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Taip atrodo naujosios eur< 
valiutos ženklas

• JORDANO karalius 
Husein'as po sėkmingo 
gydymosi nuo vėžio li- 
gos^ JAV-se, po 6 men. 
grįžo namo. Jis, tikima
si, galės būti ir to
liau nepamainomu kata- 
listu palestiniečių ir Iz
raelio valstybių nesibai
giančiose derybose.

• KOSOVO drama - smur 
tas pries albanus-pristab 
dytas tiktai dėl UN grės 
mes bombarduoti serbų 
įsitvirtinimus.

Albanai įgyja vis dau
giau pritarimo savo ne
priklausomybei Vakarų 
pasaulyje.
CANADIAN NATIONAL

FILM BOARD ruošiasi 
susukti filmą apie pašau, 
linio masto lietuvės ar
cheologės MARIJOS GIM
BUTIENĖS gyvenimą ir 
mokslinius darbus.

Filmas vadinsis "Maria”. 
Kanadoje, Vancouver’ io 
mieste 4 dienas vyko šio 
projekto pristatymas ir 
lėšų telkimas jam įvyk
dyti.
LIETUVIŲ KLASIKA 
LINKOLNO CENTRE

Amerikos simfoninis 
orkestras, diriguojamas 
Leono Botsteino, New 
Yorko Linkolno centro 
"Avery Fisher Hal", 
atliko Mikalojaus Kons
tantino ČIURLIONIO^ sim
foninę poemą "Miške". 
Lietuvių klasiko kūrinys 
skambėjo programoje 
"Muziką ir vizuali vaiz
duotė" greta Aleksandro 
Skriabino, Arnoldo Schon- 
bergo, George Gershwino> 
Pauliaus Hindemito opu
sų. Aleksandro Skriabino 
"Prometėjo" fortepijono 
partiją skambino Petras 
GENIUŠAS.

Klaipėdos Kraštas: Kintų tradicinė architektūra

***********************************************
LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADOS 
KANADOJE P R A NEŠIMA S:

1999 m.sausio men.8 d., baigęs savo darbą Ka
nadoje, Lietuvos ambasados Otavoje (Ottawa) Mi
nistras patarėjas Jonas Pasiaustas su šeima išvyko 
į Lietuvą.

Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adam
kaus dekretu sausio mėn. 14 d. J.Paslauskas paskir
tas Lietuvos ambasadoriumi Baltarusijoje (Gudijoje)- 
Artimiausiomis dienomis iŠ Vilniaus jis išvyks dirb
ti i .Minską, to

Ambasados raštines vedėja, vietoje Dalios Pas- 
lauskienes, nuo 1999 m. sausio mėn. 1 d. dirba 
Ramunė Zitikienė.

Nauju Lietuvos diplomatų paskyrimas į, Otavą 
kol kas nenumatomas.***********************************************

KANADOS LIETUVĖ 
PRASIMUŠĖ \ MADŲ 
KŪRĖJŲ PIRMAUJAN
ČIAS EILES———

"Canadian Scene" 1998 
m. Issue 1501, Ramona 
Keveza, jauna drabužių 
kūrėja Toronte buvo ap
dovanota 28,000 dol. pre
mija, kurią skiria "Mati
nee Fashion Foundation" 
remiant naują verslą ple
čiančius Kanadoje ir 
tarptautinėje rinkoje.

Ramona yra lietuvių 
kilmės, gimusi London, 
Ont., sudijavo dailę ir 
verslo administraciją 
Western u-te, Ontario. 
Baigusi studijas, atidarė 
papigintų drabužių par
duotuvę Londone, ON ir 
po 2-jų metų Washington 
DC.

Vis labiau gilindamsi į 
drabužių kūrimą, parda
vė verslą ir atsidėjo 
vien tik savo pamėgtam 
darbui nuo 1987 jn. Yra 
gavusi eilę žymenų. 
Pasisakė, kad^ jos moti
nos europietiška kultūra

Nuotr: M.Purvino

ir jos pačios geras me
džiagų kvaliteto pažini
mas darė stipriausią įta
ką. Ji ypatingai pasižy
mi vakariniais ir vestuvi
niais rūbais, kurie par
duodami Kanadoje, JAV 
ir Meksikoje.

24 įvairios kilmės ki
tiems kanadiečiams 
madų kūrėjams taip pat 
paskirtos 1998 -1999 m. 

- premijos.
• BOSNIJOJE esantį 
Baltijos šalių Taikos ba
talioną BALTONI aplan
kė gen. J. Andriškevi
čius, kartu su savo 
Estijos ir Latvijos kole
gomis, artėjant Kalėdų 
šventėms.

Aplankęs lietuvius taik- 
darius, gen. J. Andriške
vičius, tarnybos vietoje 
netoli Dubojaus, buvo nu
vežęs kalėdinių dovanų 
ię kartu su taikdariais 
už bendro šventinio sta
lo, pasidalino kalėdaičiu- 
paplotėliu. Dalyvavo ir 
kartu su juo atvykęs Aly
taus įgulos kapelionas ka 
pitonas Juozas Gražulis.

NAUJOJI ŠALFASS-gos VADOVYBĖ
Visuotiniame ŠALFASS-gos suvažiavime, įvykusia

me 1998 m. lapkričio mėn. 21 d. Cleveland1 e. 
Ohio, buvo išrinkta Centro valdyba, Revizijos komi
sija ir Garbės Teismas.

