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1999 m.JAUNUČlŲ KREPŠINIO ŽAIDYNES 
CLEVELAND, OHIO, JAV.

Pranešame lietuvių sporto klubų ir visuomenės 
Žiniai, kad 1999 m. Šiaurės Amerikos lietuvių jau
nučių metinės krepšinio žaidynės įvyks 1999 m. 
gegužės men. 1 ir 2 d.d., Cleveland^, Ohio. Rengia 
Cleveland’© LSL ŽAIBAS.

Sporto klubai kviečiami rezervuotis šią data, 
žaidynėms, o lietuvių organizacijos, ypač jaunimo, 
prašomos atkreipti dėmėsi ir pasistengti atitinkamai 
suderinti savo veiklos tvarkaraštį.

Del informacijos kreiptis į Vida Tatarūną, tel: 
440-209-0440 ar i Algirdą Bielskų 216-486-0889.

ŠALFASS-gos Krepšinio “ K-tas. LSK ŽAIBAS 
************************************************

PASKELBTA DATA 
PROVINCINIAM 
BALSAVIMUI

Lapkričio mėn. 3U-oji - 
oficiali Quebec’ o provin
cijos balsavimo data.

RUSIJOS PREZIDENTUI
REIKIA DAUGIAU
POILSIO

Prez. Boris Jelcin’ as, 
dar neatsigavęs nuo chro
niško nuovargio, daktarų 
patariamas, privalėjo at
sisakyti Europos Sąjun - 
gos viršūnių susitikimo 
Vienoje.

Gydytojų patarimu, jis 
išvyksta į Sochi kurortą 
o m in. p-kas Jevgenii 
Primakov’as nuvyko Pre
zidento vieton į Vieną.
Diskutuojama, ar atėjo 
laikas paskirti vice pre- - 
zidentą J. Primakov’ui.

• JAV Prezidentas nekan
didatuoja antrajai kaden
cijai. Nors prez. Bill 
Clinton’as nekandidatuo
ja, tačiau jo ateitis pri
klausys nuo dabar vyks
tančios "midterm" rinki
mų rezultatų.

Hillary Clinton, Baltų
jų Rūmų skandalo viršū
nėje laikėsi nuošaliai. 
Dabar ji išėjo į viešumą 
ir intensyviai dalyvauja 
kampanijoje už Demokra
tų partiją.
• Po Lenkijoje vykusių 
savivaldybių rinkimų 
Suvalkų krašto lietuviai 
Punsko valsčiaus tarybo
je sudarys daugumą. Iš 
18 tarybos deputatų 13 
yra^ lietuviai. Suvalkų 
krašte gyvena dauguma 
Lenkijos lietuviu.

Balsus skaičiuos Liberalų 
partija, Parti Quebecois- 
didieji konkurentai, ir 
Action Democratique.

Pagrindiniai balsuoto-

• MONTREALIO MIESTO 
burmistru perrinktas 
Pierre BOURQUE.

Pierre Bourque
Naujai perrinktasis me

ras sakėsi reikalausiąs iš 
L.Bouchard’o ir Liberalu 
lyderio Jean Charest la
bai stipraus Įsipareigojimo 
iviontrealio miestui.

Buvęs meras Jean Do- 
re, labai troškes vėl su — 
grįžti i savo buvusį pos
tą, atsidūrė 4-toje vie
toje.

KANADOS ATSTOVĖ 
KARO NUSIKALTIMAMS
Kosove

Louise Arbur, Kanados 
vyr. prokurorė karo nu
sikaltimų tyrime Kosovo, 
išvyko į Pristiną su savo 
pavaduotoju ir 8 tyrinė
tojais.

Susitarta su specialiu 
JAV pasiuntiniu Richard 
Holbrooke ir serbų prez. 
S. Milosevic, kad bus 

jų rūpesčiai, pagal ap
klausinėjimo rezultatus: 
sveikatos, ekonominis vys
tymas, konstitucija, defi
cito \umažinimas, mokes
čių sumažinimas.

tiriami karo nusikalti
mai , vykdyti Serbų ka
riuomenės ir albanų su
kilėlių.

Du Austrijos piliečiai, 
atstovaujantys Europos 
NATO, įspėjo albanų 
Laisvės kovotojus, kad 
nesugadintų taip sunkiai 
pasiektus susitarimų 
smurto veiksmais.

2000 neginkluotų situa 
cijos tikrintojų iš Euro
pos Saugumo ir Bendra
vimo organizacijos, pa
laikomi Vakarų žvalgybi
nių lėktuvų per visą pro 
cesą, prižiūrės, kad Ser
bų kariuomenė galutinai 
atsitrauktų ir grįžtantie
ji albanų pabėgėliai būtų 
saugūs savo gyvenvietėse, 
kiek jų išlikę.

JĄV KONGRESO REZO
LIUCIJA, REMIANTI 
BALTIJOS VALSTYBES

JAV Kongreso atstovų 
rūmai pritarė rezoliuci
jai, kurioje remiami 
Estijos, Latvijos ir Lietu
vos žmonės bei smerkia
mas 1939 m. rugpjūčio 
23 dieną nacių ir sovie
tų pasirašytas nepuolimo 
paktas, faktiškai įteisinęs 
Baltijos valstybių okupa
ciją. Ši rezoliucija tapo 
greičiausiai priimta pas
kutiniu 1054-ojo JAV 
Kongreso dokumentu, 
susijusiu su Baltijos vals-

LIETUVOS VALSTYBĖS 
MEDALI AI-AMERIKIEČIŲ 
ŽURNALISTAMS

Grupė JAV žurnalistų, 
padėjusių garsinti Lietu
vos vardą, prezidento 
Valdo Adamkaus pasirašy
tu dekretu, apdovanoti 
Lietuvos medaliais.

Didžiojo Lietuvos Ku- ■ 
nigaiksčio Gedimino ordi-
no I laipsnio medaliai 
skirti televizijos bendro
vės "Fox News Channel" 
korespondentui, buvusiam 
ABC televizijos korespon
dentui Baltuosiuose Rū
muose Brit Hume, politi
kos apžvalgininkui Cord. 
Myer, laikraščio "The 
New York Times" apžval
gininkui William Safire, 
žurnalo "The New Yor
ker" žurnalistui David 

tybių okupacija.
Rezoliucijos projektą 

pateikė lietuvių kilmės« 
respublikonas John Shim- 
kus iš Illinojaus ir demo
kratas iš Ohio Dennis 
Kiccinich. Jie vadovauja 
Baltijos sambūriui Atsto
vų rūmuose, kuriam pri
klauso 32 Amerikos įsta
tymų leidėjai. Pasak Sei
mo pirmininko Vytauto 
Landsbergio, laibai reikš
minga rezoliucijoje yra 
konstatavimas, kad visos 
JAV administracijos pa
laikė nenutrauktus diplo
matinius ryšius su trimis 
Baltijos valstybėmis ir 
per visą sovietinį laiko
tarpį niekada nelaikė jų 
"sovietų respublikomis". 
Šia nuostata "tvirtai at
metamos dabartinės Ru
sijos diplomatinės pastan
gos primesti Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai kažko
kį "eks-sovietinį" statusą 
su tariamomis jos teisė
mis kištis į jų vidaus

Remnick.
Sausio 13-osios atmini

mo medaliais apdovanoti 
laikraščio ’’The New 
York Times” žurnalistai 
Alison Mithchell ir Frank 
Clines. Pastarasis yra bu
vęs "The New York Ti
mes" Maskvos įstaigos 
korespondentas.

Prezidento dekrete
nurodoma, kad apdovano
jimai šiems amerikiečių 
žurnalistams skirti "už 
paramą Lietuvai, 1990- 
1991 metais įtvirtinant 
valstybės nepriklausomy
bę ir siekiant tarptauti
nio diplomatinio pripaži
nimo, bei palankų Lietu
vos įvaizdžio formavimą 
JAV spaudoje ir pastan
gas garsinant Lietuvos 
vardą pasaulyje". ELTA 

tarptautinius reikalus”,- 
pabrėžia Vytautas Lands
bergis.
GINKLŲ KONTRABAN
DA ESTIJOJE IR LATVI
JOJE

Lenkijos Saugumo pa
reigūnai sulaikė ginklų 
prekiautojus, kurie ne
teisėtai prekiauja per 
Estiją ir Latviją.

Gdansko skyriaus pa
reigūnai ir jų kolegos iš 
Varšuvos sulaikė penkis 
asmenis, dirbusius dviejo
se lenkų ginklų prekybos 
bendrovėse.

Sulaikytieji įtariami 
pardavę kelias dešimtis 
tūkstančių automatų "Ka- 
lašnikov", granatsvaidžių 
ir pistoletų TT, šaudme
nų į Latviją ir Estiją, iš 
čia ginklai patekdavo į 
šalis, kurioms paskelbtas 
ginklų embargas. Mano
ma, kad bendra sandėrio 
vertė siekė daugiau kaip 
6 mil. JAV dolerių.
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P.S. Bendradarbiu ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. RankraŽčiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, grąžinami tik 
iš anksto susitarus. Už skelbimų turinį redakcija arba 
leidykla neatsako.

Naują kelią į Aukštatijos sostinę teigiamai įvertino ir Vakarų Europos ekspertai

Lietuvoje
MASKVA PIRKS LIETU
VIŠKĄ PIENĄ IR MĖSĄ

Maskvos valstybinė 
įmonė "Mostprodkontrakt* 
pirks lietuvišką mėsą ir 
pieną. Lietuvos žemės 
ūkio produktų rinkos re
guliavimo agentūra su 
Maskvos įmone derybas 
dėl perteklinės maisto 
produkcijos pardavimo 
pradėjo spalio mėnesį.

