukė žmonės, kurie tamsiausioje 
tremties nakty stengėsi uždegti šviesos, jaukumo ži
burėlį. 1948-1949 Naujų metų vakarą į_ Karenos
"bandarkę" (sakams ruošiamų statinių d I rbtuvęj, įren
gė Antalieptės . progimnazijos mokytoja Verutė - 
Sniego karalaite su snieguolių ir nykštukų palyda; 
žiūrovams drėko akys, atitirpo širdys. Reginio sujau
dintas rusas meistras pasakė: "Teišsipildo jūsų slap
tieji troškimai!"

Šį vakarą metų naštos, dar nesugniuždyta Verute 
buvo pagerbta uteniškių tremtinių daina.

Musų viešnagę pagerbė is Latvijos atvykęs, buvęs 
mūsų viršininkas Z. Murmanis. Jis, pats būdamas 
tremtinys, visomis išgalėmis globojo skriaudžiamuo
sius. Nuo pagrindinių sunkiųjų darbų galėdavo atleis
ti tik specialios gydytojų komisijos. O joms buvo 
įsakyta dirbti taip, kad^ žmogus, tik atgulęs į pušinį 
karstą, galėdavo būti išteisintas. Mums, ačiū Dievui, 
to nereikėjo. Viršininkas savo nuožiūra ir atsakomy
be pats atrinkinėjo galinčius ir neįgalinčius. Kaime 
buvo Vitkų šeima: sesuo ir du broliai- ramūs, darbš
tūs našlaičiai. Prasidėjus rudens ir žiemos komandi
ruotėms, viršininkas šiuos vaikinus siųsdavo tik bė
dos priremtas. Žinojo, kad jų, išvargusių,. persišal- 
džiusių, nepasitiks motina. Viršininkas likimo valiai 
nepalikdavo ir kitų našlaičių, tapdavo rūpestingu tė
vu. Auksinės širdies buvo ir jo motina, meiliai kai
me vadinta Mamele.

Prasidėjusi maloni šventė, deja, turėjo ir pabaigą, 
Skirstėsi žmonės, pajutę jaunystes šilumą. Visi buvo 
be galo dėkingi Prano ir Sigitos Liorentų, tremtinės 
Giedrės ir Remigijaus Pangonių šeimoms. Jie įdėjo 
daug juodo darbo ir širdies, ruošdami sį susitikimą.

Janina Lina Ryliškytė-Baržinskienė
(Iš: TREMTINYS nr. 35, 1998.IX.18)

florido
• Šių metų vasara Florr 
doje buvo ypatingai karš
ta. Nuo didelių karščių 
rytinėje Floridoje dar 
prisidėjo ir sausų miškų 
gaisrai, padarę daug 
nuostolių Floridos valsti
jai ir žmonėms. Prasidė
jęs ruduo ir ilgėjančios 
naktys atvėsins Floridą, 
tada į St. Petersburgą 
ar apylinkes atvažiuos 
svečiai Jš šiaurės pra
leisti žiemą. Jau yra 
suplanuota visa eilė ren
ginių: partizanų koncer
tas, sezono atidarymas, 
Tautinės S-gos seimas, 
Cleveland'© "Exultate" 

choro koncertas, R. Ka
lantos šaulių kuopa ren
gia linksmą gegužinę, o 
pensininkų klubas numa
tęs porą išvykų - vieną 
į Cypress Gardens, kitą 
į Karibų salas. Tautinių 
šokių grupė jau repetuo
ja, netrukus pradės repe
ticijas vyrų dainos viene
tas ir choras. Floridos 
lietuviai laukia visų.

• Rugsėjo mėnesio pa
baigoje Floridą nusiaubė 
uraganas "George" (Jur
gis). Žemesnėse pajūrio 
vietose gyvenantieji turė
jo išvažiuoti, nes uraga
no sustumtas pakrastin 
vanduo galėjo užlieti jų 
gyvenvietes. Buvo iške
liami ir asmenys, gyveną 

motorizuotouose namuo
se - mobile homes, dėl 
tų namų neatsparumo 
vėjui. Tai palietė nema
žai ir lietuvių, gyvenan
čių St. Pete Beach, 
Treasure Island ir kitur. 
Kai kurie rado prieglobs
tį pas draugus, gyvenan
čius aukštesnėse vietose, 
tačiau daugiausiai tautie
čių porą naktų praleido 
Lietuvių Klubo patalpose, 
kadangi vieta yra aukšta 
ir negrėsė apsėmimo 
pavojus.
• Sugrįžęs į Tampą pasi
tikrinti sveikatos, Lietu
vos Kariuomenės Genera
linis Inspektorius pulk. 
Algimantas GARSYS rug
sėjo mėn. 20 d. pasidali
no keletu minčių su pie
tų dalyviais. Pasidžiaugė 
kad jo darbas Lietuvoje 
pradeda rodyti gerus 
rezultatus, Lietuvos ka
riuomenė pradeda įgyti 
gerą įvaizdį. Vasarą Lie
tuvoje buvo karo prati
mai, kuriuose dalyvavo 
kariai iš 11 kraštų. Pra- 
eitą mėnesį dalyvavo 
pratimuose Suvalkų kraš
te, kur dalyvavo lietuvių 
ir lenkų kariniai daliniai.
• Buvę kanadiečiai lietu- 
viai minėjo auksinę vedy 
bų, sukaktį. Kanados pie
tinėje, Ontario prov. 
Delhi miestelyje prieš 
daugelį metų buvo apsi
gyvenę Teresė ir Alfon- 
sas ŽEBERTAVIČIAI. 
Sunkiai dirbdami įsigijo 
keletą tabako ūkių. Vė
liau persikėlė į Treasure 
Island, Floridą, kur il
gus metus vertėsi mote
lio verslu. Jie aktyviai 
įsijungė į St. Petersbur- 
go Lietuvių Klubą, daly
vaudami renginiuose ir 
pagelbėdami, kai reikia, 
darbu bei aukomis. Priar
tėjus auksinei vedybų su
kakčiai, jų vaikai sukvie* 
tė būrį giminių, artimųjų 
ir draugų į Delhi mieste
lį, kad ten visi galėtų 
atšvęsti tą neeilinę die
ną.

