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^SVEIKINAME Su Šv. Kalėdom ir Naujaisiais Metais $
BRITANIJA IR PRANCŪ
ZIJA PASIRAŠĖ NAUJĄ 
PAKTĄ

’’London Tinies” rašo, 
kad š.rn. gruodžio mėn. 
4 d. pasirašytas naujas gy
nybos paktas tarp Didž. 
Britanijos ir Prancūzijos, 
galėtų būti įvadu į Euro
pos didžiųjų pajėgų gyny
binę struktūrą, nepriklau
sant nuo JAV - bių. 
Tikimasi, kad ir kitos 
Europos Sąjungos valsty
bės norės prisidėti, nepa- 
Kenkiant NaTO organi
zacijai.

Tokio pakto idėja kilo 
po įvykių Kosove. "Mes 
norime, kad Europa bū
tų pajėgi pati atbaidyti 
tokius kaip Milosevic, 
Amerikai nepersveriant 
gynybinės technikos.

Europiečių pajėgos tu
rėtų, kaip pasisakoma 
"London Times", treniruo
tis kartu ir konsoliduoti 
ginklų sistemas, imtis 
didesnės atsakomybės, 
taip pat suintensyvinti 
žvalgybos duomenų pasi
keitimą.

Paktas pasirašytas 
SAINT-MALO, o įvairūs 
kiti su juo susiję klausi
mai buvo svarstomi Pary
žiuje.

TRYS NAUJOS NATO 
NARES ~

LENKIJA, VENGRIJA 
ir ČEKIJA š.rn. gruodžio 
mėn. 4 d. Olandijai, kar
tu su kitomis valstybė
mis patvirtinus savo pri
tarimą, buvo priimtos i 
NATO organizaciją.

Šios valstybės taps ofi
cialiomis, pilnateisėmis 
narėmis 1999 m. balan
džio mėnesi,, kuomet bus 
minima 50-ji NATO or
ganizacijos sukaktis.

NATO PRIĖMĖ DU 
LIETUVOS PROJEKTUS

š.rn. lapkričio mėn. 6 
d. suteikė oficialų statu
są Lietuvos mokslininkų 
sukurtam lazeriniam šau
dymo treniruokliui ir ori
ginaliam minų ieškikliui.

iš pasiūlytų visų vals
tybių 20-ties ginkluotės 
kūrinio srityje projektų, 
buvo atrinkti 6. Du pir- 
imtieji projektai - Lietu-

vos Puslaidininkių Fizi
kos Instituto ir Kauno 
Technologijos^ universite
to darbai. §To universi- 
teto teorinės mechani
kos katedros vedėjas - 
prof. Algimantas Federa- 
vičius.

VISUOTINĖS ŽMONGAUS
TEISES PASKELBTOS 
PRIES 50 METŲ

1948 m.,gruodžio mėn.
10 d., Paryžiuje buvo pa
sirašytas pareiškimas "U- 
niversal Declaration of 
Human Rights”.

Didžiajame šios su - 
kakties minėjime dainavo 
2 kanadietės-Alanis Mo- 
rissette ir Shania Twain, 
gruodžio mėn. 10 d.

• MASKVOJE spaudos 
konferencijoje 3 žymieji 
buvę slaptosios tarnybos 
agentai - Mikhail Trepaš- 
kin, pulk. Aleksandr 
Litvinenko ir trečias, už

sidengęs veidą liudytojas, 
apkaltino savo viršinin
kus už duodamus įsaky
mus nužudyti ar pagrob
ti jiems nepatinkamus 
asmenis, ne būtinai kri
minalistus. Taip pat jie 
patiekė įrodymų, kad 
aukštas pareigas einantie
ji kai kurie kariškiai 
yra įsivėlę į nelegalų 
ginklų pardavinėjimą, 
prievartinius metodus ir 
nužudymus. Apie šią kon
ferenciją rašoma ir di
džiųjų dienraščių pusla
piuose JAV ir Kanadoje.
KREMLIUS ATVIRAI 
KALBA APIE JELCINO 
SVEIKATĄ

Pirmą kartą viešai ir 
atvirai Rusijos Preziden
to spaudos atstovas D.Ja- 
kuškinas paskelbė,jog,da
lyvaudamas labai intensy 
vioje perrinkimo kampa
nijoje, B.Jelcinas pergy
veno keletą širdies ata
kų. Gydytojai jau seniau

buvo paskelbę, kad 1996 grindinė liberalų įstaty- 
m. Rusijos Prezidentas mų leidėja Galina Sta - 
buvo tokią ataką gavęs, rovoitova. Prezidento pa- 
Fizinė, emocinė ir psi- reiškimas daugiausia si m- 
chologinė įtampa priside- boliškas, nes jis dabar
da prie Prezidento su- 
menkėjusio atsparumo 
paprastiems susirgimams 
-gripo ar persisaldomo,- 
pasakė D. Jakus'kinas.

© JAV prez.Bill Clinton'as 
pasiryžęs baigti nesutari - 
mus vykdant taikos proce
są^ Izraelio ir Palestinie - 
Čių vyriausybėse , lankėsi 
Jeruzalėje ir Vakarinėje 
Gazos srityje. Užklaustas 
žurnalistų, ar manąs atsi
statydinti is Prezidento 
posto, atsakė neigiamai.
• NAUJAS "Pasaulio 
Lietuvio" redaktorius yra 
Arvydas RENECKIS. Nau
jas E - mail adresas: 
"Pasaulio Lietuvis", 
14911 127 th St.,
LEMONT, IL 60439-7417;

Fax: 630 257 9010.

JELCINAS VĖL PATVAR- 
K Ė REIKALUS

Š.m. gruodžio mėn. 7 
d. Rusijos Prezidentas 
atvyko į Kremlių trims 
valandoms, palikęs ligoni
nę, kur sveiksta nuo 
plaučių uždegimo. Ap
žvelgęs savo prezidenti
nius bendradarbius, lėtai 
ir griežtai žvelgdamas į 
kiekvieną, pareiškė: 
"Stiprios disciplinos,
tvarkos ir reformos 
mums trūksta")

Ir rado išeitį,-"atlaidų 
ožius": savo biuro
viršininką, vieną savo ar
timiausių ir ištikimiau
sių padėjėjų Valentin 
Jumasev'ą, ir tris savo 
deputatus. Pareiškė, kad 
jis asmeniškai imasi atsa
komybės už "visas galin
giausias ministerijas.. į- 
skaitant teisingumo 
ministeriją ir mokesčių 
reikalus".

Galingiausiomis minis
terijomis yra tos, kurios 
turi ryšį su valstybės gy- 
nyba ir saugumu.

Teisingumo ministerija 
ir mokesčių rinkimas, 
pagrindiniai veiksniai ko
voje su nusikaltimais ir 
korupcija, ypač dabar 
pasidarė dar svarbiau, 
kai buvo nužudyta pa

jau turi galią toms 
paminėtoms ministeri
joms. Kaip vargšei Rusijai 
atsikratyti sovietinio ve - 
žio pasekmių^ kurios da - 
bar visu ryškumu į plečia
si ?
• RUSIJOS KOMUNISTU 
lyderis Genadij Žiugano- 
vas pareiškė, kad vėl 
bus kuriama Sąjunga. Jai 
esą priklausys Rusija, 
Gudija (Baltarusija), Uk
raina, Moldova ir Armė
nija. Jam dar nepaaiškė
jo, kad komunizmas iš
ugdė korumpuotą, žiau
rią ir pasyvią visuomenę.
• JONAS PASLAUSKAS, 
Lietuvos Ambasados m i. - 
nisteris -patarėjas, paskir
tas ambasadoriumi Gudi
joje. Iki dabar dirbo Lie* 
tuvos Ambasadoje,Ottawa
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Mieli Kanados lietuviai

Kalėdiniu Švenčių bei Naujųjų 
1999 "uJų metų proga

linkiu sveikatos, laimės, pilnatvės šeimos gyvenime!
Didelės sėkmės lietuviškoms mokykloms, parapijoms, laikraš

čiams, rateliams, organizacijoms, Kanacos Lietuvių Bendruo
menės tautinei veiklai.

Ta proga noriu širdingai padėkoti už paramą Lietuvos Valsty
bės užsienio politikai, kuri siekia, kad nepriklausoma Lietuva 
pilnai įsilietų į Vakarų demokratinių valstybių tarpą.

Linksmų šv. Kalėdų!

Dr. Alfonsas Eidintas 
Ambasadorius

P .S. Bendradarbių ar korespondentų spausdinamos mintys ne— 
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei, Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, grąžinami tik 
is anksto susitarus, U z skelbimų turinį redakcija arba 
leidykla neatsako.

I Season’s Meilleurs 
^GREETINGS VOEUX

</.(*

§ verta pagalvoti.

? Kiekvienu atveju, abu 
vadovai sutinka, kad "vi-

P šokių pataisų iniciatoriai 
§gali jas ramiai rengti ir 
K teikti-svarstysime" - buvo 
p pasakyta. (O vis dėlto, 
S būtų labai įdomu 
^sužinoti, kodėl pav., V. 
2Žiemelis nepatenkintas?).

m / V* c

įtraukė 
liuos".Lietuvoje Valdyboje nebebus Vid

manto Žiemelio, Laimos 
Andrikienės - Žiemelienės, 
Nijolės Oželytės - Vaitie
kūnienės, Rimanto Plei
kio ir jaunųjų konserva
torių vadovo Andriaus 
Kupčinsko.> »

_ Daugiau kaip 60 dele- 
suvažiavimas vyko Vals- gatų buvo pareiškę prie- 
tybiniame Dramos teatre 
Vilniuje.

TS skilimo tikėjęsi 
kai kurie priešininkai 
nusivylė. Jo neįvyko. 
Absoliučia balsų daugu
ma patvirtinta partijos 
veiklos programa iki 
2000-jų, kaip ir politinė 
orietacija. "Nuo dabar 
Konservatoriai yra mo
dernaus konservatyvizmo 
principais pagrįsta cent
ro dešinioji jėga".

Vyt. Landsbergis nepa
sitenkinęs viešu jo per
rinkimu, paparašė slapto 
balsavimo. Juo buvo pa
tvirtintos pakartotinos 
partijos pirmininko pa
reigos, o partijos valdy
bos pirmininku išrinktas 
Gediminas Vagnorius. 
2 psl.

B.N.

TĖVYNĖS SĄJUNGA 
NESUSKILO

Lapkričio mėn. pabai
goje TS/Konservatorių 
nepaprastai gausus su

kaištų, kad partija, pri
imdama "valstybei ir vi
suomenei svarbius spren
dimus", nesitarusi su par
tija, padarė klaidų, Ku
rios nulėmė prezidenti
nius rinkimus 
neapgalvotų 
tekta visų 
ministerijų.

Vėliau
Elvyra 
"vardan visų santarvės", 
ragino tuos atstovus 
(daugiausia iš Kauno) at
siprašyti už nepagrįstas 
kritikas. Nes, anot jos, 
jeigu Vyriausybė 1991 m. 
nebūtų pradėjusi privati
zavimo, Lietuvoje dabar 
būtų tokia pat padėtis 
kaip Gudijoje (Baltarusi
joje). Apie tai visiems

kad del 
veiksnių ne- 

strateginių

Seimo narė1 
Kunevičienė 1

Sv. Kalėdų
proga

p Suvažiavimą sveikino 
&po Vytauto Landsbergio 
2 pranešimo, Prezidentas, 
?įvarios politinės partijos 
_ ir organizacijos, užsienie

čiai TS draugai ir 
Pramonininkų konfedera 
ei jos pirm. Bronislovas 
Lubys ir garsusis lakū-

£nas Jurgis Kairys nepa-
3 miršo TS gos ir Čečėni- 
?"jos parlamentas.

Daug dėmesio teko ir 
P suvažiavimo meninei pro- 
g gramai: grojo W.A. Mo- 
g zartą, A. Vivaldi. O vi- 
a durnaktį, pasibaigus su- 
Jg važiavimui, dar užsilikę

150 žmonių ySį jr jei audra ištikus, 
"Ąžuolai za- Verstų stulpą vieną,

id iš tų, kurie prilaiko 
ta mūsų namo sieną, -

Namas negrius -
Sa Iš baimės jūs neišlakstykit, 
ta Tik vietoj to stulpo,

Tą pačią dieną, 
Ja Tuoj kitą statykit!
ta (V. Kudirka)

nuoširdžiai sveikinu Kanados 
lietuvius ir dėkoju už Jūsų 
nuolatinę paramą Lietuvai 
bei lietuvybės išlaikymą 
Kanadoje.

