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MOKESČIAI IR SVEIKA
TOS apsauga- pagrin
dinės DEBATŲ TEMOS

Kanadiečiai šiomis 
dienomis gauna rinkimi
nę megadozę: ne tik įdo
mu stebėti JAV rinkimi
nes situacijas (dar vis 
perskaičiuoja balsus),bet 
dar įdomiau čia, Kana
dos Ministerio Pirminin
ko Jean Cretien'o pa
skelbti rinkimai, lap
kričio mėn.27d.

Ypatingai sudomino 
priešrinkiminiai debatai 
TV exranuose, prancūzų 
ir anglų kalbomis.

Juose dalyvavo prem
jeras liberalas Jean Cre- 
tienas, Bloc Quebecois- 
Gilles Duceppe, Cana
dian Alliance vadovas 
Stockwell Day, Konser
vatorių Joe Clark ir NDP 
Alexa McDonough.

HILLARY jR. CLINTON
LAIMĖJO

’’Pirmoji Ledi” Hillary 
Rodham Clinton įeina į 
JAV istoriją, kaip pir
moji moteris ir Preziden
tiene , laimėjusi rinki
muose New Yorke sena
torės postą.

Vos tik pranešus rin
kimų rezultatus, politi

Ypae prieš rinkimus netrūksta laikraščių.

nis ’’The New Yorker" 
spaudos komentatorius 
Jeffrey Toolin, kaip ir 
"New York Post" Steve 
Dunleary, įsitikinę, jog 
naujoji "Junior Senator" 
karštai sieks tapti JAV 
Prezidentės posto atėjus 
tinkamam laikui, o se- , 
natorystė tik pirmoji pa
kopa .

"Washington Times" pa
reiškė, kad senatorė 
H.K.Clinton yra paža
dėjusi 2004m. nekandida- 
tuoti Prezioentiniuose 
rinkimuose.

šalia dabar vysktančių 
Prezioento rinkimų balsų 
perskaičiavimo siurprizų 
JAV-ėse, pastaroji spe
kuliacija, kokia anksryva_ 
neoūtų, irgi yra savotiš
kas "kaubojiškas" siur
prizas.
• JT Saugumo Taryba, 
kuri susideda iš 15 asme
nų, gavo formalų pra
šymą iš Jugoslavijos nau
jojo prezidento Vojislav 
Kostunica , kad Jugosla
vijos Feoeracija butų 
priimta į Jungtinių Tau
tų Organizaciją. Taip bu 
tų baigta jos izoliacija, 
jeigu visuotina JT Asam
blėja iš 189 narių su
teiktų galutinį sutikimą.

• IZRAELIO - PALESTI- 
NIEČIŲ KON FLIRTAS 
neatslūgsta ir nors var- 
gais-negalais prieita prie 
grįžimo į taikos dery
bas, smurtas tebesitęsia.

Yasser Arafatas mal
davo Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybos paskir
ti Tarptautinį Apsau
gos Korpusą ir 2000 tai-

Medžiai atiduoda save prieš žiemą.

kos karių palestinie
čiams. Per 40 dienų kon
flikto, žuvo apie 2u0 pa
lestiniečių, Izraelio ka
riuomenei naudojant ka
rinius ginklus.

LAIKAS PASKIRTI IR 
MOTERIS TAIKOS DERY
BOMS

Jungtinių Tautų Sau
gumo Taryba vienbalsiai 
pritarė rezoliucijai, kad 
moterys karo veiksmų 
zonose būtų traktuojamos 
kaip konfliktų aukos ir 
todėl, vykstant taikos de
ryboms, jos turėtų irgi 
dalyvauti jose lygiaver-

Kezoliucijoje Gen.Sek
retorius Kofi Annan yra 

’ raginapias siųsti moterų 
atstovės prie pagrindinių 
Taikos derybininkų, arba 
ir kaip Taikos Misijų 
vadovės.

JT narių vyriausybės 
yra kviečiamos patiekti 
siarr^ tikslui kandidačių 
sąrašus.

Siūloma, kad tokios 
Paikos atstovės atliktų 
specialią paruošiamąją 
programą jų kilmės Kraš
tuose, kad sugebėtų ap- 

moteris, kurias 

teks sutiKti kituose kraš
tuose ir palaikyti jų tai
kos iniciatyvas, išspren
džiant Konfliktus.

Kofi Annan yra prašo
mas pravesti tyrimus 
apie karo veiksmų 
pasėkas m ergai terns ir 
moterims bei atsižvelgti 
į jų situacijas, atstatant 
taikos procesus ir spren
džiant Konfliktus. (Pa
sirodo, kad iš JT spe
cialios grupės 61 atsto
vo taikos derybose, ne- 
ouvo nė vienos, moters.)

Rezoliucijoje reikalau
jama taip pat imtis ypa
tingų priemonių,kad mer
gaitės ir moterys būtų 
apsaugojamos nuo prie
vartavimų ir kitokių sek- 
seualinių išnaudojimų ka
ru zonose ir pabėgėlių 
Stovyklose.

Atstovė iš Jamaikos 
sakė, kad moterys yra 
daugiau linkusios iš
klausyti žmonių pasisa
kymus savo aplinkoje ir 
todėl gali giliau suprasti 
konfliktų priežąst'
Trys Nobelio premijos 
laureatai Vilniuje.

Vilniuje viešėjo trys 
Nobelio premijos laurea- 
tai-rašytojai Guenter

Grass, Wyslawa
SzymborsKa ir Czeslaw 
Milosz. Juos lydėjo po
etas, vertėjas, literatū
rologas Tomas Venclo
va. Svečius į Lietuvą pa
kvietė Goethes ir Lenkų 
institutai Vilniuje, o taip 
pat Lenkijos ambasadore' 
Lietuvoje Eufernia Teich- 
mann. Poetė Wyslawa 
Szymborska į Vilnių at
vyko pirmą Kartą.

Svečiai dalyvavo ati
dengiant atminimo lentą 
taip pat Nobelio premi
jos laureatui, rusų poe
tui Josifui Brodskiui. 
Pats Brodskis, Tomo Ven
clovos ir Czeslaw Mi
losz bičiulis, dažnai bū
davo Vilniuje, čia turėjo 
daug draugų ir labai mė
go patį Vilnių.

Nobelio premijos laure
atai dalyvavo Goethe’s 
Instituto Vilniuje su
rengtame cikle "Pokal
biai apie atminties atei
tį". Pristatė savo kny- 
gas.Renginiai vyko Rusų 
Dramos Teatre, Vilniaus 
Rotušėje, Verkių Kū
muose. Salės būdavo pil
nos dalyvių.

• JAV Senatas vienbal
siai ratifikavo dvišalę 
Lietuvos ir JAV investi
cijų apsaugos ir skatini
mo sutartį. Ji teisiškai 
reglamentuoja ‘dvišalius 
investicinius santykius: 
JAV investicijos bus ap
saugotos nuo neteisėto 
nacionalizavimo, • ekspro- 
prijavimo ar kitų pana
šių veiksmų, ši sutartis 
Lietuvos Seime ratifi
kuota jau anksčiau.

Planuojama, kad dviša
le" Lietuvos ir JAV su
tartis galios 10-mėtį.

Lietuvos verslininkai 
yra įkūrę beveik 300 
bendrų įmonių su JAV 
atstovais, o JAV kapi
talo įmonių'-yra apie 170.

Tarp didžiausių JAV 
investicijų Lietuvoje yra 
"Motorola", "Philip Mo
ris International Finance 
Corporation", "The Co
ca-Cola Export Corpora
tion", "Kraft Foods In
ternational","Uchoco Lum
ber", "Masterfoods’'," Wil
liams International".

Pagal tiesioginių in
vesticijų apimtį Lietu
voje tarp kitų užsienio 
valstybių JAV užima 
antrą vietą.
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LT Šokių šventėje lėles parodoje Toronte.

• XI Lietuvių Tautinių 
šokių _____ vaizdajuostė
(115 min.) jau išleista, 
viršelis pąpuostas G.Va- 
liūnienės grafika, R.D.
Puterių nuotraukomis.

Kaina $15 Kan.dol., 
$ 1 0 JaV dol. Persiunti
mas $5. Užsisakyti KLB 
raštinėje telr 416- 
533-3292, faksu 416- 
533-2282. Čekius rašyti

KLB/X1 LTŠŠ, siųsti f 
rastinę adresu 1011 Col
lege St.Toronto,Ont.

