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• GEORGE W. BUSH,ga
lų, gale sutiko dalyvauti 
prezidentiniuose debatuo
se, kurie vyks spalio 
mėnesį ,dalyvaujant vi - 
ceprez. AL GORE.

Bostone, Winston-Salem, 
N.C. ir St. Louis vieto 
vėse vyks po 90 minučių 
trunkantis debatas, rodo
mas televizijos ekranuo. - 
se. Tokius debatus nuo 
1998 m. organizuoja pro
fesionalų komisija.
• Pasikėsinimas nuŽudy - 
ti 5-kiais Šūviais Montre- 
alio Žurnalistą Michel Ąu 
ger išjudino tiek provinci
ne, tiek ir federalinę vy
riausybę. Visuomenė se
niai jaučianti,kad persvel- 
niai elgiamasi su Žinomą 
organižuotų kriminalistų 
nusikaltėliais,pilnai pritem
pia,kad būtu griežtesni 
Įstatymai ir suvaldyti 
narkotiku platintojai bei 
su tuo susijęs smurtas , 
net tarp savitarpyje kon
kuruojančiu grupuočių.

Laimei,M.Auger pajėgė 
iššaukti 911.Laimei, lai - 
ku buvo nugabentas ligo
ninėn. Po atliktų sėk
mingų operacijų, tikimasi 
normalaus gijimo.

Montrealio Miesto Po
licija kartu su Viešojo 
Saugumo min.Serge Me - 
nard,įskaitant ir premj.L. 
Bouchard, kviečia sugriež
tinti įstatymus ir atatin- 
kamiau pritaikyti kovo
jant su grupuotėmis. Dvi 
stambiausios jų operuoja 
Montrealyje, išplėtusios
savo tinklus ir už jo ribų. C.Serbanescu sakėsi,kad

Kanados Teisingumo 
min.Anne McLellan pa - 
kvietė Quebedo prov. at
stovus į bendrą pasitari
mą, o premjeras L.Bou - 
chard pažadėjo,kad jo vy
riausybė mobilizuos pro - 
vincijos policiją imtis 
priemonių dėl grupuotėse 
išplitusios žudymo bangos, 
kurioje jau žuvo 150 Žmo
nių. Pažymėtina, kad jis 
pabrėžė, jog šiuo atveju 
nebus imamasi kokios 
nors separatistinės laiky
senos.

• Šiais metais, paženkli
nant 2000- tuosius me
tus, bus išleista Kana
dos monetų serija.

Naujausios 25 centų 
monetos autorius, laimė
jęs konkursą, yra 17 m. 
amžiaus rumunas, prieš 
10 metų į Kanadą imi
gravusios šeimos sūnus 
Cesar Serbanescu. Jo 
projektas atrinktas iš 
daugiau kaip 33.000 at
siųstųjų.

Pažymėtina, kad mone
tos piešinys buvo kuria
mas savanorio "Web- si
de" piešėjo ne kad nuste
bintų ypatingais efektais, 
bet ypač kad išsakytų 
prasmę.

Jaunasis rumunų kil
mės kanadietis C.Serba
nescu pabrėžė, kad pie
šinyje vyras perduodan
tis vaikeliui didelį klevo 
lapą, simbolizuoja visas 
generacijas praeito tūks
tantmečio, o vaikelis — 
ateinantis šiame tūkstant
metyje .Klevo lapas reiš
kia visą žinojimą, kul
tūrą ir gyvenimo būdo 
vertybes, kurias kanadie
čiai perduoda iš genera
cijos į generaciją.

Puikus rudens pradžios Žiedai Nuotr: R.R.Otto

savo piešiniu norėjo pa
gerbti savo tėvus ir ne
suskaitomus kanadiečius, 
kurie priėmė jo šeimą ir 
dalinosi savo gyvenimu.

Kitas imigrantas,laimė
jęs monetos konkursą,bu
vo lietuvis dailininkas,Ro
mualdas Bukauskas,prieš 
eile metu.

• Per ilgąjį Darbo Die
nos savaitgalį, rugsėjo 
mėn., eismo nelaimėje 
žuvo 15 žmonių ir dau
giau kaip tuzinas su
žeistų.

Nemaža vairuotojų 
buvo sulaikyti už per- 
greitą važiavimą. Visi 
skuba ištrūkti iš darbo
viečių prieš taip masi
nantį atostogų savaitgalį 
(gal taip nebūtų, jeigu 
darbo savaitė būtų trum
pesnė...), o yra tokių,ku
rie visą laiką nekantrau
ja, vos prisilietę prie vai
ro.
• Lenkijoje š.m. spalio 
mėnesį bus renkamas pre
zidentas. Kandidatuoja 
dabartinis prez.Alexan
der Kwasniewski (išrink
tas Iy95m.) ir jau buvęs

i^ech Walensa. "Solidar- 
nosc" nariai savo kandi
datu Prezidento postui 
parinko gabesnį ir jau

NAUJAS, VERTINGAS KANADOS VYRIAUSYBĖS 
INFORMACINIS LEIDINYS VISIEMS

Naujausia vertinga brošiūra, išdalinta kiekvieno 
buto gyventojams, vadinama "Government of 
Canada Services For You".

Joje surašyta visa informacija apie Kanados vy
riausybės suteikiamas paslaugas. Jų yra daugiau ne
gu 130. Yra trumpi aprašymai apie sveikatos,vaikų, 
smulkaus verslo, pilietybės, nusikaltimų prevencijos 
ir išėjimo į pensiją planavimo programos. Patogaus 
formato leidinyje yra išvardintos svarbiausios jau
nimo ir senjorų programos.

Alfonso Gagliano, Kanados Viešųjų Darbų ir Vy- 
riausyoes Paslaugų m misterio duotame interviu apie 
šį leidinį, pasakyta, jog jis labai patenkintas, kad 
"daugiau nereikės raustis telefonų Knygoje, ieškant, 
kur jūs turėtumėte skambinti. Mes taip pat turime 
naują telefono numerį: 1-800-0-Canada/1* 800-622- 
6232.. Juo paskambinus, paslaugus informacijos tar
nybos darbuotojas suieiKs reikiamas žinias apie bet 
kurią valstybinę programą. Internete yra tam tiks
lui ir tinklapis: www.Canada.gc.cd.

Tain pat yra virš 120 Kanados Tarnybos Centrų 
(Service Canada Acces Centres), Kurie gali aptar
nauti jus asmeniškai. Užtikriname, kad informacija 
būtų prieinama ir kanadiečiams su regėjimo ar 
klausos sutrikimais."

Pasinaudokite šiuo leidiniu, kurį rasite savo paš
to dėžutėje.  

nesnį kandidatą - Marian 
Krzaklewski.

Lenkijos specialusis 
teismas leidžia dviem 
pirmiesiems kandidatams 
dalyvauti rinkimuose,nes 
jie nėra buvę komunisti
nio saugumo agentais.

Vienas kandidatas eko
nomistas A.Olechovvski 
prisipažino buvęs agentu, 
tačiau vistiek bandys 
kandidatuoti.
KUBA IR GUDIJA PA
SIRAŠĖ SUTARTI

Prez.Fidel Castro pasi
rašė ekonominio ir poli
tinio bendradarbiavimo 
sutartį su buvusios so
vietines Baltgudijos res
publikos prez.Aleksan- 
der Lukašenko.

Susitikus abiems pre
zidentams Havanoje po
kalbiams, 10 metų su
tartyje patvirtintas abi
pusis privilegijuotas pre
kybinis statusas. Pir
miausia, Kubos cukrus 
pasieks Gudiją mainais 
už jos trąšas.

Vėliau Kubos Preziden
tas susitiks su Rusijos 
prez. VI. Putinu.

Tokie planai gali reikš
ti svarbių ekonominių ry
šių atstatymą Kubos su 
buvusiomis komunistinė
mis valstybėmis. O gal, 
tuo pačiu ir komunisti
nės Kubos mutacijos.

http://www.Canada.gc.cd
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IŽU
Lietuvoje

X^TASIS PLB SEIMAS
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės X-tasis Seimas 

vyko Vilniuje,š.m.rugpjūčio mėn. 15-20 d.d. Dalyva
vo 129 Lietuvių Bendruomenių bei Jaunimo 
Sąjungos skyrių pirmininkai ir rinkti atstovai iš 
28-ių kraštų: Argentinos, Australijos, Austrijos,Gu
dijos, Belgijos,Brazilijos, Didž.Britanijos, Estijos, 
Gruzijos, Italijos, JAV,Kanados, Karaliaučiaus 
srities, Kazachstano, Kolumbijos, Latvijos, Lenki
jos, Moldovos, Prancūzijos, Rusijos, Sibiro srities, 
Švedijos, Šveicarijos, Ukrainos, Urugvajaus, 
Uzbekijos, Venezuelos, Vokietijos.

Svečių teisėmis dalyvavo Ispanijos ir Naujosios 
Zelandijos atstovai. Negalėjo atvykti atstovai iš 
Danijos, Islandijos ir Vengrijos.

Seimo prezidiumų sudarė pirm. Juozas Polikaitis 
(JAV), pavaduotojai Algimantas Gečas (JAV) ir 
Saulius Varnas (Australija). Sekretoriavo Edmundas 
Jankūnas (Vokietija), Renata Greimaitė (Rusija) ir 
Stasė Vaškelienė (JAV).

Į naują PLB Valdybą. 2000-2003 m. kadencijai 
buvo išrinkti:

Vytautas Kamantas (JAV), Regina Kucienė 
(JAV), Milda Lenkauskienė(JAV),Bronius Makauskas 
(Lenkija), kun.Edis Putrimas (Kanada), Algis 
Rugienius(JAV), Marytė Šmitienė (Vokietija), 
Gabrielius Žemkalnis (Australija). Laima Zliobienė 
(JAV).

