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NAUJASIS GARBES KONSULAS KANADOJE -
CALGARY7 JE

ir išradėjas dr.Antanas Vyšniaus- 
1951 m. Winnipege, Manitoba, 

Vyšniauskų (mergautinė p.Elenos 
šeimoje.
gabus mokslams, 1974m. studi-

yra vienas 
direktorių.

mažos
Dr. Antanas Vyšniauskas

*************************************************
SUDARYTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 
VALDO ADAMKAUS ATSILANKYMO TORONTE 
TVARKARAŠTIS

Mokslininkas 
kas Ph.D. gimė 
Broniaus ir Elenos 
pavardė Andriušytė)

Dr. A. Vyšniauskas
javo Vakarų Ontario Universitete, 1976m. Calgary 
Universitete, 1977-1979m. buvo "Hyprotech Ltd!' 
konsultantu, kūrė naftos perdirbimo kompiuterinių 
simuliacijų programas. 1980-1983m. dėstė Calgary 
Universitete Chemijos fakultete, kartu su kolegomis 
vystydamas "Hypotrech" kompaniją. Dr.Antanas yra 
paskelbęs keliasdešimt mokslinių darbų.

Nuo 1980m. iki dabar dr.A.Vyšniauskas 
iš kompanijos "Hyprotech Ltd'.' vadovų ir

Jam vadovaujant, kompanija iš
Universiteto konsultavimo kompanijos Cal-
gary*je tapo viena didžiausių inžinerinės programinės 
įrangos kompanijų pasaulyje. "Hyprotech Ltd!' turi 
savo skyrius HoustorYe, Texas, Newark^, Delaware, 
Barcelonoje, Kaire, Malaizijoje ir Japonijoje, tad 
pasidarė gerai žinoma tarptautinė kompanija.

Sėkmingai suderinta mokslo ir verslo Karjera ne
atitraukė dr.Antano Vyšniausko nuo lietuviškos 
veiklos.Studijuodamas; jis buvo Kanados Lietuvių Stu
dentų Sąjungos pirmininku Vakarų Ontario Universi
tete Londone,jau dirbdamas profesinį darbą buvo renka
mas Calgary Lietuvių Bendruomenes pirmininku, jo 
namuose ir dabar vyksta svarbiausi lietuvių rengi
niai.

Dr.A.Vyšniauskas taip pat dalyvauja Lietuvos 
Ambasados Ottawoje Patariamiosios grupės veikloje, 
jos ekonominėje sekcijoje.

Calgary Lietuvių Bendruomenė labai entuziastin
gai parėmė dr.A.Vyšniausko kandidatūrą paskirti jį 
Lietuvos Garbės konsulu Calgary> Albertos pro
vincijoje, ją parėmė ir KLB Krašto Valdybos pirmi
ninkas V.Vaičiūnas.

Dr.Antanas Vyšniauskas yra sukūręs gražią lietu
višką šeimą - su lietuvaite žmona Julija Vyšniaus- 
kiene-Čegyte. Jie augina keturis vaikus: Julytę,An
taną, Gediminą ir Darių - visi yra moksleiviai.

Neabejotina, jog dr.Antano Vyšniausko paskyrimas 
Lietuvos Garbės konsulu Calgary ne tik prisidės 
prie vietos lietuvių bendruomenės veiklos ilgaam
žiškumo, bet ir reikšmingai pagyvins Lietuvos ir 
Albertos provincijos kultūrinius bei ekonominius ry
šius.

Oficialus Lietuvos Garbės Konsulato Calgary ati
darymas numatomas š.m. lapkričio mėnesį, konsu
latas veiks tokiu adresu: Box 3, Site 6, R.R.2,Co
chrane, Alberta TOL OWO.

kaip 
2000”

komisija rekomendavo 
Lietuvos pristatytą pro
jektą "Bendruomenė ir 
socialinių paslaugų plėt
ra" registruoti 
parodos "Expo
projektą. Šis projektas 
bus įrašytas į pasaulio 
projektų katalogą. "Expo 
2000" organizacinio ko
miteto generalinės komi- 
sarės(keistas titulas "ko
misarė"...) pavaduotojas 
N.Bargmanas (N.Bergman) 
pajuokavo, kad tarp trijų 
Baltijos šalių lietuviai 
laimėjo nedidelį konkur
są, nes pirmieji pradėjo 
savo paviljono statybą. 
Pasaulinių parodų "Expo" 
istorijoje mūsų valstybė 
pirmą kartą turės atski
rą 1000 kv.metrų ploto 
paviljoną.

PRETEKSTAS NAIKINTI
Čečėniją"

• Kanadoje, Monk tono 
mieste, vykstančiame 
Tarptautinės Frankofoni- 
jos organizacijos viršūnių 
susitikime Lietuva kartu 
su Čekija ir Slovėnija 
oficialiai priimtos į šią 
organizaciją stebėtojų 
teisėmis. Lietuvą pa
sveikino Kanados minist
ras pirmininkas Jean

Prezidentas atskrenda 13:30 vai.,šeštadienį, SPA - 
LIO mėn.23 d. Jį pasitinka KLB valdybos atstovai iš 
Toronto bei Hamiltono lituanistinių mokyklų mokiniai, 
pati vakara5:30-6:30 kokteiliai, o 7 val.v.Prezidentas 
su ponia dalyvauja iškilmingoje vakarienėje Lietuvių 
Namuose. Bilietai į ja bus pradedami platinti per 
J.Vingelienę (tel: 233- 8108).

Visas vakaro pelnas skiriamas p.Almos Adam 
kienės globojamam Lietuvos Vaikų Fondui.

Sekmadienį, 9 val.r. Prezidentas su Ponia ir palydą 
dalyvauja Mišiose IŠGANYTOJO ir 10:15 vai.PRISIKĖ
LIMO parapijos šventovėse. Po to Prezidentui bus ap - 
rodyta ANAPILIO Sodyba,kur prie Karių ir Savanorių 
paminklo padės vainiką, apvažiuos kapines, aplankys 
Muziejų-Archyvą, "Tėviškės Žiburius", susitiks su KLJ 
Sąjungos nariais.

Pagrindinis lietuviu visuomenės susitikimas su Pre
zidentu įvyks tą patį sekmadienį, 2:45valp.p. didžiojo
je ANAPILIO salėje.

Susitikimą koordinuoja Ir.Ross. įėjimas - laisva au
ka. Nuvykimui i ANAPILĮ bus išnuomoti 2 autobusai: 
vienas iš VILNIAUS MANOR, o kitas iš požeminės IS
LINGTON’o stoties.

Po pagrindinio susitikimo įvyks priėmimas, kuria - 
me dalyvaus lietuviškųjų organizacijų atstovai,. KLB 
valdyba, KLJS vadovai, KLB Tarybos nariai, atstovai 
iš tolimesnių Kanados vietovių, suvažiavusių tą sa
vaitgalį į metinį KLB Tarybos suvažiavimą.

Po priėmimo, Prezidentas išskrenda i OTTAVVĄ, 
kur jo susitikimus su Kanados Min.Pirmininku .Jean 
CHRETIEN ir kitais valdžios pareigūnais tvarko am
basadorius Alfonsas Eidintas.

Spalio mėn.26 d., vakare Prezidentas vėl grįžta į 
Torontą ir 27 d. pusryčiauja su Tarptautinės Prekybos 
min. P.S.PETTIGREW. Po to numatyti pasimatymai 
su Ontario Premjeru M.HARRIS ir Toronto meru M. 
LASTMAN.

12:30 vai. Toronto BOARD of TRADE vyks prieš
piečiai, kurių metu Prezidentas pasirašys su Atomic 
Energy of Canada 30mil. vertės kontrakto protokolą.

Tuo laiku p.ALMA ADAMKIENĖ lankysis WOOD
GREEN COMMUNITY CENTRE, kuris rūpinasi naš
laičių ir apleistų vaikų globa.

3 vai.p.p. Prezidentas susitinka su 7 RYTŲ EU •- 
ROPOS TAUTŲ ASOCIACIJA. Nuo 4 iki 5 val.p.p. i- 
vyks Prezidento POKALBIS su SPAUDOS ATSTOVAIS. 
.. 7 val.v. Prezidentas su Ponia ir palyda išskrenda i 
ČIKAGĄ.

Verslininkai iš Lietuvos, atvykę, kartu su Preziden
tu, turės savo atskirą programą, kuria koordinuoja R. 
Stočkutė-Pieres.

Po įvykusiu 4-rių dau
giaaukščių pastatu teroris
tinio pobūdžio susprogdi
nimų Maskvoje, Rusija ė- 
mesi drastiškų veiksmų: TU 
dienų Rusijos bombonešiai 
naikino Čečėnijoje neva ten 
esančių teroristų vietoves, 
(nors, ar tikrai jie atsakin- v 
gi už įvykius Maskvoje, ne
įrodyta).

Subombarduoti ir s v ar—
prezidentas* JacqueT^Chi- bŪS SXvybirĮiai įrengimai. KRAŠTO TARYBOS XVH-sis SUVAŽIAVIMAS vyks 
račhs T*es Čečėnijos ir Dagesta- ANAPILIO Parodų salėje, šeštadienį, SPALIO mėn.23

no siena sutraukta daug ru-"cL Registracija prasideda 8:30 v.r. Mokestis - $20,-7 
~ ~ ’ 7 _ ! įskaitant pietus. Jo metu vyks simpoziumas LIETUVIŲ

________ PA- tūkstantinių minių bangos, BENDRAVIMAS KANADOJE. Moderuoja S.PieČaitie- 
______ PROJEKTAS daugiausia moterų ir vai. - nė. Dalyvaus A.Venclova (Vancouver) , R.Kuliavas(To- 

Hanoveryje pasaulines kų, traukiančių į kairnyni- ronto), R.Astravaitė (Calgary), J.PieČaitis (Montreal), 
nr?., qaahh___ Ingušija. Tad- dar vie- R.Valaitienė (Hamilton) ir R.Laurinavičius (Toronto ).

na tragedija beginklių bėg
lių istorijoje

Dr. Alfonsas Eidintas 
Ambasadorius

Chrėtien ir Prancūzijos

HANOVERYJE PRISTA- sų kariuomenes. Pasipylė
TYTAŠ LIETUVOS---------
VILJONO

parodos ”Expo 2000" or
ganizatoriams pristaty
tas Lietuvos paviljono 
projektas. Parodos Euro
pos bulvare padėtas ker
tinis akmuo į Panevėžio 
statybininkų statomo Lie- 

■>s paviljono pamatus.
Tarptautine vertinimo

kad dėl atsinaujinusiu ka
ro veiksmų Šiaurės Kaui — 
kaze, Rusijoje gali būti 
paskelbta nepaprastoji pa
dėtis...