Agentūros komercijos 
direktorius Vidmantas La
pė teigė, kad jau šian
dien paaiškės, kiek Mask
va pirks produktų. Pasak 
jo, "Mostprodkontrakt" 
ketina pirkti jautienos, 
sviesto, pieno miltų bei 
mėsos konservų. "Kol 
kas sunku susitarti dėl 
kiaulienos tiekimo, nes 
maskviečiams jos kaina 
per didelė", - sakė ko
mercijos direktorius. V. 
Lapė paneigė spaudos 
informaciją, kad Mask
vos įmonė ketina nupirk
ti produkcijos už 80 
mil. litų. "Už tokią su
mą agentūra supirks 
perteklinės produkcijos 
būtent iš Lietuvos gamin
tojų",- tvirtino jis. Per
nai "Mostprodkontrakt" iš 
Lietuvos nupirko apie 2 
mil. indelių mėsos kon
servų, 2 tūkst. tonų 
pieno miltelių ir apie 6 
tūkst. tonų jautienos. Pa
sak V. Lapės, artimiau
siu laiku paaiškės, kiek 
perteklinio lietuviško 
maisto pirks Uzbekista
nas, Kazachstanas ir Kir
gizija. Jei pavyks susi
tarti dėl kainų, per Olan
dijos tarpininkus ketina
ma parduoti produktų ir 
Europos valstybėms.

Lietuvos žemės ūkio 
ministerija ir Maskvos 
maisto produktų departa
mentas dar praėjusią va
sarą pasirašė susitarimą 
dėl maisto produkcijos 
pirkimo. BNS
2 psl.

BANKAI KOL KAS 
ATSILAIKO

Visi Lietuvos komerci
niai bankai spalio mėn. 
viduryje paskelbė 9 mė
nesių neaudituotus finan
sinius rodiklius. Daugiau
sia pelno skelbia uždir
bęs Vilniaus Bankas.

Tiesa, dėl krizes Rusi
joje bankas negavo dalies 
planuotų pajamų, tačiau 
tikisi iki metų pabaigos 
uždirbti numatytus 74 
mil. litų.

Finansų analitike Mar
garita Strakevičiūtė tei
gia, kad bankų paskelbti 
rezultatai rodo, jog kol 
kas finansų krizė Rusijo
je nepadarė didelės įta
kos Lietuvos bankininkys
tei. Finansų krizės Rusi
joje padariniai Lietuvos 
bankų rodikliuose atsi
spindės prieš Kalėdas. 
Mažesni bankai dėl suma- 
žėjusių pajamų bus pri
versti jungtis, - mano 
ji. O gal gi ir nereikia 
būti būtinai "didžban- 
kiais"?

PRADEDAMI GRĄŽINTI 
"RUBLINIAI" INDĖLIAI

Nuo lapkričio 16 d. 
dalis Lietuvos gyventojų 
galės naudotis santaupo
mis, kurias buvo padėję 
į bankus sovietiniais rub
liais.

Tačiau trečiadienį vy
riausybė priėmė nutari
mą, kuris turėtų skatin
ti gyventojus taupyti ir 
iš karto neimti iš sąskai
tų Lietuvos taupomaja
me banke (LTB) visų pi
nigų.

Pavyzdžiui, jei žmogus 
laikys indėlį banke 6 mė
nesius, jam bus mokama 
3 punktais daugiau, nei 
vidutinė paprastų termi
nuotų indėlių palūkanų 
norma.

Finansų ministras Al
girdas Šemeta teigė, kad 
gyventojai, nenorintys da
lyvauti taupymo progra
moje ir pageidaujantys 
iš karto pasiimti pinigus 
turės informuoti LTB ir 
galės bet kada pinigus 

atsiimti.
Savo indėlius šiais me

tais atgaus I grupės in
validai bei šeimos, augi
nančios vaiką invalidą, 
taip pat asmenys, iki 
1998 metų gruodžio 31 
dienos sulaukę 85 ir dau
giau metų, reabilituoti 
politiniai kaliniai ir trem
tiniai, nukentėję nuo 
1991 m. sausio 13-osios 
ir po to buvusių įvykių, 
nukentėję kovose už Lie
tuvos laisvę. Santaupas 
atgaus ir mirusiųjų indė
lininkų, jei jie priskiria
mi minėtoms grupėms, 
paveldėtojai.

Likusiems gyventojams 
indėliai bus atstatomi 
kitų metų pirmąjį ir ant
rąjį pusmetį. LTB yra 
atidaryta iš viso 1 mil. 
128,570 atkuriamųjų sam 
taupų.

Vienam gyventojui, 
išskyrus kai kurias gru
pes, bus grąžinama ne 
daugiau kaip 6000 litų. 
Vyriausybė indėlių atsta
tymui panaudos lėšas, 
gautas už parduotas stra
tegines valstybės įmones.

• Nuo spalio 1 d. finan
sų viceministro pareigas 
pradės eiti buvęs vyriau
sybės sekretorius Adol
fas Savičius, 52 metų am
žiaus. Jis iš vyriausybės 
sekretoriaus pareigų, ku
riose išdirbo daugiau 
kaip pusantrų metų, 
pasitraukė dėl asmeninių 
motyvų. Premjero potvar
kiais, švietimo ir mokslo 
viceministrais paskirti 
Valentinas Stundys ir 
Gražina Paliokienė, o 
teisingumo viceministre 
-buvusi ministerijos sek
retorė Rasa Budergytė.

KONSERVATORIŲ VADO
VYBĖS ĮSPĖJIMAI V. ŽIE
MELIUI IR L. ANDRIKIE
NEI

Rugsėjo mėn. 21 d. 
iki vėlyvo vakaro posė
džiavusi valdančiosios Tė
vynės Sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) politinė 
taryba ir valdyba nuspren
dė pareikšti įspėjimą šios 
partijos ir frakcijos Sei
me nariams - Laimai And
rikienei ir Vidmantui Žie
meliui.

TS (LK) valdybos pirm 
pavaduotojas Rimantas

Pleikys pasakė ELTAI, 
kad įspėjimą nutarė pa
reikšti politinės tarybos 
ir valdybos balsų daugu

ma. įspėjimo esmė - 
partija reiškia nepasiten
kinimą šių narių veiksi 

' mais ir pareiškimais bei 
reikalauja juos nutraukti.

V. Žiemelis ir L. And
rikienė pastaruoju metu 
aktyviai yra prieš minist
rą pirmininką - TS (LK) 
valdybos pirmininką Ge
diminą Vagnorių ir jos 
aplinkos žmones, viešai 
kaltina juos pažeidimais 
privatizuojant kai kuriuos 
objektus.

"Politinė taryba ir val
dyba paragino partijos 
narius nekalbėti abstrak
tinėmis frazėmis, o pa
teikti įrodymų ar konkre
čių faktų", - tvirtino R. 
Pleikys.

V. LANDSBERGIS RAGI- 
NA KONSERVATORIŲ 
PARTIJOS NARIUS KON
SOLIDUOTIS

Tėvynės Sąjungos pirm. 
Vytautas Landsbergis ra
gina visus partijos narius 
ir skyrius, besirengiančius 
Tėvynės Sąjungos suva
žiavimui, suprasti ir kon
soliduotis.

"Mūsų atsakomybė už 
teigiamas permainas Lie
tuvoje, kurios tęsiamos 
netgi tarptautinių finan
sinių komplikacijų fone, 
tebūnie daug didesnė už 
asmenines nuoskaudas ir 
ambicijas"- pažymėjo jis, 
kreipdamasis į partijos 
narius ir struktūras.

V. Landsbergis apgai
lestauja, kad nesiliauja 
kai kurių asmenų palaiko
mi vidaus ginčai bei iš
orės pastangas nusilpninti 
ir skaldyti TS vadovybę. 
Seimo frakciją. Neapgal
votos mūsų pačių politikų 
kalbos ir žiniasklaidoje 
pasirodančios insinuaci
jos kuria, jo nuomone, 
įtampą, neatitinkančią 
problemoms. Pavyzdys - 
nežinia kieno spekuliaci
jos, neva kandidatais į 
Aukščiausiojo Teismo pir
mininko postą esą G. 
Vagnoriaus "remiamas" 
V. Pakalniškis ir V.Lands- 
bergio - St. Stačiokas. 
Jos neturinčios jokio pa
grindo.

Nuotr. Stasio Laukio
"Seimo nario ir TS 

Valdybos nario V. Žieme
lio išpuoliai spaudoje 
prieš Vyriausybę ir jos 
vadovą juolab, nepagrįs
ti kokiais nors atitinka
mo svorio faktais, pažei
džia Tėvynės Sąjungos 
įstatus ir suartėja su 
politinės opozicijos meto
dais" - mano V. Lands
bergis.
• "RESPUBLIKA", spaus- 
dindama korespondenci
jos apie skubos tvarka 
reikalingos komisijos su
darymą nagrinėti -ar 
teisėja Eglė Milinienė 
įtariama kyšių ėmimu, 
tikrai turėjo būti pasiųs
ta į Vilniaus miesto M. 
Mickevičiaus ligoninę 
rašo: "...Eglės Milinienės 
HOSPITALIZAVIMO (mū
sų pabr."NL") į Vilniaus 
miesto..etc. Kažin ko
kioje respublikoje randa
si "Respublika"?

RUSAI INVESTUOJA į 
BUTUS VILNIUJE

Vilniuje butus ėmė su
pirkinėti turtingi Rusijos 
piliečiai. Verslininkai iš 
Saratovo, Tiumenės bei 
kitų kraštų perka praban
giuosius butus ir namus, 
kaip pastebėjo nekilnoja
mo turto ekspertai. Pre
kybos agentai sako, kad 
butų ir namų pirkliai iš 
Rusijos yra išrankūs ir 
priekabūs. Jie žino, ko 
nori ir ką gali įsigyti, 
pav., už 800 tūkst. litų 
Rusijos piliečiai turi tei
sę įsigyti Lietuvoje ne
kilnojamo turto. Tie tur
tingi verslininkai..- neketi
na nuolat gyventi Lietu
voje, tačiau nori apsi
drausti nuo Rusiją ištiku
sios ekonominės krizės 
padarinių. Specialistai 
tvirtina, kad butų pirk
liai iš svetur neturi jo
kios įtakos nekilnojamojo 
turto kainų kilimui.