Į Valdyba^ taip pat įeina Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo S-gos pirm. Rimas Baliulis (Vokietija).

PLB Valdyba pirmininku išsirinko Vytautą 
Kamantų ir PLB atstovu Lietuvoje - Gabrielių 
Žemkalni.

Į Garbės Teismą kandidatavo 12 asmenų, 
išrinkti 5: Saulius Varnas (Australija), Juozas 
Polikaitis (JAV), Viktoras Baltutis (Australija), 
Eugenijus Čuplinskas (Kanada) ir Arminas LipŠys 
(Vokietija). v v

Kontrolės Komisijon išrinkti Horstas Žibąs 
(JAV), Algimantas Gečys (JAV), Stasys Dalius 
(Kanada) ir Rūta Žilinskienė (Kanada).

PLB Seimas paskelbė įvairias rezoliucijas 
Lietuvos ir išeivijos reikalais. Atstovai sveikino 
Lietuva, surengusią kongresą Komunizmo Nusikal
timų. įvertinimas, skatindami išlaikyti ir skleisti to 
kongreso idėjas.

Besiruošiant spalio mėn.įvykstantiems Lietuvos 
Seimo rinkimams, Lietuvos politines partijos 
raginamos aiškiai pasisakyti, kad sieks Lietuvos 
kvietimo į SAS NATO 2002 m. ir £ Europos 
Sąjunga 2004 m.

Visi gyvenantys užsienyje Lietuvos piliečiai 
skatinami balsuoti tuose rinkimuose.

Pilietybės Reikalų Komisija,, Lietuvos Preziden- 
2 psl.

Janina Milaknis

ir jai įteikę

žymenį

Hon.Don

ir Hon

Richard

IŠSKIRTINAI PAGERBTA LIETUVĖ
Janina Milaknis (Milakniene) yra JAV Agrikul

tūros Departamento atstovė Montrealyje, Inspekci
jos,Pakavimo ir Javu. Transporto inspektorė.

Kasmet Sis Departamentas pagerbia Washingtone 
darbuotojus už ypatingai gerai atlikta^ darbą. Šiais 
metais buvo atrinkti 56 pagerbtini darbuotojai, jų 
tarpe ir Janina Milaknis.

Montrealyje ji savarankiškai, išskirtinai gerai 
pavadavo 9 mėnesiams išvykusį filialo vadybininką 
(Field Office Manager).

Washingtone "Ronald Reagan International Trade 
Center" patalpose jai specialų žymenį įteikė The 
Honorable Dan Glickman, Agrikultūros Sekretorius 
ir jo pavaduotojas The Honorable Richard Romin- 
ger.

Tai vienintelė lietuvė taip pagerbta, gyvenanti 
Lasalle. Ji skaito ir mūsų "Nepriklausomą Lietu
vą". Sveikiname!

• Daugiausia atletų į 
Sidnėjų Olimpinėms 
Žaidynėms siuntė Kau- 
nas-28, kurie tamsiai mė
lynos spalvos paradiniais 
kostiumais apsivilkę, žy
giavo atidarymo iškilmių 
parade. Sėkmės!

"INKARUF’pradėtas algų 
išmokėjimas.

Rugsėjo mėn. 1d. prie 
"Inkaro" įmonės vartų bu
vo atvežti 164.UUO litų 
darbininkų algoms apmo
kėti. Jų, žinoma, 
neužtenka, nes streikuo
jančios badautojos nenu- 
treuakia badavimo kol

*t***************«****t*****t*****t«****t**t***

tas ir Seimas raginami skubos keliu pradėti 
Pilietybės įstatymo pakeitimo priėmimo procedūrą, 
kad lietuvių kilmės Lietuvos piliečiai, išvykų iŠ 
Lietuvos po 1990 m.kovo mėn. 11 d. ir priėmę 
kitos valstybės pilietybe, galėtų išlaikyti Lietuvos 
pilietybę. Seimas taip pat prašomas svarstyti 
Grūto Parko nutarimo projektą.

Lietuvos vyriausybei pareikštas prašymas 
nekeisti Tautinių Mažumų ir Išeivijos Departamen
to statuso arba jį prijungti prie Kultūros Ministe
rijos, suteikiant generaliniam direktoriui viceminis- 
terio statusų.

Taipgi vyriausybė prašoma nekeisti Lietuvos
Archyvo Departamento statuso, atkreipiant 
dėmesį į ypatingų archyvų svarbą; numatyti
valstybės biudžete lėšas Pasaulio Lietuvių Litua
nistikos Archyvo tvarkymo darbams; suteikti
reikalingą finansinę paramą Vasario 16-tosios
Gimnazijai Vokietijoje; priimti nutarimą atkurti 
Valdovų Rūmus.

PLB Seimo atstovai pareiškė pageidavimą, kad 
Lenkijos Lietuvių Bendruomenei, Punsko Valsčiaus 
Tarybai ir Pasienio Apsaugos vyriausiajai komen
dantūrai būtų leidžiama dialogu spręsti pasienio 
užkardos būvimą Punsko valsčiuje.

nebus išmokėta visa sko 
la darbininkams.

Tačiau tebenarplio- 
jant išeikvotojų machina- 
cijas, sidaryti sistemą, 
kad iš jų būtų galima at
imti išvogtas algas ir 
grąžinti kur priklauso, 
yra, deja komplikuotas 
darbas. Reikia ir tam są
žiningų darbininkų ir lai
ko...

O visi "nuvorišai" ben
dromis jėgomis galėtų 
nesunkiai sudėti tą trūks
tamą milijonuką litukų... 
Tik vėl bėda; tada visa 
minia, kuriems neišmo
kėtos algos, sukristų ant 
grindinių prie įėjimų ir 
paskelbtų masinius
badavimus. Gal ir tada 
užtektų ant mielių iški
lusių turtuolių?

Bet kaip juos sugau
dyti?

Lietuvių Bendruomenės išeivijoje raginamos 
visapusiškai prisijungti prie 2001 m.vyksiančių 
renginių, skirtų aktyviausių Lietuvos Žmonių 
išvežimo ir įkalinimo,lietuvių tautos tremties 60- 
mečiui paminėti. Švietimo srityje išeivijos mokyk
lose skatinama dėstyti Lietuvių Bendruomenės 
istoriją, mokinius supažindinant su LB gyvenimu ir 
veikla.

Naujosios PLB valdybos adresas: PASAULIO 
LIETUVIU BENDRUOMENĖ LITHUANIAN WORLD 
COMMUNITY, 1107 Pinewood Dr.N.W., GRAND 
RAPIDS,MI 49544-7969,USA. Tel: 616-791-7333; 
faksas: 616-791-7888; elektr.pašto adresas: plbval- 
dyba aol.com.

Lietuvoje PLB Atstovybės adresas: LR Seimo 
III-ieji Rūmai, Gedimino pr.53, Vilnius 2002,Lietu
va- Lithuania. Tel:370-2-396-156; faksas:370- 
2-396-264; elektr.pastas: plbay lrs.lt. Inf.

ps.:X-tojo PLB Seimo proga yra gražiai išleistas 
jdomus, apžvalginis "Pasaulio Lietuvio"žurnalo 
s.m.rugpjūčio 8-370 nr. Jį verta įsigyti Jr tiems, 
kurie šio žurnalo nėra uzsipre numeravę.Sį numerį, 
galima užsisakyti "Pasaulio Lietuvis" Administra
cijoje, 14911-127th Street. LEMONT, IL.
60439 - 7417, USA. Tel:630-257-8217. Fax:
630 - 257-5216.

• Priešrinkiminiame žai
dime su ypatingu įkarš
čiu varo propogandą Ar
tūro Paulausko vadovau
jamos Socialliberalų 
Partijos agitacinio auto
buso profesionalai agi
tatoriai.

Juos taip pat lydi per 
Lietuvą keliaudami poli
tikai, įvairūs artistai. 
Dalijami tikro Lietuvos 
"išgelbėtojo", o kartais 
ir jo žmonos Jolantos au» 
tografuoti portretai. Vis 
keliama mintis, kad 
"Paulauskas- išgelbėtojas 
o Landsbergis pražūtis"...

Kodėl neskelbiama, ką 
apie "pražūtį" rodo sta
tistika? Daugelis išeik
vojimų buvo padaryta so
vietinių valdininkų ir 
pasinaudota prisiplakant 
tiek prie Landsbergio, 
tiek prie buvusio prez. 
A.Brazausko, o dabar ir
gi vis atidengiami sovie-
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PRIEŠRINKIMINIAI AIDAI Į
"Naują konservatorių programą įgyvendins seni 

vadovai", - pažymima "LIETUVOS AIDO" 
publikacijoje apie įvykusį Tėvynes Sąjungos konser
vatorių suvažiavimą, iš esmės atnaujintą partijos 
programą vykdys, nepakeitus partijos vadovų,.

Partijos vadovu dar dviejų metų kadencijai slap
tu balsavimu perrinKtas dabartinis partijos ir Seimo 
Pirmininkas V.Landsbergis. Partijos Pirmininko 
V.Landsbergio siūlymu, jo pavaduotojais patvirtinti 
R.Juknevičienė, A.Kubilius pei A.Stasiškis. Kadangi 
partijos pirmininkas niekam nepasiūlė užimti 
ketvirtojo pavaduotojo posto,jis liko neužimtas.Vyk
domuoju sekretoriumi buvo perrinktas J.Razma.

Anot V.Landsbergio, naujosiose partijose yra 
susispietusi "senoji nomenklatūra, papildyta naujais 
turčiais ir machinatoriais", todėl geresnių kandidatų 
negu Konservatoriai - nėra".