Inf.

© KANADOS LIETUVIŲ FONDO reikalais galima 
kreiptis į Alfonsą Juozapavičių tel: ar 
faksu: 416-239-0995.

t***********************************************:



Njp’uHlWWMft
Už nepriklausomą Lietuvą! Už ištikimybę Kanadai! 
Pour la Lituanie libre. Pour loyautė au Canada*. 

F°r free Lithuania! For loyalty to Canada!

LEIDĖJAS ”NL” SPAUDOS BENDROVĖ.
REDAGUOJA - REDAKCINĖ KOLEGIJA V y r. red.
TELEFONAS: (514) 366—6220 birute Nagiene

Publication Post 1361112. Return postage guaranteed.
P o s tag e paid at Montreal, CP. Published by the fndependant 
Lithuania Publishing Co. , 7722 George St. LaSalle, P.Q.

H8P IC4

Metinė prenumeratos kaina Kanadoje — $ 30,- 
R ėmėjo - $ 35

P.S. Bendradarbių ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. RankraSciai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, gražinami tik 
is anksto susitarus. Už skelbimų turinį redakcija ar b d 
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Lietuvoje
B. N.

VIETOJ KONSULATU - 
GENERALINIAI KONSU
LATAI.

Tarptautiniuose santy
kiuose įprasta, kad užsie
nio valstybėse, su 
kuriomis sieja bendri 
interesai ir intensyvūs 
ekonomikos, prekybos, 
kultūros bei kitų sričių 
santykiai, veikia ne kon
sulatas, o generalinis 
konsulatas. Todėl konsu
latams Kaliningrade ir 
Dubajuje suteiktas aukš
tesnis statusas.

Lietuva ir (Rusijos pa
vadinta) Kaliningrado sri
tis glaudžiai bendradar
biauja plėtodamos pre
kybos, mokslo, kultūros 
ryšius. Šiems santvkiams 
svarbus ir vasarą pasirašy
tas Lietuvos regionų bei 
Karaliaučiaus (Kaliningra
do) bendradarbiavimo su
sitarimas. Lietuva ypač 
siekia - skatinti - ši 
sritį aktyviau bendradar
biauti su kitomis Balti
jos jūros regiono valsty
bėmis.

Nuo tada, kai prieš 
ketverius metus Jungti
niuose Arabų Emyratuo
se Lietuva įsteigė kon
sulatą, lietuviškų prekių 
eskportas į tą šalį išau
go 6 kartus. Intensyves
ni tapo ir santykiai kul
tūros bei kitose srityse. 
Konsulatas Dubajuje yra 
vienintelė diplomatines 
ir konsulines funkcijas 
atliekanti Lietuvos at
stovybė arabų šalyse. Be 
to, šiame regione iš Bal
tijos valstybių atstovau
jama tik Lietuvai.

Užsienio -reikalų minis
terija pažymi, kad 
pertvarkant šias konsuli
nes įstaigas, papildomų 
lėšų skirti nereikės. Iki 
dabar generalinio kon
sulo statusą turėjo Či
kagoje, New Yorke, 
Sankt Peterburge, Varšu
voje, Hagoje.
2 psl.

VILNIUJE OFICIALIAI 
ATIDARYTA TEISES 
KLINIKA

Oficialiai atidaryta 
Vilniaus Universiteto 
Teisės Klinika.

Nauja viešoji įstaiga 
jau antrą mėnesį teikia 
nemokamą teisinę pagal
bą socialiai remtiniems 
asmenims civilinėse,dar
bo ginčų ir kitose bylo
se, išskyrus baudžiamą
sias.

Kitas Teisės Klinikos 
tikslas - mokyti Viniaus 
Universiteto Teises fa
kulteto studentus, lavin
ti jų teisinio darbo įgū
džius ir ugdyti aukštos 
moralės asmenybes.

• Lietuvos lengvosios 
pramonės įmonėse šiuo 
metu dirba daugiau kaip 
60.JUO kvalifikuotų spe
cialistų ir darbininkų, Ku
rie pagamina šeštadalį 
valstybės pramonės pro
dukcijos.

• Amerikos "Health Of 
Children" gydytojai š.m. 
rugsėjo mėn. pabaigoje 
Vilniaus Univęrsitėtineje 
vaikų ligoninėje nemo
kamai operavo 20 sunkio
mis urologinėmis bei ki
tomis ligomis sergančius 
vaikus.

Taip pat padovanojo 
labai reikalingą ligoninei 
urologijos reikalams apa
ratą.
• TARPTAUTINĖ KON
FERENCIJA,vertinant Mo
lotovo-Ribentropo Paktą 
prasidėjo Vilniuje š.m. 
rugsėjo mėn.28d. Buvo 
svarstoma šio slaptojo 
pakto pasekmės.Taip pat 
Baltijos valstybių dabar
tis ir ateitis.

Konferencija vyko Sei
mo Rūmuose,dalyvavo žy
mūs politikai, istorikai, 
politologai iš Prancūzi
jos, Islandijos, Norvegi
jos, Danijos, Čekijos, 
Suomijos, Rusijos,Lenki
jos, Baltarusijos, Rumu
nijos, Lietuvos, Latvijos, 
Estijos.

• Rokiškio 500 metų ju
biliejaus iškilmėse, rug
sėjo mėn.25—26 d.d. bu
vo pastatyta paminklinė 
arka. Miesto gyventojus 
ir svečius su jubiliejumi 
pasveikino atvykę Lietu
vos Respublikos prez.Val
das Adamkus ir Seimo 
pirm. Vytautas Lands
bergis.
• "MAŽEIKIŲ NAFTOS" 
koncerno atstovai pa
kartotinai patvirtino,kad 
pagal JAV "American Pe
troleum Institut" bei Lie
tuvos gamtosaugos stan
dartus Būtingės Termina
las yra pirmaujantis pa
saulyje.

Kai kurie Latvijos pa
reigūnai vis : dar bando 
apkaltinti Būtingės Ter
minalą Latvijos pakran
čių tarša, nors ketvirta
sis . tanklaivis išplaukė 
rugsėjo mėn.15d. Visą 
tanklaivių krovimą stro
piai prižiūri Aplinkos Mi
nisterijos Klaipėdos ra-
jono departamento atsto
vai.
BESIRŪPINANT TAUPYTI 
LESĄS

1998 m. visos valsty
bes valdymo išlaidos sida- 
re 720 mln.litu. iš jų kas 
met teisėju ir teismo 
darbuotoju algoms skiria
ma apie 90 mil.litu. Di - 
dziules algas gaunantys 
teisėjai tvirtina, kad ju 
algų jokiu budu negalima 
mažinti, nes, esą, sutriks 
teismu darbas. Dabar ir 
Prezidentas, Seimo Pir -

LIETUVOS RESPUPLIKOS PREZIDENTO
VALDO ADAMKAUS IR PONIOS ALMOS ADAMKIENĖS

SEKMADIENĮ, SPALIO mėn.24 dieną, 14:45 val.( 2:45 v.p.p.)

VYKS LIETUVIŠKOS BENDRUOMENĖS

PIRMĄ KARTĄ LIETUVOS IR KANADOS ISTORIJOJE, 
L.R.PREZIDENTUI LANKANTIS KANADOJE,

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO VALDYBA 
KVIEČIA LIETUVIŠKĄ VISUOMENĘ DALYVAUTI 

IŠKILMINGAME

(POKALBIS SU PREZIDENTU RASTU PATIEKTU KLAUSIMŲ. FORMOJE) 
IR ATSISVEIKINIMAS

ĮĖJIMAS: LAISVA AUKA

PAGERBIME - VAKARIENĖJE
1999 metų SPALIO mėn.23 d., 17:30 vai. (5:30 v.v.) 

TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE

BILIETAI gaunami pas J. VINGELIENĘ,tel: (416) 233-8108)
VISAS PELNAS SKIRIAMAS PONIOS ADAMKIENĖS VAIKŲ GLOBOS FONDUI

VALDU ADAMKUM
DIDŽIOJOJE ANAPILIO SALĖJE 

OFICIALUS PRIĖMIMAS 
MENINĖ PROGRAMA 
PREZIDENTO KALBA 

PREZIDENTINIAI APDOVANOJIMAI

Prezidentas Valdas Adamkus

m įninkąs ir Premjeras gau 
na mažesnius atljyginimus 
negu Konstitucinio, Aukš
čiausiojo ir Apeliacinio te 
teismu teisėjai. Prezident- 
to alga iki dabar buvo 
12.500 lt., o Konstitucinio 
Teismo Pirmininko - dau
giau negu 18.500 lt.

Socialines apsaugos ir 
Darbo Ministerija jau yra 
parengusi įstatymu projek 
tus kaip sumažinti labai 
didelius teisėju atlygini - 
mus (jie svyruoja priklau

sant nuo vietoves), bei 
visokie priedai.

Kai kur jau susilauk
ta neigiamo Teisingu
mo ir kai kuriu kitu mi
nisterijų įvertinimo. Ypač 
teisėjai mano, kad ju atly 
ginimai neliečiami, o atei 
tyje net turėtu didėti...

Kodėl ir kaip mano to 
kiu budu išlaikyti savo 
"orumą"? Nepaslaptis, kad 
yra teisėju, kurie net ir 
sumažintos algos nebutu 
verti...