Žengdama į

1999 METUS
LIETUVA, ekonomijos augimu 
pirmaudama tarp išsilaisvinu
sių valstybių mumyse sukelia 
pasididžiavimą ir ryžtą 
ateities darbams

Haris Lapas, 
Garbės Konsulas

OFICIALIAI . IŠTEISINTA 
SEIMO NARĖ LAIMA 
ANDRIKIENĖ

Speciali 
Prokuratūos 
saugumo ir 
reigūnų 
grupė. Po apie 10 mėne
sių trukusių tyrimų ga
lutinai nustatė, kad Kau
ne vykusio piketo metu 
kaunietis’ V. Pundzius 
nebuvo kliudytas tuome
tinės Europos Reikalų 
ministerės Laimos And
rikienės. Jis dviejų ko
misijų ir užsienio spe
cialistų patvirtinimu 
rė nuo širdies ydos 
ko buvo parkritęs ir 
vęs galvos traumą.

Laimos Andrikienės - 
Žiemelienės komentaras: 
"Pagaliau visuomenė 
sužinos, jog aš nesu kal
ta".

Generalinės
Valstybės 

policijos pa- 
operatyvinė

mi- 
dėl 
ga-

G šmeižikai ir melagin
gi liudytojai buvo gana 
plačiai atvėrę gerkles.
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| Šv. Kalėdų ir
g Naujų metų

proga siunčiame
0 nuoširdžiausius.

linkėjimus broliams ir sesėms Tėvynėje
ir išeivijoje.

Sveikiname Kanados lietuvius ir dėkojame 
į® jiems už vieningą darbą bei pasiaukojimą 
& mūsų tautos gerovei.
0 Kanados lietuvių bendruomenės krašto valdyba -

Algis Vaičiūnas, Marija Vasiliauskienė, Rūta 
Žilinskienė, Silvija Piečaitienė, Marytė Balai- 

ta šytė, kun. Edis Putrimas, Irena Ross, Rasa 
Sį Kurienė, Rimas Kuliavas, Matas Stanevičius.
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* K.L.8. MONTREALIO APYLINKĖS VALDYBA S

naujų metų 
visiems giminėms, &1 1 ‘ i
draugams ir pažįstamiems linki -

SILVIJA, ARŪNAS, ANTANAS ir DANIELIUS 
STAŠKEVIČIAI

Lietuvoj e
LIETUVOS SAUGUMAS 
UŽTIKO UŽSIENIO 
ŠNIPĄ

Š.m. gruodžio men. 4 
d. prez. Valdas Adamkus 
padėkojo Valstybes Sau
gumo departamento pa
reigūnams už sėkmingą 
kontražvalgybos operaci
ją, trukusią 4 mėnesius. 
Nuo komentarų susilaikė 
Prezidentas, kaip ir Vals
tybės Saugumo dep. 
generalinis direktorius 
Mečys Laurinkus.

Planuojant šią operaci
ją, apie ją buvo praneš
ta ir Seimo Pirmininkui 
Vyt. Landsbergiui ir prerru 
jerui Gediminui Vagno
riui. Pasisakyta tik kad 
bandyta išgauti žinių 
apie Lietuvos ginkluotą.
MINISTERIS PIRMININ - 
KAS PASVEIKINO KAU
NO ARKIVYSKUPĄ

Š.m. lapkričio mėn. 6 
d. min. p-kas Gediminas
VAGNORIUS aplankė 
arkiv. Sigitą Tamkevičių 
jo 60 metų amžiaus 
sukakties proga ir pasvei
kino Jo Ekscelenciją sa
vo ir visos Lietuvos vy

Džiugių

švenčių

B
 » IR KŪRYBINGŲ 

įį i Naujų Metų 
Sį visiems draugams 

ir pažįstamiems 
linki

Birutė Nagiene 
Gintaras,Aldona,Justinas ir Marius Nagiai

1998. xn. 15

riausybės vardu. Įteikta
me sveikinime rašoma: 
"Kai mūsų Tėvynė kentė
jo dvasinės tamsos ir ne
laisvės metus, KRONI
KOS spindulių šviesa Jūs 
rodėte Jautai tikrąsias 
vertybes, atkakliai puo- 
selėjote ir skelbėte Švie
siąją Viltį. Bažnyčia 
Jums patikėjo didžiai 
garbiną pareigą vesti 
metropoliją į III iąjį tūks 
tantmetį meilės Dievui 
ir žmonėms, laisves bei 
tiesos keliais”.

• VILNIUJE mirtinai su
žalojo Lenkijos Gozovo 
miesto dramos teatro 
aktorių, 47 m. amžiaus 
Kazimierz Zaklukiewicz , 
ir jį apiplėšė 18 m.am
žiaus Vadimas Kasijanas 
ir 17 m. amžiaus Artu
ras Sadauskas.Abu jau 
buvo teisti už vagystes.

Sunku tikėtis, kad 
bausti, bet negavę jo
kios psichologines pagal
bos jaunuoliai nusikalti 
mų nekartotų. Šios prob 
lemos sprendimas aktu
alus ne tiktai Baltijos 
posovietiniuose kraštuose; 
bet ir visur kitur, tiek 
ir stame kontinente...

Tikinamės ie Lietuvoje 
tuo rūpinamasi.

KOKIOS YRA TIKROS
ALGOS

Vyriausybes Spaudos 
tarnyba tvirtina,kad nė 
vienas jos įstaigų parei - 
gūnų negauna 10 ar dau
giau tūkstantių litų atly
ginimo per mėnesį, kaip 
kad nepatikrintai skelbia 
kai kuri spauda.

Vyriausybės nario už
mokestis, atskaičiavus 
mokesčius, sudaro 4,193 
lt., Vyriausybės kancelia
rijoje dirbančių vyr.speci 
cialistu alga vidutiniškai 
yra 4,599 lt. Spaudoje pa 
minėti Vidaus Reikalų 
viceministeris, atskaičia
vus mokesčius, iš tikrųjų 
gauna 7,126 lt., o polici
jos generalinis viršininkas 
(dar vis vadinamas komi
saru) gauna 7,970 lt.mė
nesinio atlyginimo.

Taip pat primenama, 
kad yra įstatymu nurody
ta, jog Ministerio Pirimi- 
ninko atlyginimas sudaro 
60%, o Vyriausybės na - 
rių- ministerių - 50 %
valstybės prezidento atly
ginimo dydžio.

JONO ŠČEPONIO 
DARBAI NEŠA GERĄ 
DERLIŲ

Marijampolės apskr. 
Kalvarijos miestelyje grū
dų ir miltų specialistas 
išradingai pakėlė kepyk
los verslą, pagaminant 
gerą duoną ir suteikiant 
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Sveikiname
mielus gimines, draugus 

ir pažįstamus, tia ir Lietuvoje

šv. Kalėdų ir
Naujų Metų proga

linkėdami džiaugsmo ir 
Dievo palaimos 

naujaisiais metais —
Juozas ir Danutė Daniai

Ottawa, Kanada

darbo bent 50 ciai gyven
tojų.

įsigiję seną pastatą, J. 
Ščeponis įsirengė nedide
lį malūną. Netrukus Kal
varijoje, nelupikaujant, ge
rai sumaltų grūdų ir pik- 
liavojamų miltų pyragams 
gandas pasiekė ir toliau 
apylinkėse gyvenančius 
kaimiečius, kepyklėlių sa
vininkus. Jie pradėjo at- 
važinėti į Kalvariją susi
malti grūdų, nusipirkti 
miltų.

Susitaupius pelną, malū
no pajėgumas buvo su
stiprintas, dar vėliau nu
sipirkus dar vieną pastatą 
- įrengta ir kepykla.

Jonas Ščeponis savo 
ūkinę bendrovę pavadino 
"Kratonas", o pasisekimo 
paslaptį apbūdina taip: 
"Viskas, nuo grūdų supir
kimo, malimo iki kepimo 
ir kepinių išvežiojimo 
pirkėjams privalo būti 
atliktas pavyzdingai. Ir 
dar - negalima tenkintis 
tuo, kas pasiekta. Jei 
manysi, kad jau viską da
rai tobulai (ir apsileisi), 
bematant tave aplenks 
sumanesnis.

Kepėjos per mėnesį 
uždirba po 1000 litų, o 
kartais ir daugiau. Yra 
ir naktinė kepėjų pamai
na, ir dar neprašvitus, 
kepiniai išvežiojami į 
Marijampolę, Vilkaviškį, 
Kėdainius... Taip, kas 
rytą išveža po 4-

5 tonas duonos.
Mielai pavadintos duo

nos rūšys: balta plikyta- 
-"Šventinė”, "Kvietelis", 
"Palanga"; juoda plikyta
- "Bočių duona", juoda>
- "Kauno", "Bajorų", "Mo
čiutės pyragas" ir moder
niškai - "Kalvarijos baton- 
nai". iš viso yra 17 kos 
rūšių ir pavadinimų 
kepinių.

• NEDARBO nuošimtis 
BALTIJOS valstybėse 
spalio mėnesį yra ma
žiausias Lietuvoje: 6%; 
Latvijoje - 8.2%, Estijoje- 
9.6%.

• ELTA paskelbė, kad 
veterinarijos valstybinė 
tarnyba sulaikė per 9 
šių metų mėnesius netin
kamas, apkrėstas bakte
rijomis importuotos žu
vies 4,620 tonų Klaipė
dos uoste.

• MAŽEIKIŲ NAFTA 
pradėjo eksportuoti dvie
jų rūšių benziną į Vaka
rų Europą ir Šiaurės 
Ameriką, nes prarado 
rinką Rytuose dėl tebe- 
vykstančios krizės Rusi
joje. Taip pat padidins 
eiksportą į Lenkiją, kur 
lietuviški naftos produk
tai jau įsitvirtinę.

Į Šiaurės Ameriką Lie
tuvos benzino eksportas 
vyksta per Latvijos Vent
spilio uostą.

* 
&
Ą
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PASIRINKIMAS
, Birutė Baltrušaitytė

Nukariautieji neturi ateities! Nukariautas nėra

• Š.m. lapkričio mėn. 12 -nuošė žemėlapiuose ji ne- 
d.
GUDIJOS prezidentų 
ADAMKAUS ir A. LUKA
ŠENKŲ oficialus susitiki
mas pasienyje MEDININ
KUOSE.

Bendrame pareiškime 
spaudai pasisakoma, kad 
Lietuva ir Gudija (Balta
rusija) įsipareigoja gerb
ti Žmogaus teises ir pa
grindines laisves, taip 
pat laikytis visų tarptau
tinių įsipareigojimų.

To nebuvo padaryta, 
beje, staigiai išvarant 
valstybių ambasadorius 
iš jų įstaigų Minske, gy
venamajame rajone 
dy-

Del to buvo kilęs 
tautinis skandalas: 
ir Europos Sąjungos 
tybių ambasadoriai 
atšaukti į savo sostines. 
Lietuvos ambasadorius 
Viktoras Baublys pareiš
kė diplomatiškai, kad 
grįžta į Vilnių "netermi
nuotų atostogų".

Taikdariška laikysena 
vis dėlto gal ir buvo 
toleregiškesnė, nes da
bar, per pastarąjį valsty
bių vadovų susitikimą, 
buvo susitarta, ypač dėl 
nelegalių emigrantų, at
vykstančių per Gudiją, 
grąžinimų.

O Lietuva neprarado 
orumo, surizgusiam A. 
Lukašenko staiga pakei
tus nuomonę ir Lietuvai 
darant "išimtį" pasiūlius 
sugrįžti į pastatus, iš ku
rių buvo išprašytas amba
sadorius. Lietuvos vyriau
sybė ramiai ir gražiai 
įsigijo pastatus kitoje 
vietoje.