Premjero A.Kubiliaus teigimu, Konservatoriai iš
laikė valdžios egzaminą, nors ir ne geriausiu 
pažymiu. O Konservatorių parengta "Naujo vėjo" 
rinkimų programa turi imunitetą nuo populizmo.

į partijos pirmininko postą, šalia V.Landsbergio, 
buvo iškelta ir Ministro Pirmininko Andriaus Kubi-i 
liaus kandidatūra, tačiau jis sakė: "Negaliu, nenoriu l 
ir nematau reikalo kandidatuoti". Čia taip pat ci
tuojamas A.Kubiliaus teiginys, kad, ’’nepaisant klai-1 
dų, padarytų per ketverius metus, išdavysčių, Tė-1 
vynės Sąjunga išlaikė egzaminą, nors galbūt ir ne 
geriausiam pažymiui. Jo neišlaikė Gediminas. Jo 
neišlaikė ir Rolandas".

"KAUNO DIENOJE" rašoma, kad "Konservato
riai raginami eiti ir laimėti" ir pažymima, kad Tė
vynės Sąjungos suvažiavime nebuvo juntamos pesi
mistinės nuotaikos dėl galimų blogų šios partijos 
rezultatų per būsimus Šeinio rinkimus. Atvirkščiai- 
vyravo optimizmas bei raginimai būti pasirengu
siems ir ateinančius kelerius Metus vykdyti konser
vatorių programą.

"RESPUBLIKA" savo korespondencijoje "Kairieji 
paskelbė rinkimų” kompanijos pradžią", praneša, kad 
kadenciją baigusio buv.prez. k. Brazausko sutelkta 
kairioji koalicija (LDDP,LSDP,Rusų Sąjunga ir Nau
joji Demokratija) vakar Valstybiniame Operos ir 
Baleto Teatre pompastiškai paskelbė savo rinkimų 
programą bei patvirtino rinkimų sąrašus . ''Atėjo lai
kas mažinti mokesčius, didinti minimalų darbo už
mokestį, padėti jaunajai kartai susirasti darbą"- 
kalbėjo V.Andriukaitis. Pasak jo, koalicijos progra
moje atsisakyta pigaus kairuoliško populizmo, o 
užsibrėžtų tikslų reiktų siekti ne vieną kadenciją.

"LIETUVOS RYTO" straipsnyje "Kairiųjų blokas 
pakilo gelbėti Lietuvos" rašo, kad "audringi ploji
mai, iškilminga muzika, skambios kalbos bei 
pažadai lydėjo minėtos konferencijos darbą. Buvo 
plojama, atsiradus menkiausiai progai, o kai į sceną 
buvo kviečiami kandidatai į Seimą, plojimai ne
tildavo po dešimt minučių".

"Šiandien kviečiu jus, bendraminčiai, į žygį, kad 
Lietuvoje žmonės gyventų geriau. Šie Seimo 
rinkimai bus vilties ir ryžto pasirinkimas, lemtingas 
pasirinkimas" - cituojami kadenciją baigusio 
buv.prez. A.Brazausko žodžiai. Jis paragino už
gniaužti ambicijas, pakilti virš tarppartinių ginčų ir 
ieškoti būdų, kaip išeiti Lietuvai iš dabartinės la
bai nemalonios, sudėtingos padėties.

"Alės siūlome socialdemokratinę atsvarą libera
lizmui ir įsisiautėjusiam konservatizmui" sakė LDDP 
lyderis Č.Juršėnas.

Publikacijoje nurodoma, kad LDDP ir socialde
mokratų lyderiai pasirašė vienybės deklaraciją. Ne
atmetama galimybė, kad ateityje šios partijos susi
jungs į vieną.

"LIETUVOS ŽINIOSE" rašoma-"Kairieji jungsis pe 
rinkimų". Laikraščio duomenimis, partijai bus palik
tas Lietuvos Socialdemokratų vardas. Manoma, kaa 
pagrindiniai kandiaatai į Naujosios Partijos vadovo 
postą bus dabartiniai LDDP ir LSDP lyderiai - 
Č.Juršėnas ir V.Andriukaitis.

LDDP lyderio, Seimo nario Č.Juršėno nuomone, 
kaip tik dabar visam Lietuvos socialdemokratiniam 
juoėjimui atsiranda aiškesnė perspektyva. "Mes siū
lome socialdemokratinę atsvarą liberalizmui ir įsi-" 
siautėjusiarn konservatyvizmui"- kalbėjo jis.

LSDP pirmininko,Seimo nario V.Andriukaičio nuo
mone, "būtent dabar išmušta Lietuvos socialdemo
kratijos valanda...Jau pati visuomenė mato, kad ne
valdomi, spontaniški procesai, kai valstybė į juos 
kišasi minimaliai, didžiajai daliai žmonių visiškai 
nepriimtini. Nepriimtina jiems ir tokia valstybe". 
Pasak jo, pats gyvenimas verčia mus ieškoti savo 
gerovės valstybės modelio. "Mes veiksime, kaip ir 
mūsų Vakarų bičiuliai. Nors jie savo gerovės vals
tybę modernizuoja, o mes, tuo tarpu, dar tik sie
kiame sukurti savo modernios gerovės valstybės 
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tinio mentaliteto pada
riniai. Tačiau Lietuvos 
pažanga neabejotina, pa
tvirtinti ir išvystyti ry
šiai su pažangiomis vals
tybėmis, iš kurių yra ko

j pasimokyti. O ką išmok
tų po Vladimiro Putino

1 lietsargiu?

Ar Lietuvos Laisvės stovyla Kaune dar bus 
laisvės simboliu ateinančiuose rinkimuose? TEBŪNIE.1 
modelį, pagrįstą socialiniu teisingumu, bendražmo- 
giškomis socialdemokratinėmis vertybėmis ir idėjo
mis" - kalbėjo V.Andriukaitis.

Seimo narys, LDDP pirmininko pavaduotojas 
P.Gylys pažymėjo, jog Europos kairieji nenori, kad 
Lietuva ir panašios valstybės taptų provincija.

LbDP Garbės pirmininko A.Sakalo nuomone, pa
saulio bendrijos akyse Lietuvos socialdemokratų 
veiksmai iš tikrųjų susilaukė pripažinimo.Jo nuomo
ne, kitaip į konferenciją nebūtų atvykę tiek daug 
garbingų svečių iš Europos socialdemokratinių par
tijų.

Vilniuje vykusioje konferencijoje dalyvavo sve
čiai iš Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Prancūzi
jos, Lenkijos, Latvijos ir kitų šalių.

Suv..prez.A.Brazauskas konferencijos tribūnoje 
pažymėjo, kad socialdemokratinės koalicijos prog
ramoje nėra populistinių pažadų, jog joje daug dė
mesio skiriama socialinei apsaugai, kas kliudė buvusiu, 
jam dėmesį skirti "socialinei apsaugai" nuo iš
eikvojimų?...

• Islandijos sostinėje 
Reikjavike rugsėjo
mėn.4d. Lietuvos Prezi
dentas Valdas Adamkus 
susitiko su Kinijos Par
lamento vadovu Li Penu. 
Li Penas Lietuvos prezi
dentui priminė, kad Ki
nija, gerbdama šalių ir 
tautų pasiryžimą vykdy
ti savarankišką politiką, 
viena pirmųjų pripažino 
Lietuvos nepriklausomy
bę, o dabar nemato grės
mės dėl Lietuvos siekio 
tapti ES ir NATO nare.

Kiekviena šalis turi tei
sę pasirinkti savo kelią, 
sakė Li Penas.

• Vis daugiau lietuvių 
išvažiuoja uždarbiauti į 
Prancūzijos Svetimšalių 
legioną "Rembo",kuriame 
tarnauja patys ištvermin
giausieji.

"Kauno dienos" šalti
nių žiniomis, šiuo metu 
legione tarnauja apie 
40-50 lietuvių, Kurie 
siunčiami į pavojingus 
kraštus Afrikos šalyse. 
Niekas oficialiai nerenka 
žinių apie svetimoje ka
riuomenėje tarnaujančius 
tautiečius.Nieko apie juos 
pasakyti negali ir Lietu
vos Ambasada Prancūzi
joje, nes svetimšaliai 
Prancūzijoje tarnauja 
svetimomis, išgalvotomis 
pavardėmis.

Iki šiol viešai infor
muota tik apie vieną lie
tuvį, tarnavusį legione, 
kuris prieš porą metų 
mirė Afrikoje nuo ma
liarijos. Paprastai iš aš- 
tuonių į Prancūziją nu
vežtų lietuvių, legione 
lieka šeši.

Taigi,pirmųjų valstybės turto ir susikūrusiu 
bendrovių išteklių eikvotojų nepakankamas iš
kėlimas į viešuma, leidžia jiems ir panašiems vėl 
skelbti medum pateptus, pažadus, bačkininkų 
stiliumi. Tokių jau buvo anksčiau, patiektų panašioj 
grupės veikėjų... Jų prisigrobti turtai - tai "lega
lūs", o Landsbergis, pavytai Taikos premiją gavęs 
lyg ir "nelegaliai", ir 1.1.

O kad J.Kronkaitis atvedė kariuomenes stan
dartą į pakankamą lygį- tai jis pravardžiuojamas 
"amerikonu",pagal kažkeno užsakymus...

Pasvalio krašto žemės 
domina užsieniečius.

Derlingomis Pasvalio 
krašto žemėmis pradėjo 
domėtis anglai ir danai. 
Jie nori išsinuomoti po 
2000m. ir šiuose plotuo
se auginti javus. Dabar 
užsieniečiai tvarko do
kumentus ir su žemės sa
vininkais sudaro nuomos

■ .................    su tart is.

