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SVEIKINAME prezidentą, VALDAe ADAMKŲ KANADOJE
JAM IR JO ŽMONAI ALMAI LINKIME

ĮVYKIU 
APŽVALGA

© Žemės planeta sušilau - 
kė 6-tojo milijardo gyven
tojo, kai Kosove lankėsi 
JT gen.sekretorius Kofi 
Annan' as, spalio mėn. ' 12 
d. Sarajevo klinikoje. Bos
nijos musulmonė Helae Fa
tima pagimdė sūnų.

GERIAUSIOS SĖKMĖS VIEŠNAGĖJE

ARTĖJA ANTROJI
PUOLIMU, STADIJA 
ČEČĖNIJOJE

• Pastaruoju metu Lat
vijoje į viešumą iškyla 
skandalingi apkaltinimai 
dėl plataus mąsto pinigų 
"plovimo”, korupcijos,ky
šininkavimo ir net įtari
mu pedofilijos, vyriausy
bėje. Apie 90% Latvijos 
gyventojų mano, kad 
Generalinė Prokuratūra 
stengiasi užslopinti daug 
triukšmo padariusį pedo
filijos skandalą, nes to 
reikalaująs premjeras 
Andris Škelė.

Rusijos kariniai daliniai 
po keletos savaičių bom 
bardavimo iš lėktuvu ir ar- A 
tilerijos pabūklų,sustojo ne 
toli Če<*enijos sostinės 
Grozny. Ją užimti kariuo
menė nesiruošia.

Pulk.gen.Viktor Kazan - 
cev’ as,vyriausias kariuome
nės vadas Čečėnijos puoli
me patvirtino,jog plano I - 
ojistadija- įtvirtinti saugu
mo zoną Čečėnijos šiaurė 
je yra atlikta sėkmingai. 
Taip, anot jo, atskyrus 
maistininkus, sekanti stadi
ja būtu juos, kurie 2 kartu 
buvo įsiveržę į Dagestaną , 
"nušluoti”.

Šiaurės lygumose įsikū - 
rą Rusijos daliniai abejoja , 
ar veržtis į kalnuotąją dalį 
nuo Terek upės yra verta.

MIRĖ ŽYMUSIS AFRIKOS 
VEIKĖJAS NYERERE

Julius K.Nyerere, 77 m. 
amžiaus mirė nuo leukemi
jos Londono ligoninėje, 
Anglijoje.

Kenya, Uganda ir Pietų 
Afrika gedulo ženklan nu - 
leido savo vėliavas iki pu
sės stiebo. Nelson Mande
la savo Žodyje pabrėžė jo 
idealizmą.,siekiant Afrikos 
laisvinimo, kuriant geresni 
pasauli.

Vadovavęs 24 metus, J. 
Nyerere buvo, kaip retas 
valstybių vadovas, kuklus, 
labiausiai norėjęs būti va
dinamu Mokytoju- Mwalinur 
svahili kalboje. Afrikos is
torijoje,baigės savo valdy
mo ilgą, laikotarpį,jis pasi
traukė, "nepakliuvęs nei į 
kalėjimą, nei išemigravęs. 
Jis su sugrįžo į savo ūkį, į 
kaimą prie Victoria ežero 
kranto.

Saulei sudiev

Jo išmaningumo dėka, 
buvo sutramdytas Ugandos 
diktatorius Idi Amin,kuris 
galą gale pabėgo į egzilį. 
J.K.Nyerere laimėjo res-j: 
pekta tokių Vakarų lyde- 
riąkaip Olaf Palme*, Wil
ly Brandt,Pierre R.‘ Tru
deau ir Jimmy Carter.

Afrika šiuo metu susi
deda iŠ 50 nepriklausomu 
valstybių.

NOBELIO TAIKOS
PREMIJA z

Šiemet si premija 
atiteko idealistų gydyto
ju organizacijai "Mede- 
cins sans frontiėres".Jai 
priklauso ir 523 Kanados 
gydytojai,slaugės bei pa
galbinis personalas. Jie 
visi yra dalinėsi savo pa
tyrimu karo nualintuose 
kraštuose,dirbę ten eks- 
treminėse sąlygose.

Grįžęs po tokių dar
bų Montrealio chirurgas 
dr. Fred. Wiegand ' as, pa
reiškė spaudoje > kad 
kanadiečiai pacientai tu
rėtų mažiau skųstis dėl 
nepatogumų ligoninėse,© 
svarbiausia , labiau įver
tinti relatyviai saugų 
gy-venima savo krašte, 
kai kitur dažnai tai yra 
tiktai liuksusas...

MIRĖ JOSEPH BURG, 
IZRAELIO VALSTYBĖS 
KŪRĖJAS

Jeruzalėje mirė ilga, 
laiką buvęs Ministerįų Ka
bineto narys Izraelyje,pa
sižymėjęs ypatingai savo 
pastangomis suderinti or
todoksų ir civilių žydų 
tautybės gyventoju pažiū
ras valstybiniame gyveni
me. Jis tikėjo kompromi
so galimybėmis ir nauda.

Vilius Peteraitis mini 
80-metį,

Tai iškilus Mažosios 
Lietuvos darbuotojas 
istorikas, taip pat kalbi
ninkas, lietuviškai-
angliškų žodynų, moksli
nių straipsnių autorius,ir 
autorius daugelio metų 
pareikalavusio veikalo MA
ŽOJI LIETUVA ir 
TVANKSTA. J,uos išleido 
Mokslo ir Enciklopedijų 
Leidyba Vilniuje. Jie 
pelnė pripažinimą ir 
tarptautinės kalbotyros 
mokslininkų.

Vilius Peteraitis pasi
rūpino ir užbaigė Marty
no Brako veikalą "Mažo
sios Lietuvos Politinė ir 
Diplomatinė Istorija" bei 
Martyno Gelžinio "Mūsų 
Gimtinė Mažoii Lietuva"

Nuotr.R.Otto

Juos išleido Mažosios 
Lietuvos Fondas. Tai ne 
viskas. Būdamas stebėti
name pajėgume ir užsi
degime įrašyti oficialiai 
Mažąją Lietuvą į herojų 
sąrašą ruošia subūręs 
kompetingiausius talki
ninkus. MAŽOSIOS LIE
TUVOS MOKSLINĘ EN
CIKLOPEDIJĄ išleisti. 
Finansinė parama ateina— 
iš ML Fondo.

KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA 
kviečia apylinkės jaunimą dalyvauti 

" Halloween Šokiuose ir
Kanados LJS Metiniame Suvažiavime

"Halloweeri’Sokiai:
Kur? Latvių Namuose

491 College St. TORONTO 
Kada? Spalio 30d. 1999m.

9v.v.
Įėjimas? $7.00 su kostiumu

$9.00 be kostiumo
Taip pat įvyks

Metinis suvažiavimas:
Kur? Lietuvių Namuose

1573 Bloor St. W. TORONTO’
Kada? Lapkričio 6d. 1999m.

1.30 v.p.p.
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UŽ savo

LASALLE

gražiausiai 
apylinkėje tvarkomą gė
lyną prie namu lasalietė 
Stasė Baršauskienė gavo 
miesto savivaldybės pa
gyrimą ir buvo paminėta 
apylinkes leidžiamąjame 
laikraštyje Messager". 
Sveikiname?

• .DAIL.JONĖS KVIETY- 
TES — YOUNG,kūrinys 
"Stargazer" yra įtrauk
tas į. pašto ženklų seriją 
^.Flags of the Nations". 
Salia dailininkės pavar
dės bus įrašyta Lithua
nia. Ji gyvena ir dirba 
Calgary, Alberta.
Sveikiname.
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Lietuvoje
B. N.

politi- 
politolo-

(Gudijos), 
Rumunijos, 
taip pat

salėse 
tvarka 

Lietuvos

• Lietuvos Nacionali
niame Muziejuje atidary- 
ta paroda "Lietuva žemė
lapiuose". Ekspoziciją ap
žiūrėjo sostinėje prasi
dėjusios Tarptautinės Kon
ferencijos "Molotovo-Ri
bentropo" Paktas. Balti
jos valstybių dabartis ir 
ateitis" dalyviai 
kai, istorikai, 
gai iš Lat 
Baltarusijos 
Ukrainos, 
Prancūzijos,
Lietuvos Seimo nariai.

Parodos atidarvme 
Lietuvos Seimo Pirminin
ko pavaduotojas Romual
das Ozolas aptarė Molo
tovo-Ribentropo Pakto 
padarinius Lietuvai ir pa
sauliui. Vilniaus Pedago
ginio Universiteto dėsty
tojas istorikas Romas Ba
tūra apžvelgė kartografi
jos raidą Lietuvoje, 
pristatė žemėlapių ekspo
ziciją.