Beje, JAV Valstybės 
sekretorės pavaduotojas 
Stobe Talbott’ as lanky
damasis šių metų vasarą 
Vilniuje, buvo pagyręs 
Lietuvos laikyseną amba
sadų skandale Gudijoje.

įvyko LIETUVOS ir
V.

Droz-

tarp- 
JaV 
vals- 

buvo

m, 
ribų. 
1772

buvo pažymėta, f Didžio
sios Lietuvos Kunigaikš
tystės sudėtį Gudiją pri
jungė Didysis Lietuvos 
Kunigaikštis Gediminas 
(1275-1341 m.) ir Didy
sis Kunigaikštis Algirdas 
(1296-1377 m.).

Lietuviai
Gudiją pradėjo 
dinti nuo XVI 
gos, nors Rusijos Imperi
ja skelbė, kad gudai ne
turi savo tautos, o tik 
vartoja gudišką tarmę.

Lietuvių tautosakoje 

minima tik gudai,

oficialiai 
taip va- 

a. pabai-

yra dainų ir priežodžių 
kur
bet nėra nieko paminėta 
apie baltgudžius. Ir da
bar lietuviai turėtų kraš
tą vadinti tik Gudija, o 
jos gyventojus gudais, 
jeigu jie patys tokiais sa
ve laiko!

Tokie kalbos terminai, 
kaip "Baltarusija" ir 
"baltarusiai", yra carinės 
Rusijos imperijos valdžios 
išsigalvojimo padarinys. 
Tačiau dabar jis yra la
bai ydingas.

Kanados lietuvių laik
raštis NEPRIKLAUSOMA 
LIETUVA savo 
niuose pamini 
Nuostabu, kad 
išeivijoje Gudija

kad laikraštis 
spausdinamas Vilniuje bei 
Kaune. Jis buvo aktyvus, 
kaip sakosi, Gudijos opo
zicinio "Liaudies fronto" 
nariu ir bijodamas, kad 
su juo bus susidorota, pa
liko Gudiją prieš 2 metu. 
Politinio prieglobsčio yra 
prašęsis Čekijoje ir Vo
kietijoje. Lietuvos parei
gūnų buvo sulaikytas trau
kinyje Varšuvos - Vilniaus 
ruože, nes neturėjo Lie
tuvos v vizos. Prieglobsčio 
paprašė pagal visas tarp
tautines taisykles, vos 
atsidūręs Lietuvos terito
rijoje.

PING PONG KLUBO 
DEŠIMTMETIS

APIE GUDIJĄ...
Lietuvoje iki 1566 

nebuvo teritorinių 
Nuo 1566 m. iki
m. Lietuva turėjo 9 ad
ministracines sritis, ku
rias vadino palatinomis. 
Po trečiojo Lietuvos - 
Lenkijos padalinimo 
(1795 m.), Rusijai atite
ko dalis teritorijos, ku
rią pavadino "Baltarusi
jos gubernija". Tai buvo 
Gudijos valstybė, bet se-

straips- 
Gudiją. 
lietuvių 

geriau 
žinoma, negu Lietuvoje! 
Vietiniai Gudijos kaimy
nai, šia prasme, parodo 
savo neišprusimą. Prieš
karinės Lietuvos rašygo- 
je ir kalboje, vis dėlto, 
buvo vartojamas termi
nas Gudija (pasitaikyda
vo ir "Baltgudija", bet 
tai buvo netikslu).

A. Barkauskas
(iš Kauno)

• RUSIJOS pilietybę tu
rintis Gudijos žurnalistas 
Vladimir Jakovlev’as, 4i9 
m. amžiaus, pasiprašė 
politinio prieglobsčio Lie
tuvoje ir gavo 
leidimą laikinai

Jis šiuo metu 
skirtinis svečias 
dės užsieniečių registra
vimo centre. Tyrimų sky
rius atlieka V.Jakovlev’o 
apklausą. Surinkta me
džiaga bus perduota 
Migracijos departamen
tui ir tuomet nuspręs, 
ar jis gaus politinį prie
globstį.

Su pertraukomis V. Ja- 
koylev’as yra leidęs laik
raštį "Nova ja Rosi ja" Gu
dijoje ir Rusijoje. įdomu,

oficialų 
pasilikti, 
yra iš-
Pabra-

Stalo teniso - ping- 
pongo- entuziastas, tre
neris buvęs profesiona
lus ’pingpongistas" nuo 
1958 -1966 m. kilęs iš 
Mažeikių, Helmutas LISI
NAS, daugkartinis čempi
onas, įvykdė didelį užma
nymą. Vilniuje iš apleis
tos profesinės technikos 
mokyklos Nr.2, prieš 10 
metų pradėjo apšvarinti 
jos sandėlį ir ten įkūrė 
stalo teniso klubą "Ping 
Pong" vaikams nuo 8- 
10 metų, ir neįgalintiems 
ir sveikiems, ir tiems, 
kuriems trūko tėvų dė
mesio ir meilės. Per de
šimtmetį žaidimo tech
nika ir pagrindais persi
ėmė daugiau kaip 1000 
vaikų.

Pabaigęs sportinę kar
jerą, Helmutas Lisinas 
su dideliu įsipareigojimu 
dirba šį visuomeninį dar
bą. Žurnalistui Tadui 
Žebrauskui "Lietuvos 
Aide" jis pareiškė, norįs 
išugdyti lietuvaičius pir
mos eilės stalo teniso 
žaidėjus Europoje. Todėl 
savajoja, kad tokių pro
gų mokyti 

, daugelyje 
kiekvienas 
užmokestį 
ti.

ir žaisti būtų 
vietovių, kad 

už nedidelį 
galėtų pažais-

surinkti duo-
"Diford" de-

• KAUNE 
menys,kad 
galinių tinklą kontroliuo
jantys nusikaltėliai, jau 
du metus pardavinėjo at
skiestą benziną normalia 
rinkos kaina. Tokiu būdu 
jie apgaudinėjo pirkėjus 
ir išsisuko nuo norma
laus mokesčio už

(nukelta i 5 psl...... )
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miręs, jisai snaudžia. Laiko ranka pažadins ir jį 
svies į dienos glėbį. Saulė jį apakins. Griūdamas 
susižeis kojas, betgi atsikels...

Mantas atsikėlė. Jis grįžo namo. Galbūt dešimt 
rudenų nubalnojo geltonus žirgus, galbūt dešimt pa
vasarių... Jis ėjo namo, beveik nieko aplinkui nebe- 
pažindamas, ir žmonės traukdavosi nuo jo, kai klaus
davo kelio prie Bysleidos upės. Jis dar neužmiršo 
notangų kalbos, nors tarpais pajusdavo, kad ima gal
voti vokiškai. Pater noster -Tawa Nouson - viskas 
pynėsi ir lipo ant paties liežuvio galiuko! Magdebur
ge jį pakrikštijo, Henriku, ten jis matydavo didžiulę 
mūro pilį, klaidžiodavo po jos arkomis. Jo dvasiškas 
tėvas ilgai ir kantriai aiškindavo kriškčionybės tie
sas. Jei kas dabar paklaustų Manto, žertų maldas 
kaip žirnius.

Ten gudri vaiko galva pavirto vyro galva. Viską 
girdėdavo ausys, viską regėdavo akys. Išmiklėjo 
rankos, jis jau perprato vokiečių karo meną. Vienin
telis Hirthalsas, vokiečių žemių sūnus, stebėdavos 
jo vikrumu ir drąsa. "Jei tu būtum germanų genties 
tada... - "Kas tada?"- smalsaudavo Mantas. -Atmink 
Hirthalsai, aš esu krikštytas..." - "Krikštytas, tačiau 
nemūsiškis’’,- atsiliepdavo tas netvirtu balsu.-’’Visi 
esame broliai Kristuje", - atsikirsdavo Mantas. Hirt
halsas tylėdavo, o kas tuomet dėdavos jo širdy. 
Mantas jau niekuomet nesužinos. Gražiai juodu išsis
kyrė, nes buvo bičiuliai. Ką jis ten dabar veikia? 
Gal ranką mankština su kitais riteriais?..

Mantas ėjo per girią. Jis labai daug žinojo, nes 
buvo išmokęs vokiškai. Žinojo, koksai piktas mies
tas išdygo vietoj prūsų Tvankstės - Karaliaučiaus. Ži
nojo, kad vėlei paskelbtas kryžiaus žygis prieš prū
sų gentis. Žinojo, kad naujasis magistras Poponas 
fon Osterna troško garbės - susišauks visus iš visų 
paviečių. O jis, Mantas, turi skubėti. Naktis prieša
ky. Turi pasiekti tėviškę prie Bysleidos upės krantų. 
Mokytis gyventi iš naujo. Su saviškiais (kol dar ne
vėlu).

Žmogus, kurį jis sutiko kotam girios gale, bakste
lėjo pirštu pietų link. "Tenai"- tepasakė, niūriai nu
žvelgdamas jaunuolį, kurio apdaras skyrėsi nuo jo 
kalbos ir nuo veido. Lyg viename žmoguje sėdėtų 
du... Mantas ir patsai jautė tą dvylipumą: senasis, 
anas vaikas ir dabartinis jaunikaitis glūdėjo jo kūne 
vos išsitekdami. Jie maitinosi jo krauju, nebeskirda- 
mi, ar čia pagonies, ar krikščionies kraujas. Vis vie
na buvo. Tiktai Mantui ne vis viena. Tenai jį vadi
no Henriku, o kaip reikės čia?.. Ir kas jį pasitiks?

Prie pilaitės jį pasitiko jauna mergaitė. Ji sto
vėjo vartuose, ir Mantas turėjo sustoti.

- Kas esi, ateivi? - paklausė ji.
- Aš esmai Mantas... Manteminių giminės vyras.

Mergaitė užsiplieskė raudoniu. Ji norėjo pulti 
prie jaunikaičio, apkabinti jo įdegusį kaklą, bet ne
drįso, o galbūt, Mantas pasirodė ne savas.

- Broli, - sunkiai išdaužė ji.
- Nomeda? - paklausė jis, vis dar netikėdamas 

savo akimis, kad mato tokią augalotą ir gražią sese
rį.

- Atsirnenti vardą...
- Asiminiau, at...
- Ar leisi eiti vidun?
— Ak! ji vėlei užkaito, šįsyk iš gėdos, ir greitai 

pasitraukė nuo vartų.Mantas žengtelėjo prie jos. Su
stojo, kiek padvejojęs, nusviedė kelionės maišelį į ša
lį, ir drūtai, vyriškai apkabino Nomedą. Jos nosį pa
kuteno prakaito ir kelio dulkių kvapas, bet pačiai 
buvo gėda ir gera, nors verk... Brolis atsirado! O, 
dievai, visagaliai, ar gali būti kas geriau?

- Nomeda, kur mūsų tėvai?-paklausė jis.
- Tėvas tada žuvo, kai tave išvedė...
- O motina?
- Nudūrė' riteris. Labai jam priešinosi... Senelis 
to greitai mirė... Aš visko neatsimenu...
- O tu?
- Mane užaugino dėdė. Namus iš naujo pastatė. 

Pilaitę...
- Aaa... Vadinasi, namai jau nebe tie...
Mantas atsisėdo ant ąžuolinio suolo prie švariai 

numazgoto stalo. Sesuo atnešė valgyti. Naujuoju pa
pročiu Mantas pakėlė ranką kryžiaus ženklui ir išvy
do siaubą sesers akyse. Nepersižegnojo, bet ir vai- • 
gio nepalietė. Tiktai kai sesuo išėjo kieman sutikti 
pargenamų galvijų, jis atsilaužė duonos kriaukšlę. 
Toji buvo kitokia negu Magdeburge. Jam pasidarė 
baisu, nesgi kaip reikės gyventi, jeigu viską imsi ly
ginti?.. Gyvendamas su savais negali jiems būti sve
timas... Atgal į Magdeburgą? Hirthalsas gal ir apsi
džiaugtų, ir senasis Pateris. Ne! Ir tenai jis buvo

(....nukelta į 5 psl. )
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TILŽĖS AKTO SUKAKTIS KALTI NA TAUTĄ
Lapkričio mėn. 30 d. Mažosios Lietuvos 

Rezistencinio sąjūdžio surengtas Tilžės 
Akto 80 metų sukakties minėjimas Čikago
je gretina Prūsų Lietuvos dramatišką pra
eitį su išsilaisvinusios tautos nusikalstamu 
nesuinteresuotumu jos didžia tragedija.