St. Petersburg© Lietu
vių Klubo valdybos ir na
rių vardu pasveikino ten 
dalyvavęs Albinas Kar- 
hius. Vakarienė ir šokiai 
grojant geram orkestrui, 
užsitęsė iki po vidunak
čio. Visam pobūviui vado
vavo L. Kairys, savo 
humoristiniais pasakoji
mais sukeldamas linksmo 
juoko svečių tarpe. Tai 
buvo graži ir iškilminga 
diena. Sukaktuvininkai 
gavo daugybę sveikinimų 
iš vietinių Delhi gyvento
jų, valdžios pareigūnų ir 
organizacijų.

• Spalio mėn. 30 d. Klu
bo valdyba rengia pirmą 
jį RUDENINĮ POKYLį- 
susitikimą su grįžtan
čiais iš šiaurės tautie
čiais. Bus pabendrauta 
prie kokteilių, karštos 
vakarienės ir programos. 
Šokiams stos "Lorelei" 
orkestras.

• Spalio mėn. 21 d. Lie
tuvių Klubo salėje ren
giamas "Girių Aido" kon-

Į AUKOS LIETUVIU FONDUI Į
$78.49 - Tilsonburgo-Delhi Lietuvių ūkininkų klubas; 
$300.- KLB-nės Sault Ste Marie skyrius.
Aukos už mirusius:

Už Eleną Šeirienę po $20.- A. Bungardienė, G.J. 
Krištolaičiai, A. Petraitienė, R.J. Pleiniai;

už Zigmą Mockų - $100.- L.Z. Mockai; po $50.- 
O.V. Naruševičiai, O.J. Statkevičiai, T.J. Ciparis; 
$25.- G.K. Gapučiai; po $20.- M. Kerševičius, V. 
Jakubatis, L.H. Jasinskai, M.J. Naruševičiai, O.S. 
Paketūrai, T. Rastapkevičienė, M.P. Jociai; po $10. 
- D. Ciparis, L. Barčiauskienė, D. Kekinė; po $5.- 
B. Vyšniauskienė, E. Jokubpreikšas, C. Coppe.

už Janiną Peketurienę $300.- vyras S. Paketūras.
• Testamentinis palikimas Jono Adomaičio - $2000.
K.L. Fondas praneša, kad artėjant Vėlinėms, visose 
lietuviškose parapijose bus laikomos šv. Mišios mi
rusiųjų FFONDO NARIŲ intencija. Lietuvių Liutero
nų parapijos maldose jie taip pat bus prisiminti.
• Jono JURKŪNO vardu yra gauta knyga LIETU
VOS GYVENTOJŲ GENOCIDAS. Atsiimti galima 
K.L.F. raštinėje.

TOKS ŽODYNAS...
Kai 18 amžiaus pabaigoje beveik visos Didžiosios 
Lietuvos Kunigaikštystės žemės buvo prijungtos prie 
Rusijos, Kotryna II įsakė pavaldumą reiškiančios Lie
tuvos delegacijos pirmininkui grafui Tiškevičiui iš
braukti iš savo kalbos žodžius: "nukariaustas kraš
tas" ir pakeisti tuos žodžius "patys prisijungė". Žo
džiu, ir čia buvo "laisvinimas". Turbūt panašų lais
vinimą turėdamas galvoje, kun. Konstantinas sakė 
-arui Nikalojui I: "Mūsų brangioji Rusija ima tik 
tai, kas savo laisvu noru pasiduoda, žinoma, prieš
tai savo batu truputį spustelėdama jiems gerklę".

V. Trumpa,"Lietuva XIX amžiuje"

certas. Tai partizanų 
dainos vienetas iš Lietu
vos.

Mažojoje salėje vyko 
paroda iš Lietuvos par
tizanų gyvenimo, kurią 
rengė J. Taoras. Pelnas 
skiriamas Lietuvos parti
zanų Fondui.
• Gruodžio mėn. 5 d. at
vyksta Cleveland’ o lietu
vių choras EXULTATE, 
vad. R. Kliorienės. Kon
certuos St. Petersburge. 
Koncertą rengia Lietuvių 
Klubo Kultūrinių Popie
čių būrelis.

