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"Mon nom ėst quėbė- 
cois,et je suis cana- 
dien aussiy,-pasakė jis 
vienoje savo kalbų,siek
damas dvikalbės,harmo
ningos,daugiaklutūrės,sa- 

teisingumą 
Kanados.Jos 

pabrėžė, įtiki—identitetą pabrėžė,įtiki
nęs politikus ir Didz.Bri
tanijos Karalienę ,kad 
atėjo laikas grąžinti 
Kanados Konstitucija į 
sostinę Ottawą ” jos 
Parlamentui.Taip atves
dino Kanados valstybę į 
modernesnius laikus(nors 
Quebecfo provincinė to 
meto vyriausybė tokiam 

nepritarė), 
ir greita 

reakcija, įvykus FLQ 
krizei Quėbėcė,sutramdė 
teroristus ir išgelbėjo 
Kanados reputaciją pa+

pui ir
Jo aiški

"Lietuvių Namų" - Tremtinių Vaikaičių Mokyklos Vilniuje auklėtiniai: 
abiturientas ir iš Sibiro atvežta, KLB Krašto Valdybos . , pirmininko 
A.Vaičiūno gėlių puokšte apdovanota pirmaklasė, džiaugėsi protėvių zemeje, 
švęsdami mokslo metų pradžią, Rugsėjo I-os Dienos Šventę.

N uotr. A .Stepai tienes

• Pierre Elliotte Tru-
dsau mirti'
sėjo men.28
visos Kanados
Ii prisiminimų, 
kymų, diskusijų 
garbos potvynį .

s. m.rųg7 
d. sukėlė

didžiu- 
pasisa- 
ir pa-

Visoje Kanadoje nuleis
tos iki pusės \ 
vos liudijo gedulą^ ir pa
garba Kanados 
atsidavusiai , gabiai i 
drąsiai asmenybei.TV ir 
radijo stotys, laikraščiai 
mirgėjo įvairiais prisi- 

pasisakymais, 
P.E.Trudeau 

rašytojais, 
įvairių

mirgėjo 
minimais 
interviu su 
biografijos 
bendradarbiais,

vėlia-

vizijai sluogsnių visuomenės vei- 
ir (kėjais,imigrantais, radu

siais prieglobsti Kanadoje
Jo daugialypė asmeny

bė žavėjo ir savo ro
mantiška puse, meile ir 
gamtai, bei giliu atsida
vimu savo vaikams, 
jo netikėtais Šposais 
oficialiuose renginiuose.

Dėl kompensacijos buvusiems 
priverstiniams darbininkams Vokietijoje

H • • • 
tėmės 
Jean
Ministeris 
savoŠių metų liepos mėnesio bėgyje abu VoKietijos 

įžarlamento rūmai priėmė įstatymą dėl vienkartinės 
piniginės kompensacijos asmenims, kurie Antrojo 
Pasaulinio Karo metu buvo priverstiniai darbinin
kai Vokietijoje (Zwangsarbeiter/Ostarbeiter).

Su juo mes jau7 
jauni...”, pasakė 

Chrėtien,Kanados 
Pirmininkas 

trumpame, jautria-

me atsisveikinimo žo
dyje.

<ALSAVIMAS NEATNESE 
UŠITARlMO----------------
Jugoslavijoje vykę pre - 

zidentiniai rinkimai rug
sėjo mėn.24 d.pa’žeidė 
rinkimu demokratines fe
taisykles , ir susidarė kri
zes situacija.

Stebėtojų tvirtinimu, 
dar nepradėjus balsuoti, 
rinkimų dėžėse buvo 
rasta krūvos lapelių,jau 
iŠ anksto pasisakančių

už prez.Sl.Milosevi&ų. 
Federalinė Rinkimų K- 
ja,pasiskundus opozicijai, 
atsisakė tikrinti lyderio 
V.Kostunica balsus, a 
priori skelbdami, kad jis 
nesurinkęs reikiamo 50% 
balsų.

Paskelbtas visuotinas 
streikas,reikalaujant Sl.Mi- 
loseviciaus atsistatydi
nimo ir atmetant jo 
siūloma antra balsavimo 
turą spalio mėn.8 d. 
Tironas,deja, turi gerbėju..

Apgailestautinai tarp kompensuotinų asmenų 
sluoksnių susidarė įspūdis, kad mirusiųjų priversti
nių darbininkų įpėdiniai visais atvejais nepaveldi 
teisės į šią vienkartinę kompensaciją. Tačiau iš tik
rųjų yra kitaip. Tais atvejais, kai buvęs priverstinis 
darbininxas mirė vėliau negu 1999m.vasario mėn.15d. 
jo įpėdiniai turi teisę gauti tą kompensaciją, kurią 
mirusysis būtų gavęs, jei nebūtų miręs.

Paveldėjimo teisių tvarKa yra to Vokietijos . 
įstatymo (straipsnis 13/1) nustatyta sekančiai:

a) žmona (vyras) ir vaikai lygiomis dalimis; b)jei 
nera žmonos (vyro) ir vaikų - anūkai ir anūkės; c) 
jei taip pat nėra anūkų ir anūkių — taoa broliai ir 
seserys; d) jei ir brolių ir seserų nėra-tada testa
mente išvardinti įpėdiniai.

Mano kuklia nuomone, yra labai svarbu, kad bu
vę priverstiniai darbininkai ir darbininkės Tamstos 
skaitytojų gretose būtų apie šį reikalą teisingai pa
informuoti, aš taip pat tikiuosi, kad ir kiti lietuviš
ki periodiniai leidiniai JAV ir Kanadoje persi
spausdins šitą laišką. Pagarbiai,” -

Advokatas Josef Griliches, J.D.

| 2000m.S.AMERIKQS BALTIEČIŲ IR LIETUVIŲ PLAUKIMO PIRMENYBES Į

2000m. Š.Amerikos Baltiečių Plaukimo Pirmenybės įvyks 2000m. spalio 
mėn.28d. šeštadienį, Etobicoke Olympium, 590 Rathburn, Etobicoke, Ont. 
Rengia - Baltiečių Sporto Federacijos Plaukimo Komitetas.

Varžybų pradžia 2:00 vai.po pietų. Registracija ir apšilimas nuo 2:00 vai. 
po pietų.

Pirmenybės vykdomos šiose klasėse: vyrų ir moterų (15-24 metų imtinai); 
Senjorų vyrų ir moterų (25m. amžiaus ir vyresnių); Berniukų ir mergaičių 13- 
14m., 11-12 m., 9-10m., 7-8m. ir 6 metų ir jaunesnių.

Lietuvių pirmenybės išvedamos iš baltiečių.
Programa apima visus stilius, šuolių į vandenį nebus. Amžiaus kvalifika

cija - pagal dalyvio amžių varžybų dieną.
Dalyvauti kviečiami visi lietuvių, latvių ir estų kilmės plaukikai.
Dalyvių registracija iki š.m. spalio mėn. 13d. penktadienio šiuo adresu:
Modris K. Lorbergs, 73 North Heights Rd., Etobicoke, Ont. M9B 2T7, 

Canada. Tel: 416-626-7262 namų. Fax: 416-395-3346. E-mail: Modris Lorbergs 
0ntel.tdsb.on.ca.

Lietuviams informaciją galima gauti ir pas ŠALFASS plaukime Komiteto 
narius: Algirdą Bielskų tel: 216-486-0889, Arvydą Barzduką tel:703-560-1410 
(JAV rytuose), Algį Norkų tel: 630-466-4661 (čiKagos apylinkėse) ir Mrs.Ca
tharine Jotautas, 35 Cumberland Dr., Brampton, Ont. L6V 1 vV5, tel: 905- 
457-7664, faksas: 905-457-5932, E-mail: Caromirev0.aol.com. Mrs.Jotautas ko
ordinuoja lietuvių dalyvavimą varžybose.

Išsamią informaciją gauna sporto klubai ir mums žinomi plaukikai.
Varžybos vyks puikiame 25m. baseine. Lietuviai plaukikai skatinami šiose 

varžybose kuo gausiau dalyvauti.’ ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA

Caromirev0.aol.com
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P .S. Bendradarbių ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, gražinami tik 
is anksto susitarus. Už skelbimų turinį redakcija, arba 
leidykla neatsako.