ŠALFASS-gos Centro valdyba, susidedanti išimti
nai iš Toronto ir apylinkių sporto darbuotojų, buvo 
perrinkta 3-jų metų kadencijai ir 1998 m. gruodžio 
mėn. 16 d. pasiskirstė pareigomis.

AUDRIUS ŠILEIKA - pirmininkas, MARIJUS GU- 
DINSKAS - vicepirmininkas, ALGIRDAS BIELSKUS- 
generalinis sekretorius (gyvena Clevelande, Ohio), 
ARŪNAS ČYGAS- sekretorius, LINAS BALAIŠIS - 
iždininkas, RIMAS MIEČIUS - žaidynių koordinato
rius, SIGITAS KRAŠAUSKAS - archyvai ir lietuviška 
spauda, MINDAUGAS LEKNICKAS ir EUGENIJUS 
KRIKŠČIŪNAS - nariai.

Oficialus Centro Valdybos adresas: ŠALFASS- 
gos Centro Valdyba, arba Lithuanian Athletic Union 
of North America (sutrumpintai LAUNA) c/o Aud
rius ŠILEIKA: 150 Colbeck St., Toronto, Ont. M6S 
1V7. Tel: 416-767-6520; Faksas: 416-760-9843; E- 
rnail: hrc(<Įidirect.com

Informacinių administracinių ir varžybinių aplink
raščių bei įvairių nuostatų leidimą ir narių registra
ciją atlieka gen. sekr. Algirdas BIELSKUS, 3000 
Hadden Rd.,Euclid, OH 44117-2122. Tel: 216- 
486-0889; faksas 216-481-6064.

ŠALFASS-gos REVIZIJOS Komisija buvo jšrinkta 
iš Čikagos sporto darbuotojų: Algis TAMOŠIŪNAS - 
pirmininkas, Rimantas DIRVONIS ir Aleksas LAURAI
TIS- nariai. Oficialus adresas: Algis TAMOŠIŪNAS, 
1921 Bending Oaks Court, Downers Grove, IL, 60515 
Tel: 630-435-0619; faksas 630-435-0621. E-mail: 
Lituanica(@.aol.com

ŠALFASS-gos GARBĖS TEISMAS buvo išrinktas iš 
New Yorko apylinkių sporto darbuotojų: Pranas 
GVILDYS, Juozas MILUKAS ir Algirdas JANKAUS
KAS. Oficialus adresas: Pranas GVILDYS, 93 Whee
ling Ave., Staten Island, NY 10309-3026. Tel: 718- 
356-7871; faksas: 718-356-0974; E mail; INAPRAtJdA 
AOL.COM

SPORTO APYGARDOS, paskirų sporto šakų bei 
kitoki pagalbiniai komitetai yra perorganizavimo sta
dijoje ir bus paskelbti vėliau. Iki tai bus atlikta, 
visi ligšioliniai pareigūnai prašomi tęsti savo parei
gas. ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA

idirect.com
aol.com
AOL.COM
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Lietuvos Ambasadoje Kanados sostinėje Ottawa - atsisveikina su patarėju Jonu 
Paslausku ir jo žmona Dalia ambasadorius dr. Alfonsas Eidintas (kairėje).

Nuotr: V. Priscepionkos

Lietuvoje
[DOMU PRISIMINTI:

Gedimino pilyje , l~ą_ kartą Lietuvos istorijoje 10 
savanorių iškėlė Lietuvos trispalvę 1919 m.sausio 
men. 1 d.

Yra užrašyta pagal ano meto liudytojus, kad vy
rai sugiedojo Lietuvos Himną ir pasibučiavo, o 6 
ju pasiliko pirmojoje garbės sargyboje.

Sausio mėn. 4 d. sargybą teko sustiprinti, nes 
mieste vyko labai stiprus lenkų legionierių ir bolše
viku susišaudymas.

Sausio mėn.6 d. Įsiveržę bolševikai nuo lietuviš
kosios Trispalvės nuplėšė geltoną ir žalia spalvas, 
paliko ant bokšto tiktai raudona.

Antrą karta Lietuvos vėliava suplevėsavo 1929 
m. rugpjūčio mėn.26 d., i Vilnių sugrįžus Lietuvos 
kariuomenei. 1 ačiau, tu pačiu metu spalio mėn.9 
d. želigovskininkai,užgrobė Lietuvos sostinę, nuplėšė 
lietuvišką vėliavą. Lenkų užimtoje sostinėje nuskam
bėjo spaudos pranešimai 1928 m.,kai is vasario mėn. 
15 nakti i vasario 16 -tąją Gedimino pilyje pasirodė 
Lietuvos vėliava, perrišta juodu kaspinu.

1939 m., spalio men.29 d.ypaČ iškilmingai buvo 
pakelta Trispalve Gedimino bokšte.

1941m.Birželio 23-ios sukilimo dalyviai iŠ karto 
iškėlė Lietuvos vėliavą Gedimino kalne ir dar kartą 
1944 m. balandžio mėn.6 d.vokiečių okupacijos laiko
tarpyje trumpam sostinėje iškilo Trispalvė.

1988 metų spalio mėn. 7 dieną, po ilgų dešimt
mečių, vėl iškelta vėliava virš Gedimino bokšto, 
plevėsuoja ir šiandien.

