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ĮVYKIŲ 
APŽVALGA

B.N.

NAUJŲ METŲ SPALVIN
GOS NAUJIENOS ~
• VIENUOLIKA Europos 
valstybių (išskyrus Brita
niją, Švediją ir Daniją) 
pradėjo specialiai naudo 
ti pinigų vienetą euro 
tarpvalstybiniams atsi
skaitymams elektroniniu 
būdu. Atkrito Graikija, 
nes ji neatitiko valstybi
nio deficito ir skolos ba
lanso sąlygų pagal Maas-

- tricht susitarimus, nusta
tant—naujos valiutos var
tojimą.

Euro banknotai ir mo
netos pasirodys apyvarto
je kasdieniniam vartoji
mui sausio mėn. 1 d., 
2003 metais.

Tikimasi, kad euro at
svers ekonominį priklau
somumą nuo vien tik 
JAV dolerio arba prilai
kys Vokietijos markės 
vis stiprėjantį dominavi
mą.

Europos Sąjunga tikisi, 
kad euro valiuta paleng
vins ir papigins prekybi
nes transakcijas tarp 
savo valstybių.
• KONFRONTACIJA su
I r anų stiprėja, S.m. sau
sio mėn. 5 d. JAV kovos 
lėktuvai, gindami nelie
čiamą skridimui zoną 
nuo įsiskverbusių Irako 
karinių džetų, paleido 6 
raketas. Ši konfrontacija 
buvo pati dramatiškiau
sia iš trijų, įvykusių pa
skutinių 2 - jų savaičių 
bėgyje. Irako lėktuvai ne
buvo nušauti, vienas jų 
nukrito pietinėje Irako 
dalyje, manoma, pritrū
kus kurui. Yra žinoma, 
kad Irako pilotams nelei
džiama pilnai pripildyti 
kuro tankų, kad nesusi
galvotų pabėgti.

Saddam Hussein' as 
tvirtina, kad JT 
inspektoriai, tikrindami, 
ar Irakas gamina masi
nio naikinimo ginklų, 
šnipinėję. Derybos dėl 
embargo panaikinimo ne
pajudėjo į priekį, nes
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MAŽOSIOS LIETUVOS FONDUI aukojo:
$500,- ’’TALKA" ,Lietuviu Kooperatyvas Hamiltone, 
( viso $2,550); $200,- Kanados Lietuvių Fondas (viso 
$3,400); $135,- E.Petrus (viso $585); po $100,- Irena 
Meiklejohn (viso $630), B.Lukošius (viso $400); $50,- 
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$2,000,-Ina Lessard; $100,- V.Norvaisienėįyiso $580); 
$45.35,- G.Deckienė (viso $345,35);

viena sąlygų po Persijos 
įlankos karo 1991 m.
buvo Saddam Hussein’o 
pasitraukimas iš valdžios.

Egipto prezidentas 
Hosni Mubarak kaltina 
S. Hussein’ ą provokacijo
mis ir grėsme Egiptui, 
Saudi Arabijai, Kuwait’ui 
ir kitoms kaimyninėms 
valstybėms.

• TRAGEDIJ A įvyko 
siaučiant pūgai, Naujų 
Metų išvakarėse tolima
me innuitų kaime KangL 
qsualujjuaq, Quebeco 
prov. šiaurėje. Nuo 
kalno sniego griūtis ne
tikėtai užvertė papėdėje 
esančius mokyklos pasta
tus. Čia buvo susirinkę 
apie 600 gyventojų ir 
svečių sutikti Naujuosius 
Metus. Žuvo 9, jų tarpe 
5 vaikai. Užgriuvusius 
puolė gelbėti visas kai
mas ir svečiai iš apylin
kių , pradėję kasti pliko
mis rankomis sniegą, 
kol atvyko techninė 
pagalba.

Sužeistieji buvo gabe
nami sniegrogėmis ir 
sunkvežimiais į artimiau
sią miestą. Sunkiau su
žeisti 25 gyventojai 
buvo nugabenti lėktuvais 
į "Montreal General" ir 
Montreal Childrens" ligo
nines.

Audrai tebesiaučiant, 

du kartu teko atidėti 
laidotuves. į nelaimės 
vietą buvo nuskridę 
prem. L. Bouchard, lib. 
vad. J. Charest, Premje
ro pavaduotojas B. Land
ry ir Min. P-kas J. Chre
tien. Netoliese esančio 
miesto Kuujjuaq hotelyję 
jie laukė aprimstančios 
audros. Laidotuvės vyko 
inuktituto ir anglų kal
bomis.

Vyriausybė pasižadėjo 
ištirti, kodėl nebuvo lai
komasi planų kaip apsau
goti mokyklos pastatus 
nuo galimos sniego griū
ties, nes toks projektas 
buvo siūlomas jau 1995 
m.
• QUEBECO ir ONTARIO 
prov. gyventojai neužmir
šo prieš metus ištikusios 
ledo audros pas save ir 
mini atsiminimų straips
niais laikraščiuose bei iš
leistu nuotraukų albumu 
ir nuotraukų parodomis, 
kai 3% mil. gyventojų ne
teko elektros energijos, 
kai kurie ir kelias savai
tes, nekalbant apie 
išlaužytus medžius, ap
gadintus pastatus ir važ- 
menis. Prisimena ir ne
paprastą anos ledo aud
ros sukurtą gamtos gro
žį ir gyventojų pastan
gas padėti vieni kitiems.

Nenuostabu kad žvakė*

KARALIAUČIAUS KRAŠTO MOKYKLOMS:
$ 1.000,- P.Vilutis (viso 2,976); $100,- "išganytojo” 
P-jos Moterų Draugija (viso $500); $2.000,- Anita 
Zūgaraitė- auka skirta architektams M.ir M.Purvi- 
nams už ML Enciklopedijos rengimą, ir ML paveldo 
tyrinėjimą; $5.000,- dr. V.Pėteraitis (viso $11.085). 
Auka skirta dr.Vydūno 2000-jų metų premijai.

Dėkojame visiems, padidinusiems [naša. Nuošir
džiai sveikiname naujas nares Ina^ Lessard ir Anitą 
Zūgaraitę, įsijungusias su stambiais įnašais. Dėkoja
me dr. V.Pėteraičiui už įnaŠa^ dr. Vydūno premijai.

MLF Valdyba
************************************************
/"NL” atsiųstas sveikinimas gautas sausio mėn./. 
MAŽOSIOS LIETUVOS REIKALŲ TARYBA:

Gerbiami Mažosios Lietuvos bičiuliai,-
Baigiantis Vasario 16 dienos ir Tilžės Akto 80- 

meČio metams,džiaugiamės svarbiais 1998-jų įvykiais, 
sutvirtinusiais Mažosios Lietuvos išlikimą,kurių vyks
mą yra pastūmėjusi MLRT. Tai M.Mažvydo atmini
mo lenta prie bažnyčios Ragainėje. Tai pirmųjų 
prūsų ir lietuvių knygų leidėjo H.Veinreicho atmini
mo lenta Karaliaučiaus Universitete. Tai Seimo 
apsisprendimas Tilžės Akto dieną įtraukti į kalendo
rinių atmintinų dienų sąrašą, ir apsisprendimas su-
teikti Lietuvių kalbos komisijai teisų rūpintis prak
tiniu lietuviškų Karaliaučiaus Krašto vietovardžių 
vartojimu. Pagaliau,pasididžiuokime pirmuoju viešu 
musų surengtu Tilžės Akto dienos paminėjimu cent- 
rinėje Mokslų Akademijos salėję ir pirmuoju TV 
filmu apie TILŽĖS AKTĄ, (per LTV), pasidžiaukime 
ir mūsų išleista knyga "Nuo Mažvydo iki Vydūno"- 
apie išlikusius lietuvių kultūrai nusipelniusius Kara
liaučiaus Krašto Žmones.

Prisimindami praeinančius metus, linkime mums 
visiems, kad 1999-ieji būtų ne romiau reikšmingi 
Mažosios Lietuvos reikalui, ne mažiau sėkmingi 
Jums asmeniškai.

Tegul Šv. Kalėdų diena būna Jums palaiminga, 
o Naujųjų Metų naktis - džiaugsminga!

MLRT pirm. Vytautas Silas, vicepirm. Algir
das Matulevičius, reikalų vedėja Marija Kežytė.