Muziejaus 
chronologine 
eksponuojami 
žemėlapiai nuo XIII am
žiaus iki šių dienų, šio 
amžiaus topografiniai 
žemėlapiai, Lietuvos ke
lių schemos ir žemėla
piai, geologiniai, geogra
finiai, istoriniai, admi
nistraciniai, lietuvių kal
bos tarmių,literatūriniai, 
Katalikų bažnyčios ir ki
tokie žemėlapiai, taip 
pat atlasai, gaubliai, ant
spaudai, senieji karto
grafavimo prietaisai.

Daugelis šių eksponatų 
saugomi 
biniame 
Mokslų 
Vilniaus 

Lietuvos Valsty- 
Muziejuje, 

Akademijoje ir 
Universitete.

1999ni.balandžio
iki rugsėjo 1bd.d.

• Nuo 
mėn. 14 
Vilniuje, Taikomosios dai
lės muziejuje, veikusių 
parodą "Žalgirio mūšis" 
aplankė 171.664 žmonės,
2 psl.

buvo surengtos 1.465 
ekskursijos. Parodos me
tu vyko menų programa, 
išleista nemažai specia
liai šiam įvykiui skirtų 
leidinių.
• Lietuvos Bankas kitų 
metų pabaigoje išleis 
maždaug vieno gramo 
svorio auksinę dešimties 
litų monetą ir dalyvaus 
tarptautiniame projekte: 
"Mažiausios aukso mone
tos pasaulyje. Aukso is
torija?

Tai buvo antroji Lietu
vos Respublikos auksinė 
moneta, 
ir lito 
1997m. 
baigoje 
pirmosios dabartinės Lie
tuvos auKŠčiausios prabos 
aukso 7,78 gramo svorio 
vieno lito monetos, 
pagamintos Vilniuje esan
čioje monetų kalykloje.

Lietuvos Banko kasose 
Vilniuje, Kaune ir Klai
pėdoje tos monetos buvo 
išpirKtos per pusdienį 
pirmąją apyvartos dieną 
ir iškart tapo numizma
tine vertybe, nes jų pa
gaminta tik 1500.

Lietuvos Banko 
75-mečio proga, 
rugsėjo mėn.pa

buvo išleistos

inspek-
Valentinas Moc- 

Raimondas Šakalys 
Andrius Kaziukonis.

įsivėlimu

NARKOTIKAI KELIAVO 
PER VILNIAUS ORO 
UOSTĄ

Š.m. rugsėjo mėn.5d., 
lėktuvui is Vilniaus iš- 
skrendant į Helsinkį, bu
vo suimti 3 aviacijos 
saugumo keleivių patik
rinimo tarnybos 
toriai 
kus, 
ir
Jie apkaltinti 
į narkotikų kontrabandą, 
vykstančią per . Vilniaus 
oro uostą.(Vienas apkal- 
tintojų yra viceministe- 
rio sūnus!).

Nors tokie gandai 
sklandė anksčiau, tačiau 
tik dabar, po rūpestin
gai pravestos Valstybės 
Saugumo ir Vilniaus Pro
kuratūros 4-ris mėnesius 
trukusios operacijos, pa
vyko pričiupti nusikaltė
lius.
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juk, Denarai imant, 
tik inspektoriai ne
nuskriausti algų iš- 

Akivaizdu, kad 
ribos neapri-

kaip 
buvo 
mokomis, 
gobšumui 
bojamos..

Linkėtina, kad ir nusi
kaltėlius vežant į teismą 
vairuotojas neužsinorės 
nusipirkti cigarečių ir ne
paliks atvirų durų, kaip 
įvyko neseniai vežant zy- • 
mu nusikaltėli...

Susisiekimo viceminis- 
teris Algirdas Šakalys pa 
rašė pareiškimą dėl at
sistatydinimo iš Vilniaus 
oro uosto valdybos pir
mininko pareigų,kadangi 
jo sūnus yra kaltinamas 
šioje aferoje.
• Lietuvos Dailininkų Są 
jungos Kauno skyrius jau 
ne pirmi metai įvairių 
instancijų teismuose by
linėjasi dėl prarasto ar 
areštuoto turto.

Skyriaus vadovas Euge
nijus Nalivaika pripažįs
ta, kad būta pačios Dai
lininkų Sąjungos aplaidu
mo, tvarkant būtiną do
kumentaciją. Dviejose by
lose figūruojantys pra
radimai ypač skaudūs: iš 
varžytinių parduota LDS 
balanse buvusi poilsia
vietė Kaišiadorių rajone 
prie Kalvių ežero; neži
nia kur dingo skyriaus 
nuomotoje, o vėliau pri
vataus asmens išsipirkto
je patalpoje saugoti LDb 
skyriaus archyvai,invento
rius, autorių kūriniai. At
rodo, lyg mažų vaikų 
darbas - o gal "tik me
nui" gyvenantys, nesiima ■ 
tokių "prozaiškų" reikalų 
tvarkyti? O tas privatus 
asmuo" ar negalėjo pa- : 
aiškinti, kur dingo vi
sas turtas?
• Vyriausybė kreipėsi į 
Seimą, prašydama Iki 
2000 metų birželio mėn. 
pratęsti Lietuvos Karių 
dalyvavimą Taikos palai
kymo misijoje Kosove, 
nes Lietuvos ambasado
rius prie NATO Linas 
Linkevičius gavo NATO 
Generalinio Sekretoriaus 
laišką, kuriame nurodyta 
kad Lietuvos kariai mi
sijoje. turėtų būti dvyli
ka mėnesių.

• Spalio mėn.2d. į Esti
ją dviejų dienų vizitui 
buvo nuvykęs Lietuvos 
Respublikos prezidentas 
Valdas Adamkus.Tai pir
masis oficialus vizitas į 
Estiją po Nepriklausomy-

bendra- 
ir paramos 

Kornelijaus 
farmacijos 
". “Mane 
kad atsi-

bes atkūrimo. Kartu su 
prezidentu į Tallin'ą at
vyko nemaža grupė vers
lininkų.

Prie Prezidentūros Rū
mų svečią pasitiko Gar
bės sargyba ir visas Mi- 
nisterių kabinetas. 
A.ADAMKIENĖS fondą 
REMS KAUNO FARMA
CIJOS įMONĖ

Almos Adamkienės lab
daros ir paramos fondas 
Kaune pasirašė 
darbiavimo 
sutartį su 
Bačkevičiaus 
įmone "Korys 
labai džiugina, 
randa vis daugiau kom
panijų, atsiliepiančių į 
Sergančių kaimo vaikų 
pagalbos šauksmą", sakė 
ponia A.Adamkienė, 
dalyvavusi sutarties pa
sirašymo iškilmėse 
tuvos medicinos 
macijos istorijos 
juje-

Čikagoje 
A.Adamkienės 
ir 
šių 
veikia

Lie- 
ir far- 
muzie-

įkurtas 
labdaros 

paramos fondas nuo 
metų kovo mėnesio 

ir Lietuvoje.

KAUNE-LIETUVOS KŪNO KULTŪROS AKADEMIJA
Iki dabar iš 15-kos Lietuvos aukštųjų mokyklą 

buvo 9 universitetai, 5 akademijos ir vienas insti
tutas. Šis, dar nuo "tarybiniu" laiku užsilikęs 
vienintelis institutas vadinosi * Lietuvos Kūno 
Kultūros Institutu ir rengė sporto sakų specialistus. 
Nuo š.m.naujųjų mokslo metų pradžios ir jis pakeitė 
pavadinimą ir yra jau žinomas kaip Akademija.

Buvęs Institutas,- o dabar Akademija,per pas
taruosius metus daugeliu požiūriu gerokai padidėjo. 
1995-taiSiais 

studentus, 
m. čia 
negu 
siais

jų,

ši aukštojo mokslo įstaiga turėjo 988 
šiemet jų skaičius viršija 2.000. 1995 
tik 12 magistrantų,, o dabar daugiau 
Pagausėjo ir doktorantų: jei 1995- 

tik septyni, tai dabar jau 38.

o 
buvo 
200. 
buvo 
Akademijos rektorius prof. Kęstutis Miškinis 

1995 m. šioje 
su moksliniais laipsniais ir 
šiandien jau 69% visu

džiaugiasi ir dėstytoju kvalifikacija 
mokslinėje institucijoje 
vardais buvo 52%,o 
dėstytoju. 1997-1999 metu laikotarpiu parengta ir 
isspausdintaj4 vadovėliu,užmegsta daug tarptautiniu 
ryšių, su užsienio ir panašių sričių mokslininkais4. 
Pastaraisiais metais įsisteigė daug nauju laboratori- 

pradėtos naujos mokslinių tyrimų kryptys.
Rektorius teigiamai vertina studijuojanti jau

nimą,kuris noriai stoja į šią aukštąją mokyklą.Šie
met i Akademija bandė įstoti 2026 jaunuoliai,taigi, 
buvo beveik 6 žmonės j vienat laisvą vieta.Didelę 
atranką reikėjo daryti priimant studentus j Pedago
gikos, Turizmo ir Sporto Vadybos fakultetus,Kinezi -? 
terapijos ir krepšinio trenerių specialybes. Taip pat 
gerokai padidėjo stojančiųjų į magistrantūra skai - 
čius: į 90 buvusias vietas gauta beveik 300 
pareiškimų. 1998 m. pradėtas leisti mokslo žurnalas 
" UGDYMAS. Kūno Kultura.Sportas",kuris įgauna 
vis daugiau populiarumo.