<cs|c%3(:*******4

• Lietuvos Ambasados m. 
patarėjui Jonui Paslauskui 
KL3 Krašto V-ba ir Toron
to A-kės V-ba suruošė iš
leistuves jam ir jo šeimai 
išvykstant j naujo paskyri
mo vietą - Minską-Gudiją.

Atsisveikindamas jis vi
siems, su kuriais teko dirb
ti,o ir visiems kitiems lie
tuviams nuoširdžiai padė - 
kojo už šiltą bendravimą.

• LIETUVOS ambasado

rius Kanadai dr. A. EI
DINTAS praeitų metų 
lapkričio mėn. 28 d. 
buvo aplankęs Edmonton 
lietuvių telkinį.

Lietuvių Namuose susi
rinkusius tautiečius., 
kaip pranešama, labai 
įdomiai supažindino su 
dabartine Lietuvos būkle 
ir jos pastangas įstoti į 
Šiaurės Atlanto ir Euro
pos sąjungas.

Ambasadorius dr. A. 
Eidintas skatino visus 
edmontoniečius lietuvius 
palaikyti ryšį su Alber
tos prov. ir federalinės 
valdžios atstovais, juos 
informuoti apie Lietuvos 
norą būti nare šiose 
tarptautinėse organizaci
jose. „

Arčiau buvo susipažin
ta po ofcialiosios dalies 
prie kavos su užkandžiais 
ir pyragais.

MINĖJO SAUSIO 13- 
tają-LAISVĖS GYNĖJŲ 
DIENĄ.

Vilniuje, sausio men. 
13-tosios naktį, kaip ir 
kitų miestų aikštėse, 
buvo uždegti laužai. 
Prie jų sisirinkę įvykių 
liudytojai, dalinosi prisi
minimais su jaunimu.

Prez. Valdas ADAM

KUS sausio 13-osios At
minimo medaliu apdova
nojo daugiau kaip 150 
Lietuvos gyventojų. Vil
niuje, Šv. Jonų bažnyčio
je vyko koncertas "In me- 
moriam", o Seime iškil
mingas posėdis, kuriame 
dalyvavo Prezidentas, už* 
sienio diplomatai, svečiai 
iš užsienio, dvasininkai.

Iš poeto Justino MARCINKEVIČIAUS žodžio, atsi
sveikinant 1991 m. sausio mėn. 16 d. su Žuvusiais)

"Ne keršto šaukiasi mūsų širdys. Teisingumo 
šaukiasi, jeigu jis dar yra šiame pasaulyje. Žmoniš
kumo, jeigu jis dar visai nesutryptas. Tegu žino 
Nepriklausomybės priešai, kad savo tikėjime, ir ko
voje mes dar labiau sutvirtėjome, nes mūsų Žuvusie
ji niekada neapleidžia mūsų, jie pasilieka kartu su 
mumis, jie paremia ne tik mus, jie paremia laisvę, 
teisingumą, demokratija, visuotinius tiesos ir huma
nizmo principus. Sakau, tokie mes stiprūs, kai mano 
ranka tavo rankoje,, o tavo ranka - jo rankoje. 
Šitoje visa Lietuva apkabinusioje rankų grandinėje 
amžinai jausime ir jų, žuvusiųjų, rankas, jie stovės 
kartu su mumis, kaip tą Sausio 13-sios naktį, prieš 
tankus ir automatus, prieš tamsą ir smurtą, prieš 
begėdišką melą ir šmeižtą".

z. psl.

LIETUVOS AMBASADORIAUS STRAIPSNIS " OTTAWA CITIZEN” dienarastyje, 
1999 m. sausio men.21 d. laidoje:

Lithuanians believe in NATO 
to help guarantee their security

It was wonderful to read the "Citizen’s" articles about current NATO 
issues and new challenges ("NATO at 50: The Cold War is won." Jan.7 and 
"NATO: In search of an enemy", J an.9).

Since Canada’s units left Europe, there has not been a wide discussion 
in the Canadian media and society about NATO’s enlargement and future 
NATO members, though the Canadian government was the first to ratify 
Poland, Czech Republic and Hungary as new members.

Aspiring to be members of NATO, we welcome this resolute step made 
by Canada. This is Canada’s good deed. That means the area of stability 
and security is enlarging and Canada remains a European power.

As the first Lithuanian ambasador in Canada (since June 1995), I repre
sent a country that suffered a lot during two world wars, that declared 
ist independence twice during this century (1918 and 1990). On March 11, 
1990, Lithuania gained independence after 50 years os Soviet occupation.

New-old states started looking for their security guarantees, wich could 
be provided only by time-proven defence organizations such as NATO. In 
January 1994, Lithuania requested membership.

All major factions of the Lithuanian Parliament support NATO member
ship. This aspiration has a very positive effect on Lithuania’s domestic and 
external addairs.

Seeing the achievements of Wetern democraties and receiving technical 
and humanitarian assistance from the U.S., Canada and other western count
ries, Lithuania has successfully carted out democratic and political reforms, 
established rule of law and a market economy, as well as civilian control 
over its armed forces.

Lithuanians believe that NATO must remain a strong military alliance, 
which is capable of achieving rapid and decisive action in crisis. Our history 
shows us that we cannot guarantee our national security alone and that 
we must participate in a military alliance that is strong and decisive. That 
is why we are working so dilligently to join NATO.