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

mis ir gazu ar kitaip šil
domais pečiukais apsirū
pinta masiniai , o šven
čių proga puošnios žva
kės buvo populiari dova
na.
• TORONTO ir MONT- 
REALIO aerodromai 

sutikę naujojo sausio mė
nesio pūgas ir staigų at
šalimą labai susirūpinę. 

įkliuvusi keliautojų ma
sė turėjo laukti keletą 
parų, kol buvo įmanoma 
lėktuvams pakilti.

Staigus šaltis ir snie
gas apgadino ir išgirtus 
naujus autobusus Montre- 
alio mieste. Nuo šalčio, 
žemai įrengti naujo sti
liaus stabdžiai pasirodė
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blogai veikiantys. Atšauk
ti tikrinimui važmenys, 
sumažino autobusų tarny
bą ir keletą dienų teko 
prisiminti, kad sausio 
mėnesį "tvoros pyška".
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• LIETUVOS Prezidentas 
ir Ministeris Pirmininkas 
Naujuosius Metus sutiko 
Vilniuje su savo šeimo
mis.

Paskutine 1998 m. die- 
ną Premjeras buvo pažy
mėjęs, kad svarbiausi 
įvykiai praeitų metų yra 
tai, jog pavyko atremti 
Rusijos finansų krizės 
spaudimą ir išlaikyti pas
tovią finansinę ir valiu
tų sistemą bei išaugusias 
užsienio investacij&s.

Mirus Mylimai seseriai

BIRUTEI JONYNAITEI- ANDRIJAUSKIENEI 
Lietuvoje,

Paguoda, kad Saulutė 
Močiutė pakyla jau kele- rinktinę 
tą minučių anksčiau ir 
taip pat keletą minučių 
vėliau leidžiasi - taigi, 
nepražūsim...

poje. Šios programos re
žisierius Algimantas GA
LINIS, kameros oper. 
Albertas 
Laida 
1998), 
serijos

Komp. V. Bartulis ap
dovanotas už operą "Pa
moka", koncertą fortepio- 
nui ir simf. orkestrui ir 
styginį kvartetą; dail. F. 
Jakubauskas - už 5 gobe
leno kūrinius; fotomen. 
Alg. Kunčius už 2 ciklus; 
poetas M. Martinaitis už 

"Sugrįžimas" ir 
poezijos rinkinį "Atrakin
ta"; liter. D. Sauka už 
monografiją "Fausto am
žiaus epilogas"; dail. A. 
Šaltenienė už 2 kerami
kines instaliacijas.

kameros
ŽOSTA UT AS. 

kuriama (1993- 
ir numatytas 

tęsinys.

nuoširdžiai užjaučiame literatūrologą ir mūsų 
laikraščio bendradarbį Vytautą^ A.Jonyną bei ~ 
visus artimuosius

’’Nepriklausomos
Lietuvos” darbuotojai

Lietuvoje
SUSUMUOJANT POPULIARUMĄ METŲ PABAIGOJE

Lietuvoje^, pagal tradiciją, metams baigiantis, 
visi dienraščiai renka populiariausius žmones metų 
bėgyje, tai pat ir "Baltijos tyrimai":

Prez.Valdas Adamkus - ne tiktai išrinktas 1998 
m. populiariausiu žmogumi, bet ir elegantiškiau
sių Lietuvos vyru.

Populiariausią Lietuvos žmonių dešimtuką rinko 
"Kauno dienos" skaitytojai. Ir čia niekas nepralenkė 
Prezidento populiarumo. Pirmąjį populiarumo ketvir- 
tukat sudarė kardinolas Vincentas Sladkevičius, krep
šininkas Arvydas Sabonis bei kadenciją baigęs,prez. 
Algirdas Brazauskas.

"Kauno dienos" kultūros ir meno priedas "Santa
ka" laimėjo Vinco Kudirkos premiją.

Pagal "Respubliką", apklausus 1033 asmenis, pa
aiškėjo, jog patikimiausia visuomenės institucija 
išlieka žiniasklaida (7 1% apklausinėtų), Prezidento 
tarnyba (65%), bei Bažnyčia (62%).

Mažiausiai pasitikima Mokesčių inspekcija ir 
komerciniais bankais (5 ir 12%).

Jeigu tuojau pat būtų rinkimai, gyventojų simpa
tijas Seime laimėtų Centro Sąjunga -15,5%, už Tė
vynės Sąjungą - 11,9% už LDDP - 11,3%.

VALSTYBINĖS PREMIJOS
Kultūros Ministeri

jos kolegijų salėje Vilnių- 
je, 1998 m. Valstybinės 
kultūros ir meno premi
jos laureatais paskelbti: 
kompozitorius Vidmantas 
BARTULIS, 
Feliksas JAKUBAUSKAS 
fotomenininkas Algiman
tas KUNČIUS, poetas 
Marcelijus MARTINAITIS, 
literatūrologas Donatas 
SAUKA, dailininkė Aldo
na ŠALTENIENĖ, istori
kas Edvardas GUDAVI
ČIUS ir kameros opera
torius Albertas ŽOSTAU
TAS.

Premijų K-to pirm, po
etas Sigitas GEDA pasa
kė, kad Lietuvoje labai 
daug talentingų žmonių 
ir skaitantis su premijų 
lėšomis, buvo sunku at
rinkti vertingiausius iš 
pasiūlytų daugiau, kaip 
30 kandidatų.

SUGRĮŽO ĮKAITAS
Po pusantrų metų nelais
vės Čečėnijoje, vilnietį 
verslininką Viktorą GRO- 
Dį pargabeno į Lietuvą 
Lietuvos teisininkai ir 
diplomatai.

Už pagrobtąjį V. Gro- 
dį buvo reikalaujamas 
išpirkimo mokestis, ta
čiau pareigūnai tvirtina, 
kad nebuvo jokios išpir
kos.

Stipriai saugojamas 
Vilniaus Santariškių ligo
ninėje, gydomas išsekimo 
dėl ilgalaikio badavimo, 
sugrąžintas namo. Taip 
pat bus patikrinta, ar jo 
su verslu susijusi nema
ža skola turi ryšį dėl pa
grobimo. Pailsėjęs, žadė
jo papasakoti apie savo 
pergyvenimus.

dailininkas

Komiteto nariai dau
giausia svarstė Lietuvos 
televizijos laidas BŪTO
VĖS SLĖPINIAI nuopel
nus. Tai laida, labai po
puliari per 5 metus. Dau
gumos narių nuomone, 
joje gerai atskleidžiama 
ir surišta Lietuvos istori
ja ir naujoji Lietuvos 
kultūros panorama. Anot 
Sigito Gedos - tai ne 
vien vizualinis pasakoji
mas apie istoriją, bet ir 
dviejų iškilių istorikų - 
prof. Edvardo GUDAVI
ČIAUS ir doc. Alfredo 
BUMBLAUSKO spektak
lis.

Televizijos ekspertų 
nuomone, "Būtovės slėpi
niai" yra labai novatoriš
ka laida net lyginant su 
geriausiomis Europos te
levizijų programomis. 
Šios serijos pagrinde yra 
Lietuvos pėdsakai Euro-

VYRIAUSYBĖ TAUPO
1998 m. Vyriausybės 

kanceliarija nepanaudojo 
apie 33% pinigų, skirtų 
reprezentacijai ir taip 
sutaupė 211.000 It.

IŠ sutaupytų, lėšų, dau
giau kaip 40.000 lt.pa - 
skirta labdaringiems rei
kalams: paremtos dau - 
giavaikės šeimos, vai
kams nupirkta mokykli
nių priemonių, ir kt.

Per metus taip pat 
sutaupyta 34% komandi
ruotėms skirtų pinigų- 
126.000 lt. Ministeris p- 
kas, vykdamas į užsienio 
komandiruotes, nesinaudo- 
doja tiems reikalams 
skirtomis lėšomis.

Darius Grigalionis

9 Lietuvos plaukikas 
Darius GRIGALIONIS Eu
ropos trumpų nuotolių 
plaukimo čempionate 
Aglijoje laimėjo sidabro 
medalį.