• Artėja Lietuvių Tauti
nės Sąjungos Seimas, 
kurį globoja St. Peters
burg© skyrius. Seimo 
išvakarėse, lapkričio 
mėn. 5 d. ketvirtadienį, 
6 vai.v. rengiamos Seimo 
atstovams susipažinimo 
vaišės Lietuvių Klubo 
mažojoje salėje. Skyriaus 
narių dalyvavimas būti
nas.

Sukaktuvinis pokylis 
rengiamas lapkričio mėn. 
d. 6:30 vai.v. Lietuvių 
Klubo didžiojoje salėje. 
Programoje numatyta 
karsta vakarienė, meninė 
dalis, kurią atliks Vyrų 
Dainos vienetas, vad. 
muz. dr. Br. Kazėno. Šo
kiams gros Čiklagoje tu- 
rintis didelį pasisekimą 
A. Barniškio orkestras.

Atidarymas įvyks lap
kričio mėn. 6 d. penkta
dienį. Seimas tęsis dvi 
dienas.

Seiman pakviesti Lietu
vių katalikų ir evangeli
kų vyskupai, konsulai ir 
lietuvių organizacijų 
vadovai. Atvyksta ir Lie
tuvos Tautininkų pirmi
ninkas dr. Alvydas Bele-

žentis, kuris supažindins 
su Lietuvos Tautininkų 
veikla ir šio meto Lietu
vos padėtimi.

Kviečiami visi St. 
Petersburgo tautiečiai 
dalyvauti paskaitose ir 
kituose renginiuose.

ALTS-gos St. Petersbur
go sk. valdyba.
• St. Petersburgo Lietu
vių Bendruomenės apylin
kės valdyba rugsėjo 6 d. 
surengė Tautos šventės 
minėjimą, kuris prasidėjo 
pamaldomis šv. Vardo 
bažnyčioje, dalyvaujant 
vietinėms lietuvių orga
nizacijoms su vėliavomis. 
Vėliau Lietuvių Klube po 
pietų, Apylinkės valdy
bos narė Genovaitė Trei- 
nienė pakvietė aktorę 
Dalilą Mackialienę atlik
ti programą. Pasakojimą 
ji pradėjo nuo pasaulio 
pradžios, nuo pirmojo 
lietuvio ir lietuvės susi
tikimo Baltijos pakrantė
je. Istorijos raidą baigė 
įrašytomis choro daino
mis, birbynių muzika ir 
poezijos ištraukomis, bei 
dabartinės Nepriklauso
mybės atkūrimu.
* SAULĖS lituanistinė 
mokykla pradėjo moklso 
metus rugsėjo mėn. 12 
d. su 20 mokinių. Veikia 
priešmokyklinė klasė, 
1-as ir 2-as skyriai ir 
nekalbantiems lietuviškai 
klasė. Dainavimo pamo
kas praves muz. B. Ka
zėnas. Taip pat bus mo
koma ir tautiniai šokiai, 
kuriuos mokys Dalia Ado
maitienė.

"Saulės" mokyklos glo
bėja V. Meiluvienė.

Atrodo, kad visi vadi
namieji "sniego paukščiai" 
iš tikrųjų galės gražiai 
žiemoti.

1998. X. 22. 5 psl.



toronto
1998-1999 m. Š. AMERIKOS LIETUVIŲ KĖGLIAVI- 
MO PIRMENYBES

1998-1999 m. sezono Š. Amerikos lietuvių kėglia- 
vimo (Bowling) pirmenybės įvyks 1998 m. lapkričio 
mėn. 7 d., šeštadienį, O'Connor Bowl West, 1100 
Islington Ave., (4 blokai į pietus nuo Bloor), ETOBI
COKE,Ont., tel: 416-231-7265.

Pirmenybės bus vykdomos suderinant su kartu 
vykstančiu Toronto LSK Jungties tradiciniu, metiniu 
"Draugystės Turnyru".

Š.A. lietuvių pirmenybių dalyvių registracija nuo 
1:30 vai.p.p. Varžybų pradžia 2:00 v.p.p.

"Draugystės Turnyro" registracija nuo 4 val.p.p. 
Varžybos prasidės 5 val.p.p.

Varžybos bus komandinės ir individualinės. Koman
dą sudaro 4 mišrios lyties žaidėjai-jos. Dalyvių am
žius neapribotas. Dalyvavimas atviras visiems lietu
vių kilmės žaidėjams. Individualiniai "High game" ir 
"High Series" laimėtojai išvedami iš komandinių 
varžybų pasekmių, vyrams ir moterims.

Specialiai atžymėti bus geriausias jaunis ir mer
gaitė 16 metų amžiaus, ar jaunesni varžybų dieną.

Pilnesnės informacijos pranešamos klubams, gru
pėms, etc. arba gali būti gaunamos pas rengėjus 
šiuo adresu: Vida Juzukonytė, 94 Meadow Vale Dr. 
Toronto, Ont. M8Z 3J6, Canada. Tel: 416-236-0848 
namų; 416-215-2356 darbo - Algis Nagevičius.