Kęstutis Miškinis labai rūpinasi,kad valdžia 
neapkarpytų Akademijos biudžeto, o šiaip j ateitį 
žvelgia viltingai. Ed.Šulaitis

Dabar fondas remia per 
dvidešimt kaimo mo
kyklų, kurios papildomai 
aprūpinamos medikamen
tais, naujomis knygomis 
kaimo bibliotekoms, pa
šalpomis socialiai remti
niems studentams.

Naujieji fondo partne
riai - farmacijos įmonė 
"Korys" - mokslo metų 
pradžios proga dvidešim
čiai kaimo pradinių mo
kyklų 
mos medicininės pagal
bos 
H

padovanojo pir-

vaistinėles, Kauno 
Žaliojoje" vaistinėje su

rengė nemokamas konsul
tacijas, apskrities vaikų 
globos namų auklėtinius 
pakvietė 
"Girstučio" 
muose.
• Lietuvos 
Edita

į koncertą
kultūros rū-

dviratininkė 
Pučinskaitė 23m. 

pasauliniame dviratininkų 
čempionate, vykusiame 
Italijoje, spalio mėn.6d. 
laimėjo bronzos medalį 
individualiose lenktynė
se (25,85Km.)

Diania Žiliūtė šį kartą 
šiose lenktynėse užėmė 
8-tąją vietą.



montreal
METINIS LIETUVIŲ GYDYTOJU. SUSITIKIMAS

Jau virš dešimtį metų kaip Quebee'o lietuvių kil
mės gydytojai susirenka reguliariai pabendrauti kar
tą į metus.

Šiemet toks susitikimas įvyks trečiadienį, lapkri
čio mėn. 10d.

Paskutinis susirinkimas linksmai praėjo: dalyviai 
išklausė įdomių paskaitų ir skaniai pavalgė 
vakarienę (Montreal Badminton and Squash Klube). 
Pirmą paskaitą skaitė dr.Marie-Dominique deBroux, 
Montrealio U ni versi teto Šeimos Medicinos
dėstytoja.Jos pranešimo tema: "What can a family 
doctor from Quebec do in Lithuania". Ji pasidalino 
savo dviejų kelionių į Lietuvą įspūdžiais.Dr.deBroux 
dirbo Kauno Medicinos Akademijos šeimos medici
nos katedroje. Ten padėjo paruošti naują programą 
šeimos medicinos dėstymui. Kol buvo Lietuvoje, ji 
irgi padėjo įsteigti Lietuvos Bendros Praktikos Gy
dytojų Kolegiją.

Antrą paskaitą skaitė Dr.Audrius Žibaitis, buvęs 
kardiochirurgas Lietuvoje. Gyvendamas Montrealyje, 
jis atliko mokslinius tyrinėjimus "Montreal Gene
ral" ligoninėje. Ten baigė savo mokslinį darbą PhD 
laipsniu. Dr.Žibaičio paskaita, pavadinta "Ar tik 
meilė gali išgydyti skaudančią širdį"? ("Can only 
love mend a broken heart"). Labai įdomiai paaiškino 
LINKSMAI UŽBAIGĖ 
ŽVEJYBOS SEZONĄ

NIDOS Klubas surengė 
rudens derliaus popietę Š. 
m.spalio mėn. 17 d.,AV P- 
jos salėje. Nuo seno pri
siekę žuvautojai,patyrę ir 
žuvų rūkymo mene,dešrų 
gamyboje ir lietuvišku ko
pūstu ruošime Rimeikių 
šeima su talka suruošė 
šių gėrybių su priedais 
vaišių stalą.Netrūko kavos 
ir pyragų, Vaišes palaimi
no kun. K.Ambrasas.

Netrūko ir dalyvių,ku
rių buvo apie 120, ju tar
pe kun.Stanislovas Kazė - 
nas,Biržų P-jos klebonas 
Kiti svečiai iš Ottawos: J. 
M’.KandiŽauskai, L.Jurjonie- 
nė ir O.Lapenat, bei is 
Floridos Aid.Rutkauskienė.

Netruko ir malonios 
nuotaikos ne vien valgio,o 
ir muzikos palydoje. Mūsų 
Vyrų Dainos Vienetas ir a- 
komp.Lavrenti Djintcharad- 
ze atliko Šešetą dainų,ge
rai žinomu,kurias visada
malonu girdėti. Jaunasis 

sveikino 
muzika

su

malonu girdėti. 
Jonas Rimeikis 
savo akordeono 
kiekvieną svečią stalą 
tikro profesionalo sugebė
jimu sukurti jaukią nuotai
ka^. Jis ir padėkojo vi
siems Klubo talkininkams , 
ypač Aug.Kalvaičiui, A.Ka
činskui.

Renginį atidarė Aid.Vai
cekauskienė,kuri vėliau su 
savo vyro Edvardo talka 
pravedė loteriją. Ir čia ne
truko talkininku: E.Burkšai- 
tienė,A.Kačinskas, A.Žiu - 
kas.

Prie vieno stalo buvo 
susėdę salia Antano J.Mic
kaus dainos mėgėjai. O jo 
akordeonas panoro už
traukti "Bitute,., pilkoji, 
bespaudant mygtukus. O 
paskui ir "Viens,du, graži 
Lietuva, kaip gėlelė žydi 
visada"*

Taigi, "Širdis dar žydi 
dar jauna", tiko šiai po - 
[Dietei, nors dauguma pra
žydę^ sidabru, o kad jr šią 
rudens diena tiko "Šlama 
šilko vėjas", rodė tai, kad 
tikrai šalti vėjai buvo pa
bėgę, o krūmu vingės ■> iš
lipus isf metro- raudonavo, 
lyg būtų žiedais apsipylu- 
sios. b.n.
1999.X.19.

savo darbą - kaip pridedama raumenų į susilpnintą 
širdį po širdies priepuolio.

Po paskaitų dalyviai skaniai pavalgė ir praleido 
malonų vakarą kartu. Visas ceremonijas pravedė 
Dr.Alenas Pavilanis, Quebecb Lietuvių Gydytojų Są
jungos steigėjas ir pirmininkas.

Šių metų susirinkime ir vakarienėje laukiame 
gydytojų ir jų draugų. Pasistenkime gausiai 
dalyvauti, kad būtų sėkmingiausias ir linksmiausias 
susirinkimas, koks iki šiol yra buvęs.

Numatantieji atvykti, prašomi pranešti iš anksto 
Rasai Pavilanienei, tel:(514)489~0410. R.P

MIRUSIEJI: 
© Jadvyga DRAGŪNIENE 
87 m. amžiaus, mirė <m. 
spalio mėn. 14 d.

Liko duktė Irena Val
kauskienę, vaikaitis And
rius, sesuo ir 
nes Lietuvoje.

Palaidota
Vartų P-jos
Montrealyje, Notre Dame 
dės Neiges Kapinėse.
© Albinas LIEPINAITIS

kiti gimi -

iš Ąušros
bažnyčios

• Aušros Vartų. P-jos Ko- feKLK MOTERU.D - JOS m. amžiaus, mirė rugsėjo 
mitetas ruošiasi tradiei - moNTREAUO SKYRIUS men. 15 d.
niam metiniam renginiui : šaukia VISUOTINI NARIU 
-PIETUS VYKS LAPKRI -SUSIRINKIMĄ- 
CIO men. 14 d., sekmadie- š.m. spalio mėn.31 d.,sek- 
ni.-)P° pamaldų. madienį, po 12 vai.Mišių ,

Liko sesuo Helen, dūk* 
tė ir 2 sūnūs su Šeimomis, 
vaikaičiai ir provaikaičiai , 
kiti giminės.

Užuojauta mirusiųjų 
artimiesiems.

ni ^po pamaldų. , ~
• SIURPRIZĄ rengia Lie- Seselių" Namų patalpose. 
tuvos Karaliaus MINDAU- r 
GO -NERINGOS Saulių K- svečius.____________
pa Montrealio lietuviams,j ® Prano Dom.GIRDŽSAUS knygą NUO ARKLO PRIE 
Kariuomenes Šventės pro- LYROS gavo 35 Lietuvos bibliotekos. Jas padovano- 
ga, LAPKRIČIO mėn.28 d., jo autoriaus sūnus Dovydas, Gauta gražią atsiliepi - 
sekmadienį, po 12 vai. pa- mu ir padėkų. Dabar ši knyga yra papiginta iki Nau- 
pamaldų. A V P-jos salėje 
koncertuos Toronto Vyru 
Choras - - - 
tis iš 30 dainininkų.

Kviečia atsilankyti ir 
Valdyba

jų Metu ($6)^ gaunama Montrealyje A V P-jos salėje , 
kioske;pas sūnų. Dovydą Girdžių, 912 Grou,Ville St .