Dešinėje:

Lietuvoje

su "KARDO” redaktorium 

mj. A.Martinioniu ~

Stasys Prakapas

DOVANA NAUJAM TŪKS
TANTMEČIUI

Lakūnas Jurgis Kairys 
sėkmingai atliko ~ istorinį 
skrydį po dešimčia Vil
niaus tiltų. Akrobatiniu 
lėktuvu "Su —26", kurio 
sparnų plotis 8 metrai 
ir 2G centimetrų,per dvi 
dešimtis minučių praskri
do po Valakampių, Šilo, 
Lazdynų, Vingio parko,

KNYGA APIE ARMIJĄ KRAJOVĄ

Pirmoji knyga apie Armijos Krajovos (AK) veiklą 
Lietuvoje išleista 1995 metais. 1999m. "Vilnijos" 
draugija ir Lietuvos Politinių Kalinių ir Tremtinių 
Sąjunga išleido antrąją dalį. Ją sudarė Kazimieras 
Garšva. Joje pateikiami moksliniai straipsniai, 
istorijos šaltiniai, įvairus dokumentai apie dar ma
žai tyrinėtą mūsų istorijos laikotarpį. Prieš keletą 
metų Vlniuje, Mažųjų Brolių Bernardinų vienuolyne, 
aptiktas Armijos Krajovos Vilniaus apygardos archy
vas, padėjo naujai nušviesti daugelį šio AK veiklos 
momentų. Vilniaus pygardos AK vadovai savo pa
grindiniu tikslu laike prijungti pietryčių Lietuvos 
teritoriją prie Lenkijos. Todėl terorizavo, plėšė, 
žudė to krašto lietuvius, ir ne tik ten, kur daugu
mą sudarė sulenkėję gyventojai, bet ir apylinkėse, 
kur lietuviai sudarė daugumą (Marcinkonių, 
Dubingių, Gervėčių ir kt.). Siekdami šių tikslų, Vil
niaus pygardos AK vadovai bendravo netgi su na
ciais.

Viename AK dokumente teigiama, kad "būtina at
remti lietuvių pretenzijas į Vilnių, reikia perkelti 
Vilniaus sienas į Vakarus, įjungiant į Lenkiją Kauną 
su apylinkėmis".

Ten pat tvirtinama, kad "Lietuva visada bus 
mūsų priešininkė, geidžiant Lenkijos pražūties ir po 
to tykanti grobio".

AK sudarinėjo sąrašus baustinių asmenų; 
pvz. A.Krūminis ten pateko dėl to, kad "klaupėsi 
prieš lietuvišką vėliavą ir ją pabučiavo".

Knygoje pateikiama neginčijamų faktų apie "kra- 
jovcų" bendravimą su vokiečiais. Pavyz
džiui, "hitlerininkai tyčia atgabendavo ginklų, amu
nicijos ir maisto produktų į nuošalias geležinkelio 
stoteles, ir lenkų partizanams belikdavo "pagrobti 
laimikį".

Vertingas knygos skyrius - ištraukos iš lietuvių 
pogrindinės spaudos. Čia randame medžiagos apie 
krajovcų "žygdarbius" ir kitos įdomios informaci
jos.

Štai laikraštis "į laisvę" (1943.05.25) atremia len
kų propagandos teiginius, kad esą "lietuviai žydų žu
dynėmis pritaria" ir teigia: "Lietuvos Laikinoji vy
riausybė neišleido ne vieno prieš žydus nukreipto nu
tarimo", o lietuvių tautos veteranai memorandumu 
protestavo dėl žydų žudymo.

Knygos "Armija Krajova Lietuvoje" antroji dalis 
padeda geriau suvokti sudėtingus tautinius to meto 
santykius pietryčių Lietuvoje. Dar daugiau: padeda 
suprasti, kad klaidų būta, bet jas reikia taisyti. Tai 
ypač aktualu šių dienų normaliai besiplėtojančių Lie
tuvos ir Lenkijos santykių akyvaizdoje. Tik vispu
siškai sąžiningai, objektyviai įvertinę padėtį, galime 
būti ramus dėl ateities.
(Platesnės žinias patiekė Ričardas Šalčius "Tremti
nyje" Nr.22? 1999m.)
1999. X.5d.

Žirmūnų, Geležinio Vilko 
Liubarto, Žvėryno, ža
liuoju ir Baltuoju tiltais.

Po pastaruoju tiltu 
drąsusis lakūnas iš viso 
nėrė net keturis kartus.

Lakūnas šį savo skry
dį skiria artėjančiam 
naujajam tūkstantmečiui. 
Skrydis įvykdytas š.m. 
rugsėjo mėn.20d.

• Lietuvos ir Lenkijos 
ūkio ministerial teigia
mai vertina Lietuvoje 
gaminamos elektros ener
gijos eksporto į Vakarus 
projektą. Ministerial 
E.Maldeikis , ir J.Štein- 
hofas sutarė, kad Lietu
vos ir Lenkijos energeti
kos sistemų sujungimo 
projektą ir Lietuvoje ga
minamos elektros ener
gijos eksportą į Vaka
rus reikia įgyvendinti 
kuo greičiau.
• į Klaipėdą atkeliavo 
Ecopos Tarybos apdova
nojimas Garbės vėliava, 
skirta už pastangas 
stiprinti ryšius su kitų 
šalių miestais. Tam, kad 
gautų šią vėliavą, Klai
pėdos miesto Savivaldy
bes pareigūnai praėjusių 
metų pabaigoje Europos 
Tarybai pateikė paraiš
ką, kurioje apžvelgta 
miesto raida per dešim
tį pastarųjų metų.

Aukso siūlais siuvinėta 
vėliava su tos pačios 
spalvos apvadu populia
riausias Europos Tary
bos apdovanojimas. Jis 
šiemet skirtas 28 savi
valdybėms.
• Statistikos departa
mento duomenimis, ba
landžio mėn. 1d.Prancū
zijos investacijos Lietu
voje sudarė daugiau kaip 
22 mil.JAV dolerių. Pir
mojo pusmečio apyvarta 
tarp dviejų valstybių bu
vo 160,5 mil.JAV dole
rių, Lietuvos eksportas į 
Prancūziją siekė 72,3 
mil.JAV dolerių.

Per pastaruosius tre
jus metus Lietuvos ir 
Prancūzijos prekyba iš
augo beveik 2% karto. 
Prancūzijos prekybos 
apimtys su Lietuva yra 
didžiausios tarp visų Bal
tijos valstybių.

• Kompiuterinei 2000 
metų problemai spręs
ti iš t Lietuvos Vy
riausybės rezervo fondo 
numatoma skirti iki 4,5 
mil.litų, prieš tai jų pa
naudojimo sąmatą pa
tikslinus ir suderinus su 
Finansų ministerija.

Sprendžiant 2000-ųjų 
kompiuterių problemą, 
Lietuva pripažįstama vie
na iš lyderių informa
cijos vadybos srityje ir 
patenka į pirmąją kate
goriją, kartu su JAV,Ka
nada, Australija.

f PO LIETUVĄ BRANGIĄ 
(Keletas momentų)

Didžiulis "Boing" lėk
tuvas laimingai nusilei
džia Helsinkyje ir jau 
jautiesi arti gimtinės. 
Čia matosi kitas pasau
lis, žmones ne taip su
simaišę kaip Kanadoj ar 
Amerikoj,daugiausia švie
siaplaukiai. Pastebėjau, 
kad aerodromo krautu
vėse viskas brangiau ne
gu pas mūs, Kanadoje.

Neteko ilgai laukti,kai 
pasirodė Lietuvos Oro 
Linijos lėktuvas "Stasys 
Girėnas". Tai puikus pro- 
pelerinis lėktuvas, tal
pinantis arti dviejų šim
tų keleivių. į Vilnių skri
dimas tetruko apie va
landą. Lėktuve puikiai 
pasitarnavo lietuvaites 
palydoves, buvome aprū
pinti ir lietuviška spau
da.

Vilniuje kas man pati
ko, kad išlipus iš lėktu
vo ir atėjus į aerouostą, 
čemodanai jau mūsų lau
kė.į mano kanadišką pa
są užspaudė antspaudą, 
ir tuo viskas buvo at
likta. Muitinės tarnau
tojai išvis nieko neklau
sė, ką čemodanuose tu
rime.

Giminės jau laukė ir 
tuojau mes pajudėjome 
link Kauno ir, pagaliau, 
Žemaičių plentu — link 
Raseinių.
••• Prie Raseinių yra 
įsikūrusi Kanados AGRO 
žemės ūkio bendrovė,ku
ri Raseinių rajone nuo
moja ūkius ir jau yra ap
dirbama virš 3000 ha že
mės. Gražu, kai pasė
liai gražiai auga ir tvar
kingai prižiūrimi. Sėja 
trąšas bei naikina pikt
žoles lėktuvais.

Kaip tėviškėje per tiek 
metų viskas pasikeitė! 
Nėra namų, nėra sody
bos, kuri ten stovėjo:

Ten, kur mūsų namai 
stovėjo,
Taip nyku, tarp arimų 
lygiu-
Ne nuo vėjo, nuo vėjo. 
Tarsi mažas vaikas ver
kiau...
Nieko man nesako tie 
medžiai,
O anuos kažkas nukirst 
suspėjo, 
Pavedžiok mane dar at
mintie,
Tais takais, kur žolė, 
dar žėlė...

Stasys Prakapasj

Pabuvojęs kelias dienas 
tėviškėj, išvažiavome į 
Klaipėdą.

Puikus plentas vingiuo
ja tėvynes laukais. Pro 
mašinos langą matėsi 
puikus vasaros gamtos 
peizažas. Važiuojant pro 
Kryžkalnį, teko matyti 
susprogdintą sovietų lai
kais pastatytą paminklą, 
išlikusi statula atsidūrė 
jau Grūtos pelkių mu
ziejuje, kurią vėliau ten 
mačiau. Grįžtant, susto
jome prie Virtuko, miške 
esančio paminklo žuvu
sioms partizanams atmin 
ti.
••• Važiuojant į Kauną 
iš Alytaus, sustojome 
Birštone, vasarotojų vie- ✓ 
tovėje. Čia gražusis Ne
munas teka pro šalį. 
Gražu buvo pasigėrėti 
tiek daug apdainuota mu
su upe. Atminimui pa
dariau nuotrauką prie ne
seniai pastatyto pamink
lo. Kaune teko pabūti 
keletą dienų. Turėjau 
progos dalyvauti STASIO 
LOZORAIČIO laidotuvė
se ir jas įrašyti į video 
juostą.