Dalyvių registraciją atlikti iš anksto nerprivaloma- 
ŠAL.FASS KĖGLIAVIMO KOMITETAS

T

Stropiai repetuoja Toronto "MAIRONIO" Lietuviu Mokyklos kanklininkės. 
Pirmą, kartą Montrealyje lapkričio mėn. 15 d., AV P-jos bažnyčios salėje., 
jos pasirodys su gražia, įvairia programa. J u vadovės - Žibutė Janeliūnienė ir

IŠGANYTOJO PAPRAPI- 
JOJE:

Spalio mėn. 11 d. pa
maldas pravedė 9:45 vi. 
r. tarybos narys Ričar
das Hiršas.

taip pat buvęs 
viceprovincijolas 
Placidas Barius,

kleb., 
kun.

OFM.

LIETUVIU NAMU ŽINIOS
• Spalio mėn. 
Sekmadienio 
dalyvavo 169 
Svečių knygoje 
buv. toroutietis, 
Balys Ruksa is Vilniaus.

Pranešimus padarė ir 
su svečiais supažindino 
LN Moterų būrelio narė 
Laima Mačionienė.

4 d. LN 
popietėje 
žmonės, 
pasirašė 

- poetas

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

* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS *
* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *'

DRA I DA lA S l K i A CIJ 
Walter V. Dauginis Insurancę Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bloor), Toronto, Ont. M6S 4W3 

416 762-4232 FAX 416 762-5588

Naujų patalpų statyoa 
bus pradėta ateinantį pa
vasarį. Vajuje surinkta 
$9'12,000. Bus bandoma 
surinkti 1.5 mil. dolerių.

• į MAIRONIO mokyklos 
lituanistinius kursus yra 
užsiregistravę 35 moks
leiviai. Kas nesuspėjo už 
siregistruoti, dar gali 
tai padaryti.

• TRADICINIS LN pobū
vis vyks lapkričio mėn.
7 d., šeštadienį, Kara
liaus Mindaugo menėje.

Šilta vakarienė su vynu,, 
programoje - choras 
DAINA ir ATŽALYNO 
veteranai, šokiams gros 
Vaclovas Povilonis. Kaip 
paprastai, veiks baras,

LIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA

TTTT
AKTYVAI per 109 milijonus dolerių

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

AKTYVAI per 58 milijonus dolerių

PRISIKĖLIMOP ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS 

999 College St., Toronto, Ontario M6II IA8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

PADĖKOS ŠVENTĖS puo
ta vyko spalio mėn. 18 
d. po pamaldų, 12 vai. 
p.p. Lietuvių Namų pa
talpose.
NAUJŲ "PRISIKĖLIMO” 
PARAPIJOS PASTATŲ 
PRADMENYS

Š.m. spalio mėn. 3 d. 
buvo iškilmingai atliktas 
žemės prakasimas naujų 
PRISIKĖLIMO p-jos pa
statų statybai. Sklype, 
netoli Islington ir Bloor 
buvo ištiesta trispalvė 
vėliava tarp beržų, pas
togėje sustatytas mode
lis naujų patalpų. Susirin
ko apie 200 parapijiečių.

Parapijos tarybos p- 
kė Birutė Čepaitienė
pasveikino atvykusius ir i 
pakvietė dirigentę muz. 
Dalią Viskontienę ir • 
Parapijos chorą pradėti 
iškilmes giesmėmis.

Lietuviška juosta pa
puoštu kastuvu kleb. 
kun. Aug. Simanavičius, 
OFM, pirmas prakasė 
žemę, talkininkaujant 
kitų p-jos organizacijų 
nariams.

Kleb. Aug. Simanavi
čius padėkojo visiems va
jaus rengėjams, ypač k- 
to pirm. Algiui Nausė- 
dui. Prakasta žemė buvo 
pašventinta kartu su at
vykusiais kunigais.

Mišias tą rytą aukojo 
kun. Eugenijus Jurgutis, 
OFM dabartinėje bažny
čioje, po jų vyko 10 km. 
eisena į naują žemės 
sklypą įvairaus amžiaus 
parapijiečių. Jie už nuei
tus kilometrus parapijos j 
persikėlimo vajui surinko | 
pažadus.

Parapiją pasveikino ir 
linkėjimus išsakė vysk. 
Paulius BALTAKIS, OFM,

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind.....................4.25%
180-364 d. term.ind................... 4.50%
1 metų term, indėlius..............4.75%
2 metų term, indėlius..............5.00%
3 metų term, indėlius..............5.00%
4 metų term, indėlius..............5.00%
5 metų term, indėlius..............5.25%
1 metų GlC-mėn.palūk.............. 4.50%
1 metų GlC-met. palūk.............. 5.00%
2 metų GlC-met. palūk.............. 5.25%
3 metų GlC-met. palūk.............. 5.25%
4 metų GlC-met. palūk.............. 5.25%
5 metų GlC-met. palūk.............. 5.50%
RRSP, RRIF ir OHOSP.............. 3.50%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind......5.00%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind......5.25%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind......5.25%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind......5.25%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind......5.30%
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