Dr.Alfonsas Eidintas, Ottawa
Ambasador of Lithuania

/Kaip būtų gerai tuos žodžius prisiminti ne tik
tai per minėjimus. Niekada jų nepamiršti. Visiems- 
ir mums, išeivijos lietuviams ir pačioje Tėvynėje: 
dirbantiems, kuriantiems, mylintiems tą, sunkiai iš
kovotą Nepriklausomybę, o ypač tiems, kurie dar 
vis bando ir toliau didžiausiu gobšumu griauti savą
ją, valstybę, nesiskaitydami su niekuo...).

PADIDINTOS PENSIJOS 
NUKENTĖJUSIEMS 
SAUSIO 13-ĄJĄ

Lietuvos Seimas padvi
gubino valstybines pensi
jas žmonėms, kurie tapo 
invalidais dėl Sausio 11-

• Prez. VALDAS ADAM
KUS stačiatikių Kalėdų 
švenčių proga pasveikino

Vilniaus ir visos Lietu- 13 d.d. vykdytos sovieti-
vos arkivyskupą CHRI- nės rusų agresijos 1991 
ZOSTOMĄ ir visus šalies
stačiatikius. /nukelta i 3 psL........... /
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/......... PENSIJOS/
rn. ir po to buvusiems 
įvykiams.

Pensijos liečia ir žu
vusiųjų tėvus, motinas, 
našles ir našlaičius.

Praeito gruodžio mėn. 
16 d. paskelbtame įsta
tyme^ kuris įsigaliojo 
nuo š.m. sausio mėn. 1 
d., žuvusiųjų tragiškomis 
1991 metų, sausio men. 
dienomis, motinoms, su
kakusioms 50 metų am
žiaus arba pripažintomis 
invalidėmis, taip pat tė
vams, pasiekusiems senat
vės pensijos amžiaus, 
bus mokama 4-rių valsty
binių pensijų pagrindinio 
mokėjimo nukentėjusių 
asmenų pensija.

Ta pati taisyklė galio
ja našlėms ir našlaičiams,

IŠEIVIJOS LIETUVAITE 
PREZIDENTO KONSUL
TANTĖ

Nuo 1999 m. sausio 
mėn. 7 d. patarėja Prezi
dentui socialiniais . klausi
mais pradėjo dirbti Wa
shington’ o Urbanistikos 
Instituto vyr. bendradar
bė Skirmantė KONDRA
TIENĖ.

Ji turi istorijos ir 
verslo amdministravimo 
specialybių laipsnius, pa
tyrusi socialinės politi
kos analitike, programų 
vadovė socialinės rūpy
bos, skurdo ir bendruome
nės plėtros srityse.

IŠKILMINGAI SUTIKTAS 
LIETUVOS PREZIDEN
TAS KIJEVE

Ukrainos prez. Leonid 
KUČMA ir, jo žmona 
Liudmila, išrikiuota gar
bės sargyba, sugrotais 
valstybiniais himnais ir 
21 šūvio saliutu pasitiko 
Lietuvos prezidentą Val
dą ADAMKŲ ir jo žmo
ną Almą Kijeve, vizito 
metu. Jo lankymasis 
buvo plačiai aprašomas 
žiniasklaidoje, o po iškil
mingos sutikimo ceremo
nijos, nedelsiant, vyko 
abiejų prezidentų pokal-
Praeitą rudenį Lietuvos Prez.Valdas Adamkus ir Ukrainos Prez. Leonid Kučma 
susitiko Ukrainos sostinėje Kijeve, apėjo garbės sargybos rikiuote. (EPA-EIta)

1999.1. 26

S. Kondratienė, JAV 
Urbanistikos departamen
to "Auksinio erelio" žy
meniu apdovanota, jau 
yra dirbusi su Lietuvos 
organizacijomis.

Ji atvyks į Vilnių kar
tas nuo karto pasitari
mams, nes Washington’e 
įsijungė į kitą projektą 

WAV.

e Lietuvoje pastaraisiais 
metais susiformavo val-
dyrno patirties turintis 
jaunų valdininkų sluoks
nis. Pagal amžių jauniau
sia Užsienio reikalų 
ministerija, Kartu su am- 
basdomis. Ministerijos 
darbuotojų amžiaus vi
durkis- 34.8 metų. Valdi
ninkų bendro stažo vidur
kis yra 11.7 metų, o 
valdymo įstaigose 3.4 
metų.

Vyriausia pagal amžių 
yra Ūkio ministerija- 
47.5 metų. Šios ministe-
rijos valdininkų bendras 
darbo stažas yra 25.3 
metų, o darbo patirtis 
valdžios įstaigose taip 
pat didžiausia-5.4 metų.

Dažniausiai keičiasi 
Krašto apsaugos ministe 
rijos darbuotojai, tačiau 
ne pareigūnai.

REIKŠMINGA PASTABA 
PASIENIEČIAMS

Šalčininkų rajone, Tri- 
bonių km. buvo atidary
tas naujas pasienio užkar
dos kompleksas. Jis skir

bis bei abiejų valstybių 
delegacijos, vadovaujant 
Užsienio reikalų ministe 
riams.

Abi pusės, pasimokiu
sios iš Rusijos krizės pa
darinių, sutarė kaip gali
ma greičiau liberalizuoti 
tarpusavio prekybos są
lygas.