100 m. nugara nuplau
kė per 53,41 dek. Jį 
pralenkė vokietis Steve 
Theloke-52,71 sek., o 
trečią vietą laimėjo izra
elitas E. Urbach, atsili
kęs nuo Dariaus 0,23 
sek.
• Arvydas SABONIS pa - 
sirašė sutartį žaisti ŽAL
GIRIO komandoje, kol 
vyks NBA lokautas.
• Pasisekė Lietuvos šokė
jų porai Donatui VĖJE
LIUI _ ir Linai CHATKE- 
VIČIŪTEI, Kauno klubo 
"Sūkurys" šokėjams. Bu
dapešte, Vengrijoje vyku
siame pasaulio jaunimo 
sportinių šokių klasikinė
je programoje laimėjo I- 
mą vietą, Il-ra vieta te
ko italų porai, o III- 
čia v- ukrainiečiams.

iš viso čempionate 
lyvavo 59 poros iš 34 
šaulio valstybių.

tūkstantmečio vartus.
Programa bus pradėta 

vykdyti 1999 m. gegužės 
mėn. 21 d. ir tęsis iki 
2000 metų birželio mėn. 
11-tos dienos.

kaip 
būtų 

kol

2 psi.

da- 
pa-

• METŲ pabaigoje visuo
se Lietuvos miesteliuose 
ir miestuose vyko kon - 
certai, įvairūs šventiniai 
renginiai. Nemažai zmo - 
nių linksminosi ir restora- 
nuošė bei kavinėse.

Daugelis nuvyko į po
ilsio namus pajūryje su 
tikti Naujuosius Metus

dalyje vyks netradicinių 
menų festivaliai, 
siūloma (kas tai 
konkrečiai neteko 
kas sužinoti), o antroji
programos dalis prasidės 
2000 metų išvakarėse.

Numatyta, kad keičian
tis tūkstantmečiams, 
tris minutes 
skambėti visi 
varpai, 
progai pagamintais var
pais savo namuose 
gatvėse gales skambinti 
visi vilniečiai.

(O po to aš asmeniš- . 
kai norėčiau tylos minu
tės ir išgirsti Von Betho- 
ven' o "Odę džiaugsmui" 
-per visus Vilniaus ir 
Lietuvos garsiakalbius, 
kaip girdėjome kad gro
jant per Lietuvai 
lemtingas valandas... Ta
da, kaip prisimename, la
bai ryškiai Odė skambė
jo ir Prancūzijos, Brita
nijos, Austrijos ir net 
čia Kanados radijo 
stotyse.
Juk "Rove neišrovė"... ir 
tai patvirtins 20U0-jų me- 

i sulaukus’ Red.)

turėtų 
Vilniaus 

Specialiai šiai

ar

• 1998 m.
iš viso buvo surengtos 
248 vasaros
kuriose dalyvavo 9334 
vaikai. Plaukti mokėsi 
9158 vaikai, iš jų išmo
ko 7466 stovyklautojai.

Lietuvoje

stovyklos,

KAIP LIETUVA SUTIKS 
TRETĮJĮ 
TŪKSTANTMETĮ.

Prezidentūroje, lapkri
čio mėn. 26 d. buvo supa
žindinama su programos 
"VILNIUS 2000" projektu, 
kuris pavadintas poetiš
kai ir prasmingai: "Trilo
gija Trisdešimtajai Kar
tai".

Pasirodo,
kas trisdešimta 
karta praveria

kad tiktai 
žmonių 

naujo

Iki
- laiką 

mėn. ,
nakties pradės skaičiuo
ti laikrodis, įrengtas ant 
Vilniaus Rotušės bokšto. 
Miestui tokį laikrodį pa 
dovanojo TV3 televizijos 
stotis, laimėjusi konkursą 
tapo "Tūkstantmečio -die
nos" transliacijos dalyve. 
Konkurse Lietuvos Ry
tas pripažintas "Tūkstant
mečio dienraščiu’.'

Paskelbta, kad Vilnius- 
20 U U" programos 
jais sutiko būti 
Valdas Adamkus 
žmona Alma.

2000 metų likusį 
nuo š.m. gruodžio 

31 dienos, 12 vai.

globė- 
prez. 

ir jo

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 1



Lietuvoj e

laidotuvės:

Vilniaus, 
Kauno 
šauliai, 
duktė ir 
sesuo 
prie kapo

prie
A 1 'Z'/- Anykscių 
bažnyčios 
ir

A. a. Juozo

Siauciulio

SAVISAUGOS BATALIONŲ KARIAI, ATSILIEPKITE!
• ... Istorinės tautines 
literatūros leidykla "Kar
das" numato 1999 
metais išleisti dokumen
tų ir prisiminimų knygą 
apie lietuviškų savisau- • Prašau atsiliepti 
gos batalionų karių ko
vas Rytų ir kituose fron
tuose. Tai bus gyvų ir 
žuvusių mūsų vyrų atmi
nimo įamžinimas, nes 
dar gyvi tų kovų 
dalyviai gali atskleisti 
savo prisiminimuose dra
matiškų mūšių detales, 
išgyvenimus ir kt. Šios 
medžiagos surinkimas 
neatidėliotinas, nes visi 
buvę kariai labai soli
daus amžiaus ir vienas 
po kito palieka šį pašau 
lį, į kapus nusinešdami 
Antrojo pasaulinio karo 
Lietuvos istorijos dalį.

"Kardo" leidykla prašo 
ir kviečia visus savisau
gos batalionų karius, kur 
jie begyventų, parašyti 
savo prisiminimus iš kovų 
su Raudonąja armija, 
siųsti nuotraukas, doku
mentus. Neatidėliokite! 
Atsiliepkite! Padėsime, 
konsultuosime. Knyga 
vadinsis "Rytų fronte - at
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kaklus mūšiai".
Leidyklos adresas: 

"Kardas", a/d 1847, LT 
2043 Vilnius.

liki-
1942 

manimi
mo draugus, kurie 
1944 m. su 
kalėjo už nepaklusnumą vo
kiečių nacių mobilizaci
jai. Kalėjau Kauno sun
kiųjų darbų kalėjime, 
Drobės g. (Šančiuose), 
Naujojoje Vilnioje, Vilniu
je, Kosciuškos g., Rusi
joje, geležinkelio stotyje 
Dno, Latvijoje geležinke
lio stotyje Sakstagalos. 
1944 metų pradžioje ve
žant į Rusiją, Idricos ge- 
lenžinkelio stotį bombar
duojant rusų lėktuvams, 
mes išlaužėme vagonus 
ir pabėgome. Rytą mus 
lydėjusi kareivių sargyba 
surinko likusius gyvus ir 
išvežė į geležinkelio 
stotį Apočką.

Prašau atsiliepti laiš
kais arba skambinti tele
fonu. Mano adresas: Juo
zas Gerbatavičius, Ukmer
gės 14-21. Kaunas, tel: 
725 805.

• ŠIAULIUOSE per š.m. 
devynis mėnesius labiau
siai sumažėjo nusikalti
mų vieninteliame iš Lie
tuvos didžiųjų miestų.

Didžiausias nusikalti
mų augimas vyko Klaipė
doje (16.6%), Panevėžyje 
(15,4%) ir Vilniuje (9.5%).

Automobilių vagysčių 
sumažėjo (nuo 250 iki 
180) tik Šiauliuose. La
biausiai padaugėjo Kaune 
(nuo 760 iki 954) ir Vil
niuje (nuo 942 iki 1101).

• KAUNE nužudytas Lie
tuvos džiudo federacijos 
vicepirmininkas Vaidotas 
Stankevičius.

į jį nuo garažo stogo 
buvo paleisti 4 mirtini 
šūviai. 1997 m. jau buvo 
kėsintasi į jo gyvybę Pa
nemunėje, 
automobili,.

apšaudant jo

DEŠIMTMETIS "TREMTI
NIUI"

1988 m. buvo pradė
tas leisti mažas biulete
nis, ne visada, dar dėl 
sovietinės partijos no
menklatūros nepaleidžia
mų, sau naudingų privile
gijų ir trukdė to biule
tenio, pasivadinusio "Trem
tinys", leidybą.

Per dešimtį metų biu
letenis išaugo į reguliarų 
savaitraštį, subūrė atsa
kingą korespondentų, dar
buotojų, talkininkų būrį. 
Šiuo metu vyr. redakto
rius yra Romualdas Jure- 
lionis, literatūrinė red. 
Danute Bartulienė, korek> 
tore- Audronė Kaminskie
ne, techn. red.- Vesta 
Milerienė.

Leidžia Lietuvos Poli
tinių Kalinių ir Tremtinių 
Sąjunga. LPKTS-gos pirm. 