ARAS, susidedan- Laurent,QC, H4N 2C7, Canada ir "NL" Redakcijoje . 
Toronte - pas S.Prakapą.

11 i | | i ji • [ II 1

11»71

4.00%*
YEAR 1 

Series 60

4.65% 4.85% 5.00%
YEAR 1

Series 9. Annual compound rate of 4.83% for C-bond if held for 3 years.
YEAR 2 YEAR 3

Series 60 and 9 are available until November 1, 1999.

With New Canada Savings Bonds you always know where you stand.
And there’s never been a better time to buy them than right now. As always they’re perfect for the 

secure part of your savings, but now there are even more choices and more options than ever before.

• Original Canada Savings Bond

• New higher interest Canada Premium Bond

• No fee RRSP and RRIF options

• New bond series on sale each month for 6 months

The new Canada Premium Bond is cashable once a year 
on the anniversary date and 30 days thereafter while the 
original Canada Savings Bond is as flexible as ever and 
cashable at any time. With our no fee RRSP option, you’ll 
receive all the security of New Canada Savings Bonds 
combined with all the benefits of an RRSP.

• Start investing with as little as $100

• No fees, ever

2000
Caiwfi

Both bonds are 100% guaranteed by the Government of 
Canada, have absolutely no fees of any kind, and are 
easy to buy wherever you bank or invest.

NEW CANADA SAVINGS BONDS
YOU'RE ON SO LID GROUND. Canada

For more information call 1-800-575-5151 or visit our web site at www.cis-pec.gc.ca 
♦This rate also applies to Canada Savings Bonds Series 50 and Series 54, issued November 1, 1995 

and November 1, 1998 respectively for the year beginning November 1, 1999.

3 psi.

http://www.cis-pec.gc.ca


• Kauno rajone Zapyškio 
seniūnijos Dievogalos kai
mo ūkininkas neteko pu
sės bulvių. Aiškiai buvo 
matyti, kad tai ne šer
no, o vagių darbas. Kai
mo žmonės, ypač gyve
nantys šalia Kauno, ru
denį gana dažnai apva
giami. Vagys_ darbuojasi 
naktimis. Ūkininkai pra
dėjo ginkluotis dujiniais 
ir lengvo kalibro pisto
letais, ašariniais^ balio
nais. Jie pasiryžę sau
goti savo darbo vaisius.

NETRŪKSTA IŠRADIN
GUMO NEI ENERGIJOS

Galvijų supirkinėtojai 
"lupo kailį” savo valsty
bės subsidijoms.Šiauliuo- 
se, Mokesčių Policijos 
pareigūnai atskleidė 
naują sukčiavimo būdą; 
bendrovės, kurios supir
kinėja galvijus, išsigud- 
rino klastoti dokumentus 
taip, kad pavykdavo iš
grobstyti valstybines sub
sidijas.

Neblogą praktika buvo 
gavę sovietiniais lai
kais, tačiau užmiršo,kad 
gyvena savoje valstybėje 
ir laikai nebe sovietiniai. 
• Norvegijoje, 
antro mėnesio 
operacijos, policija su
laikė šešiolika 19—33 me
tų vagystėmis įtariamų 
asmenų. Keturiolika iš 
jų - pabėgėliai, gavę 
priegloostį Norvegijos pa
bėgėlių centruose.

po pus- 
trukusios 

policija

Tarp suimtųjų,deja,yra 
ir lietuvių... įtariama, 
kad organizuotai vagių 
gaujai, kuri iš automo
bilių ir parduotuvių vog
tus daiktus persiųsdavo 
siuntiniais, vadovavo lie
tuvis.

Pagal šalyje galiojan
čią tvarką šių žmonių 
pavardės neskelbiamos.

ŽEMAITIŠKA KOMEDIJA
Serialo apie nusikaltimą ir bausmę scenarijus.

Veikiantys asmenys:
Plungės gyventojai keturiasdešimtmečiai: Jurandas 

Gramaliauskas, Artūras ir Steponas Tamošauskai bei 
Tomas Mazeliauskas.
I serija. Bendrabučio A.Vaišvilos gatvėje, Plungėje, 
fojė: Jurandas ir Arturas laiko prie sienos prispaudę 
Tomą ir įkyriai reikalauja 6 litų svarbiam reikalui. 
Tomas neduoda. Pasipila smūgiai. Nelygioje kovoje 
Tomas krinta ant grindų. Muštynes stebi Steponas, 
mušeikos Artūro brolis.
R serija. Teismo salė. Balandžio pradžia. Visi jau 
susirinkę. Pro duris svyruodamas įvirsta atsakovas

NUSIŠYPSOKI M E...
Gerokai įgėręs vairuotojas sėdasi prie savo auto

mobilio vairo.
Jurandas Gramaliauskas. "Ką su girtu daryti?" susi
mąsto teisėjas ir, paskelbęs pertrauką, palieka salę. 
Grįžęs Jurdano (scenaristas atsiprašo už netyčinį 
kalambūrą) neranda.
III serija. Gegužės vidurys. Teismo salėn Jurandą 
atlydi policijos pareigūnai. Girtų nėra, tačiau nėra 
ir pagrindinio liudytojo Stepono Tamošausko. Bylos 
nagrinėjimas atidedamas.

IV serija. Rugpjūtis. Teismo salėje pasirodo teisė
jas, prokuroras, advokatas. Visi laukia Tamošauskų— 
kaltinamojo ir liudytojo. Nesulaukia. Laukia pusva
landį ir neveltui. Prasiveria durys ir vyrukai pasi
rodo. Bet su jais susikalbėti beveik neįmanoma. 
Nuo alkoholio vos liežuvius apverčia.

Teisėjas nusprendžia dar kartą, jau ketvirtą, bylą 
atidėti. Visi skirstosi. Jurandas su Artūru iškeliauja 
su palyda ir antrankiais.
V serija. Ji dar neparašyta. Kokia ji bus ir kiek jų
bus, priklauso nuo teismo sprendimo. Sigitas Arelis 
("Valstiečių laikraštis" Nr.69) Plungė

-Patarčiau tau namo grįžti autobusu—sako jam 
bičiulis.

-Ką tu! Autobusas į mano garažą netilps...

PATARIMAI ŠEIMININKEI
Jeigu patalpose atsirado nemalonus kvapas, ant 

uždegtos lemputės užlašinkite keletą lasų kvepalų.
Tabako dūmus sugers sudrėkinti frontiniai rankš- 

luoščiai, juos išdėliojus keliose vietose.
Batų prakaito kvapo atsikratysite, batų vidų pa

trynė kalio permanganato tirpalu sudrėkintu sku
durėliu.

Duoninę nuolat vėdinkite ir kartkartėmis iššluos- 
tykite actu pavilgyta pašluoste.

Naftalino kvapą naikinu garstyčių milteliai.

Jei išbėgo pienas, jį pridenkite actu apšlakstytu 
popieriumi. Actas sugeria pieno kvapą.

iškepę žuvį, keptuvę išplaukite stipria arbata.

is Olandijos 
papildo- 

kad į

kaiuši- 
pieno bei

• Valstybinė veterinari
jos Taryba 
kolegų gavusi 
rnas garantijas, 
Lietuvą įvežama paukš
tiena, kiauliena, 
niai, jautiena 
kiU produktai, nėra už
teršti žmonių ir gyvū
nų sveikatai kenksmingu 
dioksinu, atnaujino im
portą.
• Naujos sudėties atsi
skaitymų su Gudija (Bal
tarusija) už elektros 
energiją komisija, kuriai 
vadovauja Premjero pata
rėjas Gediminas Rainys, 
Gardine spaudė koncerno 
"Belenergo” ir šios ša
lies pareigūnus, kad kuo 
greičiau būtų sumažinta 
skola Lietuvai.

• Pabėgo įtariamasis nu
sikaltimu ir dalyvavimu Ar
vydo Stašaičio ir jo bend
rininku grupuotėje 27 m., 
Raimondas Meilus. "Palie
ku Lietuvos respublikos 
ribas. Nesu įsitikinės,kad 
nepasikartos prieš mane 
prievarta",- parašė jis sa
vo pareiškime Kauno Mies
to Apylinkės teismui prieš 
dingdamas iš akiračio...
9 Seimo narys Audrius 
Butkevičius , teismo nu
baustas už didelio kyšio 
paėmimą ir tvirtinęs, nie
kada neprašys Prezidento 
malones sutrumpinti 
paskirtą 5.5 m.kalėjimo 
bausmę,pakeitė nuomonę « 

Rugsėjo mėn.27 d. jis 
įteikė raštišką malones 
prašymą Vilniaus Sustiprin
to Režimo pataisos daroų 
kolonijos administracijai- 
kad butu perduota Prezi- 
dentui.

Malones Komisija,va - 
dovaujama Prezidento,po
sėdžiauja maždaug kasme- 
nesį, svarstydama prašy - 
mus asmenų, a‘ atlikusių 
puse arba du trečdalius 
bausmės.

