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e SVEIKINAME Su Šv. Kalėdom ir Naujaisiais Metaise
TARPTAUTINIS PINIGŲ 
FONDAS PATVIRTINO 
PASKOLĄ RUSIJAI

Š.m. gruodžio mėn. 13 
d. Rusija priėmė "Inter
national Money Fund" 
planą greitai paskolai 
$2.41 bilijonų.

Pagal šį susitarimą 
Rusija iš naujo įsiparei
gojo pagerinti savo mo
kesčių išieškojimo siste
mą ir sumažinti vyriausy- 
bes išlaidas. Kai kurie 
biudžeto apkarpymai 
turės būti patvirtinti Ru
sijos parlamento, kuris 
dar dominuojamas komu
nistų.

Susitarimas paskolai 
pavyko gana kritišku lai
ku - prez. B.Jelcinui ap- 
sirgus ir artėjant metų 
pabaigai, kai yra neišmo
kėtų (bet pažadėtų alsų) 
-$1.7 bilijono- dirban
tiems ne viešųjų darbų 
sektoriuose.

Aišku, kad šis susita
rimas su IMF padidins in- 
vestorių pasitikėjimą 
tiek viduje, tiek užsieny
je, tiek ir pačiu prezi
dentu.

JAPONIJOS SPECIALIS
TAI NESNAUDŽIA

Šiomis dienomis "To
kyo Motor Show" parodo
je naujausias japoniškas 
modelis visus nustebino 
savo užbėgimu už akių - 
švari motorų emisija ir 
ekonomiškas degalų var
tojimas. Taip pat buvo 
demonstruojamas naujas 
modelis Prius - vartojąs 
gazoliną + elektrą ir ga
lintis nuvažiuoti 28 km. 
už 1 litrą degalo. Šis 
modelis parduodamas 
tiktai Japonijoje.

Tuo tarpu amerikiečių 
automobilių industrija rū
pinosi didžiųjų mašinų 
gamybos tobulinimu 
sunkvežimių, krovininių, 
autobusiukų, kurie, beje 
suryja daug kuro. Jie į 
Japonijos rinką labai sun
kiai pakliūna.

KANADA PIRMAUJA 
NUMINAVIME

iš 125 valstybių, pasi
rašiusių žemės minų eli-

Vatikano Paviljono centrinės skulptūros, sukurtos dail. Vytauto K. 
J o n y n o, viršutinė dalis.

minavimo susitarimą, Ka
nada buvo pirmoji tai pa
dariusi. Min. p-kas Jean 
Chretien* as paskelbė, 
kad 190 mil. dolerių bus 
paskirta tam tikslui per 
ateinančius penkerius me
tus. Susitarimas taps 
įstatymu po 6 mėnesių, 
jį priėmus 40-čiai vals
tybių.

Šiam žemes minų už
draudimo reikalo iškili
mui globaliniu mastu 
dirbo Užsienio reikalų 
min. Lloyd Axworthy ir 
Judy Williams, svarbiau
sieji šio projekto pradi
ninkai. J. Williams ir 
jos vadovaujama organi
zacija "International Cam- 
pain to Ban Land Mines"
pelnė Nobelio Taikos pre
miją.

Min. L. Axworthy pa
reiškė, kad šios rūšies 
minos kasdien užmuša 
arba suluošina tūkstan
čius civilių kasmet ir 
kad priaugančios kartos 
uždavinys - užtikrinti vi
siems laikams žemės 
minų vietą -muziejuje.

Trys didžiosios valsty
bės susilaiko nuo sutar
ties vykdymo - JAV, Ki
nija ir Rusija.

• PAŠTO STREIKUOTO
JAI, po kietų prostestų 
ir trukusio 2 savaites 
streiko, sugrįžo į darbą 
tik Kanados vyriausybei 
įstatymiškai privertus. 
Tačiau nežada sąžinin
gai dirbti, kol nebus pa
siekta geresnio susitari
mo su vyriausybe. Nepa

tiko jiems (visai neblo
ga) alga, trūkumas^ darbo 
garantijų, ir ypač, kai 
kurių paštininkų maršru
tų pakeitimai.

NepaštininKai mano, 
kad gal rimčiausia dery
bų priežastis būtų darbų 
užtikrinimas. Visi Kiti 
skundai - simpatijų nesu
kelia, kaip nesukelia ir 
arogantiška prieššventinė 
laikysena ir chuliganiški 
išpuoliai. O vargšai nu
skriaustieji’.. -jie gauna 
tik $17.50 į valandą už 
laiškų išnešiojimą kojų 
per daug nenuvargindami.

« Aktorius VUALIS ŽU
KAUSKAS, 78 m., staiga 
mirė savo namuose š.m. 
lapkričio mėn. 15 dieną 
anKsti rytą Woodhaven, 
N.Y., JAV.

© Popiežius JONAS 
PAULIUS 11 paskyrė 
arkivyskupą Erwin Joseph 
Ender naujuoju apaštališ
kuoju nuncijumi Lietuvai. 
Latvijai ir Estijai.

Ark. E. J. Ender, 60 
metų amžiaus, gimė 
Steingrinde, Vokietijoje. 
Nuo 1970 m. pradėjo 
dirbti Vatikano Valsty
bės sekretoriate. Kalba 
vokiškai, itališkai, ang
liškai, prancūziškai. Nuo 
1990 m. buvo paskirtas 
apaštališkuoju pasiuntiniu

le Mirė dail.Vytautas K.
Jonynas gruodžio mėn.

Į, p r adžioje, Vilniuje.

Raudonosios jūros regio
nui, vėliau Sudanui ir So- 
malijai.

KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENĖ PRANEŠA:

KLB valdybos pirm. A.Vaičiūnas š.m.rugsėjo mėn. 
27 d. buvo dalyvavęs JAV Bendruomenės Tarybos 
suvažiavime Philadelphijoje. Taip pat spalio mėn.26 
d. dalyvavo Lietuvos ambasadoriaus A.Eidinto rezi
dencijos atidaryme ir jos pašventinime. . Šventinimo 
apeigas atliko kun.V.Skilandžiūnas, A.Vaičiūnas tarė 
trumpą žodi.

Prie Lietuvos ambasados OTTAWOJE bus bando
ma sudaryti patariamoji grupė, kuri užmegztą ir 
palaikytą ryšius su Kanados Užsienio Reikalą Minis
terija ir parlamentarais.

KLJaunimo S-gos pirm. M.Stanevičius paruošė
30 min. programą apie Lietuvą Internetui.

KLB raštinė prašo aukotoju sąrašuose, ypač lai
dotuvių, atvejais, aiškiai įrašyti savo pavardes ir 
pilnus adresus su pašto kodu. Tuo būdu bus išvengta
pasitaikančiu netikslumu išrašant 
(Income tax) pakvitavimus.

pajamų mokesčio
Info.
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P.S. Bendradarbiu 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.

Mieli Kanados lietuviai.

Kalėdinių švenčių bei Naujųjų
1938'UJiJ metų proga savo, savo šeimos ir Lietuvos 

ambasados Otawoje darbuotojų vardu linkiu visiems Jums geros 
sveikatos, laimės, pilnatvės šeimyniniame gyvenime. Savo esimu 
ir darbais geriausiai artinate Kanadą ir Lietuvą, tos veiklos dėka 
mūsų Valstybė yra neblogai čia žinoma, vertinama, įgyja vis 
daugiau naujų bičiulių, talkininkų, susilaukia didesnio Kanados val
džios ir žmonių 
lietuviška veikla 
metais ženkliai

dėmesio. Neabejotina, kad įvairialypė tautinė 
80-aisiąis Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 
pastūmės mūsų Tėvynę trokštamos gerovės link.

Ambasadorius

NAUJIEJI METAI
iš tiesų dabartinis 

oficialus kalendorius 
tėra susitarimo dalykas, 

!ir dabar dar vienos tau
tos savo Naujuosius me 
tus švenčia pavasarį, 
kitoms pagal laiko ap
skaičiavimų jie kartais 
gali išpulti netgi ru
denį.

Etnografai prisispyrę 
klausinėdami> yra šį tų 
užrašę.

Jaunimas Naujųjų me 
tų išvakarėse pakartoda
vo Kūčių vakaro būri
mus, ypač jeigu pastarie 
ji iš pirmo karto nebū
davo nusisekę, ar nepa
tinkami- galgi žvaigž
dėms pasisukus dangaus 
skliautu ir laime ką 
nors geresnio pažadės. 
Gal juokais, o gal rim
tai buvo tvirtinama, esą 
jei Naujųjų Metų rytų 
per kaimų pravažiuos 
kas nors baltu arkliu - 
to kaimo merginos visus 
metus senmergiausian- 
čios.

Suprantama, tomis 
dienomis dar tebeūžė 
vakaronės, giminių lanky 
mai. Naujametiniuose 
vakarėliuose persirenge- 
liai artistai dažnai kartu 
su kitais personažais 
vedžiodavo Senį, Jaunuo
lį ir Giltinę. Simbolizuo
jantis praėjusius metus 
Senis graudindavo publi
kų atsisveikinimo oraci
jomis, kurių metu Giltine 
puldavo jo gaudyti ir po 
gausybės pokštų bei nuo
tykių, paplaudavo. Tada 
savo oracijas pradėdavo 
Jaunuolis, linkėdamas 
daug gerų metų, daug 
taukų puoduose, daug 
grūdų aruoduose". Apie 
Betygalą užrašyta oraci
ja: "linki nuo visų jaknų 
ir vėdaro visokios lai
mės ir gero gyvenimo.." 
primena lietuvius kaip 
senovės Romos augurus, 
barusius ateitį iš gyvulių 
vidurių. Beje, ir dabar 
dažna šeimininkė įdė
miai apžiūrinėja paskers
tos kiaulės kasų, iš jos 
skaitydama, kokia bus 
žiema. Gra£įna Kadžytė

KALĖDIĮ SVENCIIĮ

Jūsų parama Tėvynei ir J
lietuvybės išlaikymas Kanadoje J 
neįkainuojamai reikalingi •’
Lietuvai. •’

n

Gražina ir aš nuoširdžiausiai 
sveikiname Kanados lietuvius 
ir linkime laimingų

1998 METLĮ.

Meilleurs VOEUX 
Season’s greetings

VAI KALĖDA? KALĖDA...
Kalėdos sutampa su Saulės grįžimo metu, po il

giausios nakties metuose. Laukiama Saulės grįžimo, 
kuri savo šviesa ir šiluma išblaškysianti visus pavo
jus - šalti, ligas. I ad gruodžio 25-toji senų senovėje 
buvo didele šventė egiptiečiams, asirams, graikams, 
romėnams. Ir aisčiams. Popiežius LIBER1US jau 
354 m.nustatė tą diena, švęsti ir naujos šviesos Ne
šėjo - KRISTAUS GIMIMO DIENĄ.

Būdingi yra ypač dzūkų sukurti Advento-šviesos 
grįžimo laukimo žaidimai bei dainos-pusiau giesmės 
su priedėliais "lėliu kalėda", "aleliuma lodą", ir ki
tokiais. Kai kuriose dainose dainuojama apie Saulę- 
Kalėdas,-atvažiuojant auksiniais ratais, su šilko bo
tagėliais, per aukštus kalnus, per žemus klonius, 
atvežant nepaprastų dovanu žmonėms.

KŪČIŲ DIENA- tai didžioji šeimos šventė,kurioje 
simboliškai pagerbiami ir minimi mirusieji šeimos 
nariai, paliekant Kūčių stalo valgius tiems, kurie 
nematomi ateis pasižiūrėti i žmones, valgius, o 
gal ir paragauti. Prisiminkime savo gražiuosius pap
ročius.

proga

Haris Lapas, 
Generalinis konsulas Kanadai

Ir Jei a ūdra ištikus. 
Verstų stulpą vieną, 

5a iš tų, kurie prilaiko 
mūsų namo sieną, -

Sį Namas negrius - 
35 Iš baimės jūs neišlakstykit, 
w Tik vietoj to stulpo, 
įįĮTą pačią dieną, 
35 Tuoj kitą statykit!

(V. Kudirka)

Šv. Kalėdų ir
I Naujų metų 

proga siunčiame 
nuoširdžiausius.