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas iki $15,000 
Ir narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas čekių Ir 
taupymo sąskaitose. 
Duodame komercinius 
mortgičius iki $725,000.

nuo........................... 8.00%

Sutarties paskolas 
nuo.................. 8.00%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų...................... 7.15%
2 metų...................... 7.25%
3 metų...................... 7.25%
4 metų...................... 7.25%
5 metų...................... 7.25%
Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2, 3 metų............ 6.55%

MOKA:
4.25% už 30-89 dienų term, indėlius 
4.25% už 90-179 dienų term, indėlius 
4.50% už 180-364 dienų term, indėlius 
4.75% už 1 m. term, indėlius 
5.00% už 2 m. term, indėlius 
5.00% už 3 m. term, indėlius 
5.00% už 4 m. term, indėlius 
525% už 5 m. term, indėlius 
4.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
5.00% už 1 m. GIC invest, pažym. 
5.25%.už 2 m. GIC invest, pažym,. 
525% už 3 m. GIC invest, pažym. 
5.25% už 4 m. GIC invest, pažym. 
5.50% už 5 m. GIC invest, pažym. 
3.50% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
5.00% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. ind. 
5.25% už RRSP ir RRIF 2 m. term. Ind. 
5.25% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
5.25% už RRSP Ir RRIF 4 m. term. ind. 
5.50% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind. 
3.50% už OHOSP (variable rate) 
2.00% už taupymo sąsk. (gyv.drauda) 
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
4.75% už JAV dol.1 m. GIC
2.75% už JAV dol. kasd.pal. sąsk.

(US dol. Sav. Acc.j.

IMA: 

už asmenines 
paskolas nuo.........8.00%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų................... .6.40%
2 metų................... .6.50%
3 metų................... 6.60%
4 metų................... 6.65%
5 metų................... 6.75%

su keičiamu 
nuošimčiu............ ,6.25%

Duodame:
- asmenines paskolas 

Iki $250,000;
- mortgičius Iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) Ir
- komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

MUS
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). Parsiunčiamo pinigus (Wire transfer) j Lietuvą 
ir kitus kraštus.

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

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

I

KASOS VALANDOS
• Pirm., antrad. Ir trečlad. 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
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Montrealio AUŠROS VARTŲ, P-JOS CHORAS s.m. spalio men. 4 d., sekmadienio 
pamaldose lietuvių. Sv.Kazimiero P-jos bažnyčioje gražiai giedojo, vargonais pa
lydėjo ir grojo muz. dirg. Lavrenti Djintcharadze Nuotr: A.PaliŠaiČio
/plačiau - žiur. 8 psl/

Mylimai žmonai
A t A

VALERIJAI ŠULMISTRIENEI
mirus po sunkios ligos,

nuoširdžiai užjaučia Jos vyrą JONĄ, ilga - 
mėtį "NL" talkininką ir skaitytoją, bei kitus 
artimuosius -

"LN" Valdyba ir 
darbuotojai

DAR APIE YPATINGĄ, 
POPIETĘ, MONTREALIO 
LIETUVIAMS

Spalio mėn. 4 d. sek
madienio popietė buvo 
netikėta - pirmą kartą į 
mūsų telkinį atvyko, ap
silankę Toronte, žinomi 
mokslininkai - architek
tai MARTYNAS ir MA
RIJA PURVINAI. Abu 
karšti lietuvninkai, ne 
vien gilaus išsimokslini
mo, bet ir išimtino įsipa
reigojimo žmonės.

Paėmus į rankas išdės
tytas ant stalo jų atvež
tas savo įvairių straips
nių atkarpas, juos pačius 
pamačius ir išgirdus, 
įsižiūrėjus. į gerą pluoš
tą atsivežtų skaidrių 
(jas įdomiai apibūdino 
dr. Martynas Purvinas), 
pradėjome suvokti, kokia 
tai nepaprasta architek
tų pora! Ir koks nepapras
tas Mažosios Lietuvos 
charakteris, koks likimas.

Šiemet MAŽOSIOS 
LIETUVOS Fondo dr. 
rašytojo VYDŪNO premi
ja yra paskirta Marijai 
ir Martynui PURVINAMS 
už jų paruoštą rankraštį 
"MAŽOSIOS LIETUVOS 
ARCHITEKTŪRA".

Vertinimo komisiją su
darė pirm. dr. Vilius PĖ- 
TERAITIS, dr. V. BAG- 
DANAVIČIUS, J. DAI- 
NAUSKAS, dr. J. GIM
BUTAS ir A. JUŠKA. 
Savo sprendimą komisija 
motyvuoja taip: "Šio mil
žiniško mokslinės vertės 
darbo autoriai argumen
tuotai parodė, kad archi
tektūra ypač gerai išlai
kė senųjų baltiškosios 
kultūros šaknų gyvastin
gumą, kad per ją ėjo 
kultūros gijos į naujuo
sius laikus.

Premijos mecenatas- 
Kurtas VĖLIUS. Ji buvo 
įteikta iškilmingai per 
MLFondo visuotinį susi
rikimą š.m. rugsėjo mėn. 
27 d. Kanadoje, Toronte. 
(Premija skiriama kas 
trys metai).
I998.X.20.