Teutonų ordinas 13-ame šimtmetyje, 
išblokštas iš barbariškų karų Palestinoje, sa
vo žmogžudišką įgudimą perkėlė į Baltijos 
kraštus, tariamai krikščionybės praplėtimo 
tikslais. įsigijęs Vakarų Europos paramą ir 
talką, ordinas Kristaus meilės ir taikos 
Evangeliją žmomijai pavertė į "kardu ir ug
nimi" vykdomą žmogžudystę tautų santy
kiuose. Lietuvių tautos dramatiškos 
apsigynimo pastangos prieš viskuo aprūpin
tą militarinę galybę, pareikalavo daugelio 
generacijų pajėgiausių žmonių gyvybės aukų 
o didelius krašto plotus nusiaubė dykromis. 
Per 200 metų krikščionybės vardu vykdomų 
šiaurinių invazijų ir užkariavimų ordinas ne
pastatė nei vienos bažnyčios žmonėms, ne
paruošė nei vieno kunigo jų kalba, net nei 
pradinio katekizmo supažindinimui su propa
guojamos tikybos pagrindais. Nesibaigiantis 
militarinis, naikinimas išsėmė tautos pajė
gas, išplėšė Mažosios^ Lietuvos žmonių lais
vę, bet nepalaužė ryžto ir vilties šviesesnei 
ateičiai.

Ateitis, tačiau, buvo pasmerkta dar 
baisesniam likimui. Staiga užplūdęs 
visuotinis, maras mirtinai nusiaubė vos ne 
pusę Mažosios Lietuvos žmonių. Lyg dar ir 

tokios tragedijos nebūtų buvę gana, okupa
ciniai valdžios organai pravedė kolonizaciją 
svetimos tautos masiniais antplūdžiais, nu
siaubusiais nelaimes ištvėrusius lietuvninkus 
pasisavinimu jų žemių, turto ir gyvenimo 
ateities. Atrodė, kad vietiniams žmonėms 
neliko rytojaus.

Nepaisant tokių neaprėpiamų Mažosios 
Lietuvos likimo smūgių laiko tėkmėje 
išlikusioms kartoms besikeičiant, nauji 
atgimimo daigai vėl pakilo gyvenimui 
savoje žemėje. Pamažu bet nesustabdomai 
besivystanti raštija, religiniai "surinkimai", 
draugijos, spauda, kultūrinė ir, pagaliau, 
politinė veikla išugdė krašte stiprias asme
nybes. Mažoji Lietuva vėl pasijutusi vienti
sa ir sąmoninga tauta 1918 metais, 
lapkričio 30 dieną pakilo Tilžės Akto dekla
racija, skelbiančia pasauliui krašto prisijun
gimą prie naujai atsistatančios tautos bend
roje Lietuvos valstybėje. Atrodė, kad po 
tamsių istorinių amžių, pagaliau, tauta bus 
atradusi savo ateities kelius.

Tolimesni tarptautiniai mechanizuoto bar
barizmo įvykiai parodė, kad krašto ir 
žmonių tragedijai neliko ribų. Hitlerio ir 

-Stalino sukelto Antrojo pasaulinio karo iš
davos Mažajai Lietuvai tiesiog stabdo žo- 
džius. Tūkstančius metų egzistavusi tauta, 
atkakliai kovojusi dėl teisės gyventi savoje 
žemėje, staiga turi būti dingusia, net be 
pripažinimo, kad ji yra buvusi. Tai siaubin
giausias genocidas viso pasaulio akivaizdoje 

ir grubi panieka tarptautinei teisei, krikš
čioniškai moralei ir gyvenamųjų laikų 
civilizacijai.

Kaip išsilavinusi tauta sutinka tokį sukre
čiantį praradimą broliško krašto, prieš 80 
metų drąsiai paskelbusio bendro valstybinio 
tapatumo ryšį? Deja, ji neparodo tokio ry
šio ir pasišventimo, kokį matome vykdant 
žydus, atstatant tūkstančius metų prarastą 
kraštą arba šiaurinius airius, nors ir 
praradusius tautinę kalbą ir jos apraiškas. 
Pasaulio lietuvių bendruomenę stebina, kai 
su apsilankančiais tautiečiais jau sunku su
megzti pokalbį apie genocido ištiktą Ma- 
žąją, Lietuvą. Jiems jau kliūva Tilžės, Kara
liaučiaus lietuviški vardai, bet Sovietskas, 
Kaliningradas, Krasnoznamenskas ir kiti, be 
kalbinių šaknų niekad neegzistavę 
genocidiniai mėšlainiai atstovauja sovietinio 
okupacinio šarmo sužalotą tautinį savigar- 
bumą. Tai per daug skaudūs reiškiniai 
minint Tilžės Akto tautos testamentą, pa
švęstą vykdyti laimingesnei tautos daliai. 
Ji^ turėtų rimtai sielotis dėl tokios 
sužalotos dvasinės būsenos. Pasaulio lietu
vių bendruomenėje Tilžės Aktas nelaukia 
tapti "Sovietsko" aktu.
Algis Regis, MLRS pirmininkas,
Ramūnas Buntinas - Tižės Akto minėjimo 

vadovas, 
Vilius Trumpjonas, Tilžės Akto minėjimo 

vadovas.

P ASIRINKIMAS (....atkelta iš 4 psl.) 
svetimas! Mantas pakilo nuo stalo, apčiupinėjo sieno
jus. Troba kvepėjo išdžiūvusiomis samanomis, tiktai 
motinos kvapo jau nebepriminė niekas. Nebėra jos, 
o jeigu ir būtų, ar jis nepasijustų esąs svetimas 
savo motinai?! Temo vakaras. Dangaus skliaute 
ryškėjo mėnulio ragas. Mantas stovėjo prie lango ir 
vis klausinėjo savęs, kodėl taip ilgai neįeina sesuo, 
kodėl negrįžta dėdė, kodėl jis keliavęs tokį ilgą ke
lią, dabar turi būti vienas čia, kur aplinkui notangų 
kaimas, jų pasėliai, dievai ir girių tankymės...Kodėl 
Dievas atkeliavęs su juo iš Magdeburgo, tasai Die
vas, kuris yra meilė ir taika, negali sutarti su no
tangų dievais, susėsti prie vieno ąžuolinio stalo?! 
Jei susėstų - įsigalėtų santarvė tarp notangų ir kry
žiuočių. Amžiams. Bet baisus yra žodis "jeigu", kai 
jis nieko neišsprendžia... Tawa Nouson, kės tu essai 
Fndancrnn ”

Sugirgždėjo priemenės durys. Pasigirdo du bal
sai - vyriškas ir moteriškas. Tuojau įeis Čia. Ir Man
tui teks apsispręsti, kaip kalbėti ir kaip klausytis. 
Mantas grįžo prie stalo ir vėliai atsilaužė duonos. 
Gal truputį virpėjo pirštai, bet kas juos matė, kas 
dabar pasakys, kaip ten iš tiesų buvo, juk jauni
kaitis, po tiek metų sugrįžęs į tėviškę, negalėjo 
nesijaudinti.

Ilgai jie sėdėjo tų vakarą: dėdė, diedienfe, No
meda, Mantas. Paskui prisirinko kaimynų - vos ne 
visas kaimas suėjo erdvion Manteminių sodybon. 
Dyvai ne dyvai - Mantas grįžo. Mat notangų vyres
nieji nutarė: uŽ kryžiuočių belaisvius atgauti saviš
kius. Mantas iŠ garbingos giminės, jaunas ir stiprus 
vyras, kaip jo nesugrąžinsi?! Bet jie, Notangos žmo
nės, tuomet dar nežinojo, kad Mantas yra pakrikš
tytas, kad išmoko svetimšalių kalbos ir rašto, kad 
jisai jau yra kitoks...

- Kaip ten gyvena krikščionys ?
Mantas tylėjo. Prieš akis iškilo storasienė Mag

deburgo pilis ( tokios neišgriausi1.), ilgi, siauri jos 
koridoriai (eidamas taip ir girdi savo žingsnių ai
dų...), statūs laiptai, pamaldų rimtis, iškilmingi loty
niški žodžiai, nardantys po skliautų išlinkimais, Šven
tųjų indų spindesys, ekstatiŠki riterių veidai, ne 
šios žemės povyzos, storos, masyviais apkaustais 
knygos... Nei Šito nepapasakosi. Kitoniškas pasaulis!..

- Kaip ten gyvena krikščionys?
...Sargybos, kūno mankštinimas, pasnikai, mal

dos, darbai, didelės kopūstų galvos darže...
- Sakai, Žolių lapus valgo....Cha, cha, cha!

Ilgai juokėsi, nes midus įkaitino, o Nomeda 
garsiau uŽ visus.

- Jų dievas gyveno Žemėje ir skelbė savo moks
lų dvylika mokytinių turėjo...]į suėmė tos šalies 
karalius, baikŠtydamasis.

- Jie visi bijo kitokių...
-...Kristus skelbė savo karalystę ir jos įstaty

mus...

- Kokius?
- Mylėk kitų žmogų kaip save patį...

- Tas neįmanoma, Mantai. Ar mes galime my
lėti kryŽininkus?!
(Mantas prisiminė Hirthaisą. Tokį...galima mylėti...)

- Tenai aš turėjau draugų iŠ anų...
- Tegul palieka savo dievų ir ateina gyventi 

pas mus!..
Ne, jis negali įsivaizduoti HIrthalso prūsų kaime, 

cha, tas būtų juokinga, todėl Mantas tik papurto 
galvų lyg dar būtų anas bernaitis, ir toliau pasako
ja apie Kristų.

- Jį nuteisė ir prikalė prie kryžiaus. Storomis, 
surūdijusiomis vinimis. Jis mirė baisiai kentėdamas...

Nomedos akyse blykstelėjo nuostaba, baimė 
ir gailestis. Senieji notangai jau yra ne sykį apie 
tai girdėję. Vieni vokiečiai kariauja, o kiti, būdavo, 
skelbia savo tikėjimą, tačiau vienas dalykas, kai 
kalba jų vienuoliai ar kunigai, o visai kitas, kai 
byloja saviškis, vyras iš Manteminių giminės, nors... 
kažin ar juo dabar galima visiškai pasitikėti...įkalė 
ten į galvą - neiŠmusi...

Dėdienė prasitaria, kad baisi toji tauta, kuri 
nukryžiuoja savo dievų, o paskui ima jį šlovinti...

- Ne visa tauta...
- Betgi karalius...

- Kristus kėlėsi iŠ numirusių, įžengė į, dangų 
ir ten dabar viešpatauja draug su Dievu tėvu, ir...

Notangai pagal senovės papročius degindami 
mirusiuosius, tikėdavo, jog mato protėvių vėles, 
kylančias dausų takais į amžiną gyvenimų, tačiau 
tokio prisikėlimo...

-..Jo mokytinis Petras tapo pirmuoju popie
žium...

Prabilus apie popiežių, visa troba bematant 
ima ūžti. Notangai Žinojo, kad popiežius Inocentas 
IV anuomet buvo paskelbęs kryžiaus žygių tačiau 
ar ne jisai pradėjo, jeigu jau tapo pirmuoju popie
žiumi?!

- Tegul palieka mus ramybėje, tegu leidžia 
gyventi, kaip patys norime...,

- Kodėl sakai ‘'tegu leidžia''? Mes neprašome 
jų leidimo...

Tai buvo dėdės balsas. Atšiaurus ir tvirtas, 
neperkalbamas.

- Jie geidžia, kad visi išganyti būtu, todėl...
- Ar todėl reikia mus Žudyti, trypti ir niokoti 

mūsų javus?..
- Tegu ateina su taikos vėliava...
- Verčiau tegu visai neateina. Ne kojos jų...
- Gyvensim, kaip mūsų tėvai gyveno...
- Mes nepuolame grobti jų žemių.
- NeuŽtark jų, Mantai.