35 linkėjimus broliams ir sesėms Tėvynėje $
..... . Kir išeivijoje. -S
Sveikiname Kanados lietuvius ir dėkojame 

jiems už vieningą darbą bei pasiaukojimą 
mūsų tautos gerovei.
Kanados lietuvių bendruomenės krašto valdyba - $ 

Sd Algis Vaičiūnas, Marija Vasiliauskiene, Rūta 
35 Žilinskiene, Silvija Piečaitienė, Marytė Balai-

šytė, kun. Edis Putrimas, Irena Ross, Rasa F 
Kurienė, Rimas Kuliavas, Matas Stanevičius.
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<$o.3talėdu ii
Otauįų JUtių

proga visus Montrealio ir apylinkės lietu
vius sveikina ir linki ryžto bei ištvermės 
visuose lietuvybės darbuose —

K.L.5. MONTREALIO APYLINKĖS VALDYBA

_ SVEIKINIMAI 
ir GERIAUSI NAUJŲ 1998 METŲ 

LINKĖJIMAI "NL" Redakcijai, 

Administracijai, Valdybai ir visiems 
skaitytojams bei rėmėjams.

To širdingai Jums linki buvęs 
montrealietis -

Augustas Mylė
Lietuva

Džiugių

ir laimingų
naujų metų
visiems giminėms, 
draugams ir pažįstamiems linki —

SILVIJA, ARŪNAS, ANTANAS ir DANIELIUS 
STAŠKEVIČIAI

1997. xn. 16.

KIŠKUČIAI, SENELIS IR 
EGLUTE

žvakutės ilgą laiką kai
me buvo savitos -ne pirk
tinės, o namuose lietos 
iš lajaus ir įstatytos į iš
skobtą raudonąjį burokė
lį. Taip jos skleisdavo 
rausvų šešėlių gaubiamą 
šviesą. Gražina Kadžytė

KSILOGRAFINĖS 
KNYGOS

žiūrėk,

Nuo Kalėdų iki Trijų 
Karalių beistęsiantys 
šventvakariai buvo links
mybės metas, žmonės 
lankydavo vieni kitus, 
sveikindavo sulaukusius 
šventų Kalėdų, dalindavo 
kiškio pyragus. Mat kiš
keliai tokie darbininkai, 
tokie rūpestingi - kur bu
vę, kur nebuvę
jau ir striuoksi pakelė
mis, pasirūpinę 
vaikučiams Kalėdų džiaug
smo. Kur gi jie kepa žie
mą tuos pyragus? Žino
ma, kad po eglėmis! 
Todėl senu papratimu ir 
po Kalėdų eglute kamba
rio kampe šis tas ima ir 
nukrinta.

Kalėdų eglutę ir Kalė
dų senelį Lietuvos vai
kai išvydo gana vėlai - 
tik XX a. pradžioje. (Ma
žojoje Lietuvoje -šiek 
tiek anksčiau). Pirmiau
sia eglutės atsirado kai
mų mokyklose, tik po to 
atėjo į namus. Nors 
sakoma, jog paprotys 
per Kūčias kampe staty
ti eglės šaką, ja puošti 
duris iš lauko pusės, 
bent jau Vilniaus krašte,| 
buvęs nuo senų senovės.

Kaip ir kituose kraš
tuose, eglutė imta puošti 
obuoliais, riešutais, sal
dainiais. Ypač puošia lie
tuvišką eglutę iš šiaudų 
suvarstyti "paukšteliai", ( 
"sodeliai", "saulutės"- ir į

suteikti

868 metais kinas Van 
Či atspausdino pirmąją 
ksilografinę knygą. Jis 
medinėse lentose išraižy
davo atvirkštinį tekstą, 
paskui jį ištepdavo da
žais ir atspausdavo ant 
popieriaus. Toks knygų 
spausdinimas vadinamas 
ksilografiniu. Tai tobules
nis būdas negu knygų 
perrašinėjimas.

Ksilografijos paslaptis 
Europa sužinojo tik XIV 
a. Vieną tokį ksilografi-

nį leidinį saugojo ir Kau
no apskrities viešoji bib
lioteka. Šis unikalus Lie
tuvoje vienintelis kūri
nys vadinai "Rgynd bži”, 
Tai tibetiečių 4 tomų 
medicinos traktatas. Jo 
autorius nežinomas. Vei
kalas parašytas IV-V a. 
prieš Kr. sanskrito kalba, 
XI a. išverstas į tibetie
čių kalbą įžymaus medi
ko Jutogaleos ir atspaus
dintas ksilografiniu būdu

Kinai spausdintų knygų 
neįrišdavo. Atskiri pailgi 
siauri lapai būdavo deda
mi tarp dviejų medinių 
lentelių, kurios atstoda
vo viršelius, ir perriša
mi odine virvele. Toks 
įdomus ir unikalus įriši
mas taikytas ir "Rgynd 
bži". Knyga gerai išlai
kyta, nors ir matyti, jog 
skaitytojų ji buvo mėgia
ma. V. Spitrys

švenčių

IR KŪRYBINGŲ

Džiugių

Naujų Metų 
visiems draugams 
ir pažįstamiems 
linki

Birutė Nagienė
Gintaras,Aldona,Justinas ir Marius Nagiai

Sveikiname
mielus gimines, draugus 

ir pažįstamus, čia ir Lietuvoje

šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga

linkėdami džiaugsmo ir 
Die vo palaimos 

naujaisiais metais —
Juozas ir Danutė Daniai

Ottawa, Kanada

*

&

*
3 psi.



Kazys Saja
RAM

Kalėdų pasaka
- O saule žeme!... - Ašoklis taip atsidusdavo, 

prietemoj nebematydamas siuvinio, įsidūręs pirštą 
ar nulaužęs adatą. Jam galbūt reikėjo būti inžinie
rium, aukštų rūmų ir tiltų statytoju.

Vaikystėje kartą mokytojas nuveždino prie jūros 
visą būrį vaikų, mažiesiems liepė graibstyti šlapią 
smėlį ir statyti pilis. Pačią didžiausią ir gražiausią 
jis žadėjo nupaveiksluoti ir įdėti į mokyklos laikraštė
lį. Ašokliukas tada nubėgo į šalį, kad nieks netrukdy
tų, ir taip įsitraukė į darbą, jog nebegirdėjo, kaip jo 
pasigedę šūkauja vaikai ir mokytojas. Ašoklio pilis iš
augo už jį patį aukštesnė, tik niekas nenorėjo patikė
ti, kad Jis vienas tokią galėjo pastatyti - su daugy
be bokštų, langelių, vartų, su apsauginiais grioviais 
ir~ pylimais. Kai mokytojas žvelgė į Ašoklio akis, 
ieškodamas teisybės, vaikai sugriovė jo pilį. Ašoklis 
tylėdamas nusekė juos, bet savo širdelėj prisiekė: 
daugiau aš niekad, niekad su jais nedraugausiu!

Bet vėliau jis vis dėlto suartėjo su vienu berniu
ku. Jo tėvas, nemenkas viršininkas, buvo nupirkęs sū
nui gražų dviratį. Tuo dviračiu jiedu nuvažiavo į 
kaimą, kur gyveno Ašoklio seneliai. Ten jie susikūrė 
laužą, paskui Ašoklis išsklaidė žarijas ir 
nusiavęs kaip niekur nieko pasivaikščiojo ant jų. Jis 
taip darė nebe pirmą kartą ir buvo įsitikinęs, jog 
nieko neatsitiks ir jo draugui. Tačiau tas drebančiom 
kinkom žengė pirmą žingsnį ir suklikęs atšoko. Ant 
basų kojų iškilo pūslės. Nei paeiti, nei dviračio min
ti nebegalėjo.

Atsibeldęs berniuko tėvas reikalavo, kad Ašoklis 
aiškintų, kaip jis apmulkino jo sūnų ir kodėl taip 
sispyręs viliojo jį ant tų žarijų. Norėjo perimti 
dviratį ar pasimėgauti to žioplelio kančia?

Ašoklis turėjo atsisveikinti su mokykla ir pasirink
ti ramų miestelio siuvėjo amatą. Nors ilgas valandas 
jam tekdavo siūti susikūprinus, Ašoklis išaugo lieknas 
ir visai nebjaurus jaunikaitis. Kartą dailiau apsitaisęs 
nuvažiavo į miestą, kur mokėsi jo mylimoji. Buvo su
tarę pasimatyti prie vieno laikrodžio. Ašoklis, kaip 
visada, atėjo per anksti, o mergina buvo įpratus tru
putėlį vėluoti, todėl, jaunas siuvėjas lūkuriuodamas 
nusprendė čia pat ant gatvės svarstyklių pasisverti. 
Akiniuotas, malonaus veido svėrėjas lyg meškerioto
jas sėdėjo ant sulankstomos kėdutės ir skaitė kažko
kį nemūsišką laikraštį. Jis, matyt, rado kažką įdo
maus, nes pakėlęs galvą ėmė dairytis, kad galėtų tą 
įdomybę papasakoti.

- Stebuklas, tamsta, stebuklas! - nenustygdamas 
pasakė jis, kai Ašoklis atsistojo ant svarstyklių. - 
įsivaizduok, tamsta,atsirado žmogus nuo kurio žvilgsnio 
raitosi peiliai - šakutės ir šaukštai! Daktarai iki šiol 
neatspėja, kodėl aš toks dvilinkas, aš jiems seniai sa
kau, kad mane lenkia prie žemės žmonos akys. Rim
tas laikraštis, tamsta...

Jis sužiuro, Ką roao svarstyklės. Kilogramų skai
čių jis įsirašydavo į bloknotėlį, paskui išplėšęs atkiš- 

svorį norėjo laikyti

tęs ją tokią gražią, iš džiaugsmo palengvėjo.
- Ne... - mergina dar labiau atitoko nuo jo.- 

Arba tu melagis, arba ne visai normalus.
Ji pirštu prikišamai leido suprasti, kad niekada 

nesutiktų už tokio "netikro žmogaus" ištekėti.
Maža to, kad jis liko nevedęs - Ašokliui niekas 

nebedavė siūti jokio rimtesnio drabužio. Tik prijuos
tes, marškinius ir pižamas. O juk anksčiau jis "buda- 
vodavo" visai padorius švarkus, kelnes, paltus, suk
nias ir sutanas. Mat pasklido kalbos, kad jis mėgsta 
įsiūti slaptą kišenę su visokiais kerėjimais, 
gali ir nelaimę užtraukti.

O siuvėjas tikėjosi, kad žmonės apsidžiaugs kelnė
se radę pamirštą mįslę "Dešimt viliokų traukia

kurie

tink
lą ant pirdokų". Arba raštelį pamąstymui: "Kai tas 
švarkas prakiurs, atnešk - užlopysiu, o dūšią nešk, - 
tegu velnias užlopo"... Ašokliui atrodė, kad be išmo
nės gyvenimas pasidarytų lyg silkė be druskos, lyg 
čiobrelių arbata be medaus. Todėl jis net į priejuostę 
įsiuvo eilėraštį:

Jei galėčiau ir aš padėčiau
Rytą vakarą, žiemą ir vasarą 
Šluostyti nosį, sausinti ašarą.

Kai jis baigė šį darbą, lauke jau sutemo. Graiby
damas nuo grindų audeklo skiautes, jis išgirdo kaip į

JUOZAS JUREVIČIUS 
"SPORTS ILLUSTRATED" 
ŽURNALO VIRŠELYJE
Ed. Šulaitis

Dar, turbūt, niekada 
nėra buvę, kad toks dide
lis ir populiarus, milijo
ninį tiražą turintis JAV 
savaitraštis - "Sport Il
lustrated" žurnalas savo 
viršelyje būtų atspausdi - 
nęs lietuvio ar lietuvių 
kilmės sportininko atvaiz
dą.

išimtis buvo padaryta 
rugsėjo 25 d. laidoje, ku
rios viršelyje 
amerikietiškojo 
žaidėją iš 
universiteto

(Juozą) 
atstovaujamai

pa* 
uz- 
jo

matome 
futbolo 

Penn State 
rinktinės 

langą kažkas trankiai pasibeldė. Gal vėl koks apkiau- Joe (Juozą) Jurevičių, 
tėlis bus radęs jam nepatikusį raštelį? Užuot pasibel- Jo atstovaujamai Penn 
dęs į duris, eina pasieniu ir tranko trobos langines. State komandai žurnalas 
O saule žeme! Jis jau, rodos, lipa kopėčiom ant sto- šį sezoną žada pirmąją 
go! Toks pakvaišėlis gali ir kaminą nugriauti. vietą iš visų JAV aukštų-

Ašoklis užsimetė skrandą ir pasičiupo vienintelį jų mokyklų tarpo. O 
ginklą - siuvėjo žirkles, kurios visada suteikdavo drą- amerikietiškasis futbolas 
sos, o senas lygintuvas - išminties ir orumo. universitetuose ir kolegi-

sušuko išpuolęs į kiemą, -Atsiliepk, jose šiame krašte yra 
daugiausia žiūrovų su
traukianti sporto šaka ir 
mokykloms jis atneša di
džiausią krūvą dolerių.

davo lapelį, nes daugelis savo

- Kas ten?!
jei esu reikalingas!