Intensyviai dirba nuo 
1980 m. Martynas ir Ma
rija Purvinai (ne tik 
ranka rankon, bet ir 
koja kojon..) Jie naudoda
mi tik dviratį, o dar 
dažniau - kojas- yra iš

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 neužmirškite Kanados lietuvių fondo 
(Lithuanian-Canadian Foundation).

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

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

1449 rue Su Alexandre Telefonai:
Suite 500 A

Montr6al,Que., H3A 2G6 844-7307 Ir 288-9646"TALKA" LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo 9 v. 
ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p., penktadieniais - 
nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 12 v. 
dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIU

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ 

INTERAC KORTELĖ

MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki... .... 2.75% Asmenines nuo............ 7.15%
santaupas........................... .... 2.00% nekiln. turto 1 m........ 6.600%
kasd. pal. taupymo sąsk.... .... 2.50%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius....... ........ .... 4.00% Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų indėlius.............. ....4.00% apmokėjimai. Nemokama
1 m. term, indėlius............. .... 4.50% narių gyvybės drauda
2 m. term, indėlius............. .... 4.75% pagal santaupų dydį
3 m. term, indėlius............. ....4.85% Iki $2,000. Be to, narių
4 m. term, indėlius............. ....4.90% santaupos apdraustos
5 m. term, indėlius............. ....5.15% TALKOS atsargos kapitalu
RRSP ir RRIF 3 mil. dol. ir Kanados
(Variable).... ....................... ....2.50% valdžios Iki $60,000
1 m. ind................................ ....4.50% sumos draudimu
2 m. ind............... ............ . ....4.75%
3 m. ind................................ ....4.85%
4 m. ind................................ ....4.90%
5 m. ind................................ ....5.15%

PORTRAITS 
PASPORT - COMMERCIAL

I MARIAGE - WEDDINGS

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

TONY LAURINAITIS

7 psi.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDA !

VIENINTELIS LIETUVIŲ, BANKELIS KANADOJE 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

braidę, išklampoję, iš
vaikščioję gyvenvietes, 
sodybas, pastatus, atradę 
paminklų, užfiksavę tūks
tančius senųjų pastatų. 
Atsitiko, kad sugėlė 
užpuolusios laukinės bi

tės, o dar baisiau - už 
paminklų liekanų tyrinė
jimus buvo užpultas ir 
smarkiai sumuštas dr.
Martynas Purvinas. O 
tai gali vėl atsitikti, ir 
jam, ir poniai Marijai, -
sakė jie.

Daug laiko ir lėšų 
teko paskirti po atenta
to prieš dr. Martyną jo 
gydymui. Tačiau šių dvie
jų nepaprastų asmenybių 
darbas- tai jų pašauki
mas ir jie suranda laiko 
ir jėgų vykdyti darbus: 
"dr. Martynas yra Mažo
sios Lietuvos ir Tvanks
tos enciklopedijos" vyr. 
redaktoriaus pavaduotojas, 
Marija - šios enciklope
dijos architektūrinio sky
riaus redaktorė,Jie numa
tę parengti ir "Lietuvos 

Aviabilietus į visas pasaulio^ 
—_  __ * “U * -«■ i •••

viešbučių, mašinų rezervavimą 
draudimus Jums mielai J., 
Inga Giedrikienė Darbo tek? 341-7373 

nzOflt ••• *• (ii ^UtoAUfSU. Namų tel: 762-6370 
o mm-au(o6uad-------  •

"u marinų
uusakųmat.

Lk^ursįjas į. Torontą. ATagarM kriok 
danąiniu at&te/irnaa ir 

vi m kita, ko tiktiJCiA paą&idaujat&!

tradicinės architektūros
pavyzdžių vadovą".

Popietę atidarė žino
mas montrealietis dr. Vi 
liūs Pėteraitis, su sve
čiais supažindino Ieva 
Andruškevičienė.

Marija Purvinienė pa
brėžė, kad per Mažąją 
Lietuvą išliko mūsų kul
tūra. Kad ir labai nepa
lankiose sąlygose dirbantį 
tvirtino ji, "mes nesame 
bejėgiai".

Dr. M. Purvinas po 
trumpos įžangos, priėjo 
prie skaidrių rodymo 
ekrane.

Buvo įdomu, nuostabu. 
Gaila, kad nebuvo gali
ma šio įvykio pagarsinti 
iš anksto, bet kurie atvy
ko, džiaugėsi susitikę 
šiuodu ypatingų gabumų 
ir ryžto žmones. B.N.

Ponaitis
"762-6370

-1 I
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MIRUSIEJI:
• VALERIJA ŲSČlNAITE- 
BILIŪNIENĖ-SULMISTRIE- 
NĖ, aprūpinta šv. Sakra
mentais mirė š.m. spalio

PASIKLAUSYSIME KANK" 
LININKIŲ IŠ TORONTO

Š.m. LAPKRIČIO mėn. 
15 d. po pamaldų, 12 
vai., AV p-jos salėje 
vyks ypatingas, dar čia 
negirdėtas MAIRONIO 
mokyklos Toronte KANK-

vaujamos Žibutės Janeliū- 
nienės ir Julijos Adamo- 
nytės. Programoje: Kank
lių muzika, dainos, dekla
macija.