Kaune buvo malonu ap
lankyti ne tik gimines, 
bet ir kur mokiausi ge
ležinkelio mokykloje. Ir, 
taip pat, Kaune buvau 
per prievartą paimtas į 
vokiečių aviaciją. Tuo 
pačiu ir atsinaujino pri
siminimai pačios jaurtys- 
tės pradžios ir praeitą 
kelią iki dabar...

Pagalvoju juk: 
išeiviu juk tai būti bai
su, 
Kai sugriauti į praeitį 
tiltai, 
Ir dabar man atrodo,'kad 
Iš gyvenimo tyliai išeinu 

Lietuvos oras buvo 
gražus ir giedras, gimi
naitis mane atvežė į Vii* 
nių. Čia manęs jau lau
kė "Kardo" redaktorius 
ir daugelio knygų 
autorius dim.maj.Anta
nas Martinionis. Jo šei
mos globoje pasivaišinorn 
ir aptarėm spaudos reika
lus. Tarp kitko, aš atve
žiau knygą spausdinimui, 
kurią parengė Kanados 
žurnalistų Sąjunga.

"Kardo" redaktorius, 
iki šiol jį redagavęs, pa
sitraukė ir tik paskutinį 
numerį išleis rugsėjo mė-

(^iūr.4 psL.....)
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Šis paminklas pastatytas ir pašventintas š.m. rugpjū
čio mėn.1 d.Sedoje, minint 55 metų sukakti. Užrašas 
skelbia: ” ZUVŪSIEMS 19944 Spalio 7 SEDOS KAU - 
TYNESE TĖVYNĖS APSAUGOS RINKTINES KARIAMS 
ATMINTI,- KOVU DRAUGAI“ Nuotr: A.Myles

Linksmi grįžo mūsų sportininkai iš Tarptautinės Olimpiados Danijoje su taurėmis 
ir žymenimis

DARBŠTŪS LIETUVOS MOKSLEIVIAI LAIMĖJO
MEDALIUS

Šią vasarą tarptautinėse varžybose dalyvavę Lie
tuvos moksleiviai labai sėkmingai pasirodė ir pelnė vi
są eilę apdovanojimų.

Jaunųjų Chemikų Olimpiadoje Tailande,. Bankoke - 
sidabro medali laimėjo alytiškiai: VOLUNGES Vidurio, 
Mokyklos moksleivis Edvinas Orentas, o bronzoą-DAI- 
NAVOS Vidurines Mokyklos auklėtinis Donatas Zmui - 
dzinavičius >

IŠ Matematikos Olimpiados Rumunijoje, Bukareš
te du bronzos medalius išsikovojo KTU Gimnazijos 
mokinys Gediminas Lukšys ir Kretingos Simano Dau-

(atkelta iš 3 psl.)
Po Lietuva.....
nesį. Tolimesnis šio žur
nalo likimas nežinomas.

Vilniuje yra tiek daug 
kur .nueiti. Aplankiau 
gražiąsias šventoves. 
Miestas dabar daug gra
žiau atrodo, negu seniau 
Kiek dar prisimenu,aug
damas, kartu su drau
gais svajojome, kad ir 
vėl Vilnius būtų mūsų 
sostinė, kad atgautumė- 
me iš lenkų pagrobtą. 
Jame mūsų Lietuvos vi
sa istorija!

Dabar mūsų svajonės ta
po realybe, džiaugiuosi 
galėdamas dabar laisvai 
jausti sostinės žemelę. 
Eidamas galvoju:
Paliksiu šią žemę o po 
savo kojomis,
Visus šios žemės peiza
žus,
Ką aš visą gyvenimą sva
jojau,
Telieka tik prisimini
mas gražus...
•••Teko daug girdėti 
apie Druskininkų poilsio 
ir gydymo miestą. Jis 
apsuptas didžiulio miško 
Pušys sudaro poilsiauto
jams sveikatingą orą, o 
šiaip miestas man 
neatrodė patrauklus.

Sugalvojome grįžtant, 
pakelyje aplankyti ir Grū
to pelkės "stabų” mizie- 
jų. Maloniai priėmė ir 
apvežiojo R. Malinauskas, 
savininko sūnus, čia pa
statytos gražios dirbtu
vės, dirba gana daug 
darbininkų, kurių daugu
mas savo mašinomis at
važiuoja į darbą. Ap
linka labai gražiai su

tvarkyta. Kas pagalvotų, 
kad tokioje vietoje būtų 
taip pavyzdingai sutvar
kyta ir dar parūpinta tiek 
daug darbo vietų.

Tie visi komunizmo 
"stabai" labai negarbin- 
gau sukišti pelkėje, dar 
kolkas neužbaigti darbai 
ir Muziejaus visas pro
jektas sustabdytas, ieš
kant geresnio sprendimo.

••• Paviešėję, iškelia
vome į Alytų, ten kur 
viena mano sesutė 
gyvena. Alytus gražus 
miestas. Dabr naujai at
sidarė kelios labai pui
kios maisto ir kitokių 
reikmenų krautuvės. Ap
silankydavau kasdien.Pa
tarnavimas dar manda
gesnis negu kitur. Čia 
galima nusipirkti veik 
viską, ko reikia.

Atėjo jau laikas iške
liauti ir vėl grįžti į kai
mą pas brolį,prie Rasei
nių. Dar išėjau į laukus 
pasakyti:
Sudie, sudie laukams su 
dūzgesiu kamanių, 
Margiems^ žiedams sudie 
iki sekančio karto.
Dar jaučiu, kad sugrįšiu 
čia prie šio seno kelio, 
O gal jau ir niekados...

Norėčiau pasakyti, kad 
važiuoti į Lietuvą yra 
saugu. Čia gyvenimas te
ka, kaip ir visur. O bi
joti kokių nors plėšikų, 
ar kt. nėra jokio pagrin
do. Galima tik laikraš
čiuose pasiskaityti, Kad 
kažkur kas įvyko. Žino
ma, visur žmogus turi 
būti apžvalgus, tai ir 
viskas bus gerai.

Beje, pastebėjau, kad

dijos 
TENFALL" 
vadovaujama 
prezidento ir vyriausiojo 
valdytojo (Carl Erik Ny
quist). Šis patvirtino il- 

, , _ galaiKius šios kompa-
kanto Vidurinės Mokyklos auklėtinis Paulius Drungilas. nijos interesus plėsti sa

vo veiklą Baltijos šaly
se. "Vattenfall" ketintų 
dalyvauti įmonės "Lietu
vos energija" restruktū
rizavimo programose.

"Vattenfall" koncernas 
yra vienas didžiausių 
energijos ir šilumos ga
mintojų ir tiekėjų Euro
poje. Jame dirba apie 
83ud darbuotojų, gamina 
ir tiekia apie 20 % vi
sos Šiaurės šalyse su
naudojamos elektros ener- 

NO MOKYKLĄ, eilę metų gyvena ir dirba netoli Mer- gijos, jam priklauso 2 ato- 
kines, Maksimonią kaime/ minės elektrinės, 7u

hidroelektrinių, 15 šilu
minių elektrinių.

Šiuo metu "Vattenfall" 
yra įsigijusi 9% "Lietu
vos energijos" akcijų. Ji 
yra pasirašiusi ketinimų 
protokolą su Kauno mies
to savivaldybe ir bend
rove "Kauno energija" 
dėl Kauno miesto ir ra
jono šilumos gamybos 
bei tiekimo sistemos nuo 
mos 15 metų.

Iš Italijos ,Padua vykusių fiziką varžybų tris 
bronzos medalius parsivežė Lietuvos abiturientai: Ak
menės VENTOS Vidurinės Mokyklos moksleivis Neri
jus Rusteika, Vilniaus IX-tosios Vidurinės Mokyklos 
auklėtinis Justas Brazauskas ir Vidas Pažūsis iš Sir - 
vintu ATŽALYNO Vidurinės Mokyklos.

I Italiją buvo suvažiavę daugiau kaip 3U0 mokslei
vių "iš 62 valstybių. Tarp varžovų buvo tiktai 'pen
ketas merginų.
Visi grižo labai patenkinti ir pasiryžą vėl dalyvauti O- 
limpiadose. Žinoma, ir vėl laimėti.

MOLIO KERAMIKA NETOLI MERKINES
Saulius Indrašius, baigęs Vilniuje ČIURLIONIO ME

Atgimimo metais jis yra išvaikščiojęs dabar dar vi 
rusų valdomą Kaliningrado vardu pavadinta sriti, lan - 
kė Herkaus Manto kovų vietoves. Ant kalno, kur šis 
prūsu vadas kovėsi, buvo pastatytas Sauliaus IndraŠiaus 
sukurtas paminklas Herkui Mantui ir pražuvusiai musu 
brolių prūsų genčiai..

Tai buvo 3 metru ilgio žaltys, sukapotas į tris da
lis... Bet jis baugino dabartinius šios srities šeiminin
kus, nes pabijojo,kad skatins lietuvių norus prisijungti 
prarastas žemes Vakaruose ir Rytuose. Tad si paminklą 
išmontavo, kažin kur paslėpė, o gal ir sunaikino...

Saulius Indrašius savo įsirengtoje studijoje dirba i- 
vairius molio keramikos puodus , vazas, žvakides,ža
la akmens skulptūras. Savo sodyboje jis moko ir 
pradedančius menininkus bei amatininkus. Turi nedide
lį ūkelį, laiko keletą ožką,augina tris vaikus. Čia pat 
gyvena ir ję motina keramike, mitologiniu personažų 
lipdytoja. Čia ir jo sesuo Rūta >ir brolis Džiugas mėgs-ryt>OS Pirm’ Sermon 
ta kurti molinukus ir spalvingus puodukus. Ju visų di
džiausias turtas - kūrybinė ramybe-neramybe. Ir visko 
užtenka.
• Farmacijos bendrovėje 
"Sanitas" penktadienį pra
dėjo veikti naujas ampu- 
linių preparatų gamybos 
baras, kainavęs 13 mil.lL 
tų. Jame įvesta valdymo

į Lietuvą importuoja tuos 
produktus, kurių pilnai 
yra pagaminama savaja
me krašte. Ne tiktai pi
nigai išeina į užsienį,bet 
kartu ir darbo jėga, kas 
sukelia didesnę bedarbę. 

sistema, atitinkanti GMP 
(geros gamybos prakti
kos) standartus.