, ir "Tremtinio" vyr. red. 
Romualdas Jurelionis. Pa
čiame pirmajame "Trem

tinio" leidinyje ant lape
lio, padauginto šapirogra- 
fu, buvo atspausdinta 
Lietuvos Himno žodžiai 
ir toks kreipimasis: "Ne 
keršto ar asmeninės nau^ 
dos ieškome, o Tiesos ir 
Istorijos teismo šaukia
mės. Šimtai tūkstančių 
lietuvių, amžiams atgu
lusių Šiaurės platybėse, 
Vidurinėje Azijoje, čia 
pat Lietuvos pakelėmis 
ir Minsko plente, šian
dien teisia gyvuosius. 
Todėl reikalaujame pa
skelbti stalinizmą - geno
cidu visai žmonijai ir lie
tuvių tautai".

"Tremtinys" renka 
atsiminimus, informuoja 
ir stebi einamuosius įvy
kius, reaguoja į įvairius, 
gal kitų ne taip vikriai 
pastebimus įvykius.
"Tremtinio” adresas: 

Laisvės ai.,39, 
3000 KAUNAS, 
LIETUVA

LAISVĖS GYNĖJŲ DIENĄ.

1991 -jų metų. SAUSIO 13-tąją!

Nuotraukose barikadų dalis prie parlamento
GRIOVYS APLINK RŪMUS

Nuotr: R.Pozerskio

RŪMŲ IR APSAUGINIS
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MININT LIETUVIU SKAUTUOS PRADŽIA ŠIAURĖS AMERIKOJE
Lietuviškajai Skautijai Kanadoje 50
Vladas Morkūnas (pabaiga)

Kairėje 
1949 m.skautų 
vadai ir vadovė 
Welland’e, 
Kanadoje.

Dešinėje - 
L.S.S Kanados 
Rajono vadovai 
ir Brolijos bei 
Seserijos v.s. 
Toronte.

Kairėje

metu!

Rajono 
vadovybė ir 
Toronto tun- 
tininkai. IŠ 
jų jau 7 y - 
ra išėję ne
grįžtamai .

Dešinėje- 
1948 m. 
Kalėdoms 
autorius bu
vo atvykęs j 
Montreal!, ir 
susitiko se
ses .

1950 m. rugsėjo men.2 d., buvo sušauktas Ka
nados skautų, ir skaučių vadovų suvažiavimas Toronte. 
Suvažiavimą, raštu sveikino P.L.S.S. Pirmijos p-kas 
v.s.K.PalČiauskas, Seserijos vyr.sk t. J. Vaičiūnienė, j 
suvažiavimą atvyko L.S.Brolijos vyr. skautininkas 
v.s.Vytautas Čepas. Pranešimus padarė Montrealio 
'’Kregždžių" skaučių skilties vadovė Žeminskienė, 
"Vaivos" vyr. skaučių dr-vės vad.B.Ciplijauskaitė, 
Hamilton’o skautų-čių tunto skit. Stukas. Lethbridge 
(Alberta) pranešimas buvo pateiktas raštu, London’o
Skautų-Čių dr-vės - s. L.Eimantas. Montrealio skautų 
"Vanagų!' skilties skilt.Vaigauskas, Toronto jūros skau
tų laivo "Kunigaikščio Vaidoto" valt. - B.Vaškelis, 
Toronto jūros skaučių "Vandenio" laivo - B.Grabaus- 
kaitė. Toronto skautų Vyčių dr-vės s. - v.skilt. J.Pa
žėra, Toronto skaučių skyriaus ps.St.Sileikytė,Toron- 
to tunto "Vilkų" pask.E.Kazakevičius. "Vyčio" korp. 
skyriaus vadas skilt. Vyt.Kvedaras.

Po vienetų pranešimų sekė vadeivų pranešimai: 
Brolijos ps.. Z.Paulionio ir Seserijos - ps.lr.Kemežy- 
tės. Vadeivos savo pranešimuose paminėjo kas yra 
daroma ir kas yra padaryta, ir ko tikimasi iŠ Broli
jos ir Seserijos Vadijų.

Baigiant pranešimus, Kanados Rajono Vadas 
apžvelgė visą skautišką veiklą nuo pirmųjų dienų, 
kada 1948 m. liepos mėn. 16 d. buvo į skautus-skautes 
paskelbtas atsišaukimas. Svarbiausia buvo išplėsti 
veiklą, išlaikyti savąja spaudą ir registruotis Kanados 
Skautų Sąjungoje, kaip atskiru vienetu.

Nutarta, kad sueigos privalo būti vedamos lie
tuvių kalboje, kad skautiškos programos būtų tos 
pačios kaip iki šiol. Vienetai turėtų palaikyti artimus 
ryšius su kanadiškaisiais vienetais.

Vakare atvykusieji vadovai ir skautiškas jauni
mas toje pačioje salėje surengė skautišką subūvimą- 
laužą. Jaunimas galėjo laisvai pajuokauti, pasikalbė
ti su atvykusiais svečiais, laužui gęstant, stojus į 
ratų, sudainuoti "Ateina naktis"... ir paspausti rankas 
iki kito suvažiavimo.

Kanados Rajono Vadija, kiek buvo įmanoma,pra
nešdavo vienetams per vadeivas apie visus Brolijos 
ir Seserijos nutarimus, paskyrimus ir naujų vienetų 
įsteigimus. Vienetai kas savaitę, sušaukdavo sueigas, 
iškylas ar savaitgalines stovyklas. Sustiprėjo ir "Skau
tų Aidas" savo turiniu ir puikiomis nuotraukomis, 
pakilo prenumeratorių skaičius; buvo gaunama para
mos iš geriau prasikūrusių skautiškų vienetų ir skau
tininkų. Skautiškas jaunimas mielai lankydavo ir kitų 
organizacijų parengimus ir, kiek laikas leido, padėda
vo jiems. Torontas pasidarė tikru lietuvybės centru, 
nes ten veikė daug įvairių organizacijų. Žinoma, ne
atsiliko ir Montrealio lietuviai. Ten buvo leidžiamas 
4 psi. 

lietuviškas laikraštis "Nepriklausoma Lietuva", kurį 
tuo metu redagavo Marija AukŠtaitė, o vėliau - Jo- 
nas Kardelis. Ten atsirado skautų skyrelis. Veikloje 
ypatingai pasižymėjo "Vaivos" skautės, dalyvaudavo 
ir ruošdavo tautodailės parodose skyrelius, kur kana
diečiai galėjo gėrėtis lietuvių daile. Sesė Irena Ke- 
mežytė- Lukoševičienė, eidama skaučių Vadeivės 
pareigas, stengėsi, kad prancūzų kilmės kanadiečiai 
turėtų daugiau supratimo ir apie mus, ir apie musų 
pavergtą kraštų.

SUGESTIJOS NAU - 
JAM TŪKSTANTME
ČIUI PAŽYMĖTI 
Švietimo miništeris 
Kornelijus Platelis 
pasiūlė Prezidentui 
Valdui Adamkui ga
limybę atremontuo
ti tūkstantį Lietuvos 
mokyklų.

Hamiltono skautai ir skaučių tunto sesių būrys 
priklausė chorams ir savo jaunais balsais primindavo 
lietuvių širdyse Tėvynę. Ir kituose miestuose, k.a., 
Londone, Niagara Falls, jaunimas dirbo su nemažes
niu entuziazmu.

Tuo metu Kanados Rajono Vadijoje buvo užre
gistruota 175 skautai, 135 skautės, 20 skautininkų 
ir 12 skautininkių (pagal Žinias iŠ suvažiavimo proto
kolo 1950 m.rugsėjo mėn.2 d.).

Laikas svetingoje Kanadoje bėgo greitai, artėjo 
ir rinkimai. L.S. 1951 m. spalio mėn. 22 d. paskelbė 
rinkiminių taisyklių tvarką. Rinkimų komisijai susirin
kus ir suskaičiavus rinkiminius davinius, į Vyr.skauti
ninkus (Brolijos) išrinktas v.s. St.Kairys; pavaduotoju 
s. v. VI.Šarūnas, Garbės gynėju v.s. K.Grigaitis. Visi 
išrinktieji gyveno Toronte.

Tuo pačiu metu vyko rinkimai ir j P.L.S.Tarybą. 
Daugiausia balsų gavo v.s. V.Čepas -44 balsus, kuris 
ir buvo išrinktas Tarybon.