Mantas ir pats suprato, kad beprasmiška kalbė
ti apie anųjų gyvenimą, papročius bei krikščionių 
bažnyčios tiesas. Vargu ar Čia kų įtikintų netgi 
pats geriausias pamokslininkas. Tokių jau ne vienas

(Nukelta į 6 psl........ )

(....atkelta is 4 psl) 
degalus valstybei. Tink
lui priklausanti bendrovė 
"Ogis" Kaune tokiu me
todu pardavinėdama sau 
susiglemžė daugiau kaip 2 
mil. litų. Skiediniui buvo 
vartojama medžiaga, ku
riai netaikomi akcizo 
mokesčiai.
TARPTAUTINĖ KOMISIJA 
PRADĖJO TIRTI OKUPA- 
CINIŲ REŽIMŲ 
NUSIKALTIMUS

Prez. Valdo Adamkaus 
iniciatyva sudaryta tarp
tautinė komisija nacių ir 
sovietų okupacinių reži
mų nusikaltimams Lietu
voje ištirti.

Rusijos istorikas prof. 
Jurij Afanasejev’as po 
pirmojo komisijos posė
džio pabrėžė, kad laikas 
sakyti tiesą, kokia karti 
ji bebūtų. Jis pasakė vie* 
ną iš tiesų, kad komisi
jai bus nelengva tirti 
sovietų nusikaltimus, nes 
Rusijos archyvų fondai, 
susiję su SSKP veikla 
iki dabar yra uždaryti. 
Vis dėlto, patvirtino jis, 
komisija turės nemažą 
pasirinkimą iš įvairiose 
valstybėse atliktų tyrinė
jimų šiais klausimais.

Komisija pirmame po- 
"sėdyje svarstė nacių ir 
sovietų nusikaltimus bei 
slaptąjį Robentropo-Molo' 
tovo paktą.

Komisijos nariai yra 
iš Lietuvos, Didž. Brita
nijos, Izraelio, Voketijos, 
Rusijos, JAV. Posėdžiau
ti rinksis 2 kartus per 
metus, bus atsakingi už 
šių darbo grupių išvadų 
skelbimą.

Nerašoma, kas finan
suoja. Stebėtina, kad į 
šią komisiją nebuvo dele
guota Lietuvos rezisten
cijos atstovų.

Š.m. lapkričio mėn.6 d. 
"TREMTINYS" paskelbė

( žiūr.6 psl..........)
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Lietuvoje
B.N.

pareiškimą Prezidentui, 
kuriame primenama: "dėl 
rezistentų ignoravimo ° 

...Valdant LDDP, rezis
tentai buvo ignoruojami 
taip pat kaip ir sovieti
niais laikais. Prez. A. 
Brazauskas išmetė iš 
Saugumo tarnybos vado
vo pareigų P. Plumpą. 
iš šios tarnybos rezisten
tai buvo išvaryti.

Jūs visiškai ingnoruoja- 
te visų Lietuvos rezisten
cinių organizacijų siūly
mus pasitarti ir pasinau
doti tų žmonių bei jų ap
linkos ištikimybe ir pa
tirtim i,netgi istorine pa
reiga ir atsakomybe, 
organizuojant Lietuvos 
saugumo tarnybos darbą.

...Jūs rugpjūčio 25 die
ną sudarėte darbo grupę 
dėl KGB tarnybos įverti
nimo, o rugsėjo 7 dieną 
-tarptautinę komisiją 
nacių ir sovietinio okupa
cinių režimų nusikalti
mams Lietuvoje įvertinti. 
Abiem atvejais nebuvo 
tartasi su rezistentais ir 
tose komisijoje nėra 
deleguotų rezistencijos 
atstovų, eilinį kartą jie 
ignoruoti.

... Siūlyčiau Jums pa
svarstyti ir išreikšti sa
vo nuomonę dėl reikalin
gumo Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos 
tyrimo centre skirti de
šimt rezistencinių orga
nizacijų deleguotų auto
nominių darbo vietų jų 
reikalams tvarkyti, taip 
pat dėl savaitinio jų pus
valandžio Lietuvos radiju- 
je ir televizijoje.

Algirdas Endriukaitis
• "TREMTINYS” nr. 42, 
lapkričio mėn. 13 d. lai
doje, atspausdino Algirdo 
ENDRIUKAIČIO praneši
mą ir siūlymą Kongreso 
NIURNBERGAS-2 orga
nizmo reikšmę ir būtiny
bę. Organizacinis komi
tetas jau yra nemaža nu
veikęs ir dirba toliau. 
Jis siūlo remtis tarptau 
tinio Karinio Tribunolo 
Niurnberge įstatais ir 
nuosprendžiais JTO gene
ralinės Asamblėjos 1946 
m. gruodžio men. 11 die
nos Rezoliucija 95(1), 
kur pripažįstama, kad 
Niurnbergo taisyklės 
laikosi tarptautinės tei
sės principų; 1949 m. 
Ženevos konvencijos ir 
papildomojo II-jo Proto
kolo nuostatomis bei 
1993 m. Tarptautinio 
Jugoslavijos Tribunolo 
įstatais ir kitais doku
mentais, susietais su ka
riniais nusikaltimais ir 
nusikaltimais prieš žmo
niją.

• 1999 m. vasarą, birže
lio mėn. 17 20 d.d. ŠVE
DIJOJE, Stokholme vyks 
III—ji Baltų studijų Euro
poje konferencija tema: 
’’Baltijos kraštai sovietų 
ir nacių okupacijos me
tais 1939-1991".

PASIRINKIMAS (....atkelta iš 5 psl) 
buvo pasiustas, bet veltui... Žmones gali įtikinti 
tiktai jų kasdienis gyvenimas, o kasdieniame gyveni
me notangai matydavo daug gaisrų, kraujo, plėšika
vimų - viskas iš svetimšalių. Kodėl Mantas kalbėjo? 
Gal panūdo saviškių akyse patikrinti tas tiesas, ku
rias jam persakydavo Pateris? O galbūt ? pasijuto, 
tegu ir trumpam, esąs visa galva aukštesnis už sa
vuosius? Juk ragavo rašto ir knygų, o to paragavęs, 
niekuomet nebebūsi toks kaip anksčiau. Bent jau 
viduje nebebūsi...

Kilo triukšmas, vieni balsai stelbė kitus. Veidai 
įraudo, tiško seilės, midaus taurės buvo nustumtos 
į. Šalį. Nomedos veidas atrodė išbalęs ir labai ne
laimingas. Nejaugi ji vėl praras brolį, kurį Šiandien 
spėjo taip karštai pamilti? Mantas tebesėdėjo pas
kendęs savo mintyse. Jis pasijuto kaltas, nes žmonių 
knibždelynėje negirdėjo atskirų balsų - viskas liejos 
į vieną grėsmingą murmesį, primenantį jūrą, Niauri

Yeah,
I want to. 

feel good?
For life.
...helping young people get ready tor the future

No one likes to be told what to do.
But you decide.

Smoking
Would you like to quit smoking? Would you 
like to help a friend quit? There is information to 
help. Like Quit 4 Life, a website (quit4life.com) 
for teenage smokers who really want to quit. 
Materials are also available on smoking 
prevention and second-hand smoke.

Alcohol and Other Drugs
What are drugs? Why do people use them? 
How do they affect your life? Even if you don't 
drink or use drugs, you probably know someone 
who does. We have information to help peers 
and youth groups deal with alcohol and other 
drug-related issues.

Nutrition
How you feel about yourself is very important. 
Good nutrition is all about making healthy 
food choices and achieving and maintaining 
a healthy weight.

ir pasišiaušusi, ji nepripažįsta kitokios teisybės. 
Mantas pakilo nuo stalo ir pasuko link durų. Norėjo 
nakties tylumos, atilsio nuo sielos chaoso, nors jam 
ir nežinomas buvo šis Žodis. Pro praviras priemenės 
duris išgirdo garsią Šneką.

- Jisai gali mus išduoti, jisai ne mūsiškis...
- Tylėk! - atsiliepė kitas. - Dar per anksti...
- Paskui bus vėlu.
- Tylėk!
- Nudėti jį! išdavikai kaip grybai dygsta...Antai 

Gedūnis...
- Tasai žemės geidė, todėl...O Mantas turi savo 

žemės...Ir jo giminė kitokia.
- Niekus tauški! Vos tik mūsieji susiuosto su 

vokiečiais, nesitikėk is jų nieko gero...
Balsai ūmai nutilo. Matyt, vyrai išėjo į kiemą. 

Mantas irgi išėjo. Pasiginčytų su vyrais, bet tie 
susigaudys, kad jų klausėsi. Netinka slapukaut su 
saviškiais. Kas kita, jei Čia būtų svetimšaliai...O!

Canada's Food Guide to Healthy Eating can help 
you make the right decisions so that you fee! 
good about yourself.

Fitness and Active Living
Being active is another thing that can help you 
feel really good about yourself. Canada's 
Physical Activity Guide to Healthy Active Living 
can help you make choices about physical 
activity - choices that are right for you.

For information on these and other 
Health Canada publications, please call:

1-800-OCanada
(1-800-622-6232)

TTY: 1-800-465-7735
Or visit us at:

www.canada.gc.ca

J1*1Canada
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quit4life.com
http://www.canada.gc.ca


Jau per 49 metus 
Montrealio Aušros Varių 
parapijos choras gieda ir 
dainuoja čia ir lietuvių 
telkiniuose Š. Amerikoje, 
aplankė su koncertais ir 
Lietuvą.

A.V. PARAPIJOS CHORAS 
MONTREAL Y JE, kartu su 
vadovu Antanu Mickum, 
mūsų solistais Gina Čap- 
kauskiene ir Antanu Keb
liu, muz. Lavrenti Djint- 
eharadze
sveikina

X-C-tAX PROGA

Sveikiname 
seses ir brolius šaulius 
ir linkime daug šventiško 
džiaugsmo ir laimės 
T 999 metais, gražaus ir 
sėkmingo šauliško darbo

HAMILTONO DLK ALGIRDO 
Šauliu kuopos valdyba

M ir linki daug džiaugsmo

t Naujuose
| Metuose!

visus ir "NL” skaitytojus 

su sv. Kalėdom

Angelė ir Vytas Kulniai, 
Rūta ir Myron Douglas, ir dukros

šv. Kalėdų ii 
Naujų Metų 

proga
SVEIK 
bendradarbius 
švenčių, ir geriausios sėkmės ateinanČiuo 
se metuose,-

į®

***********************************************

" G L O B 4 " - LIETUVOS - KANADOS VAIKU 
SALPOS FONDĄ jau penkeri metai remia LIETO 
VOS seimas, kuriose auginami našlaičiais tapę vai
kai . Kanadoje surinktos lėšos šioms šeimoms yra 
didelė parajna.

Sv.KALEDŲ ir NAUJŲ METŲ proga sveikiname 
visus Lietuvos-Kanados Vaikų Šalpos Fondo ’’GLO
BA” rėmėjus, linkime jiems ir jų šeimoms sėkmės, 
sveikatos ir visokeriopos gerovės.

Nuoširdžiai dėkojame sekantiems rėmėjams už 
šalpą Lietuvos našlaičiams 1997-taisiais ir 1998- 
taisiais metais:

Auko jo; - J.Akelaitis, N.K.Astravas, J.Bailey, 
P.Basys, L.Balsys,z J.Bakis, A.Basalykas, R.Bekeris, 
V.M.Butrimas, E.Cepas, A.Dagevičius, D.V.Dargis, 
J.K.Dubauskas, V.Gudaitis, J.P.Ivanauskas, J.M.Ja- 
nušas, N.Jukna, O.Jurka, J.Kaliukevičius, V.Kryža- 
nauskas, A. V.Kulnys, G.S.Kuzmas, P.Lapinskas, 
B.Lunas, Wm.Maskell Ins., A.Marcys, J.Meiklejohn, 
M. Noreika, V.Normantas, B.V.Palilionis, V.Packaus- 
kas, J .Paragauskas, O. J.Petkevičius, M.A.Radžiu- 
nas, T.Renkauskas, J.Rukša, V.Rukšys, L.Rutkaus- 
kas, J.M.Uleckas, M.Uleckas, G.Uleckas, G.Urbonas, 
A.A.Valadka, P.Vilutis, Z.Zebrauskas, Vancouver'!© 
lietuviai per V.Malerienę.