Pakvietimą atsakoma
jam vizitui į Vilnių, 
prez. L. Kudžma mielai 
priėmė.

Antros dienos viešnagė
je, prez. V. Adamkus iš
ėjo pasivaikščioti po 
Lvovą. Miesto aikštėje 

tas 70 km. pasienio ruo
žui su Gudija saugojimui.

į atidarymą buvo 
nuvykę ir pasakė kalbas 
min. p-kas Gediminas 
Vagnorius, Vidaus reikalų 
min. Stasys Šedbaras ir 
Pasienio Policijos depar
tamento vadovas Algi
mantas Songaila, kuris 
palinkėjo, kad tiek kartų 
pagerėtų ir pasieniečių 
darbo kokybė, kaip ir jų 
darbo sąlygos.
• Naujuoju Susisiekimo 
Ministeriu Prezidento 
dekretu paskirtas Seimo 
narys konservatorius 
Rimantas DIDŽIOKAS.

ŽLUNGA PROKURORO 
KARJERA

Girtavęs Panevėžio pa
reigūnas neteks pareigų.

Generalinis prokuroras 
Kazys PĖDNYČIA už 
porkuratūrą žeminantį 
elgesį nuo pareigų laiki
nai nušalino Panevėžio 
apylinkės vyriausiąjį pro 
kurorą Rimantą Ražans- 
ką, 46 m. amžiaus. Jis 
nuo pareigų bus nušalin
tas tol, ko bus baigtas 
tarnybinis patikrinimas.

Panevėžio apylinkės 
prokuratūros vadovas 
buvo pastebėtas savo ka
binete neblaivus, sunkiai 
beapvertė liežuvį, kai su 
juo buvo bandyta kalbė
ti telefonu.

Matyt, ilgai šventė 
naujuosius metus senuoju 
stiliumi.

1998 m. gegužės mėn. 18 d. raštu Nr. 332p 
kreipėmės į Jus, gerb. Prezidente, prašydami įtako
ti Vyriausybę, kad memorialo kūrimas nebūtų vilkina
mas. Iki šiol jokio poslinkio šiame reikale neįvyko. 
Didžiausias ir vienintelis kliuvinys yra tai, kad iš 
memorialui skirtinų patalpų, esančių Gedimino pr. 
40, neiškeliami teismai. Jie turėtų išsikelti į vis dar 
nebaigiamą statyti pastatą, esantį. Gynėjų g. 14.

Paklaustas, kodėl pano- Tokį sprendimą priėmė Vyriausybė prieš pusantrų 
ro aplankyti Lvovą, 
Prezidentas pasakė, norė
jęs šio miesto gyvento
jams padėkoti uz jų pa
ramą Lietuvai siekiant 
Nepriklausomybės.

1990 m. Lvove buvo 
rengiami mitingai, palai
kantys Lietuvos kovą už 
Nepriklausomybę.

jį pasitiko didelis būrys 
gyventojų ir sveikino jį 
sūkiais "Lietuva". Jie sa
kė, kad Lietuvos prezi
dentas yra jiems 
demokratijos simboliu.

Mirus Mylimai seseriai
A t A

BIRUTEI JONYNAITEI- ANDRIEJEVIENEi

Lietuvoje,

nuoširdžiai užjaučiame literatūrologą ir mūsų 
laikraščio bendradarbi Vytautą^ A.Jonyną bei - 
visus artimuosius -

"Nepriklausomos Lietuvos" 
darbuotojai

/Pakartota, apgailestaujant korektūros klaidą perei - 
tame "NL" numeryje. Red./

VILKAVIŠKIS PAMINĖJO 
VINCĄ KUDIRKĄ IŠKILT 
MĖMIS IR PAMINKLU

Praeito gruodžio mėn. 
18 d. prie Savivaldybės 
rūmų buvo atidengtas pa
minklas VINCUI KUDIR
KAI, gimusiam gruodžio 
mėn. 31 d., 1858 m.,tai
gi, prieš 140 m. ir suėjus 

DEL MEMORIALO

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 
pirm. dr. P. JAKUČIONIS kreipėsi į Prezidentą V. 
ADAMKŲ dėl Laisvės kovų ir genocido memorialo:

"Nuo pat Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkū
rimo Lietuvos laisvės kovų dalyviai ir kiti nukentė
jusieji nuo sovietinio okupacinio režimo puoselėja 
viltį, kad pastatų komplekse, kur okupacijos metais 
buvo KGB būstinė ir kalėjimas (Vilniuje, Gedimino 
pr. 40), kur buvo kankinami ir žudomi Lietuvos lais
vės gynėjai, bus įkurtas Lietuvos laisvės kovų ir ge
nocido aukų atminimo memorialas. Dviejuose susiti
kimuose su LPKTS vadovais Jus šiai idėjai pritarėte 
ir žadėjote paramą.

metų.
Jau dveji metai tas pastatas stovi tuščias, statybi- 
n i n k ai ten nedirba.

Dar kartą prašome Jūsų, gerx Prezidente, para
mos memorialo kūrimo reikale".

Ir panašaus turinio raštu LPKTS pirm, kreipėsi į 
premejerą G.VAGNORIŲ:

"Jūs, gerb. Premjere, memorialo įkūrimo idėjai 
ne kartą esate pritaręs. Tuo tikslu jau prieš pusant
rų metų (1997.04.14 d. Nr. 368) Vyriausybė yra 
priėmusi sprendimą teismus iš pašto Gedimino pr. 
40 perkelti į pastatą Gynėjų g. 14. Tas sprendimas
nevykdomas. Statybininkai tame pastate nedirba.