XXVTl-sios Pasaulines Olimpiados

Virgilijus 

Alekna 

Lietuvai 

iškovojęs 

aukso

medaly

Sidnėjuje.

XXVIl-sios Pasaulines Olimpiados įspūdingas ati
darymo iškilmes stebėjo daugiau kaip 11G.UU0 žmo
nių arenoje ir apie 3.7 milijardo vaizdus ir ko-
mentarus viso pasaulio TV ekranuose.

Tarpe atletų, atstovaujančių 20U valstybių, pa
sirodė ir Lietuvos sportininkai. Juos, apgyvendinus 
Sidnėjaus Olimpiniame kaimelyje, vyko iškilmingos 
ceremonijos, iškeliant Lietuvos vėliavą ir grojant 
Lietuvos Himną, bei skambant tradicinei aborigenų 
muzikai.

įspūdingoje Žaidynių atidarymo eisenoje, tarpe 
didžiųjų, arba retų egzotiškų grupių, bei reklamų, 
matomų ekrane apie 30 sekundžių, teko ir Lietuvos 
atstovams, po Lichtenšteino delegacijos. Vėliavą 
nešė olimpinis čempionas Romas Ubartas.

Rugsėjo mėn.18d. Lietuvos sportininkė Daina 
Gudzinevičiūtė šaudyme laimėjo aukso medalį, tad 
visi lietuviai išeivijoje ir, žinoma, Lietuvoje , džiau
gėsi, kad medalio įteikimo ceremonija bus matoma 
visur ir visų. Gaila,neturime nuotraukos.

Rugsėjo mėn.25o. aukso medaR laimėjo disko 
metikas Virgilijus Alekna ir bronzos medalį dvirati-

Olimpinis stadionas Sidnėjuje,Australijoje,2000 metais

2 psl.

Kombainas kerta rugius prie pat Dr.J.Basanavičiaus tėviškes. Tolumoje -
Aterimimo AŽuolvnas. Nuotr.D.BaltriukonioAtgimimo Ąžuolynas, 

ninkė Diana Žiliūtė, 
atsilikusi nuo sidabro 
dviratininkės.

vos per porą akimirksnių 
medalį laimėjusios Vokietijos Lietuvoje

B.N.

• zlleksandras Lileikis, 
92m, amžiaus, mirė Lie
tuvoje. Jam buvo atimta 
JAV pilietybė už nuslė
pimą, kad nacių Vokie
tijai okupavus Lietuvą, 
pasirašė 75-rių suimtų
jų žydų perdavimo vo
kiečių kariuomenei raštą. 
Jis tuo metu diroo Vil
niaus policijos baugumo 
viršininku.

Būdamas sunkus 
ligonis, sugrąžintas į L lėk
tuvą 
pats 
Kaltinimą, i 
tuosius nužudė,
A.Lileikis griežtai atme
tė. Byla buvo sustabdyta 
Vilniaus ir tarptautinių

teisinui, nepajėgė
jame dalyvauti.

kad jis suim- v •

Šioje nuotraukoje- Diana Žiliūtė, laimėjusi Europos

tinus, Kad a.Lileikis, gy
domas ligoninėje, nepajė
gus dalyvauti jokioje teis
me procedūroje.

Moterų dviviečiu baidarių lenktynėse ir vyrai 
krepšininkai laimėjo Lietuvai bronzos medalius.

Olimpiada vyko nuo rugsėjo mėn.15d. iki spalio 
mėn.ld.

Dalyvavo 10.200 atletų, 5.100 tarnautojų, vykdy
tos rungtynės 28 sporto šakose, 640 sesijų ir 300 
renginių aukso medaliams laimėti.

Olimpiadon įvestos 2 naujos sporto šakos: TaeJ 
Kwon Do ir triatlonas, kurio metu reikia vienam 
atletui atlikti paeiliui plaukimą, dviračiu važiavimą 
ir bėgimą.

į olimpinę programą šįmet buvo įjungta trampoli
ne programa, sinchronizuoto nėrimo moterims ir 
vyrams, moterims - šokimas su kartimi i aukšti bei 
plaktuko (hammer) metimas.

Pirmą kartą Olimpinių Žaidynių istorijoje 
atletai, palydovai, treneriai ir kiti darbuotojai 
galėjo sutilpti Olimpiniame kaimelyje. Vienas 
kaimelio restoranas sutalpino 5.000 žmonių.

Olimpinis fakelas buvo uždegtas šioms žaidy
nėms Graikijoje, Olimpia mieste, gegužės mėn.10d.

Fakelas-trijų dalių, reprezentuoja žemę, ugnį ir 
vandenį. Ta tema ouvo kibai įspūdingai panaudota 
atidarymo ceremonijoje. Olimpinę ugnį uždegė Aus
tralijos aborigine lengvaatletė bėgikė KaHFryman. 
Ji laimėjo aukso medalį.

Klaustukas: kas vyks šiame didžiausiame istori
joje Olimpiniame sportiniame komplekse Sidnėjuje, 
kai Olimpinė vėliava nusileis spalio men. 1d.?

Savotišką olimpinį pokštą sugalvojo kaunietė, 
garsi Lietuvos plaukikė, dalyvavusi Miuncheno Olim
piadoje. Ji yra~ 46 m. Birutė Užkuraitytė-Statkevi- 
čienė, Kuri surištomis rankomis ir kojomis, perplauke 
Lampėdžių. aptvarą, Kauno pakraštyje. Jos "šposą", 
kuris oaigėsi laimingai, stebėjo nemažas būrys žiū
rovų. Ji laimėjo plojimus ir gėlių puokštę.

• Rugsėjo menesį Kolum
bijoje buvo pagrobtas 
bendrovės "Baltic Shem" 
darbuotojas iš Elektrėnų 
55 metų Vladimiras Mo- 
lodcovas. Kartu dingo ir 
Rusijos pilietis Vladimi
ras Larinas. Abu pagrob
ti inžinieriai dirbo šios 
bendrovės filiale "Shem 
de Columbia" — montavo 
statomos hidroelektrinės 
energetinę įrangą.

Lietuvos Ambasadai 
pavyko susitarti su Ko
lumbijos vyriausybe ir 
buvo surastas būdas suim
tuosius Lietuvos pilietį 
ir jo draugą nedelsiant 
išlaisvinti.

• Rugpjūčio mėnesį Lie
tuvos ekspozicija
Tarptautinėje parodoje 
"Expo 2UūU" Hanovery
je aplankė 450.UU0 sve
čių. tarp jų buvo ne tik 
Seimo pirm.V.Landsber
gis, bet ir Latvijos mi- 
nisterių, Lenkijos Seimo 
narių, Vokietijos Šlezvi- 
go-Holsteino ir Bran
denburgo žemių m miste
rių delegacijos bei Ham
burgo meras.
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Šią vasarą

keliaujant

po Lietuvą.

Prie Lietuvos Atgimimo Ąžuolyno paminklo Ožkabaliuose. Įrašas sako: "1989m.šioje vietoje pasodintas 
Atgimimo Ąžuolynas". Dešineje-Tautos Patriarcho Dr.J.Basanavičiaus paminklas Vilkaviškyje.