L. K.Vaiku Šalpos Fondas "Globa" 
***********************************************

^Message from 
the Mayor

MONTREAL
rest toi Jįįfl ville!

Aš reiškiu šilčiausius savo linkėjimus 
visiems montrealiečiams, 
metas būtų pilnas 
laimes.

kad švenčių 
meilės, taikos ir

Mano bendradarbiai ir aš nuoširdžiai 
kviečiame jus visus į Montrealio savi
valdybės salę gruodžio mėn. 24 ir 25 
d.d.j Švęsti kartu su mumis.

Džiugių švenčių !

AR ŽINOTE, KAD YRA PAVOJINGA 

UŽBLOKUOTI ARBA UŽRAKINTI ATSAR

GINIŲ IŠĖJIMŲ DURIS IR KAD TAIP 
DARANT GALITE GAUTI $300 BAUDĄ. 
NIEKUOMET NEPALIKITE DVIRAČIŲ, 
ATLIEKŲ MAIŠŲ AR SENŲ BALDŲ PRIE 
ATSARGOS (EMERGENCY) IŠĖJIMŲ DURŲ, 

NES TAI GALI SUTRUKDYTI JUMS ARBA 

KITIEMS NAMO GYVENTOJAMS APLEISTI 
PATALPAS GAISRO AR KITŲ NELAIMIŲ 
ATVEJU.

1998. XII. 15

Pierre Bourque 
Mayor

MONTREAL
You’re Uty city!

».-Tv-.

Montreali, esi mano saugaus gyvenimo 
miestas!

http://www.ville.montreal.qc.ca

TEIRAUKITĖS:
872-3181

7 psi.
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Mirus ilgamečiui "NL" rėmėjui, talkininkui

o Mirė DONATAS REN- 
KAUSKAS š.m. lapkričio 
mėn. 18 d.

Jis buvo ilgametis ’’Ne
priklausomos Lietuvos” 
skaitytojas, dirbęs Rėmė
jų būrelyje ir organiza - 
vęs ”NL" Spaudos Vaka
rus Toronte.

mėn. 31 d., 8 vai. v. 
• "NAUJAKURIŲ CENT- PRISIKĖLIMU p jos salė- 
RAS" ruošia NAUJŲ ME- je, III me aukšte. Kvie- 
TŲ sutikimą gruodžio čia ir šeimas su vaikais.

DONATUI RENKAUSKUI, 

užjaučiame Velionio šeimą - žmoną 
dukteris RASĄ ir YOLANDE SU 
ir kitus artimuosius - "NL"

TATJANĄ, 
šeimomis
VALDYBA

ir DARBUOTOJAI

s PRISIKĖLIMO P-jos su
rengta Sriubos Vakaronė , 
kamitetui vadovaujant dr. 
J.Čuplinskienei,praėjo ne
paprastai sėkmingai, su
rinkta $10.000.

Ši Parapija jau nuo 
1993 metų kas mėnesį 
siunčia $1.250 Kauno "Ca
ritas” ir $1.250 Vilniaus 
” Betanijos” vargšu valgyk
loms.

LIETUVIŲ NAMUOSE:
(& Lapkričio mėn.22 d. LN 
sekmadienio popietėje da 
lyvavo 203 žmonės. Pra
nešamus padarė ir su sve
čiais supažindino LN Mo
terų Būrelio narė Ona Y- 
čiene.

© LN 47-iu metu sukak - 
tis buvo atšvęsta pakilios 
nuotaikos vakare, lapkri
čio mėn. 7 d.

LN p-kas E.Steponas 
padėkojo Moterų ir Vyru 
Būreliams už darbus, y- 
padinga padėka išreikšta 
choro DAINA vad.muz. 
Lilijai Turūtaitei ir AT
ŽALYNO ansambliui su 
jos vedeja Aldona Zande- 
riene už linksma progra
ma.

Į si vakara buvo atvy
kę ir iš Lietuvos stažuoją 
kariškiai: kpt. Gintaras 
Smaliukas, kpt. Vytautas 
Rėklaitis ir vyr.leit. Ri - 
m antas J armaiavičius. J uos 
pristatė dalyviams ir nuo
širdžiai pasveikino.

Skanius pietus buvo pa
ruošęs V.Birštonas, o šo
kiams grojo Vaclovo Povi. 
lonio muzikinis vienetas.

Malonių Kalėdų švenčių 
ir laimingų naujų 1999 metų
giminėms, draugams ir visiems 

pažįstamiems linki —

2 Stasys, Marija ir Dana JOKUBAlClAI, <£
1 oronto

į SWWU IR

| NALįJŲ MlMT Pr°ga !

H nuoširdžiai linkime
S LAIMĖS ir SĖKMĖS
j mieliems
S kooperatyvo
H nariams ir
S visiems tautiečiams-

Toronto Prisikėlimo parapijos 
kredito kooperatyvas Q

PRISIKĖLIMO
Parapijos kredito kooperatyvas - i/
JL

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

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

LIETUVIŲ KLUBO 
NARIŲ SUSIRINKIMAS

Lapkričio 14 d. klubo 
salėje buvo sušauktas A- 
merikos Lietuvių Klubo 
narių susirinkimas, kuria
me klubo veiklos šakų 
atstovai padarė praneši
mus apie jų apsiimtus 
darbus. Kalbėjo Klubo 
kasininkas, bibliotekos 
vedėja, tautinių šokių 
grupės ’’Audra” vadovė, 
kultūrinio būrelio
pirmininkė, baro vadovas, 
biuletenio redaktorė ir 
administratorius, choro 
pirmininkėj vyrų dainos 
vieneto "Aidas" seniūnas, 
revizijos komisijos pirmi
ninkė. Ilgesnį pranešimą 
padarė Klubo pirn. Anta
nas Gudonis, pabaigoje 
padėkodamas visų veik-

(žiūr. 9 psl.)
8 psl.

KASOS VALtkNDOS: 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.o.: ketvirtadieniais ir penktadieniais nųQ.lv.p,p. iki ą.p.—

AKTYVAI per 58 milijonus dolerių
MOKA UŽ:

90-179 d. term, ind....................3.75%
180-364 d. term.ind...................3.75%
1 metų term, indėlius................4.00%
2 metų term, indėlius................4.10%
3 metų term, indėlius................4.20%
4 metų term, indėlius................4.25%
5 metų term, indėlius................4.50%
1 metų GlC-mėn.palūk..............3.75%
1 metų GlC-met. palūk..............4.25%
2 metų GlC-met. palūk..............4.35%
3 metų GlC-met. palūk..............4.45%
4 metų GlC-met. palūk..............4.50%
5 metų GlC-met. palūk..............4.75%
RRSP, RRIF ir OHOSP..............3.50%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind......4.25%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind......4.35%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind......4.45%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind......4.50%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind......4.75%
Taupomąją sąskaitą.................. 2.00%
Kasd. pai. taupymo sąsk......... 2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk.iki.......... 2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo............................ 7.75%

Sutarties paskolas
nuo............................ 7.75%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų...................... 6.10%
2 metų...................... 6.20%
3 metų...................... 6.30%
4 metų...................... 6.35%
5 metų.......................6.40%
Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2,3 metų............5.95%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas iki $15,000 
ir narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas taupymo 
sąskaitose.
Duodame komercinius 
mortglčlus Iki $725,000.

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

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

Sveikiname visus g 
lietuvius H

Ir ,Jt
NMJV METŲ 1 

proga ir linkime S 
Dievo palaimos W 
ateityje -

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

"PARAMA"
1573 Bloor St. West, Toronto

Telefonas 416 532-1149

JS

LIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 110 milijonų dolerių
MOKA:

3.75% už 30-89 dienų term, indėlius 
3.75% už 90-179 dienų term, indėlius 
3.75% už 180-364 dienų term, indėlius
4.00% už 1 m. term, indėlius
4.10% už 2 m. term. Indėlius
4.20% už 3 m. term. Indėlius
4.25% už 4 m. term, indėlius
4.50% už 5 m. term. Indėlius
3.75% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.25% už 1 m. GIC invest, pažym.
4.35%.už 2 m. GIC invest, pažym.
4.45% už 3 m. GIC Invest, pažym.
4.50% už 4 m. GIC invest, pažym.
4.75% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.50% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
4.25% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
4.35% už RRSP ir RRIF 2 m. term. Ind.
4.45% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. ind.
4.50% už RRSP ir RRIF 4 m. term. Ind.
4.75% už RRSP jr RRIF 5 m. term. Ind.
3.50% už OHOSP (variable rate)
2.00% už taupymo sąsk. (gyv.drauda)
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
4.25% už JAV dol.1 m. GIC
2.75% už JAV dol. kasd.pal. sąsk.

(US dol. Sav. Acc.j.

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.........7.75%
už nekilnojamo
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų...................6.10%
2 metų................... 6.20%
3 metų................... 6.30%
4 metų................... 6.35%
5 metų...................6.40%

su keičiamu 
nuošimčiu............. 5.95%

Duodame:
- asmenines paskolas 

Iki $250,000;
- mortglčlus Iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) Ir
- komercinius mortglčlus

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

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 M6P1A6 

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

Telefonas: 416 207-9239

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 26



floridą

rezultatai: pirm.-

los sričių vadovams, nes 
tiktai jų dėka klubas 
gali reikštis tautinėje ir 
kultūrinėje srityse.

Antroje susirinkimo da
lyje buvo vykdomi 
naujos 1999 m. valdybos 
rinkimai.

Suskaičiavus balsus, pa
skelbti
Albinas Karnius, vicep.- 
Loreta Kynienė, 
Kleofa r
kaitybos vedėjas— Jonas 
Kirtiklis, kasin. - Vladas 
Biknevičius. Direktoriai:- 
Dalia Adomaitienė, Ade
laida Balbatienė, Gražina 
Cibiene, Juozas Gečas, 
Anele Rutkauskiene, Aldo 
na Stasiukevičiene ir An 
tanas Viktorą. Naujoji 
valdyba perims pareigas 
nuo 1999 m. sausio men 
vidurio.

Susirinkime dalyvavo 
167 nariai. Pirmininkavo 
Antanas Gudonis, sekr. 
Gražina^ Cibiene. Susirin 
kirną užbaigus, visi pasi
vaišino kava ir gardumy 
nais.
ĮDOMI PASKAITA 
KLUBE

( sekr.
Gaižauskienė, sąs-

Lapkričio 15 d. sekma
dienį po pietų dr. 
Danielius DEGESYS pa
skaitė labai įdomią ir vy
resnio amžiaus asmenims 
aktualią, su praktiškais 
patarimais, paskaitą, ku
rios pavadinimas buvo 
"Atjaunėjimo hormonas ir 
gyvenimo ilgis". Pradžio
je pastebėjo, kad jau nuo 
neatmenamų laikų žmo
gus ieškojo Dūdų pristato 
dyti senėjimo 
Paskutiniaisiais 
tai jau beveik 
kiama, atradus
nėjimo hormoną, kuris pla
čiai naudojamas nepilnai

procesą.
metais
pasie-
atjau-

Džiugių

L. STANKEVIČIUS ir ŠEIMA

proga

IR

*
VISUS SAVO KLIENTUS, DRAUGUS

PAŽĮSTAMUS SVEIKINA
Genovaitė ir Leonas BALAIŠIAI r*

| Džiugių $V KM$DŲ IR

g LAIMINGŲ

linki visiems lietuviams 
giminėms, draugams ir pažįstamiems

LIETUVIŠKOS 
RADIJO 
PROGRAMOS 
VEDĖJAS

SV KALĖDŲ

NAUJŲ METŲ
Šviesoje u£ Lietuvos laisvę Žuvusiųjų 
brolių tėvynės meilės ugnis tebūna 
Švyturiu visiems pasaulyje esantiems 
sesėms ir broliams špuliams -

L.K. MINDAUGO- NERINGOS ŠAULIŲ KUOPA

ir laimingų

savo giminėms, 
draugams ir 

pažįstamiems linki 

MARIJA ir PETRAS GIRDŽIAI

mtuTmat asrasrasr uarur a«r a«rujrusr^jr

Kooperatyvas

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA SAVO NARIUS

BEI VISUS LIETUVIUS IR LINKI 
GRAŽIU, SVEIKU IR LAIMINGU DIENU- 

Valdyba, Komitetai ir Tarnautofai&

"Talka"

ŠVENČIŲ

proga

išsivysčiusių neūžaugų gy- Į&rgg-JKjįF 
dymui. Tyrinėjimai paro- w w ,
de, kad naudojant šį hor
moną bent šešis mėnesius, 
buvo pastebėti nuostabūs 
rezultatai. Gavusieji šį 
hormoną tikrai atjaunėjo, 
sustiprėjo raumenys, 
pržilę plaukai tapo tam
siais, padidėjo energija, 
sumažėjo riebalai ir 1.1. 
Šiuo metu Amerikoje šis 
hormonas yra labai bran
gus. Jis žymiai pigesnis 
Meksikoje. Ilgiau užtruku 
šių tyrinėjimų su dides
niu skaičiumi žmonių re
zultatai bus paskelbti se
kančiais metais 
tuomet paaiškės, 
galima daryti, kad išven
gus nemalonių senėjimo 
pasekmių.
KŪČIOS IR NAUJŲ 
METŲ SUTIKIMAS 
LIETUVIŲ KLUBE

Gruodžio mėn. 24 d., 5 
vai.v. Klubo didžiojoje 
salėje rengiama Kūčių 
vakarienė, kurios ruošai 
vadovauja Gražina VIK- 
TORIENĖ ir Anelė RUT
KAUSKIENĖ - RUTH, o 
joms talkina visas būrys 
klubo narių.
1998. XII. 15

VIENINTELIS LIETUVIŲ, BANKELIS KANADOJE
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

IALKA' LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo 9 v. 
ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p., penktadieniais - 
nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 12 v. 
dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ

ir 
kas

M.