(LR 10.22)

SINGAPŪRO INVESTUO
TOJAI ALYTUJE

Singapūro finansinės 
grupės "Tolaroun Group" 
bendrovė "Asean Inte
rests" įsigijo 63% valsty
bei priklausiusių "Aly
taus tekstilės" akcijų, 

/žiūr. 3 psl. /
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kuri yra didžiausia teks
tiles įmonė Europoje.

Singapūro investuotoja 
įsipareigojo modernizuo
ti bendrovę per 5 metus 
tam skiriant 240 mil. 
litų. 1969 m. pastatytoje 
"Alytaus tekstilėje" dir
ba apie 4 tūkstančiai 
žmonių. Vidutinis atlygi
nimas - 890 litų.
KAIP SAUGOTI BRAN
DUOLINIO KURO AT
LIEKAS ?

IGNALINOS atominėje 
elektrinėje vykstančiame 
Tarptautinės atominės 
energetikos (TATENA) 
seminare specialistai iš 
dešimties valstybių na
grinėja naudoto branduo
linio kuro saugojimo 
problemas.

Ignalinos elektrinė - 
pirmoji pasaulyje atomi
nė, kuri eksploatuodama 
RBMK reaktorius, naudo
tą branduolinį kurą sau
gos vadinamuoju "sausuo
ju" būdu - Vokietijos fir
mos GNB talpintuvuose. 
Šiuo metu vyksta bando
mieji "šaltojo" etapo dar
bai - kol kas be branduo
linio kuro imituojamas 
krovimo į talpintuvus 
procesas.

įvaldžius šią technolo
giją ir įsitikinus jos sau
gumu, prasidės "karštojo" 
etapo darbai - naudotas 
branduolinis kuras bus 
kraunamas į talpintuvus 
ir specialia transporto 
platforma gabenamas į 
saugojimo aikštelę. Ji 
jau baigiama įrengti, iš 
viso čia bus laikoma 60 
Vokietijoje pagamintų 
CASTOR talpintuvų.

Naudotas branduolinis 
kuras dabar saugomas Ig
nalinos atominės elektri
nės kuro išlaikymo basei
nuose.

Seminare dalyvaujan
tys TATENA atstovai iš 
JAV, Japonijos, Vokieti
jos, Prancūzijos, Rusijos, 
Bulgarijos, Čekijos, Slo
vakijos, Ukrainos kartu 
su Lietuvos energetikos 
bei fizikos institutų svei
katos apsaugos ministeri
jos, Ignalinos atominės 
elektrinės specialistai 
stebės, kai bandomi CAS
TOR talpintuvai, apžiū
rės naudoto kuro saugoji
mo aikštelę.

ŽIEMAI ARTĖJANT 
REIKIA ŠILUMOS

Prasidėjus šildymo se
zonui, Vilniaus gyventojai 
už šildymą mokės 10% 
brangiau. Nesant daugia- 
butyje šildymo apskaitos 
prietaisų, už 1 kv. m. 
šildymą reikės mokėti 
3.40 lt. Karšto vandens 
kubas kainuos beveik 13 
litų, o tiems, kurie netu
ri vandens skaitiklių, 
numatyta karšto vandens 
norma mėnesiui - 2.8 
kub. m. už kuriuos rei
kės mokėti 35.6 lito . 
Viršijus šią normą, kai
nos skirtumas bus paskir
stytas visiems namo gy
ventojams. Tokias kainas 
nustatė "Vilniaus šilumos 
tinklai", - jas patvirtino
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valstybinė kontrolės tar
nyba.

Vyriausybė paprašė pa
tikrinti, ar kai kurios sa
vivaldybės pagrįstai didi
na šilumos kainas, nes 
šiemet mazutas atpigo 
20-30%. L.A.

NENDRIŲ STOGAI GRĮŽ
TA Į KRAŠTOVAIZDĮ

Kuršių Nerijoje, pajūrio 
miestų, sodų bendrijose 
šią vasarą padaugėjo 
statinių su nendrių sto
gais. Jais dengiami ir se
ni ir nauji statiniai, ma
žosios architektūros ak
centai- šuliniai, pavėsi
nės, stogeliai virš vartų. 
Tokius stogus dengia 
Gargždų bendrovės "DA- 
MAVA" stogdengiai. "Da
inava" šį verslą pradėjo 
prieš du metus - tuomet 
Žemaitijoje uždengusi 
tik ' kelis statinius. Da
bar po Vakarų Europą 
pakeliavę lietuviai pama
tė, kad nendrių stogas 
ant vasarvietės ar gy
venamo namo liudija 
apie gerą skonį ir neabe
jotiną savininko požiūrį. 
Todėl šiemet nendrių sto
gais Žemaitijoje apdeng
ta jau keliolika statinių: 
tai poilsio namai Nidoje 
ir Palangoje, viešbutis ir 
restoranas bei sodo na
mai netoli Klaipėdos, 
poilsiavietės prie Plate
lių ežero, Jūrų muzie
jaus žvejo sodyba prie 
Baltijos. Nendrių stogo 
kaina apie 160 litų už 
vieną kvadratinį metrą. 
150 kv. metrų stogą 
"Damavos" stogadengiai 
uždengia per 10 dienų.

Juk ir mes patys gali
me išdrįsti būti autentiš
kai lietuviškais, parodyti 
gerą, originalų skonį, ar 
ne?
LIETUVOS DVARUS SIU' 
LOMA PERIMTI VALS
TYBEI

Lietuvos Bajorų sąjun
gos pirm. gyd. Jonas 
STANKUS prezidentui 
Valdui Adamkui išdėstė 
sumanymą neprižiūrimus 
Lietuvos dvarus perimti 
valstybei ir juose įsteigi 
ti globos namus našlai
čiams ir beglobiams vai
kams. iš vienos pusės - 
- būtų pasirūpinta be glo- 
bos liekančiais vaikais, 
iš kitos pusės - būtų pa
sirūpinta nykstančiais 
dvarais, iš 3340 dvarų 
kompleksų beliko apie 
900. Pasak p. Stankaus, 
vis daugiau vaikų lieka 
visiškai be globos, nes 
apie 25% žmonių žūsta 
avarijose, dėl traumų, 
nusižudo.

Prezidentas pritarė 
Lietuvos bajorų sumany
mui. Bajorų sąjunga siūlo 
surasti dvarą be savinin
ko, kad nebūtų juridinių 
problemų, ir pakankamai 
gerai prižiūrėtų, kad 
bent iš pradžių nereikė
tų didelių išlaidų. Stei
giant tokius globos namus 
reikia pagalvoti ir apie 
ūkinę veiklą, mokyklos 
steigimą šalia jų. Tokiu 
būdu vaikai įgytų išsi

mokslinimą bei darbo 
įgūdžius.

TOMUI IR RASAI ŠER-? 
NAMS GIMĖ DUKTĖ

Š.m. rugsėjo mėn. pa
baigoje Vilniaus universi
tetinėje ligoninėje, Mote
rų klinikoje Rasa Šernie- 
nė laimingai pagimdė 
dukrelę. Tomas Šernas 
sakėsi, žodžiais negalįs 
išsakyti ir kartu su Rasa 
negalėjo atsižiūrėti į šią 
kaip jie sako, didžiausią 
dovaną jiems. Džiaugiasi 
ir senelis Br. Žilys.

Tomas Šernas, kaip 
prisimename, vienintelis 
likęs gyvas liudininkas 
po omonininkų surengtos 
Medininkų pasieniečių 
nužudymo akcijos 1991 
m.

• Statistikos departamen
to duomenimis, rugsėjo 
mėnesio pradžioje Lietu
voje gyveno 3 mil. 703,1 
tūkstančio žmonių -tai 
903 žmonėmis mažiau, 
negu šių metų pradžioje.

• Po penkių mėnesių re
monto vėl dirba Ignalinos 
elektrinės pirmasis blo
kas. Atliktos papildomos 
saugos priemonės, įvykdy
ta metalo kontrolės prog
rama ir pašalinti įvairūs 
defektai. Buvusi informa
cinė skaičiavimo ir val
dymo sistema "Titan" pa
keista į naują, parengtą 
JAV-ėse.
MARIJAMPOLĖS "FASA" 
ATNAUJINA DARBĄ

Spalio 1-ąją po mėne
sio pertraukos pradeda 
darbą Marijampolės bend* 
rovė "Fasa". Maisto pra
monės fasavimo (įpaka
vimo) ir pakavimo auto
matų įmonė dėl Rusijos 
ekonomikos krizės nemo
kamų atostogų buvo iš
leidusi daugiau kaip 600 
darbuotojų. "Pradedame 
darbą, nes jau turime su- 
tarčių, kurias reikia įvyk
dyti",- sakė "Fasos" ge
neralinis direktorius Arū
nas Adomavičius. Pakavi
mo automatus nupirks ■ 
Lenkija, Ukraina, Estija 
bei Lietuvos pirkėjai. Pa
sak A. Adomavičiaus, 
"Fasa" mašinų į Rusiją 
kol kas neeksportuos, 
nes jau pusantro mėne
sio už jas neatsiskaito
mą. "Fasa" apie 77% 
produkcijos parduoda 
NVS šalyse, dalį Lenkijo
je, Ukrainoje, Baltijos 
valstybėse. "Fasos" apy
varta per 8 šių metų 
mėnesius sudarė beveik 
13,2 mil. litų. BNS

APKALTINTAS BUVĘS 
NEMENČINĖS KLEBONAS

Vilniaus 2-osios apylin
kės teisme pradėta na
grinėti buv. kleb. Ričar
do Jakučio byla.

Tai viena komplikuo- 
čiausių bylų, anot teisė
jo Ričardo Piličiausko, 
nes 59 atskiri R. Jaku
čio įsiskolinimo atvejai 
esą daugiau kaip 11 mil. 
litų, sujungti į vieną.