Lietuvoje

Sveikatos y Apsaugos - Vincas Ja-nuŠonis, 
Socialinės APSAUGOS IR Darbo - Vilija 
BlinkeviČiūtė, Teisingumo - Gintautas 

, , Bartkus, Vidaus Reikalų - Vytautas Marke-
ceremoniją, balsuojant uz vpjjus žemės Ūkio - Kestutis Kristinaitis, 

■Hkos Bloko vyriąusyoes Ą^^kos - ~Henritog~ Žukauskas, 
metu UZ -------------- --

PRIEŠ -48, • ________
(Beje, prieš balsavo tik Finansą bei 

Socialdemokratinės Koalicijos frakcija). Sųgigiekimo, 
Tuojau po balsavimo visų 13-kos ministe- Teisingumo bei

> Pakso <•Socialliberalai 
Seimo Pirmininkas

Naujoji Vyriausybe pradėjo darbą.
Po oficialią

Naujosios Politikos --------
vardinio balsavimo

Seimo nariai,
16.

programą, 
pasisakė 7 2

APIE NAUJĄJĄ VYRIAUSYBĘ LIETUVOJE SUSILAIKE-
• Lapkričio mėn. 9 d. slaptu balsavimu u^L“7----------------
paskirtą naujosios vyriausybes M misterį • j m misterio pirmininko Rolando
Pirmininką ROLANDU PAKSA, balsavo 79 ^saika priėmė 
Seimo nariai, pries 51. Konservatoriai Artūras ^Paulauskas. 

Po priesaikos 
paskirtas 

Prezidento
Adamkui

(Jis lieka
Ministerią Kabinetą sudaro 13

ŪKIO- Eugenijus Maldeikis, 
.FINANSŲ" - Jonas Lionginas, Susisiekimo - 
Gintaras Striaukas, Kultūros - Gintautas 
Kėvišas, Krašto Apsaugos - Linas Llnkevi- 
čius, užsienio Reikalų - Antanas Valionis, 
Švietimo ir Mokslo - Algirdas Monkevičius,

B.N.

frakcija). Susisiekimo,

Liberalai _ Vyriausybėje kontroliuoja 
Ūkio ministerijas, taip pat 
Kultūros, Krašto Apsaugos, 

Aplinkos ministerijas.
Švietimo ir Mokslo.,

UC.llllU llClllUlj 1 VO V/ • • v VA J. VA*

nepritarė šiai kandidatūrai, tačiau frakcijos 
nariai balsavo savo nuožiūra - Prieš balsavo 
Algirdo Brazausko Socialdemokratinės 
Koalicijos nariai.
o Slasptai balsuojant buvo išrinktas Seimo pareiškimą. 
Pirmininku Naujosios Sąjungos (Socialli- Nauiaii 
beralų) p-kas ARTŪRAS PAULAUSKAS.

Jis turi jau 4 pavaduotojus
Gintarą Steponavičių, Valstiečių Partijos 
pirmininką Ramūną Karbauskį, 
atstovą Česlovą Juršėną jr 
Sąjungos atstovą Artūrą Skardžių.

pareigoms 
nuvyko Į 
prez.Valdui

laikinojo Premjero
Andrius
Rūmus

atsistatydinimo
Seimo nariu).

Kubilius^

liberalą

LDDP
Naujosios

Užsienio Reikalų, Sveikatos Apsaugos, 
Vidaus Reikalų, Žemes Ūkio bei Socialinės 
Apsaugos ir Darbo Ministerijos.
e Pirmasis Rolando Pakso Vyriausybes 
uždavinys - svarstyti biudžeto jjrojektą, 
kuri gaus is Seimo su komitetų išvadomis.

kad kitą metą 
prideti- 

statybos 
vertes 

iki 9%* 
būtinybę 
įvertinti

Premjeras tvirtino, I 
valstybės biudžete nori numatyti 
nes vertės mokesčio sumažinimą 
darbams iki 5%, ir pridėtines 
mokesčio uŽ šilumą sumažinimą 

Jis taip pat užsiminė ir apie 
įvertinti kramto apsaugos ‘ išlaidas, 
pajėgumą skyrimui tokią išlaidi 
metais.

• Nuo 2000.10.01 iki 
2001.04.30 bus uždaryta 
Klaipėdos Paveikslų Ga
lerija. į Palangos Ginta
ro Muziejų lankytojai 
bus įleidžiami tik 
nustatytomis valandomis. 
Visiškai uždaryti Rad
vilų Rūmai, Arkikated
ros požemiai, Nacionali
nė Paveikslų Galerija 
Vilniuje. Muziejai uždaro
mi taupant lėšas, o dar
buotojai yra išleidžiami 
nemokamų atostogų. 
Reikia manyti, kad apie 
tai jiems bus iš anksto 
pranešta!

• Klaipėdoje baigiamas 
statyti didžiausias pre
kybos centras Lietuvoje 
ir Baltijos valstybėse. 
Privačios bendroves "Vil
niaus Prekybos Nekilno
jamas Turtas" gen.direk
toriaus tČfgimu, bendra 
investicija į šį projektą 
siekia apie 5V rnln.litų. 
Vien jo statybinė vertė 
yra 35 rnln.litų, dar 5 
mln. bus investuoti į 
2 psl.

Klaipėdos miesto infra
struktūrą, o 10 į įvai
rius įrengimus.

Didžiausias prekybos 
centras Lietuvoje "Max
ima" uostamiestyje bus 
pastatytas per labai trum
pą laiką — 9 menesius. 
Bendras plotas bus 
daugiau nei 24 tūkst. kv. 
metrų, bus sukurta 900 
darbo vietų. Šalia centro 
suprojektuota daugiau 
kaip 1000 automobilių 
talpinanti stovėjimo aikš
telė.

Didžiausią plotą šiame 
centre -12 tūkst.kv.m. 
užims privati bendrovė 
"VP Market”, kuri pir
kėjams žada pasiūlyti 
daugiau nei 60 tūkst. pa
vadinimų prekių.

Šalia to, naujajame 
centre įsikurs du resto
ranai, kėglinė, kitos pra
mogos. Šiuo metu "VP 
Market"priklauso 95 par
duotuvės visoje Lietu
voje.

Ši bendrovė yra viena 
džiausią privati įmonių 
grupė Lietuvoje. Ji vie

nija ir prekybines, ir ga
mybines bendroves. Viso
je įmonių ^grupėje dirba 
apie 8.5 tūkst.darbuotojų. 
Naujasis ustamiesčio Pre
kybos Centras įkurtas bu
vusiose ir rekonstruoto
se Klaipėdos Namų Sta
tybos Kombinato gamy
binėse patalpose. įdomu, 
kas yra tos privačios ben
drovės generalinis direk
torius ir "VP Market" va
dovai?
• Žemaičių "Alkos" Mu
ziejaus darbuotojai spėja, 
jog tarp Varnių ir Tverų 
stūksantis Vembutų pi
liakalnis galėjo būti Vy
kinto pilies vieta. Pi
liakalnio teritorija di- 
delė-30-4oha. Telšių mu
ziejininkai mano, kad bū
tent čia galėjo stovėti 
garsioji kryžiuočių kro
nikose ir Ipatijaus met
raštyje minima Tvare- 
mento pilis.

Vakarų Žemaitiją XVIII 
amžiaus pirmoje pusėje 
valde kunigaikštis Vykin
tas. Jo vadovbaujama 
jungtinė Žemaitijos ku

nigaikščių kariuomenė 
1236 metais Saulės mūšy
je sutriuškino kalavijuo
čių armiją. Vykintas ir 
buvo minėtos Tveremen- 
to pilies, kurią- galima 
laikyti Vakarų Žemaiti
jos sostine, valdovas.

Nustačius tikrąją 
Vykinto pilies vietą (iki 
šiol buvo manoma, kad 
tai Lopaičių piliakal- 
nos netoli Tverų), Že
maitijos istoriją papil
dytų svarbus faktas. Pa
sak muziejininkų, būtina 
detaliai ištirti piliakal
nio teritoriją.

• Švedijos karalius Kar
ias Gustavas į Lietuvą 
atskrido . reisiniu lėktu
vu rugsėjo mėnesio pa
skutinį savaitgalį. Šve
dijos karaliaus vizitas bu
vo privatus, todėl steng
tasi, kad apie jį nežino
tų nfflf žiniasklaida, nei 
visuomenė.

Jis svečiavosi pas Pre
zidentą Valdą Adamkų. 
Prie vyno taurės ir už
kandžių jiedu kalbėjosi 

apie meną bei Lietuvos 
ir JaV krepšinio rung
tynes, žaistas Sidnėjuje.

Švedijos karalius ir 7 
jo buvę mokslo draugai, 
atvykę į m arijam poles 
miškų ureoijos medžiok
lės ūkio viešbutį, persi
rengę, išvyko į Balsu- 
pių balas. Pirmą dieną 
buvo sumedžiotos aštuo- 
nios antys, iš kurių dvi 
nušovė karalius. Kitą 
dieną medžiotojai me
džiojo kurapkas, iš 15 su
medžiotų kurapkųf viena 
buvo karaliaus laimikis.

Pries išvykdamas is 
Lietuvos, Švedijos ka

ralius vakarieniavo su 
buv.prez./xlgirdu Brazaus
ku, kuris yra aistringas 
medžiotojas.