- AŠ... - kažkas sudejavo, įsikibęs į malkines są
sparą.

- Kas? iš balso aš tavęs nepažįstu.
- Turėtum pažinti. AŠ - Vėjas, tik labai sušalęs. 

Mano apsiaustas - vieni draiskalai. Be jokio pamuša
lo. įsiūk, pasistenk, - aš skolingas neliksiu.

Niekas taip nejaudina kaip galiūno dejonė, štai 
toks prisipažinimas, kad ir jam būna riesta.

- Tai kur tas tavo apsiaustas? Duokš...
Siuvėjas išgirdo, kaip sužvabęs Vėjas dantimis 

kalendamas išsinėrė iš to vienintelio savo drabužio 
ir bloškė jį Ašokliui po kojų. Didžiulė marška tartum 
migla užgulė malkinę, šulinį ir serbentų krūmus.

Ašoklis tai n Vėjo pamušalui sudurstė visus turi
mus audeklus, patalų užvalkčius ir drobules, langų 
užuolaidas ir savo marškinius, susiuvo rankšluosčius, 
šalikus, nosines, ir vis dar buvo maža.

"Žinau, kad esu kvailas per visą pilvą" - pyko 
ant savęs, tačiau nemėgo pradėto darbo nepabaigti. 
Užlipęs ant aukšto surado kelis avikailius Vėjo apy
kaklei, paaukojo autus bei mazgotę ir galiausai net 
gatavą priejuostę su gražiu eilėraščiu kišenėj. ___ ____

Kol jis darbavosi, Vėjas stūgaudamas laukė bažny-mės sportininką savo dė- 
čios bokšte ir ant varpo šildėsi drebančias rankas, mesį yra nukreipę JAV 
Užsivilkęs atnaujintą apsiaustą jis apsisuko ant vie-profesionalų lygos (NFL) 
nos kojos ir linksmai sušniokštė siuvėjui: klubų atstovai, kurie ža-

- O dabar surask man gerą maišą. Užpilsiu tave <ja negailėti pinigų, kad
dovanom. v v galėtų patraukti jį į

- Visi mano maišai suėjo į pamušalą. Jei nori, - savo eiles.
antai parvartėje doklas. Iškratyk šiaudus ir neškis.

J. Jurevičius yra gi
męs JAV, Clevelande, 
Laimos ir Viliaus Jurevi
čių šeimoje. Čia lankė 
"Lake Catholic" gimnazi
ją ir joje užsirekomenda
vo kaip geras futbolo 
žaidėjas. Todėl nenuosta
bu, kad jį pakvietė vie
nas iš geriausiųjų 
universitetų, 
jam pilną 
Juozas čia 
humanitarinių 
fakultete.

Šie yra 
Juozo metai 
ir dabar į šį

JAV 
duodamas 

stipendiją, 
studijuoja 

mokslų

paskutinieji 
universitete 
lietuvių kil

paslapty.
Ašoklis, dar nenulipęs nuo svarstyklių, pamatė 

ateinančią savo mieliausiąją ir linksmai pamojo jai 
šiaudine skrybėle. Tokios ryžių šiaudelių skrybėlės 
jau buvo beišeinanačios iš mados, tačiau bažnytkai
mio siuvėjas to dar nežinojo.

Tuo metu, kai jis nukėlė skrybėlę, svarstyklės 
tarkštelėjo, priversdamos siuvėja dar kart pažvelgti 
ką jos rodo. Stebuklas! Nė kiek ne mažesnis už tą 
kuris aprašytas prancūziškam laikrašty.

- Ei, gerbiami tamstos! Jūs pažvelkit į šitą jau
nuolį! - svėrėjas ėmė stabdyti praeivius. Štai šis feno
menas nusiėmė skrybėlę ir iš karto palengvėjo ke
liais kilogramais. Dar kiek, ir jis galėtų vaikščioti 
vandeniu.

- Būna visokių skrybėlių... - nepatikliai atsakė so
lidaus ponas.

- Betgi, tamsta, jis ją tebelaiko savo rankoj! Pade- 
monstruokit, jaunuoli, užsidėkit -aš dar kartą patik
rinsiu.

Ašoklis užsivožė skrybėlę ir tikrai pasidarė sun
kesnis. Svėrėjas jau turėjo keletą liudininkų, kurie 
įniko Klausinėti Ašoklio pavardės ir adreso. Atžings- 
niavo uniformuotas pareigūnas ir įsakmiai pareikala
vo siuvėjo dokumentų. Mergina tikriausiai pamanė, 
kad Ašoklis kažkuo nusikalto, ji nepanoro veltis į tą 
reikalą: pats^prisivirė, pats tegul ir srebia...

Vėliau Ašoklis mėgino jai viską paaiškinti.Papasa
kojo apie smėlio pilį ir apie tai, kaip jis vaikščiojo 
per žarijas... Tad kas čia nuostabaus, jeigu jis pama-

'Vėjas pašvilpaudamas nurideno tą doklą į pakalnę Juozas yra vienas iš 
paskui užsikabino ant vieno piršto ir sukdamas nurūko savo universiteto rinkti- 
savais keliais. O siuvėjas grįžo į tuščius namus, pa- nės lyderių kamuolio 
glostė lygintuvą tarytum katiną ir tarė sau: gaudytojų ("Wide recei-

- Gal jis vieną gražią dieną blusinėdamas tą savo ver") pozicijoje. Pernai 
apsiaustą atras įsiūtą priejuostę, kurios kišenėj bus jis kamuolį pagavo net 
išlikusios Vėjui visai tinkamos eilės: 41 kartą, su juo nubėg-

Jei galėčiau ir aš padėčiau 
Rytą vakarą, žiemą ir vasarą 
Šluostyti nosį, sausinti ašarą...

Bet Vėjas sugrįžo greičiau, negu jis manė. At
nešė siuvėjui pilną doklą įvairiausių skrybėlių, skarų 
ir kepurių - viską jis išdykaudamas per daugelį me
tų buvo nupūtęs. Čia buvo senų, nupikiuotų besna- 
pių kepurių, kurias kadaise nešiojo artojai, valkatos 
ir darbininkai, dar daugiau gėlėm ir plunksnom ap
kaišytų poniškų skrybėlių ir skrybėlaičių, blizgučiais
apkaustytų generolų "keptuvių", keistų keturkampių 
galvos apdangalų, kurie pabrėžia teisėjų teisingumą, 
buvo žieminių "kaliausių" ir turkiškų feskų. Doklo 
dugne^ Ašoklis atras net apynaują karaliaus karūną 
ir dvišaką vyskupo mitrą.

- O saule žeme!- sudejavo siuvėjas, - kada ir 
kam as jas išparduosiu?

- E, ne... ūžavo vėjas, - nuo šiol tu būsi dakta
ras. AŠ pažįstu žmones. Vienam baisiai norisi pabū
ti skrybėlėtam, o kitam būtų sveika pravėdinti gal
vą po vargšo kepure. /ziQr. 5 psl........../

4 psl.

damas 869 jardus ir pel
nęs keturis, taip vadina
mus, "tač daunus" (po 
kiekvieno pagavimo jis 
vidutiniškai nubėgdavo 
21.2 jardus). Jis yra vie
nas iš 28 žaidėjų būrio 
tos komandos, kuri prieš 
trejus metus sezoną už
baigė 12-0 pasekme (vi
si 12 laimėjimų).

Iš anksčiau amerikie
tiškajame futbole mes 
atsimename lietuviškus 
vardus: John Unitas (Jo
naitis), Ray Aposolskis, 
Al Blozis, Diek Butkus 
ir kitus šio krašto profe
sionalus. Gal ir J. Jure
vičius paseks jų pėdomis.
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DVI DŪDOS Lietuvoje
Sako, prieš apžiodamas paršiuko ausį, p. Krescen- 

cijus uždavė fundamentalų klausimą:
- įdomu, iš kur tas paršiukas?
Užvirė aistringa politinė diskusija.
- Žinoma, iš kolūkio, - tvirtai pasakė p. Domas.

- To, kurio nespėjo išdraskyti Landsbergis.
- Anaiptol’- atrėžė p.Vitas. -Jis iš bendrovės, ku

rios nespėjo sugriauti Vagnorius!
- u aš tvirtinu: Landsbergio neišdraskyto!
- O aš sakau: Vagnoriaus nesugriauto!
- Ot ir Landsbergio!
- Ot ir Vagnoriaus?
- Nesudrasi<yto!
- Nesugriauto!...
P. Vitas stryktelėjo ir įsikibo p. Domui į atla

pus. P. Domas griebė p. Vitui už kirpčiukų. O p. 
Rimgaudas pakurstė:

- Griauk jį, Vitai!... Draskyk jį, Domai!... Fil
muok, Matuli!

Nustebusiai užstalei jis paaiškino:
- Kas nuo šiol drįs kalbėti, jog kairioji ir nepri

klausomoji spauda pučia vieną ir tą pačią dūdą?
Ir tik po to, kai apsikūlę peštukai susmuko ant 

kėdžių, ponia jubiliatė maloniai paaiškino:
- Paršiukas, ponai, importinis!

/Iš naujausio jumoristes rinkinio "Paršiuko Puota’.’/

DAUGIAU DĖMESIO 
SIENŲ APSAUGAI

Kitų metų pradžioje 
tikimasi užbaigti 652 
km. pasienio ruožo su 
Baltarusija (Gudija) ap
saugos sutvarkymą, kaip 
skelbėme', kitą pusę to 
ruožo ilgį tvarko Balta
rusija.

Nuo 1998 m. sienos 
stebėjimui bus pradėti 
naudoti nauji įrengimai. 
Statomi nauji stebėjimo 
bokštai, kuriama kompiu
terinė informacijų siste
ma. Pačiu laiku, nes 
nusikaltimai sieną nele
galiai pažeidžiant ypa
tingai gausūs kaip tiktai 
šiame ruože.
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/....atkelta iš 4 psl./
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Tik svieto mačiusiam Vėjui galėjo kilti tokia 
mintis - įsteigti savotišką gydyklą: nei teatrą, nei 
bepročių ligoninę. Netrukus Ašoklio troba jau nebe
galėjo sutalpinti trokštančių nors pusdienį pabūti 
ministru, generolu ar vyskupu, bent valandą pasipui
kuoti prieš veidrodį su plunksnuota skrybėle. Ką be
sakai, viskas atrodo išmintinga, reikšminga, niekas 
nė nemano priešgyniauti.

Kam nusibodo kitus mokyti, kas per daug įjuko 
rėkaloti, tas gera valia užsivožia kepšelę nuardytu 
snapu ir ilsis, murkso, galbūt suvokdamas protėvių 
išmintį, jog ir tu,’’galingas žmogau, kada nors galą 
gausi”.

Ir pats Ašoklis, kai nieks nematydavo, užsivoždavo 
karaliaus karūną, į vieną ranką pasiimdavo žirkles, 
į kitą - lygintuvą ir imdavo laužyti galvą, ką jis pa
sakytų valdiniams, jeigu iš tikro būtų karalius.

- Mielieji! Rytą vakarą, žiemą ir vasarą šluosty
ki! nosį, sausinkit ašaras...

Už tą jarn patikusią mintį, nieko geresnio nesu
galvodavo. Todėl nusprendė, kad jam ta karūna 
proto nepridės. U kai kas, matyt, manė kitaip.

Prieš Kalėdas Ašoklis uždarė savo teatrą, palin
kėdamas visoms kepurėms malonių švenčių ir išvažia
vo į Vilnių apsipirkti. Sugrįžta - ogi namuose tuš
čios gembės. Visos galingųjų kepurės dingusios kaip 
sūris nuo lentynos. Prasti galvos stogeliai išdrabsty
ti tartum karvės kepaišiai, kuklios skarelės ant 
grindų lyg sniego lopiniai.

- O saule žeme! U varge varge! - dejavo Ašok
lis rinkdamas tai, ką dar paliko vagys. - Kaip da
bar žmonės* atskirs, kas yra kas? Kuris doras, kuris 
vagis ir apsišaukėlis?

Ant vienos gembės buvo likus nejudinta purpuri
ne Kalėdų senelio kepurė su prisiūta sidabrine barz
da. Iki šiol jos niekas negeidavo, net pats Ašoklis 
nė karto nebuvo užsimaukšlinęs. O dabar jis kaip ty
čia turėjo lazdą ir šiokių tokių, gėrybių prisipirkęs. 
Viską sukrovė į doklą, užsimetė ant pečių ir išėjo, 
manydamas ateityje pasikliauti vaikais. Gal jie užau
gę mokės atskirti teisybę nuo melo, vogtą kepurę 
nuo savos? Jis tikrai nesupyks, jei kurią nors dieną 
vaikai jam pasakys: ”Tu eisi siuvėjas, o ne Senis". 
Iki to laiko Ašoklis galbūt iš tikrųjų pasens.