Nauja produkcija bus 
importuojama į Viet
namą, Kambodiją, Vene- 
cuelą, Malaiziją, Tailan
dą, Kiprą, bei kitur. Per 
penkerius metus numa
tyta visą įmonę atnau
jinti pagal GMP reika
lavimus. į 
konstrukcijos projektą in
vestuotas įmonės trejų 
metų pelnas.

"Sanito" re-

ŠVEDAI KETINA PLĖS
TI SAVO VEIKLĄ BAL
TIJOS ŠALYSE
• Premjeras
Paksas rugsėjo
Vilniuje susitiko 

koncerno
delegacija, 
bendrovės

Rolandas 
men. 28d. 
su šve- 

"VAT-

B

■s
1

• GUDIJOS prez.A.Luka
šenka, pykdamas,kad Lie
tuvoje apsistojo jo išvai
kytos Aukščiausiosios Ta-

1
recki,neleis prez. Valdo 
Adamkaus lėktuvui skristi 
per Gudijos (Baltarusijos)! 
teritoriją, vykstant į kon
ferenciją Kryme. Į Balti
jos ir Juodosios jūros sa
lią vadovų konferenciją 

numato atvykti Armėnijos 
Azerbaidžano, Turkijos, 
Gruzijos, Ukrainos, Mol - 
dovos, Suomijos,Vengrijos 
Graikijos, Latvi jos,Estijos 
ir Lietuvos prezidentai.

A.Lukašenka nebuvo 
pakviestas.

4 psl.



PRIE ATNAUJINTO DARIAUS - GIRĖNO PAMINKLO ČIKAGOJE:

Lietuvos ambasadorius Washington1’ e, Stasys Sakalauskas (antras iš 
kairės) prie atnaujintojo paminklo sveikinasi su žurnalistu Petru Pet- 
ručiu. Salia jo - žinomas Čikagos lietuviu veikėjas Albertas Kere - 
lis Nuotr: Ed.Sulai&o

PRIE ATNAUJINTO PAMINKLO

Edvardas Šulaitis
Čikaga yra stipriai su

sijusi su žymiųjų lakūnų 
Stepono Dariaus ir Sta
sio Girėno vardais, čia 
jie planavo skrydį į 
Lietuvą, čia gyveno ne- 
rūažai jų giminių, čia 
buvo ir pastatytas jiems 
pirmasis didžiausias pa
saulyje paminklas (Lie
tuvai atgavus Nepriklau
somybę, Kaune buvo su
kurtas ir pastatytas kiek 
didesnis paminklas).

’Vaciau 1935m. liepos 
mėn.28d. Čikagoje ati
dengta, šiems Atlantą 
nugalėjusiems lakūnams, 
paminklas per daugiau 
kaip 6 dešimtmečius spė
jo pasenti ir apsidėvėti, 
laoai buvo reikalingas re
monto. Tam reikalui per
nai buvo sudarytas atnau
jinimo komitetas,
įsteigtas lėšų rinkimo 
fondas. Gaila, lietuviai 
mažai šį fondą rėmė, o 
Čikagos Parkų Distriktas 
kurio ribose šis pamink
las randasi, pradžioje no
rėjo, kad lietuviai su
rinktų pusę reikiamos su
mos (tuomet ji buvo nu
matyta 40 tūkst.dol.).

Pamatę, kad lietuviai 
negali sudaryti reikia
mų . lėšų, šį paminklą 
ėmėsi remontuoti vieni 
amerikiečiai. Kuomet jie 
pradėjo dirbti, sąmata 
kilo... Sakoma, kad re
montui jie išleido apie 
300 tūkst.dolerių.

Reikia pasakyti, jog 
šis paminklas, kurį supro
jektavo architektasč.B. 
Koncevičius, 1935 me
tais kainavo 11.459 dole
rių. Taigi, jo remontas, 
jeigu tikėti Čikagos Par
kų Distrikto vadovybės 
duomenimis, atsiėjo apie 
25 kartus daugiau negu 
jo pastatymas.

Iškilmėse:
Atstatymo komitetas 

š.m.rugsėjo mėn. 19d. su- 
1999. X.5d.

rengė iškilmes prie 
atnaujinto paminklo. 
Vyko specialios pamal
dos Švenčiausios Merge
lės Marijos Gimimo baž
nyčioje, nepertoliausia 
nuo paminklo. Po 
pamaldų eisenoje, kurio
je žygiavo uniformuoti 
šauliai bei kitų organiza
cijų atstovai su 
vėliavomis,susirinko prie 
paminklo, iškilmių pra
džioje himnus sugiedojo 
solistai Margarita ir Va
cys Momkai, programai 
vadovavo Paminklo
Atstatymo Komiteto pir
mininkas Albertas Kere
lis.

Kalbėjo žymūs svečiai
Kalboms buvo pa

kviesti žymieji svečiai. 
Pirmoji sveikinimo žodį 
tarė Lietuvos Kultūros 
vieeministerė Ina Mar
čiulionytė.

Kalbėtoja pabrėžė, 
kad Darius, Girėnas Lie
tuvoje nėra užmiršti. Ji 
taip pat pareiškė, jog 
kiti lakūnai dabar čia yra 
dėmesio centre. I.Mar
čiulionytė priminė la
kūno Jurgio Kairio sen- 
sacinį skrydį, nardant po 
10-ties Vilniaus miesto 
tiltais Baltijos Kelio de
šimtmečiui pažymėti. 
Taip pat pažymėjo, kad 
naujai Lietuvos vyriau
sybei vadovauti atėjo 
taip pat neeilinis lakū
nas - Rolandas Paksas. 
Viešnia iš Vilniaus be to 
papasakojo apie projek
tuojamą Aviacijos Muzie
jų Lietuvoje.

Žodį tarė ir kitas žy
mus atstovas — Lietuvos 
ambasadorius Washingto
ne Stasys Sakalauskas. 
Jis perskaitė Lietuvos 
prez.Valdo Adamkaus svei
kinimą šių iškilmių da
lyviams ir prisijungė 
prie sveikinimų Čikagos 
lietuviams šios neeilinės 
šventės proga.

Kiek ilgėliau kalbėjo 
Stasio Girėno pusbrolis 
Aleksandras Atutis,atvy- 
kęs iš Klalifornijos. iš 
amerikiečių tarpo svar
biausiu kalbėtoju buvo Il
linois valstijos Seimo 
pirm. Michael Madigan. 
Taip pat buvo perskai
tytas sveikinimas raštu 
is Illinois valstijos gu
bernatoriaus George 
Ryan. Sveikinimą atsiun
tė ir pakviestas į iškil
mes atvykti Lietuvos 
Seimo Pirmininkas Vytau
tas Landsbergis. Jo laiš
ką perskaitė iškilmių pro

gramos vedėjas.
Publikai buvo pristaty

tas paminklo atnaujini
mui mintį davęs Petras 
Petrutis. Garbės svečių 
tarpe prie paminklo, ša
lia aukščiau minėtųjų 
taip pat buvo Lietuvos 
Gen. Konsulas Čikagoje 
Giedrius Apuokas. ir 
"Draugo” dienraščio vyr. 
redaktorė Danutė Bindo

iš senų laikų išlikusioje 
spaudoje rašyta,kad kai 
buvo atidengtas šis pa
minklas 1935—siais me
tais, iškilmes stebėjo 
apie 40 tūkst. žmonių! 
Atnaujinimo šventėj 
buvo 40b asmenų. Atro
do, kad laikui bėgant, 
dėmesys Atlanto ‘ nugalė
tojams Čikagos lietuvių 
tarpe gerokai sumažėjo.

Pasirodė karo veteranai
Šiose iškilmėse daly

vavo ir būrelis unifor
muotų Amerikos legijo- 
no - šio krašto vetera
nų lietuviškųjų postų: 
’’Dariaus ir Girėno" ir 
"Don Varnas" vardais pa
sivadinusių narių. Jie 
Atlanto nugalėtojų gar
bei iš šautuvų iššovė sal- 
ves.Šių postų narių skai
čius vis mažėja, nes mir
tis išretina jų eiles.Anks
čiau "Dariaus ir Girėno" 
posto vadovybė įstengda
vo paminėti žymiuosius 
lakūnus prie jiems pa
statyto paminklo. Dabar 
jau ji tokių iškilmių su
rengti nebepajėgia.

Kokia bus Dariaus-Gi
rėno minėjimų prie šio 
atnaujinto paminklo atei
tis? Kai kurie į atnauji
nimo iškilmes atsilankiu

AR ŽINOJOTE,KAD GALITE GAUTI 
LABAI NAUDINGĄ JUMS NUOSAVYBES 
MOKESČIŲ KREDITĄ ,. PERKANT 
NAUJĄ REZIDENCIJĄ-NAMA

MONTREALYJE?

AR ŽINOJOTE, KAD GALITE GAUTI
IR PARAMĄ SANDĖLIUKO NUGRIOVIMUI, 

O KAI KURIUOSE DISTRIKTUOSE - IR 
UŽ SAVO NAMO ATNAUJIMINĄ?

TEIRAUKITĖS 
www.ville.montreal.qc.ca/habitation 872-4630 •
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sieji tautiečiai teigė,kad 
gal tai jau bus paskuti
nis minėjimas. Tuo, 
žinoma, nelabai norėtųsi 
tikėti, tačiau tokia ne
labai miela mintis įky
riai peršasi. Jeigu, esant 
patogiam laikui ir gra
žiam orui vasaros atosto
gų, į paminklo atnauji
nimo iškilmes, kurios bu
vo kartu ir skrydžio per 
Atlantą b6— jų metinių 
minėjimas, atsilankė tik 
apie 4Uū žmonių, tai ką 
jau kalbėti, jeigu jis bu
tų surengtas skrydžio 
sukakties dienomis lie
pos mėnesį, kuomet vy

rauja karščiai ir tau
tiečiai atostogauja.