Švedijos karaliaus ir 
jo draugų medžioklę or
ganizavo individuali įmo
nė, užsiimanti užsienie
čių komercinių medžiok
lių organizavimu.
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Martin Caucnon
Outremont

Eleni Bakopanos 
Ahuntsic

Claude Vigneault
Petite Patrie / Rosemont

Pierre Pettigrew
Papineau / Saint-Denis

Jean-Philippe Cotė
Laurier/Ste-Marie

Pau! Martin
LaSalle / Emard

Marlene Jennings
Lachine/NDG

Louis Morena
Hochelaga / Maisonneuve

Pamaryje jau ruošiamasi 
potvyniui.

Is Vyriausybes Rezer
vo fondo spalio men.pa
baigoje buvo skirta 50 
tūkst.litų Pamario kraš
to apsaugai nuo potvynio 
Bus sutvirtintas Pakal
nės upės pylimas. Šilu-

2U00.XI.14

Alfonso Gagliano 
Saint-Lėonard / Saint-Michel

Raymond Lavigne 
Verdun / Saint-Henri I 

Saint-Paul / Pointe Saint-Charles

Illll+Liberal
Visiems geresnė ateitis

Autonsė par l'Agence libėrale fėdėrale du Canada, agent enregistrė du Parti liberal du Canada.

tės rajono pareigūnai rū
pinasi, kad šis pylimas 
gali neatlaikyti kitų me
tų pavasario poįyynio, 
kuris, spėjama, bus gero
kai didesnis nei šiemet. 
Pralaužusi šią užtvarą, 
pirmoji potvynio bangą 
užgriūtų 58 Rusnės gy-

ventojus ir jų 
galvijus. Vėliau 
gali išsilieti f 
kur gyvena apie 2uuu gy
ventojų. Pakalnės upės 
pylimas buvo statytas dar 
prieš II-jį Pasaulinį Ka
rą. metų potvynis
stipriai apardė pylimą.

laikomus 
vanduo

pol- 
jau

Lie-

šiuo metu ’’Šilutės 
derių” aarbuotdjai 
tvirtina pylimą.
• Spalio men. 24d.
tuvoje buvo paskelbta
šildymo sezono pradžia. 
Šilumos- tiekėjai pradėjo 
centralizuotai tiekti ši
lumą į visuomeninės įs-

taigas bei daugiabučius 
gyvenamuosius namus. 
Mokyklų vadovai kol kas 
nepradeda šildyti mokyk
lų, nes lapkričio mėne
sio pirmąją
moksleiviai atostogaus. 
Taip bus sutaupyta rno - 
kyklai skiriamų lėšų.

3 psl.

savaitę



• Prieš devynerius me
tus pradėtą statyti 
M.K.Čiurlionio tiltą per 
Nemuną Kauno centre, 
užbaigs koncesininkas,^ 
kuris vėliau turės teisę 
rikti moKesčius už va
žiavimą tiltu. Taip nu
sprendė Kauno Taryba.

Nuo 1991rn. šio tilto 
statybai jau išleista 47 
mln.litų, tačiau pablo
gėjus valstybės finansi
nei būklei, pastaraisiais 
metais darbai beveik ne
vyko. Visam tilto komp
leksui užbaigti dar rei
kia 150 mln.litų, kurių 
Savivaldybė neturi.

Koncesija bus suteikta 
30 metų, o tiltas turi 
būti užbaigtas per trejus 
metus nuo sutarties pa
sirašymo. Manoma, Kao 
važ:avimo tiltu mokes
tis bus 1 litas.

Viena Vokietijos bend
rovė jau susidomėjo šiuo 
projektu. M.K.Čiurlionio
tiltas labai pagerintų su
sisiekimą tarp miesto 
centro ir pietines mies
to dalies, taip pat greit
kelio "Via Baltica”. Per 
valandą juo pravažiuotų 
apie 5 tūkst. automobi
lių. Užbaigus šį tiltą, bū
tų remontuojami Pane
munės ir Aleksoto tiltai,

Nepakartojama Vilniaus senamiesčio puošmena - kuriems jau daugiau kaip 
iškaba virš parduotuvės. Kaip gerai, kad nesu- 10 metų reikalingas Te
galvojo "moderninti" kompiuteriniu piešinių stiliumi... montas.

• Šiauliuose atidarytas 
lenkiškų autobusų "Au- 
tosan” surinkimo cechas 
buvusiame autobusų par
ke. Lenkai norėtų per 
metus surinkti apie 150 
autobusų ir juos reali
zuoti Lietuvoje. Tuo pa
čiu bus įtrauktos ir ki
tos Lietuvos įmonės, to
kios kaip" Panevėžio tink
las”, "Neaustinės me
džiagos", "Šiaulių tauro 
kalvis".

Šiauliuose būtų suren
kama iki 6u% detalių, iš 
Lenkijos būtų atvežamos 
tik važiuoklės ir varik
liai. Šiauliuose bus ga
minamos ir montuojamos 
kėdės, dangos, lentynė
lės.

Pirmuosius autobusus 
manoma bus galima su
rinkti jau iki Naujųjų 
metų.

• Panevėžyje oficialiai 
pradėta buvusios auto
remonto įmonės pastato 
rekonstrukcija. Panevė
žio statybos bendrovei 
"Iglus" .baigus rekonstruk
ciją, norvegų bendrovė 
"Špilka Baltic" tekstilės 
fabrike ketina įdarbinti 
100-2UG žmonių. Tai tu
rėtų būti pirmoji iš ke
liolikos norvegų kapitalo 
įmonių, sudarysiančių 
pramonės parką.

• Vilniuje vyko septinto
ji informacijos techno
logijų, telekomunikacijų 
ir raštinės įrangos įmo
nių paroda "Infobalt 
2000".Parodos atidaryme 
dalyvavo beveik visas bu
vusios Vyriausybes mi- 
nisterių kabinetas, kuris 
kelioms valandoms
atidėjo savo posėdį ir 
naujai išrinkti Seimo na
riai.

Seimo pirm.A.Paulaus
kas tvirtino, kad , infor
macinės visuomenės kūri
mas yra svarbus strate
ginis uždavinys, o kiek
vienas mokyklą baigian
tis abiturientas, turi įgy
ti bent būtiniausius kom
piuterinio raštingumo 
pradmenis.

Šių metų parodoje dė
mesys buvo kreipiamas į 
duomenų perdavimo ko
kybę, elektroninio vers
lo bei interneto plėtros 
perspektyvas.
• Panevėžio Savivaldybė 
planuoja modernizuoti 17 
bendrojo^ lavinimo mo
kyklų šilumos punktus. 
Čia bus įrengti automa- - 
tiškai pagal poreikį ii* * 
lauko temperatūrą šilu- 
mą reguliuojantys prie- 
tasai. Kiek anksčiau ši
lumos punktai buvo 
pertaikyti trijose mo
kyklose. Darbus planuoja
ma finansuoti imant

ŽYGIMANTO TIDIKO ISTORIĮĄ ( pabara )
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Antanas Vaičiulaitis

Viena popietę sėdėjo jisai prie lango patenkintas, kad i jo 
žemes grįžo tvarka ir teisybė. O teisybė buvo ta, kad niekas 
svetimas nekėle Čia kojos. Net ir varnos kvarksėdamos išlakstė 
iŠ jo sodo.

Už ano lango, prie kurio sėdėjo senas karys, vešėjo riešutmedis, 
retas ir brangus, valakinis, tėvų ir protėviy sunkiai išaugintas. “ Andrijonas Svilikelis ir beveik visas Rudaminos miestas: smukli-

Ir ka žmogus pamatė: amt to medžio Šakos tupi sau lyg ' 1 * y •' • • •
krėsle voverė, tarp pirmutiniu kojų laiko riešuty ir gliaudo taip 
vikriai, kad lukštai, lyg skiedros, tyška žemėn. Keletą sutriuški
nus, Šokdama iš medžio į medį, nuliuoksėjo į kaimyno mišką.

Žygimantas Tidikas taip perpyko, kad net trūkčiojo kairy
sis ūsas: toks Įžūlumas ir vagystė.1 Ir ar jis nebuvo davęs 
įsakymų, kad niekas svetimas nelandžioty.

Pašauktas atpuškavo Valerijonas Viešė ir teisinosi:
- Kaip nematysi - matėm voverę ir nustatėm, kad ji pri

klauso kaimynams. Žinote, ten gyveno Baltramiejus Kukšta, su 
kuriuo susipykom dėl širmio... Įpiršo ji mums kaip veislini, o 
buvo su dusuliu. Liga susuko ir jį patį, ir pasimirė žmogus. 
Dabar valdžia .ten turi tolimą jo giminaitę, buvom nuėję pasi
šnekėti dėl voverės, kad ja sutvarkytu, bet neradom - moteris 
dar negrįžus iš Krokuvos ar VarŠuvosu. Tada su vyrais vaikėm 
voverę, vienac karta ji vos neįkrito i tinklą - tik sukyburiavo, 
nusitvėrusi už šakos, manėm, kad puls, bet "susiraitė dvylinka ir 
paspruko.* Ulius net šovė iš muškietos, tik nekliudė.