Nuo tos minties jam pasidarė linksmiau. Kur 
buvęs kur nebuvęs ėmė pūsti į nugarą Vėjas.

- Nesigręžk, tvirčiau laikyk savo doklą! - uždu
sęs sušvokštė Vėjas ir ėmė krauti savo dovanas.

- O kaip laikosi tavo apssiaustas? - paklausė 
Ašoklis. - Ar jau radai mano laišką?

- Radau, radau, - atsiliepė Vėjas. Dabar aš pats 
mokausi austi, siūti, ir siuvinėti.

Jis palydėjo Ašoklį iki mokyklos ir parodė, ko
kiom plonom, siuvinėtom užuolaidom jis buvo už- 
dangstęs visus langus.

- O saule žeme! Kokios gražios lelijos, kokie 
baltutėliai paparčiai! - stebėjosi Ašoklis.

Susijaudinęs jis čia pat ištraukė iš atlapo adatą 
ir siūlą ir beveik iškilmingai įsmeigė savo palydo
vui į apsiaustą. Kitaip sakant, įšventino Vėją į siu
vėjus, o pats nusprendė amžinai likti Kalėdų seniu.

• Negi reikia gerbti PIL
SUDSKIO ATMINIMĄ? 
Skelbiama, kad Druskinin
kų miesto taryba nutarė 
įamžinti (!) buvusio Len
kijos diktatoriaus Juozo 
Pilsudskio atminimą pa
minklu...

įdomu - ir baisu, kas 
per Lietuvos, o ypač 
Vilnijos istorijos "žino
vai" toje taryboje dar
buojasi?

A. Markevičius, Vil
niaus krašto gyventojas, 
rašytojas pasisako "Lie
tuvos Aide":

"Už ką įamžinti diktato
riaus atminimą? Ar dėl 
to, kad retkarčiais atva
žiuodavo į Druskininkus 
pasimaudyti voniose ir 
pasiausti su meilužėmis? 
O gal kad jo režimas 
žiauriai persekiojo viso
keriopą lietuvišką kultū
rinę veiklą: uždarė be
veik visas lietuviškas mo
kyklas, skaityklas, orga
nizacijas, pūdė kalėjimuo
se jų vadovus? Jeigu Drus
kininkuose šitaip pagerb
simi diktatorių, tai Gied
raičiuose įamžinkime jo 
satrapą L. Želigovskį - 
ten jo armija buvo lietu
vių kariuomenės sutriuš
kinta, o jis pats vien 
apatiniais vos kudašių iš
nešė... Kai visi tokie 
bus tinkamai įamžinti, 
Lietuvai pagražinti drau
gija galės pati save pa
leisti, nes Lietuva bus 
nuostabiai graži".

NUBAUSTAS KLASTOTO 
JAS

Buvęs Lietuvos diplo
matas (!) Aidas Puklevi- 
čius yra nuteistas 4 m. 
kalėjimu sustiprinto reži
mo pataisos darbų kolo
nijoje. Jo turtas yra kon
fiskuotas išieškant jo iš
eikvotus arti 218,900 
litų. Nuteistas Vilniuje, 
I-ajame Apylinkės teis
me.

Tikriausiai, ne vienas 
toks "diplomatas" pasi
naudoja patogia proga 
dar vis nesuprasdamas 
(?) tikrųjų valstybės rei
kalavimų...

Gal ši paskelbta baus
mė privers apsigalvoti 
kitus tokios rūšies nai
vuolius "Kombinatorius".

,Š. Marčiulionis buvo pirmasis Lietuvos krepšininkas,.
patekęs į NBA. „NBA Photos” nuotr.

ŠARŪNAS MARČIULIO
NIS OFICIALIAI BAIGĖ* 
KREPŠININKO KARJERĄ

Pasaulinio garso lietu
vių krepšininkas Šarūnas 
MARČIULIONIS, 33 m. 
amžiaus, žaidė 8 sezo
nus Amerikos NBA lygoje. 
Šį sezoną jis pasitraukė 
iš jos del vis pasikarto
jančių traumų. Neseniai 
buvo gavęs dar pasiūly
mų rungtyniauti stipriau
siuose Ispanijos ir Grai
kijos klubuose. Neseniai 
priėmė pasiūlymą būti 
atstovu Norvegijos kom
panijos "Kim’s Snacks" 
padalinio, kuris gamina 
bulvių traiškučius savo 
įmonėje Švenčionėliuose. 
Šarūnas nori ir šiuo dar
bu oūti naudingas Lietu
vai, sukurti daugiau dar
bų, nes juk Lietuva, 
anot jo, yra bulvių šalis.

Šarūnas Marčiulionis 
buvo pirmasis Lietuvos

• krepšininkas, patekęs į 
JAV profesionalų Krpeši- 
ninkų lygą, pradėjęs 1989 
m. lapkričio mėn. pra
džioje "Golden State 
Warriors" vėliau - Seat
tle Super-Sonics", "Sac
ramento Kings" ir "Den-

-ver Nuggets".
Šarūnas visą laiką rū

pinosi bendru Lietuvos 
krepšinio sportu ir yra 
Lietuvos Krepšinio Ly 
gos~ (LKL) pirmininku.

Šarūnas rūpinasi ir sa
vo krepšinio mokyklos 
reikalais, "Šarūno" vieš
bučiu, planuoja Vilniuje 
būsimą tarptautinį Kalė
dinį krepšinio turnyrą su 
spektakliu. Jame daly
vaus stiprios Baltijos ir 
Skandinavijos valstybių 
komandos.

• LIETUVOS AVIALINIJA 
pradėjo skraidyti į Esti
jos sostinę 5 kartus į sa
vaitę, o Estijos - "Esto
nian Air" - 7 kartus į 
savaitę. Tokiu būdu vyks, 
ta savotiška konkurenci
ja. Planuojama galimybė 

LAL atidaryti skrydžių 
programą į Dubajų (Jung
tinius Arabų Emiratus).
o MEKSIKOJE pasaulinė
je ultra-triaflono čem
pionate pirmą vietą lai
mėjo panevėžietis Vid
mantas URBONAS. Šia
me triatlone reiKėjo 
įveikti dešimtį kartų di
desnius plaukimo, važia
vimo dviračiu ir bėgimo 
nuotolius, negu paprasta
me klasikiniame triatlo
ne.
• Nuo 2l)0U-ujų metų 
Vokietijos vyriausybė ne- 
berems Vasario 16 Gim
nazijos. Iki dabar ši vie
nintelė lietuvių gimnazija 
Vokietijoje galėjo naudo
tis lėšomis Il-ojo pasauli
nio karo pabėgėlių Fon
do, kuris užsibaigia.
• Arkivyskupas SIGITAS 
TAMKEVIČIUS, buvęs po
litinis Kalinys, vienas jš 
"Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikų" redakto
rių bei leidėjų, š.m. lap
kričio mėn. 7 d. šventė 
savo 59-tąjį gimtadienį.
• AUKŠTAITIJOS vals
tybinis parkas pirmasis. 
Lietuvoje ėmėsi tvarkyti 
pakeles ir atkreipti turis
tų dėmesį. Aukštaitijos 
parko teritorijoje-Ignali- 
nos - Kaltanėnų kelyje 
yra pastatyti nauji kelio 
ženklai. Tradicinį betoną 
ir pastaraisiais metais 
paplitusius metalinius 
vamzdžius pakeitė origi
nalūs mediniai kelių 
ženklų stovai su įdomiais 
stogeliais. Juose buvo 
įtaisytos įprastos metali
nės autobusų stotelių, 
poilsiaviečių žymėjimo, 
vietovardžių ir vandenvar
džių pavadinimų lenteles. 
Tiltas per Žeimenos upę 
Šakarovos kaime taip 
pat yra papuoštas medi
niais turėklais. Parko 
darbuotojai iškirto Krū
muose properšas ir per 
jas pravažiuojantieji ma
to vaizdingiausią pano
ramą.
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Lietuvoje
B. N.

APIE DAIL. VYTAUTĄ
X JONYNĄ

Gimė 1907 m.,Ūdrijos 
bžk.,Alytaus apskrityje.

Baigęs Kauno Meno 
mokyklą, gilino grafikos, 
medžio skulptūros ir vi
daus dekoravimą Paryžių- 
je Conservatoire Natio
nale des Arts et Met
iers nuo 1932-35 Ecole 
Boulle.

Grįžęs tais metais į 
Lietuvą, iki 1940 metų 
dėstė grafiką ir skulp
tūrą 3 metus, iki 1944 
m. buvo Kauno Taikomo
sios Dailės Instituto 
direktorium ir dėstytoju.
1936 m. Paryžiuje vado
vavo Pasaulinės Parodos 
lietuvių sekcijai ir buvo 
jury komisijos skulptūros 
sekcijos nariu.

1938 m. apdovanotas 
Prancūzijos Garbės Le
giono ordinu.

Karo ir okupacijų išda
voje atsidūrė Vokietijoje 
išvietintųjų stovykloje 
Hanau, kur suorganizavo 
pabaltiečių skyrių, iš čia 
- Freiburg (in Breisgau) 
nuo 1946-50 m. Prancū
zų okupacines zonos vy
riausybei remiant, įkūrė, 
kartu su kitais to meto 
lietuviais dailininkais 
Taikomosios Dailės Insti
tutą. Jame susibūrė eilė 
gabių dėstytojų, kurie ne 
tiK patys tobulinosi, bet 
ir išugdė visą kartą žy
mių dailininkų.

Būdamas didelės ne 
tik kūrybinės, bet ir vi- ’ 
suomeninės energijos bei' 
ambicijos, dalyvavo dau
gybėje parodų Lietuvoje 
ir Europoje bei JAV.
1937 m. buvo gavęs auk
so medalį už grafiką ir 
plakatų projeKlus, pasi
žymėdamas grakščia 
elegantiška linija. Už K. 
Donelaičio ’’METŲ" iliust
racijas buvo gavęs Lietu 
vos valstybinę premiją, 
lai p pat plačiai rašė 
spaudoje dailės klausi
mais.

Pažymėtinos iliustraci
jos medžio raižinių , šalia 
METU- P. CvirKos "Že
me Maitintoja" (1940), 
Goethe "Jaunojo Verte- 
rio Kančios" (1948), P. 
Mėrimee "Lokys" (1947), 
34 pašto ženklai Vokieti
jos prancūzų zonai ir 
kt. 1954-55 m. JAV 
Book of the Month išlei
do jo kalėdines atvirutes.

Sukūrė vitražus ar ba
reljefus Čikagoje Marque
tte Parko bažnyčiai, o 
1956 m. vitražus East 
St. Louis, 1L., lietuvių 
bažnyčiai.

Gyvendamas JAV, 16 
metų dėstė dailę Ford
ham’o u-te, 1980 metais 

skulptūros techniką, 
buvo išrinktas American 
National Academy nariu 
tuo pačiu metu - nuo 
1955 m. New Yorke 
įsteigė vitražų studiją, 
projektavo ir įvykdė
6 psL

MAŽVYDUI
Dalia Žibaitiene

O ant pagoniško Rambyno 
vis vardą šaukdamas Martyno, 
dar skraido kėkštas vakare...

1996.
/ Iš jos eilėraščių rinkinio" Paukštis giesmę kartos./

PRŪSIJOS VALDŽIOS GROMATOS

MAŽVYDO KNYGOS MINĖJIMAS VYKO KANADOS 
SOSTINĖJE ———— ------------ -------------------- —

Š. m.gruodžio mėn.9 d.,vakare, Otavoje, Kanados 
Nacionalinės Bibliotekos patalpose vyko bene pasku
tinis šiais jubiliejiniais metais M.MAŽVYDO pirmo
sios lietuviškos knygos 450-čiui paminėti renginys 
užsienyje. Kaip žinia UNESCO yra įtraukusi šią 
datau į svarbiausių metų, minėtinų datų sąrašą.

Ta proga Lietuvos ambasada įrengė Kanados 
Nacionalinėje Bibliotekoje kelias ekspozicijas: XVI 
amžiaus lietuviškų knygų viršeliu, taip pat istorinių 
Lietuvos žemėlapių parodą, bei parodą, skirtą M. 
Mažvydui ir jo epochai, kurią. Š.Amerikos šalims 
paruošė ir atsiuntė M.Mažvydo Nacionalinė Bibliote
ka iš VILNIAUS.