Gaila, kad minėjime 
nesimatė Lietuvių Bend
ruomenės pareigūnų bei 
žmonių, kurie susispietę 
apie Pasaulio Lietuvių 
Centrą Lemonte. Kaip 
matome čikagiečiai, kuo
met ten vyksta įvairūs 
minėjimai, į juos nuvyks
ta, o Dariaus-Girėno mi
nėjime asmenų iš ten 
beveik neteko matyti.Tai 
vis liūdnoki reiškiniai, 
kurie oendros lietuvių 
veiklos labui tikrai ne- 
padeda(Vis dėl to, reikia 
džiaugtis, kad Darius-Gi
rėnas anuo metu buvo 
šeštieji aviacijos istori
joje lakūnai, perskridę 
Atlantą. Ir amerikiečiai 
prisioėdami prie pamink
lo atnaujinimo, pa
rodė, kad jų skrydis 
svarous ir Amerikos isto
rijai. Tad pasistenkime 
bent geriau prižiūrėti 
atnaujintąjį paminklą ir 
sudarykime šiam tikslui 
planą. Red.).

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


IŠGANYTOJO P-JOJE: 
o Padėkos šventes pamal
dos vyks spalio mėn. 17d. 
11:15 vai r. Po jų - Lie
tuviu Nainy patalpose Pa
rapijos Moterų D-ja ruo
šia Padėkos vaišes-puotą.

Maloniai kviečia visus.

Lietuviu Namų žinios:
© Rugsėjo mėn. 19 d. LN 
Sekmadienio popietėje 
dalyvavo 210 žmonių.Pa- 
siraše svečių knygoje 1 iš 
Klaipėdos, 2" iš' St.Peters
burg,Fla., JAV.

Pranešimus padarė ir 
su svečiais supažindino LN 
Moterų Būrelio narė G. 
Butkienė.

e* IRENOS LUKOŠEVIČIE
NĖS Gobelenu Paroda vy
ko PRISIKĖLIMO P-jos Pa
rodų salėje š.m. rugsėjo 
niėn.26 d., sekmadienį.

Hamilton
HAMILTONO” A U K U RG” 
TEATRO VIEŠNAGE LE- 
MONTE PRIE ČIKAGOS

Hamiltoniečių teatralų, 
talkinant svečiams iš 
Šiaulių, pasirodymais ou- 
vo atidarytas Lernonte 
III. kultūrinių renginių 
rudens sezonas. Pir
mąją dieną, rugsėjo men 
1.1d., į naująją • Pasaulio 
Lietuvių Centro Lernon- 
te salę, pavadintą Lietu
vių Fondo vardu, 
sugūžėjo tiek žmonių, 
kiek rengėjai—PL Centro 
Renginių Komitetas ne
sitikėjo. Teko pristatyti 
nemaža atsarginių ke- 
džių. čia vyko jumoro 
vakaras, kurį atliko 
hamiltoniečių talkinin
kai - teatralai iš Šiaulių 
Miesto Teatro.

JONUI PAŠKEVIČIUI,
ilgamečiu! Toronto Lietuvių Namų Kultūros 
Komisijos iždininkui, iškeliavus Amžinybėn, 
nuoširdžią užuojautą artimiesiems Kanadoje 
ir giminėms Lietuvoje reiškia -

VIENINTELIS LIETUVIŲ, BANKELIS KANADOJE 
________ ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

Toronto Lietuviu Namu 
Kultūros Komisija

PRANEŠA ŠALFASS:

1999 m.S.A. Baltiecių ir Lietuvių Plaukimo Pir
menybes numatomos s.m. SPALIO mėn.23 arba SPA
LIO men.30 d., TORONTE, Kanadoje. Vykdo š.A.Bal- 
tiečių Plaukimo sekcija. Tiksli data ir vieta bus pra
nešta vėliau. Informacija:Modris Lorbergs, 73 North 
Heights Rd.,ETOBICOKE, ON., M9B 5H9; tel:416 - 
626-7262. Papildomai, ir visų' varžybų i reikalais 
kreipkitės į gen.sekr. Algirdą Bielskų, tek_ 216-486 - 
0889; faksas: 216 -481 - 6064. Centro V-ba

'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 12i 
dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKAME UŽ: 

kasd. pal. čekių sąsk. iki 
santaupas...........................
kasd. pal. taupymo sąsk.
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius............. .
180 dienų indėlius............
1 m. term, indėlius...........
2 m. term, indėlius...........
3 m. term. Indėlius...........
4 m. term. Indėlius...........
5 m. term, indėlius...........
RRSP Ir RRIF
(Variable).......................................... 2.50%
1 m. ind.......................................... ,..4.50%
2 m. ind.......................................... ....4.80%
3 m. ind...............................................5.00%
4 m. ind...............................................5.10%
5 m. ind........................................... ...5.50%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ

INTERAC KORTELĖ

2.25% 
2.75% 
.2.00%

PASKOLAS
Asmenines nuo........... 11.50%
nekiln. turto 1 m..........7.00%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

• Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu 
3 mil. dol. ir Kanados 
valdžios Iki $60,000 
sumos draudimu

...3.50% 

...3.50% 
....4.50% 
...4.80% 
,..5.00% 
....5.10% 
,..5.50%

1573 Bloor St West Toronto, Ont. M6P 1A6

KANADOS LIETUVIŲ FONDUI AUKOJO:
e A.a. Stasės Kanopienės atminimui- $50,- Sofija RaC 
stienė;
© A.a. Birutės Aukštaitienės atminimui- $75,-LR.Kal
vaitis iš' JAV. Dėkoja K.L.F.

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!

LIETUVIŲ 
KREDITO T Y T T,
KOOPERATYVAS PARAMA

’ REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ ! I

Pagrindinis pasirody
mas vyko sekančią dieną 
rugsėjo men. 12-ją, kuo
met ouvo suvaidintas 
Stasio Lauciaus 4 veiks
mų kūrinys "Ponios Žyd- 
rienės bendrabutis. Jį re 
žisavo prieš 50 metų 
Hamiltono "Aukure" pra
dėjusi darbuotis Elena 
Dauguvietyte— Kudabiene. 
Vaidino kartu ne tik ha- 
miltoniečiai, oet ir ak
toriai iš tėvynės: S.Jaku
bauskas, S.Pauliukonis, 
G.Udrėnas, a. Venckus.

Talkininkai buvo gra
žiai įsijungę į "Aukuro" 
vaidintoji) būrį. Tik gai
la, kad veikalas atrodė 
ištęstas ir reikalingas 
dar didesnio apkarpymo. 
pačiau puoliką vaidinto
jus priėmė labai šiltai, 
nemažai plojo ir gausiai 
gėlėmis apdovanojo.

Prieš spektaklį ir po 
jo prabilo scenos vete
ranė - E.Dauguvietyte — 
Kudabienė. Ji kalbėjo la
bai jautriai. Tai buvo 
lyg ir atsisveikinimas su 
čikagiečiais, kurie hamil- 
toniečius jau yra sutikę 
bent dešimt kartų.

Ed.Sulaitis

PRISIKĖLIMO
AR API.JQS KREDITO KOOPER VI A A AS

999 djolk’ge St.. Toronto. Ontario XI6I1 l \B 
'telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414

Anapilyje telefonas: 905 566-0006

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 vjr. 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 60 milijonu dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind........
180-364 d. term.ind......
1 metų term, indėlius...
2 metų term, indėlius...
3 metų term, indėlius..
4 metų term, indėlius..
5 metų term, indėlius...
1 metų GlC-mėn.palūk.
1 metų GlC-met. palūk.
2 metų GlC-met. palūk
3 metų GlC-met. palūk
4 metų GlC-met. palūk
5 metų GlC-met. palūk
RRSP, RRIF ir OHOSP

“Variable”............................. 3.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind.....4.50%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind.....4.85%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind.....5.10%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind.....5.15%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind.....5.40%

Taupomąją sąskaitą Iki.............2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk..........2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki......... 2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk.......................2.50%

3.15% 
3.65% 
4.15% 
4.60%
4.85% 
4.90% 
5.15% 
4.25%

4.85%
5.10%
5.15%
5.40%
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AKTYVAI per 115 milijonų dolerių

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo.................. 7.75%

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų
2 metų
3 metų
4 metų
5 metų

MOKA:
3.05% už 30-89 dienų term, indėlius 
3.15% už 90-179 dienų term, indėlius 
3.65% už 180-364 dienų term, indėlius 
4.15% už 1 m. term, indėlius 
4.60% už 2 m. term, indėlius 
4.85% už 3 m. term, indėlius 
4.90% už 4 m. term, indėlius 
5.15% už 5 m. term, indėlius 
4.25% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.50% už 1 m. GIC invest, pažym. 
4.85%.už 2 m. GIC invest, pažym. 
5.10% už 3 m. GIC invest, pažym. 
5.15% už 4 m. GIC invest, pažym. 
5.40% už 5 m. GIC invest, pažym. 
3.00% už RRSP Ir RRIF Ind.

(variable rate)
4.50% už RRSP fr RRIF 1 m. term. ind. 
4.85% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. ind. 
5.10% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
5.15% už RRSP Ir RRIF 4 m. term. Ind. 
5.40% už RRSP ir RRIF 5 m. term. Ind. 
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
3.75% už JAV dol.1 m. GIC
2.50% už JAV dol. kasd.pal. sąsk 

(US dol. Sav. Acc.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........ 7.7%%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų.................... 6.80%
2 metų.................... 7.20%
3 metų.................... 7.40%
4 metų.................... 7.45%
5 metų.................... 7.55%

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

Duodame:
- asmenines paskolas 

Iki $250,000;
- mortglčlus Iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Une of Credit) Ir
- komercinius mortglčlus

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2, 3 metų.

6.80%
7.20%
7.40%
7.45%
7.55%

5.95%

Duodame komercinius 
mortglčlus Iki $750,000.

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
Musų tikslas - ne pelnas, bpt sąžiningas patarnavimas

Nuošimčiai gall pasikeisti savaitės eigoje

KPUJS
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler’s cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų. 
Nekilnojamo turto paskolų (mortgage) drauda (Credit Union 
Insurance Services). Persiunčiame pinigus (Wire transfer) į Lietuvą 
ir kitus kraštus.