LPKTS šiuo klausimu kreipėsi į Jus, gerb. Prezi
dente^ 1998.05.18 d. raštu Nr. 331p. Tada buvo Jū
sų pavedimas Tesingumo ir finansų ministrams. Bet 
praėjo jau puse metų, o reikalai nepajudėjo.

Dar kartą prašome Jūsų, gerb. Premjere, paspar- 
titi teismų iškėlimą ir atverti tuo būdu kėlią memo
rialo kūrimui".

DĖL YPATINGOJO ARCHYVO

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 
pirm. P. Jakučionis kreipėsi į Teisingumo ministrą 
V.PAKALNIŠKĮ del Ypatingųjų archyvų išsaugojimo:

"Mums tapo žinomi faktai, kai Generalinė proku
ratūra paima iš Lietuvos Ypatingojo archyvo, buvu
sio LTSR KGB archyvo, bylas, prijungia jas prie 
dabar nagrinėjamų bylų ir atgal į Ypatingąjį archy
vą nebegrąži na.

Manome, kad tokiu būdu yra naikinamas buv. 
LTSR KGB archyvas, bylojantis apie sovietinių oku
pantų vykdytą Lietuvos gyentojų genocidą, ir pažei
džiamas Archyvų įstatymas, nustatantis KGB archy
vų neterminuotą saugojimą.

Prašome ištirti Lietuvos archyvų departamento ge
neralinio direktoriaus 1998.10.15 d. Nr. 938 rašte Vy
riausybei išdėstytus faktus ir neleisti naikinti KGB 
archyvų".

3 psl.

100 metų nuo jo sukur
tos "Tautinės Giesmės", 
tapusios Lietuvos valsty
bės himnu.

į iškilmes buvo atvy
kęs Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis.

Paminklą sukūrė skulp
torius Antanas Žukauskas.



1998 m. gruodžio mėn. 15 d, AV P-jos salėje vyko Montrealio skautu-skaučią Kūčios. Viršuje: vs.R.R.Otto peikia Padėkos rasta tunto 
vardu Vilkiuką, ir Paukštyčiu draugininkei Audrai Žurkevičiūtei, pasitraukiančiai iŠ Šių, pareigų, po dvideŠimtmetinio darbo. Tuntas jai 
įteikė gelių. Kun. K. Ambrasas,SJ., pasikalba apie kalėdaičius; Kalėdų. Senelis sveikina Sesę, Audrą; Žemiau - Kalėdų Senelis links - 
mina svečius- dr.Gaputienę, kun.K.Ambrasą, Seselę Juditą ir Romą Verbylą. Visi dalyviai pagiedojo kalėdinių giesmių.

Nuotr. A.J. Mickaus ir R.R. Ottot****************»***************^***************************************^***********************************************

L_L E L u v_ ° J E: 
ĮŽVALGUS SEIMO PIR
MININKO PASIŪLYMAS: 
PRIMINTI TIKRĄJĄ 
LIETUVOS STATUSĄ

Lietuvos Seimo pirmi
ninko Vytauto Landsber
gio nuomone, artėjant 
NATO viršūnių susitiki
mui Washington’ e reikė
tų dar kartą priminti, 
kad Lietuva niekada ne
dalyvavo buvusią carinę 
Rusiją pertvarkant į So
vietų Sąjungą, o buvo 
okupuota gerokai vėliau.

Parlamento vadovo nuo
mone, Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerija arba 
Seimas turėtų priimti 
memorandumą apie 
Lietuvos statusą 1940- 
1990 metais. Tokio do
kumento tekstą prieš ba
landžio mėn. susitikimą 
Washington’ e būtų gali
ma išsiųsti NATO valsty
bių vyriausybėms ir par
lamentams, teigia V. 
Landsbergis.

Spaudos konferencijoje 
jis sakė, kad dokumen
tas būtų kaip ’’politinis 
atoveiksmis ar priešnuo
dis" pastaruoju metu kar
tojamiems Rusijos Vyriau
sybės vadovo perspėji
mams, kad nė viena 
buvusi Sovietų Sąjungos 
respublika negali būti 
priimta į NATO (!) 
KELIAUTOJAMS

Nuo sausio 1 dienos į 
Čekiją be vizų vykstan
tys užsieniečiai privalo 
turėti po 500 Čekijos 
kronų - apie 67 litus vie
nai dienai. Apsistojus 
Čekijoje daugiau kaip 10 
dienų, privaloma turėti 
mažiausiai 7000 kronų- 
4 psi.

apie 940 litų. Tiek pini
gų neturintis asmuo 
nebus įleidžiamas į šalį. 
Tokią, tvarką nustatė 
Čekijos muitinė, nes pa
daugėjo iš Rytų atvyks
tančių keliautojų, kurie 
nepajėgia sumokėti už 
įvairias paslaugas, arba 
apsimetę turistais , at
vyksta nelegaliai dirbti. 
Nuo sausio 1 dienos 
panaši tvarka galioja ir 
Lenkijoje.