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki....... 2.25%
santaupas............................... 2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk........ 2.00%
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 irRRIF
(Variable)................................ 2.50%
1 m. ind....................................4.25%
2 m. Ind....................................4.50%
3 m. ind....................................4.65%
4 m. Ind....................................4.70%
5 m. ind.................................... 5.00%

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

INTERAC KORTELĖ

PASKOLAS
Asmenines nuo.........7.15%
neklln. turto 1 m 6.350%

,3.75%
3.75%
4.25%
4.50%
4.65%
4.70%
5.00%

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

ŠV. KALĖDŲ IR I

švenčių proga sveikinu

visus savo draugus, artimuosius 
ir pažįstamus, linkėdamas

daug laimės —
A. KALVAITIS

*

®T8v£' .

9 psl.

LINKSMU

švenčiu vt
KLIENTAMS IR VISIEMS 
MONTREAL") LIETUVIAMS-

=UNERAL HOME^®Mini
' J.F. Wilson & Sons Ine.



*

žmona VALERIJA,
sūnūs EDMONTAS ir VYTAUTAS,
duktė IRENA,
a.a. sūnaus velionio žmona ILONA
12 vaikaičių ir 5 provaikaičiai.

A. a. PRANUI DIKAIČIUI mirus,

Kalėdų švenčių

PROGA, LINKI SVEIKATOS

IR DIEVO PALAIMOS

įį ATEINANČIAIS METAIS
•> ■...

SVEIKINA NARES 

ir VISUS TAUTIEČIUS

visus gimmes, artimuosius, draugus bei 
pažįstamus KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga

ir linkiu laimingų NAUJŲJŲ 1999-jų METŲ!

K.L.K. MOTERŲ D-jos MONTREALIO SKYRIUS •„ 
rS R

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU 
visus gimines, artimuosius, draugus

mūsų didejė padėka kuri. kleb. K. AMBRA
SUI, SJ, už gražų pamokslą, Seselėms už 
maldas, KLK Moterų d-jos pirmininkei Genei 
KUDŽMIENEI už surinktas aukas VAIKO TĖ
VIŠKĖS NAMAMS ir visiems aukojusiems.

Dėkojame visiems už užprašytas Mišias, pa
dovanotas gėles ir pareikštas užuojautas.

Visa tai mums palengvina liūdesio 
valandas.

į ir GERIAUSI NAUJŲ 1999 METŲ 
LINKĖJIMAI ”NL” Redakcijai, 

Administracijai, Valdybai ir visiems 
skaitytojams bei rėmėjams.

To širdingai Jums linki buvęs 
montrealietis -

• Prof. dr. Emilijus KNYS- 
TAUTAS, buvęs montrea- 
lietis, 1969 m. JAV-se, 
Connecticut universitete 
gavo fizikos daktaro laips
nį. Jis profesoriauja Que
bec’o mieste, Lavai uni
versitete, neseniai pa
gerbtas Lietuvos Mokslų 
Aka deni j jos, užsienio na
rio diplomu.

Sveikiname!
• KLKM D-jos Montrealio 
skyrius kviečia į savo 
visuotiną susirinkimą 
Seselių Namuose š. m. 
gruodžio mėn. 20 d., sek
madienį, po T1 vai? pa
matau.

© Skautų-čiiĮ KŪČIOS - 
gruodžio mėn. 18 d.,7 v.v. 
’’RŪTOS” KLUBO SĖK
MINGAS BAZARAS

Š.m. lapkričio men. 28 
29 d.d. vykęs bazaras 
pasižymėjo skanių pyra
gų gausumu, gerais ir ne
brangiais pietumis.

Pardavimui buvo ypač 
vaikams, dailių megzti
nių, pirštinių, kepurai - 
čių, salikų. C. Jasutiene 
pasiuvo gerą tuziną 
gražių chalatų, prijuos
čių. Netrūko medžiagų, 
rūbų, mezginių. Pažymė
tini iš retų daiktų elnio 
ragai ir iškimšta antis, 
kurie buvo tuojau 
nupirkti. Salia viso to vy
ko mažoji bei didžioji lo
terija. Viso to triūso 
energinga vadovė buvo 
Stasė Baršauskienė, o jis 
apsimokėjo, nes kas liko 
neparduota atiduota šal- 

virš 
klubo 
metų 
kny-

pai, o pelnas 
$1000. - lieka 
veiklai. Taigi, šių 
veiklą susumuojant, 
gos rodo linksmą 1998-jų 
puslapį.

P.S. Kažin kodėl šie
met nesimatė kitataučių 
svečių, kaip kad būdavo 
anksčiau. dal.
i u psl.

Augustas Mylė
Lietuva

* SKftALĖDCį/
''T

!• ir laimingų bei sėkmingų

‘ Naujų metų 
f linkime savo giminėms, 
J. draugams ir 
į pažįstamiems - 
į Silvija ir Vincas
i PIEČAIČIAI

K|

m? It®
V

i ■'

? w wi** t-

Kalėdiniu švenčiu
Naujųjų 1999 -tyų metų

GIMINĖMS, ARTIMIESIEMS, DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIESIEMS
LINKIME SVEIKATOS IR

G. Sibitienė,
A.Z. Urbonai

A. ir V.KerSuliai

bei

A.N.
V.M.

SĖKMĖS

Gudai, 
Murauskai,

proga

J. N. Vasiliauskai 
V. Skaisgirys 
J.A. išganaičiai

Jonas BITNERIS

%Malonių Kalėdų švenčių 
ir laimingų naujų metų

Giminėms, draugams ir pažįstamiems linki
« u. Jonas Šulmistras

MONTREALIO AUKSINIO AMŽIAUS KLUBAS f

s

SVEIKINA VISUS TAUTIEČUS SU

sv. Kalėdomis

IR LINKI DAUG LAIMĖS

IR SVEIKATOS

1999 Metais!

NEPRIKLAUSOMA LiZTUVA, Nr. 26

PHOTO
STUDIO

PORTRAITS
PASSEPORT - COMMERCIAL
MARIAGE - WEDDINGS

460 St. Catherine St. West, # 605 . 
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TONY LAURINAITIS



montreal %i9i9i«i9i9i9i9i9i9i9i9:9Hh9i9i9i9i9i9i9i9l9iSi
ė Sveikiname

gimines, draugus^KILMINGAI IR ŠILTAI Į % 
PAGERBTAS kun.JUOZAS? 
ARANAUSKAS,SJ g Šv. Kalėdų ir 

» Naujųjų 1999 
į METŲ proga

Spėjo išdžiūti atnauji
nimo ir remonto dažai 
AV P-jos bažnyčioje.Gė
lės puošė altorių, raudo
nas kilimas tiesėsi iki du
rų. ir pilna bažnyčia daly
vių, sugaudus vargonams, 
sustojusi pasitiko iškilmių 
eiseną.Ji buvo ilga:Mišių 
patarnautojai,skautai su 
savo vadovais, Seselės 
Paulė ir Eugenija -vieš - 
nios iš Putnamo, Parapi
jos k-to nariai. O pabai
goje svečiai Monsinjoras 
Mario Paquette, prel. Jo
nas Staškus; kleb. Kaži - 
mieras Ambrasas, SJ., 

.Už jų - iškilmių kalti
ninkas kun. Juozas Arą - 
nauskas, SJ., apžvelgda
mas besišypsančius vei
dus, atsakydamas tuo 
pačiu.

Šių koncelebruotų Mi
šių paskirtį gražiai apibū 
dinoMons.M.Paquette. Pa
mokslą pasakė prelatas J. j rūpinosi šios parapijos a-

teitimi. Prisimenu, kaip 
skautų stovyklose, laiky
damas rankose meškiuką. 
Jūs vaikams suprantamais 
žodžiais, aiškindavote a- 
pie gamtos grožį ir Die
vulio meilę.

Nebuvo Jums svetima 
ir mūsų organizacijų veik
la, nes buvote jų ir "Dva
sios vadovu ir rėmėju.

Sunku ir gaila su Ju
mis skirtis, bet tikime 
kad Jūs nepamiršite mu
sų, o mes gyvensime gra
žiais atsiminimais, pra
leistais su Jumis ir savo

Juozas, Sofija
•W919j9i9l9ie!9!9!9W9l9i9l9!9l9?9i9i9i9ll^

Milana ir Albertas JONELIAI S*

Danutė ir Bronius STAŠKEVIČIAI

Ona ir Jonas ŠEIDŽIAI

kėjote pritraukti jaunąją 
kartą, kuri, eidama sa' - 
vo tėvų nutiestais keliais

Stankus, koncelebravęs su 
Tėv. .J.Aranausku ir kun. 
K.Ambrasu. Atnašavimo 
aukas įteike Sophie Bulo
taitė ir Dalius Bulota.

AV P-jos Choras gie - 
dojo pakiliai, dalyvaujant 
visiems 3 vargonininkams 
- Mme M.Roch-akompana 
vusiai sol.Ginai Čapkaus- 
kienei; A.Stankevičiui - 
’’Aušros" ir Vyrų Viene
tui ir L.Djintcharadze- 
Chorui. Šalia lotyniškai 
giedamų gregorioniŠkų 
giesmių, klausėmės Beet - 
hoveno, Gounod, sol.Ginos 
Mozarto"Aleliuja*,1 3 kompv maldose prašysime Dievo 

palaimos Jūsų tolimes
niam gyvenimui“............Sveikinimai, 

nuoširdūs ir pavyzdingai 
kondensuoti, buvo šau
niai supinti su mūsų so
listų, choro ir Vyrų ok
teto, Šeštadieninės mo
kyklos atstovų pasveiki
nimais pAld. Morkūnienės 
paskaitytu H. Nagio eilė
raščiu (pagal kurį komp. 
L. Djintcharadze sukūrė 
chorui dainą).

dalyvau- 
Tėv. G. 
Tėv. A.
OttawoSj 
vysk. P.

S Romas R. OTTO B

Regina PIEČAITIENĖ ir sūnus JUOZAS S

Sveikinimus raštu at
siuntė negalėjęs 
ti iš Clevelando 
Kijauskas, SJ., 
Skilandžiūnas iš 
Jo Ekscelencija
Baltakis, prel. J. 
Staškus, savo ir prelato 
Pr. Gaidos iš Toronto 
’’Anapilio” bei šv. 
Kazimiero p-jos Wasago- 
je vardu. Seselė Paulė, 
žinoma savo irgi nemen
ku jumoru, pasveikino ir 
padėkojo už viską Tėv. 
J. Aranauskui; "Rūtos" 
klubo vardu kalbėjo Jo
nas Adomonis, Seselė Ju
dita įteikė gražų apklotą; 
kad miške St. Jerome 
nebūtų šalta.