Netrukus po tos šnekos Valerijonas Viešė atskubėjo su Žinia:
- Atvažiavo. Ulius matė ją. pagiriu lekiant ant trakėno.

Po keliu dienų jis vėl kalbėjo Žygimantui Tidikui:
- Buvau užsukęs. Bet arčiau tarnai neprileido - esą ponia dar 

neišsimiegojo po kelionės. Kai vėliau užėjau, jie nusigandę man 
kalbėjo: Karolina taip užsiuto ant plaukų Šukuoto jos, kad visi 
iŠlakstėm. Geriau nelįsti jai į akis. Na, bent žinosim jos vardą. 
Per tarnus ji perdavė savo žodi: nebalzginkit jai galvos dėl 
kvailos voverės.

- Aha, Karolina, - pakartojo Žygimantas Tidikas. - Gal man 
pačiam būtu reikėję nuvažiuoti, bet jeigu ji tokia, tai nėra ko.

Erzelis dėl voverės gal būtų taip ir išblėsęs, jei ne advokatas 
Andrijonas Svilikelis iš VilniaušI

Atvažiavo jis dėl ąžuolų, bet įsileido į plačias šnekas, ypač" 
susidomėjęs voverės istorija.

- Pagal romėnų teisę ir Lietuvos statutą, -dėstė jis, - jeigu 
medis auga prie ežios kaimyno žemėje, bet jo Šakos išsikeroja 
ir ant tavo lauko, tai nuo tu šakų nukritęs obuolys ar riešutas 
priklauso tau. Nustatyta, kad voverė savo gūžtą turi susisuku
si šakose, kurios dengia Karolinos žemę. Ergo, voverė priklauso 
Karolinai, ir ji yra atsakinga už to žvėries vagystes. Taigi, jei
gu moteris nesišneka, nieko nelieka, kaip stoti j teismą. Aš 
jums, garbingasai kary, sutvarkysiu visus juridinius dokumentus 
už tą pati pinigą. C nusižengimas aiškus ir neginčijamas: įsi
brovimas į svetimas žemes ir teritoriją, ir vagystė.
4 psl.

Kai advokatas taip klostė, Tidikas sėdėjo susimąstęs, gal apie 
senus savo žygius, ir nė nepajuto, kai pasakė:

- Gerai.
Teismo dieną jau is anksto salėj sėdėjo Žygimantas Tidikas, 

Valerijonas «—-- —---------

žygius, ir nė nepajuto, kai pasakė:

Vieše su liudytojais, kurie mate voverę riešutaujant,

ninkas iš ilgosios trobos, linų pirklys, vargonininkas, puodžius, 
katilius, Šunkarys 
Malvina, 
atsidavė _ x t___ -
susiprato ir pats išnyko. IŠ giriu išlindę, atitupsėjo ir du apsmilkę 
smalininkai.

Buvo atgabentas narvas su vovere. Ja sugavo Benediktas 
Ulius.

Kai iženge teisėjas, narvą padėjo ant stalo.
Sekretorius vardais iššaukė bylos dalyvius. Tik kai jis išrėkė 

voverės savininkės pavardę (dabar patyrėm, kad ji isT Rudaminų 
giminės), niekas neatsiliepė.

- Ar ji gavo šaukimą? - teiravosi teisėjas.
- Taip, - sakė sekretorius. -Bet kai nunešiau, ji dokumentą 

sudraskė mano akyse. "Aš karališkos gimines iš bobulės pusės,- 
pareiškė ji, - ir priimu tik karališką raštą"!

-Ugnies bausmę už karaliaus antspaudo sulaužymą?
r Ne, jūsų prakilnybe, tas šaukimas buvo ant paprasto lakšto. 

Užvakar jai į delnus įspraudė m ir karališką^ raštą...
Sulig tais žodžiais prieangy kilo triukšmas, Žmonės 

spaudėsi prie durų, ties kuriomis atriedėjus sustojo 
bėriais kinkyta karieta.

Į salę įžengė galionuotas 
grindis ir apskelbė:

-Garbingoji Karolinai
Į vidų iėjo...Ne, ką, čia - 

šilkais ciužėdama, su vėduokle 
nebuvo karšta. Liaudį labiausiai apžavėjo jos skrybėlė 
bryliais ir bala žino kurio paukščio plunksna už raiš< 
bryliaus tu negalėjai išsyk pamatyti,

pasakorius Jokimas, mėsininkas, dainininkė 
stiklius ir kiti. Dar buvo odŽius Fabijonas, kuris 
raugintais kailiais, bet žmogus jis buvo protingas,

Šveicorius, trinktele'jo

bego ir 
keturiais

buože i

įėjo. Tiesiog įplazdėjo 
rankoje, nors diena 

su

moteris, 
anaiptol 
plačiais 

plunksna už raiščio. Dėl to 
, ar ji jaunutė, o gal jau 

kiek mitusi bei pasaulio regėjusi, ir kokia ta jos veido grožybė.
Tiekybuvo tikra ir aišku, kad teisėjas, nežinia kodėl, pakilo už 

stalo, Žygimantas Tidikas atsigręžė atgal ja vėl nusisuko, o 
Benediktas Ulius tik suunkštė ir jau (neatitraukė akiu nuo mote
riškės.

Sekretorius pristūmė jai kėdę, bet Karolina nesėdo, pagarbiai 
nusilenkė, šnarėdama savo suknios 

sėdėjo
prisiartino prie teisėjo ir 
klostėmis, o paskui kinktelėjo galva ir i tenai, kur 
Žygimantas Tidikas.

- Jūsų šviesybe, prašau man dovanoti ir atleisti,- 
jinai nuolankiu balsu. - Matote, pavėlavau dėl dviejų nelaimių,ir 
taip nemalonu.

- Nagi dabar! - žioptelėjo Ulius.
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sKolas iš bankų ir dalį 
pinigų skiriant iš Savi- 
valaybės biudžeto. iš 
banKų butų pasiskolinta 
80% reikiamos sumos, o 
20% skirtų Savivaldybė. 
Pinigai outų grąžinti per 
dvejus metus iš sutaupy
tų už šildymą lėšų, mo
dernizavus šildymo punk
tus - pagal Savivaldybės 
tarnautojo apskaičiavimą.

Šildymo punktai butų 
pertvarkyti per dvejus 
trejus metus. Bus skel
biamas rangovų konkursas.

Naujas banditų iššūkis 
Lietuvos teisėsaugai.

Lapkričio mėn.6d. r^te 
šiauriniame Panevėžio 
priemiestyje, Amerikos 
gatvės pabaigoje esan
čioje sodininkų bendri
joje "Ekranas I", aptikti 
nušauti du aukšto rango 
Panevėžio Apskrities 
Teisėsaugos pareigūnai.

Abu jie priklausė 
vietinės teisėsaugos "auk
so fondui". Tai Panevė- 

Apygardos vyriausio
jo prokuroro pavaduoto
ja Vida KazlausKaitė ir 
Pasvalio rajono ekono
minės policijos inspek
torius Sergejus Piskuno
vas, Juos rado pastarojo 
kolega, atvažiavęs
sutartu laiku kartu vyk
ti į tarnybą.

Jų automobilio laukę 
žuoikai buvo ginkluoti 
automatiniais ginklais.

Vilniaus Universiteto 
Teises fakultetą baigusi 
V.Kazlauskaitė dirbo tei
sėsaugos sistemoje vie
nuoliktus metus. Pirmuo
sius pusšeštų metų ji dir
bo policijoje tardytoja. 
1995-ųjų rugsėjį talentin
ga ir darbšti tardytoja 
V.Kazlauskaite buvo pa
kviesta dirbti į ką tik 
įkurtą Panevėžio Apygar
dos Prokuratūrą. Dvejus 
metus vadovavo šios Pro
kuratūros Nusikaltimų 
Asmeniui Tyrimo Skyriui 
tiriančiam sunkių smur
tinių nusikaltimų bylas. 
1997-ųjų pabaigoje tapo 
viena iš dviejų Panevė
žio Apygardos vyr.proku
roro pavaduotojų. V.Kaz
lauskaitei buvo suteiktas 
vyresniosios teisininkės 
rangas.

S.Piskunovas į Panevė
žio apskrities ONTT kon
trabandos, neplatinamų 
ir narkotinių medžiagų 
skyriaus komisaro inspek
toriaus postą atėjo iš Pa
nevėžio Ekonominės Poli
cijos komisaro pareigų 
1998 metais. Jis buvo 
dirbęs 19 metų Vidaus 
Reikalų sistemoje. Mano
ma, buvo pavojingas nu
sikaltėlių grupuotėms.