KASOS VALANDOS
• Pirm., antrad. ir 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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.20



floridą i
LIETUVIŲ KLUBE
® SPALIO mėn. 21d. 3 
vai.p.p. vyks VINCO KU
DIRKOS 100 metų 
mirties paminėjimas.Prog
ramą atliks žinoma pas
kaitininke dr.Irena Sla
vinskaitė ir aktorė, pa
sižymėjusi literatūros 
skaitovė Virginija Ko- 
chanskytė, abi iš Lietu
vos.

Po programos mažojo
je saleje vyks 
pabendravimas su viešnio
mis.

švarūs, atrinkti ir kiek 
galimu, pritaikyti šel
piamai šeimai. Šalia to, 
yra gerai žinoma, Kad 
daugyoė žmonių neturi 
pakankamai lėšų ir 
tiems "pigiems" v nusipirk
ti. BALFaS kviečia visus 
prisidėti prie spalio mė
nesio vajaus, kad suma
žintų vargą, ypač žie

DIDINGAS FILMAS “CLEOPATRA”
Algirdas GUSTAITIS yra oficialus filmu korespon - 
dentas Hollywood e. Jis pasidalina įspūdžiais apie di
dingąjį Egiptą ir ta tema pastatytas filmasuKleopatra".

• LAPKRIČIO mėn. 12d., 
6 val.p.p. SEZONO ATI
DARYMAS POKYLIS.
e Lz\PKRIČIO mėn.20d., 
2val.p.p. Lietuvių klubo 
narių susirinkimas.
«* LAPKRIČIO mėn.24 
PADĖKOS DIENOS PIE
TUS.
SPALIS tradicinis B ALFO 
menuo

Tai laikas,kada BALFO 
darbuotojai vykdo meti
nį aukų rinkimo vajų.Jau 
55 metai,kai tokiam dar
bui yra paaukotos nesu
skaičiuojamos valandos, 
surinkta didžiulė parama 
vargstantiems tautie
čiams visuose pasaulio 
kampuose, ypač remiant 
disidentus, jų šeimas ta
da okupuotoje Lietuvoje. 
Taip pat siuntiniais pa
lengvintas vargas per
sekiojamiems ir tremti
niams Sibiro gulaguose. 
Buvo teikiama pagaloa 
atvykti į JAV tiems, 
kurie galėjo ištrukti pro 
"geležinę uždangą"...

Šalpos reikalas nesu
mažėjo ir atgavus Lietu
vai Nepriklausomybę. Da
bar BALFAS rūpinasi 
vargstančiais buvusiais
partizanais, politiniais
kaliniais ir tremtiniais, 
našlaičiais,seneliais, li
goniais, moksleiviais.Gau 
narna daugybė prašymų, 
tad veikla nesustoja.

"Lietuvių Žinių" biule
tenyje, leidžiamame 
St.Petersburge, Florida, 
JAV-ėse, pateikiama to
kia trumpa statistika: 
"Per 1998m. iš JAV 
surinktų piniginių aukų 
ir gėrybių (kaip rūbų,ava
lynės, vaistų, vitaminų 
ir net maisto), BALFO 
Šalpos vertė sudarė $65u 
mil.iš jų $500.000 buvo 
pasiųsta į Lietuvą ir ki
ti $150.050 į kitus kraš
tus, daugiausia į Suvalkų 
trikampį. Lietuvai šalpa 
buvo ir piniginė, ir siun
tiniais, o į Suvalkų Tri
kampį vien siuntiniais.

Paskutiniu metu kaž
kas pradėjo sakyti, kad 
esą "skudurų Lietuvoje 
nereikia", kad dabar 
esančios kitos mados, o 
vartotų drabužių galima 
pigiai nusipirkti.BALFAS 
į tai atsako, kad 
turtingesniems, kurie 
gaudo madas, nieko ne
siunčia. Taip pat nesiun
čia skudurų siuntose, rū
bai yra geros kokybės, 
1999. X.5d.

Pries 5000 metų, Egiptas buvo valdomas faraonų, 
sostinė - Abidos. išvystyta įdomi ir reikšminga kul
tūra. 1700m.pr.Kr.sostine buvo Tėbai- Tuo 
laiku įsigalėję vadovai laikė vergais belaisvius ir ne
turtinguosius. Ilgainiui, vykstant karams, Egiptas 
nusilpo ir 30m. prieš Kr.pakliuvo Romos imperi
jos valdžion.

Egipto valdovo Ptolemėjo Auleto 'duktė Kleopatra 
savo tėvo testamentu , to meto papročiu, kad val
džia išliktų šeimoje buvo apvesdinta su savo dvy
likamečiu broliu ir tapo Egipto karaliene, Romos 
imperatoriui Cezariui nesipriešinus.

Šimtmečių bėgiuose apie ją rašė žymūs įvairių spalio mėn.20 ir 21 d.d. 
kraštų rašytojai, istorikai, apie ją legenda 
dėl savo įtakos Cezariui, Markui Antonijui, 
vianui.

Ji buvusi labai graži(nors vėliau kai kurie 
nys to nepatvirtino.Red.), mokėjusi 
kalbų,protinga, sumani, įtakinga,

tapusia 
Oktav-

duome- 
keletą 

valinga. 
Yra sukurta keletas filmų versijų apie Kleopatrą 

(atsimename Elizabeth Taylor ir Richard Burton 
pagrindiniuose vaidmenyse).

Šita Holywoodo "Kleopatros" versija: filmas pra
dedamas Romos imperijos kariuomenės įžygiavimu į 
Egipto valdovo miestą. Karių, politikų veiksmus ly
di intrigos, sąmokslai. Cezaris ir Kleopatra tampa 
meilužiais. Kleopatrai tačiau nepavyksta 
"prijaukinti" Cezario, nors ji pagimdė jam sūnų, jis 
išsiveržė į kitus karo žygius.

Kleopatra pasiryžo sutverti didžiulį laivyną karui 
prieš Romos imperiją. Mūšis jūroje baigėsi, neat- 
nešęs jai pergalės. Tuo tarpu (Cezarį nužudžius), 
Romos imperatorius Markus Antonius, užvaldęs Ry
tuose esančius kraštus, irgi neatsispyrė Kleopatros 
žavesiui Jr vedęs ją, laimėjo ir Egipto talką valdy
mui. Tačiau karas vis iš naujo įsiliepsnodavo. Kau
tynes laimėjo Oktavianas, bet karalienės Kleopatros 
sužavėti jam nepavyko. Ji įspūdingoje scenoje, 
šventykloje, nuodingos gyvatės įkandimu nusižudo.

J999m. pastatytas filmas pasižymi didingumu, 
puošnumu. Aktorė Leonor Varela - Kleopatra-gimu- 
si Čilėje, prancūzų-čiliečių kilmės. Vaikystė pra
leista Colorado valstijoje, JAV. Studijavo Pary
žiuje. Vaidino filmuose "Le Grand Slam", "The Man 
in the Iron Mask",ir kt. Besikalbant, pasisakė, kad 
trūko duomenų apie Ciceroną, Oktavijų ir kitus is
torinius asmenis. Vietomis nežinojo kaip elgtis, 
naudojosi nuovoka. Jos tėvas mokslininkas, daug su 
juo keliavo. Buvo Costa Rikoj, Vokietijoje,Ameriko
je. Paklausiau, kokios moterys galėtų lygintis su 
Kleopatra, atsakė, kad gal šiek tiek panašumo turė
jusi Evita ir Marylin Monroe.

Paryžiuje Leonorą pakvietė pokalbiui ir trumpai 
filmavo. Po to ir gavo Kleooatros rolę ir buvo ge
rai įvertinta. Ją nustebino senoji Egipto kultūra, 
didelės įtakos turėjusiomis moterimisj to krašto kul
tūros panašumūs su Graikija.

Julijų Cezarį vaidino Timothy Dalton. Aš-sakė jis- 
niekada nebuvau matęs tokių didingų scenų, seno
vinių laivų, atkurtos Aleksandrios uosto,turgaus aikš-

1449 rue SuAlexandre Telefonai:
Suite 500 A

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

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

mai artėjant. a Prano Dom .GIRDŽIAUS knygą NUO ARKLO PRIE
• Iš St.Petersburg^ į LYROS avo 35 Lietuvos bibliotekos. Jas padovano- 
IX-ją Tautinių šokių jo autork sūnūs Dovydas. Gauta gražių atsiliepimu 
šventę Kanadoje ateinan- įr padėkų, iabar ši knyga yra papiginta iki Nauju 
čių metų birželio men. Metu ($6), lunama Montrealyje AV P-jos kioske, ‘pas 
3u-liepos 2d.d. žada vyk- sūnų Dov' Ja Girdžiu 912 Grou ,Ville St.Laurent,QC, 
ti "AUDRA" ir daly vau- H4N 2C7 *, Canada ir "N L" Redakcijoje. Pas S.Praka - 
ti programoje. Dalia pą Toronte. 
Adomaitienė suteikia in-
formacijų apie vieŠDu- ~ ~~
čius, kainas ir kt. RUOŠIAMAS LTSS LEIDINYS

XI-sios Lietuvių Tau
tinių Šokių šventes pro 
ga yra ruošiamas specia
lus leidinys. Rengimo Ko 
mitetas ir jo pirmininkai 
Ramūnė Sakalaitė-Jonai- 
tienė ir Vincas Piecaitis , 
kviečia ir ragina visas 
lietuviškas organizacijas, 
veikiančias Kanadoje pri
sidėti sveikinimais šiame 
leidinyje.

Sveikinimų-skelbimu 
kainos: vizitinė kortele -

$50; 1/2 puslapio- $100; 
visas puslapis (8 1/2" x 
11" - $200.

Čekius rašyti:"XI LT^Š1 
vardu, siųsti šiuo adresu: 
XI Lietuvių Tautinių Šokių 
Šventė, 
2185 Stavebank Rd., 
MISSISSAUGA,ON 
L5C 1T3 
CANADA

Prašoma čeki ir tekstą 
atsiųsti kaip galima grei-" 
ciau, dar ši spalio mėnesy.