Lietuvos Tautinio
N uotr.D.Baltrukonio

i

ŠAUKŠTAI - PIETUMS, O NE PO 
PIETŲ

Seimo Kanclerio Jurgio Razinos šeimą suKrete 
dukters Agnės įsivėlimas į narkotikų vartojimą. 
Jaunų žmonių penketukas susigalvojo pabandyti 
heroiną.Jų, kartu su Agne - 5. Vienam vaikinui he
roino doza buvo fatališka. Tai,Kad grupėje dalyvavo 
ir Seimo nario Kanclerio dukra, supurtė ir Vilniaus 
Miesto' Savivaldybę, ir patį Seimą. Galų gale 
atsivėrė akys į šią Lietuvoje plintančią (ar ir pla
tinamą) rimtą problemą... Atsakomybės besikratan- 
tieji valdininkai, kol tai nepalietė jų pačių ar arti
mesnių draugų jaunimo, net ir mokytojai-auklėtojai, 
kratosi papildomo darbo sprendžiant šią sudėtingą 
situaciją. Yra net gydytojų, manančių, kad nusle
piant peoblernas arba atmetant pagaloą trenkiant 
šaunų pareiškimą: "Mes viską žinome apie ŽIV/AIDS 
narkotikus ir mums nebereikia žinių"— savaime vis
kas ir bus lengvai sutvarkoma...arba pašluota po Ki
limu... Tai, atrodo, jiems geriau negu priimti paty
rusią paskaitininką Pranę Šlutienę ir pasiklausyti 
šios specialistės. Ją atkvietė Lietuvos Respublikos 
Sveikatos Apsaugos Ministerijos vadovas dr.R.AleKna 
į vienos dienos suvažiavimą, kurio tema 
"Narkomanija ir AIDS".

Šiam suvažiavimui talkino ir L.R.AIDS Centro 
dir.S.ČaplinsKas.

Kadangi yra pakviesta svečių iš visos Lietuvos 
ir kaimyninių valstybių^ specialiai Pranei Šlutienei 
buvo pasiūlyta skaityti paskaitą ir anglų kalba. 
Tikimasi daugiau negu 1.000 dalyvių. Paskaita 
"ALkoholio ir narkotikų įtakos mažinimas" yra at
spausdinta jos knygoje "Visuomenės Ž1V/AIDS Pre
vencija". Ši knyga jau naudojama Čilėje ir Nika- 
ragua valstybėse t yra pristatyta lietuvių ir anglų 
kalbom is,Pasaulio Sveikatos Apsaugos vyr. moks
lininkei dr.Nalema Al-Gasseer,PhD.R.N.,kuri dirba 
Ženevoje, Šveicarijoje. (Apie tai plačiau rašoma 
"Draugo" rugsėjo men. 12d.2000, laidoje).

1997m. buvo priimtas Narkologines Priežiūros 
Įstatymas, reguliuojantis narkologinę sveikatos prie
žiūrą ir jų artimųjų psichologinę ir kitokią pagalbą.

Tais pačiais metais buvo priimtas Pinigų 
Plovimo Įstatymas, kad užkirstų būdus legalizuoti 
pinigų sumas, uždirbtas iš nusikalstamos veiklos.

Pagal Jungtinių Tautų Konferencijos 
reikalavimus buvo parengtas ir patvirtintas sarašas 
narkotinių bei psichotropinių medžiagų. Taip“ pat 
sugriežtintos bausmės už nusikaltimus dėl neteisė
tos narkotikų prekybos.

Po įvykio su Seimo nario dukterim i,dėmesys šiai 
problemai žymiai pagyvėjo. Nereikia laukti kokics 
nors sensacijos, ypač jei problemos yra gyvybinės 
reikšmės ir jų sprendimo vilkinimas nepateisinamas.

SU NARKOMANIJA mo
kyklose BUS KOVO
JAMA PLANINGAI.

Naujųjų mokslo metų 
išvakarėse Švietimo ir 
MoksIo m in.K.Platelis pa
tvirtino narkotinių ir psi
chotropinių medžiagų 
vartojimo prevencijos
mokyklose 2000-2001 me
tų priemonių planą. Jį 
rengė Švietimo ir Moks
lo Ministerija, taip pat
2000.X.3.

psichologai, pedagogai, 
moksleiviai, studentai.
Plano rengėjai siūlo mo
kykloms koreguoti vi
daus taisykles, įvesti mo
kykloje apsilankančių as
menų registraciją, inici
juoti patruliuojančių po
licininkų reguliarų lanky
mąsi Ugdymo įstaigos te
ritorijoje.

Mokinių pageidavimu, 
siūloma nenuomoti mo

kyKlų salių ir kitų pa
talpų renginiams, ku
riuose gali būti varto
jamos narkotinės ar psi
chotropinės medžiagos. 
Mokykloms taip pat siū
loma įsigyti narkotikų ir 
alkoholio matuoklius, o 
švietimo centrai įparei
gojami organizuoti peda
gogų kvalifikacijos to
bulinimą narkotikų ir 
psichotropinių medžiagų 
vartojimo prevencijos te
ma. Be kita ko, mokyk
loms siūloma pasitelkus 
sveikatos priežiūros bei 
kitus specialistus, orga
nizuoti mokymus peda
gogams apie pirmosios 
medicinos pagalbos tei
kimą mokiniams, apsi
nuodijus narkotinėmis me
džiagomis, teikti infor
maciją apie švietimą 
narkotikų klausimais.Ug
dymo Įstaigos vadovai ra
ginami užtikrinti moks
leivių ir tėvų švietimą 
narkotikų prevencijos 
klausimais. organizuoti 
psichologinę pagalbą nar
komanų vaikams ir 
narkotikus vartojantiems 
moksleiviams.

Tai puikus planas, 
kurio vykdymui pasiruoš
ta planingai ir nedel
siant.
ANYKŠTĖNAI TVARKO
SI GERAI!

Penketą metų Anykš
čių rajono Meru dirbr\ 
Saulius Nefas.

Per tą laiką sąžiningų 
kompetetingų darbuotojų 
dėka pavyko atsikratyti 
mokyklos šildymo bėdų. 
Įrengti vandens gerinimo 
modernūs, automatizuoti 
aparatai, kurie valo ir 
išvalo vandenį nuo per- 
didelio geležies kiekio ir 
amoniako.

Darbai buvo atlikti 
savivaldybei paėmus ilga
laikę paskolą. Dalį pa
skolų, naudotų mokyklos 
šildymui pagerinti gali
ma grąžinti už A.Bara
nausko Vidurinės Mokyk
los atnaujinimo pasė
kas: pakeisti pastato lan
gai,juos sumažinus, izo
liuotos sienos iš vidaus 
ir lauko, pakeistas vamz
dynas, pastatyta vietinė 
katilinė.

Mokyklos direktore 
Ona Repečkienė pasako
ja "Valstiečių laikrašty
je", kaip čia žiemą bū
davo 8-10 laipsnių 
šilumos. Vaikai sėdėdavo 
apsivilKę paltais ir pirš
tinėmis ant rankų. Kar
tais trumpindavo ir pa
mokas. Šalčiausią 1995m. 
mėnesį už šios mokyklos 
apšildymą teko sumokėti 
32.OU0 litų, o po atnau
jinimo - šalčiausią mė
nesį moka 6.323 litus. 
Taigi - taip ne tik pa
gerinus sąlygas, bet ir 
sutaupius, dalis paskolų 
jau grąžinama vien dėl 
to.

Dėl vandens gerinimo 
įrenginių paskolos anykš
tėnai moka šiek tiek 
daugiau už vandenį ir dėl 
to nesisukundžia.

Anykščių rajone atnau
jintas ir visas šilumos 
tieKimo ūkis. Mieste pa
statyta 12 automatizuo

Rimti pirmamečiai mokinukai Lietuvoje

Mainai irgi verti 
kontrolės •

Vykstančiose derybo
se Lietuva siūlo suteikti 
lengvatas Karaliaučiaus 
kryptimi vežamoms pre
kėms, nedidinant tarifų 
Klaipėdos kryptimi gabe
namoms prekėms mainais 
už tai, kad Rusija su
teiktų lengvatas jos te
ritorijoje Lietuvos kryp
timi gabenamoms pre
kėms.

Tai turėtų vykti nau
dingai ir patikimai ir 
Lietuvai, ir Rusijai, 
kyla įtarimas,kad kliudo 
asmeniski naudininkai... 

tų, gamtinėmis dujomis 
kūrenamų katilinių, 
modernizuoti visi gyve
namų šilumos punktai ir 
kt. Visus tuos darbus at
liko Panevėžio UAB 
"Energijos Taupymo Cen
tras" praėjusį rudenį per 
2 mėnesius.