Ministeris 
Pirmininkas 
Rolandas 
Paksas įteikė 
ŽALGIRIO 
marškinėlius 
Prancūzijos 
Ministeriui 
Pirmininkui 
Lionei 
Jaspin , 
kuris yra 
didelis 
krepšinio 
gerbėjas

Nuotr: ELTA

GĖRIMŲ KŪRĖJAS
81-uosius einantis Jonas Kupstas "Stumbro" įmonėje 
(specialios paskirties akcinė bendrovė) išdirbo 34 
metus, iš pradžių vadovavo laboratorijai, vėliau - 
buvo vyriausias inžinierius. J.Kupstas nemažai pri
sidėjo, kad visoje tuometinėje Sovietų Sąjungoje ir 
užsienyje išgarsėtų lietuviški alkoholiniai gėrimai.

Viskas prasidėjo maždaug prieš 50 metų nuo kar
čiosios trauktinės "Trejos devynerius". Gėrimo 
sudėtyje - 27 (triskart devyni) Lietuvoje augančių 
žolelių nuovirai. Lietuvoje jis buvo žinomas nuo 

.. XVI amžiaus, bet, laikui bėgant, buvo išnykęs. 
J.Kupstas su tuometiniu bendradarbiu ir bendramin
čiu Juozu Jakubausku daug dirbo, kol atkūrė gėrimo 
receptą.

Paskui, daugiau nei prieš 30 metų J.Kupstas su 
meistru Kazimieru Adinavičiumi sukūrė trauktinę 
"Dainava".

"Dainavos" pagrindas 
pilta šermukšnių, vyšnių, 
matingą gėrimą 1967m. 
ūkio pasiekimų parodoje 
tas bronzos medaliu, 
Čekoslovakijoje - sidabro medaliu. Anuomet tokie 
lietuviškų gaminių apdovanojimai nebuvo labai 
dažni.

Buvo sukurta ir 60 laipsnių stiprumo "Malūninikų" 
trauktinė. Senąjį Šeduvos malūną pavertus restora
nu, kažkam iš tuometinės ministerijos valdininkų šo 
vė mintis paskelbti konkursą, sukurti reprezentacinį 
"Šeduvos Malūno" gėrimą. J.Kupstas per kelias die
nas sukūrė "Malūnininką". Gėrimas tuoj pat 
pradėtas gaminti ir eksportuoti. Jis susideda iš 
aukštos kokybės grūdų spirito ir rugių salyklo 
ekstrakto. "Lietuviška skaidrioji", "Lietuviška krista
linė” yra taip pat J.Kupsto sukurti gėrimai.

Jis labai teigiamai vertina dabartinius lietuviš
kus gėrimus. Jam patinka gražus įpakavimas.

Pavojus tokioje įmonėje dirbti sustiprėjo dėl įpro
čio vaišinti svečius, kontrolierius, tikrintojus... Ypač 
pastarieji, pagal sovietišką paprotį, labai pamėgę to 
kią įmonę.

Buvęs gėrimų kūrėjas Jonas Kupstas, patvirtino, 
kad ne vienas ten dirbęs specialistas, dėka 
svetingumo, prasigėrė...

Jis pats sugebėjęs laikytis saiko, įsitikinęs, kad 
reikia valios nepersivaišinti. Padėtų ir civilizuoti 
įpročiai: dirbantieji su svečiais nesivaišina...

- obuolių sultys, taip pat 
mėlynių sulčių. UŽ šį aro- 
Sovietų Sąjungos liaudies 
J.Kupstas buvo apdovano- 
o tarptautinėje parodoje

• Ūkio Ministeris Euge
nijus Maldeikis, ieškoda
mas rinkos Lietuvos 
gaminiams, lankėsi Jung
tiniuose Arabų Emyra
tuose (JAE).

Dubajaus Pramonės ir 
Prekybos Rūmai pažadė
jo padėti Lietuvos įmo
nėms, siekiančioms plė
toti veiklą tame regione 
ir pasiūlė Lietuvai kuo 
greičiau suorganizuoti sa
vo įmonių prekių parodą 
Dubajaus patalpose.

KODĖL LIETUVIŲ CHAR- 
TA BE PARAŠO

Paskutinis Vyriausiojo 
Lietuvos išlaisvinimo Ko
miteto (VLIK) pirminin
kas, Seimo narys Kazys 
Bobelis, pasipiktinęs Sei
me surengtu Lietuvių 
Chartos 50-čio minėjimu 
kuriame Seimo Pirminin
kui ir Seimo naridmfe 
įteiktas šio dokumento 
tekstas be parašo.

Dr.K.Bobelis spaudos 
konferencijoje teigė ne
galįs suprasti,kokiu būdu 
iš Lietuvių Chartos Teks
to, priimto 1949 metais 
birželio 4d. "iškrito" do
kumento autorius Vyriau
siasis Lietuvos išlaisvi
nimo Komitetas, Šiuo 
dokumentu buvo pa
skelbta apie vieningą Pa
saulio Lietuvių Bendruo
menės sudarymą. VLIK AS 
buvo įkurtas 1943m. Lie
tuvoje. Dr.K.Bobelis Vy
riausiajam Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetui va
dovavo 13 metų iki pat 
jo paleidimo Vilniuje 
1992m. gegužės mėnesį.

• Parlamentaras Kazys 
Bobelis ragina Seimą ne
skubėti ratifikuoti Ka
raliaučiaus sienos su Ru
sija sutarties, nes tai,de 
jure pripažintų (Kali
ningrado) sritį Rusijai ir 
atimtų iš Lietuvos teisę 
dalyvauti sprendžiant šios 
teritorijos likimą. Ta
čiau dėl šios srities val
dymo Rusijai tarptauti
niu mastu buvo duotas 
ribotas laikas. v Jis, 
deja, yra perženg
tas, o Rusijos kolonistai 
neskuba to klausimo kel
ti, nes problema - paini... 
O jiems labai norisi "įsi- 
pilietinti"... kad ir įsi
senėjimo teise...

4 psl.
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NEPALIKĘS NELAIMĖJE

Tremtyje, Jakutijoje teko gyventi penkiolika me
tų (1941-1956). Man pasisekė mokytis Jakutske dai
lės technikume. Buvo labai sunkios gyvenimo sąly
gos. Pradėjau susirašinėti su dailininku 
A.Žmuidzinavičiumi. Jis rašydavo man laiškus, nors 
tada dar gyvas buvo Stalinas, Berija. Jis nebijojo 
Stalino pakalikų ir kitų padlaižių. Rašė man laiškus 
siuntė dažų, teptukų ir pinigų padėjo man mokytis 
dailės technikume.

Gindamas diplominį, darbą, vienintelis iš kurso ga
vau "otlično", bet manęs NKVD neišleido niekur mo
kytis toliau, išvažiavau iš Jakutsko į Machtują (da
bar Lenskas). Čia atvažiuodavo jakutų dailininkų, ku
rie mokėsi Maskvoje; jiems buvo įdomu pamatyti, 
kaip aš dirbu.

Buvo pasakyta - ištremtas amžiams. Vienas pats 
pasistačiau namą. Pats pasidariau langus, duris, iš
mūrijau pečių. Dirbau pedagoginį darbą. Visą kitą 
laiką tapiau, liejau akvareles. Graži Jakutija, kai 
negraužia tremtinio kirminas.

Grįžęs iš tremties, dirbau Raseinių vidurinėje mo
kykloje.

A.Žmuidzinavičius 1965 metais pakvietė mane 
tvarkyti jo memorialinį muziejų. Kartu dirbau su 
juo iki mirties. Sutvarkiau jo Velnių kolekciją, iš
leidau kelis jo kolekcijos katalogus.

Nuo 1947 metų dalyvauju dailės parodose. Mano 
darbų yra Rusijoje, Švedijoje, Vokietijoje, Anglijo
je, Brazilijoje, Izraelyje ir kitose šalyse.

Pridedu vieną iš tuometinių A.Žmuidzinavičiaus 
man rašytų laiškų. Pranas Porutis

"Mielas Brolau,
nepyk, susimildamas, kad aš taip ilgai neatsakiau į 
laišką, rašytą O2.O7d. Teko važinėti per tą laiką 
tai į Vilnių, tai į Maskvą, tai daroas Dailės 
institute, tai vėl buvau paskendęs darbe savo dirbtu
vėje. Prie viso to aš dar turiu nenugalimą pasi
šlykštėjimą rašyti laiškus. Tiesiog sugriaudinai mane 
rašydamas apie savo praėjusios vasaros darbą: tas 
būtų juokinga, jei nebūtų taip liūdna.

Siunčiu 20 įvairių aliejiniams dažams teptukų,ko
kių galėjau pus save surasti, taip pat aliejinių įvai
rių dažų. Dažų ir teptukų (gerų) pas mus irgi sun
koka gauti. Pridedu dar porą buteliukų, galbūt rei
kalingų. Akvarelių nei akvarelinių teptukų, nei 
temperos kol kas nepasisekė Kaune gauti.