Kaune, 
mokyklos 
kieme 
Valdas 
Adamkus 
pasodino 
ąžuoliuką, 
atvežtą 
iš Kazio 
Griniaus 
gimtinės,

• Atkurta dar viena ne 
pelno organizacija - Lie
tuvos kultūros ministeri
jos viešoji įstaiga "Isto
riniai želdynai". įstaiga 
yra užsibrėžusi moksli
niais pagrindais tyrinėti 
ir tvarkyti istorinius žel
dynus, nacionalinius ir 
regioninius parkus, taip 
pat su jais susijusius sau
gotinus pastatus, pritai
kyti juos naudojimui ir 
lankymui.

Kita veiklos sritis - 
‘ gyventojų švietimas, ska
tinimas puoselėti vaizdin
gą kraštovaizdį, taip pat

ŽADAMA BAIGTI STATY
TI KRUONIO ELEKTRINĘ

Spalio mėn. 8 d. pirm. 
Gediminas Vagnorius per- - 
kirpo simbolinę juostelę 
mašinų salėje ir, paspau
dęs mygtuką, paleido šie
met pavasarį baigtą 
ketvirtąjį hidroagregatą, 
pastaraisiais metais di
džiausią naują energeti
kos objektą Lietuvoje.

Ūkio min. Vincas Babi
lius pareiškė, jog "kitą
met Kruonyje bus pradė
ti rimti darbai siekiant 
greičiau užbaigti elektri
nę". Pagal jos projektą, 
turi būti pastatyti dar 
keturi hidroagregatai.

Kruonio jėgainė yra 
susijusi su pagrindine 
elektros gamintoja Lietu
voje - Ignalinos atomine 
elektrine. Dėl vienų ar 
kitų priežasčių sustojus 
atominės elektrinės vie
nai turbinai, hidroakumu- 
liacinė per kelias minu
tes pradeda dirbti auto
matiškai. Tai svarbu, 
nes Iganlinos elektrinę 
vėl paleisti reikia dau
giau kaip 20 valandų.

Kruonyje elektrinė pra
dėta statyti 1987 metais. 
Pirmasis hidroagregatas 
paleistas 1992-ųjų pra
džioje. Ketvirtasis prade- 
tas 1993 metais. Visų pa-
statytų ir būsimų galin
gumas - po 200 mega- 
vatų.

ATKURTAS TARPTAU
TINIS KRĖVOS PILIES
FONDAS

Susirūpinta Baltarusi
jos teritorijoje esančiu 
labai reikšmingu lietuvių 
istorijos paminklu - Krė
vos pilimi: atkurtas tarp
tautinis fondas. Tarptau
tinėje konferencijoje,

kurią Krėvoje buvo su
rengęs Baltarusijos kultu* 
rinis fondas, patvirtinti 
"Krėvos" fondo nuosta
tai, išrinkta 15 narių 
valdyba.

Konferencijoje Lietu
vos atstovų į "Krėvos" 
tarptautinio fondo valdy
bą išrinktas žinomas 
paminklų apsaugos spe-
cialistas dr. Jonas Glem- 
ža. Krėvos pilis statyta 
13-14 a., yra viena iš 
pačių svarbiausių Lietu
vos gynybinių tvirtovių - 
priešai jos niekada nebu
vo užėmę. 15 amžiuje, 
Krėvai suteikus Magde
burgo teises, pilies teri
torijoje buvo pastatyta 
medinė rotušė. Krėvos 
donžonas - pats didžiau
sias, palyginti su kitų to 
paties laikotarpio - Medi
ninkų, Lydos, senosios 
Kauno pilies bokštais.

Archeologams, prieš 
gerą dešimtmetį kasinėju- 
siems istorinius sluoks
nius prie Krėvos .donžo- 
no, pavyko surasti dau
giau kaip tūktantį tinko 
gabalėlių s.u freskų liku
čiais. Tai, anot J. Glem- 
žos, patys seniausi iki 
šiol žinomi freskų pavyz
džiai Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės teritorijo
je.

Tarptautinio "Krėvos" 
fondo nuostatuose įrašy
ta, kad Krėvos pilis 
vienas iš pačių vertin
giausių tarptautinės reikš
mės architektūros pamink
lų. Fondo tikslas - išsau
goti ir atgaivinti šį pa
minklą.

Pirmieji pilies konser
vavimo darbai buvo atlie
kami 1930 metais. Nuo 
to laiko nieko daugiau 
nedaryta. Nuo aplinkos 
poveikio neapsaugoti 
senovės mūrai, nekonser
vuoti Krėvos pilies griu
vėsiai baigia sunykti.

Lenkijos atstovu įrKre- 
vos" tarptautinio fondo 
valdybą išrinktas žino
mas šios srities specialis 
tas, buvęs ilgametis 
svarbiausios Lenkijos 
restauravimo firmos va
dovas prof. Tadeusz 
Poliak’as ragina kuo sku
biausiai gelbėti Krėvos 
pilies liekanas, nebegaiš- 
tant laiko tyrinėjimams.

3 psl.



MININT LIETUVIŲ SKAUTUOS PRADŽIA ŠIAURĖS AMERIKOJE
Lietuviškajai Skautijai Kanadoje 50 metų!

Nepriklausomoje Lie
tuvoje skautų sąjungai 
priklausė apie 100,000 
narių. 1940 m. liepos 
mėn. 20 d. sovietiniai 
okupantai LSS likvidavo, 
konfiskuotą turtą perda
vė komunistinėms jauni
mo organizacijoms. Skau
tų, kaip ir kitų patrioti
nių jaunimo organizacijų 
vadai ir aktyviausi nariai 
buvo suimti, kalinti, iš
tremti, nužudyti.

Artėjant į trečiojo 
tūkstantmečio epochą, 
sutampa ir visa eilė 
reikšmingų sukakčių ir 
asmeniškų ir užsienio lie
tuvių veiklos.

Šįmet ypač pažymėti
na šiame kontinente Š. 
Amerikoje lietuvių skau
čių - skautų ne tik įsikū*. 
rimo, bet ir derlingos 
veiklos penkiasdešimtme
tis.
MONTREALYJE:

Ypač malonu prisimin
ti, kad ta veikla prasidė
jo su skautėmis Montre- 
alyje, o musų laikraštis 
NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVA tapo anuomet 
tokio įsikūrimo šaukliu.

Pirmasis 
lietuvių 
skautavimo 
laužas 
Kanadoje, 
1948 m., 
Montrealio 
apylinkėje.

Vyr. skautininke 
Irena Kemežyte bauskaitė 
sveikina Pranas ??vo . . ’ 
Ručinskas, 
anuometinis 
KLB Mont
realio apyl. 
pirmininkas

Štai kas rašoma kny
goje "Lietuvių Skaučių 
Seseriją": "... 1947 m. 
gale iš įvairių Vokietijos 
vietų į Kanadą pradėjo 
plaukti nemažai lietuviš
ko jaunimo, jų tarpe 
skaučių ir skautų. Ta
čiau visi atvykusieji 
tuoj išsiblaškė po įvai
rias Kanados vietas, nes 
turėjo atlikti, reikalau
jant šio karašto vyriausy
bei, vienerių metų darbo 
sutartis. Todėl pradžioje 
bet kokia skautiška veik
la buvo neįmanoma. Sun
kus buvo susižinojimas 
ir tarpusavio ryšio palai
kymas, kadangi nė viena 
nežinojo, kur bus siunčia
ma darbui ir kur apsistos.

1948 m. pavasarį Sese
rijos vyriausia skautinin
ke v.s. J. Vaičiūnienė, 
dar būdama Vokietijoje, 
įgaliojo išvykstančią 
Montrealin ps. Ireną Ke- 
mežytę (Lukoševičienę)
organizuoti 
atvykusias 
skautes. Ps. 
nešusi savo 
Kanados savaitraštį "Ne- . 
priklausoma Lietuva", 
prašė seses atsiliepti ir 
organizuotis į „vienetus, 
į pirmąjį atsišaukimą at
siliepė 13 skaučių. Su jo
mis ir buvo užmegzti ry
šiai. Kur sąlygos leido 
ir buvo vadovių, tuoj 
imta steigti skaučių bū
reliai- skiltys, draugovės, 
o vėliau ir vietininkijos 
ir tuntai visoje Kanado
je.

Skautiškam veikimui 
pagyvinti vadeivių lanko
mi vienetai, 
bendri rajonų 
vadovių, vyr. 
skautų vyčių 
mai-kursai.

rajoninės stovyklos, var
žybos.

Kanadon atvykusių 
skaučių veikla prasidėjo 
Montrealio mieste. Čia 
1948 m. birželio mėn. 
10 d. buvo įkurtas pir
mas skaučių vienetas- 
vyresnių skaučių draugo
vė "Vaiva". Ją suorgani
zavo ir kurį laiką vado
vavo ps. Irena Kemežytė 
(Lukoševičienė).

"Vaivos" dr-vės skau- 
žinojo ir suprato 

lietuvaitės 
išeivijoje, 
burti ir

į vienetus ir ruoš- 
jaunimui 

visuomenei
pramogas-

pa- 
Tuoj 
kitas

4 psi.

ti

tės 
skautės 
skirtį 
pradėjo 
skautes

lietuviškam 
ir platesnei 
kultūrines 
suėjimus.

1948 m. 
vės skautės 
užkūrė laužą tuo metu 
tebevykstančiai Vokietijo
je Tautnei Stovyklai pa
minėti. Buvo pasiųstas 
sveikinimas nuo Kanados 
skaučių ten 
jantiems.

Paminėtina 
vyr. skaučių 
Kalėdinė eglutė 
vaikams. Tais 
metais įvyko irgi skau
čių pastangomis suruoš
tas sėkmingas vakaras - 
suvaidinta ’’Sekminių 
vainikas”.