Rūpestį kelia tik tai, 
kad atleidus iš pareigų 
UAB "Anykščių šiluma" 
direktorių Algirdą Daukš- 
tą, naujai paskirtas va
dovas Virgilijus Vaičiulis 
linkęs didinti mokesčius 
už šilumą ir tapus meru 
Leonui Alesionkai, Kol 
kas nesiūloma atlikti ge
resnių būdų apmokėti 
skolas. U Panevėžio spe- 

’ cialistai mielai išnuomo
tų Anykščių šilumos ūkį 
su esama kaina ir sako 
žinotų, kaip ūkiškai tvan 
kytis ir teisingai suskai
čiuoti pelną. Anykštėnai 
ir nauja Savivaldybė,rei
kia tikėtis, susipras.

• Vilniuje, rugsėjo mėn. 
18d.palaidotas daugiau
Kaip 6 metus nuo teisė
saugos pareigūnų slapstę
sis 40 metų Romas Sto
nys, negrąžinęs keliolika 
milijonų litų skolos.

Jis mirė Gudijos (Bal
tarusijos) sostinėje Mins
ke, kur gyveno pastaruo
sius kelerius metus.

R.Stonys turėjo sveika
tos problemų dėl dažno 
alkoholio vartojimo,buvo 
persirgęs kelis širdies 
priepuolius, paskutinis bu
vo fatališkas.

Kas atsitiko su jo pa
grobtais milijonais?

3 psl.



REIKŠMINGAS PROF. DR. VYTAUTO PAVILANIO JUBILIEJINIS DERLIUS
Dr.Vytautas Pavilanis gimė 1920 
m.,birželio men. 7 d.,Kaune.Baigė 
Austos Berniukų, Gimnaziją ir 
studijavo VD U-te medicinos 
fakultete iki 1942 m. Baigus,bu
vo paliktas jaunesniuoju asistentu.

1944m. pasitraukė kaip gydytojas 
su Karo Ligoninės personalu,dir
bės ten patologu. Laimė, jo 
sesuo tuo metu gyveno ir stu
dijavo Paryžiuje, tad susidarė 
galimybe issikviesti broli. 
Tai nulėmė jo tolimesnį profesinį 
gyvenimu, nes jis įstojo į 
Pasteur Institutą, gavęs stipendi
ją. įsigijęs virologo specialybę, 
kurį laiką dirbo asistentu ir 
žinių bagažą papildė mikrobiolo
gijos,hematologijos ir serologijos 
diplomais.

4948 m. atvyko į Montrealio 
Universitetą,kur profesoriavo ir 
paskelbė apie 40 straipsnių 
medicinos žurnaluose.

Quebecb Darbo Minister is Normand Cherry įteikia 
žymenį Užsitarnavusiems Imigrantams.

Profesinis laukas plėtėsi: Vytautas Pavilanis 
tapo Montrealio U-to ordinariniu profesoriumi ir 
vicerektoriumi, Parašė 130 mokslinių straipsnių ir 
atliko apie 150 pranešimą specialistu suvažiavi
muose. w

Skaitė paskaitas Vilniaus, Kairo, Šanchajaus 
universitetuose. Jungtiniu Tautų Sveikatos Organi
zacijai siunčiant, aplankė Egiptą, Libaną, Meksi
ką. 193' m. buvo išrinktas Royal Society of 
Canada fellow nariu, 1977 m. apdovanotas Didž. 
Britanijos Karalienės medaliu. 1983 m. išrinktas 
Quėbėčo Mikrobiologines D-jos Garbes nariu ir 
1984 m.^ gavo Kanados Mikrobiologijos D-jos
premijų už virologijos tyrinėjimus.

Tačiau ? nepaprastų aplinkybių dėka, dar ir 
"senais” laikais sugebėjo palaikyti ryšį su Lietuvos 
medicinos darbuotojais. Jis patvirtino, kad Lietuvos 
gydytojai žinojo viską. , kas naujausio atsiekta 
medicinos pasaulyje. Buv.SSSR gydytojų tarpe, 
lietuviai gydytojai buvo patys geriausi, nors 
socialinėje srityje ne viską galima įgyvendinti, 
tačiau medicininėje , lietuviams daktarams yra 
prieinama visokia medžiaga. Pokalbyje su jubiliatu, 
jam atvykus į "NL"Redakciją, teko išgirsti daug 
įdomių epizodų. Pav., kad 1954 m. rusai medikai 
atvykę į JAV, mokėsi, kaip pasigaminti polyomelitO 
skiepus.Buvo jie atvykę ir į Kanadą, į Montrealį. 
Kanados Sveikatos Ministeris pasiūlė Vyt.Pavila- 
niui vertėjauti atvykusioms rusams gydytojams, ką 
jis ir padarė.

Jubiliatas džiaugėsi, kad eilė jo buvusių mokinių 
dirba įvairiose pasaulio valstybėse ir palaiko su 
juo kontaktą.Pav., į. Haitį jį pakvietė patikrinti 
hiegienos reikalų galimybes tame krašte ir sureng
ti paskaitų, o Madride dirbo Laboratorijos direkto
riumi jo buvęs mokinys.

Svarbiausia, kad jo įnasas ir pagalba Lietuvai 
yra įvertinta atzymėjimais, ir ne mažiau svarbu, 
- kolegų, ^dar jaunystės draugų , išlaikyta^ šijtas 

^rysys, užfiksuotas Alfredo Leonido Žiugždos 
"Doctor Honoris Cause" 1984m. buvo 

puikioje medicininių memuarų knygoje "PRIESAIKA 
NUO KLAIDI! NE APSAUGO",išleistoje 1997 m. 
Vilniuje. Ant jos lapo autoriaus ranka užrašyta 
"Brangiam jaunystės draugui Kertančios Rankos 
Gaujos nariui, mokslininkui ir keliautojui Vytui 
Pavilaniui". O keliauta buvo daug jaunystėje, nes 
studentai, jų tarpe ir Vytautas, labai mėgo 
keliones baidarėmis.

Apie tai rašoma Lietuvoje leidžiamajame žurnale 
"MEDICINA", Š.m.36 nr., paminint Jubiliatą 
Vytautą Pavilanį: "Labai mėgo vandens turizmą. 
Dalyvavo korporacijos arba grupės, jos nariu 
organizuotose baidarių kelionėse- 1939 m.į Naručio 
ežerą, 1940 m.prof.St.Kolupailos organizuotoje 
ekspedicijoje iš atgautojo Vilniaus į Kaun^, 27 
dienų kelionėje rytų Lietuvos upėmis ir ežerais, 
1941 m.Nevėžiu, 1942 m.24 dienų Suvalkijos 
upėmis ir ežerais, 1943 m.Dubysa. Irdavosi
pasroviui ir priešsrovę, dienaw ir naktį.Buvo 
vandens ir tėviškės žemių mylėtojas". Žurnale
aprašyta išsami Vytauto Pavilanio mokslinė 
kelionė ir jo nenutrūkęs ryšys su Tėvyne ir 
kolegomis.

Grįžtant prie^Alfredo Žiugždos memuarinės 
knygos: žavi, kelia nuostaba šio autoriaus rupesti- 
ga ,literatūriniai ir nuoširdžiai apipavidalinta 
medžiaga, autentiška savo dokumentiniu teisingumu 
ir rūpesčiu išsaugoti ateinančioms kartoms tikro 
gydytojo pašaukimo šviesą bet kokiose sąlygose- 
politinėse ar kitokiose. Tebūnie taip.'

Jubiliatą nuoširdžiai sveikinant, malonu pabrėžti 
kad jis nėra tik savo specialybės žinovas: domisi 
istorija, literatūra, mėgsta meną,praleidžia laiką 
ir savo ūkyje Čia, Quebečo provincijoje.

Derlius - visokeriopas, čia tik prisimenant - 
geriausi linkėjimai. .
& J Birute Nagienė

suteiktas Vilniuje.

Lietuvoje
PIRMĄ KARTĄ LIETU
VOJE SURENGTAS EPI
DEMIOLOGU KONGRE
SAS.