Beje, prašyčiau dažais ir teptukais sąžiningai pa
sidalyti su Lučija (jeigu tie daiktai jai reikalingi), 
kuri bene studijuoja tame pačiame institute, ką ir 
Tamsta, ir spėju, kad ji, vargšė irgi laikosi neper
geriausiai. Prašau perduoti jai nuo manęs (jeigu ma
ne prisimena) labų dienų ir linkėjimus geriausio pa
sisekimo darbe.

Kartu su šjuo siuntinėliu išsiunčiau Tamstos vardu 
300 rub. Prašau savo pinigais pasidalyti per pusę su 
Lučija.

Tikiuos, kad šią vasarą Tamstai gal jau geriau 
seksis dirbti dailininko darbą, ko aš Tamstai iš 
širdies linkiu" 1949.04.02

(TREMTINYS Nr.33, 1999) 
1999.X. 19.

• DANIJOS bendrovė 
"Bryggerigruppen" įsigijo 
Vilniaus "Tauro" alaus 
daryklą. Pagal kontraktą 
ji gavo 70,6% alaus da
ryklos akcijų, už tai su
mokėjusi 3,5 milijono 
JAV dolerių(3,3 milijono 
eurų) Likusioji akcijų da
lis priklauso valstybei ir 
smulkiems privatiems in
vestuotojams.

"Tauras" yra ketvirta 
pagal didį alaus darykla 
Lietuvoje, kontroliuojan
ti maždaug 11% alaus 
rinkos.

Antano Lukošiaus

ELENA DAUGUVIETYTE- 
KUDABIENE kartu su 
Hamiltono "Aukuro" teat
ru ? atvykusiu į Lemontą. 
prie Čikagos kalbasi su 
vietos lietuvių veikėju ir 
fotografu Vytautu Jasi- 
neviciumi.

Šiemet AUKURO 
50m.veiklos proga, buvo 
aplankyti lietuvių tel
kiniai Kanadoje ir JAV- 
ėse su spektakliu "Po
nios Žydrienės bendrabu
tis". Pažymėtina gražus 
bendravimas su Šiaulių 
teatro aktoriais.

PILIEČIAI ŽINOS KAM 
APSKUSTI VALDININKUS

š.m.spalio mėnesį Vil
niuje pradėjo oficialiai 
veikti Vyriausioji Admi
nistracinių Ginčų Komi
sija. Ji nagrinės visų pi
liečių bei juridinių as
menų skundus dėl centri
nių viešojo administravi
mo institucijų veiklos ar 
neveikios.

Vyriausiąją Administra
cinių Ginčų Komisiją su
daro 5 teisininkai, iš
rinkti 4-rių metų ka
dencijai per teisingumo 
Ministerijos skelbtą kon
kursą. Komisijai vadovau
ja pirm. ADOLFAS GY
LYS, iki dabar dirbęs Vy
riausybės patarėju savi
valdybių klausimais. Jis 
naująją instituciją api
būdino, kad ji nebūsianti 
dar viena biurokratine 
mašina, o investacija į 
ateitį.

Komisijoje (tikimasi,ne
bus kada tingėti) 
skundai ir pareiškimai 
privalės būti išnagrinėti 
ne vėliau,kaip per 14-ka
lendorinių (t.y.darbo) die
nų. Komisijos nuospren
džiai įsiteisins per 20 
dienų, jeigu skundų au
toriai neskųs jų Aukš
tesniajam administraci
niam Teismui.

Atminimui
Lietuvos partizanas Antanas Lukošius gimė 1896rn. 

Batakiuose, Taurage’s apskr. Nuo 1918m. dirbo po
licijoje Batakiuose, vėliau Tauragėje. A.Lukošius bu
vo ir . Šiaulių Sąjungos būrio vadas. 1923m dalyvavo 
Klaipėdos vadavimo kautynėse, buvo sužeistas. Už 
darbą ir kovas dėl Tėvynės laisvės buvo aspdovano- 
tas 4 medaliais.

1940m. sovietams okupavus Lietuvą, jau liepos 
15d. bolševikų buvo suimtas kaip liaudies priešas ir 
įkalintas Kauno kalėjime. 1941m. birželio 22d. pra
sėdėjus karui, Lietuvos savanorių sukilėlių 
išlaisvintas. 1944m. spalio mėn.vokiečiai jį su šeima 
išvežė į Vokietiją. 1945m. grįžo, bet namus rado su
degintus. Geri žmones pranešė, kad komunistinė 
valdžia jau jo ieško. Šeima išsiskirstė slėptis, o 
Antanas įstoja į Buta^eidžio partizanų rinktinę.

1948m. Tyrelių miške rusų įgula ir stribai apsu
po partizanų stovyklą. Partizanų būrys atsišaudyda
mas prasiveržė iš apsupties ir pasitraukė, o sunkiai 
sužeistas Antanas Lukošius, nenorėdamas gyvas pa
siduoti,^ nusišovė. Buvo parvežtas į Žygaičių mieste
lį, ir čia paguldytas Lietuvos kario uniforma (tik 
batus priešai paskubėjo nuauti). Stribai išniekintą jo 
kūną apkasė žvyrduobėje. Vėliau partizanų iniciaty
va vietos gyventoja] partizano kūną iškasė ir slap
čia palaidojo Žygaičių kapinių kamputyje. Buvo pa
statytas ir ąžuolinis kryžius, bet be pavardės... 
Dabar šis kryžius pervežtas kaip eksponatas į Tau
ragės kančių namo kiemą, prie kovotojų už Lietu
vos laisvę paminklo. Kai buvęs NKVD kalėjimas bus 
perduotas "Kovų ir kančių istorijos muziejui", par
tizano kryžius bus perkeltas čia.

Dabar partizano dukters Elenos,Prano Rindoko ir 
Genocido centro pastangomis ir lėšomis pastatėme 
prie partizano kapo paminklą su Vyčio Kryžiaus ant
kapiu ir akmenine tvorele. Pranas Rindoicas

LPKTS Tauragės sk.pirmininkas

ŽIRGYNĄ įSIGIJO 
VOKIETIS

Vokietijos pilietis Saul 
Detletas įsigijo 70% AB 
"Žagarės Žirgynas" akci
jų ir tapo bendrovės sa
vininku. Jis perėmė žir
gyno valdymą ir turtą 
bet ir prisiėmė buvusias 
nemažas skolas bei fi
nansinius įsipareigoji
mus. Žirgyne ir toliau 
bus veisiami, auginami 
ir treniruojami sporti
niai žirgai, rengiami 
tarptautiniai jojimo čem
pionatai. iš 2'8 bendrovė
je dirbusių žmonių at
leista 15.

iš Vokietijos bus atga
benta daugiau kaip 60 
veislinių žirgų.

į žirgyną pakviesti ži
nomi Lietuvos žirginio 
sporto meistrai.Šis žir
gynas randasi Joniškio 
rajone.

NEBŪTINAI REIKIA DE
JUOTI!

Dėl sunkios ekonomi
nės būklės Lietuvos 
Valstybinė Filharmonija, 
kaip ir kitos biudžetinės 
įstaigos, gaus~ mažiau 
valstybinių lėšų. Genera
linis Direktorius Gintau
tas Kėvišas surengtoje 
spaudos konferencijoje pa
sakė,kad racionaliau nau
dojant administracijos or
ganizacinio darbo lėšas, 
rezervų dar esą.

Naujasis sezonas 
oficialiai pradėtas spalio 
mėn.9d. Lietuvos Valsty
binio simfoninio orkestro 
Kauno Valstybinio Choro 
ir grupės solistų koncer
tais. Grota A.Skriabino 
simfonine poema "Prome
tėjas" ir L.van Bethove- 
n'o "Devintoji Simfoni
ja".

PRANEŠA ŠALFASS
• Lietuvių rankų lenkimo sporto pirmenybės.

I-osios Š.Amerikos Lietuvių Rankų Lenkimo 
sporto pirmenybės vyks 1999m. lapkričio mėn. 25., 
šeštadienį, Jaunimo Centre, 5600 South Claremont 
Ave.,Čikagoje,Ill. Varžybas rengia Čikagos LSK "AI
DAS" ir LSK "KRANTAS".

Šios sporto šakos ŠALFASS-gos vadovu yra pa
tvirtintas čikagietis Saulius Rakauskas.

Varžybų pradžia - 11:00 vai.ryto. Atvykimas (re
gistracija) nuo 9:30.

Varžybos vykdomos dešine ir kairia ranka, vy
rams ir moterims, 4-ose svorio ir 5-se amžiaus ka
tegorijose. Galutinė programa šioms varžyboms bus 
nustatyta pasibaigus registracijai, atsižvelgiant į da
lyvių skaičių.

Amžiaus klasifikacija - pagal dalyvio amžių varžy
bų dieną.

Dalyvių išankstinė registracija - iki lakpričio 6d. 
imtinai, pas varžybų vadovą, šiuo adresu:

Saulius Rakauskas, 4750 South Rockwell Ave., 
Chicago, 111.60632. Tel: 773-247-2452 arba 773- 
778-7500 (vakarais). Faksas: 773-434 9363.