IŠ VAKARU GRAŽINAMI 
LIETUVOS’ PILIEČIAI

Bevizis vykimas į 
užsienio kraštus nesutei
kia teisės dirbti ar nuo
lat toje šalyje gyventi. 
Asmenys pažeidę šias 
taisykles, išsiunčiami. 
Vien tik per Vilniaus 
aerodromą buvo sugrąžin
ti 1229 Lietuvos pilie
čiai; šiemet jau 25. Dau
giausia Lietuvos pilie
čių grąžinama iš Didžio
sios Britanijos, Švedijos, 
Suomijos, Danijos, Izrae
lio bei Vokietijos.

iš Lietuvos už vykimo 
ar buvimo taisyklių 
pažeidimus pernai pasiū
lyta išvykti 505 užsienie
čiams. Buvo išsiųsti 
736.

• "žinomas Kauno nusi
kaltėlių "autoritetas" 
Deivis Ganušauskas, 32 
m. amžiaus, už sukčiavi
mą dideliu mastu 1996 
m. rugsėjo mėn. buvo nu
baustas 6 m. kalėjimu, o 
šiemet pirmą kartą 
pritaikytas laikinas 
nuosavybės teisių apribo
jimas.

1998 m. deklaruoti 
turtą buvo įpareigoti 
kiti du kriminalistai: 

Ramūnas Kuzminas ir jo 
šeimos nariai, kaip Val
demaras Ramoška su ar
timaisiais.

Skaitant vietos spaudą 
labai keistai atrodo 
nemokšiškas tvarkymasis 
su nusikaltėliais.

D. Ganušausko ir jo 
giminėms priklausantį
turtą suregistravo ir juo 
teisiškai susidomėjo
Organizuotų Nusikaltimų 
Tyrimo tarnybos pareigū
nai 1998 m. pabaigoje, 
kai praeitų metų spalio 
mėn. pabaigoje kažin ko
dėl, dėl to kilo viešas 
pasipiktinimas. D. Ganu- 
šauskas buvo neteisėtai 
paleistas iš Alytaus 
griežtojo režimo darbų 
kolonijos!

Ar ne savaime įtarti
nai atrodo neaiškių užsiė
mimų asmenys, ar jų ar
timieji, taip jau staigiai 
praturtėję, ir ar nuo pat 
(galų gale pavykusio) jų 
suėmimo nebūtų verta 
tojau pat "pačiupinėti" 
ir tų nuosavybių praeitį? 
Ir jei toks nelegalus tur-. 
tas įsigytas, ar nebūtų 
logiška konsekvencija jį, 
bent jau,gerokai nusavin
ti...

• 70% visų valdininkų 
yra aukščiausio išsilavi
nimo, o 4% tik vidutinio. 
Daugiausia valdininkų, tu
rinčių mokslo laipsnius, 
dirba Užsienio reikalų 
ministerijoje - 35 žmo
nės. Čia daugiausia ir 
valdininkų, baigusių tik 
vidurines mokyklas - 16. 
Vienintelės Žemės ir 
Ūkio ministerijos visi 
valdininkai turi aukštąjį 
išsilavinimą.

PASIRINKIMAS (tęsinys)
Birutė Baltrušaityte

- Maan-tai’.
Nomeda bėgo prie jo. Sakė, troboje jo pasigedo 

žmonės, kažko norėjo paklausti. Būk drąsus, Man- 
-tai,- Šnabždėjo ji,- telaimina tave mūsą dievai, 
o anas dievas, anas dievas, Mantai, jeigu jis dausose, 
jeigu viską mato ir girdi,- jis tau dovanos, Mantai, 
tu sakei, jo karalystė beribė, o mūsą tiktai Čia, 
tiktai Čia, Mantai.

Jis Šiurkščiai atstūmė sesers ranką ir daugiau 
nebesiklausydamas jos, ryžtingai nuėjo į trobą. Pasi
juto esąs tikras vyras, stiprus ir sveikas, tai ko 
Čia jis delsia, nejaugi jį turi raminti ir mokyti se
suo, toji mergytė, kuri tada, kai Mantas jau mokėjo 
įtempti lanką ir paleisti strėlę, dar Žaisdavo kertėj 
ant kai litį?! Kas jis, pagaliau, yra? O, jis dar parodysi

- Ko geidžiate, vyrai?
Visi pašoko nuo stalo ir susibūrė į vieną daiktą.

- Sakyk tiesiai, su kuo tu? Arba tučtuojau ke
liauk pas juos,arba...

- Negrasink , vitinge'. - niūriai kreipėsi Mantas 
į barzdotą vyrą, kuris laikė apgniaužęs kalavijo 
kotą. Paskui, atsisukęs į visus, pasakė: - AŠ liksiu 
cial - Tvirtai suspaudė kumščius. Vyrai tuojau pat 
pastebėjo tą judėsi. Stiprybė sklido nuo Manto.

- Tu negali Čia pasilikti su savo Kristumi.
- Kas drįsta man įsakinėti? - piktai suriko 

Mantas. - Argi aš ne savo namuose?
Vyrai nesitikėjo tokio staigaus ir griežto atsa

kymo. Juk Mantas dar jaunikaitis, bet...
- AŠ parėjau. Aš liksiu Čia.

- Ar tu žinai,- kiek atlyžę paklausė vyrai,- 
kad visos prūsą gentys rengiasi sukilti prieš Ordino 
valdžia? Kalviai nukals kalavijus, o visi, kas turi 
sveikatos,paims juos...