JUMS PRIKLAUSO KOMPENSACIJOS, 
PASINAUDOKITE DABAR

Jautos Fondas (Lithuanian National Foundation, 
Ine.) išsiuntinėjo savo nariams ir lietuviškų laikraš
čių skaitytojams pranešimą, kuriame nurodoma, kad 
š.m. liepos mėn.Vokietijos Parlamentas priėmė 
įstatymą dėl vienkartines pinigines kompensacijos 
asmenims, kurie Antrojo pasaulinio j<a r o met u Vo
kieti joj e ar Vokietijos okupuotuose kraštuose buvo 
priverstiniai darbininkai ("Zwangsarbeiter", "Frem- 
darbeiter", "Ostarbeiter’’).

Pranešime siūlomą" anksčiau . paminėtų grupių 
žmonėms nepraleisti progos ir mėginti atsiimti tei
kiamą kompensaciją. Nurodoma, kad tuo reikalu ga
lima kreiptis į daug patirties turintį advokatą šiuo 
adresu: Josef Griliches, Esquire, 235 East 11th St., 
New York 10003,'USA, tel:2!2-477-3427.

Jis gerai moka anglų, lietuvių, rusų ir vokie
čių kalbas.

Danai norėtų išsinuo
moti ilgam laikui, savi
ninkams už hektarą 
kasmet atseikėti po 400 
kg.kviečių. Šiuo metu 
tai būtų apie 800- 1000 
litų pagal valstybinius 
įkaitus. Danai įsitikinę, 
kad šio krašto molže
miuose, naudojant šiuo
laikines agrotechnikos ir 
augalų apsaugos priemo
nes, žieminių kviečių 
derlingumą galima
padiointi nuo 5 iki 9 to
nų iš ha. Rinką grūdams 
parduoti užsieniečiai ti
kisi nesunkiai rasti Lie
tuvoje. Dėl to nepaten
kinti stambūs Lietuvos
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50-MECIO IŠKILMĖS 
MONTREALIO TELKINYJE

Aušros Vartų Parapijos choristai prie altoriaus pasiruošę Kantatai.

Nuotr.A.J.Mickaus

v Nuoširdžiai ruoštasi, rūpintasi ir dirbta 50-mecio šventes programos paruo
šimams Montrealyje. Iškilmės pradėtos Įspūdinga, ilga eisena, dalyvaujant 5- 
kiems svečiams kariškiams is Lietuvos, kitų organizacijy atstovams: Šauliams, 
KLK Moterių D-jos narėms, pasipuošusioms tautiniais drabužiais- D.Stankevi
čienei, R.Brikienei, Ir.Valkauskienei, skautams, ’’Gintaro” šokėjams taip pat 
tautinais drabužiais pasipuošusiems, ir iškilmių, aprangoje J.E.vysk. P.Balta
kiui, OFM, 6 kunigams, diakonams, koncelebravusiems Sv.Misiąs, vaikučių 
būreliui , Mišių patarnautojams, skaitovams.

v Aušros Vartųv P-jos Choras- 45 giedotojai,-kartu su įsijungusiais solistais: 
S.Ziemelyte, G.Capkauskiene, J.Vašku ir A.Kebliu giedojo su tokia darna ir 
įkvėpimu, kad nepasakytum, jog jie jau dainuoja -gieda- nuo beveik pat 
pradžios Parapijos įkūrimo, prisidėjus ir jaunajai generacijai.

įdomu buvo išklausyti J.E.Vyskupo sveikinimo žodžio ir pamokslo, o po 
apeigų- Aleksandro Stankevičiaus ir Henriko Nagio Kantatos ’’Kryžių ir 
Rūpintojėlių Lietuva",kurie išsirikiavo gražiai prie altoriaus, kartu su solis - 
tais ir specialiais vargonais, grojant L.Djintcharadze, diriguojant pačiam 
autoriui- kompozitoriui.

Po to - vyko pasaulietis'koji dalis saleje. (bus daugiau ).

Sveikini m ai: u
Salia išreikštų tiesioginių sveikinimų šio jubiliejaus proga iškilmėse, buvo 

gauta jų. ir raštu. Negalėdama atvykti pati, ilgus metus darbavusis šiame 
telkinyje Seselė M.Paulė, Siaurės Amerikos Provincijos Vyresnioji. Ji rašo: 

"Labai nuoširdžiai Jus visus ir visas sveikiname Parapijos 50-mečio sukakties 
proga. Kartu su Jumis dėkojame gerajam ir gailestingajam Viešpačiui už 
meilingą Jo Apvaizdos globą bei vedimą per visus šiuos metus. Džiaugiamės, 
kad beveik nuo pat pradžios mūsų seserys kartu su Jumis meldėsi ir darbavosi 
Dievo garbei ir Montrealio lietuvių gerovei...Linkime ir meldžiamės, kad kaip 
mūsų globėjas Palaimintasis Jurgis Matulaitis, visiškai atsiduotume Dievo 
Apvaizdos įkvėpimui bei vedimui ir individualiai, ir kaip parapija. Gyvuokite, 
ir dar ilgai, ilgai melskitės bei dirbkite Dievo garbei ir brolių-sesių lietuvių 
gerovei"

v Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, sveikindamas jubiliejaus proga, rašo: 
"...Šia nepaprastai brangia akimirka norėčiau iš širdies visiems pasakyti: 
Kiekviena Dievo tau padovanota gyvenimo akimirka- neikaįnojamas lobis. 
Nešvaistyk jo. Nebėk iškišęs liežuvį, tikėdamasis rasti išsvajotų rytojų kažkur 
kitur. Gyvenk geriausiai, kaip gali, galvok geriausiai kaip gali ir daryk 
geriausia ką gali šiandien. Kadangi šiandiena taps pamatu rytojui, o rytojus 
netrukus įsilies į amžinybę (A.P.Gouthey), iŠ knygos "Svirplio giesmė".

Arkivysk.Sigitas Tamkevicius, sveikindamas Tėv.Kazimierą Ambrasų ir visus 
Aušros Vartų Parapijos lietuvius, rašo, kad "...nors praėjo dešimt metų, 
tačiau neišblėso mano prisiminimai apie viešnagę; šioje puikioje parapijoje, 
kur buvau ypač Šiltai sutiktas. Linkiu visiems lietuviams montrealiečiams 
gausios Dievo palaimos ir "Svenc.Mergelės Marijos globos. Telaimina jus visus 
gerasis dangaus Tėvas".

Kiti sveikinirpai isspausdinti Jubiliejiniame leidinyje arba išreikšti žodžiu. 
O mūsų nepamiršo ir nuo senų laikų lietuvių bičiulis, tapęs Kanados Finansų 
Ministeris Paul Martin, P^.C.,M.P., dalyvavęs ne vienoje mūsų telkinio ir 
Parapijos iškilmėje. Jis rašo : "Dear Friends: I wish to take this oportunity 
to convey my best wishes to you and parishioners on the 50th anniversary 
of the Lady Gate of Dawn Parish. I would have enjoyed being with you all 
on this special day but I will be travelling abroad. It is with regrets that I 
cannot attend the celebrations.'*

psi.
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ūkininkai, nes jau dabar 
jie skundžiasi negalin
tys parduoti savo grūdų 
valstyoei.

Danai tariasi dėl 
žemės Vaškų kaimo apy
linkėse. Todėl kitiems 
užsieniečiams, bendrai 
Anglijos ir Kanados įmo
nei "Raseinių Agra", din 
bančiai Lietuvoje apie 
10 metų, tenka ieškoti 
žemės Latvijos pasienyje 
Nairių apylinkėse. Ten 
randasi didžiuliai šlyny- 
nai, o gyventojų likę ma
žai. Pastebima, kad že
mės užsieniečiams siūlo 
dažniausiai tie, kurie tu
rintys po tris hektarus 
žemės, daugiausia vyres
ni žmonės, nebeturintys 
jėgų ūkininkauti. Tačiau 
užsieniečiai nelabai nori 
nuomoti smulkius skly
pus, nes su stipria tech
nika juose bus sunku 
dirbti. Ir žemes savinin
kai spėlioja, ar jų vai
kai, baigę mokslus ir ne
radę darbo m lestuose,ne
sumanys grįžti prie 
žemės.

Užsieniečiai nori išsi
nuomoti žemę 25 
metams, pirkti jos kol 
kas neleidžia įstatymai.

• iškelta byla Seimo Pir
mininko Vytauto Lands
bergio apsmeižėjui, vers
lininkui Jonui Urkai.Ti
kimasi, kad byla bus 
svarstoma rugsėjo mėne
sio bėgyje.

Prokuratūra J.Urkai 
paskyrė kardomąja
priemonę, rašytinį pasiža
dėjimą neišvykti.

Š.m. kovo mėnesį 
J.Urka jau yra buvęs 
kalėjime, sustiprinto re
žimo pataisos namuose, 
kur atliko bausmę už 
svetimo turto išeikvoji
mą stambiu mastu.

J.Urka, suruošęs neva 
"paskolos sutarties" teks
tą ir padirbęs V.Lands
bergio parašą, apkaltino 
Pirmininką 100.000 amen 
dolerių negrąžinta skola. 
Rašte yra padaryta daug 
falsifikatą išdavusių klai
dų tiek "skolintojo",tiek 
ir "skolininko" adresuose 
klaidingi V.Landsberio gi
mimo metai, o 
tvirtinimas, kad paskola 
buvo gauta per(dabar jau 
mirusį) Raimundą Rajec
ką, yra irgi neteisybe.

V.Landsbergis versli
ninko J.Urkos kaltini
mus pavadino "kliede
siais".

• Kultūros Ministerija pa* 
skelbė konkursą užimti 
postus Lietuvos Valstybi
nio Dramos Teatro 
generalinio direktoriaus 
ir Vilniaus Valstybinio 
Mažojo Teatro Vadovo.