Policijos departamento 
gen.komisaras Visvaldas 

RačkausKas žurnalistams 
pasakė:"...Šį nužudymą 
siejame su profesine 
abiejų pareigūnų veikla. 
Tiesa, kol kas dar netu
rime detalaus įvykio vie
tos apžiūros ataskaitos, 
laukia dar nemažai kitų 
darbų, tačiau kelti kito
kių versijų neturime pa
grindo".

Gen.komisaras patikino 
kad šios dvi žmogžudys
tės neįbaugino Panevėžio 
teisėsaugininkų, bet dar 
labiau paskatino juos 
darbui. Jis sakė,jog šiam 
nusikaltimui ištirti bus 
skiriama tiek pareigūnų 
ir tiek lėšų, kiek tik rei
kia.

Paklaustas, ar Prezi
dentas nepriekaištavo dėl 
nerezullatyviai tiriamų 
prokuroro G.Sereikos nu
žudymo, mažeikiškių 
G.ir V.Kiesų dingimo 
bylų, V.Račkauskas pati
kino, esą visiškai natū
ralu, jog ne visus nusi
kaltimus pavyksta
atskleisti greitai. "Galė
čiau paminėti dar keletą 
"rezonansinių" bylų, Ku
rios kol Kas nebaigtos 
tirti. Tačiau kad ir še
šerius metus trūKusio 
V.JanuŠKevičiaus gaujos 
siautėjimo išaiškinimas 
rodo, jog banditai, visa
da prieina liepto galą. 
Ateis laikas ir Panevėžy
je siautėjantiems nusi

kaltėliams. Kaip tik su. 
tuo susiję kai kurie or
ganizaciniai pakeitimai 
šiame mieste. į vadovau
jančius postus neseniai 
paskirti jau ir ryžtingi 
pareigūnai, iš kurių ti
kimės rezultatyvaus dar
bo".

V.RaČKauskas taip pat 
paragino visus žmones,ką 
nors žinančius apie pa
starąjį nusikaltimą, pra
nešti teisėsaugos parei
gūnams ir pažadėjo už 
tai atsilyginti.

Taip pat buvo užsimi
nęs apie techninių prie
monių nepankankamumą, 
tiriant tokio pobūdžio nu
sikaltimus. Ar nebūtų 
tai vienas iššūkių nau
jajai vyriausybei?

Nauja įmonė Kaune
Privati bendrovė "Ju

ta" , pradėjo statyti su
sidėvėjusios autotechni- 
kos perdirbimo įmonę. 
1.5ha plote, kuris yra su
pirktas iš Vilijampolės 
autotransporto įmones.

Raudondvario Plente 
statomame naujame kom
plekse, greta automobi
lių perdirbimo įmonės, 
veiks ir kitos automobi
lininkams reikalingos pa
slaugų įmonės.

Anot "Jutos" gen.direk
toriaus, iš 1 mln. važi
nėjančių Lietuvoje au
tomobilių, 96% jau se
nesni nei aštuonerių rne- 

tų. Todėl visi jie yra ga
limi "Jutos" klientai.

Pirmuosius automobi
lius tikimasi perdirbti ki
tų metų pabaigoje. Per
dirbamų ne senesnių kaip 
10 metų automonilių da
lys bus parduodamos, te
palai ir jų filtrai pa
teks į katilines, o guma 
bus smulkinama ir naudo
jama statybinių medžiagų 
gamybai.

Kitos medžiagos bus 
perduodamos atitinkamų 
pramones šakų įmonėms 
Lietuvoje. Jau pasirašvti 
išankstiniai susitarimai.

• Bendrovė "Philip Mor
ris Lietuva" Savivaldy
bei perdavė miesto cent
re, šalia senosios turga
vietės esantį senąjį ta
bako fabriką. Jau prieš 
kurį laiką tabako fabri
kas išsikėlė į naujas pa
talpas miesto pakraštyje. 
Senąjį pastatą ir jo te
ritoriją tabako gaminto
jai dovanoja miestui su 
viena sąlyga, kad ši te
ritorija neturi būti nau
dojama komercinėms 
reikmėms. Bendrovė pa- 
geioauja, kad čia būtų 
įkurtas kultūrinės- socia
linės paskirties komplek
sas. Konkretesnius pla
nus miesto ir bendrovės 
vadovai aptars ateityje.

- Sakau: atsitiko dvi nelaimės. Rūpinausi iš ankstaus ryto ir 
norėjau plaukus supinti į kasą ir gražiai susukti kuodą subumbuK 
lu viršūnėj, kaip nešioja mūsų, geroji vaivadienė. Kasą, supynė 
pakenkiamai, bet kai norėjau“ susukti bumbulą, plaukai slydo joms 
iŠ pirštų ir biro atgal. Patys regite, garbusis teisme, buvau 
priversta jūsų akivaizdon stoti susivėlus ir su šiuo, atsiprašau, 
skėčiu ant galvos. Tai viena katastrofa. Ir antra, išgriozde'm 
visus namus, apvertėm aukštyn kojom ir niekaip neradom 
deimantinių auskarų, bobulės dovanotų. Net širdis ėmė tvaksėti, 
perpykau baisiausiai ir j Šuns dienas išclėjau šukuotojas ir 
tarnaites, o tos vėpso kaip kuosos, ir kac tu padarysi) Taip ir 
turėjau važiuoti apšepus, net nepadoru.

- Suprantam, atlaidžiai kalbėjo teisėjas. - Malonėkit visi nu
siraminti, pradėsim posėdį. Pirmiausia sekretorius perskaitys 
aktų, kaip to reikalauja Leono Sapiegos statutas.

Čia Karolina iŠ Rudapiimi giminės tarė nušvitusi:
- Pažįstu kunigaikštį Sapiegą. Toks šviesus ir išmintingas 

vyras, užpernai karaliaus rūmuose net pašokom su juo. Kokia 
elegancija! Jis man dovanos, jei kas nors Čia negerai. O tuo 
tarpu jūs man pasakykit, ko norit iš manęs?

- Man tai nieko nereikia. O akte parašyta, kad voverė...
Viską žinau. Dar Vilniuje^ viešėdama girdėjau šnekant. Taigi 

is visos širdies atsiprašau už voverę, atlyginsiu su kaupu už 
žalą, o dabar jūs duokit man ją atgal, jr ji daugiau nebėginės- 
vešiuoši su savim! UŽ kelių dienų leidžiuosi į Krokuvą, pakeliai 
nakvodama Gardine.

- Voverė yra dokumentas, be kurio niekas neišspręs bylos, - 
aiškino Andrijonas Svilikelis. - Pagal statuto tokį skyrių ir toki

poskyrių, kai patenki į teismo rankas, tai jau nėra kelio atgalt 
-vTaip ir yra,- sutiko teisėjas.
Čia į jį. kreipėsi Žygimantas Tidikas:
- Man. į galvą atėjo tokia mintis, jei leisite kalbėti.
- Kodėl ne, "juk čia žodžio laisvė.
- Jei tik ji sutiktų, ar negalėčiau pasitarti prieketuriu akių su 

maloniąja Karolina?
Moteris, pro skrybėlės brylių nagrinėdama narsųjį karį, linkte 

lėjo galvą.
- Sekretoriau, palydėk abu į privatų mano kambarį.

Reikalai už durų, matyt, buvo sunkūs ir painūs. Praėjo 
valanda, praėjo antra, o aniedu vis negrįžta. Teisėjas traukiojo 
laikrodį!® liemenės, žvaįgstėsi į lubas ir į Valerijonų Vieše, kuris 
knarkė prisnūdęs. Galop teisėjas pasiuntė sekretorių apsidairyti. 
Šis grįžęs pranešė, kad nedrįsus veržtis, bet girdėjus, kaip 
Tidikas ir moteriške privačiam kambary ir patyliukais šnibždasi, 
ir visa gerkle kvatojasi, ir oriais balsais Šnekasi, o apie kg - 
negalėjęs nuklausyti, nors ausį laikė prispaudęs prie rakto 
skylės.

Ir kai teisėjas buvo bekyląs pats nueiti, trinktelėjo durys ir 
pro jas pirma išplaukė Karolina, vėduodama savo plačiabryle 
skrybėle (jos plaukai iš tikrųjų tarŠesi ant pečių), ir du kaspinai
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skraidė ore. Jos skruostai buvo nukaitę, o akys linksmai pri
merktos. "Liemenėlis lyg laumės", tarė sau Benediktas Ulius, 
užraitė ūsą, kuris irv taip buvo smailas lyg spyglys, ir pribėgo 
artyn - esą pasitikti Žygimanto Tidiko, nors iš tikrųjų...

- Ot, smagiai ir iŠ širdies gilumos šnektelėjom \ *~ su mieląja 
Karolina,- prabilo karys,- ir apie mūšius, ir apie keliones, • apie 
tai, kas dedasi karaliaus pilyje Vilniuje.