A.Stankevičiaus 'giesmes 
ir baigiant- J.Strolios 
’’Parveski, Viešpatie,namo”, 
ir,kaip visuomet, pakilią 
L.Djintcharadze improvi
zaciją.

Salėje, šventiškai Al - 
donos Morkūnienės pa
puošti stalai ir 
lietuviškomis juostomis 
sienos, vos sutalpino da
lyvius, nemaža ir jauni
mo. Renginį pradėjo 
Genė Kudžmienė.'

" Šiandien man tenka 
Pareiga atsisveikinti ir iš 
leisti į poilsį visų mūsų 
mylimą ir gerbiamą ilga
metį AV P-jos kleboną - 
Tęva Juozą Aranauską.

Tik pažvelkite: kiek 
daug šią mūsų šventovės 
salę užpildė Jus mylin
čių žmonių. Jūs, Tėve 

Aranauskai užsi tarnavote 
poilsio, nes Jūsų gyvena
mo kelias nebuvo leng - 
vas, nes turėjote labai 
sunkių, net gyvybei grė
susių valandų. Visų čia 
buvusių Tėvų jėzuitų ir 
Jūsų dėka buvo įkurta 
ši šventovė, kuri yra 
mums labai brangi ir 
mes pasižadame ją išsau
goti ir išlaikyti.]ūs džiau 
giatėssu mumis; mūsų gy
venimo pasisekimuose, ir 
mes radome Jumyse pa
guodos ir nusiraminimo 
sunkiose bandymo va
landose. Jūs savo santū - 
rumu ir nuoširdumu mo- 

Montrealio A-kės var
du padėkojo ir linkėjo 
gerų dienų, pirm. A. Staš- 
kevičius, "NL" vardu-red. 
B. Nagiene, LKMD-jos D. 
Staskevičienė, šaulių — 
Aid. Vaičikauskienė, 
Montrealio skautų - čių 
tunto-R.R. Otto, įteikęs 
padėkos raštą ir Brolijos 
vyr.
Seko Padėkos raštą iš 
Los Angeles. Taip pat 
suvenyrinį skautų veik-

skautininko Albino

Virsuje-skautai,vilkiukai ir^vadovai salėje; kun.J.Aranauskas,Ses.Paulė ir Eugenija,kun.K.Ambrasas,prel.J.
Staskus,Monsj.M.Paquette.Zemiau-procesijos pradžia-klapčiukai ir skautai,dalis giedotoju,3 vargonininkai-
L.Djintcharadze, A.Stankevicius, Mme M.Roch ir sol.G.Čankauskienė. Nuotr: A.J.Mickaus
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SVEIKINAME

ristaus Gimimo 
šventes ir

Jlauju

parapijiečius ir visus 
tautiečius, kur jie 
bebūtų.

Tesaugo ir globoja 
Viešpats ir toliau 
mus visus ir mūšų 
Tėvynę Lietuvą -

g AUSROS V ARTU PARAPIJOS KOMITETAS. |g 
$įį KUNIGAS IR SESELES ' g

los albumą iš savo archy
vo su įrašu. Juk Tėv. 
J.Aranauskas dešimtmetį 
globojo skautus.

Šv. Onos d-jos vardu ■ 
kalbėjo Alv. Burkšaitienė, 
moksleiviai Alina Staške- 
vičiūtė, Karina Paulaus
kaitė ir Alexander 
Foster gražia kalba įtei
kė atminimui mokyklos 
paruoštą raštą ir padek
lamavo.

Netoli garbės stalo 
buvo ir dailus specialus 
staliukas padėti dova
noms.

Visiems programos da
lyviams suėjus į sceną, 
Genovaitė Kudžmienė ir 
Romas Verbyla perskaitė 
ir įteikė dalyvių vardu 
šios šventės Aktą.

Sekė galingai sugiedo
tas "Ilgiausių Metų".

Atėjo eilė tarti žodį 
ir Tėv. Aranauskui. 
Nepakartojamu, subtiliu 
jumoru papasakojo kaip 
jis įsikūrė poilsiavietėje. 
Padėkojo visiems-ir atli- 
kusiems programą ,ir taip 
gausiai susirinkusiems. Y- 
pač už dainą "Vandens Ma-

lūnėliai" (z'.Henriko Nagio, 
muz.A.Stankevidiaus) ati
davė solGinai jam pri - 
segtą baltą gėlę. . Sol. 
Antanas Keblys padaina - 
vo 2 dainas, viena jų ir
gi muz.A.Stankeviciaus , 
Henriko Nagio žodžiams 
"Mergaitės Rankos".

komitetas 
patyrusiai 

popietė bū

Galiausiai palaimino vai
sęs,skaniai paruoštas vyr . 
šeimininkės El.Kerbelienės 
su talka N.Bagdžiūnienes, 
Alv.ir Z.Burkšaičių, Sese
lės Juditos.

Renginio 
nuoširdžiai ir 
dirbo, kad ši 
tų atmintina ir Tėv. Juo
zui Aranauskui, SJ, ir 
visiems svečiams bei 
dalyviams. Jį sudarė 
R. Verbyla, G. Kudžmie- 
nė, Aid. Morkūnienė,Alf. 
Piešina, Pr. Barteška, S. 
Jutuvienė.

Šilta nuotaika gaubė 
šį ypatingą renginį, nes 
visi, kiti nuo vaikystės, 
buvo daugiau ar mažiau 
paliesti Tėv. Juozo Ara- 
nausko, SJ, širdingumo.

b. n.
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LITAS |
Valdyba ir Tarnautojai |

1475 de Seve, Montreal, Que, H4E 2A8
Tel: 766-5827; Fax: 514-766-1349 

Skyrius - 3907 A Rosemont Blvd.

sveikina

4.00.- 
4.00 „

T. J-

Taupomas sąskaitos
Specialius. ..T. 25 
Kasdienines . 1 -25 ,

visus “Lito ” narius ir nares

švenčių proga ir linki %
laimingų bei

džiaugsmingų

1999-jų metų *s

DĖMESIO: Kanados Lietuviu Bendruomenes solidarumo mokestis $10.- 
sumoje bus nurašytas iki šių metų pabaigos.

Šis nurašymas paveikia tik tuos LITO narius, kurie pasirašė pareiškimą 
pervesti solidarumo mokesti į KLB Montrealio Apylinkės Valdybos sąska i t ą. 
*****************************-X-X-X-***-X-***********************************

**- •• - ................. ........... ...........—................................................................. .................... .................. . .... ■ ■ ■■ — •

Skambinkite Į LIETUVA už 39 c. per minutę BET - 
KOKIU LAIKU,KASDIENĄ ($30,-už 73 minutes!.
Teirautis: VISION 2000, geriausiame telefonu 
ir komputeriu Centre: 2625 Van Horne, Plaza

Wilderton ,Tel: 342-8886; fax:342-6024.

Šv. Kalėdų

Naujų Metų 
proga

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

-g PIRKIMO ir PARDAVIMO AGENTAS
5* PAUL RUTKAUSKAS (ROSS)

5344 Verdun Ave., Que. Canada. H4H 1K4 J* 
■jj Tel: (514) 766-3586; namų -(514)365-7060

“ Dr. J. MALISKA ir dr. M. HUYNH, dantistai * 
2 1440 St. Catherine St. W. Suite 600 •
g Tel: 866-8235 ir 866-9297 j!

i» Dr. Philip STULGINSKĮ, dantistas g
8606 Rue Centrale Suite 209. La Salle Jjį

S Tel.: 364-4658 •dtr ****

St Dr. Alain (Alenas) PAVILANIŠ
St Šeimos gydytojas (bendra praktika) 
St Hospital Notre Dame, 2025 Plėsis,Mtl.
* Tel: 281-6027;
j* Privatus kabinetas: 3767 Notre Dame W. o 

Mtl. Que. H4C 1PS. JK
smwiwtfiwtiewtwutwwwwwi *

Que.

Notarė

KUTA POCAUSKAS -RUČINSKAS
L.L.L. D.D.N.

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

Tel: 931-7174.

BERNELIŲ MIŠIOS AV 
p-joje šiais metais bus 
10 vai. v., o Kalėdinės 
muzikos koncerto pusva
landis prasidės 9:30 v.v.

Visi turėtų būti paten
kinti ankstyvesnių šventi
nių Mišių laiku, 
u Valerijos Šulmistrienės 
atminimui aukojo $20. 
"Nepriklausomai Lietuvai" 
J. ir D. Daniai, prisimin
dami jos nuoširdumų pra- 
leidžiant vasaras prie 
Lac Sylverę.

Nuoširdžiai dėkojame -
”NL" 

KLB Montrealio A-kės 
Valdyba posėdžiavo š.m. 
lapkričio mėn. 10 d.

Daugelį metų dirbęs į 
bendruomeninį darbą a.a. 
Juozas Šiaučiulis buvo 
pagerbtas tylos minute. • 
Jo dukrai Rimai 
Valdybos vardu nusjųsta 
užuojauta ir užprašytos 
šv. Mišios Velionio atmi
nimui.
0 ALGIS KEMEŽYS, fo
to menininkas ir foto 
žurnalistas, pasižymėjęs 
parodomis New Yorke, 
Čikagoje ir Indijoje Bom
bėjaus mieste, o paskuti
niu metu Montrealyje, 
kviečia į jo darbų paro
dą Cote Saint Luc 
Public Library, 5851 
Cavendish Blvd, vykstan
čioje iki 1999.1. Ii d. 
ATSILIEPKITE!

Kas žinote apie Liese- 
lotte MARKŪNAS;, jos vy* 
ras FELIKSAS, duktė J U- 
LYTE, paskutinis žino
mas adresas: 6945 Maza
rin St., Montreal. Ryšys 
nutrūko 1956 metais. Ži
nantieji apie juos praneš- < 
kite VL. Morkūnui, 11 
Underwood Ave., Toron
to, Ont. M6S 2J6 arba 
Elenai Adomaitienei, 
Naujakiemio 7-89, Klai - 
pėda, 5810, Lietuva.

12 psl.

Certifikatai (min. $1000.00)
1 metų..-
9 metų •
3 metų..
4 mėtų .
5 metų ____4.50_

Terminuoti indėliai
1 metų
180 d. - 264(U 3.50.
120 d. - 179d^3.50
60 d. - 119d. _ 3.50
30 d. -59 d. ,3.50

iki 30 d......... 0*
30 d. - 364 d. (išimant prieš laixą 1.00

IMA už:
Nekilnojamo turto paskolas (Residential uip to

4-plex)
metų 7.00 
metų 7.15

Taupoma 
metų.... 
metų ... 
metų ... 
metų ... 
metų ...

Čekiu sąskaita

1
2

5

1.50 
4.00 
4.00 
4.25 
4.25

.4.50
_Ik5U

1 metų... —6.40—
2 metų ...—6.65..^
3 metų ....—6.85„^

2nd mortgage+1% 
open mortgage+1%

Asmenines paskolas
If guaranteed by deposit

5

at LITaS-S-QO.
Fully guaranteed (CŠB) or other ... 9.0d
Personal loan regular ..................... 9.90

Overrfraft .................................................17.Q0
DESJARDINS PRIME 7 00
DESJARDINS PERSONAL PRIME 7„5Q-

KASOS VALANDOS
1475

Pirmadieniais
Antr., treciad.
Ketvirtadieniais
Penktadieni ais

De Sėve
9.00 - 3.00 
9.00 -.3.00 

12.00 - 8.00 
10.00 - 6.00

3907 A Rosemont
10.00 - 2.00

3.00 - 7.00
2.00 - 6.00

LES TOITURES

MIRON INC

ūtnMėc

COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS
Patrick Sweezey 3272 Boul. LASALLE .te
Mark Richard VERDUN (Quebec)H4G 1Y9®

Tel: 767 - 9941 Fax: 766 - 99851

Darbas atliekamas sąžiningai ir prieinamomis j 
kainomis

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 2d

ir laimingu 
jlaiyu jfietil!

ADAMONIS INSURANCE
AGENCY INC. Tel.: 722-3545
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