Kauno Medicinos Uni
versiteto patalpose įvyko 
3-jų dienų Tarptautinis 
Epidemiologų S—gos Eu
ropos regiono Kongresas. 
Dalyvavo apie 150 pro
fesorių iš Vakarų ir Ry
tų užsienio valstybių, kar
tu su Lietuvos medici
nos įstaigų darbuotojais.

Rugpjūčio mėn. pabai
goje suvažiavusieji spe
cialistai patiekė daugiau 
kaip 10U pranešimų apie 
visuomenės sveikatos ap
saugą, epidemiologijos 
kontroles galimybes, in
fekcines bei lėtines li
gas ir kitomis temomis.

• Kaune, nuo š.m. rugsė
jo mėn. 1d. buvusiose 
E.Ožeškienės gatvėje
"Kovas" tabako fabriko 
patalpose, pradėjo veikti 
mokslo įstaiga, kurioje 
bus dėstoma Vadybos ir 
Administravimo mokslų 
programos, siekiant šioje 
srityje bakalauro ir ma
gistro laipsnių.

Tokios mokslo įstaigos 
jau veikia Estijoje ir Lafc 
vijoje. Lietuvoje, Kau
ne, tai yra pirmoji.

Vytautas Pavilanis Šanliajuje 1985m. virologų Kongrese
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50-meCio iškilmėse

Kantatos "Kryžių ir Rūpintojėlių Lietuva" generalinėje repeticijoje ruošiantis A V P-jos 50-mečiui sėdi: sol. J. V aškas už 
sol.Keblio.Stovi: sol.A.Keblys,solistai Slava Žieinelytė,Gina Čapkauskienė. Šalia - dalis AV choro, konip.A.Stankevičius priė 
didžiuiu išnuomotu vanronu. Nuotr.A.J.Mickaus.

Antroje A V Parapijos Jubiliejinio renginio 
dalyje, kuri vyko salėje, susirinko pilnutėlė 
patalpa svečių. Programą pradėjo Aušros Vartų P- 
jos Tarybos vicepirmininkė Genovaitė Kudzmienė. 
Ji taip pat yra ir KLK Moterų Daugijos pirminin
kė.

Kaip visada, sklandžiu ir nuoširdžiu žodžiu 
pasveikinusi taip^ gausiai susirinkusius, pasidžiaugu
siu garbingu svečiu stalu ir buvusių montrealiečių 
būriu, prisiminė, kaip Tėv.J.Kubiliui teko pradžioje 
kovoti išnuomotoje, apleistoje airių parapijoje su 
keturkojais priešais... * "Kas
galėjo pagalvoti,kad prie^ 53 metus, prakasdami 
pirmuosius bažnyčios pamatus krūmais apaugusiame 
apleistame Montrealio priemiestyje, čia įsikurs 
Montrealio lietuvių religinis ir kultūrinis centras. 
Pirmųjų steigėjų ir geradarių dėka mes Šiandien 
galime švęsti šia mūsų šventę. Lenkiame galvas 
prieš tuos, kuriems rūpėjo mūsų telkinio religinis 
ir kultūrinis gyvenimas ir kurie šiandien jau yra 
iškeliavę Amžinojo poilsio vietų.

1955 m.gegužės men. 1 d., pašventinus mūsų 
šventovę, prasidėjo judrus bendruomeninis gyveni
mas. Ir tai_ tik dėka Tėvų Jėzuitų globos, kurie 
rūpinosi musų dvasiniu ir kultūriniu gyvenimu.

Ypatingai esame dėkingi Tėv.kun.J.Aranauskui,SJ. 
kurio globoje buvome ilgiausiai. Savo ramiu _ ir 
taikingu būdu rasdavo jis paguodos žodžius mūsų 
sielvarto valandose ir kartu džiaugėsi mūsų 
pasisekimais. Ačiū Jums, Tėve Aranauskai, už 
Jūsų ypatingų globų ir parodytų mums meilę. Mes 
Jūsų niekada nepamiršime.

Negalime pamiršti ir pirmųjų P-jos Kom .narių, 
kurie daug padėjo kunigams, kad parapija augtų ir 
stiprėtų. Dėkojame buvusiems Komiteto pirminin
kams. Ypatingai - tiems, kurie jais išbuvo ilgiau
siai, net po kelias kadencijas ir tiek daug paauko
jo' savo darbo ir laiko sios parapijos gerovei: 
Petrui Vaupšai, Antanui Vaupsai, Antanui Cepuliui 
ir Albertui Joneliui.

UŽ visus šios Parapijos mirusiuosius -prašau 1 
minutės susikaupimo.

Dėkojame jums visiems, prisidėjusiems prie 
Parapijos išlaikymo ir dalyvavusiems jos bendruo
meniniame gyvenime.

Lai mūsų darbai, pastangos, tradicijos ir meilė 
savo tėvynei palieka prasmingus pėdsakus atoma!!-1*- 
čioms kartoms." r

Sveikinimo kalbas išklausius, stal^ palaimino 
kun.J.Aranauskas,SJ.,ir stalai pasidenge gausiomis 
vaišėmis. Labai nudžiugino , gražus "Gintaro" 
pasirodymas scenoje (nors dėl jos, teko pasuk

ti galva), kad butu galima susodinti gausius 
svečius.

Malonu buvo susitikti seniai matytus, pasidairyti 
ų nematytus veidus ir veidukus, pasijusti, kad 
visdėlto, Ši švente buvo daugeliui prasminga.

Aušros Vartų Parapijos Tarybos Pirminio :as 
Romas Verbyla t padėkojęs visiems sios šventės " 
rengėjams, ^pranešė apie sukaktuvinį leidinį, į^kuri 
daug rūpesčio ir darbo įdėjo visi jame pasiras^ ir 
nepasirašę. darbuotojai.

Vienas trūkumas buvo akivaizdus, kad tokioje 
minioje būtų reikėję, kitaip sutvarkyti garsiakalbių 
sistemų, nes dažnai buvo sunku suprasti, kas 
kalbama. Tačiau sventiš kos nuotaikos atsiminimas 
išlieka nepamirštamas, o kartu ir nostalgiškas, nes 
laikas taip pergreitai bėga... dal.
2000.X.3.

Audrius Butkevičius ne
galės dalyvauti Seimo 
rinkimuose.

Vilniaus Apygardos 
Teismas nusprendė, kad 
Seimo narys Audrius But 
kevičius nėra baigęs at
likti laisves atėmimo 
bausmes, todėl pagal įs
tatymus negali kandida
tuoti į Seimą šiuose rin
kimuose. Jis, už pasikė
sinimą sukčiauti stambiu 
mastu, buvo nuteistas ka
lėti 5.5 metų, vėliau 
bausmė jam buvo suma
žinta iki 3.5 metų. Pa
vasarį Vilniaus Apylin
kės Teismas Seimo narį 
atleido nuo likusios baus
mės lygtinai, tačiau tai 
nereiškia, kad jis atliko 
bausmę.

Vyriausioji Rinkimų 
Komisija nutarė nere
gistruoti jo kandidatū
ros Širvintų Vilniaus 
vienmandatinėje rinkimų 
apygardoje. Audrius But
kevičius teigia, kadangi 
šis Seimas nepatvirtino “ 
jam inicijuotos apkaltos, 
todėl jis gali kandidatuo
ti ir į būsimąjį Seimą. 
Taip pat sakosi, .kad da
bar jo byla nagrinėjama 
Europos Žmogaus Teisių 
teisme.

Kaip jam norisi tarp
tautinės garbės!

• Dail.Antano Žmuidzi
navičiaus įkurtas Velnių 
Muziejus Kaune jau 
pačioje pradžioje, prieš 
keliasdešimt metų, sudo
mino lankytojus. į asme
nišką velnių kolekciją 
pradėjo plaukti dovanos- 

ir Kauno svečiai, visuo
menės veikėjai ar ir dai
le besidomintieji.

Po dail.A.Žmuidzina
vičiaus mirties jo 
namuose buvo patalpinta 
šalia jo tapybos ir vis 
plintanti velnių kolek
cija, vis pritraukianti 
daugybę lankytojų.

velniai ir velniukai. 
Lauktuvių atveždavo ne 
tik artimi pažįstami,bet

/Ha josios Uietutoosf jfonbaž
6980CdteSt. LucRd., Con. # 807, Montrėal, Quė.