Po šių rinkimų Toronte buvo sudaryta BROLI
JOS VADIJA, nes Toronte susispietė didelė dalis 
Brolijos vadovų. Čia pat buvo spausdinamas "S.A."- 
ir Brolijos vadovams skirta "KRIVŪLĖ". į "S.A." re
daktoriaus pavaduotoju pakviestas s.Česlovas Senke
vičius. V.s. VI.Šarūnas atsisakė iŠ Rajono Vado parei
gų, o jo vieton buvo paskirtas s.J.Bulota (Montrealy- 
je); ps. Z.Paulionis dėl kitų įsipareigojimų pasitraukė 
iš Vadeivos pareigų, Vadeivų paskirtas ps. J.Vilimas. 
Taip pat įvyko pasikeitimų ir "S.A." administracijoje. 
Atėjus naujiems pareigūnams, darbas nesulėtėjo."Skau
tų Aidas" dar labiau suklestėjo savo skautiškaisiais 
straipsneliais, korespondentai iš kitų miestų ar vals
tybių pradėjo duoti daugiau žinių apie veikiančius 
vienetus. Po kurio laiko "Skautų Aidas", pabuvojęs 
Toronte, nukeliavo i Ameriką.

Skautiškoji kibirkštėlė kas met stipriau žėruoja: 
1953 m.liepos mėn. 1 d. prie Niagaros upės pakrančių 
susiburia lietuviškas jaunimas atšvęsti LSS sukaktuves. 
Žinia, tartum senųjų laikų krivūlė, apskelbė visiems 

žiūr. 5 psi..;./

Oficialus Lietu - 
vos paminėjimo tūks
tantmetis bus sven - 
Čiamas 2009 metais!

Šią puikią mintį 
būtų verta paskleisti 
ir užsienio . lietuviu 
bendruomenėse, nes 
remontai užtruks, o 
iki 2009-jų turėtų 
būti užbaigti.

Gal vertėtų pasiū
lyti sąrašą tokių mo
kyklų su aprašymais, 
ko joms reikėtų la
biausiai. Bent po me
delį prie kiekvienos 
tikrai dar sugebėtume 
nusiusti...

Kviečiame ir mūsų 
skaitytojus prisidėti 
su savo pasiūlymais , 
kaip atžymėti LIETU-* 
VOS vardo paminėjimą 
ma . Rašykite mūsų, 
redakcijos adresu?

SUMODERNINTA 
PABRADĖ________

Šiuo metu užsieniečių 
Pabradės Registracijos 
Centre, vietoje nelega
lų saugojimui kareivių 
yra dabar nupirktos ir 
įrengtos 9-nios vaizdo 
kameros. Jos nupirk
tos sutaupius lėšas.

Šiuo metu Pabradėje 
"svečiuojasi" apie 200v 
nelegalų migrantų iš 
Somalio, Bangladešo ir 
kitų šalių.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 1



Viršuje: Seselės-Paulė ir Eugenija apdovanoja Tėv. J. Aranauską, SJ.; už stalo - A-kės pirm. A. Staškevičius, Monsinjoro sekr. M me- 
Piche, prel. J. Staškus, kun. J. Ambrasas, SJ. Programą atlieka sol. A. Keblys ir muz. A. Stankevičius; Tev. Aranauskas dėkoja sol. 
Ginai Čapkauskienei ir muz. Mme Roch. Žemiau: deklamuoja A. Forster, K. Paulauskaitė ir E. Staskevičiūtė. Dainuoja Montrealio 
Vyrų Vienetas, vad. A. Stankevičiaus ir AV n-ios choras atlieka naujai sukurtą dainą Tėv. J. Aranauskui: žodžiai Henriko Nagio, 
muz. L. Djintcharadze "Neišsiskirkim, broliai",Tėv.J.Aranausko išleistuvėse, 1998 m. gruodžio men. 6 d. Nuotr. A.J. Mickaus

/.........atkelta iŠ 4 psl./
apie didįjį sąskrydį - Jubiliejinė stovykla prie Niaga
ros, Kanadoje, minint 35-tają sukaktį (3U-ties metu 
lietuvis kos skautybės sukaktį teko svęsti ne Tėvynė
je - Alpėse, prie Baltijos). £ šią Jubiliejinę stovyklą 
atvyko 251 sesė ir 164 broliai- is JAV ir Kanados. 
Tai buvo pirmasis skautiško jaunimo suvažiavimas 
is dviejų, valstybių, nes , rengiant stovyklą Amerikos 
Žemėje, lietuviai skautai negalėjo vykti iš Kanados 
dėl sienos pervažiavimo taisyklių.

Pasirinktoji stovyklavietė buvo lengva surasti 
- netoli didžiąją kelių, prie turistinės Niagaros vieto
ves, todėl į stovyklos uždarymą apsilankė apie 1.000 
svečių, is Amerikos ir Kanados. Apsilankė ir angliškų
jų,. laikraščių, korespondentai, kurie pravedė pasikalbė
jimus su vadovais ir stovyklautojais. Kitą dieną tie 
pasikalbėjimai su stovyklautojų nuotraukomis buvo 
atspausdinti keliuose laikraščiuose. Ypatingai šiltai 
apie musą stovyklą atsiliepė Niagara Falls Evening 
Review, kuris per porą dienų savo puslapiuose spaus
dino ir gražius aprašymus, ir nuotraukas.

Šiai stovyklai tuomet vadovavo v.s.fil. K.Gri- 
gaitis su talkininkais iš Toronto, Londono ir Bostono.

DEŠINĖJE -

Skautu vadovai Jubiliejinėje 

stovykloje Niagara on 

the lake 1953 m.:

Stasys Naginionis, 
Juozas Bulota 

ir Stepas Kairys.

Per tuos ilgus penkiasdešimt metų skautiškas 
gyvenimas bangavo aukštyn ir kartais žemyn, tai 
priklausė nuo vadą darbštumo ir pareigų atlikimo, 
gyvenimo sąlygų.
Augo jaunoji karta, kūrėsi nauji vienetai. Vyresnieji, 
atlikę savo pareigą, vietą^ užleido jauniesiems vado
vams. Dalis vienetą jau liko užmarštyje, nes skautai 
ir skautės, baigę mokslus, išsiskirstė po mažesnius 
miestus, sukūrė seimas ir liko juose, gyventi. Prasidė
jo naujas laikotarpis, bet reikia tikėti, kad vėl lieps
nos skautiškieji laužai netik ’’ROMUVOJE", bet ir 
kitur. Mūsą visą siekimas anksčiau buvo matyti lais
vą Lietuvą; taigi, dabar ji yra galų gale laisva, bet 
mums, likusiems Čia, dar yra pareiga ir išlaikyti 
lietuviškumo dvasią mūsą jaunimo tarpe. Reikia tikė
tis, kad lietuviška skautija dar ilgai spinduliuose Ka
nadoje ir skambės dainos mūsą stovyklose.

nas, komiteto nariai; s.Jonas Dambaras, s.Pr. Čepo
nis, s.Pr.Enskaitis. Rajono Vadas v.s.J.Bulota, vadei
va s. Z.Palionis; vienetų vadovai: s. I. Kalinauskas, 
s.P.Balsas, s. L.Eimantas, s.K.Batūra, senas skautų 
veteranas v.s.K.Grigaitis, s. J. Kuprevičius, B.PoŠka, 
s.S.Pranckūnas. A.Baziliauskas, skrajojantis kapelio
nas s.kunigas St.Kulbis,SJ., ir visą savo gyvenimą 
skyręs skautybei ir jos idealuit buvęs LSB Vyr. Skau
tininko pareigose ir "Skautų Aido" vyr.redaktoriumi 
v.s.fii.Steponas Kairys. Jo atliktas darbas liks įam
žintas skautiškos spaudos puslapiuose.

Jau nemaža buvusiųjų vadovų, kurie aukojo 
savo laisvą laiką mūsų jaunimui, iškeliavo į Amžinuo
sius namus. Jie jau nesugrįš atgal. Paminėsiu išėju
sius: Tautinio Komiteto pirmininkas v.s.Vladas §arū-

(Tebūnie man atleista uŽ nepaminėtus skautiš
kus darbus Kanadoje. Laiko eiga ir amžius išdildė 
iš atminties vardus ir pavardes, nes ir mano užrašai 
pagelto per tiek metų; kai ką sunku ir išskaityti).
Budėkime;

*************************************************
DĖMESIO TENISO 
ŽAIDĖJAMS!

Po sėkmingai praėjusio 
1998 m. Pirmojo Flori
dos Lietuvių, Kviestinio 
Teniso Turnyro visi yra 
kviečiami į šių metų va 
sario 27-28 dienomis ruo 
šiamą Antrąjį Floridos 
lietuvių kviestinį teniso 
turnyrą. į šį turnyrą yra 
kviečiami visi JAV ir

Kanados lietuviai teniso 
žaidėjai, kuriuos pakvie
tė ŠALFASS-gos Rytų 
Apygardos pirm. Pranas 
GVILDYS.