"Vaivos” dr- 
pirmą kartą

ir
va-

Kanadon 
lietuvaites 

Irena, pra- 
adresą per

Šaukiami 
vadovų ir 
skaučių ir 
suvažiavi- 
Ruošiamos

pėdos 
valtis, 

atremontuota 
pagalba

ilgio 
kuri 

ir 
pradėti

Rūta Jasiūnaitė (Kupre- 
vičienė) su vyr. skaučių 
RAMUNIŲ skiltimi, vė
liau išaugo į "Kunigaikš
tienės BIRUTĖS” draugo
vę. Tai buvo ŠATRIJOS 
tunto pradžia. Ją sudarė 
jaunesnių skaučių, skau
čių, vyrskaučių ir jūrų 
skaučių vienetai. Tunti- 
ninkė - Stasė Šileikytė 
(Draugelienė).Jūrų skau
tus suorganizavo ir joms- 
vadovavo ps. Birutė Gra- 

(Mažeikienė), 
vienetą pavadino 

"Baltijos laivu". Vėliau 
jų vadovavimą perėmė 
v.sl. Aldona Biškevičienė 
(Byszkiewicz). ŠATRIJOS 
tunte buvo 
irgi tautinių šokių gru
pės -net 2, 
kanklininkių grupė, vado 
vaujama v.s. Stepo Kai
rio.

Naujiena buvo 1951 
m. įsteigta oro skaučių 
"Vaivorykštės" skiltis. 
Verta paminėti Kad ŠAT
RIJA daug atliko supa
žindinant kanadiečius su 
įvairiais lietuviškais pa
pročiais ir priimant kvie
timus pasirodyti jų laužų 
programose. Teko ir 
dainuoti,ir šokti. Taip 
pat atsirado ir Gintaro 
ansamblio užuomazga. 
Toronto skautai savo tun
tą pavadino RAMBYNO 
vardu.

sudarytos

o 1967 m.

lietuvio 
skautiškąją

augo, jų narių 
didėjo, veikla

1947 m. įsisteigė ir 
skautai ir HAMILTONE, 
iš Vokietijos buvo atvy
kusios tiktai 3 skautės. 
1950 metais čia atsira
dus kitoms, . įsisteigė 
skaučių JŪRATĖS Drau
govė. Po kiek laiko, 
išsiplėtus į tuntą, pasiva
dino ŠIRVINTOS vardu. 
Pirmoji tuntininke - ps. 
Antanina Vilimienė.

1959 m. įsigijo tunto 
vėliavą ir 1960 m. suren
gė pirmąją Kaziuko mu
gę Hamiltone.

Nuotr: is- 
R.R.Otto 
archyvo 

būrelio globojama 
s.v.v.sl. J. Kibirkščio
dovaujama Tautinių Šo
kių grupė pradėjo viešai 
pasirodyti, šokdama tau
tinius šokius ne tik kiek
vienam mūsų bendruome
nės ruoštam minėjime 
ar koncerte, bet dažnai 
ir svetimtaučių tarpe, 
rodydama lietuviško me-* 
no grožį.

Federacijos pagalba 
1955 m. VIII Džiamborė- 
je Lietuvos skautijai at
stovavo 8 Montrealio 
skautai ir viena Bostono 
skautų skiltis. Mūsų kon
tingentas, vadovaujant 
s.v.si. V. Piečaičiui, pui
kiai užsirekomendavo 
svetimtaučių tarpe ir pa
rodė pasauliui 
tremtinio 
dvasią.

Tuntas 
skaičius 
plėtėsi.

Neužmirštamos ir gar
siosios kelionės, nuplau
kiant laivu iš Montrealio 
į Torontą, Hamiltoną ir 
Rochester į. Neapsiėjo nė 
vienas 
vimas, 
besnė mokykla be Mont
realio 
būtų Niagaroje, Toronte, 
Hamiltone ar Windsore - 
Vyčiai visur atsilankė.

1957 m. pavasarį Šv. Ka
zimiero šventės minėji
me tuntą aplankė Vyriau
sias skautininkas, daly
vaudamas šv. Mišiose, iš
kilmingoje sueigoje ir 
lauže. Tų pačių metų 
lapkričio mėn. 9 o. ilgus 
metus ėjęs tuntininko 
pareigas s.S. Naginionis 
jas perdavė s.v.v.sl. A. 
Kličiui. 1958.1.1 d. tun
tas gavo Geležinio Vilko 
vardą.

Prie tunto veikė skau- 
. tų Vyčių būrelio globoja

ma tautinių šokių grupė, 
vadovaujama ps. J. Pie- 
čaičio. Grupei, priklausė 
apie 40 narių, susidedan
čių iš šokėjų, skudučių 
orkestro ir organizuoja
mo choro. Tuntui remti 
yra Skautų-čių Tėvų ir 
Rėmėjų Komitetas,- pirm, 
arch. V. Zubas.

TORONTE skaučių 
veiklą 1948 pradėjo ps.

navičiaus" Skautų Vyčių 
Draugovę. Netrukus jai 
priklausė 35 nariai. S.v.v . 
si. J. Parojui pasitrau
kus, vadovavimą perėmė 
s.v.v.sl. St. Naginionis. 
1950 m. pavasarį s.v.v. 
si. J. Ramanauskas įkūrė 
VANAGŲ skiltį ir tapo 
jo skiltininku.

Atsirado ir Vilkiukų.- 
vadovavo si. J. Kibirkš
tis, o atsiradus jaunoms 
skautukėms, "Kregždžių" 
skiltis, vad. vyr. si. Ir. 
Kibirkštytė.

Šis į tuntą sujungtas 
skaučių- skautų būrys 
sudarė 5-tą vienetų ir 
turėjo 57 narius.

Įsisteigus jūrų skautų 
valčiai, jūr. inž. L. Bal
sio iniciatyva ir Skautų 
Federacijos pagalba buvo 
gauta 21 
gelbėjimosi 
buvo 
irklų
plaukiojimai.

1951 m. pradžioje, įsis
teigus Žirgų skilčiai, 
įkurta Kunigaikščio Mar
girio Skautų Draugovė, 
draugovės narių skaičius 
augo, pilnu tempu pradėk 
ta eiti patyrimo laipsnių 
ir specialybių programos.

Birželio mėn. pabaigo
je, Vaudreuil, Que., prie 
Montrealio, sušaukta Pir* 
moji Kanados Rajono sto
vykla, kurioje dalyvavo 
ir Toronto Skautų Tun
tas. Mūsų jūrų skautai 
atliko pirmą didelę kelio
nę, atirkluodami į sto
vyklą (virš 30 mylių 
distancija). Rudenį Kuni- 

pašventinta .. gaikščio Margirio draugo
vė reprezentavo lietu
viams skautams Katalikų 
Skautų Federacijoj Džiam-. 
borėju Vaudreuil, Quė., 
kur šalia trijų tūkstančių 
Amerikos, anglų ir 
cuzų skautų iškeltų 
vų plevėsavo ir 
trispalvė.

Laikui bėgant

stovyklau-

1949 m. 
suruošta 
lietuvių 
pačiais

skautiškas suvazia- 
sąskrydis ar svar-

atstovų, ar tai

WINDSOR’^ 1968 m. s. 
Jūratė Pečiūrienė įsteigė 
GRAŽINOS Draugovę.

1950 m. vasario 22 d. 
skautės atliko programė
lę per Kanados radiją ir 
papasakojo kanadiečiams 
apie lietuvių skautavimą. 
Tų pačių 
mėn. 4 
’’Vaivos”

1950

metų birželio 
d. |

dr-jos vėliava.
m. Montrealyje 

įkurta skaučių vietininki 
ja. Jai prasiplėtus, 1951 
m. įsteigtas "Neringos" 
tuntas. Tuntininke-ps. I. 
Kemežytė (Lukoševičiene) 

... "Neringos" tunto 
tuntininkės buvo v.s. L 
Lukoševičienė, s. Irena 
Kibirkštytė- Vilgalienė, 
ps. Ina Šipelytė -Kličie- 
nė, s. Ilona Gražytė ir 
ps. Aušra Lukoševičiūtė- 
Baršauskienė.

Vyrai skautai, ragina
mi s.v.v.sl. J. Parojaus 
1949 m. sausio mėn. 11 
d. įkūrė ”Dr. Jono Basa-

pran- 
vėlia- 
mūsų

jūrų 
skautų valtis persiorgani
zavo į D.L.K. Gedimino 
Laivą. Plaukuojamasis 
pastatas buvo paruoštas 
ilgesnėms 
pastatyta 
tos burės

kelionėms: 
kabina, uždė- 
ir motoras.

1953 
navičiaus

m. Dr. J. Basa* 
Skautų Vyčių

LONDON, Ont. įsteigta 
mišri skaučių-skautų SI- 
MANO DAUKANTO 
tininkija, vad. ps. 
Chainauskienei.

vie-

1953ST. CATHERINES 
m. buvo įsteigta ŽALGI
RIO Vietininkija ir 1954 
m. pašventinta jų vėlia
va.
Netgi WELLANDE ir 
PORT COLBORNe buvo 
ps. Onos Eižinienės ini
ciatyva suorganizuota 
mišri skaučių - skautų 
draugovė, prisidėjus ps. 
A. Setikui. Atvykęs iš 
Britų Kolumbijos s.P. 
Balsas tuojau prisidėjo 
prie skautiško darbo. Jis 
buvo paskirtas šios miš
rios vietininkijos, pava
dintos ŽALGIRIO vardu 
vadovu- vietininku.

Sesių vadovavimą perė
mė nuo 1957 m. s. M. 
Gverzdienė. Irgi įsteigta 
tautinių šokių grupė,

/žiūr. 5 psl........... /
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PLB pirmininkas Vytautas Kamantas

• KANADOS LIETUVIŲ 
B-NĖS XVn KRAŠTO 
TARYBOS I-JI SESIJA 
IR PASITARIMAI SU 
LIETUVOS AMBASADO
RIUMI dr. A. EIDINTU, 
š.m. spalio mėn. 24- 
.25 d.d. Ottawoje praėjo 
sėkmingai, dalyvaujant 
atstovams išv įvairių apy* 
linkių, net iš Delhi, Van* 
coūver’io ir kt.

Pagrindinės temos - 
Lietuvos įjungimas į NA

vadovaujama St. Zubric- 
kienės ir nedidelis cho-

DELHI, Ont. v.sl. Rita 
Augustinavičiūtė įsteigė 
1965 m. skaučių RUGIA
GĖLIŲ skiltį, o už metų 
ji išaugo į BIRUTĖS 
Draugovę.