- O kaip su byla? - tarė teisėjas.
- Geriau ir negalėjo būti! nespėjom persiristi per slenkstį - 

'ir’ susigerinom. As sakau jai: tegu gliaudo riešutus voverę, toks 
jos darbas, o man negaila. Karolina norėjo ją laikyti uždarytą 
narve, o as jai : tegu laksto gyvulėlis, kiekvienam laisve 
brangi. Jeigu ir stirna atbėgtu iŠ jos mišku...

Prabilo Karolina:
- Švenčiausias dalykas Šioj Žemėj - taika ir ramybė tarp 

kaimynų. Atsirado ir kitų reikalų. Del jų atidedu savo kelionę. 
Pirmoj vietoj stovi žiemos balius, i kurį pas save kviečiu 
Šviesiausią teisėją ir kitus Čia esančius ponus. Rytoj mudu su 
garbiuoju kaimynu važiuojam į Vilnių. Jis ten nori pasižvalgyti 
dėl savo ateities: matote, nusprendė vėl tarnauti tėvynei bei 
karaliui savo ginklu ir patyrimu,- ir aš. tuo džiaugiuosi.

- Ačiū tiz kvietimą į iškilmes ir už žiinią apie garsųjį karį. IŠ 
viso to darosi aišku, kad bylą turiu panaikinti! Sekretoriau, taip 
ir pabrėžk ų teismo rejestrus: - "fŠiais Viešpaties metais ir 
Šio mėnesio čfeyynioliktą diena/’... Ir taip toliau.

• v —• vPasiekęs namus, pasisaukė Žygimantas Tidikas ūkvedį Viešų ir 
įsakė jam:

- Kad nebūtų nepriteklių mūsų rūsiuose, rytoj vyksi į Ryga ir 
ten nuperki...

- Nesupykit, jei drįstu įsikišti. Noriu tik pasakyti, kad tos 
keliones pas latvius visados mums iščiulpia gerą saują pinigo,o 
kišenė šiandien ir taip kiaura. Negana to, aną dieną atėjo raštas 
iš karaliaus dvaro, kad pakeliami mokesčiai: "Nuo kiekvienos 
jaučiu žagrės po penkiolika grašių, o nuo arklio žagres po 
pusastunto grašio". Ir tas mokestis turi būti pilnai išrinktas iki 
Trijų Karalių Šventės.

- Tuos dalykus sutvarkysiu po Kalėdų. Dabar gi uŽ'sirasyk, kad 
Rygoj tu perki: Šampano tris Šimtus butelių (negi uŽsileisi 
Karolinai, balių ruošim ir mes), reininio vyno - pusantro šimto, 
burgundinio - ^imtą, arako - tiek pat, ir pakeliui Biržų alaus - 
septyniolika ; statinių. Ir dar noriu priminti: vakar užsukau į 
virtuvą ir užklupau ten Benediktą Ulių taip drūčiai besilaižant 
su Druzilda, kad net manąs išsyk nepastebėjo! Tik kai nusi- 
krenk^ciau, atsiplėšė ir stovėjo prieš mane kaip du( bijūnai) 
Nieko nepadarysi - abu našlaičiai, tad turėsim iškelti vestuves 
jiems. Na, laimingos keliones. Ir dar pagalvojau: Biržų alaus 
paimk trisdešimt statinių, kad nepristigtų per tas...ir kitas 
vestuves.

- - - 5psL



• MAIRONIO MOKYKLOS 
Lituanistiniu Kursiu mo
kiniams vedėja Nijolė Be- 
notienė paskelbė kalėdinių 
rasinių konkursą.

Kviečiami gausiai da
lyvauti!

• Su silpnai lietuvis - 
kai Kalbančiais vaikais 
dirbs 3 mokytojos:Vik- 
torija Vingelytė, Rasa 
Saulėnaitė Aiello ir Vir
ginija Zubrickienė.

Prisikėlimo P-joje;

• Pirmajai Komunijai pa
siruošimo painokos pra
sidėjo lapkričio rnėn.5d., 
prieš 10.15 vai.Mišias.

• Paskutinis vartotų 
daiKtų ir drabužių išpar
davimas šiose parapijos 
patalpose praėjo sėkmin
gai.Pajamos,daugiau, kaip 
SOuOOy- bus naudojamos 
šalpai Lietuvoje.

Parapijos Tarybos Lab
daros Sekcija dėkoja vi
siems 7 prisidėjusiems dar
bu ir daiktais.

• Parapijos statybos Va
jus tęsiamas toliau. Iki 
šiol žemei pirkti ir sta
tybai suaukota $1,674,6’29.

Išganytojo P-joje:

• Kalėdų jaunimo pamal
dos ir Kalėdų Eglutės 
renginys ruošiamas gruo
džio mėn.lOd.2 vai.p.p.

• Kūčių pamaldos su šv* 
Komunija vyks gruodžio 
mėn. 24d. 5~ vai.p.p.

• Spalio mėn.31d. kum 
Algis Žilinskas dalyvavo 
išeivijos Liuteronų Bend
rijos Vyr.Tarybos posė
dyje Ziono Parapijoje-Či
kagoje.

Lietuvių Nantu Žinios:

0 Sekmadienį, spalio 
mėn.29d. LN svetainėje 
pietavo 235 asmenys. 
Svečių knygoje pasirašė 
po 1 iš Wisconsinb, JAV, 
Sydney, Australija ir 
Kauno.

Reflections From
A Flaxen Past
For LoV0 of I ithoanian VVęaVmg

Kati Meek

išvadoje, remiant, kaip 
buvo rašyta, ir Institu
tui, paruošė gražiai iliu
struotą, įdomiai parašytą 
knygą ’’Reflections from 
a Flaxen Past", išleido 
Penannular Press Inter
national.

Visas pelnas skiriamas 
Lietuvos muziejams. Kny
gą galima nuspirkti audi
mo parduotuvėse arba

• Lietuvių Namai siūlo 
darbą salių priežiūrai ir
svetainei LOKYS. Kreip
tis T vedėją tel: 416- 
53’2-3311.

e VISUOTINIAME LIE
TUVIŲ TAUTODAILĖS 
INSTITUTO metiniame 
suvažiavime, kaip visuo
met, vyravo maloni nuo
taika susirinkusius į Ra
sos ir Lino Veselkų RAM* 
BYNO sodybą.

Sį Kartą dėmesio cent
re buvo Instituto navė, 
Katj Reeder Meek. Ji 
nuoširdžiai susidomėjusi 
lietuvių tautdaile, tapo
Instituto nare ir inten
syviai tyrė audimo tech
nikos bei lino pluošto is
torinę reikšmę. Susipaži
no su įvairia senovine ir 
nauja audimo technika.

6 psi.

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:
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%
Š 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. dot. ir Kanados 
valdžios iki $100,000.00 
sumos draudimu

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

pos leidėją: Penannular 
Press International, 7796 
North Pointe Shores,AL
PENA, MI 49707.

Užsisakiusiems Kana
doje kaina $48 (US),plius 
persiuntimas $7.

Buvo pasidžiaugta ir 
Sodyboje įrengiama audi
mo studija, R.Brikienės 
nauju gobelenu bei nau
jos audėjos A.Krokytės 
išaustu dailiu darbu, b.n.

PRISIKĖLIMO
pARAI’I.JOS KREDITO KOOI’ER VIA A AS

999 Qallej’e St.. Toronto. Ontario \l(»l I I \S 
Ivkfonai: 416 532-3400 ir 532-34I4 

FAX: 416 532-4SI6 
Anapilyje telefonas: 905 566-0006

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 vj*. Iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 

-V.tL.iM 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v,p.p, iki 8 v.v.

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term. Ind.................... 4.20%
180-364 d. term.ind...................4.70%
1 metų term, indėlius...............4.85%
2 metų term. Indėlius............... 5.10%
3 metų term. Indėlius.......... . 5.15%
4 metų term, indėlius............. 5.20%
5 metų term. Indėlius......... . 5.30%
1 metų GlC-mėn.palūk.............4.60%
1 metų GlC-met. palūk.............5.10%
2 metų GlC-met. palūk.............5.35%
3 m®tų GlC-met. palūk.............5.40%
4 metų GlC-met. palūk.............5.65%
5 metų GlC-met. palūk.............5.70%
RRSP, RRIF Ir OHOSP

“Variable”........................... 3.80%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind.... 5.10% 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind.... 5.35% 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind.... 5.40% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind....5.65%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind.... 5.70% 
Taupomąją sąskaitą Iki........... 2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk........ 2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. Iki........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

Asmenines paskolas 
' nuo.....................8.50%

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

Nekiln. turto paskolas:' 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.....................7.70%
2 metų.....................7.75%
3 metų.....................7.85%
4 metų.....................7.95%
5 metų.....................8.00%

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

Duodame komercinius 
mortgičlus Iki $750,000.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortgičlus Iki 75%
įkainoto turto vertės (iki $250,000). Parduodame pinigines perlaidas 
(money orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame 
mokesčio už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

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

LIETUVIŲKREDITO L VVTVV
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 116 milijonų dolerių
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.).