• Valstybės kontrolės 
įmonių tikrintojai jau 
birželio mėn.3 — čią sa
vaitę sakėsi esą priblokš
ti "Lietuvos Energijos" 
vadinamų socialinės pro
gramų apimties, kurios 
eiliniams piliečiams kas

met kainuoja apie 1% 
mln.litų.

Taip pat skandalingas 
elektros energijos eks
portas į Gudiją ir jos 
milijoninės skolos Lietu
vai, drąsiai gali būti va
dinama ne tik "tarptau
tine afera", bet pagal 
naujausius davinius, ~ tarp
tautine mafija. Milžiniš
ka vagystė buvo planuo
jama Vilniuje, tobulina
ma Minske,Maskvoje,Ry
goje ir kai kuriuose ki
tuose Europos miestuose 
tvirtina VK. vadovai.

Einama vis dėlto tikro
sios pažangos keliu, ati
dengiant tokias aferas. 
Sekančiam žingsniui bū
tina nedelsiant sudaryti 
galimybes užkirsti ke
lią tokių aferų plitimui, 
rimtai bausti nusikaltu
sius. Žinome, kaip tai 
nelengva padaryti.
Tačiau, jeigu būtų ma
žiau savitarpio pavydo 
ir skaldymosi, koncent
ruojamasi į SAVOS 
valstybės gerovę, o ne į 
partinę, viskas būtų įma
noma.

• Rugsėjo mėn.7d. įvyko 
Katedros aikštės atidary
mas naujos dangos įren
gimo proga. Atidaryme 
dalyvavo miesto valdžia 
ir miestiečiai, grojo 
pučiamųjų orkestrai,Šoko 
vaikai. Raitoji policija 
parode žirgų ir ugnies 
žaismą.

Katedros aikštės per
tvarkymo istorija prasi
dėjo^ 1998 metais.

iš 52 pasiūlytų dangų 
buvo nutarta pasirinkti 
granito plokštes iš Ki
nijos, nes jos il<’aam- 
žiskesnės uz gelžbeto
nines, kurios, be abejo, 
pigesnės. Katedros aikš
tės pertvarkymas kaina
vo 16 mln.litų Grindinio 
piešinys paliktas tas pats 
kokį suprojektavo archi
tektas Vytautas Žemkal
nis-Lanosbergis.

Labiausiai rūpi kram
tomoji guma, numesta 
ant grindinio. Kol Kas ir 
visame pasaulyje nėra iš
rasta specialių gumos va
lymo priemoųių. Vienin
telis būdas nukrapštyti 
gumą nuo grindinio yra 
rankos!

• Kauno Medicinos U-to 
Akušerijos ir Ginekolo
gijos Klinikoje, vasarai 
baigiantis, gimė net 7 
poros dvynukų, o pirmą
ją rudens dieną atkelia
vo trynukai. Gal tai ge
ras ženklas ateičiai!

• Bosnijoje ir Hercego
vinoje tarnavusius Tai
kos palaikymui estų ka
rius pakeitė daugiau kaip 
70 lietuvių, 800 kv.kilo
metrų rajone prie Magia- 
jaus ir Dubojaus miestų. 
Tai yra vienas pavojin
gųjų regionų.Jie tarnaus 
6 menesius.
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SKAUTŲ STOVYKLA"RO
MUVOJ E”

Šiemet ’’Romuvoje" vy
ko Kanados rajono 2-jų 
savaičių skautų-čių va
saros stovykla rugpjūčio 
mėn.7-19d. d. Dalyvavo iš 
viso apie 200 stovyklau
tojų.

Stovyklavimo tikslas, 
pagal skautybės įkūrėją 
lordą * Robert Baden- 
Povvellį, pripratinti skau
tus gyventi gamtoje, po 
atviru dangumi. Jie iš
moksta statyti palapi
nes ir lapines, susikurti 
ugnį įvairiose gamtos są> 
lygose, pasigaminti mais
tą ir kt. Taip pat suriš
ti iš rąstų tiltus ir plau
stus; atrasti kelią ne tik 
dienos metu, bet ir nak
tį ir kt. Apie visa tai 
skautybės įkūrėjas rašė 
savo knygoje.

šiais laikais musų gy
venimo sąlygomis mažai 
kas to išmoksta ar gali 
pritaikyti gyvendamas 
"moderniose" sąlygose. Vi
si turi patogius namus, 
lovas, maistą paruošia ir 
išverda kiti, o kai neži
no kelio, pasiklausia po
licininko, ar degalinių 
stotyse, pasitikrina žemė
lapiuose.

Mūsų jaunimas,atvykęs 
į stovyklą, nebesuranda 
pakankamai progų patir
ti ir išgyventi pirmųjų 
skautamokslio specialy
bių. Viena jų būtų- įsi
rengti savo gyvenvietę. 
Dažniausiai tėveliai, no
rėdami padėti savo vai
kams, įvažiavę į stovyk
lavietę, iškrovę visus 
daiktus, patys pradeda 
statyti palapines, o ma
mytės ruošia lovutes,pu
čia matracus, tiesia ant
klodes. O skautukai sto
vinėję be darbo ir nuo
bodžiauja!

Panašus vaizdas mato
mas stovyklai užsibai
giant: tėveliai nuskuba į 
pastovykles ir pradeda 
ardyti palapines, nekant
riai pjausto palapinių vir
ves, nesugebėdami at
rišti mazgų, kuriuos jie 
prieš savaitę patys buvo 
užrišę.

Ragina jaunuosius skau
tukus sunešti, kaip pa
puola, savo daiktus ir 
grūsti į automobilio ba
gažinę, nesudėjus į kup
rines.

• Šiemet, kaip niekad, 
anksti, į Vilniaus turgų 
privažiavo bulvių parda
vėjai. Jau nukastos be
veik visos apylinkių bul
vės. Lietinga vasara grę- 
sia supūdyti bulves,ku
rios permirko. Del tos 
pačios priežąsties pir
kėjai neperka daug bul
vių, nes nesitiki jas iš
laikyti per žiemą, kiti 
neturi sąlygų jas laiky
ti. Butuose per šilta, ne 
visi turi tinkamus rū
sius daugiabučiuose na
muose.

Visgi bulvių pardavė
jai atvažiuoja į Vilnių 
2000. IK. 19

Taip beskubinant, skau
tukai irgi nebespėja ap
tvarkyti savo pastovyklių 
aplinkos, kas privalėtų 
būti savaime suprantama.

šiais metais, vadovai 
nutarę, duoti šiek tiek 
pastiprinto skautamokslio 
jaunimui "Romuvos" sto
vykloje, suorganizavo ir 
pravedė 24 valandų išky
lą. Jos metu norėta su
teikti progos jaunes
niems skautams ir skau
tėms vadovauti iškylinės 
stovyklos įsikūrimui ir 
uždarymui, bei pagyven
ti ir dirbti skilčių siste
moje, kuri ugdo atsako
mybę vienam už kitą.

Šios iškylos patarėjais 
buvo paskirti Broliai ir 
Sesės, kai kurie iš jų 
jau baigę "Ąžuolo" ir 
"Gintaro" vadovų lavini- 
nimo mokyklą, bei keli 
prityrę skautai ir skautės.

Tenka pastebėti, kr.ū 
visose grupėse, kuomet 
buvo jaunimui suteikta 
galimybė savarankiškai 
veikti, atsirado ir natū
ralių vadovų, kurie ėmė
si iniciatyvos ypač atsi
radus "problemoms",pav. 
pritrūkus maistui ar mal
koms,ar griūnant lapi- 
nei.į tokius mums reik
tų kreipti didesnį dėme
sį ir duoti jiems pro
gos vadovauti sugrįžus į 
savo vienetus.

Kiti komentarai - mo
mentai apie šią progra
mą: Broliai skautaūjiems 
pritrūko virvės teko 
naudoti šaknis ir plonas 
šakas rišimams. Buvo pa
miršę atsinešti druskos 
prie maisto, tai ką da
rė? Valgė ką atsinešė...

Prityrusios skautės: 
pritrūko medžiagos lapi
nių statybai: surinkus 
lengvai pasiekiamas ša
kas, teko ieškoti prie
monių pasiekti aukštes
nes ant medžių. Buvo ne
gana maltos mėsos, tai 
reiškia - apetitai buvo 
geri! Ši grupė patyrė ir 
gamtos rūstumą, nes nak
tį smarkiai lijo ir teko 
ieškoti būdų gelbėtis.

Sesės-skautės gelbėjo- 
si pritrukusios ~ lipinukų- 
"band-aid", ketčupo ir iš
moko kaip kepti 
neskustas bulves be 
puodo.

Visos norėjo miegoti 
savo statytose lapinėse, 
bet jų vadovė nutarė šį 
kartą dar pasinaudoti pa
lapinėmis.

i^eapseita be tėvelių 
apsilankymo nakčia. Už
klausus, ką čia atvykę 
daro, buvo atsakyta:’’No- 
rėjom pažiūrėti,ar jiems 
nešalta...U gal alkani?"

Programą vykdė I- je 
grupėje-20 Brolių, 2-je 
17 prityrusių Sesių, 3-je 

net is Pasvalio ir kitų 
tolimesnių rajonų, nes 
Vilniuje bulves galima 
parduoti bent 10 centų 
brangiau.

Panevėžio verslininkas 
pasirūpino vaikais.

Žinomas’’ Panevėžio

Užsiėmimuose: R.Otto'Romuvos' stovykloje. pionerijos iškyloje

Skautininkas A.Dilydė moko prisisiūti stovyklos ženklus.

Lapine kyla į viršų.
15 Sesių-skaučių.

Šioms iškyloms kaip 
patarėjai vadovavo A.Po
vilaitis, A.Rusinas,J.Didž- 
balis, G.Tirilis, L.Paš- 
kus, A.Rusinaitė,A.Simo- 
navičiūtė ir vs.dr.A.Dai- 
lydė.