VANCOUVER’yje, BC, 
1967 m. mišrią MAIRO
NIO Draugovę įsteigė 
kun. v.s. J. Vaišnys, ku
riai vadovavo, vėliau tam 
darbui paskirta si. Adelė 
Šmitienė.

Taip iki dabar, var
tant anų steigimosi ir 
vystymosi eigos aprašy
mų puslapius, prisimena
me daug vardų ir pavar
džių... Dalį jų dar turi
me savo tarpe, dar vei
kiančius, kartais susirūpi
nusius, dažnai^ smagius, 
kad tiek nuoširdžiausiai 
kurta, dirbta ir, pagal iš
gales tęsiama skautijos 
pynė.

Smagu stebėti 50- 
mečio derlių (čia tik pra
bėgomis užsimenant).

Užbaigiant II-jį tūkstant
metį būtų verta papildy
ti aprašymus veiklos 
tęsiniais iki 2000-ujų 
metų, nes ši epocha ne
pasikartos.

Birutė Nagienė 
/Kitame "NL" nr. spaus
dinsime prisiminimus,gau
tus is v.s.Vlado Morkūno/.
1998. XI. 3

TO dominavo abu susiti
kimus. Kultūrinių ir pre
kybinių reikalų apykaitos 
su Lietuva buvo, diskutuo
jamos tiek Krašto Tary
bos darbotvarkėje, tiek 
persimetė ir į specifiš
kai apribotų su Ambasa
da programą. Ir tai buvo 
gerai, nes veikimo lau
kas pasirodė labiau inte
gruotas ir vienas kitą 
stimuliuojantis. Taip pat 
pradėjo aiškėti labai kon
krečios veiklos informa
cijų nauda ir tikslas.

Vienas iš pakilių mo
mentų - šalia kitų pra
nešėjų - Lietuvos karo 
atašė JAV ir Kanadai 
maj. Valdo Šarapino pra-

ras. Pirmą dešimtmetį 
minint, buvo pašventinta 
vėliava.

ĄŽUOLO ir GINTARO Mokyklų stovyklos vadovai 1970 m. Kanadoje, BALTIJOS stovykloje prie Lac Syl- 
vėre, netoli Montrealio. Pirmoje eilėje sėdi: R.R.Otto, A.Ramanauskienė, I.KliČienė. Stovi: B.Vinda^ienė, 
Č.Kiliulis, A.Saulaitis, S.Subatienė, J.Piečaitis, D.Dundzilienė, A.Kličius ir Ir.Kemežytė-LukoŠevičiene

MONTREAL 
You're my city!

MONTREALIO ACCES KORTELĖ YRA 
JŪSŲ METINIS PASAS, SUTEIKIANTIS 
JUMS NEMOKAMĄ įĖJIMĄ į 85 LAISVA
LAIKIO PRALEIDIMO IR KULTŪRINIUS 
RENGINIUS. TAI GALIOJA VISIEMS 
MONTREALIO SALOS GYVENTOJAMS. 
KORTELĖ KAINUOJA $5.

ĮSIGYKITE TĄ KORTELĘ, JI JUMS 
SUTEIKS GALIMYBĘ MALONIAI PRALEIS
TI LAIKĄ IR PASINAUDOTI NUOLAIDO
MIS ACCĖS MONTREALIO RENGINIUOSE 
BEI SAVIVALDYBIŲ BIBLIOTEKOSE.

Informacija:

87-ACCĖS 
(872-2237) 

#610
www.ville.montreal.qc.ca/cam/ 
cam.htm

nesi mas;
gailienės
tuvos prez. Valdo Adam
kaus skirtu žymeniu: 
L.D.K. Gedimino V-ojo 
laipsnio ordinu už orga
nizuotos pagalbos vykdy-

Angelikos Sun- 
pagerbimas Lie-

mą nuo 1980 m. remiant 
Lietuvos Tremtinius, 
Politinius kalinius ir 
apleistus vaikus. Ordiną 
įteikė Amb. dr. A. Eidin
tas. v .

Perrinkta Krašto Val-

dyba,v Revizijos komisi- 
jon išrinkta: J. Kuraitė- 
Lasienė. V. Zubrickienė, 
V. Stanevičienė.

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


toronto
• ANGLŲ KALBOS kur
sai atvykusiems iš Lie
tuvos jau vyksta kiekvie
ną antradienį, Lietuvių 
Namuose 7 v.v. Norin
čius prašome atsilankyti. 
Dėl informacijos kreip
tis tel: 416-762-54.19 į 
S. Pabrickienę.

Įsteigtas informacijos 
teikimo centras naujaku
riams. Naujai atvykę lie
tuviai gali kreiptis dėl 
darbo, buto, socialinės 
paramos ir 1.1. Kreiptis 
į KLB raštinę; 1011

LIETUVIU NAMUOSE:

• Spalio mėn. 25 d. po
pietėje dalyvavo 200 as
menų. Svečių knygoje pa 
sirašė 1 iš Kauno, 2 iš 
Vilniaus, po 1 iš Tryš
kių ir Šiaulių.

Pranešimus padare ir 
su svečiais supažindino 
LN moterų būrelio narė 
A. Skilandžiūnienė.

IŠGANYTOJO" P-JOJE
• PADĖKOS pamaldos 
vyko spalio mėn. 18 d., 
9:45 vai. r. Po jų Lietu
vių Namuose suruošta 
Padėkos puota.

"PRISIKĖLIMO" P-JOJE.
• Sriubos vakaronė vyks 
lapkričio mėn. 15 d., 
sekmadienį, Parapijos 
salėje. Pelnas skiriamas 
vargšų maitinimui Lietu
voje.

• Parapijosv tarybos sek
cija lapkričio mėn. 4-
5 d.d. rengia tradicinį 
vartotų rūbų ir daiktų iš
pardavimą.

Yonė Young /Jonė Kviety te/ Mišri technika
College St., Toronto, 
Ont., arba skambinti 
tel: 416-533-3292. Rašti
nės valandos: pirmadie
niais nuo 3 v.p.p.-6:30 
v.v. trečiadieniais nuo 9: 
30 v.r. -5:30 v.p.p.; ir 
ketvirtadieniais nuo 7 
v.r. - 3 v.p.p.

florido
PADĖKOS DIENOS 
PIETŪS

Lapkričio 26 d. Ameri
ka švenčia Padėkos Die
ną. Pagal nusistovėjusią 
tradiciją tą dieną klube 
iškilminguose pietuose 
bus pagerbtos Garbės 
Rėmėjos.

’’GIRIŲ AIDAS” ST. 
PETERSBURGE

Spalio 21 d. JAV Lie
tuvių Bendruomenės St. 
Petersburgo Apylinkė, ku 
riai vadovauja Vida Mei- 
luvienė, lietuvių klubo 
salėje surengė vyrų an
samblio "Girių Aidas" 
koncertą, kurio progra
mą atliko, St. Petersbur- 
gui jau pažįstami iš ; 
prieš dvejus metus vyku-! 
šio koncerto, buvę parti-; 
zanai arba Sibiro tremti
niai: Vytautas Balsys, 
Vincentas Kuprys, Anta
nas Lukša, Antanas Pau
lavičius ir Vladas Šiukš-, 
ta. Jiems fortepionu akom
panavo Melita Kuprienė.

Šį kartą "Girių Aido": 
vyrai patiekė naują pro
gramą.

Prieš ir po koncerto 
susirinkusieji galėjo ap
žiūrėti klubo mažojoje 
salėje Bronės ir Juozo 
Taoro įruoštą turtingą 
nuotraukų parodą iš par
tizanų kovų, pailiustruo
tą žemėlapiais, parodan
čiais didesnių kovų vie
tas.

"Girių Aido" koncertus 
po Ameriką organizuoja 
Lietuvos Partizanų Glo
bos Fondas Čikagoje, 
kuris įvairiais būdais ren 
ka aukas ir teikia pagal 
bą jos reikalingiems 
buvusiems laisvės kovo
tojams, kurių dar yra li
kę apie 300.
• KLUBO KULTŪRINIS 
būrelis sparčiai ruošiasi 
priimti Cleveland’o lietu 
vių chorą "Exultate", 
vad. R. Kliorienės, kurio 
koncertas rengiamas 
gruodžio mėn. 5 d. 3 
vai. p.p. šv. Judo Kated
ros salėje.

CROSS-COUNTRY VERŽYBOS KLEVELANDE
VHI-osios kviestinės baltiečių ir lietuvių Cross

Country (lauko, miško)^ bėgimo varžybos įvyks 1998 
-m. lapkričio 14 d., šeštadienį, Medina High School 

trasoje, 777 East Union Street, Medina, Ohio. Apie 
40 mylių į pietų vakarus nuo Clevelando, Ohio.

Programa: berniukams ir mergaitėms "Bantam" 
(1988 m. gim. ir jaunesniems) ir "Midget" (1986- 
87 m. gim.) - 3000 m.; "Youth" (1984-85 m. gim.) 
-4000 m.; "Inetermediate" (1982-83m. gim.); "Young 
Men & Women" (1980-81m. gim.), vyrams ir moterims 
bei visų klasių senjorams-rėms - 5000 m. Senjorų 
klasės: 30-39 m., 40-49 m., 50-59 m. ir 60 m. bei 
vyresniems.

Varžybų pradžia vyrams, moterims ir senjorams- 
rėms - 9:00 vai. ryto, registracija nuo 8 vai. r. iki 
8:45 v.r. Prieauglio klasėms - pradžia 10 val.r. pra
dedant nuo "Young Men"s & Women’s" ir palaipsniui 
einant žemyn. Registruoti nevėliau kaip 15 min. 
prieš kiekvieną rungtį.

Registruotis ir daugiau informacijų gauti pas Al
girdą Bielskų, 3000 Hadden Rd., Euclid, OH 44117- 
2122. Tel: 216-486-0889. Faksas: 216-481-6064.

Varžybos vyks Lake Erie USA TF 1988 m. pirme
nybių rėmuose, atrenkant baltiečius bei lietuvius iš 
bendrų Lake Erie USATF pirmenybių pasekmių.