H4V 3A4 Canada
MAŽOSIOS LIETUVOS FONDUI AUKOJO:
(Skliaustuose - bendras įnašas):

$ 2.000,-Toronto Lietuvių Senjorų Klubas -
Karaliaučiaus Kr.mokykloms; $500,- PRISIKĖLIMO 
P-jos Kredito Unija (3650); po $ 250,-Vyt. Montvi
las - Karaliaučiaus Krašto Mokykloms, Elena Sen
kuvienė (1335); $ 200,- Kanados Lietuvių Fondas 
(3700); po $100,- G.Jocienė (1920), dr.Vingilis (570> 
Petras Sturm (500); $ 55,- Stockholmo Biblioteka, 
(už knyga); $50,- Br.Laučys - Karaliaučiaus Kr. mo
kykloms (480); $35,- Erikas Petrus (655); $25,- V. 
Aušrotas (390).

Aukos, skirtos ML Enciklopedijos Leidybai:
$ 500,- Montrealio Lietuvių Kredito Unija LI — 

TAS (2200); $250,- Vyt.Montvilas (1330); $ 219.08 - 
Julius Balčiauskas (362.17); $200,- Lietuvių Kredito 
Unija PARAMA (3100);

• Dr. Martyno ir Valerijos Anysų atminimui: 
$100,- dr.Gražina ir dr.Julius Slavėnai.

Nuoširdžiai dėkojame uz papildomus įnasus. Svei
kiname Toronto Lietuvių Senjorų Klubą, stambia au
ka prisidėjusį prie lietuvybės puoselėjimo Karaliau
čiaus Krašte. MLF Valdyba♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦t
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• Miaronio mokykloje
Rugsėjo mėn.30d. pra

sidėjo Aukštesnieji Li
tuanistiniai Kursai.

• šeštojo sk.mokiniai, 
padedant mokyt.R.Banai
čiui ir D.Sondai, paruošė 
iliustruotus laiškus, ku
riuos išsius lietuvių ko
mandų, dalyvavusių Olim
piadoje, vadovams.
• Kun.Edis Putrimas pra
vedė mokslo metų įžan
ginį susikaupimą rugsėjo 
mėn.30d. auditorijoje.

• Spalio men. 1d. Lie
tuvių Namų svetainėje 
įvyko susitikimas su 
buvusiu Lietuvos Respu
blikos sveikatos apsau
gos ministeriu dr.M.Vin- 
kumi.~ Svečias padarė 
pranešimą apie medici
nos būklę Lietuvoje.

• KLB Toronto Apylin
kės Valdyba posėdžiavo 
rugsėjo mėn.l9d. Numa
tyta Vasario 16-sios mi
nėjimo programai kvies
ti Toronto ir Hamiltono 
chorus, kurie atliktų par
tizanų dainų pynę, 
drauge su aktore, skai
tančia Laisvės kovotojų 
poeziją.

Vasario 16-sios minėji
mas vyks vasario 18,sek
madienį.

[2300 m METINIS VISUOTINIS SALFASS į
Įsū VAŽI AVIM AS (

vyks s.m. LAPKRIČIO mėn. 18 d.,Šeštadienį, 
TORONTO LIETUVIŲ. NAMUOSE, 1573 Bloor St. 
West, Kanadoje. Tel:416- 532 - 3311.

Suvažiavimo pradžia - 11.00 val.ryto.
Pagal ŠALFASS-gos Statutą, suvažiavime 

sprendžiamuoju balsu dalyvauja sporto klubą rink
tieji atstojai, sporto klubą pirmininkai ar ją įga
liotiniai. SALFASS-gos rinktieji bei skirtieji pa- . 
reigūnai ir Garbės nariai.

Patariamuoju balsu kviečiami dalyvauti sporto 
darbuotojai, fizinio auklėjimo mokytojai, sporto 
veteranai, lietuvišku organizaciją bei spaudos 
atstovai ir visi lietuviu sportiniu judėjimu besido-. 
m^ asmenys.

Smulkios informacijos pranešamos ŠALFASS- 
gos sporto klubams ir ŠALFASS-gos pareigūnams. 
Organizacijos ar asmenys, norintieji gauti smul
kesniu informacijų ar pateikti pasiūlymų, prašomi 
kreiptis į ŠALFASS-gos Centro Valdybos pirminin
ką Audriu Šileiką, 150 Colbeck St.,TORONTO,ON. 
M6S 1V7,V CANADA. Tel:416- 767 -652C. Faksas:
416- 760 - 9843. Ę-maikhrceidirect.ccm.

Sporto klubai, ŠALFĄSS-gos pareigūnai ir sporto 
darbuotojai prašomi visu rimtumu atsižvelgti į 
musu sportinio gyvenimo gyvybinius reikalus ir 
pasistengti suvažiavime gausiai dalyvauti.

ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA

N USIŠYPSOKIME:
Priima vyrą į komunistų partiją ir klausia: 
-Rūkote?
Šis atsako: "Taip”

J Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje^ ! 
įsikūręs nuosavuose namuose - 

"TALKA" LIETUVIŲ 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 DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS
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, indė "us............ . 5.60%
4 m. term, indėlius................. 5.75%
b 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%

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 
valdžios iki $100,000.00 
sumos draudimu

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

floridoT|

-Tai negerai, reikia mesti.
-Partija reikialauja, mesiu-atsako šis.
-Geriate?

- -Taip.
-Negerai, reikia mesti.
-Partija reikalauja, mesiu!
-Moteris mylite?
-Labai
-Visai blogai, reikia mesti,
-Partija reikalauja, mesiu.
-O jeigu partija pareikalaus 
paakosite?
-Žinoma. Kokio velnio man toks gyvenimas!

LIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA

TTTT
gyvybę už ją-ar AKTYVAI per 116 milijonų dolerių

• Oficiali Klubo sezono 
atidarymo vakarienė ir 
šokiai vyks lapkričio 
mėn. 3d.
• JAV LB Kultūros Ta
rybos premijų įteikimo 
šventė-iškilminga vaka
riene vyks š.m. lapkri
čio mėn. 18d.

Meninę programą at
liks Čikagos Dainavos 
Ansamblio Vyrų Vienetas 
vad.D.Polikaičio. Rengia 
JAV LB Floridos Apy
garda ir Lietuvių Klubas.

AR APMOS KREDITO KOOPI R VI Y\ AS

*)*>9 ( Allege St.. l oronto. Ontario M61I I \S 
Irk tonai: 4I6 532-3400 ir 532-34I4

Xnapih je telefonas: 905 566-0006

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 39 v,p pf; ketvirtądięniąlg ir pgnKądtenteis nyę Į y,p,p, IKI 8 y,yt__

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių

• Lietuvos Dukterų Dr- 
ja rengia koncertą š.m. 
spalio mėn. 11d. 3 v.p.p. 
Lietuvių Klubo salėje. 
Koncerto programą at
liks iš Lietuvos atvykusi 
Rita Preikšaitė piano 
Raminta Neverdauskaitė 
solistė ir dailiojo žo
džio menininkė Virginija 
Kochanskytė.

Yra daug vargstančių 
ir sergančių, kurie šau
kiasi pagalbos, tad tiki
mės, kad neliks nė vieno 
neatsilankiusio į šį gra
žų Lietuvos Dukterų kon
certą, kuris savo įvai
rumu dar negirdėtas 
šioje kolonijoje.

6 psl.

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 GiC-met. paiūk........
2 metų GlC-met. palūk........
3 metų GlC-met. palūk........
4 metų GlC-met. paiūk........
5 metų GlC-met. palūk........
RRSP, RRIF ir OHOSP

“Variable”..................... .
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind. 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind 
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind 
Taupomąją sąskaitą Iki......
Kasd. pal. taupymo sąsk... 
Kasd. pal. čekių sąsk. Iki... 
Amerikos dol. kasd. pal.