Vakarą pravedė dainininkė ,Philadelphijoje gimusi 
ir augusi sol.Rasa Krokyte-Veselkienė, dabar gyve
nanti Kanadoje. Ji pagiedojo senovinių lietuvių liau
dies giesmių, pritariant fortepijonu Loretai Cassidy.

Pranešimą "Broliai ir seserys, imkit mane ir 
skaitykit" paruošė ir perskaitė Lietuvos ambasado
rius Kanadoje dr.Alfonsas Eidintas, anglų kalba , 
nušvietęs istorinės M.Mažvydo knygos pasirodymo 
aplinkybes, knygos turini ir jos svarbą lietuvių tau
tinei kultūrai.

Šiame renginyje gausiai dalyvavo Otawos visuo
menės atstovai, Ottawos ir Carlton'o universitetų 
dėstytojai,diplomatinis korpusas: Suomijos, Baltaru-> 
sijos, Latvijos ambasadoriai, Danijos,Rusijos,Lenkijos, 
Italijos ambasadų patarėjai, taip pat Kanadoje gyve
nantys lietuviai iš Otavos, Montrealio ir net Toron
to,kaip ir kviestieji Kanados latvių ir estų organiza
cijų atstovai.

Išvakarėse, apie šį renginį buvo pranešta svar
biausiame Otavos dienraštyje The Ottawa Citizen- 
Talk of the town skyriuje.

Tai buvo kartu ir pirmas didesnio masto kultūrinis 
renginys, kurį plačiajai visuomenei suruošė nuo 
1995 m.rugpjūčio mėn. veikianti viena jauniausiu 
Kanados sostinėje Lietuvos Respublikos ambasada.

Tavo pėdom brendu prieš srovę, 
Per akmenis ir nuolaužas brendu, 
Kur nutekėjus upė nesustoja, 
Kur "Braliai, seseris" kartoja 
Ir aidas atskrenda krikščioniškų giesmių.

Vėl iškyli lyg tragiškas miražas, 
Istorijos prikaltas
Prie Ragainės akmenų...
Tu nebuvai nei didelis, nei mažas,
Tu tik pirmas nesuklupęs ant raidyno ašmenų..

iškėlęs knygą - 
savo proto vaisių 
virš rūko laikmečio tamsaus. 
"Pačios bylo" lig šiolei tebevaikšto 
Ir dar rytoj "Lietuvninkump" keliaus...

BITĖNŲ KAPINAITĖS
Bitėnų kapinaičių jaukume,- 
Ties kryžkelėm sustoję ir sugrįžę,- 
Jie gula pažymėti kryžiais 
Tautos spalvų nurausvintam kalne.

Bitėnų kapinaičių jaukume, 
Vydūno dvasios pakylėti, 
Sustojo ąžuolais šlamėti, 
Deglais spindėti 
Nemune...

Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje saugomi re
ti labaų vertingi leidiniai - XVII a. Prūsijos karalių 
įsakai. Šiandien šie dokumentai labiausiai vertingi 
kalbiniu požiūriu, nes juose atsispindi K. Donelaičio 
laikų Prūsijos leidinių kalbos savybės.

Prūsijos karaliai įsakus leido vokiečių kalba. Pa
matę, lietuvių valstiečiai jos nesupranta, įsakė įsa
kus versti į lietuvių kalbą. Tai įsakai dėl draudimo 
elgetauti, dėl pabėgusių baudžiauninkų gaudymo, 
dėl kovos su gyvulių ir žmonių epidemijomis. Nema
ža įsakų išleista smulkiais klausimais: dėl greito va
žiavimo arkliais, del žvirblių ir varnų naikinimo, 
dėl avejimo vyžomis, dėl šaudymo per vestuves už
draudimo. Už įsakų nesilaikymą valstiečiams grasin 
ta net mirties bausme.

Tuos įsakus verte Karaliaučiuje gyvenę lietuvių 
bažnyčios kunigai, universiteto docentai ir tokios 
garsenybės kaip K. Donelaitis ir K.G. Milkus.

Panašių dokumentų turi ir kitos didžiosios Lietu
vos mokslinės bibliotekos. V. Spitrys.

************************************** **.**.jf..X.****

apie 60-čiai bažnyčių, 
koplyčių ir namų dekora
vimų savo kūriniais. 
Ypač jų tarpe pažymėti
ni ir labai aukštai įver
tinti 1964 m. New Yor
ke pasaulinėje parodoje 
Vatikano paviljonas, 1968 
m. lietuvių Tėvų Pranciš
konų koplyčia Kennebunk-

• Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos ministerial pir
mininkai - G. Vagnorius, 
G. Krast’as ir M. Sii- 
man'as pasirašė savitar
pio sutartį panaikinant 
tarp Baltijos kraštų dau
gumą prekybinių tarifų.

Po oficialaus sutarties 
įsigalėjimo, prekyba tarp 
šių trijų valstybių vyktų 
platesniu mastu.

• RUSIJOS valstybinė į- 
monė šiais metais užpir
ko iš Lietuvos 5,000 to
nų mėsos, pagal šių metų 
vasarą pasirašytą ekono

porte, Maine; 1968 m. 
Romoje Šv. Petro bazili 
kos lietuvių kankinių 
Aušros Vartų koplyčia; 
1973 m. lietuvių Kultū
ros Židinys Brooklyne, 
N. Y.

Lietuvai atgavus Ne
priklausomybę, įsikūrė 
Vilniuje.

minio -prekybinio bendra
darbiavimo sutartį.

• Kiek KAINUOS prezi
dentinių rinkimų kampa
nija, - susidomi ne vie
nas. Manoma, kad maž
daug po 1 mil. litų... 
Tik Valdas Adamkus 
galvojąs, kad jam užteks 
750,OUU litų. Tad visos 
aukos pasirinktojo kandi
dato kampanijai bus 
labai reikalingos. Lietu
vos Valstybė suteikia vi
siems kandidatams po 
lygiai laiko ir TV pro
gramose.

® Ką žada kandidatas 
PAULAUSKAS? Jis sako
si, jei būtų išrinktas Lie 
tuvos prezidentu, mėgins 
susitarti su dabartinės 
kadencijos Seimu, kuria
me vietų daugumą turi 
konservatoriai.

Savo pateiktoje progra
moje jis siūlo (patrauk
liai, bet ar įmanoma 
vykdyti) iš esmės pakeis
ti mokesčių sistemą, 
įvesti griežtą taupymo 
režimą, priimti nedefici
tinį Valstybės biudžetą.

Apie užsienio politiką 
pasisako uz Lietuvos pri- TIS 
ori totus- narystę Euro
pos Sąjungoje ir NATO. 
Pabrėžia, kad visa tai 
taip pat turėtų vykti ly
giagrečiai su gerais kai-
myninių valstybių santy
kiais.

Jis yra kritikuojamas 
už bendrus panašius pa
žadus, be konkrečių nu
rodymų. Juo daug kas 
pasitiki, nes yra "jaunas 
išsimokslinęs, gražus". 
Nepasitiki, nes per stip
riai palaikomas užsimas
kavusių ir atvirų kraštu
tinių kairiųjų, kas Lietu
voje reiškia pataikūną 
Maskvai arba buvusių 
nomenklatūrininkų -Sovie
tinio išauklėjimo valdinin
kų, taip pat rusų, lenkų 
aktyvistų. A. Paulauskas 
būdamas valstybės proku 
roru, neparodė gana ini
ciatyvos atidengti ar nu
bausti neteisėtus "prich- 
vatizatorius" ar kitaip 
nusikaltusius prieš Lietu
vos valstybę. Ar A. Pau
lauskas sugebėtų atsilai
kyti prieš visokių "buvu
siųjų’) spaudimą?- Klausia 
savęs rinkėjai. Nepamirš

tama ir jo tėvo, buv. 
KGB karininko veikla, 
kuri vis tiek kaip nors 
įtakojo šeimą, ypač šiuo 
atveju, sūnų...

ArtūrasPAULAUSKAS 
yra pareiškęs paskutiniu 
laiku, kad jo bendradar
biavimas su socialistais 
esąs "sunkiai įsivaizduo
jamas", nes "kai kurios 
jų programos sunkiai de
rintųsi su jo paties pasiū
lomomis".

Šio prezidentinio kan
didato rinkimų štabo at
stovas Arvydas JUOZA1- 

sako, kad kandidatas 
nenorįs ryšių su ekstre
mistinėmis jėgomis, o 
"socialistai yra kraštuti
nė politinė jėga". Gal to
dėl, kad jie tiktai pasi
vadinę "socialistais" 
kitaip sakant, "persikrikš
tiję?"

MODERNINAMI BANK
NOTAI

Dar šių metų pabaigo
je ruošiamasi išleisti 
200 litų banknotus, nes 
aidėja grynų pinigų apy
varta. Jų išleidimas su
taupytų popieriaus varto
jimo ir pinigų pervežimo 
išlaidas.

Naujiena yra ir tai, 
kad šie banknotai pirmą 
kartą lito istorijoje tu
rės šalia moderniausių 
apsaugos priemonių ir 
ženklą akliesiems. Tokį 
ženklą turės ir naujos 
laidos 10 ir 20 litų bank
notai.

Naują litų laidą paga
mino viena geriausių pa
saulyje pinigų spaustuvių, 
spausdinanti ir Vokieti
jos markes.
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PATVARIAUSIAS IŠEIVIU 
TEATRAS

’’AUKURAS" PASIŽYMĖ
JO SĖKMINGOMIS 
GASTROLĖMIS

Kanados lietuvių mėgė
jų teatras AUKURAS šių 
metų pabaigoje labai sėk' 
mingai gastroliavo su Vy
tauto Alanto 3 veiksmų 
komedija ’'Šiapus uždan
gos”. Kartu su šio teat
ro įkūrėja, režsore ir ak
tore Elena Dauguvietyte 
- Kudabiene vyko Marija 
Kalvaitienė, Alina Žilvy- 
tienė ir Vytautas Tasec- 
kas. Jiems talkino susi-' 
bičiuliavę nuo 1990 
metų Šiaulių teatro akto
riai Edvardas Pauliuko- 
nis ir Gražvydas Udrė- 
nas.

Gastrolėse su šiuo vei
kalu buvo pasirodyta 
Klaipėdos, Palangos, Pa
nevėžio, Alytaus, Mari
jampolės, Rokiškio, Tau
ragės, Telšių ir Biržų 
scenose. Visur buvo nuo
širdžiai, su dėkingumu ir 
gėlėmis sutikti.

Taigi - geros ištver
mės ir sveikatos bei 
nuotaikos baigiant šiuos 
mėtys ir planuojant atei
nančių metų programas!
***-X-X-*-M--M-M-*************-*

ŠIS TAS...
• Kuomet 

dalelytės
100 mylių 
greičiu.

ir

*
*

KAIP PERNAI, -------------
KAIP SENIAU...

NUOSAVUOSE NAMUOSE

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA SAVO NARIUS 
BEI VISUS LIETUVIUS IR LINKI 
GRAŽIU, SVEIKU IR LAIMINGU DIENU - 

Valdyba, Komitetai ir Tarnavtofai
Malonių Kalėdų švenčių (

ir laimingų naujų metų (
savo klientams bei visiems 
lietuviams nuoširdžiai linki

E V. DAUGINIS - telefonai 416 762-4232, 905 822-7376 f 
įklija Pacevičienė - telefonai 416 762-4232, 519 853-3652 | 
į Patarnavimas — greitas ir tikslus? 4

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE 
ĮSIKŪRĘS

jfBlajojSiofii Itietubos: jfonijag
MAŽOSIOS LIETUVOS FONDUI AUKOJO:
$750.- V. Pėteraitis - enciklopedijai (viso $3250.); 
$700. - Dr. J.M. Uleckai - $500r enciklopedijai, $200 
- Karaliaučiaus krašto mokykloms (viso $2150.); po 
$5.00, - Lymantaitė Beatė - A. Lymanto atsimini
mams išleisti; E. Senkuvienė - enciklopedijai (viso 
$985.); $305.- E. Žilius - enciklopedijai (viso $792.38) 
$219.62 - R. Voges-Žviliūtė - 73 Karaliaučiaus kr. 
mokykloms, (viso $612.55); po $100.- P. Sturm (viso 
$300.), A. Gaurienė - mokykloms (viso $550.); $70.- 
E. Petrus - 35 enciklopedijai (viso $325.).