Pelnas skiriamas Mont- 
realio Lietuvių Šeštadie
ninei mokyklai paremti.

LITAS MONTP,EALIG LIETUVIU, 
KREDITU UNIJA

1475 de Sėve, Montreal, Que, H4E 2A8 

Tek 766-5837 Fax: 514-766-1349

mėn. 10 d. 9 vai. ryto, 
Mount Sinai ligoninėje.

Laidotuvės - Lietuvoje, 
Gintališkių bažnyčioje.

Liko vyras JONAS ŠUL-

LININKIŲ KONCERTAS. Po koncerto - kava ir 
Atvyksta 20 mergaičių pyragai. Įėjimas - $10; 

12-14 m. amžiaus, vado- mokiniams- $5.
*************************************************

Skyrius - 3907A Rosemont Boulevard

MOKA UŽ:

Certifikatai (min. $1000.00)
MISTRAS, taip pat 3 
seserys ir brolis Lietuvo
je v

Užuojauta artimiesiems.

• Buvęs montrealietis, 
senas ”NL” skaitytojas, 
Ipolitas Tauteras, gyvenan
tis St.Catherines,Ont.,at - 
siuntęs prenumerata^ už 2 
metu,rašo: ’’Linkiu Jums 
ir toliau sėkmės ir ištver-

’’LITAS” patikslina žinias: peržiūrint straipsnius apie 
"Lito" veiklą, spaudoje, š.m.birželio mėn.’’NL”kores- 
pondencijoje/’Lito" vedėjas Bruno Bulota pastebėjo 
keletą^ netikslumų. Buvo įvykusi korektūros klaida 
ir kai kurie sakiniai nebuvo tiksliai suprantami. 
Spausdiname Vedėjo atsiustą patikslinimą- turi būti:
• pajamos už procentus pasike 1,900.049 dol.,kas 
yra 63,228 dol„ arba 3.2% mažiau, kaip praėjusiais 
metais; • raštinės išlaidos sumažėjo 22,754 dol,arba 
3.3%; °metinis pelnas buvo 293,885 dol.,arba 84.5% 
daugiau, lyginant su praėjusiais metais.

1 metu-—HF 
’ metų .--------
3 metų.-------4.50
4 mėtų-------4L25—
5 metų , 5-00__

Taupomos sąskaitos
Specialius a ..,1.25
Kasdienines .1.25

RRSP A RRIF

mes Jūsų svarbiame dar_ - 
be." Jam sakome: ACIU.

”NL"
• ANASTAZIJOS DAMANT 
SIS ir BERNARDO ŽEMAI
TAIČIU sūnus pakrikštytas 
Stephen-John-Vincent var
dais AV P-jos bažnyčioje.

Taip pat, kadi susirinkimui pirmininkavo ir prane
šimą apie "Lito" veiklą skaitė Lydia Dragūnienė, 
atsistatydinimu nebuvo. Primenama, kad kadencija 
baigė L.Dragūnienė,R.Rudinskienė ir J.Adamonytė. 
R.Rudinskienė ir J.Adamonytė sutiko vėl kandida
tuoti ir atsirado dar vienas kandidatas į valdybą- 
P.Rutkauskas. Visi trys buvo išrinkti aklamacijos 
būdu.

/Šį patikslinimą gavome dabar,, tad skubame

Terminuoti indėliai 
1 mėtų ........ 3.75 
180 d. - 264 <L_ 3.75_ 
120 d. - 179 d_3.75 
60 d. - 119d.__3.75 
30 d. -59d. _3,75 

iki 30 d.........._0

Taupoma 1.50
1 metų.... 4.00
2 metų ... 4.25
3 metų ... 4.50
4 metų ...
5 metų ... 5.QQ _ 

čekių sąskaita — 0.50
30 d, -364 d. (išimant prieš lahcą 1.00

IMA užr
Nekilnojamo turto paskolas (Residential uip to 

c RA 4-plex)
1 metų-------- c
2 metų - 4 metų _ _6.65
3 metų .... 6.60 , 5 metų . 6.75

• DAVID ir DONNA KE- 
LIE GUDU sūnus pakrikš
tytas AV P-jos baŽnyČio-

jį paskelbti,apgailestaudami nesusipratimą.”NL”/.

************************************************
je Vincentas David var - 
dais.
LIETUVIO DAILININKO 
PARODA LASALLE

Š.m.spalio mėn.28 d. , 
7 val.v.atidaroma V.R. 
AKSTINO dailės paroda, 
7644 Edouard str.,LaSalle, 
Henri-Lemieux Kultūros 
Centro pastate. Visi ma
loniai kviečiami atsilanky
ti. /Vykti metro iki La
Salle stoties ir autobusu 
58,kuris priveža prie pa
rodos pastato. Arba-atvy- 
kus į Jolicoeur metro,112 
autobusu važiuoti Broad — 
way iki 4-tos avė. J r eiti 
upės link 2 blokus./ 
Paroda veiks iki lapkričio 
mėn. 15 dienos.
• Galiu prižiūrėti vaikus 
arba vyresnio amžiaus 
žmones, taip pat tvarkyti 
namus. Skambinti vakare 
Vilijai, tel:728-8420.