Nepriklausomi varžovai prašomi kreiptis į 
S.Rakauską. ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA

5 psl.



• Sekmadienio Mokykla 
pradėjo savo darbą IŠ
GANYTOJO Lietuvių Liu
teronų-Evangelikų Para
pijoje sekmadienį, rugsė
jo mėn. 26d. Mokykla 
dirba kas 
sekmadienį, veikia 
klasės: mažiems ir 
resniesiems vaikams.

antrą 
dvi 
vy

• CROSS-COUNTRY VARŽYBOS CLEVELANDE Į
9-sios kviestinės Clevelando LSK ŽAIBO Croos- 

Country (lauko/miško) bėgimo varžybos įvyks 
1999m. lapkričio men. 13d. šeštadienį, Medina Hign 
School trasoje, 777 Esat Union Street, Medina, 
Ohio. Apie 40 mylių į pietų vakarus nuo Clevelando, 
Ohio.

Programa: berniukams ir mergaitėms "Bantam" 
(1989rn. gimimo ir jaunesniems) ir "Mioget" (1987- 
88m. gimimo) - 3000m., "Youth" (1985 —1986m. 
gimimo)- 4U00m.. "Intermediate" (1983—84rn gim.), 
"Yaung Men čc Women" (1981- 82m. girn,), vyrams 
ir moterims bei visų klasių senjorams-rems 500Um. 
Senjorų klasės: 3o-39m., 40-49m., 5Ū-59rn. ir 6Um. 
bei vyresni.

Varžybų pradžia vyrams, moterims ir senjorams- 
rėms - 9:L)U vai.ryto. Registracija nuo 8:45 v.r. 
Prieauglio Klasėms - pradžia 10:00 v.r., pradedant 
nuo "Voung Mens & Womens" ir palaipsniui einant 
žemyn. Registruotis ne vėliau kaip 15 min. prieš

BALTIECIŲ IR LIETUVIŲ
PLAULIMO PIRMENYBĖS 

vyks š.m.spalio mėn.30 
d., Šeštadieni,Etobicoke 
Ulympium,590 Rathburn, E- 
tobicoke,ON. Rengia Baltic- į A « 1 y * * • O. U V—. * *—' v. * V4 
ciu Sporto Federacijos Plau-Kiekyj^ą 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. Registruotis galima ir vietoje, prieš var
žybų pradžią.

Varžybos vyks Lake Erie USATF 1999m. 
pirmenybių rėmuose, atrenkant baltieČius bei lietu
vius is bendrų Lake Erie USATF pirmenybių pa
sekmių.

Visi kviečiami dalyvauti.

kimo Komitetas. Pradžia 4: 
30 mwal.p.p. Registracija ir 
apšilimas - nuo 4:00 v.p.p.

Programa apima visus 
stilius. Šuolių, į vandeni ne
bus.

Amžiaus kvalifikacija 
pagal dalyvo arazh varžybų 
dieną. Lietuvių dalyvavimą 
koordinuoja Catharine Jo- 
tautas tel:905-457-76J54(na- 
mu),faksas: 905-457-5932.

Lietuviai raginami kuo 
gausiau dalyvauti!

SALFASS-gos C V.

LSK ŽAIBAS

VIENINTELIS LIETUVIŲ, BANKELIS KANADOJE 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

■TALKA’ LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais-nuo 9 v 
ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p., penktadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 12 ' 
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).........................
1 m. Ind.............................
2 m. ind.............................
3 m. ind............ ................
4 m. ind.............................
5 m. ind.............................

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

INTERAC KORTELĖ

2.25% 
2.75% 
,2.00%

...3.50% 

...3.50% 
...4.50% 
...4.80% 
...5.00% 
...5.10% 

....5.50%

...2.50%

....4.50%

....4.80%

....5.00%

...5.10%

...5.50%

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

e Lietuvos Kankiniu 
Bažnyčioje rugsėjo mėn. 
vyko iškilmingos Mišios, 
giedant 
chorui, 
Govėdui, 
lebravo 7 kunigai.

Po pamaldų ..vyko š ve n- 
finis pobūvis Wo^certas. 
Programą atliko pianistė 
I.Beresnevičiūtė ir 
tistė S. Kutertan. 
buvo apdovanotos gelč
ių is-

1573 Bloor St Wė«t, Toronto, Ont M6P1A6

šios Parapijos
vad.muz. Jonui

Mišias konce-

tie i-
Jos

KLF kapitalas daugiau kaip 2.3 milijonai - tai Kanados lietu
vių Įnašas! Kasmet gaunamas pelnas (daugiau kaip $100,000) 
skirstomas lietuvybės išlaikymui Kanadoje (KLB, kultūrinėms bei 
jaunimo organizacijoms, studentams) ir paramai Lietuvai (vaikų 
prieglaudoms, tremtinių reikalams, jaunimui).

Atsiminkime ir remkime Kanados lietuvių fondą 
per savo aukas bei testamentus.

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių.

Remkime lietuviu veikla Kanadoje! Remkime Lietuva!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIU FONDA !

€ «.

P° pietų Lietuvos Kan- 
mi P- tos Tarvbos Dirm. ----------------- ------------------------------- -—■——■*kinių P-jos Tarybos pirm. 

R.Pauiionis padėkojo vi
siems atsilankiusiems,api
būdino parapijų reikšme,

P-jos kleb.prel.J.Staš
kevičius savo padėkos žo
dyje priminė 2000-tų me
tų reikšme.

Lietuviu Namy Žinios:
• Rugsėjo mėn.26d.”LN" 

Sekmadienio Popietėje 
dalyvavo 185 žmonės.Sve
čių knygoje pasirašė L. ir 
A.Dvarionai iš Ottawos.

Pranešimus padarė ir 
su svečiais supažindino 
LN Moterų Būrelio narė 
L.Balsienė.
* Reikalingi 
jai įvairioms 
Lietuvių
barmenai, padavėjos, 
lytojai, virėjai, asmenys 
pastato priežiūrai.

Kreiptis į LN vedėją 
arba skambinti tel: 416- 
532-3311.

• Slaugos Namų Staty
bai aukojo LN 
Būrelis $250,(iš 
$4,230);

<4

LIETUVIŲ tfff
KREDITO —T Y T L...
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 115 milijonų dolerių

pRISIKELIMO
ARAPI.IQS KREDITO KOOPERATYX AS

999 (Ijtillege St., Toronto, Ontario M6II l 
Ivlelonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

FAX: 416 532-4X16
Anapilyje telefonas: 905 566-0006

tarnauto- 
pareigoms 
Namuose: 

va-

Vyrų 
viso 

$20 B.Stundžia.
Aukos priimamos To

ronto ir Hamiltono Lie
tuvių Kredito Kooperaty
vuose arba tiesioginiai 
siunčiant į "Labdaros 
Fondą", Lietuvių Slau
gos Namai, 1573 Bloor 
St. West, Toronto, Ont. 
M6P 1A8

Visiems aukotojams dė
koja LS Namų Valdyba.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais nuo 9 vj. 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

AKTYVAI per 60 milijonu doleriu
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term. Ind.................. .3.15% Asmenines paskolas
180-364 d. term.ind................. 3.65% nuo........................ 7.75%
1 metu term, indėlius.............. 4.15%
2 metų term, indėlius............. 4.60% Sutarties paskolas
3 metų term, indėlius............. 4.85% nuo........................ 7.75%
4 metų term, indėlius............. 4.90% Nekiln. turto paskolas:
5 metų term, indėlius............. 5.15% Su nekeičiamu
1 metų GlC-mėn.palūk........... 4.25% nuošimčiu
1 metų GlC-met. palūk........... 4.50% 1 metų.................... 6.80%
2 metų GlC-met. palūk........... 4.85% 2 metų.................... 7.20%
3 metų GlC-met. palūk........... 5.10% 3 metų.................... 7.40%
4 metų GlC-met. palūk........... .5.15% 4 metų.................... 7.45%
5 metų GlC-met. palūk...........
RRSP, RRIF ir OHOSP

5.40% 5 metų.................... 7.55%

“Variable”......................... .3.00% Su keičiamu
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind.... .4.50% nuošimčiu
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind.... .4.85% 1,2, 3 metų........... 5.95%
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%
Duodame komerciniusKasd. pal. taupymo sąsk....... .2.00%

Kasd. pal. čekių sąsk. iki....... .2.00% mortglčius Iki $750,000.
Amerikos dol. kasd. pal.

taunvmo sask............. . .2.50%
Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortglčius 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” kort&lė
Musų tikslas - ne pelnas, bpt sąžiningas patarnavimas Į*

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 ir 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.j.

Nuošimčiai gall pasikeisti savaitės eigoje

6 psl.

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........7.75%
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;
- mortglčius Iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) Ir
- komercinius mortglčius

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

KASOS VALANDOS
• Pirm., antrad. Ir trečiad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.
• Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. - 8 v.v.
• Šeštadieniais nuo 9 v.r. -1 v.p.p.