Nuoširdi padėka visiems aukotojams -
MLF Valdyba

Žiburiai languos 
ir pusnys baltagaurės, 
kaip pernai, kaip seniau... 
Raketų šviesuliai 
Naujųjų metų naktį, 
girliandomis pažirę danguje, 
užgęsta išsisklaidę 
ir primena: šuoliuoja laikas, 
kaip pernai, kaip seniau...

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA GRA
ŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ KALBŲ - LIETUVI Š'K A 1

O plaukuos šarma 
(nuo jos nenusigręši) 
šventai ištikima: 
net neprašai, o ji vis lydi. 
Bet tai nekliudo švęsti: 
pakelt šampano taurę, 
pažadinti svajonę, 
apglėbti viltį 
kaip pernai, kaip seniau...

Janina Marcinkevičienė

ciaudome - 
išlekia į orą 

į valandą

• Žmogaus 
yra bendrai
Out) mylių ilgio. Jų tiek 
reikėtų apjuosiant žemės 
rutulį daugiau kaip 3 
kartus.

kūno gyslos 
sudėjus 100,

• Didžiojo pilkojo bangi
nio širdis plaka tiKtai 8 
kartus per 
kito didelio sutvėrimo - 
dramblio- 50 kartų. Žmo
gaus širdis - vidutiniškai 
plaka 70 kartų per minu-

minutę.

e Žmogaus galvos plau
kas užauga 1 cm. per 
mėnesį. Rankų nagai au
ga 4 kartus greičiau, 
negu kojų. Prakaito liau
kos - 3 milijonai jų- 
iš žmogaus kūno karštą 
dieną išvaro apie 2 litus 
prakaito.

Miegant 8 valandas į 
parą, žmogaus kūnas su
degina 480 Kalorijų. Tiek 
pat jų sudegina intensy
viai treniruojantis valan
dą laiko.

• Jeigu norėtumėte ba
seiną olimpinių 
didumu pripildyti druska, 
reikėtų apie 
druskos grūdelių.
trilijonas bakterijų užim
tų tiktai kramtomos 
gumos dydžio plotelį.

žaidimų

trilijoną 
Bet -

• Jeigu keliaudami atsi- 
rasite ekvatoriaus zonoje 
sversite pusę svaro ma
žiau. Ne dėl išprakaituo
to skysčio nuo karščio, 
bet dėl to, kad ekvato
riuje žemės traukimo 
jėga yra silpnesnė.
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Lietuvių Kredito 

Kooperatyvas Talka

ŠVENČIU

Talka

"TALKA" LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tęl. 905 544-7125
Darb° valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo 
9 v. ryto 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 v. dienos.

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ 
MOKAME UŽ:

kasd. pal. čekių sąsk. Iki...........1.75%
santaupas.....................................2.25%
kasd. pal. taupymo sąsk.......... 1.50%
INDĖLIAI:
90 dienų Indėlius... 
180 dienų indėlius.
1 m. term, indėlius
2 m. term, indėlius
3 m. term, indėlius
4 m. term, indėlius
5 m. term, indėlius
RRSP ir RRIF 
(Variable)................
1 m. ind....................
2 m. ind....................
3 m. ind....................
4 m. ind....................
5 m. ind....................

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

INTERAC KORTELĖ

PASKOLAS
Asmenines nuo .6.25% 
nekiln. turto 1 m   5.60%

2.50%
,..2.75%
...3.25%
,..4.00%
,..4.25%
,.4.75%
..5.25%

..2.50%
,.3.25% 
,.4.00% 
s.4.25% 
s.4.75% 
s. 5.25%

Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai. Nemokama 
narių gyvybės drauda 
pagal santaupų dydį 
Iki $2,000. Be to, narių 
santaupos apdraustos 
TALKOS atsargos kapitalu 
3 mil. dot. Ir Kanados 
valdžios Iki $60,000 
sumos draudimu

PROGA

Sveikiname 
seses ir brolius šaulius 
ir linkime daug šventiško 
džiaugsmo ir laimės 
1998 metais, gražaus ir 
sėkmingo šauliško darbo

HAMILTONO DLK ALGIRDO 
ŠAULIU KUOPOS VALDYBA

į-------------------------------------- ,----- ję.
į Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, į 
&2 Jane St., Suite 204 (corner of Jane & Bloor St.) ’ 
’ Toronto, Ont. M6S 4W3
|416-762-4232 FAX 41 6 762-5588^

|Sveikiname Kalėdų švenčių
.< ir Naujų metų proga
j CHAMNEY • MC WILLIAMS • DRESHER

“Dė/ visų rūšių d raudos Jūs galite kreiptis į Walter Dresher E? 
(Drešerį), taip pat naujos automobilių ir namų draudos fe 
reikalais; į Rimą Drešerienę kreiptis jau apdraustų automobilių S 

r ir namų reikalais ir į Ričardą Drešerį - dėl visų komercinių draudų. k 
$ 1945 Dundas St E., Suite 215, Mississauga, Ontario, L4X 2T8 fe

Tel. 905 624-4866, 1-800-665-3406 |
FAX 905 624-8238

Chamney McWilliams Inc

^Nekilnojamo turto įkainojimas - mortgičių, mokesčių, 
E turto ir kt. Kreiptis į Riek Drešerį tei. 416 233-3334 
f DRESHER Appraisal Ltd.

Nekilnojamas turtas. Patarnavimai visose pirkimo ir 
pardavimo srityse. Kreiptis į Valterį ar Riek Drešerius

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.



v

Toronto
Lietuvių Namų 

Žinios
f Lapkričio mėn. 16 d.,Li\ 
sekmadienio popietėje da
lyvavo 180 žmonių..Sve - 
čių knygoje pasirašė N.ir 
V.Draugeliai iš Roehes- 
ter'ioj AV.

Pranešimus padarė ir su 
svečiais supažindino LN 
Moterų Būrelio nare Gra
žina Butkienė.

® Lapkričio mėn.23 d.,LN 
sekmadienio popietėje da
lyvavo 234 žmonės. Sve - 
čių. knygoje pasirašė 2 iš 
Klaipėdos, Alb.Jonelis iš 
Montrealio,jo duktė Lili
ja Mainville su sūnumis 
iš Oakville.

Taip pat svečiai ka - 
riškiai iš Lietuvos, da
lyvavę kariuomenės šven
tės minėjime-

Pranešimus padariir su 
svečiais supažindino LN 
Moterų Būrelio nare Biru
tė Abrornaitienė.

Lapkričio mėn.23 d.LN 
minint Lietuvos kariuome
nės atkūrimą, įdomiai pri
sistatė atliekantys staža, 
svečiai gen.Zenonas Kulys, 
plk.ltn.Vytautas Žukas, pik. 
Itn. Antanas Jurgaitis,plk. 
Itn.Edmundas Adomynas ir 
vyr.ltn.Loreta Vylyte.

Vyc-u choras AKAS at
liko gražią programą, va
dovaujant muz.dir.Lilijai 
Turutaitei, akomponuojant 
Editai Morkūnienei.

Pagrindinį įdomu žodi 
tarė pik.Itn.A. J urgaitis.

Oficialia dali baigė kon 
konsulas Haris Lapas,svei 
kino svečius ir dalyvius 
KLB pirm.A.Vaičiūnas.

Menine dali užbaigus 
tradicine choro daina "A- 
ras”, KLB Toronto A-kes 
v-bos pirm. D.Garbaliaus - 
kiene tarė žodi ir iškil
mes baigtos visiems gie - 
dant Lietuvos Himną.

I Kariuomenės šventės 
minėjimą atvyko daug 
dalyviu, užpildė Mindaugo 
menę.

© L.N valdyba posėdžiavo 
gruodžio mėn. 11 d. Ap 
tartas LN darbuotoju po
būvis kartu su ATŽALY - 
NO atstovais, vyksiąs š. 
m.gruodžio mėn. 17 d.Tai 
tradicinis renginys, pager - 
biant darbuotojus.

• NAUJŲ METŲ SUTIKI
MĄ su šilta vakariene,vy
nu,šaltais užkandžiais,šam
panu, geru orkestru rangia 
Lietuvių Namai Vytauto 
Didžiojo menėje,gruodžio 
31 d., 7 vai.vakaro.

Stalai rezervuojami iš 
anksto, vietos numeruotos.

• TORONTU LIETUVIŲ 
PENSININKŲ klubo val
dyba ruošia KŪČIAS 
gruodžio mėn. 24 a., 12
8 psl.

vai. "Vilniaus” rūmų III- TĖS - Anapilyje vyks gruo- želio vedėja yra jaunos 
čio aukšto menėje. džio mėn. 28 d., po 9:30 v. kartos lietuvaitė Audra 

PAULIONYTĖ, pavaduo-
aukšto menėje.

Kalėdines giesmes gie- Mišių
MAIRONIO Mokykla Eg- roja - Loreta DAUGIN1E- 

lute rengė gruodžio mėn.
13 d.
• ANAPILIO Vaikų dar-

dos choras DAINA, vad. 
muz. Lilijos TURŪTAI- 
TĖS. Kviečiami visi.

9 VAIKŲ KALĖDŲ EGLU-

| SVKALEDU R
NAUJŲ MĖTŲ proga

nuoširdžiai linkime 
LAIMĖS ir SĖKMĖS 
mieliems 
kooperatyvo 
nariams ir
visiems tautiečiams-

Toronto Prisikėlimo parapijos 
kredito kooperatyvas

PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS' 

999 College St., 'Toronto. Ontario M6H I AS 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

FAX: 416 532-4816 
Anapilyje telefonas: 905 566-0006

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

AKTYVAI per 62 milijonus dolerių

Malonių Kalėdų švenčių 
ir laimingų naujų 1998 metų
giminėms, draugams ir visiems 

pažįstamiems ' linki —

Stasys, Marija ir Dana JOKŪBAIČIAI ! 
y Toronto'

K

MOKA UZ:
90-179 d. term. Ind....................2.25%
180-364 d. term.ind...................2.50%
1 metų term, indėlius................2.75%
2 metų term, indėlius................3.50%
3 metų term, indėlius................4.00%
4 metų term, indėlius................4.25%
5 metų term, indėlius........... ....5.00%
1 metų GlC-mėn.palūk............ 2.75%
1 metų GlC-met. palūk..............3.25%
2 metų GlC-met. palūk..............3.75%
3 metų GlC-met. palūk............. 4.25%
4 metų GlC-met. palūk............. 4.50%
5 metų GlC-met. palūk............. 5.25%
RRSP, RRIF ir OHOSP............. 2.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind.....3.25%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind.....3.75%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind.....4.25%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind.....4.50%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind.....5.25%
Taupomąją sąskaitą.................. 2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk.........2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk.iki..........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk......................2.75%

Sutarties paskolas 
nuo................... 7.00%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų
2 metų
3 metų...................... 6.25%
4 metų...................... 6.40%
5 metų.................. ...6.60%
Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2, 3 metų

Draudžiame asmenines Ir su
tarties paskolas Iki $15,000 
ir narių gyvybę Iki $2,000 už 
santaupas laikomas čekių Ir 
taupymo sąskaitose.

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

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 26

NE.
TORONTO SKAUTŲ 
KŪČIOS

Tradicinės KŪČIOS To
ronte vyko gruodžio mėn. 
14 d. PRISIKĖLIMO para
pijos salėje, 4 vai. p.p. 
Buvo parūpinta 

NAL£JŲ MĖTŲ | 

proga ir linkime 
Dievo palaimos 
ateityje -

LIETUVIŲ KREDITO |
KOOPERATYVAS »

"PARAMA" S
1573 Bloor St. West, Toronto ĮSį

Telefonas 416 532-1149

LIETU™ rfff
KREDITO T T T T
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 106 milijonus dolerių

IMA UŽ:

Asmenines paskolas 
nuo................. 7.00%

5.25%

MOKA:
2.00% už 30-89 dienų term, indėlius
2.25% už 90-179 dienų term, indėlius
2.50% už 180-364 dienų term, indėlius
2.75% už 1 m. term, indėlius
3.50% už 2 m. term, indėlius
4.00% už 3 m. term, indėlius
4.25% už 4 m. term, indėlius
4.75% už 5 m. term, indėlius
2.75% už 1 m. GIC mėn. palūk.
3.25% už 1 m. GIC invest, pažym.
3.75% už 2 m. GIC invest, pažym.
4.25% už 3 m. GIC invest, pažym.
4.50% už 4 m. GIC invest, pažym.
5.00% už 5 m. GIC invest, pažym.
2.00% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
3.25% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
3.75% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
4.25% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
4.50% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind.
5.00% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind.
2.00% už OHOSP (variable rate)
2.00% už taupymo sąsk. (gyv.drauda)
2.00% kasd. pal. čekių

sąsk. nuo 50.000
3.75% už JAV dol.1 m. GIC
2.75% už JAV dol. kasd.pal. sąsk.