Po sėkmingų Teniso 
žaidynių Lietuvoje, kur 
dalyvavo tenisininkai iš 
Amerikos, Kanados ir 
kitų kraštų, kilo abipu
sis susidomėjimas turėti

turnyrą Amerikoje. Tad, 
tikimės, kad šiame turny
re matysim ir keletą 
žaidėjų iš Lietuvos, ku
rie išreiškė tą norą da
lyvauti.

Turnyras vyks, kaip ir 
pernai, St. Petersburg 
Tennis Center, 650 18th 
Ave., S. St. Petersburg,

FL 33705. Tel: 727 - 
344-1990. Aikštynas yra 
St. Petersbug miesto 
centre.

Turnyre bus žaidžiama 
jaunių (18 m. ir jaunes
ni), vyrų ir moterų 
įvairiose klasėse. Senjorų 
klasės bus nustatytos at
sižvelgiant į dalyvių pa
geidavimus. Registraci

1999.1. 11

jos mokestis $25.00. 
Čekis rašomas: Elvyra 
Vodopalas.

Prašome registruotis 
pas Elvyrą ir Jurgį Vo 
dopalus, 5822 18th Avė 
South,Gulfport, FL.
33707. Tel: 727 344- 
1990. Pageidaujame re
gistraciją atlikti iki 
vasario mėn. 20 d.

Dėl nakvynių kreip
tis tiesiogiai į viešbu
tį Valley Forge Motel 
6825 Central Ave. St. 
Petersburg FL, 33707. 
Viešbučio tel: 727- 
345-0135. Kambario 
kaina su dviem dvigu
bom lovom tapr^ $46 
ir $64 vienai nakčiai.

Tuo laiku Florida 
žavi visus savo gražiu 
oru, tad lauksime visų 
tenisu susidomėjusių 
ne tik žaidėjų, bet ir 
žiūrovų vasario mėn. 
27-28 d.d. St. Peters
burg, Florida.

5 psl.



toronto
• KLB Krašto Valdyba, 
ryšium su lenkų ketini
mu įkurdinti Punske 
pasienio sargybos dalinį 
su šeimomis, 1998 m. 
gruodžio mėn. 8 d. para
šė protesto laiškus Len
kijos prezidentui A. 
Kwasniewski ir Lietuvos 
Seimo pirmininkui V. 
Landsbergiui.

Organizacijos ragina
mos prisidėti prie protes- 
to laiškų vajaus, kad 
Lenkijos vyriausybė ne
vykdytų lietuviams nepri
imtino plano.

• TORONTE,~ "Park Lithu
ania” 25-mečio sukaktis 
buvo iškilmingai paminė
ta 1998 m. lapkričio mėn 
14 d., į parką susirinkus- 
100 tautiečių, uniformuo 
tų skautų bei šaulių.

Prieš 25 metus grupė 
iniciatorių, su Toronto 
miesto tarybos atstovo 
William Boytchuk pagalba

Pavadinimo iniciatoriaus 
Stačio Jokūbaičio asme
ninių ryšių dėka, po il
gesnių jo vadovaujamo 
komiteto ( D. Keršienė,
A. Puteris, B. Saplys, 
K. Rusinas), tuometinio 
KLB Toronto apylinkės 
pirm. Karpio, teisinio pa 
tarėjo H. Steponaičio 
bei kitų pastangų^ Toron
to miesto taryba nutarė 
parko vardą pakeisti pa
brėžiantį lietuvių įsikūri 
mo Toronte 25-metį. Lie 
tuvių pastangas labiau
siai rėmė miesto tary
bos nariai Boytchuk, 
Negridge ir Picinnini.

Trumpą minėjimą pra
dėjo vienas iš steigėjų -
B. Saplys. Savo kalboje 
jis išsamiai apžvelgė par
ko istoriją. Anglų kalba 
B. Spalio žodį perdavė 
minėjimo koordinatorius 
A. Rašymas.

"Park Lithuania” minėjime, iš kairės: S. Jokūbaitis, C. Korwin-Kuczynski, D. 
Miller, koordinatorius A. Rašymas, D. Keršienė, KLB loronto skyriaus pirm. 
D. Garbaliauskienė

NUSISYPSOKIME

gavo leidimą parką, esan 
tį Keel ir Glenlake gat
vių sankryžoje, pavadin
ti "Park Lithuania" vardu.

• Civilinės metrikacijos skyriuje prieš įregistruojant 
santuoką, tarnautoja klausia jaunikį:

- Ar jūs gerai pasiruošėte šiam svarbiam žings-

• - Mama, ar aš galiu eiti į kiemą pažaisti su
Jonuku?

- Ne, nes jis netikęs vaikėzas.
- Tuomet gal galima išeiti apkulti jį?

© ANAPILIO parapijos 
vaikų chorelis "Angeliu
kai" išleido garsajuostę 
"Tau, Jėzuli" parapijos 
70-mečio proga. Kaina 
$10. Platinama parapijoje.

niui savo gyvenime?
- Taip, mes nupirkom dvi dėžes degtinės, dešimt 

dėžių alaus, dvidešimt penkis butelius vyno...

• - Visi vyrai yra kvaili! - supykusi sako viena 
draugė kitai.

- Ne visi. Juk yra ir viengungių.

• - Mama, ar žmonės žemėje auga?
- Kodėl tu klausi?
- Vakar tėvelio draugas klausė: iš kur tu tą bo

bą iškasei?"

• - Ar tau ne gėda? - bara Petriuką mama, - 
vėl tave bara auklėtoja. Imtum pavyzdį iš savo tė
vo - jį už gerą elgesį pirma laiko paleidžia iš ka
lėjimo!

LIETUVIŲ
KREDITO 
KOOPERATYVAS

• • • •
PARAMA

LIETUVIŲ NAMŲ ŽINIOS

• Sekmadienį, LN gruo
džio men. 20 d. popietė
je dalyvavo 186 asmenys. 
Pranešimus padarė ir su 
svečiais supažindino LN 
kult. kom. narys Alg. 
Kynas.

Po kelių pažinties mėnesių mergina klausia:
- Brangusis, ar ne laikas būtų supažindinti mane 

tavo artimaisiais?
- Net nežinau. Vaikai dabar pas uošvę, o žmona 

atostogauja...

AKTYVAI per 109 milijonus dolerių
su

• Sekmadienio gruodžio 
mėn. 27 d. popietėje da
lyvavo 118 asmenų. Pra
nešimus padarė ir su sve
čiais supažindino LN 
kult. kom. narė Genovai
tė Bijūnienė.

PRISIKĖLIMO
Parapijos kredito k(x>peratyvas / 

999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

EAX: 416 532-4816 
na pilyje telefonas: 905 566-001 >6 _____ J_____ L'_____________ _____  !

• Slaugos Namams auko 
jo: $1000.-Petras Gumbi- 
nas; $500.- St. Steigvi- 
las; $313.-LN Moterų bū 
relis, Vyrų būrelis, kultū-; 
rine komisija 
valdyba; $35.- 
lis.

Aukos 
ir
kooperatyvuose

ir LN
T. Stanu-

priimamos 
Hamiltono ,Toronto 

kredito 
arba siųsti tiesiog: LAB
DAROS FONDAS, Lietu
vių slaugos namai, 1573 
Bloor St. W. Toronto, 
Ont. M6P 1A6.

© Prisikėlimo parapija 
rengia maldininkų kelio
nę į Romą ir svarbiau — 
sius Italijos miestus, ry
šium su krikščionybės 
2000 metų sukaktimi. Ke
lione vyks 1999 m. 
balandžio 8-18 d.d. Dau-
giau informacijų galima 
gauti pas kun. E. Putri
mą: 416-533-0621 arba 
pas Marlin Travel atsto
vą R. Valadką 416- 
231-1061.

psi. 6

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 58 milijonus dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind...............
180-364 d. term.ind..............
1 metų term, indėlius..........
2 metų term, indėlius..........
3 metų term, indėlius..........
4 metų term, indėlius...........
5 metų term, indėlius..........
1 metų GlC-mėn.palūk.......
1 metų GlC-met. palūk.......
2 metų GlC-met. palūk........
3 metų GlC-met. palūk.......
4 metų GlC-met. palūk.......
5 metų GlC-met. palūk........
RRSP, RRIF ir OHOSP.......
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind 
Taupomąją sąskaitą............
Kasd. pal. taupymo sąsk... 
Kasd. pal. čekių sąsk.iki.... 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk............