ŠALFASS CENTRO VALDYBA

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

PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

999 College St.. Toronto, Ontario M611 I AS
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414

i FAX: 416 532-4816
jKnąpilyje telefonas: 905 566-0006

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind................... 3.75%
180-364 d. term.lnd.................. .3.75%
1 metų term, indėlius.................4.00%
2 metų term, indėlius.................4.10%
3 metų term, indėlius.................4.20%
4 metų term, indėlius.................4.25%
5 metų term, indėlius.................4.50%
1 metų GlC-mėn.palūk.............. 3.75%
1 metų GlC-met. palūk.............. 4.25%
2 metų GlC-met. palūk.............. 4.35%
3 metų GlC-met. palūk.............. 4.45%
4 metų GlC-met. palūk.............. 4.50%
5 metų GlC-met. palūk.............. 4.75%
RRSP, RRIF ir OHOSP.............. 3.50%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind......4.25%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind......4.35%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind......4.45%
RRSP ir RRiF-4 m.term.ind..... 4.50%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind..... 4.75%,
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....................7.75%

Sutarties paskolas 
nuo....................7.75%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų....................... 6.10%
2 metų....................... 6.20%
3 metų....................... 6.30%
4 metų........................6.35%
5 metų........................6.40%
Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų.............5.95%

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.

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
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

psl. 6

"Two Mountains at the Mountain Festival", i^ serijos 
"Celestial Coyotes". Ši dailininkės darbų serija buvo 
labai gerai Įvertinta jos asmeniškoje parodoje

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

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

DBA ŪDA -/VS URA
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

LIETUVIŲ 
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA

TTTT
AKTYVAI per 109 milijonus dolerių

MOKA:
3.75% už 30-89 dienų term, indėlius 
3.75% už 90-179 dienų term, indėlius 
3.75% už 180-364 dienų term, indėlius 
4.00% už 1 m. term, indėlius 
4.10% už 2 m. term. Indėlius 
4.20% už 3 m. term, indėlius 
4.25% už 4 m. term, indėlius 
4.50% už 5 m. term, indėlius 
3.75% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.25% už 1 m. GIC invest, pažym. 
4.35%.už 2 m. GIC invest, pažym. 
4.45% už 3 m. GIC invest, pažym.

i 4.50% už 4 m. GIC invest, pažym. 
'4.75% už 5 m. GIC invest, pažym. 
3.50% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
4.25% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
4.35% už RRSP ir RRIF 2 m. term. Ind. 
4.45% už RRSP ir RRIF 3 m. term. Ind. 
4.50% už RRSP Ir RRIF 4 m. term. Ind. 
4.75% 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.
4.25% už JAV dol.1 m. GIC
2.75% už JAV dol. kasd.pal. sąsk.

(US dol. Sav. Acc.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.........7.75%
už nekilnojamo
turto paskolas
(mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų.....................6.10%
2 metų.....................6.20%
3 metų.....................6.30%
4 metų.....................6.35%
5 metų.....................6.40%

su keičiamu 
nuošimčiu............. 5.95%

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

MasterCard ^PLUS
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 
bsurance Services). Persiunčiame pinigus (Wire transfer) į Lietuvą 
r 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 23



montreal
• GERAI ĮVERTINTA 
"NUO ARKLO PRIE LY
ROS" Prano Dom. GIR- 
DŽIAUS apybraižų knyga 
"Draugo" dienraščio kul
tūriniame puslapyje So
nios Pipiraitės-Tomarie- 
nės.

Kai kas pažvelgęs Į 
pirmuosius šios knygos 
puslapius, ir toliau nepa* 
vartęs, manytų, jog tai 
yra vienintelis autoriaus 
tikslas^ - kalbėti apie 
senoviškus poterius.

Recenzente aptaria į- 
domius šioje knygoje ir 
ne vien literatūrinius 
svarstymus, bet ir ano 
meto kaimo vargus ir 
linksmybes, gudrybes ir 
naivumą.

"Knyga įvairi ir įdomi" 
- rašo ji, - "ne tik savo 
turiniu, bet žavi savo 
talentingai originaliu 
stiliumi, netikėtais šuo-

Šaulį Joną Šulmistrą, jo mylimai 
žmonai VALERIJAI po sunkios ligos mirus, 
nuoširdžiai užjaučia

L.K. MINDAUGO-NERINGOS
Šaulių Kuopa Montrealyje

Jllajoiioi ILietubosf jFonbasi
MAŽOSIOS LIETUVOS FONDUI aukojo:
Po $200,- Vyt.Monvilas (viso $830),"Prisikėlimo" 

P-jos Kredito Unija (viso $2.000), Mažosios Lietuvos 
Moterų. D-ja (viso $890); po $100,-A.Bumbulis (viso 
$1.300), M.Vasiliauskienė, B.Laucys (viso $430), L. 
Balsienė (viso $1.280), E.Steponas (viso $210); po 
$20,- B.Stundžia (viso $70), Ald.Gailius (viso $600); 
$15,24,- E.Žiliūs (viso $807.62).

MAŽOSIOS LIETUVOS ENCIKLOPEDIJAI:
$ 1,085- V.Pėteraitis (viso $ 6085); $1.000,-P. Vi- 

lutis (viso 1.976); $600,- G.Jocienė (viso $1.320); 
po $300,- R.Voges-Žviliutė (viso $912.55,A.E.Kuraitis 
(viso $900); po $100,- A.Veselkienė (viso $325). dr.M 
Purvinas, arch.M.Purvinienė;

KARALIAUČIAUS KRAŠTO Mokykloms:
$35,- E.Petrus (viso $450); $20,- Aug.Masioniene

liais, nelauktomis, bet lo--(viso 450).
giškomis išvadomis. Dai- Dėkojame visiems, padidinusiems [našą. Gausios 
liai išleista, labai aiškus aukos visuotinio suvažiavimo metu yra paskatinimas 
šriftas ir pažiūrėti, ir naujai valdybai su nauju pirmininku energingai tęsti
skaityti malonu".

Knygą galima įsigyti 
Montrealyje, Spaudos 
kioske AV p-jos salės 
patalpose ir "NL" Redak
cijoje. Kanadoje kaina 
$10. Siunčiant į JAV ir

Fondo veikla.
Nuoširdžiai sveikiname naujus narius: Marija 

Vasiliauskiene, architektus Martyna ir Marija Purvi
nus iš Kauno. MLF Valdyba************************************************

kitur - $12 (am.) su per

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.

siuntimu.

lapkričio mėnuo 
DERLINGAS RENGINIAIS

AV parapijos salėje per 
4 ateinančius sekmadie - 
nius po 11 vai. pamaldų 

* vyks šie įdomūs ir svar
būs renginiai:
• Lapkričio mėn. 8 d.- 
tradiciniai METINAI 
PARAPIJOS PIETŪS.
• Lapkričio mėn. 15 d.- 
Toronto jaunųjų KANK
LININKIŲ KONCERTAS, 
pirmą kartą Montrealyje

REMKIME KANADOS LIETUVIU FONDA !

VIENINTELIS LIETUVIŲ, BANKELIS KANADOJE 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

• Lapkričio mėn. 22 d.
- KARIUOMENĖS ŠVEN
TĖS MINĖJIMAS, daly- 
vaujant Lietuvos karinin
kams.
• Lapkričio mėn. 29 d.
- "RŪTOS" klubo bazaras.

Taigi, mūsų telkinys 
gražųjį rudenį užbaigs 
judriai. Kviečiami visi 
atsilankyti!

• Nelaimė ištiko Zigmą 
LAPINĄ. Nesulaukęs kol 
savivaldybė apkarpys 
aukšto medžio šakas gat
vėje prie šeimos namo, 
bandė pats tai padaryti. 
Nukrito nuo kopėčių ir 
sunkiai susižeidė. Pagul
dytas į Sacrė Coeur 
ligoninę.

Praėjus porai dienų po 
nelaimės, atvyko savival
dybės medžių prižiūrėto
jai...

• Susituokė Elvyra KRA- 
SOWSKI ir Zigmas BURK- 
ŠAITIS spalio mėn. 31 
d. Holy Cross bažnyčioje. 
Pokylis vyko Vichy resto
rane, dalyvaujant gimi
nėms ir draugams.

Sveikiname!

2IALKA" 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 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 DOLERIŲ
MOKAME UŽ:

kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 2.75%
santaupas................................... 2.00%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.50%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius.......................4.00%
180 dienų indėlius.................... 4.00%
1 m. term, indėlius................... 4.50%
2 m. term, indėlius................... 4.75%
3 m. term, indėlius................... 4.85%
4 m. term, indėlius................... 4.90%
5 m. term, indėlius....................5.15%
RRSP ir RRIF
(Variable).................................... 2.50%
1 m. ind........................................4.50%
2 m. ind........................................4.75%
3 m. ind........................................4.85%
4 m. ind........................................4.90%
5 m. ind........................................5.15%

PASKOLAS
Asmenines nuo.......... 7.15%
nekiln. turto 1 m 6.600%

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

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

INTERAC KORTELĖ

1998. XL 3

PADĖKA
Mylimas Vyras, Tėvelis

a. a. JONAS DALMOTAS
iškeliavo amžinybėn 1998 m. rugsėjo 28 d.

Nuoširdžiai dėkojame kun. V. SKILAND- 
DŽIŪNUI už atsilankymą ligoninėje, suteiktą 
paskutinį patepimą ir Šv. Komuniją, bei su
kalbėtą rožinį laidotuvių namuose Otavoje; 
Montrealio Šv. Kazimiero parapijos klebonui 
kun. F. JUCEVIČIUI, atnašavusiam gedulines 
Mišias, palydėjimą ir maldas kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame AUSROS VARTŲ PA 
RAPIJOS CHORUI už giedojimą Sv. Mišiose 
ir koplyčioje.