Šie Broliai ir Sesės at

verslininkas Jonas Kati
nas viešai pareiškė, kad 
jis suteiks materialinę 
pagalbą šeimoms, turin
čioms sunkumų ruošiant 
vaikus į mokyklą.Jis 
nustebo, kai gavo net 
40U prašymų nė tik iš 
Panevėžio, bet ir Pasva

liko savo uždavinius ir 
pareigas su brolišku en
tuziazmu ir skautišku pa
reigingumu.

Jums reiškiu skautišką 
AČI0!

vs.Romas R.Otto 
programos koordinatorius

Nuotr.R.R.Otto

lio bei Biržų. Todėl su
būręs savo draugus vers
lininkus, nupirko kalną 
sąsiuvinių, rašiklių, da
žų, plastilino ir kitų bū
tinų kanceliarinių pre
kių.

"Visos dovanos buvo iš
dalintos Žioartonių, Nau

jasodžiu ir kitų mieste
lių ir kaimų vaikams.

Taigi, ne visi verslinin
kai savanaudžiai, o šis, 
tikriausiai, žino ir sąži
ningo darbo tikrą vertę.



floridą
• Klubo valdybos parei
gūnų, direKtorių ir re
vizijos komisijos rinki
mai 2000— 1 metams 
numatyti š.m. lapkričio 
mėn.11d. Surasti kandi
datus sudaryta nomina
cijų komisija, susidedan
ti iš pirmininkės Laimu
tės Alvarado ir narių

_ Elenos Purtulienės ir Ge 
novaitės Treinienes.

Klubo nariai prašomi 
neatsisakyti kandidatuoti 
į valdybos, direktorių ar 
revizijos Komisijas, tuo 
parodant, kad mūsų Klu
bas stipriai gyvuoja ir 
turi pakankamai žmonių 
sudaryti valdybai.

Kandidatus, kaip ir vi 
sada, bus galima siūlyti 
ir per susirinkimų, bet 
siūlytojai privalo turėti 
raštišką kandidato suti
kimą.

Rugpjūčio mėn. 13d.po
pietę Kuopos pirminin
kas Jonas Jonaitis pa
darė platų pranešimą 
apie Lietuvos Vyčių 87- 
jį suvažiavimą, kuriame 
jis atstovavo 147-tą Kuo
pą, veikiančią St.Peters- 
burge.

Suvažiavimas - Seimas 
vyko liepos mėn. 2 7
30 d.d. Sheraton Uni
versal viešbutyje Hol
lywood Hills, Ua. Jame 
dalyvavo ir Lietuvos res- 
publsikos prez. Valdas 
Adamkus su Ponia ir 
visa eilė kitų žymių sve
čių. Kino aktorė Rūta 
Lee-Kilmonytė surengė 
susipažinimo vakarą.

Prelegentas Jonas Jo
naitis painformavo da
lyvius apie Vyčių pagal
bą nepriklausomai Lie
tuvai. Yra siunčiama daug 
vaistų, medicinos. įran
kių, pinigų ir kitokios pa
galbos, kuri jau siekia 
virš 6u mln.dolerių. Tai, 
turbut, yra vienintelė 
Amerikos lietuvių organi 
zacija taip stipriai re
mianti nepriklausomybę 
atgavusią Lietuvą.

Prez.V.Adamkus savo 
kalboje iškėlė Lietuvos 
Vyčių nuopelnus kraštui 
ir prašė toliau tęsti šal
pos darbą, o ypač 
šelpimą neturtingų stu
dentų. Jam buvo suteik
tas Lietuvos Vyčių Gar
bes Nario vardas.
• Rugpjūčio mėn. 13d. į 
Lietuvių Klubo salę pie
tums susirinkusiems tau
tiečiams Aleksas Daunys 
papasakojo apie Tautos 
Fondo pradėtą Lietuvos 
vidurinių mokyklų gimna
zijų ’’įdukrinirną”.Tai yra 
vienas iš svarbiausių 
šiais ir keliais ateinan
čiais metais Tautos Fon
do vykdomų uždavinių 
nes jis sudaro galimybę 
ne tik padėti mokykloms 
bet ir duoda progą vi
siems lietuviams tiesio
giniai bendrauti su jau
nimu ir mokyklų vado
vybe.

Tautos Fondas pagei
dauja, kad gaunama pa
rama būtų panaudojama 
6 psl.

ugdymui pagarbos savo 
krašto praeičiai, laisvės 
kovų pažinimui, tautinių 
tradicijų puoselėjimui, 
visuomeniškumo skatini
mui, demokratijos supra
timui, asmeninės kultū
ros, dorovės ir išsilavi
nimo lygio kėlimui.

Jau yra įdukrinta virš 
30 mokyklų. Tautos Fon
das įsipareigoja aukoto
jų dovaną šiam tikslui 
padidinti 50% priedu, ri
bojant $250.Ob už 
kiekvieną paaukotą 
1000.00.

Smulkesnių informaci
jų galima gauti pas Tau
tos Fondo atstovą Alek

są Daunį, tel: (727) 546- 
5445.

• Rugpjūčio mėn.27d.JAV
LB St.Petersburg© Apy
linkės pirmininkė Vida 
Meiluvienė susirinku-
siems Lietuvių Klube 
popietiės dalyviams per
skaitė JAV Kongreso at
stovo Repr.C. W.Bill 
Young(R) laišką, kuriame 
jis dėkoja už piliečių pa
sisakymus laiškuose ry
šium su 2u milijonų do
lerių suma, kuri buvo 
skirta Pabaltijo šalių gy
nybos reikalams. Jis už
tikrino, kad darys viską, 
kad šie pinigai nueitų 
ten, kur buvo skirti.

*7* *7* *7* *7* *7* *7* <7*

PASKELBTAS XXXVm-tasis "DIRVOS" 
NOVELES KONKURSAS

Skiriamos DVI PREMIJOS: I-oji- 500 dolerių, 
II-oji- 300 dolerių, iš Simo Kašelionio palikimo,kurį 
tvarko ”Korp. Neo-Lithuania" Vyr.Valdyba.

Tema: autoriams suteikiama teisė patiems 
pasirinkti novelės temą ir meninės išraiškos for
mas.

Paskutinė rankraščių Įteikimo data - 2000 m. 
lapkričio men. i dT (pagal pašto antspaudą).

Rankraščius siusti: "Dirva”, Novelės Konkursas, 
P.O. Box 19191,' CLEVELAND, Ohio 44119-
0191.

Konkurse kviečiami dalyvauti visi lietuviai rašy
tojai, gyvenantieji Lietuvoje, JAV ar bet kurioje 
kitoje valstybėje.

Paruošimas: rankraščiai konkursui privalo būti
1 11 ■■ ■ I y ■ » ...

perrašyti rašomąja mašinėlė arba kompiuteriu v ir 
pasirašyti slapyvardžiu. Ta_ pati, slapyvardį užrašy
kite ant pridedamo užklijuoto vokelio, kuriame 
įdėta tikroji autoriaus pavardė, adresas ir telefono 
numeris. Tik laimėjusiųjų vokeliai bus atidaryti. 
Nepremijuoti rankraščiai gražinami tiktai auto - 
riarns prašant, jų nurodytu adresu.

Vertinimo Komisija sprendžia ką premijuoti pap
rasta balsą dauguma. Inf.

J Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje y 
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 
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 DOLERIU
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 2.50%
santaupas................................ 2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk.........2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius.....................4.10%
180 dienų Indėlius...................4.25%
1 m. term, indėlius...................5.25%
2 m. term. Indėlius...................5.45%
3 m. term, indėlius............... 5.60%
4 m. term, indėlius...................5.75%
5 m. term, indėlius...................5.80%
RRSP ir RRIF
(Variable)................................. 2.50%
1 m. ind..................................... 5.25%
2 m. ind..................................... 5.55%
3 m. ind..................................... 5.85%
4 m. ind..................................... 6.05%
5 m. ind..................................... 6.30%

PASKOLAS
Asmenines nuo............7.80%
nekiln. turto 1 m........... 7.80%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

• Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu
3 mil. dol. Ir Kanados 
vaidilos Iki $100,000.00 
sumos draudimu

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

TINKLĄ LAPIS: www.talka.net 
------------------------------------;-------------------------■ ...-4.

LIETUVIŲ 
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 116 milijonų dolerių

PRISIKĖLIMO
” i^p-- p \RAPMOS KREDITO KOOPI.R \TY\ A!

\iKipii\jc tekiomis: 905 566-0006

999 (’allege M.. l oronlo. Ontario \U>I I I \S 
Irk'lonai: 416 532-3400 ir 532-3414

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 milijonų dolerių
MOKA UŽ: 
90-179 d. term. Ind..........
180-364 d. term.lnd...........
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”.....................
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd 
RRSP Ir RRIF-5 m.term.lnd 
Taupomąją sąskaitą iki.....
Kasd. pal. taupymo sąsk........ 2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. Iki........ 2.00%
Amerikos dol. kasd. pal. 

taupymo sąsk.............2.50%

... 4.20%

... 4.70%

... 4.85%

... 5.10%

5.20% 
5.30% 
4.60%
5.10%
5.35%
5.40% 
5.65% 
5.70%

3.80%
5.10%
5.35% J
5.40%
5.65%
5.70%
2.00% '

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo................... 8.50%

Sutarties paskolas
nuo...........................8.50%

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

MOKA:
3.65% už 30-89 dienų term, indėlius 
4.20% už 90-179 dienų term, indėlius 
4.70% už 180-364 dienų term, indėlius 
4.85% už 1 m. term, indėlius 
5.10% už 2 m. term, indėlius 
5.15% už 3 m. term, indėlius 
5.20% už 4 m. term. Indėlius 
5.30% už 5 m. term, indėlius 
4.60% už 1 m. GIC mėn. palūk.
5.10% už 1 m. GlC Invest, pažym. 
5.35%.už 2 m. GIC Invest, pažym. 
5.40% už 3 m. GIC invest, pažym. 
5.65% už 4 m. GIC Invest, pažym. 
5.60% už 5 m. GIC invest, pažym. 
3.80% už RRSP Ir RRIF ind.