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%A

su keičiamu
nuošimčiu............6.75%
------------------------------ ----- i

Duodame:
- asmenines paskolas 

iki $250,000;
- mortgičlus Iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) Ir
- komercinius mortgičlus

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

MasterCard Cirrus

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., anirad. 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 Tlnklalapls: y.inw.parama.net /
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http://www.talka.net
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4. J. Mickaus

Jonas

Rimeikis 

groja 

renginyje

Jonas Rimeikis, žinomas 
gabus muzikantas, ir šį 
kartą su savo muzikos 
instrumentų komplektu, 
linksmino visus "NIDOS" 
surengtame Rudęns "Ok
toberfest" pokylyje, spa
lio mėn.220.

JAUNIMO POPIETĖJE
Š.m. lapkričio mėn.5d. 

renginį entuziastingai ir 
gražiai suorganizavo 
Montrealio telkinio Jau
nimo Sąjungos nariai ir 
talka.

Salė pasikeitė* dėka, 
"architektūriškai" sudė
tais pastoliais. Ant jų 
buvo iškabinti įvairūs 
dailės darbai — net 58 —

Visiems malonu, kad 
puikias vaišes buvo 
paruošusi jo motina 
Genė Rimeikienė su 
šeima ir padėjėjais.

Linkime visiems žve
jams sėk in ingos žiemos 
žvejybos!

kuriuos smalsiai apžiū
rinėjo dalyviai.

Stalai papuošti rude
ninių klevų lapais, o or
ganizatorių nuotaika —- 
pavasarinė.

Parodoje dalyvavo eilė 
jaunimo, kurie, pasiro
do, mėgsta ir domisi 
daile. Dalyvavo ir vyres
niųjų- keletas profesio
nalų. Visiems linkime

• VISUOTINAS AV P-JOS 
SUSIiiINKIMAS vyks 
š.m.gruodžio inėn.iud. 
po Mišių, 12 vaL, Para
pijos salėje.

nori,kad 
paruošti

• Tėvai, kurie 
jų vaikai būtų 
Pirmajai Komunijai, kvie
čiau! i oranešti Seselėms 
tel:766-9397.

daug malonių valandų 
šioje srityje ir tikimės 
sulaukti vėl parodos.

Juozas A.Piečaitis pra
vedė renginio eigą. Jis 
padėkojo talkininkėms, 
ypač Vilijai Bulotienei, 
Lilei Gedvilaitei ir Ire
nai Valkauskienei.

Sės.Palmira savo žody
je kėlė džiaugsmo reikš
mę ir ragino nepasiduoti 
neigiamoms nuotaikoms 
ar mintims.. Artėjant 
Kalėdų šventėms, primi
nė, kad žinia — išgany
tojo gimimas — visiems" 
yra kelrodis ir paguoda.

Linkėjo jaunimui gerot 
kelionės į Kongresą Aus
tralijoje ir nepamiršti 10 
Dievo įsakymų.

16 dainininkių—daini-

Mirus šauliui

VYTAUTUI

Jo žmoną ONĄ ir visus artimuosius nuoširdžiai 

užjaučia -

x L.K.MINDAUGO - NERINGOS 
ŠAULIU KUOPA MONTREALYJE

ninku ; "Ausros" misrus 
Vienetas padainavo "Sva
jonių Paukštę”, "Nemu
nėlį", "Stoviu aš pažy
mus" ir linksmiau- 
bysui - "Pasėjau dobilą". 
Akompanavo muz.L.Djin- 
tcharadze.

KLF :apitalas daugiau kaip 3,0 milijonai - tai Kanados lietu- 
’Vių įnašas. Kasmet gaunamas pelnas (daugiau kaip $100,000) 
skirstomas lietuvybės išlaikymui Kanadoje (KLB, kultūrinėms bei 
jaunimo organizacijoms, studentams) ir paramai Lietuvai (vaikų 
prieglaudoms, tremtinių reikalams, jaunimui).

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

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių._____

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje! Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !

Juozas A.Piečaitis, 
Andrius Valkauskas, Da
lius Bulota ir Jūra Land- 
ry-Gedvila , Jintensyviai 
ruošdamiesi šiai kelio
nei, žada grįžę pasida
linti įspūdžiais.

1573 Bloor St. West, Toronto, Ont. M6P 1A6

florido
• L.R.GAKBES KONSU
LAS Algimantas Karna- 
vicius dėkoja St.Peters- 
burgo Apylinkės Rinki
minei Komisija: Angelei 
Karnienei, Liudai Petku- 
vienei ir oail. Antanui 
Petraičiui uš talkinimą 
organizuojant ir prave
dant Lietuvos Seipio 
rinkimus. Didelė padėka 
priklauso Klubo vadovy
bei už leidimą pasinau
doti Klubo patalpomis. 
St.Petersburgo rinkiminė
je apylinkėje balsavo 53 
asmenys.

• Klubo Valdyba, paska
tinta narių, paruošė "Pa 
geidavhnų ir Pasiūlymų 
Dėžutę" ir ragina narius, 
kuriems rūpi Klubo reika
lai, ja pasinaudoti. Visais 
pastato, veiklos gairių- 
nuostatų, inventoriaus, 
pastato tvarkos, virtuvės 
renginių ir kitais veiklos 
bei narių gerovės klau
simais, kviečiami siūly

mus rašyti ir mesti į šią 
dėžutę.

Naudingiau, jei siūly
mai yra pasirašomi, nes 
tada galima dar plačiau 
su siūlytojų reikalus pa
diskutuoti. į visus siū
lymus bus kreipiamas dė
mesys ir jie bus svarsto
mi.

RUDENS SEZONO REN
GINIAI,

Lapkričio rnėn.18d.JAV 
LB Floridos Apygarda 
kartu su Lietuvių Klubu 
rengia Premijų šventę, 
kurioje JAV Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros 
Tarybos^ specialių komi
sijų išrinktiesiems šių 
metų laureatams — meno, 
žurnalistikos, lietuviš
kos radijo valandėlės, 
muzikos ir lituanistinio 
švietimo srityse bus su
teikiamos premijos. Jas 
skiria Lietuvių Fondas.

Po premijų įteikimo- 
puikus koncertas, kurį 
atliks iš Čikagos atvy
kęs Dainavos Ansamblio 
Vyrų Oktetas, vadovauja

mas Dariaus Polikaičio. 
Jie giedos Mišių metu. į 
šventę žada atvykti lau
reatai, JAV ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės 
atstovai, bei kiti sve
čiai.

• Lietuvos Vyčių 147- 
ji Kuopa, vadovaujama 
Jono Jonaičio,spalio mėn 
21d. St.Peterburgo Paly 
ladium teatre surengė 
koncertą, kurio pelnas 
buvo skirtas įvairiems 
projektams pagelbėti Lie
tuvai: atstatyti bažny
čias, vaikų prieglaudos 
namus, seminarijas ir nu
pirkti labai reikalingų 
vaistų Lietuvos žrno- 
nėms.

Programą atliko ame
rikiečių "The Summit Or
chestra oc Singers" 35 
asmenų orkestras, solis
tai ir choras, grodami ir 
dainuodami ištraukas iš 
populiarių operų ir ope
rečių. Programa, kaip 
įprasta amerikiečių teat
ruose rengiamuose kon
certuose, buvo pradėta 
JzXV himnu. Didelė staig

mena puolikai — taip pat 
sugiedotas Lietuvos him
nas, kurį orkestras ir 
amerikiečiai dainininkai 
atliko pasigėrėtinai.

Po koncerto žiūrovai, 
kurių buvo arti 300, pa
tenkinti skirstėsi namo, 
dėkodami Kuopos vado
vybei už šį t puikioje sa
lėje surengtą koncertą.

Kuopos valdyba-reiškia 
padėką Lietuvių Klubo 
pirm.A.Karniui už paska
tinimus ir leistą panau
doti Klube laiką, rekla
muojant šį renginį. 
Didelė padėka Laimutei 
Alvarado, kuri tvarkė vi
sus bilietų platinimo rei
kalus.

Visiems, kurie atsi
lankė į koncertą ir tuo 
prisidėjo prie įgyvendi
nimo mūsų užsibrėžtų, 
labdaros tikslų Lietuvo
je.
• R.Kalantos Šaulių 
Kuopos Valdyba ir 
nariai lapkričio mėn.26d. 
sekmadienį, Lietuvių Klu
be, po pietų, rengia Lie

tuvos Kariuomenes minė
jimą. Programoje A. Jo
naičio paskaita.