..3.25%

..3.25%

..3.50%

..3.85%

..4.00%
.4.10%
.4.30%

..3.25%
.3.75%

..4.10%

..4.20%

..4.25%

3.00%
3.75%
4.10%
4.20%
4.25%
4.55%
2.00%
2.00%
2.00%

2.50%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

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

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 Ir 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.).

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 
nuošimčių............. 5.95%

Duodame:
- asmenines paskolas 

iki $250,000;
- mortgičius Iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) Ir
- komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

,. 5.95%
... 6.20%
... 6.30%
... 6.35%
... 6.40%

6.00%

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

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

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

MasterCard
rac

VPLUS
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 
f'r 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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr 1
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SMAGIAI NUSITEIKĘ. PRAEITĄ ŽIEMĄ SUTTON, QC SLIDINĖJIMO IŠKYLOJE, 
DALIS MONTREALIEČIU IR SVEČIU *

TRADICIJA TĘSIASI 
TOLIAU

Kaip ir praėjusias dvi 
žiemas, šią žiemą vėl 
įvyks Lietuvių Slidinėto- 
jų stovykla MONT SUT
TON, Quebec. Visi. slidi- 
nėtojai jauni ir ne taip 
jauni, yra kviečiami pra
leisti nors vieną ar kele
tą gražių dienų šiame 
gamtos rojuje, pusantros 
valandos kelionės nuo 
Montrealio. Stovykla pra
sideda ketvirtadienį, 
vasario mėn. 18 d., 1999 
m. ir baigiasi sekmadie
nį, vasario 21 d.

Kaip ir praėjusiais me
tais, susipažinimo koktei
lis bus penktadienio va
kare, Agnes Horth Inn.

Šiaurės Amerikos lietu
vių slidinėtojų čempioną 
tai^ vyks šeštadienį, o po 
Mišių, šeštadienį vakare 
bus tradicinė vakarienė 
su šokiais Grace Church 
Parish salėje.

Praeitą metą Montre
alio slidinėtojai smarkiai 
konkuravo su torontiš
kiais slalom ir grand sla
lom varžybose. Torontiš
kiai Audrius Vaidila ir 
Antanas Pacevičius lai
mėjo pirmą ir antrą pre
miją savo amžiaus vyrų 
kategorijoje, bet montre- 
alietė Rasa Pavilanienė 
ir buvusi montrealietė 
Danutė Kunčienė nepasi
davė, laimėdamos mote
rų premijas to paties am
žiaus kategorijoje.

Labai gražiai pasižy
mėjo kita Motrealio po
ra Ramona Lapinaitė ir 
jos vyras Glenn Craig 
savo amžių kategorijoje. 
Didelis būrys lietuvių sli- 
dinėtojų atnaujino savo 
draugystes per šią trum
pą stovyklos laikotarpį 
ir pasižadėjo vėl susitik
ti Mont Sutton Ski cent
re šiais metais.

Prisijunkite prie šios 
tradicijos. Informacijos 
galite gauti pas Aleną 
Pavilanį (514)489-04 ĮO; 
arba pas Rytį . Bulotą 
(514) 344-8256. ’ V.B.

1999.1. 11.

PADĖKA
A-A. STASYS POCAUSKAS 

mūsų mylimas Vyras, Tėtis, Senelis, iškeliavo 
Amžinybėn 1998 m. spalio mėn. 22 d.

Nuoširdžiai dėkojame Aušros Vartų p-jos 
kleb. KAZIMIERUI AMBRASUI, SJ., už 
rožinį, atnašautas šv. Mišias ir palydėjimą į 
kapines.

Ačiū Seselei JUDITAI už skaitymą šv. 
Mišiose ir altorių papuošimą.

Dėkojame L.K.M. D-jos Montrealio skyriui 
už šv. Mišias, ačiū pirm. GENEI KUDŽMIE- 
NEI už Velionio prisiminimui aukų Vaiko Tė
viškės Namams rinkimą ir visiems aukoju
siems.

Dėkojame ’'RŪTOS” klubui už šv. Mišias.
Taip pat nuoširdi padėka visiems už pareikš

tus užuojautos žodžius laiškais, už užprašytas 
šv. Mišias, gėles, taip pat dalyvavusiems baž
nyčioje ir Velionį palydėjusiems į amžinojo 
poilsio vietą.

Liūdintys^ žmona REGINA, 
duktė RŪTA su vyru RIMU, 
vaikaičiai: INA ir TOMAS, 
sūnus ALGIS su MARTHA.

Montrealio lietuviu Šeštadieninės Mokyklos mokiniai 
Kalėdų Eglutės renginyje 1998 m.gruodžio mėn. 13 d. 
/Plačiau-8 psl..../ Nuotr: Lino Staškevičiaus

VIENINTELIS LIETUVIU. BANKELIS KANADOJE
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

2IALKA" LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905 544-7125

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ

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.

MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki... .... 2.75% Asmenines nuo.............7.15%
santaupas............................ ....2.00% nekiln. turto 1 m..........6.600%
kasd. pal. taupymo sąsk.... ....2.50%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius................ .... 4.00% Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų indėlius.............. .... 4.00% apmokėjimai. Nemokama
1 m. term, indėlius............. ....4.50% narių gyvybės drauda
2 m. term, indėlius............. ....4.75% pagal santaupų dydį
3 m. term, indėlius............. ....4.85% Iki $2,000. Be to, narių
4 m. term, indėlius............. ....4.90% santaupos apdraustos
5 m. term, indėlius............. .... 5.15% TALKOS atsargos kapitalu
RRSP ir RRIF 3 mil. dol. ir Kanados
(Variable)............................. .... 2.50% valdžios iki $60,000
1 m. ind................................. ....4.50% sumos draudimu
2 m. ind................................. ....4.75%
3 m. ind................................. ....4.85%
4 m. Ind................................. .... 4.90%
5 m. ind................................. .... 5.15%

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

INTERAC KORTELĖ

• L.K.M. D-jos Mont
realio Apylinkės susirin
kimas 1998 m. gruodžio 
men. 20 d. praėjo sėk
mingai. Aprašymas bus 
sekančiame numeryje.

• ANTRADIENIAIS kle
bonijoje Romas VERBY- 
LA nuo 9:30 iki 14 vai. 
išduoda kvitus už pauko- 
tus bažnyčiai pinigus, už 
kuriuos nereikia mokėti 
pajamų mokesčio.

• Norintieji savo vaikus 
parengti Pirmajai išpa
žinčiai ir šv. Komunijai, 
turi kuo greičiau užre
gistruoti telefornu 766- 
9397 arba pasikalba as
meniškai su Sesele Judi
ta.

S KAILIŲ SIUVĖJAS

♦ Didelis pasirinkimas gatavų paltų 
♦Saugojimas vasaras laiku(storage) 
♦Taisau ir remodeliuoju
♦Siuvu ir parduodu

Telefonai:1449 rue St, Alexandre 
Suite 500 A 

Montrėal,Que., H3A 2G6 844-7307 Ir 288-9646

tonyI 
P H O T OI 
STUDlOl

PORTRAITS
PASPORT - COMMERCIAL
MARIAGE - WEDDINGS

460 St. Catherine St. West, # 605 • 
Montreal,P-Q- H3B 1A7 Td.r 395- 6050 

TONY LAURINAITIS

7 psi.
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M J R U S I E J I :
• Kornelija JAGMINIENĖ- 
(ANCZAK), 90 m. amžiaus, 
mirė Montreal General li
goninėje 1998 m.gruodžio 
mėn.28 d.

Ji buvo ilgametė,nuo
latinė "NL" skaitytoja ir 
mūsų, apylinkės įvairių ren
ginių lankytoja, priklausė 
Šv.Onos D-jai. Stipriau su
negalavo paskutiniaisiais 
savo gyvenimo metais.

Palaidota Notre Dame 
dės Neiges kapinėse.

Užuojauta artimiesiems.

KALĖDŲ EGLUTĖ
Šeštadieninė Mokykla 

suruošė tradicinį Kalėdų 
Eglutės pobūvį, praeito 
gruodžio rnėn.13 d., AV 
P-jos salėje. Svečius pas
veikino Mokyklos ved. As
ta Kličiūtė-Staškevičienė, 
programą pravedė mok. 
Inga Gedrikienė.