(variable rate)
5.10% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. ind. 
5.35% už RRSP ir RRIF 2 m. term. Ind. 
5.40% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. Ind. 
5.65% už RRSP Ir RRIF 4 m. term. ind. 
5.60% už RRSP Ir RRIF 5 m. term. ind. 
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
5.50% už JAV dol.1 m. GlC
2.50% už JAV dol. kasd.pal. sąsk 

(US dol. Sav. Acc.).

IMA: 
už asmenines 
paskolas nuo....... 8.50%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų.................7.70%
2 metų.................7.75%
3 metų.................7.85%
4 metų.................7.95%
5 metų.................8.00%

su keičiamu 
nuošimčiu............6.75%

Duodame:
- asmenines paskolas 

Iki $250,000;
- mortglčlus Iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Une of Credit) Ir
- komercinius mortglčlus

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2, 3 metų.

—7.70% 
... 7.75% 
...7.85% 
...7.95% 
...8.00%

6.75%

Duodame komercinius 
mortglčlus Iki $750,000.

Duodame asmenines paskolas Iki $50,000 ir mortglčlus iki 75% 
‘kainoto turto vertės (iki $250,000). Parduodame pinigines perlaidas 
(money orders) ir kelionių čekius (traveler's cheques). Nelmame 
mokesčio už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

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

MasterCard
ars®

&
Lietuvos banko proginių monetų pardavimas.
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.

tvanai

KASOS VALANDOS
• Pirmad., 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 M6P 1A6 

Telefonas: 416 532-1149
Etobicoke - 2975 Bloor St. W., Toronto ON M8X 1C8 

Telefonas: 416 207-9239
Elektroninis paštas: parama@total.net Tlnklalapis: v/ww.parama.net
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Lietuvoje
• Aplinkos vicem miste
ris Arūnas Daubaras in
formavo, kad ministerija 
yra susitarusi kenksmin
gus pesticidus iš Lie
tuvos išgabenti ir sunai
kinti Baltarusijos įmonė
se. Anot A.Daubaro, su
naikinti toną pesticidų“ 
Baltarusijos įmonėse kai
nuotų apie 1500 litų.

Baltarusija galėtų tą 
darbą atlikti veltui, nu
braukiant atitinkamą da
lį nuo jos įsiskolinimų 
Lietuvai. Ir "avis sveika 
būtų ir nukentėjęs vilkas 
sotesnis"... Ar ne?
• Statistikos Departa
mentas paskelbė, kad per 
pirmuosius keturis metų 
mėnesius Lietuvoje pa
daryti 24859 nuisikalti- 
mai, arba 3,9% mažiau 
nei pernai tuo pat metu 
Manoma, kad kriminoge
ninė padėtis pagerėjo, 
nes dalis nusikaltėlių iš
vyko užsienin. Nusikalsta
mumas mažėja jau dau
giau nei metus.

Dabar Lietuvoje 10 
tūkst. gyventojų tenka 
67,2 nusikaltimai.

• Centro Sąjungos lyde
riai paskelbė reikalausią 
sustabdyti Lietuvos jūrų 
laivininkystės privatiza
vimą, sukėlusį daugelio 
pareigūnų abejones. Cent
ristai taip pat grasino, 
kad jei į jų pastabas 
nebus atsižvelgta, nauja
jame Seime jie pasieks, 
kad sandoris būtų panai
kintas.

• "Jaunosios Lietuvos" 
Kauno skyriaus pirm. 
Audrius Skimborauskas, 
surengtoje spaudos kon
ferencijoje rugpjūčio mėn. 
18d., pabrėžė,kad social
liberalai sprendžia šio 
miesto klausimus,nors Ta
ryboje daugumos neturi 
ir nesiskaito su kitų nuo
monėmis.

Kauno Tarybos Lie
tuvių nacionalinės parti
jos ir "Jaunosios Lietu
vos" Sąjungos frakcija 
pradėjo kalbėti apie ga
limybę vykdyti interpe

liaciją pirmajam vice
merui Erikui Tamašaus
kui ir kai kuriems Valdy
bos nariams.

Jaunalietuviai nepaten
kinti socialliberalų dar
bo stiliumi ir rugsėjo 
antroje pusėje, jeigu tai 
nepasikeis, svarstys ir su 
kitomis Tarybos frakci
jomis interpeliacijos ga
limybę.

Buvę nusikaltėliai ne
blogai įsitaisę.

Širvintų Vilniaus 55- 
osios rinkimų apygardos 
komisija patvirtino, kad 
Seimo narys Audrius But
kevičius, teistas už ky
šio paėmimą ir dalį šios 
Seimo kadencijos pralei
dęs kalėjime,surinko rei
kiamą parašų skaičių,lei
džiantį tapti kandidatu į 
Seimo narius. Kas tie pa
sirašiusieji? Daugiau
sia, lenkai ar tuteišai, 
kuriems svarbu parodyti, 
kad gali nepritarti Lie
tuvos nepriklausomybei...

Naujos "Coca- Cola” in
vesticijos.

Gaiviųjų gėrimų kon- 
vernas "The Coca - Cola 
Export Corporation" Lie
tuvoje pradėjo investuoti 
į produkcijos atnaujinimą, 
plėtrą, taip pat gėrimų 
platinimą. Iš viso tam 
bus skirta ne mažiau 
kaip 5mln.litų. Šiuo me
tu "Coca-Cola" Alytaus 
gamykloje pradedamos 
panaudoti 1.5m]n. litų in
vesticijos į 0.25 litrų 
talpos stiklinių butelių 
liniją. "Panevėžio stik
las" jau patiekė 1 mln. 
butelių. Metalinius dang
telius buteliams ,greičiau
siai, tieks neįgaliųjų įmo
nė Šiauliuose.

Alytaus gamykloje ke
tinama rekonstruoti ga
mybos liniją, pritaikant 
ją gėrimams "Cadbury 
Schweeppes", kurie iki 
šiol buvo importuojami 
iš Estijos, gamybai. Pa
sak Ūkio viceministerio, 
sutartis su "Coca-Cola" 
atnešė daug naudos 
Lietuvos ūkiui tiek ku
riant darbo vietas, tiek 
gerinant Lietuvos įvaiz
dį potencialių investuoto
jų akyse.

SENATVĖ
(Feljetonas)

Kiekvienas žmogus jau nuo užgimimo pradeda 
senti. Gal anglai ir teisingai sako užklausdami net 
ir mažiausio vaiko metus sakydami:"How old are 
you?" (Kaip senas tu esi?). Gyvenimas yra jau taip 
sutvertas, kad arba mes mirštame, arba mes sens
tame. Bet visgi-senatvė-tai yra vienintelis būdas il
gai gyventi...

Seno žmogaus gyvenimas atrodo labai trumpas, 
kadangi jis pusę savo gyvenimo pramiegu. Jeigu jis 
nemiegotų dienos metu, tai jo gyvenimas atrodytų 
daug ilgesnis.

Yra ir gerų dalykų senstant. Vienas iš geriausių 
yra tai, kad visą tai, ko negalėjai turėti kai buvai 
vaikas, dabar jau to tau nereikia.

Vienas senas žmogus yra pasakęs, kad senatvės 
požymiai yra trys: pirmas ženklas yra silpnėjanti at
mintis, o kitų dviejų nebeatsimenu. Dar galima pri
dėti, kad vyras yra tikrai tada senas, kai jis resto
rane daugiau domisi savo patiekalu, o ne padavėja.

Senas žmogus yra taip, kaip iš antrų rankų pirk
ta sena mašina: kai vienoj vietoj pataiso, tai kur 
nors kitur sugenda.

Vieni senukai visada žiūri į praeitį ir dėl jos 
bėdavoja, o kiti - dėl ateities.

Senatvė pradeda rodyti savo žymes, kai vyras 
peržengia keturiasdešimtmetį, Tuomat pilvas darosi 
pastebimas. Kai kurios buvusios klasės draugės, jau 
tampa močiutėmis. Kai kurios moterys nustoja 
ieškoti idealaus vyro vedyboms.

Sulaukus penkiasdešimt metų, pradeda žilti 
plaukai arba pastebimai retėti ir kuo žilesni plau
kai, tuo greičiau bėga laikas. Muzika jau pradeda 
atrodyti per garsi.

Moterys apie savo metus nustoja kalbėti,nes jos 
metai pradeda apie ją kalbėti. Jos žino, kad 
pradeda senti, ypač, kai jos draugės jai sako: "Kaip 
tu jaunai atrodai!"

Kai motina pradeda savo 17 metų dukrai rodyti 
šeimos nuotraukas, tai ji parodo liekną vyrą il
gais garbanotais plaukais, sakydama: "Štai čia tavo 
tėvelis!"

Tada duktė paklausia:"O kas tas, aptukęs, be

Daugiau kaip penke
rius metus kalėjime pra
leidęs verslininkas Ar
vydas Stašaitis, susirado 
darbą: buvęs Verslininkų 
Sąjungos prezidentas ne
seniai pradėjo dirbti Kau
no bendrovėje "ūkio Ban
ko Investicinė Grupė", 
kurioje paskirtas projek
to vadovu Ukrainoje.Kuo 
garantuojamas jo sąži
ningumas dabar? Ir kas 
gali tai atlikti?
Neogeografija

"Didžiausia Lietuvos upė 
vadinasi Nafta. Galingu 
srautu ji išteka iš Ma
žeikių, srūva per visą 
Lietuvą ir,skirtingai nuo 
kitų upių, ne platėja, o 
siaurėja. Galų pale virs
ta šimtais mažų upeliu
kų ir dingsta amžinai ža
liuojančiose kišenėse" — 
Juozas Erlickas.