(US dol. Sav. Acc.).

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

4.95%

Nemokama narių gyvybės drauda (taupymos sąsk.) pagal santaupų 
dydį iki $2,000.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler’s cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų. 
Nekilnojamo turto paskolų (mortgage) drauda (Credit Union 
Insurance Services). Persiunčiame pinigus (Wire transfer) į Lietuvą 
ir kitus kraštus.

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

SKYRIAI:
Lietuvių Namuose -1573 Bloor St. W., Toronto ON M6P 1A6 

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

Telefonas: 416 207-9239

salpos 
perduoti 

sunešti

papuošta atitinkamai 
salė ir pravesta graži 
programa.

Kalėdų Senelis aplankė 
Vilkiukus ir Pauštytes su 
dovanėlėmis, o 
grupei buvo 
visų atvykusiųjų
negendančio maisto davi
niai. Tad geras skautiš
kas darbelis, metams 
baigiantis, nebuvo parnirš- 

eglutė, tas
U3I M M ’JPK ** M. M 

Sveikiname visusg| 
lietuvius K

Sv&Wu |

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........ 7.00%
už nekilnojamo
turto paskolas
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų....................5.25%
2 metų.................... 5.90%
3 metų.................... 6.25%
4 metų.................... 6.40%
5 metų.................... 6.60%

(fixed rate)

su keičiamu 
nuošimčiu
1,2 ar 3 metų

Asmenines paskolas 
duodame iki $65,000 
mortgičius iki 75% 
įkainoto turto. Kitos 
paskolos: (Line of 
Credit) ir antrieji 
mortglčiai.



LIETUVIAI
FUTBOLO

LASALLE
KOMANDOJE

Š.m. futbolo "LaSalle 
Minor Football AAA" ko
mandoje vaikų grupėje 
(8-11 m. amžiaus), Mos
quito padalinyje dalyva
vo - džiugu paminėti - 
ir 4 lietuviai.

Nuotraukoje -nr. 4 - 
- James Lavinskas, gale 
toliau-nr. 25-mums gerai 
žinomas Paulius Mickus. 
Prie jo stovi nr. 97 - 
Daniel Lavinskas ir už 
jų - treneris (juodais 
akiniais)- Henrikas La
vinskas.

Jų komanda pasirodė

gerai, laimėdama II- dimo sezonui baigiantis 1998 m. liepos mėn. Ši Nuotr. M.St. Germain
ą vietų. š.m. lapkričio mėn. N a u- komanda yra žaidusi

Nuotrauka daryta žai- jas sezonas prasidės įvairiose vietose Mont- realyje ir apylinkėse.

MIRUSIEJI

© Berta MACKEVIČIENE 
Yurkšaite, sulaukusi 81 
metų mirė savo namuose, 
Liko liūdėti jos vaikai ir 
vaikaičiai. Palaidota^ per 
AV parapijos bažnyčią.

Užuojauta artimiesiems!

o A.V. parapijos bažny
tinės muzikos pusvalandis 
prasidės 23.30 vai. prieš 
BERNELIŲ MIŠIAS gruo
džio mėn. 24 d.

• Sekančiais metais nu
tarta Bernelių Mišk; 
švęsti anksčiau.

• KALĖDAIČIUS dar ga 
Įima atsiimti klebonijoje 
arba zakrisitijoje.

© Lapkričio 15 d. 7 vai. 
v. televizijos kanalas 11 
iš Halifakso rodė figūri
nį - laisvą čiuožimą, ku
riame vėl teko matyti 
Petrą VANAGĄ ir Mar
garitą DROBIAZKO. 
Baigus jiems čiuožti žiū 
rovai nesigailėjo gan il
gu plojimų, o programos 
pranešėja - gražių komp
limentų. ,, A

K.Ambrasas

ŠV KALĖDŲ

REIKALINGA PAGALBA 
NEMOKANTIEMS SKAITYTI 

Pasirodo, kad šioje pro
vincijoje esama 28% . ne
mokančių gerai skaityti. 
Todėl įsisteigė ne pelno or 
ganizacijaRECL AIM,kuri 
rūpinasi, kad suaugusieji . 
neturėję galimybių išmok
ti skaityti, galėtų dabar 
gauti pagalbinių mokytoja. 

Vien praeitų metų ei
goje buvo 220 studentų , 
pasinaudojusip sau asme
niškai paskirto mokytojo 
pagalba.

Norintiems mokyti, y- 
ra specialus apmokoma 
sis kursas .ir galima tei
rautis tel:747-3451 Sandi. 
Pamokos vyksta pasirink - • 
tinai- vakare arba dienos 
metu. Prasidėjus naujiems | 
mokslo metams - tokių g 
mokytojų pareikalavimas 
yra labai padidėjęs, kvie - L 
čiami pagalbininkai nedel- 
siant atsiliepti duotu te - 
lefonu. Inf. &

1997. XII. 16

L.K. MINDAUGO-NERINGOS SAULIŲ KUOPA

TRIGLOBAL
Michelle Daines, B.Sc.

(Onutė Dainyte).
Mutual Funds Representative

Triglobal Capital Management Ine.
įsipareigoja Jūsų finansiniam saugumui ir augimui. 

Executive Offices
2880 - 630 Reno Levesque Blvd., West, MontroiL Quebec, H3B 1S6 

Tel: (514) 878-0800 Fax: (514) 878-0808

MtrniAL FUNDS. GUARNTEED INVESTMENTS. RRSP, RRIF, LIRA. I.IF. RBSP. TAX SAVING STRATEGIES.

RIiUKEMENT PLANNING. MUTUAL FUND PORTOF1O ANALYSIS. FINANCIAL REVIEW

NAUJŲ METŲ
Šviesoje už Lietuvos laisvę Žuvusiųjų 
brolių tėvynės meilės ugnis tebūna 
Švyturiu visiems pasaulyje esantiems 
sesėms ir broliams šauliams —

proga

ir laimingų

Klientams,draugams, pažįstamiems LINKSMŲ 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų NAUJŲ 1998- į 
jų METŲ linki - A.B r i 1 v i c i e n ė

* VISUS SAVO KLIENTUS, DRAUGUS IR

♦ PAŽįSTAM US SVEIKINA ♦
Jz. Genovaitė ir Leonas BALAIŠIAI

UNKSMŲ
švenčiu

KLIENTAMS IR VISIEMS 
MONTREAL") LIETUVIAMS -

KAILIŲ SIUVĖJAS

Telefonai: 844-7307 ir 288*9646

Džiugių

savo giminėms, 
draugams ir 

pažįstamiems linki
MARIJA ir PETRAS GIRDŽIAI

$V mfiDŲ IR I

A. KALVAITIS jį $

sus savo draugus, artimuosius 
pažįstamus, linkėdamas

uq laimės -

9 psl.

Sutton
ANTOINETTE
Agent immobilier affiliė 
bur.: (514) 462-4414 
fax; (514) 462-1509 
groupe sutton - 
action inc.
COURTIER IMMOBILIER AGREE 

2220, Lapiniėre, bureau 102 
Brossard, QC J4W 1 M2

OUELLET - 
-Brilviciene 

rėš.: (514) 676-9705 
Mtl: (514) 990-5340



sūnumi Aleksandru ir anyta dail. Ona 
š.m. lapkričio men.21 d., Montrealyje

Place deso Rachel ŠABLAUSKIE 
NE-COLLARD š.m. lap
kričio men. 21 d. gavo 
iš Concordia u-to Mas
ter of Arts diplomą 
"M.A. Child Study" srity 
je. Diplomų įteikimas

KALĖDŲ EGLUTES 
RENGINYJE

Šiemet, gruodžio mėn. 
14 d. Lietuvių Šeštadie
ninės mokyklos 20 moki
nių ir mokinukių daly
vavo rūpestingai paruoš
tame kalėdiniame rengi
nyje.

Naujoji vedeja Asta 
STAŠKEV1ČIENE pranešė, 
kad šių metų vyriausia 
mokinė

Dailiai

metų
11 metų, o jau 

niausiąs - 3 metų.
šiaudinukais, 

žvaigždėmis ir palmėmis 
Kalėdų Senelio šypseno
mis eglutės šakelėse 
papuoštoje salėje ir sce
noje matėme gražiai vai 
kams pritaikytą kalėdinį 
vaizdelį "Jėzaus Kris
taus gimimas Betliejuje'; 
įtarpuose vaikams - vei
kėjams pagiedant 3 gies
mes ir padeklamuojant 
sklandžiai eilėraščių pos
mus.Vaidinimą pranešine 
jo dvi pranešėjos - Kr. 
Ptašinskaite ir Alina 
Staškevičiute. Vaidinto
jai: D. Vaičaitis, Elana 
Forster, Kr. Staškevičiu
te, I. Kibirkštyte, K. 
Paulauskaite, A. Vieno- 
žįnskaitė, A. Piečaitytė, 
P. Gedrikas, Linas Pau
lauskas, A. Forster , S. 
Ptašinskas, G. Dainius- 
Lerner, N. Piečaitis.

Gyvuliukai: E. Kibirkš
tyte, D. Paulauskaite, 
R. Paulauskas, J. Staške
vičius, E. Staškevičiūtė.

Visus pasitiko pianino 
garsais populiariausia šio 
krašto varpelių daina, o 
Kalėdų Seneliui atvykus 

scena pri.sipilde ne 
tiktai aktoriais ir moky
tojais, bet ir gražių, gau
sių atvykusių ar atneštų 
mažų ir mažiukų svete
lių. Visi buvo apdovano
ti, visiems negailėta ka
tučių. Fotografams irgi 
darbo netrūko.

Miela buvo matyti 
besišypsančias mamas, 
tėčius, močiutes ir tėtu- 
lu psl.

1967 m. pelnyti "Bache- 
rol of Dietetic Scien 
ces” laipsnį, o 1970 m. 
Ottawos universitete 

“Bachelor of Education".
Sveikiname!

Arts

kus ir šiaip besidomin
čius svečius, gražiai pa
laikančius mūsų telkinio 
renginius.

Vaišėmis buvo užbaig
tas šis gražus mažųjų 
renginys.

Rachel šablauskienė- vidury - su 
Šablauskiene po diplomo įteikimo

vyko 
teatro

Rachel ir Liūtas Šab- 
lauskai užaugino 2 sūnus, 
o ji per tą laiką rūpc-s- 
tingai lankydama vakari
nius kursus, suspėjo jau

Sv. Kalėdomis
ir Naujaisiais Metais -

Jonas BITNERIS

MONTREALIO AUKSINIO AMŽIAUS KLUBAS -S

SVEIKINA VISUS TAUTIEČIUS SU !

Sv. Kalėdomis
IR LINKI DAUG LAIMĖS

PORTRAITS*
PASSEPORT - COMMERCIAL 
MARIAGE - WEDDINGS

460 S;. Catherine St. West, # 605. 
Montreal,P.Q. H3B 1A7 Tel. r 395- 6050 

TONY LAURINAITIS

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, Nr. 26

g * * Jv/calždu/*
® ir laimingų bei sėkmingų

$ Naujų metų
5 linkime savo giminėms, 

draugams ir
gį pažįstamiems —
įį Silvija ir Vincas
6 PIEČAIČIAI

šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų 

proga
SVEIKINU visus montrealiečius, 
draugus, gimines bei pažįstamus ir visus, 
kurie prisideda prie lietuviškojo knygynėlio 
palaikymo, pirkdami knygas bei spaudinius.

LINKIU jums KUO GERIAUSIOS SĖKMĖS 
IR LAIMES!