• Lapkričio mėn. 23d.- 
Padėkos Dieną - bus pa
gerbiami didieji gerada- 
riaį-tūkstantininkai,o lap
kričio mėn. 26d., sekma
dienio pietų metu, vieti
nė šaulių Kome Ka
lantos Kuopa rengia Ka
riuomenės šventės minė
jimą.

Lapkričio mėn. 19d.1v. 
P’P* šv.Vardo bažny
čioje bus atnašautos šv. 
Misios už žuvusius viso
se kovose dėl Lietuvos 
laisvės. Minėjimo dieną, 
lapkričio mėn.26d.sek- 
madienį, Šv.Mišių metu 
giedos Vyrų Bažnytinis 
Vienetas, vadovaujamas. 
L.Sodeikos.

Netruks renginių pa
baigiant ir šiuos 20U0- 
tuosius metus.

Visi, kurie atvyksta 
žiemoti į Floridą, nuo
bodžiauti neteks.

GARANTUOTAS IR GREITAS SIUNTINIU PRISTATYMAS

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

(
Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

Fondo nr. 119021236RR0001______ ——

2O-IO.XI.14.

SIUNTINIAI

Lėktuvu 1 - 
laivu 5 - 

savaitės

5
9

j Lietuvą, 
Latviją, Estiją, Baltgudiją, Ukrainą,

MARGUTIS 
"POMICH”

4359Venise
St.Leonard, QC,I H1S-1G2

Tel:(514) 728 -3612

Rusiją

PINIGAI

Patikimas, 
asmeniškas 
perdavimas

TIESIOGINIS PERVEŽIMAS SIUNTINIU?
AUTOMOBILIŲ IR KOMERCINIU SIUNTU Į VILNIŲ _

PASIIMTI SIUNTAS I 5 -J-C-S V N,Ą Hįjg 

šioje srityje dirbame jau daugiau kaip 8 metus!

7 psl.



montreal Dėmėsi o,-

AR IUO MENĖS ŠVENTĖS
LIETUVOS

vyks
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE 

sf.m. LAPKRIČIO mėn.26 d., po pamaldų, 12 y.

£LQgr.amoie; •
11 vai. - iškilmingos Mišios
12 vai. - Minėjimo Aktas salėje

© Įdomią programą atliks Lietuvos kariškiai- stažuo- 
tuojai:kpt. N.Fediakinas, vyrJeitenantai- A.Bulkus, 
V.Drilingas, S.MeŠkys ir Eg. Čeplinskas.

© Pianiste Margarita Baltrūnienė pagros Fr.Chopinb
ir Fr.Listo kurinius.

© užkandžiai, kava ir pyragai.
Įėjimas: $10.- Rengia

L.K.MINDAUGO-NERINGOS Šaulių, Kuopos Valdyba 
VISI MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI

9 KLB SOLIDARUMO MOKESTIS $10,-sumoje bus 
nurašytas ŠĮm. lapkričio menesį.

Šis nurašymas paveiks tik tuos LITO narius,ku
rie pasirašė pareiškimus pervesti Solidarumo Mo
kestį i KLB Montrealio Apylinkes Valdybos sas -

KLB Montrealio A-kės V-ba

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658

© Žymus . musų telkinio 
veikėjas ir buvęs ilga
metis "N L” tali<iniriKas 
Antanas Čepulis su žmo
na Marcele atšventė sa
vo vedybų 6b-tąją sukak
tį. Sveikiname!

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 C6te des Neiges)

Notarė
RŪTA POCAUSKAS-RUDINSKAS 

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

Montreal, Quebec H3H 2S2 
Tel: 931-7174

FOURRURES

Maurice Kaplan
FURS

Didelis pasirinkimas gatavų paltų 
•Saugojimas vasaros laiku(storage) 
•Taisau ir remodeiiuoju 
•Siuvu ir parduodi*

400 De Maisonneuve W. Tel: (514) 288-9646 
Suite 801

Montreal,Que.H3A 1L4 Fax: (514) 844-3865

LESTOrrURES

IVHROIM iruc
COUVREUR- ROOFER - STOGADENGYS

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

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

kainomis.

8 psi.

Gerbiamieji,- 
Netrukus belapiai 
medžiai pasidengs 
snaigėmis.
Artėja 
Kalėdų ir Naujų 
Metų, Šventės.

Kviečiame pasvei
kinti savo artimuo- 

| sius ir pažįstamus 
. tradiciniai, per mu
sų laikraštį!

| Pirmasis sveikinimą 
užsakė ilgametis 
skaitytojas Jonas

i Bitneris. AČIŪ’.

"N L" kalėdinė l^iida 
pasirodys gruodžio 
mėn. 12 d. ”NL"

• Katalikių Moterų D-jos 
narių metinis susirinki
mas įvyks 2UU0m. gruo
džio mėn.3d.Seselių Na
muose. 11 val.AV bažny
čioje bus aukojamos 
šv.Mišios už mirusias D- 
jos nares.

Susirinkimo 
sės.Palmira tars
Po to seks užkandžiai ir 
pabedravirnas.

Šv.KAZIMIERO P—JOJE
• Lapkričio mėn. 26d.,po 
11 vai.pamaldų,parapijos 
svetainėje, įvyks TRADI
CINIAI GRYBŲ PIETŪS. 
Visi parapijiečiai ir sve
čiai esate kviečiami juo
se gausiai dalyvauti!

Klebonas kun.F.Jucevi
čius ir Parapijos Komi
teto nariai nuoširdžiai 
kviečia parapijiečius pri
sidėti prie renginio pa
sisekimo, paaukoti lote
rijai laimikių bei saldu
mynų. šie pietūs žada 
būti turtingi. Tad iki

metu 
žodį.

malonaus pasimatymo!
• Jau kuris laikas pa
rapijiečiai, artėjant me
tų pabaigai, pradeda ap
simokėti parapijos mo
kestį ir^ ta proga palieka 
pagal išgales, palieka sa
vo auką. Dažnai pasitai
ko, jog ši auka būna 
daug didesnė negu pats 
parapijos mokestis.
• Kiekvieną sekmadienį, 
po 11 val.pamaldų, sve
tainėje susirenka parapi
jiečiai ir jaukiai pralei
džia laiką prie puodelio 
kavos, sumuštinių ir sal
dumynų.
• Lapkričio niėn. 5d. po 
11 val.pamaldų, parapi
jos svetainėje įvyko Šv. 
Elzbietos Draugijos na
rių susirinkimas, į kurį 
atsilankė virš penkias
dešimt narių bei svečių.

Draugijos vaišingoji pir
mininkė zkloina Astraus
kienė, su savo padėjėjo
mis, gražiai pavaišino at
silankiusius.

Ši Draugija buvo įsteig
ta 1919in. kovo mėn.19d. 
ir po tiek daug laiko 
dar vis gražiai gyvuoja... 

Daug sėkmės ateityje!
K.Ambrasas

i

LITAS MONTREALIO LIETUVIU į 
KREDITO UNIJA

MOKA tlL

1475 De Sėve, Montreal, Que., H4E 2A8 

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

Certiflkatai (min. Sl.000.00)
1 metų • ------- 5
2 metų
3 metų
4 metų
5 metų
Terminuoti indeliai- 
1 metų............  4.00
180 d.- 364 d 3.50 
120 d.- 179
60 d- - U9 
30 d.- 59 
iki 30 d. _____ 
30 d. - 364 d. išimant prieš laiką.

IMA UŽ: 
Nekilnojamo turto paskolas ( Residential op to

Įmetu.____7.90___ . 4-plex>
2 metų_____8.00 .4 metų —-
3 metų 8.W .5 metų 8-25

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

If guaranteed by deposit at LITAS tf.00 - 
Fully guaranteed (CSB)or other 9.00 _ 
Personal loan regular ................. JL5£_ 

Overdraft: 17.00
DESJARDINS PRIME -8,00

DESJARDINS PERSONAL PRIME—7,^ _

5^25_
5.35—
5.45—
5.5.5—

3.50 
3.50 
3.50 
ūL_

Taupomos sąskaitos 
Special los .1,25....

Kasdieninės, 1.25

Taupoma
1 metų
2 metų
3 metų,

1.50
5.25 
5.,.35_
5LA5_
JL,6.5.
5.855 metu

Čekių s-ta 0.50

JLQQ..

7.00

KASOS VALANDOS
1475

Pirmadieniais 
Ant r., treciad.
Penktadieniais

De Sėve 
9.00 - 3.00 
9.00 - 3.00 

11.00- 7.00 
10.00 - 6.00

3907 A Rosemont
10.00 - 2.00

3.00 - 7.00
2.00 - 6.00

kalbėkime su savo vaikais jr vaikaičiais 
PROTĖVIU KALBA _ LIETUVIŠKAI!

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT Blvd.,MONTREAL,QC..H1X 1L7

Tel:. 514-722-3545 Fax: 514 722-3546

Sąžiningą! patarnauja nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

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