Savo rolėse gražiai 
pasirodė 17 mokinių, su - 
vaidiną Rasos Kurienės- 
Lukoševičiūtės vaizdelį - 
’’Asiliukas, vardu Kalėdos’’. 
Vaidino: Alina,Krista,E- 
rika Staskevičiūtės, Kari
na, Dominika Paulaus - 
kaitės, Ieva, Ema Kibirkš- 
tytės, Aleksa PieČaitytė, 
Angelė , Vienožinskaitė, 
Monika Šlykaitė, Paulius 
Gedrikas, Linas, Rytis 
Paulauskai, Nikolas Pie - 
čaitis, Justinas Staškevi
čius, Aleksander Forster, 
Elana Forster.

Sceninius drabužius, 
parūpino tėveliai, dekora
vo ved.Asta Staskevičie
nė. Programos pabaigai 
vaikai gražiai sugiedojo 4 
kalėdines giesmes.

Kalėdų Senelis buvo 
užsakęs maloniu dovanė
lių vaikams ir atvykęs, 
jas išdalino. Savo rolę ge
rai atliko Aras Pieėaitis.

Visi buvo pavaišinti 
mėgiamais užkandžiais > 
atsilankė daugiausia jau
nos šeimos su vaikais, ku
rių galėjo būti ir daugiau, 

Mokykla pasiilgo savo au -

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658 
------- ;------—-----------—
Dr. ALENAS (ALAIN)

Šeimos gydytojas

Privatus kabinetas 
932-8441 
3767 Notre Dame W. 
Montreal, Quebec 
H4C 1P8 
(metro: Place St. Henri)

Notarė

RŪTA POCAUSKAS -RUD1NSKAS 
L.L.L. D.D.N.

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

Tel: 931-7174. 
—
8 psl.

• Minėdama tėvo a.a. 
Vaclovo Kerbelio , lietu
viškos spaudos mėgėjo ir 
rėmėjo 1 . mirties me - 
tines (sausio mėn. 8 d.), 
aukojo ’’ "Nepriklausoma 
Lietuva" laikraščiui $50,* 
duktė Daina Kerbelytė- 
Vasiliauskienė.

Nuoširdžiai dėkoja "NL"

• A.a. Valerijos Šulmist- 
rienės atminimui $25,- 
laikraščiui ’’Nepriklauso
ma Lietuva" aukojo Vyt. 
ir M.Sabaliai.
Nuoširdžiai dėkoja "NL" 
© A.a.Birutės Jonynaitės- 
Andrijauskienės atmini
mui Jūratė TANNER 
"Vaiko Tėviškės Narnami 
paaukojo $51).

Dėkoja LKMD-jos 
Montrealio skyrius 

ditorijoje ir daugiau vy - 
resniųjų.. ..Reikia linkę- - 
ti, kad kitais metais bū
tų daugiau tų, kurie šia
me renginyje nedalyvavo. 
Tegul ir toliau vyksta ši 
graži Mokyklos tradicija 
mūsų Šeštadieninėje Mo
kykloje!

Ypač malonu stebėti, 
kad mokytojos - Inga 
Gedrikiekė ir Regina 
Kibirkštienė žodžių
ištarimui ir vaidinime, 
ir gražiai pagiedotose 
giesmese kreipe didelį 
dėmesį. /Žiūr.nuotr.7 psl/.

SKAUTU KŪČIOSE
1998 m.gruodžio mėn 

18 d., į tradicines lie
tuvių skautų-čių Kūčias 
buvo susirinkę 15 skau- 
taujančio jaunimo, vado
vai ir Kalėdų Senelis. O 
apie lietuviškųjų Kūčių 
tradicijas- vaizdingai pa
pasakojo kun. K.Ambra - 
sas, SJ. Visi uždegė savo 
žvakutes ir skautiškai 
pasidalino linkėjimais bei 
paplotėliais - kalėdai - 
Čiais.

Gražiai apdalino Kalė 
dų Senelis- svečias (An
tanas J.Mickus) visus tą 
vakara susirinkusius.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOJE

K.A.
• 1998 m. gruodžio mėn.
13 d. šv. Kazimiero pa
rapijos šventovėje, 1-1 
vai. jautėsi šventiška 
nuotaika, labai gražiai 
giedojo Aušros Vartų pa

*=r

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika 
281-6027

Hopital Notre Dame 
2D2& Plessis 
Montreal, Quebec
H2L 2Y4

rapijos mišrus choras. 
Šv. Mišias aukojo kleb. 
dr. F. Jucevičius. Ta 
proga įvyko Visuotinė 
išpažintis - Susitaikymas 
su Dievu.

Atsilankė labai daug 
parapijiečių, ne tik is 
mūsų parapijos, bet ir iš 
Aušros Vartų.

Po pamaldų tikintieji 
užėjo į parapijos svetai
nę, kur įvyko gražios 
vaišės su sumuštiniais, 
įvairiais saldumynais, ka
vute, ir žinoma, kaip 
visuomet, su raudonu ir 
baltu vynu. į šias vaišes 
atsilankė virš 100 daly
vių. "Aušriečiai" ir 
"KazimierieČiai" turėjo 
progą, kartu pabendrauti 
ir pasidalinti įvairiais 
įspūdžiais.

• BERNELIŲ MIŠIOS 
vyko 10 v.v. Jas aukojo 
kleb. dr. F. Jucevičius. 
Atsilankė daug tikinčiųjų 
matėsi nemažai ir jaunų 
šeimų su vaikučiais.

Šventovėje visi trys 
altoriai, o ypatingai di
dysis, prie kurio buvo 
įrengta prakartėlė, sken
do raudonų kalėdinių gė
lių jūroje, kurių nupirki
mui 200 dol. paaukojo 
Birutė ir Povilas Kalpo
kai, savo a.a. dukros 
Kristinos atminimui.

Visi parapijiečiai jiems 
reiškia gilią padėką už 
tą gražią dovaną mūsų 
šventovės papuošimui Šv. 
Kalėdų proga.

Tik įėjus, tuojau pajun
ti iškilmes ir širdyje jau
ti, jog šią naktį minime 
IŠGANYTOJO gimimą. 
Prieš pamaldas klausėmės 
religines muzikos Koncer
to, perduoto iš 
garsajuosčių.

Po pamaldų susirinko
me į svetainę, kur buvc 
me pavaišinti saldumy
nais, sūriu, kavute bei 
baltu ir raudonu vynu. 
Visi sveikinosi su šven
tėmis bei dalinosi įspū
džiais.

• Parapijiečių metiniame 
susirinkime į komitetą 
išrinktas Robertas Bohem- 
ier Juzės Ambrasaitės 
Bohemier sūnus, kuris 
laisvai ir gražiai kalba 
lietuviškai.

• Nijolė ŠUKIENĖ, baigė 
3 metų kadenciją kaip 
komiteto narė. Parapijie
čiai tikisi, jog ji ir to
liau pasiliks savo "pirmo
se pareigose"-Šv. Rašto 
skaityme ir patarnavime 
prie altoriaus.

• 1998 m. gruodžio mėn.
7 d. "Nepriklausomos Lie
tuvos", "Tėviškės Žiburių 
ir "Draugo" laikraščių 
skaitytoja,Isabelė AMBRA- 
SIENĖ, savo artimųjų 
tarpe atšventė 88 jį gim
tadienį.

Šia proga gavo gra
žių dovanų, o gražiausia 
jai buvo, prieš kiek lai
ko padaryta gerai pasise
kusi akių operacija. Kajį) 

ji pati sako, "dabar 
turiu visai naujas dvi

akis" - ir tuo labai 
patenkinta, nes galės be 
jokių "bėdų" ir toliau 
skaityti savo pamėgtus 
laikraščius, bei rašyti į 
Lietuvą laiškus savo 

Sąžiningai patarnauja nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

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

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC

NAMAI" AUTOMOB1LIAPPREKYBA* ATSAKOMYBĘ
3907 A Rosemont Blvd.,Montrėal,QC,HIX 1L7

Tel: 514-722-3545, fax:722-3546
Joana ADAMONYTĖ A.I.B., Donna SVARKA A.I.B.

PETRAS ADAMONIS C.LB. Res:256-5355
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidraus!

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 1.

giminaičiams.
Visi jos artimieji čia 

Montrealyje linkime Jai 
džiaugsmingai švęsti dar 
daug daug gražių gimta
dienių!.
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