Vitalija Pečiukaityte-Keršulienė

proga 
sveikiname savo gimines, 

jį draugus ir visus montrealiečius,
IR SVEIKATOS 1$ jį linkėdami laimės, džiaugsmo, 

.vk S ° ^a^iaus’a ” sveikatos

1998 Metais! g Ę Valerija ir Jonas ŠULMISTRAI

K.L.K. MOTERŲ D-jos MONTREALIO SKYRIUS

A. Z. URBONAI
V.M. MURAUSKAI
A.N. GUDAI, 
J.A. IŠGANAIČIAI

I. VAZALINSKIENĖ
G. SIBITIENĖ
V. SKAISGIRYS 
A.V. KERŠULIAI
J. S. SKUČAI,

linkime sveikatos

švenčių ir 
NAUJŲ 
METŲ 
proga

giminėms, artimiesiems, draugams 
ir pažįstamiems 
ir sėkmės :

SVEIKINA NARES 

ir VISUS TAUTIEČIUS

Kalėdų švenčių
PROGA, LINKI SVEIKATOS

IR DIEVO PALAIMOS

ATEINANČIAIS METAIS

veikin u

TONY
PHOTO
STUDIO

*
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TRADICINIAI PIETUS SU •; 
NETRADICINE PROGRA
MA AV P-JOJE

šventų

KLKMetai is metų 
Moterų draugijos Mont- 
realio skyriaus moterys 
sumaniai panaudoja savo 
patyrimą ir pasirūpina 
savo tradicinius pietus 
kas kartą paįvairinti ne 
tik valgiais, bet ir pro
gramomis. Taip buvo 
sį, gruodžio mėn. 7 
sekmadienį.
Tradicija išlaikoma

ir
d.

ir 
Mišių apeigose dalyvau
jant su vėliava, lydint 
tautiniais drabužiais ap
sirengusių moterų. Ir šį 
kartą gražiausiais tauti
niais rūbais pasipuošu
sios atnešė savo vėliavą 
Julija Adamonienė, Danu- 
tė Staškevičienė, Regina 
Brikienė. Mišių metu 
skaitinius atliko Danutė 
ir Julija, o pabaigoje AV 
choras sugiedojo ’’Marija 
Marija”.

Salėje gana gausios 
publikos laukė dailiai pa
puošti stalai ir netrukus 
pirmininkė Genė Kudž- 
rniene pasveikino svečius 
jiems pranešdama, kad 
gauto pelno dalis I 
paskirta mūsų šeštadieni 
nei mokyklai, o progra
ma - siurprizas: "Hudson* 
gimnazijos mokiniai, jų 
tarpe viena mergina- 
pasirodė scenoje su džia
zo instrumentais 
grojėjų 
yra G. 
kaitis. 
džiazo 
salę ir 
sutikti, 
mūsų 
atrodo, 
jų prisidėti.

... O kadaise juk ir 
mes turėjome 
blogų panašių 
grupelę...

Pirmininke 
Tėvą J. Aranauską SJ, 
palaiminti stalus, ką jis 
ir padarė, gražiais tradi
ciniais sakiniais palaimin
damas valgius ir valgan- 
čiuosius.

Niekas ir neįtarė, kad

proga &
•g* visus savo draugus, gimines ir pažįstamus sveikina:**^

S Milana ir Albertas JONELIAI J?

Danutė ir Bronius STAŠKEVIČIAI

Genė MONTVILIENE

Romas R. OTTO

Regina PIEČAITIENĖ ir sūnus JUOZAS

Nuotr: A. Mickaus

buS e 
ieni' J

Vienas 
- Erikas Sodo - 
Kudžmienės vai- 
Jauni, smagūs, 

ritmais "papurtė" 
buvo šiltai visų 
o gule salės 

jaunuoliai tikrai 
būtų norėję prie

visai ne-
muzikantų

puKvietė

pietų ruoša vienu metu 
buvo nutraukta "sustrei
kavus" elektros telkiniui.

Gražių ir skanių pyra
gų stalas bei kava labai 
tiko prie eglių šakelėse 
tūnančių žvakučių, šių 
tradicinių (o buvo ir deš 
rų, ir salotų, Kopūstėlių 
ir vyniotinių) pietų pa
baigai.

O moterys ir toliau 
sėkmingai atlieka geruo
sius darbus, tradiciniams 
pietums pasibaigus, per 
visus metus. b.

ŠV. KAZIMIERO P-JOJE

Lapkričio mėn. 16 d. 
po 11 vai. pamaldų, Šv. 
Kazimiero parapijos sve
tainėje, įvyko sv. Elzbie
tos d-jos tradicinės vai
šės. Atsilankė daugiau 
kaip 100 dalyvių bei sve
čių, jų tarpe ir Aušros 
Vartų parapijos klebonas
1997. XII. 16

M AUSROS VARTŲ PARAFUOS KOMITETAS. «
KUNIGAI IR SESELĖS. ' •«£

____

ŠVENČIŲ PROGA CHORAS, KARTU SU SOLISTAIS, VADOVAIS, MUZIKAIS IR 2 
NAUJU VARGONININKU DIRIGENTU , KOMP' LAVRENTI DJINTCHARADZE 9 
SVEIKINA VISUS "N.L.” SKAITYTOJUS SU ŠV. KALĖDOM IR LINKI DAUG |į 

SVEIKATOS NAUJUOSIUOSE 1998 -tuose METUOSE!

Ambrasas, SJ, kuris mū
sų klebonui dr. F. Juce
vičiui asistavo šv. Mi
šiose.

Viišių metu visus links - 
mino J. Rimeikis savo 
gražia muzika, ir žino
ma, savo gražiu balsu.

Visi dalyviai buvo la
bai patenkinti turtingo
mis vaišėmis ir vynu, 
nes turėjo progą links

mai praleisti sekmadie
nio popietę.

® Lapkričio mėn. 30 d. 
po 11 vai. pamaldų, para
pijos svetainėje įvyko 
Metinis parapijiečių su
sirinkimas. Dalyvavo 59 
"rinkėjai" į ateinančių 
metų parapijos komitetą. 
Buvo išrinktas Antanas 
Yonušas ir perrinktas 
Antanas Mikalajūnas.

Kleb.dr.F.Jucevičius gra
žiai padėkojo Hellen 
Kurylo, kuri baigė savo 
trijų metų kadenciją, o 
susirinkusieji ilgais plo
jimais pareiškė jai dide
lę padėką už jos atlik
tus darbus savo parapi
jos gerovei.

saldumynais, na ir, 
kaip visuomet, baltu
ir raudonu vynu.

• Ateinančių metų komi
tetą sudaro: Nijolė Šukie
nė, Leo Šimonėlis, Anta
nas Zienka, Antanas Yo
nušas, Antanas Mikalajū
nas ir Zenonas Valinskas.

| Džiugių {ŠV KATODŲ IR §
» LAIMINGŲ NA^JŲMĖTŲ
« linki visiems lietuviams yg

giminėms, draugams ir pažįstamiems i?
LIETUVIŠKOS « 
RADIJO S 
PROGRAMOS W 

„ v. VEDĖJAS &
L. STARKEVIČIUS ir SEIMĄ ft

Pabaigoje visi vaišino
si sumuštiniais, kavute, K. Ambrasas

11 psl.



montrea
Vladislovas KISELIS, 

amžiaus, mirė 
Liko brolis 

brolaitės: 
VERONIKA 
ir LIUDA

MIRUSIEJI;•
84 m.
Montrealyje.
ROMAS ir 
GAILUTĖ 
OKSENČUK 
STANIULIENE.

Palaidota iš AV para
pijos bažnyčios Notre 
Daine dės Neiges kapinė
se.

Užuojauta artimiesiems.

g ATVYKIME į
§ SU NAUJŲ METŲ

| SUTIKIMĄ

| GRUODŽIO mėn. 31 d., 7 vai. v.
S Aušros Vartų Parapijos salėje

B- Karšta vakarienė. Galima atsinešti savo gėrimus 
Bilietus Įsigyti prieš Kalėdas pas A,Žiūką arba

- L.Balaišį.Tel: 366-5191 ar 366-8259

Auka: $15.-
S Rengia MONTREALIO ŠAULIAI

,1 >

MOILTP^LIO U6TUVKĮ g
KREDITO C’I UJA 1

LITAS I
Valdyba ir Tarnautojai | 

sveikina
visus “Lito ” narius ir nares

švenčių proga ir linki

laimingų bei
džia u gsm ingų

1998-jų metų.

Šv. Kalėdų

Naujų Metų 
proga

Que.

W.

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

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

Tel: 931-7174.

visus savo klientus, draugus ir pažįstamus
♦g* nuoširdžiai sveikina —

j* PIRKIMO ir PARDAVIMO AGENTAS
PAUL RUTKAUSKAS (ROSS)

2? 5344 Verdun Ave., Que. Canada. H4H 1K4 
~~ Tel: (514) 766-3586; namų -(514)365-7060

St Dr. J. MALISKA ir dr. M. HUYNH, dantistai 
S* 1440 St. Catherine St. W. Suite 600
St Tel: 866-8235 ir 866-9297

t> Dr. Philip STULGINSKĮ, dantistas
8606 Rue Centrole Suite 209. La Salle

St Tel.: 364-4658

St Dr. Alain (Alenas) PAVILANIS
St Šeimos gydytojas (bendra praktika)
St Hospital Notre Dame, 2025 Plėsis,Mtl.
* Tel: 281-6027;
į* Privatus kabinetas: 3767 Notre Dame 
4» Mtl. Que. H4C 1PS.
intftititweitwiwemrtuitiiwiw*
3T Notarė

• Lietuviai skautai yra 
padėję prie įėjimo į AV 
P-jos bazny&os įėj'imo 
dėžę rinkti maisto, kurį 
išdalins vargšams. Dėžė 
bus toje vietoje iki Tri
jų Karalių šventės. Kvie
čiami visi prisidėti.

• . Alma (JAKIMAVIČIŲ-
TĖ) ir dr. Andrius VALE
VIČIAI džiaugiasi nauja
gimiu sūneliu Darium - 
Jonu. Sveikinam?’.

• Apie dr. Andrių Va
levičių buvo rašyta "The 
Montreal Gazette" gruo
džio mėn. 6 dienos laido
je apie jo mokytojavimo 
darbą Sherbrooko u-te, 
apie jo kursą teologijos, 
etikos ir filosofijos fa
kultete ir siūlymą pra
plėsti krikščioniu ortho- 
doksu temą.
• LIETUVIŲ RADIJO 
valandėlė, _yad. Liudo 
Stankevičiaus, patieks 
KALĖDINĘ PROGRAMĄ 
gruodžio mėn. 25 d. nuo 
1-2:30 vai, p.p., banga 
1280 AM CFIV1B stotyje.

© Inž. Linas PIEČAITIS, 
gavęs iš savo darbovie
tės 1 metų paskyrimą į 
Indoneziją, išvyko iš 
Montrealio su žmona 
KRISTINA ir 2 vaikais.
Ji yra dirbusi LITO vedė
jo pavaduotoja, bet da
bar turėjo pasitraukti iš 
šių pareigų.

Sėkmės naujoje vietoje!

I ITAC MONTREALIOHE TUVIŲ i 
Ll IMO KREDITO UNIJA ’ I

1475 de Sėve, Montreal, Que, H4E 2A8 

Tel: 766-5827 Fax: 514-766-1349

Skyrius - 3907A Rosemont Boulevard

MOKA UŽ:

Certifikatai (min. >1000.00)
1
2
3

Taupomos sąskaitos
Specialios. ...1.25%
Kasdienines ..1-25%

5

metų..-----3.25
metų___ 4.00
metų 4.50 
mėtų __.5.QQ 
metų 5,25

Terminuoti indėliai 
1 metų ......... .
180 d. - 264 č 2.50 
120 d. - 179 d_JL25. 
60 d. - 119 d. 2,25
30 d. -59 d. 2.25

iki 30 d........., 0

1
2
3

3.25 
4.00 
4.50 
J5J1QL 
5^25.5

RRSP A RRIF
Taupoma 

metų .. 
metų .. 
metų .. 
rnetų .. 
metų ..

Čekių sąskaita , Q,5Q

30 d. - 364 d. (išimant prieš laiką 1.00%
IMA ŪŽT

Nekilnojamo turto paskolos (Residential up to 
4-plex)

metų .._ 6.75-
metų _ 7.10-

T metų... —£—
2 metų ..—LJLQ—
3 metų ...—6.50—

Asmenines paskolas

If guaranteed by deposit_ ______ _ ____
Fully guaranteed (CSB) or other ___ 7 -----
Personal loan regular .............   9.50-----

Overdraft .....................................................-17.00------
DESJARDINS PRIME ...5.50%
DESJARDENS PERSONAL PRIME .. 6.QQ

5

at LITaS 6'—

De Sėve
9.00- 3.00
9.00- 3.00 
12.00-8.00 
10.00- 6.00

KASOS VALANDOS 
1475

Pirmadieniais 
Antr., treciad. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

3907 A Rosemont.
10.- 2.00

LES TOITURES

3.00- 7.00
2.00- 6.00

QLnfefcEC

r p s IVHROK1 H\JC.

gCOUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS 

S atriek Sweezey 
♦J? lark Richard

STel: 767 - 9941

3272 Boul. LASALLE 
Verdun (Quebec) H4G 1Y*

Fax: 766 - 9985

Darbas atliekamas sąžiningai ir prieinamomis 
kainomis.

ir laimingų 
ftaujiijfieių!

ADAMONIS INSURANCE
AGENCY INC. Tek: 722-3545

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 26 
12 psl.
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