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

.... 4.20%

.... 4.70%

.... 4.85%
....5.10%
>...5.15%, 
>... 5.20% I 
>... 5.30% , 
>...4.60% '
>... 5.10%
>... 5.35%
.... 5.40% l 
.... 5.65% 
.... 5.70% !

3.80% ;

5.35% I 
5.40% Į 
5.65% ’ 
5.70% | 
2.00%
.2.00% 
.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. GIC 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. GIC 
2.50% už JAV dol. kasd.pal. sąsk 

(US dol. Sav. Acc.).

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

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 

(Line of Credit) Ir
- komercinius mortglčlus

7.70%
7.75%
7.85%
7.95%
8.00%

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1, 2, 3 metų............6.75%

Duodame komercinius 
mortglčlus iki $750,000.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 75% 
■ įkainoto turto vertės (Iki $250,000). Parduodame pinigines perlaidas 

(money orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Nelmame 
mokesčio už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

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

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.

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: www.parama.net I

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.20

http://www.talka.net
mailto:parama@total.net
http://www.parama.net
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BUVO MALONUS.GIMTADIENIS
nu rugpjūčio mėn. 26 d., susirinko šeima ir artimieji draugai atšvęsti Montrealio 

o 8O-ties metų gimtadienio jubiliejų.Montrealietis Tomas RUDINSKAS 
š.m. rugsėjo mėn.9-10 d.d. vykusiose 
Quėbėco buriavimo varžybose tapo 
"Junior" klasės čempionu. Sveikiname!

• Seselių Namuose įvyko 
KLK Moterų D-jos Mont
realio sk.narių, susirinki
mas, kuriam pirminin
kavo D-jos pirm.G.Kudž- 
mienė ir sekretoriavo 
Irena Valkauskienė. Pir
mininkė visus informavo 
apie spalio inėn.21 - 22d. 
Toronte vykstantį Kata
likių Moterų Draugijų at
stovių suvažiavimą ir 
kvietė nares jame 
dalyvauti. į suvažiavimą 
vyks pati pirmininkė ir 
Regina Brikienė.

Draugijos metinė šven
tė bus gruodžio mėn.3d. 
su vaišėmis Seselių Na
muose.

ateityje numatyti du 
dideli parengimai: Vely
kinis stalas ir Draugijos 
5U metų sukakties 
minėjimas.

Šių metų vasarą Drau
gijos narės pasveikino bu
vusį kleboną kun.J.Ara- 
nauską S J. jo kunigystės 
jubiliejaus proga. Jis yra 
labai dėkingas, kad jo 
parapijiečiai jį atsimena.

Diskusijoje buvo palies
tas klausimas del susi
kaupimo pravedimo gavė
nios metu. Taip pat ke
lios moterys, praleidu- 
sios atostogas Lietuvoje, 
pasidalino savo įspū
džiais.

Po to sekė gražios 
vaišes ir dar daugiau dis
kusijų apie gyvenimą Lie
tuvoje.

Malonu pastebėti, kad, 
nors ši Draugija ir ma
žėja savo narių skai
čiumi, tačiau jos veikla

80- tasis
2000

telkinio gražiai atrodančio senjoro Juozo Kerki
.vaiSntiskaniU PietU’ PaValgytV būrelis svečių susirinko pas' Keršius toliau' švųstf

Didelė padėka kun. K. A m brasui,SJ., už palaiminimą namu ir Jubiliato. Dėkojame visiems 
už atsilankymą, ypač kun.Pauliui Mališkai- svečiui iŠ Brazilijos, Romukui ir Onutei Bari- 
soms, atvykusioms iš Ottawos. ( Dalyvė ).

Nuotraukoje: sėdi kun. K.Ambrasas,SJ.,su Jubiliato dovana - "Žuvis, kuri dainuoja"; 
_kun.P.Maliska, vaikaitis Paulius Mickus, jubiliatas Juozas Keršys, jo sūnūs- Juozas ir 

Andrius gale stalo - sol.Antanas Keblys.

Feljetonas
Žmogus nevalgęs negyventų. Vieni valgo, kad 

gyventų, o kiti gyvena, kad valgytų. Bet būna ir 
žmonių, kurie daug geria ir per mažai valgo, mat 
viskam neužtenka pinigų.

Šioje žemėje yra plonų ir storų žmonių. Ploni — 
nori pridėti svorį, bet ne visiems tai sekasi. Stori- 
pasiteisina sakydami, kad yra geriau būti storiems, 
negu mirti iš bado. Viena bėda storuliui yra tai,kai 
jis sveriasi ant vonios kambaryje laikomų svarstyk
lių, jam reikia įtraukti savo pilvą, kad galėtų ma
tyti svarstyklių skaičius.

Kai moteris pamato storą vyrą, tai sako:’’Koks 
jis stiprus”, vyras apie storą moterį sako: ’’Kokia ji 
stora". Jei stora moteris skundžiasi savo vyrui, kad 
ji peroaug sveria, jei vyras yra geras diplomatas, 
tai jis jai pasako: "Nesirūpink, brangioji, tu esi 
tikrai per maža savo svoriui".

Gyvenimo ironija, kad Afrikoje! žmonės miršta 
nuo bado, o Amerikoje nuo persivalgymo. Turtuoliai 
visuomet turi ką valgyti, bet ne visuomet turi ape
titą, o vargšai turi labai gerą apetitą, bet neturi 
ką valgyti. Pasitaiko ir šykštuolių, kurie taupydami 
pinigus juodai dienai, miršta badu...

Yra visokio tipo žmonių. Smaguriai dažniausiai 
valgo nebūdami alkani. Kitiems yra svarbiau ne ką 
valgyti, bet su kuo valgai. Kai kurie žmonės 
nemėgsta valgyti sauso maisto, jie prie jo išgeria 
vyno arba alaus. Pasitaiko ir tokių individų, kurie 
nevalgo mėsos, taupydami pinigus, o kai po daugelio 
metų turi jų susitaupę ir nori pirkti mėsos, jau 
nebeturi dantų ją sukramtyti.

Ar pastebėjote, kad restoranuose, 
valgių sąraše pavadinti komplikuočiau, 
giau tas valgis kainuoja. Brangiuose 
galite gauti tą patį "hamburgerį" kaip

nė kiek ne- silpnėja. Tad 
linkime joms visokerio
pos sėkmės! Nijolė B.

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 
Fondo nr. 119021236RR0001

2000.X.3.

.kuo patiekalai 
tuo bran- 

restoranuose 
MacDonaldir

bet jis čia vadinasi prancūziškai pikantiškai ir daug 
brangiau kainuoja...

Šiais laikais dauguma žmonių ieško įvairių būdų, 
kaip numesti svorį ir seka įvairias dietas. Yra net 
išleista labai daug knygų kaip suliesėti ir, jei žmo
gus tas visas knygas pirktų, tai jam neliktų pinigų 
maistui nusipirkti.

Turbūt, geriausias būdas numesti svorį yra van
dens gėrimas, kadangi jus esate priversti visą laiką 
lakstyti į tualetą.

Labai dažnai ypač moterys, bėga pas gydytojus, 
prašydamos joms prirašyti dietą. Kai kurias dietas 
yra 
rią 
ko, 
tik

sunku prisiminti, tai daktaras prirašo dietą, ku- 
yra lengviausiai atsiminti, būtent: nevalgyti vis
ką mėgsti. Arba gali valgyti kiek tik nori, bet 
tą maistą, kurio nemėgsti.

Kartais pasitaiko, kad apkūniai moteriai 
gydytojas pataria laikytis dietos, tuomet ji 
paklausia kada, prieš valgį, ar po jo. Kiti žmonės, 
norėdami numesti svorį, kasdieną smarkiai sportuo
ja ir todėl labai sveiki miršta.

Daug yra visokio dietinio maisto, kuris turi per
pus mažiau kalorijų ir kainuoja visuomet du kartts 
brangiau. Yra 
Kalbant apie 
dėžės vietoje 
tys", kažin ar

Daug kas pataria valgyti česnaką, kuris irgi pa
deda prarasti svorį, bet ir kartu draugus.

Geriausia, turbūt, tapti vegetaru. Tuomet 
nereikia rūpintis svorio pridėjimu.