SKYRIAI:
Lietuvių Namuose -1573 Bloor St. W., Toronto ON M6P1A6 

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

Telefonas: 416 207-9239
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Montrealio 
Sporto 
Klubas 
TAURAS 
(Įsteigtas- 
1950 m,) 
treniruojąs; 

ir tikisi 
atšvęsti 
šio Klubo 
50-nieti 
2000-taisiais !

Treneris: 
R.R.Otto

Nuotr: 
A.J.Mickaus
SENIEJI LAIKAI ATSI
NAUJINA

Jau beveik virš metų 
mūsų krepšininkai susi
renka į Aušros Vartų P- 
jos salę kiekvieną trečia
dienį žaisti krepšinį. V ie
noje grupėje 12 vaikų 
nuo 8-13m. amžiaus,žai
džia nuo 6 iki 8val.va
karo. Vyresnioji grupė,su
augusieji žaidžia nuo 8- 
10 vai.vakaro. Tai vyks
ta krepšininkų TAURO 
apimtyje.

Rugsėjo mėn. 24d.tre
čiadienį, atsilankė ir bu

MM 

vęs sportininkas, krepši
ninkas Montrealio TAU
RO komandoje, Paulius 
Mališka, dabar kunigas 
iš Brzailijos. Džiugu bu
vo jį pamatyti čia.Ir jis 
džiaugėsi, kad dar 
vyksta šiek tiek įvairios 
veiklos Montrealio tel
kinyje.

Tą trečiadienį AV Pa
rapijos bažnyčioje repe
tavo papildytas AUŠROS 
dainos vienetas. Choris
tas Antanas Mickus, pa
matęs svečią kun.Paulių 
salėje, pakvietė užeiti į 

viršų, prie vargonų, pa
sižiūrėti, kaip repetuoja 
choro vadovas muz.Lau- 
renti Djintcharadze. Jam 
atėjus, dirigentas pa
prašė choro pagiedoti 
kun.Pauliui dvi naujai re
petuojamas giesmes. Jos 
labai patiko svečiui kun. 
Pauliui. Dirigentas pa
kvietė kun. Paulių pa
laiminti AUŠRĄ, kad jis 
tęstų toliau giesmių ir 
dainų darbą.

Kun.Paulius padarė 
labai gerą įspūdį ir krep
šininkams,kurie džiaugė

si, kad buvęs montrealie- 
tis jais domėjosi ir ap
lankė treniruotėje.

Gaila, kad nėra jz>ak „n- 
karnai^ laiko mūsų čia gy 
venančiarn kunigui pa
bendrauti su jaunimu,

So many people to call oversea

GET

100
IN FREE LONG DISTANCE CALLS 
yours when you spend an average of $50 
a month on long distance calls in one year.

Save here, there and everywhere. It’s easy!
• Enjoy low international rates to over 240 destinations
• Same low rates for Foncard calling card calls from Canada
• No monthly fee if you pay by pre-authorized payment
• Save even more with By-The-Second Billing and FREE Short Galls
• Call to anywhere in Canada for 15$ a minute
• Call to anywhere in the U.S. for 20$ a minute

Call 1-800-966-0816
24 hours a day, 7 days a week 

www.sprintcanada.ca

r Sprint
Canada

Where easy comes to life™

Russia 
Estonia 
Latvia

$1.19
$0.66
$1.49

Lithuania 30.94,,

http://www.sprintcanada.ca


moritreal
TWI Agentūra siūlo įvairiu darbų įmonėse, 8 vai į 
dieną ,ir gamybiniu darbų pamainose (po 12 vai., 40 
vai. per savaitę). Privalo susikalbėti angliškai arba 
prancūziškai.Dirbama Įvairiose miesto dalyse. Tel: 
336-0770. Kandidatai prisistato agentūron 1400 
Sauvė Quest, #217.
NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME ”NL" Valdybos nariui Jo
nui ŠULMISTRUI, kuris su Zigmo Burkšaičio talka 
atliko Redakcijos sandėliuko remontą. O dabar, pa - 
žvelgę į priekines duris- nenustebkite, kad jos ir ge
rai užsidaro,ir pakeitė spalvą, ir beveik konkuruoja 
su naujausių, pastatų vartais. ”NL” Valdyba
***********************************************

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658

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

Privatus kabinetas 
932-8441 

3767 Notre Dame W. 
Montreal, t^uėbec 
A4C 1P8
( Metro: Place St. Henri

Notarė

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

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

Tek Tel: 931-7174.

KAILIŲ SIUVĖJAS

» pasirinkimas gatavų paltų 
mas vasaros laiku(storage) 
ir remodeliuoju

*Siuvu ir parduodu
1449 rue ScAIexandre 

Suite 500 A
Montreal, Que., H3A 2G6

Telefonai: 

844-7307 ir 288-9646

LESTOITURES

IVIIROIM II\JC

COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS

Patrick Sweezey 
Mark Richard

Tel: 767 - 9941

3272 BouL LASALLE 
VERDUN (Quebec) H4G 1Y9

Fax: 766 - 9985
Darbas atliekamas sąžiningai ir prieinamomis 

kainomis.

Viešėjęs Montrealyje kun. 
Paulius MALIŠKA, š.m.spa* 
lio mėn. 19 d. kalbasi su 
Sesele Pranute, BJ^agiene, 
A.Morkūniene A V P-jos sa
lėje Nuotr: A.J.Mickaus

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika;

281-6027
Hėpital Notre Dame 
2025 Plessis
Montreal,Quebec

) H2L 2Y4

• RITA (JAUGELYTĖ) ir 
Simon HAYDAR džiau
giasi naujagime dukrele 
Laila-Aldona.

Buvusi montrealietė (ir 
taip pat dainaviškietė)su 
šeima gyvena JAV—ėse, 
prie Albany,N Y.

Sveikiname, 
ir vaikaite 
giantį Stasį

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

taip pat 
besidžiau-

Jaugelį,

Tautinių
GINTARAS

• Montrealio 
Šokių grupė 
pasiryžo dalyvauti XI-oje 
Tautinių Šokių Šventėje, 
kuri vyks 2U00m. birže
lio mėn.30d. liepos mėn. 
2d.d., Mississauga,Onta
rio.

Buvę mūsų iškilaus 
ansamblio "Gintaro" na
riai ir nauji šokėjai ma
loniai kviečiami arti
miausiu laiku registruo
tis pas Liną Piečaitį, 
tel: 695-5376.

Visiems labai smagu, 
kad Montrealio telkinys 
irgi pasirodys 2000 metų 
Kanados Lietuvių rengi
nyje!

BUVĘ sol.E.KARDELIENES 
MOKINIAI -ATSILIEPKITE

Pagerbiant neseniai mi
rusios Solistės atmi
nimą, yra išleista Jos arijų 
dainų ir giesmių kasetė. Ji 
gaunama pas sol.. Antaną 
Keblį, adresu; 3505 St.Fa- 
mille Str. #1009, Montrėal, 
QC.,H2X 2L3. Iki dabar y 
ra išsiųsta 25 kasetės mo
kiniams, kurių adresai žino 
imi. Kviečia atsiliepti ki - 
tus duotu adresu.

• KLAIPĖDOS U-to Muzi - 
kos Fakulteto studentė ar 
studentas turės galimybę 
gauti stipendiją iš sol.Elz- 
bietos Kardelienės Fondo, 
įsteigto Montrealyje. F on - 
do sąskaita LITE,nr.6055 , 
(1475 rue de Sėve,Montrė
al QC.,H4E 2A8.X

Atsakingi už Fondą y- 
ra Aldona Morkūnienė,Dai
nius Juras , Antanas Keb- 
lys,Antanas J.Mickus.

Kviečia prisidėti muzi
kos mylėtojus savo auko
mis į šį Fondą.
• Šiomis dienomis Vanda 
Norvaišienė pervežė į Lie
tuvą soLIElzbietos ir buvu
sio ilgamečio "NL" redak
toriaus Jono Kardelių palai
kų urnas perlaidojimui į 
Lietuvą, Antakalnio Kapi
nėse.

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 
area nuomojamiems.
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

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

* Kun. J.Lipskf s, lietuvių 
bičiulis, buvo sužeistas su
sisiekimo nelaimėje New 
Jersey, JAV ir randasi li
goninėje.

Linkime jam sveikatos’ 

• RŪTOS Klubas planuoja 
išvyka, į Ottawa,kur bus 
proga susitikti su prez. Val
du ADAMKUMI. Praneškite, 
jei numatote dalyvauti’.

• EXPOSITION INTERNA - 
TION AL D> ORCHIDĖES, - 
Tarptautinė Orchidėjų Pa
roda vyks spalio men.30 d., 
T2-6 vai.v., ir sekmadieni 
spalio mėn.31 d.nuo 9val.r. 
iki 5 vai.p.p.,1005,rue Guy 
(Metro Guy arba Lucien IP 
Allier).
lėjimasi $6,-pensininkams $4.

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.
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