Nuoširdus ačiū JOANAI ADAMONYTEI už 
skaitymą šv. Mišiose ir PETRUI ADAMO- 
NIUI už tartą atsisveikinimo žodį. Ypatin
gai dėkojame brangiems draugams PETRUI ir 
JULEI ADAMONIAMS ir JOANAI už visą su
teiktą pagalbą beruošiant apeigas ir vaišes 
Montrealyje.

Dėkojame draugams ir pažįstamiems už 
užuojautas spaudoje bei raštu, dalyvavimą 
rožinyje ir šv. Mišiose bei palydėjimą į am
žino poilsio vietą. Dėkojame už užprašytas 
sv. Mišias, už dosnias aukas Velionio atmini
mui Vaiko Tėviškės Namams ir Kanados Lie
tuvių Fondui.

Jūsų pareikštos užuojautos palengvina mū
sų skausmą giliame liūdesyje.

Liūdintys:
žmona ELENA, 
sūnus DAINIUS su žmona JAYNE

Aviabilietus į visas pasaulio.
I>oilsinos kolionos 
viešbučių, mašinų rezervavimą, 
draudimus Jums mielai
Inga Giedrikienė Darbo teL 341-7373 

į .. .rfufofaw. Namų tel.: 762-6370 
H nnini.-autobu^-------- ------------

malinu. ~ 
uz/safajmat < 

TfasfaMnyoi į Torontą, tyiaąaroa farMiuA. 
Otavą, Tvertą, banginių at&tyimaa ir

vtaa fata, fa) tik jgg pggeidaufat&t į

Ponatdcrt
^762-6370

KAILIŲ SIUVĖJAS

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

Telefonai:1449 rue SuAiexandre
Suite 500 A

Montrėal,Que., H3A 2G6

tonyI 
P H OTOl 
STUDIOį

844-7307 ir 288-9646

PORTRAITS
PASPORT - COMMERCIAL
MARIAGE - WEDDINGS

460 St. Catherine St. West, # 605. 
Montreal,P.Q. H3B IA7 Tal.r 395- 6050

TONY LAURINAITIS

7 psi.



montreal
AUKOS "VAIKO TĖVIŠKES NAMŲ” FONDUI:

MIRUSIEJI:
• STASYS POCAUSKAS, 
80 m.amžiaus, staiga mir 
rė savo namuose, spalio 
mėn.22 d.

Liko žmona Regina,sū
nus Algis, marti Martha 
duktė Rūta Rudinskienė, 
žentas Rimas ir vaikai
čiai- Tomas ir Ina; sesuo 
ir giminės Lietuvoje.

Palaidotas Notre Da
me des Neiges kapinėse.

Užuojauta artimiesiems.

• V.R.AKSTINO dailės pa
roda 7644 Edouard gatvėje 
Henri-Lemieux Kultūros 
Centro namuose e Lasalle, 
atdaryta kasdieną nuo 12 
val.iki 9 vai.v.o šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo
1 vai. val.p.p. -5 val.p.p.

Parodą atidarė Lasalle 
miesto mero pavad.Alvaro 
Farinacci ir kultūros rei-

$100.- Dr. J. Mališka; $20.- alf. Piešina, $10.- 
E. Grybaitienė.

A.a. K. Rašytinio 1 metų mirties atminimui $30.- 
J.S. Skučai.

A.a. Vytauto Meilaus atminimui: po $50.- Iz. Ma
liška, J. Tanner;

A.a. Jono Dalmoto atminimui: po $50.- P. Paške
vičius, A.B. Jungmeisteris, M. Pužauskienė, N. Jung- 
meisteris; . $40.- J. S. Skučai; $30.- E. Kerbelienė; 
po $25.- Br.D. Staškevičiai, R.St. Pocauskai, Br. 
M. Makauskai, Alb. Dasys, J. Blauzdžiūnienė, P .R. 
Brikiai, Fr. Ted. Engei, J.A. Šilkauskai, Ig. Gurči- 
nas, J.P. Adamoniai; po $20.- St. Naruševičiai, Č. 
D. Vasiliauskai, Br. Br. Buniai, J.O. Šeidžiai, Iz. 
Mališka, E. Kudžmienė, A.M. Joneliai, K.J. Mickai, 
M.A. Kringeliai, J.J. Žitkai, N.V. Jakoniai, A.Brilvi- 
cas, G. Kudžmienė, R. Piečaitienė; po $10.- J. Ado- 
maitytė, O. Čečkauskienė, V. Litvinas, J. Bunienė, 
A. Morkūnienė, O. Lukauskienė.
Aukos iš Ottawos: po $50.- A.G. Jungmeisteris, E. 
Dalmotienė; po $40.- Thelma Simms, Employers of 
the Communication Branch Indian & Northern af
fairs; po $25.- M.J. Barbagallo, Eric Melbourne; po 
20.- O.R. Barisaj, A. Gudžiūnas, P.E. Jurgučiai, W.C. 
Plečkaitis, B. Vilčinskienė, R.B. Čeponkai, Z. Barysas, 
J.V. Priščeponkai, J.D. Daniai, A.A. Savickai;$10,- 
- J. Buivydas.

LITAS
MONTREALIG LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

1475 <te Sėve, Montreal, Que, H4E 2A8 

Tel: 766-6827 Fax: 514-766-1349

Skyrius - 3907A Rosemont Boulevard

MOKA UŽ:

Certifikatai (min. $1000.00)
i mot.. 4.00 Taupomos sąskaitos1 metų..------ . 9c-
9 metų ------- Ten Specialius .. 1.25
3 metų ------- ■ Kasdienines . 1*25
4 mėtų-------4L25—
5 metų , 5.00__ RRSP A RRIF

Terminuoti indėliai
1 mėtų 3.75
180 d. - 264 (U 3125 
120 d. - 179d_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 ... 4.75
5 metų ... 5.QQ

Čekių sąskaita —Q.5Q.
30 d. - 364 d. (išimant prieš laiKą • 1.00

IMA užr

kalą ved.Marcelle Palatio.
Kviečiami visi atsilan - 

kyti.

Nuoširdžiai dėkojame!

Kryžius, kuris ženklina, kad čia būta lietuviu

S
įztzjzįzįzĮz^zĮzi IZIZ|Z|ZZĮZĮZ|Z|Z!Z!ZZ!ZĮZIZI<<Z1Z ZIZIZĮų

K.L.K.Moterų D-jos Mont- 
realio Skyriaus Valdyba.

ČIA BŪTA LIETUVIŲ...

Montrealyje, 8844 Not
re Dame E. gatvėje yra 
pastatas, ant kurio sie
nos yra šis užrašas: CENT
RE MISSIONNAIRE OB- 
LAT. Šio pastato kieme- 
sode, radasi didžiulis me
dinis kryžius, ant kurio 
pritvirtinta metalinė 
aukso spalvos lentelė, su 
šiuo užrašu lietuvių kal
ba:

GARBE TAU VIEŠPATIE 
JĖZAU KRISTAU,
NES TU KENTĖJAI 
UŽ PASAULIO NUODĖ
MES.
30. 10. 1987. K.A.

Nekilnojamo turto paskolas

1 metų... .
2 metų ....
3 metų ..k

6.50

6.60

(Residential ulp to 
4-plex)

 4 melų 6.65
_ 5 metų .6.75

2nd mortgage+1% 
open mortgage+1% 

Asmenines paskolas

If guaranteed by deposit at LITaS—8.00- 
Fully guaranteed (CSB) or other ... 9.00. 
Personal loan regular .......   9.50

Overdraft ..... ...............................................JLZ^QH
DESJARDINS PRIME 7-00
DESJARDINS PERSONAL PRIME 1 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 ——
Ketvirtadieniais 12.00 - 8.00 3.00 - 7.00
Penktadieniais 10.00 - 6.00 2,00 "

r
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HONEY FOR SALE!
| Direct from the beekeeper, $ 1.50 per pound.

Delivery could be arranged too! Please call:

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) 144U 
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

Universiteto šeimos 
Medicinos klinikaPrivatus kabinetas 

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

281’6027
Hopital Notre Dame

2025 Plessis
Montreal, Quebec
H2L 2Y4

Notarė

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

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

Tel: 931-7174.

Man ten bestovint 
prie kryžiaus, priėjo vy-. 
riškis, kuris pasisakė 
esąs Brolis Leonardas. 
Tarp kitko, jis papasako
jo, kad šį kryžių aplanko 
nemažai žmonių tiek 
anksčiau, tiek dabar, 
kai šis kryžius buvo at- 
naujintaSj ir pasimeldžia 
prie jo. Maždaug prieš 
dešimtį metų prie medi
nio kryžiaus buvo priseg
ta maža kortelė, įdėta į 
plastikinį vokelį, kad ap- 
saugotų^ nuo lietaus. Tie 
patys žodžiai ten buvo 
užrašyti rašomąja maši
nėle.

Prieš 4 metus, čia pra
ėjo didelė audra ir medi
nį kryžių nulaužė, o ant 
jo buvusi Kristaus statu
la, sutruko į gabalus.

Tada jie paėmė tą 
kortelę ir tuos pačius žo
džius užrašė jau ant me
talinės lentelės, kurią 
pritvirtino prie šio naujo 
metalinio kryžiaus.

Tuomet aš^ jo paklau
siau, ar jis žino šių žo
džių reikšmę. Atsakė, 
taip, tai~ yra labai gra
žūs žodžiai. Paklausiau, 
kodėl nėra Kristaus statu
los ant naujo Kryžiaus? 
Atsakė, gal truputį vė
liau, nes ta statula kai
nuoja virš 12,000 dolerių, 
kurių jie šiuo metu neturi.

K.A.

g HONEY FOR SALE! |
g Direct from the beekeeper, $ 1.50 per pound. § 
g Delivery could be arranged too! Please call: | 
S Tel: 450-962-3780 |

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* AUTOMOB1LIARPREKYBA*  ATSAKOMYBĖ 

3907 A Rosemont Blvd.,Montrėal,QC,HlX 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 apsidraust 

' .......... ..........................

LES TOITURES f- - -  uuttttec

rps MIROM IMG.

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

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

kainomis.

8 psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 23
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