Kartą vienas vyras paklausė savo draugo, ar jo 
žmona mėgsta kates ir šunis. Tai tasai jam atsakė, 
kad jo žmona vegetarė... Liudas Stankevičius

net įvairių dietinių pieno produktų, 
pieną - jeigu tnt pieno kartoninės 
"pienas" būtų užrašyta "Karvės sul- 
tada žmonės pirktų tą pieną?

»Gatve kiek įkabindamas skuodžia vyras, kurį vejasi 
įsiutęs bulius. Pačią paskutinę sekundę žmogelis 
spėja įšokti į kiemą ir užtrenkti vartus. Šiaip ne 
taip atgavęs kvapą, jis nusibraukia nuo kaktos 
prakaitą ir sako: ”O aš, kvailys, net 30 metų buvau 
vegetaras!’’.

GARANTUOTAS IR GREITAS SIUNTINIU PRISTATYMAS

SIUNTINIAI

Latviją, Estiją, Baltgudiją, Ukrainą, Rusiją

5
9

Patikimas> 
asmeniškas 
perdavimas

4359Venise, 
St. Leonard, QC, IH1S-1G2 

Tel:(514) 728 -3612

Lėktuvu 1 - 
laivu 5 - 

savaitės
TIESIOGINIS PERVEŽIMAS SIUNTINIU., 

AUTOMOBILIŲ IR KOMERCINIU SIUNTU Į VILNIŲ
Įgalime pasiimti siuntas

Šioje srit^je^dirbamejau daužau“ kaip 8 metusH



montreal

Montrealio lietuvių Žvejotojų Klubo NIDA nariai ir svečiai tradicinėje gegu
žinėje š.m. rugpjūčio mėn. 6 d., Rigaud vietovėje.

LITAS MONTREALIO LIETUVIU.
KREDITO UNIJA _ _ _ _ _

1475 de Sėve, Montreal, Que.H4E 2A8
Tel: 766-5827; Fax: 514-766-1349 
Skyrius - 3907A Rosemont Blvd.

MOKA uL

Certifikatai (min. S1.000.00)
1 metų
2 metų
3 metų 
♦ metų 
5 metų
Terminuoti indeliai
1 metų............  4.00
180 d.
120 d.
60 d..

a. _
5.25 .

<. ,, 5.35 ,
5.45 .

<- 5.65

364 d 
179 d 
119 d 

59 d 
30 d.

3.50
3.50
3.50 
D

Specialios 1.25 
Kasdieninės, 1-25

RRSP & RRIF 
Taupoma
1 metų _—
2 metų _■—

- 3 metu. _—
- 4 metu -—
- 5 metu _ —

« Tradicinį sezono uždarymo pobūvį rengia KLUBAS 
"NIDA" s. m.spalio men. 22 d., 12 val.p.p., A V P-jos 
salėję; šilti PIETUS, baras, loterija. PROGRAMOJE 
AV Vyrų Dainos Vienetas su muz.Aleksandru Stan - 
kevicium, visų mėgiama Jono Rimeikio muzika.

Įėjimas $12. Maloniai kviečia visus Klubo V-ba.

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658

• Pagal Lietuvos ir Lat
vijos Jėzuitų Provincio- 
lo kun. Antano Saulai- 
čio SJ. pranešimą para
pijos jubiliejinio rengi
nio metu, lietuviai jėzui

tai Montrealyje darbą 
baigia ir kun. K.Ambra
sas bJ. yra atšaukiamas, 
« Aušros Vartų Parapijai 
yra 
(ne
Lietuvos. Jis atvyks galu
tinai sutvarkius visus 
formalumus ir priklausys 
tiesioginiai išeivijos vys
kupui Pauliui Balta
kiui OFlvl.
• Dr.Nijole Teiberiene, 
iš Vilniaus Universiteto, 
yra atvykusi į Montreal^ 
kur lankosi Montrealio

skiriamas kunigas
vienuolis) iš

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

Privatus kabinetas 
932-8441 

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

(Metro Place St.Henri)

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika;

734-2631
St. Mary’s Hospital 
3830 Lacombe Ave., 
Montreal, QC., H3T 1M5 

(Metro Cote des Neiges)

ir Laval Universitetų kon
ferencijose. Čia stebi 
prancūzų kalbos dėstymo 
metodus, kuriuos galėtų 
pritaikyti prancūzų kal
bos mokytojams Lietuvo
je. Ji yra labai gerai 
įvertinta Montrealio Uni
versiteto dėstytojų ir 
kai kurie iš jų norėtų už
megzti glaudesnius ry
šius su Vilniaus Univer-

Notarė
RŪTA POCAUSKAS-RUDINSKAS

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

Montreal, Quebec H3H 2S2 
Tel: 931-7174

* Didelis pasirinkimas gatavų paltų 
•Saugojimas vasaros laikuĮstorage) 
•Taisau ir remodeliuoju

FOURRURES

Maurice ‘Kjaptan
FURS

•Siuvu ir parduodu
400 De Maisonneuve W. 

Suite 801
Montreal,Que.H3 A 1L4

Tel: (514) 288-9646; 

lFax: (514) 844-3865 i

LESTOITURES

rps IVHROIM ll\JC
f

COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS

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

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

kainomis.

sitetu.
Dr.Nijole Teiberiene 

šią stažuotę laimėjo Vil
niuje konkurso būdu ir 
čia praleis 5 savaites. 
Yra apsigyvenusi pas Se
seles.
• KL Jaunimo Sąjungos 
Montrealio sk. jaunimas, 
su motinų talka, suruošė 
jau antrąjį sėkmingą ba- 
zarą sekmadienį, rugsėjo 
mėn.17d.

Nuoširdžiai dėkoja Se
selėms, leidusioms pasi
naudoti jų patalpomis ir 
lankytojams, bei visiems, 
kurie prisidėjo aukomis.

KL Jaunimo S-gos 
Montrealio sk.

• Į metinį Lietuvių Tau
todailės Instituto suva
žiavimą šiemet, rugsėjo 
mėn.23d. iš Montrealio 
buvo nuvykusios talkinin
ko Petro £>rikio vairuoja
mu automobiliu trys na
rės: Regina Brikienė,
Danutė Staskevičienė ir 
Birutė Nagienė.

Suvažiavimas vyko Li
no ir Rasos Veselkų so
dyboje "Kambynas", ne — 
toli Gananoque, Ontario. 
Plačiau-kitame ”NL" lei
dinyje.

8 psi.

iki _________
30 d. - 364 d. išimant prieš laikų. 1.00 

IMA UŽ:
Nekilnojamo turto paskolas ( Residential op to

1 metu____7-90___ • 4-plex)
2 metų, 8.60 .4 metų ——
3 metų 8.10 .5 metų _—

2nd mortgage +1%
open mortgage +1%
Asmenines paskolas — pradedant nuo 7.00

If guaranteed by deposit at LITAS 8‘.00 ___
Fully guaranteed (CSB)or other 9.00 _
Personal loan regular ____________ 9.50

Overdraft: ...................... .—............... 17.00  
DESJARDINS PRIME 8.00
DESJARDINS PERSONAL PRIME 7.50

KASOS VALANDOS 
1475 De Sėve 3907 A Rosemont 

Pirmadieniais 9.00 - 3.00 10.00 - 2.00
Antr., t reci ad. 9.00-3.00 ■■■■—
Ketvirtadieniai* 11.00 - 7.00 3-00 - 7.00
Penktadieniais 10.00 - 6.00 * 2*°° - 6.00

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS JR VAIKAIČIAIS 
PROTĖVIU KALBA _ LIETUVIŠKAI L

DĖKOJAME už pasitikėjimą pavedant 
mūsų ištaigai Jūsų apdraudas PER 45 METUS

Esame apdraudė 75 % Montrealyje gyvenančius lietuvius 
KVIEČIAME 

visus kitus apsidrausti.
Dėl kainų ir mokėjimų,išsiaiškinę sutarsime.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Tel: (514) 722-3545 Fax: (514) 722-354$

Sąžiningai patarnauja nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

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