Kiniečiai augina dar
žoves Suvalkijoje

Trys kiniečiai Mari

jampolės apskrityje, ša
lia Puskelnių esančiame 
Kantališkių kaime, 
augina daržoves.
Nuimtas vienas Pekino 
kopūstų derlius, pasodin
ti nauji daigai. Užaugo 
visokios, Lietuvoje ne
matytos, prieskoninės 
daržovės.

Kiniečiai iš vietinių 
gyventojų yra išsinuoma
vę 9 ha.žemės. Bandė 
auginti ir ryžius, ir ar
būzus, tačiau nepavvko.

Laukuose iškasti keli 
vandens telkiniai, iškloti 
pievele, nenaudojama 
jokių mineralinių trąšų, 
tik mėšlas ir vanduo.

Kiniečiai * labai daug 
dirba,gyvena kukliai, ir 
nors šįmet ne viskas ge
rai pavyko, kitais me
tais jie žinos, ką verta 
auginti, o ko ne.

Šalia Puskelnių jie ke
tina pasilikti dar kele
rius metus.

plaukų, vyras, kuris gyvena su mumis?"
Kai vyras sulaukia šešiasdešimt penkis metus, 

jis išeina į pensiją ir nuo to laiko tampa lygus su 
visais pensininkais, ar tai būtų daktaras, ar inži
nierius, ar paprastas darbininkas. Ir nuo dabar jis 
jau turi laiko viską užmiršti, ką buvo išmokęs per 
visą gyvenimą.

Dabar dažnai ateina laikas daryti kokią didesnę 
operaciją. Muzika dar vis jam yra per garsi, nors 
jis jos nelabai gerai girdi. Plaukai jau visai 
pabalsta, tačiau kai Kurie vyrai neturi nei vieno 
žilo plauko: jie yra plikagalviai ir negirdi daug 
pletkų, nes nelanko kirpyklų.

Jie dabar labai mėgsta pasakoti prisiminimus iš 
jaunystės lamų su visomis detalėmis, minint žmonių 
pavardes, kurių jūs nepažįstate. Bet jei jo paklau
si, ką jis vakar valgė pietum, tai jis to negalės pa
sakyti.

Sulaukus 30 metų, jo akys nusilpsta ir raidės 
atrodo daug mažesnės, o kartais reikia trijų porų 
akinių: vienus, kad matytų iš arti, antrus, kad 
matytų iš tolo, o trečius, kad galėtų surasti tas 
dvi poras, Kur jis jas padėjo. Prie jo pradeda pri
lipti ligos ir kuo liga retesnė, tuo ji jam brangiau 
kainuoja.

Kai buvo jaunas, galėjo viską valgyti, bet netu
rėjo pinigų, o dabar, kai jis turi daug pinigų, svei
kata neleidžia tiek daug valgyti. Minta dietiniais 
patiekalais ir vaistais.

Jo adresų Knygutėje jau yra labai daug išbrau
kytų draugų adresų, bet ir, prirašyta naujų: įvairių 
daktarų, vaistinės ir ligonines.

Dienos inetir jis eina pasivaikščioti po prekybos 
centrus ir stebisi, kodėl jo vaikai jam nepa
skambina.

Kai šimtamečio senuko 98 metų draugas numirš
ta, jis ateina į šermenis laidotuvių įstaigoje. Lai
dotuvių direktorius jį pamatęs, pasidomi jo 
amžiumi ir klausia:"Ar apsimoKa Jums grįžti į 
namus?"

šimtamečiai yra vieninteliai žmonės, kurie visai 
neturi priešų. Jje juos visus pergyveno.

Kai senas žmogus miršta ir daktarai negali nu
statyti mirties priežąsties, tai lengviausia yra pa
sakyti,kad jis mirė nuo senatvės. Liudas Stankevičius

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 
Fondo nr. 119021236RROOO1

GARANTUOTAS IR GREITAS SIUNTINIU PRISTATYMAS

Latviją, Estiją, Baltgudiją, Ukrainą, Rusija ——g—- ' ii.——— >'■ n——h
MARGUTIS

S IU NTIN IAI

Lėktuvu 1 - 
laivu 5 - 

savaitės Tel:(514) 728 -3612

5
9

Patikimas, 
asmeniškas 
perdavimas

TIESIOGINIS PERVEŽIMAS SIUNTINIŲ., 
AUTOMOBILIŲ IR KOMERCINIŲ SIUNTU Į VILNIŲ

4359Venise»
St.Leonard, QC,I H1S-1G2

Sigje s£įtyįe dįrbame jau daugiau kaip 8 ūĮ£1USLjB

2000.1X.19.



montreal

L.K.MINDAUGO-NERINGOS Šaulių. Kuopa susilaukė ir gražaus būrelio svečių sa- 
vo suruoštoje gegužinėje ž.m.rugpjūčio mėn.6 d., "Nidos"Klubo vietovėje, Rigaud
• Naujai stažuotei iš 
Lietuvos atvyko 5 kari
ninkai šį rudenį mokytis 
prancūzų kalbos St.Jean 
sur Richelieu kariuome
nės bazėje: kpt.Nedas

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

Dantų gydytojas 
8606 Centrale (kamp.45 
Av., Suite 20% LaSalle,, 
Que. H8P 1N5.

Tel: 364 - 4658
DR.ALENAS (ALAIN) P A V 1 L A N I S

Šeimos gydytojas

Privatus kabinetas 
932-8441 

3767 Notre Dame W. 
Montreal, QC., 
H4O 1P8

(Metro Place St.Henri) 

Fediakinas, vyr.leitenan
tai Aušrius Bulkus, Val
das Drilingas, - Saulius 
Meškys ir Itn.Egidijus 
Čeplinskas.
• Lina CELLTORIUTE IR 
Patrick Vincent ZANDER 
susituokė AV P-jos baž
nyčioje rugpjūčio mėn. 
19d. Apeigas atliko sve
čias iš Toronto, PRISI
KĖLIMO P-JOS kleb.kun. 
Augustinas Simanavi
čius OF M. Sveikiname!

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika* 

734-2631
St. Mary’s Hospital 
3839 Lacombe Ave., 
Montreal, QC., H3T 1M5 

(Metro Cdte des Neiges)

• DAINIUS ZUBRUS pa
sirašė 2 metams kontrak
tų su "CANADIENS" 
ledo rutulio komanda ir 
pradėjo treniruotes Mar
tin Lapointe Arenoje.Pa
gal sutartį, jo metinė al
ga pakilo iki 1 mln.(ame
rikietiškų) dolerių.

Šią vasarą jis čiuožė 
Montrealio, Minnesotos ir 
Ziuricho stovyklose, jau
čiasi gerai ir pasiruošęs 
rungtynėms.

NHL lygoje šis 22 
metų amžiaus lietuvis 
žaidė 4 sezonus ir galu
tinai apsistojo Montrea- 
lyje. Paskutiniame sezo
ne jis įmušė 14 įvarčių 
ir buvo asistentu 28 - 
niems.

Nuo rugsėjo m ė n. 9d. 
"Canadiens” treniravosi 
Molson Centre iki rugsė
jo mėn. 17d.

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS JR VAIKAIČIAIS 
PROTĖVIU KALBA LIETUVIŠKAI L

Notarė 
RŪTA POCAUSKAS-RUDINSKAS

L.L.L. D.D.N.
1610 Ste.Catharine St.West, Suite 405

Montreal, Quebec H3H 2S2
Tel: 031-7174

• Visuotinas KLK Moterų 
rų D-jos susirinkimas vyks 
Seselių Namuose, spaljo 
mėn. 1 d., po 11 val.Sv. 
Misiu.Kviečia Valdvba.

I

DĖKOJAME už pasitikėjimą pavedant 
mūsų ištaigai Jūsų apdraudas PER 45 METUS

Esame apdraudė 75 % Montrealyje gyvenančius lietuvius 
KVIEČIAME 

visus kitus apsidrausti •

* Didelis pasirinkimas gatavų paltų 
•Saugojimas vasaros laiku(storage) 
•Taisau ir restodeliuoju

FOURRURES

Maurice Xaptan
FURS

•Siuvu Ir parduodu
400 De Maisonneuve W. 

Suite 801
Montreal,Que.H3A 1L4

Tel: (514) 288-9646; 

lFax: (514) 844-3865 i

Patrick Sweezey 3272 BouL LASALLE 
Mark Richard VERDUN (Quebec) H4G 1Y9 

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

kainomis.

• "Vaiko Tėviškės" N a- 
mams aukojo $10-J.J.Ki- 
sielaičiai.

Dėkoja KLKM D-jos 
Montrealio Skyrius

• Dar ne visi mūsų tech
niniai sunkumai su Kom
piuteriu yra sutvarkyti, 
todėj kai kur nebus tiKs- 
Ii užsimokėjimo data ar
ba gausite laikraštį dar 
senu adresu, ivialonėkite 
palaukti! "NL"

• Vargonų nuomavimo 
vajaus fondui aukojo: 
D.Smilgevičienė savo vy
ro pianisto a.a.K.Smil
gevičiaus atminimui,Gen- 
temanų, Nagių šeimos, 
L.G.Dainiai, L.G.Baldi
šiai, Rūta Pocauskas,LI
TAS,Tautos Fondo sk.Mon
trealyje.

Dėkoja Vajaus Fondas.

Dėl kainų ir mokėjimu,išsiaiškinę sutarsime. 
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC. 
Tel: (514) 722-3545 Fax: (514) 722-3546

Sąžiningai patarnauja nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

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

8 psi.
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