# Nepaprastą Išpardavimą gų, batų,papuošalų,žaislų, 
rengia "Douglas Hall",Doug indų Jr kt.
las Hospital patalpose,6875
LASALLE Blv., VERDUN,
SpCLllU 111O1U4U U Zj I U.U. ,

nuo 9 val.r. iki 3 val.p.p. išvykoms.
Už $1,- ar mažiau ga

lima rinktis drabužių,kny- 

Pelnas skiriamas pa - 
cientu užsiėmimams ar

Kviečiame visus pa 
remti projektą. Inf.

tės, tokių didelių durų! Jautęs, kad talkina didelės 
istorijos pastatymui. Sunku galvoti Cezario arba 
Mare Antonijaus smegenimis. Jie buvę nuostabūs vy
rai, išsimokslinę literatūroje, fizikoje, mene ir ki
taip. Jie buvo ir žiaurūs, ambicingi, kariniai
genijai.

Aktorius studijavo, tai rolei rengdamasis, egiptiečių 
ir romėnų istoriją, ir nors, kaip sakė, palietęs tik 
paviršių, rūpinosi kaip pavaizduoti gilumą. Mano, 
kad ekrane stengėsi kaip galima geriau tai pavaiz
duoti.

Kitas svarbus asmuo filme - Marc Antony - Bįlly 
Žane. Jis pasisakė, kad šiam filmui ruošėsi, 
studijuodamas archeologiją. Anot jo, tai palengvino 
pajusti neišdildomus mitus, įsijausti į didikus, nors 
juos suprasti neįmanoma.

Visuomenė, atrodo, tebuvo žmonių mase, įskai
tant ir juoduosius vergus, vykdančius viską, kas 
liepta, įsakyta. Kleopatra gyveno tarsi tarp Rytų ir 
Vakarų kultūrų, bet ką mes žinome apie ano meto 
kultūras? Aktorius sakėsi, kad įdomiu filmu pasaulio 
nepakeisime, bet tikėtina, kad sudominsime 
žiūrovus.

Šio filmo "Cleopatra" autorė Margaret George sa
kėsi studijavusi įvairius autorius, visa, kas liečia tą 
temą, beveik 40 metų ir scenarijų parašiusi 
tiksliausiai kaip įstengė.

Filmo producentas Robert Halmi,Sr. mano, kad to
kios apimties filmai arba labai mėgstami , arba ne, 
nesą-pusės ir pusės. Jis. pats galvoja, kad atliko 
puikų darbą ir žmonės turėtų jį pamatyti.

Algirdas Gustaitis primena, kad "Nuo seno egip
tiečiai stebino pasaulį savo religija, dideliu dėme
siu pomirtiniam gyvenimui. Taip pat savo archi
tektūra, tapyba, daile. Dar nuo IV-jo tūkstantme
čio pr.Kr. buvo jau grojama fleita ir arfa, muzika 
jungta su šokiu. 1600m.pr.Kr. Egipte buvo žinoma 
lyra, trimitas, obojus, būgnas. II ir Ilia, po Kr. ne
buvo priimta, tač.au ir neslopinama IVa.po Kr.

Egipte buvo apie 100 vyskupų, taip pat eilė sektų 
1947m. Egiptas užmezgė diplomatinius santykius su 
Šv.Sostu, o Vatikane yra įgaliotas Egipto minis- 
teris?

7 psl.



montreal
® Montrealio skautaktės savo veiklą tąsia, pradėdami naują sezoną SPA - LIO rnėn.15 d., penktadie
nį, 7:15 vai.v., A V P-jos 
salėje.Kviečia visus prisijungti prie šios gražios veik - los. Priimamas jaunimas nuo 7 m. amžiaus.Daugiau informacijos- pas G.Bulotą,tel:733-96O9, arba R.R.Otto, tel:453- - 1526. Skambinti vakare

Z—-------------------- į

TWI Agentūra siūlo įvairių darbų įmonėse, 8 vai- į 
dieną,ir gamybinių darbu pamainose (po 12 vai.,40 
vai. per savaitę). Privalo susikalbėti angliškai arbd 
prancūziškai.Dirbama įvairiose miesto dalyse. Tel: 
336-0770. Kandidatai prisistato agenturon 1400 
Sauvd Quest, #217. 

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

Tel: 450-962-3780

Montrealio skautai 1977 m., po žiemos, "Baltijos” stovykloje, netoli St.Donat,QC.,

LITAS MONTREALIO LIETUVIU.
KREDITU UNIJA

1475 de Sėve, Montreal, Que.H4E 2A8

Tel: 766-5827; Fax; 514-766-1349 
Skyrius - 3907A Rosemont Blvd.

MOKA UŽ:

3

c
5.00
5.00

Taupomos sąskaitos
Specialios ..L25-
Kasd i en i nčs, 1 .25

RRSP & RRIF
Taupoma
1 metų
2 metų
3 metų
4 metų
5 metu 

Čekių s-ta

Certifikatai (min. $1.000.00) 
l metų .... 4.00 

metų .... 4.50 
metų 
metų 
metų

Terminuoti indėliai ■ 
1 metų__ _3.50
180 ■ 
120 
60 
30 
iki 
30 d. - 364 d. išimant prieš laiką. 1.00

IMA UŽ:
Nekilnojamo turto paskolas ( Residential

1 metų-----6-80—
2 metų .__ 7.20 4 metų _
3 metų „ 7*40 2 5 metų

d.- 364 
d.- 179 
d.- 119 
d.- 59 
30 d.

d.' .3.C.Q..Q 
d.’ X0-Q 
d.' 3.00 
df 3.00

...o: -

1.50 
.4,50 
4.65 
5^0 
5.25 
5.50 
0.50

up to 
4-plex)

7.45 
7.55

2nd mortgage +1% 
open mortgage +1%
Asmeninės paskolas

If guaranteed by deposit at LITAS
Fully guaranteed (CSB)or other
Personal loan regular ..........................

Overdraft: .......    .. 17.00
DESJARDINS PRIME -8.00
DESJARDINS PERSONAL PRIME - 7.5Ų

8.00 _____
9.00______
9.50 __

KASOS VALANDOS 
1475

Pirmadieniais 
Ant r., treciad. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieni ais

De Sėve
9.00 - 3.00
9.00 - 3.00

12.00 - 8.00
10.00 - 6.00

3907 A Rosemont 
10.00 - 2.00

3.00 - 7.00
2.00 - 6.00

pasiruošė aptvarkyti aplinką vasaros stovyklai. Stovi: Jonas Brikis, Danielius Ma -________ ______ ___ ________________________ ___ _______________________
liška, skautas Vytis Gintaras Nagys, Juozas Jonelis, Rimas PieČaitis, Paulius Ma- KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS JR VAIKAIČIAIS 
Ifška. Sėdi: Linas Pie&aitis, skautas Vytis Edvardas Brikis, šalia jų Robertas Va- PROTĖVIŲ, KALBA _ LIETUVIŠKAI
linskas. Jiems vadovavo tuo metu Tunto skautavimo instruktorius s. Romas
Otto. Jo ir ši nuotrauka.

"Vaiko Tėviškes Namams" 
aukojo už Dominyką Rupšį

e Montrealio lietuvių spor • Kun.Paulius Mališka, 
to klubas TAURAS šį se- praleidęs 1 mėnesio atos-$25,- V.N. Jakoniai; už J. 

Juškų, Florida, $25,- Joana Blauzdžiūnienė .
KLKM D-jos Montrealio Sk

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

Dantų gydytojas 
8606 Centrale (kamp.45 
A v., Suite 209_> LaSalle,, 
Que. H8P 1N5.

Tel: 364 - 4658

zoną dalyvaus Montrealio Krepšinio Lygoje, jaunu - čių (iki 13 m.) grupėje . .šiuo metu yra 13 Žaidėjų,treniruojasi kiekvieną trečiadieni nuo 6 val.v. 
iki 8 val.v., Aušros Vartų P-jos salėje.Juos treniruoja vete - ranas sportininkas R.R.

togas, talkininkavo pastoraciniame darbe Montrealio Aušros Vartų Parapijoje.Grįžo prie misijų darbo Pietų Amerikoje spalio mėnesio pradžioje.Malonu buvo matyti buvusį montrealietį kun. 
Paulių Mališką mūsų telkinyje. Linkime jam ir toliau geriausios sėkmės tikėdamiesi, kad vėl aplankys Montrealio lietuvių telkinį.

SPECIALIOS DRAUDIMO KAINOS
AUTOMOBILIAMS, kurių vairuotojai yra 55 m. 
amžiaus ar daugiau, nepatyrusiems susidūrimo, 
gaisro, vagystės ar kitų nelaimių .
NAMAMS, naujiems ir atnaujintiems, gerai 
išlaikytiems, savininko gyvenamiems 
aroa nuomojamiems.
ADĄMONIS INSURANCE AGENCY INC.

3907A Rosemont Blvd., Montreal, Que. HIX 1L7 
Tel: 722-3545 ____________________________ Fax: 722-3546-

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

Universiteto šeimos
Privatus kabinetas Medicinos Klinika*

932-8441
3767 Notre Dame W. 
Montreal,Qudbec 
H4C 1P8

( Metro: Place St.Henri

281-6027
HSpital Notre Dame 
2025 Plessis 
Montreal,Quebec

H2L 2Y4

Notare

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

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

Tel: 931-7174.

Špsl.

• Montrealio Žvejotojų- Medžiotoju Klubas NIDA 
spalio mėn.17 d., sekma
dienį, 12 vai. A V P- jos 
salėje rengia rudens pie-
tus su menine programa, 
muzika. Maloniai kviečia 1 visus pasitikti rudenį. 

Valdyba
© I Lietuvių Tautodailės Instituto metinį suvažiavimą Gananoque,ON buvo nuvykusios narės ir vaivo- rykštininkės Regina 1 Bri-1 kienė, Birutė Nagienė,Danute Staskevičienė ir Petras Brikis, kuris ne tiktai didelis liaudies meno gerbėjas bet- ir talkininkas,y- paČ kelionėms.

Sąžiningai patarnauja nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

PAUL RUTKAUSKAS /R OS S/ 
5344 Verdun Ave., VERDUN, QC., Canada . 
Tel: 7514/ 766-3586-darbo, 7514/ 365-7060,- namų.

LES TOITURES

rp.s. IVIIROIM H\JC

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

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

kainomis.
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