SIMBOLIŠKAS GIESMIŲ 
PASIRINKIMAS ŠV. KA
ZIMIERO P-jOS SEKMA
DIENIUI
Š.m. spalio mėn. 4 d. 
AV p-jos choras buvo pa
kviestas giedoti Šv. Ka
zimiero p-joje, -11 vai. 
Mišiose.

Giesmes choro vadovas 
Antanas MICKUS parin
ko atitnkamas, šiai para
pijai simboliškas, pri
simintinas, minint Šv. 
Kazimiero p-jos 75-metį» 
Tuomet jungtinis choras 
iš Toronto, Hamiltono 
kartu su AV p-jos choru 
giedojo "Pulkim ant ke
lių", muz. Jono Govėdos 
"Tau garbė ir šlovė", 
"Aleliuja" - chorvedžio 
muz. kun. Milox, "Prieš 
taip didį Sakramentą"- 
taip pat giedotą Šv. 
Kazimiero p-joje, vado-

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

Hopital Notre Dame 
2025 Plessis 
Montreal, Quebec 
H2L 2Y4

vaujant muz. A. Ambro- 
zaičiui - pakiliai sugiedo
jo dabar mūsiškis choras.

Pirmą kartą ši parapi
ja išgirdo muz. Aleksand
ro Stankevičiaus "Šven
tas" ir "Tėve mūsų" gies
mes. Pirmą kartą nuskam
bėjo ir "Parveski, Vieš
patie, namo" (kadaise 
giedotą sol. Vaclovo Ve- 
rikaičio) - dabar atliko 
AV p-jos choras, kaip ir 
"Užbaigėm auką" (šią 
giesmę vadovas Antanas 
Mickus prisimena iš vai
kystės laikų, kai jis bu
vo 7 m. amžiaus ir gie
dojo su Lietuvių Rose- 
monto Mokyklos 50-ties 
vaikų choru diriguojant 
mokytojai Elenai Navikė- 
nienei.

AV p-jos vargoninin
kas Lavrenti Djintchara- 
dze apeigų pabaigai pa
grojo vargonais gražią ir 
iškilmingą improvizaciją. 
Visi dalyvavę pamaldose 
- arti 100 žmonių džiau
gėsi giedojimu ir gyrė 
mūsų A V p-jos chorą 
bei vargonininką, kuris 
sudrebino klausytojus...

Sujaudintas giedojimu 
buvo ir kleb. kun. dr. 
Feliksas Jucevičius, nuo
širdžiai padėkojęs chorui 
ir už tai, kad nori ir 
kas pirmą mėnesio sek
madienį, pagal galimy
bes, bei kitomis progo
mis pagiedoti šioje Šv. 
Kazimiero lietuvių para
pijoje.

Kun. Kazimieras Amb- 
ražas, S.J., tikisi, kad ir

2nd mortgage+1%
open mortgage+1%

Asmenines paskolas

If guaranteed by deposit at LITaS—8.Q.Q
Fully guaranteed (CSB) or other ... 9. QU
Personal loan regular ....................... 9.50

Overdraft ...................................................ILJIU
DESJARDINS PRIME 7-00
DESJARDINS PERSONAL PRIME ' 7.50____

KASOS VALANDOS 
1475 De Sėve 3907 A' Rosemont

Pirmadieniais 9-00 - 3.00 10.00 - 2.00
Antr., treciad. 9.00 - 3.00 ....T .
Ketvirtadieniais 12.00 - 8.00 3.00 - 7.00
Penktadieniais 10.00 - 6.00 2.00 - 6.00

•ĮZlZĮZIZIZlZIZĮZIZĮZl/lZ Z1Z!

s HONEY FOR SALE! g
§ Direct from the beekeeper, $ 1.50 per pound, g
§ Delivery could be arranged too! Please call: | 

| Tel: 962-3780 g

Sąžiningai patarnauja nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

PAUL RUTKAUSKAS /R OS S/ 
5344 Verdun Ave., VERDUN, QC., Canada . 
Tel: /514/ 766-3586-darbo, /514/ 365-7060,- namų.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC

NAMAI* AUTOMOBlLIAI*PREKYBA* ATSAKOMYBE
3907 A Rosemont Blvd.,Montreal,QC,HIX 1L7

Tel: 514-722-3545, fax:722-3546
Joana ADAMONYTĖ A.I.B., Donna SVARKA A.I.B.

PETRAS ADAMONIS C.I.B. Res:256-5355
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti

LES TOITURES

r.p.s. MIRON INC

Notarė

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

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

Tek 931-7174.

ateityje bus galima arti
miau bendrauti. Per 
Jaunimo Mišias, kiekvie
no mėnesio pirmąjį sek
madienį AV p-jos bažny
čioje giedos AUŠROS 
vienetas, vadovaujamas 
muz. Aleksandrui Stanke
vičiaus. A.M.

COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS
Patrick Sweezey 3272 Boui. LASALLE
Mark Richard VERDUN (Quebec) H4G 1Y9

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

kainomis.

8 psl.
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