- Ir aš paimsiu.
Visi pritilo. Tie Žodžiai patiko vyrams. Dabar 

Nomėda didžiavosi broliu, bet jis nė nežiūrėjo jos 
pusėn. Mantas stovėjo vienas prieš visus - be jokią 
ginklą, stovėjo jaunas ir gražus. Dar neturėjęs jo
kios mergelės, nors jau metas. Ir jam, kaip apašta
lui Petrui, teks išsižadėti Kristaus...

- Prisieki - pareikalavo vyrai.
Mirtinoj tyloj Mantas kartojo priesaikos žodžius. 

Jam palengvėjo. Burtas mestas, telieka laukti lem
ties nokinamų vaisią. Dėdė, nukabinęs nuo sienos 
kalaviją, padavė Mantui.

- Tavo tėvo,- tepasakė jis.

Kieme vėliai įsiviešpatavo tyla. Tylėjo visa 
Notangos Žemė, tik danguje spindėjo lauksnos. Kieno 

( žiūr. 5 psl............... )
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Dešinėje:

Montrealio skautu
Kūčiose ps. Gi lies 
Bulota įteikė šlipsus 
Paukštytei Sandrine 
Terrault ir Vilkiukui 
Francis Bulotai.

Toliau -

Bulotų seimos 
skautai, Audra ir 
p.Gaputienė prie 
žvakelių šviesos, c

Nuotr:
R.R.Otto
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.........PASIRINKIMAS

...Kai jie, palikę Romovę, patraukė giria, pirmųjų 
raitelių ausys išgirdo garsus, kurių niekam kitam 
nepriskirsi, vien tik šuoliuojančiam žirgui. Matyt, 
jis labai skubėjo.

Žygūnas/
Iš tikrųjų? Sustojo priešais Manta ir užkimusiu 

balsu iššvokštė:
- Nelaimė! Notangos valsčiai dega!

"Sūnus!” - it ieties smaigalys smigo Mantui £ 
smilkinius.

- Pasakok iš eiles.
Kariuomenė, kuria veda Meiseno markgrafas 

Dytrichas Antrasis, traukia per Notangos žemę. 
Kunigaikšti, jeigu tu išvystum! O/...O!..

"Ar tiktai jis neims raudoti?" - neramiai pagal
vojo Mantas. Paskui pklausė:

- O mano pilaitė?
-Aš nežinau, aš visko nežinau...Girdėjau baisų 

moterų klyksmų kaimuose prie Kaustros ir Pasmar- 
vos vandenų, mačiau, kaip jie varė vergijon mūsiuo- 
siuš...

- Mirtis kryžeiviams?
Tai Tauras nebeištvėrė.

- į stovykla! - griausmingu balsu suriko Mantas.
- Greičiau į stovykla! Vyrai laukia!
v Jis jojo priekyje, ir paskutiniuose besileidžian
čios saulės spinduliuose blizgėjo jo diržas, papuoštas 
žalvariu. Ant jo pusapvalio šalmo, ant šarvų, ant 
mylimo žirgo galvos kryžiavosi paskutiniai spinduliai.

Markgrafas, apsuptas ginklanešių, jojo priekyje. 
Jis nuolatos nužvelgdavo vėliavnešius, kuriais pagal 
riterių papročius būdavo išrenkami patys narsiausi 
kariai. Valdovo svitoje būdavo ir minezingerių - 
kas kitas, jeigu ne jie, alkstantys tolimų kelionų, 
neregėtų žemiu įstabių nuotykių bei valdovo malonių, 
kas kitas sugebės geriau apdainuoti žygį, per Prūsiją? 
Markgrafui Dietrichui nedavė ramybės giesmių 
apie Dytrichą Bernietį garsas. Palaukit! Ir apie jį 
giedos. Jo skydas, išdabintas brangiais akmenimis, 
žėri saulėj, jo skydas tvirtumu ir forma gali lenkty
niauti su pačiais tvirčiausiais kilmingųjų riteriu sky
dais . Dytrichas po vešliais ūsais slėpė patenkintą 
Šypsnį. Tiesa, ji perspėjo, kad Notangoje gali pasi
rodyti atsimetėlių vado Herkaus Manto būriai, o 
jis, šitas piktosios dvasios karžygys, turi pragariškai 
stiprią ranką, mat, jaunystėje, būdamas Magdeburge, 
dalyvaudavo pratybose ir išmoko puikiausiai svaidyti 
ietį. Ordino broliai vylėsi, kad Mantas, atvestas 
£ krikščionio kelią, atsilygins geru UŽ gerą - pagel
bės teutonams sutramdyti neklusniuosius prūsus, 
kurių piktiems darbams nematyti galo. Dytrichas 
mano, kad Ordinui ateityje derėtų būti išmintinges- 
niam: argi jis nesupranta, jog barbaras liks barbaru, 
todėl tokių neverta sodinti nei prie lotyniškų, nei 
prie germaniškų pergamentų, neverta leisti 
mankštinti rankų ir klausytis minezingerių, nes jie 
ir patys, ko gero, gali pamėginti giedoti išmoningas 
giesmes apie stebuklinga šventojo Gralio indą arba 
Parcifalio keliones. Cha? Kad ir kaip ten tas lauki
nis giedotų, jo kalba niekados neprilygs kilniajai 
lotynų arba Burgundijos riterių kalbai. Ką jis išmano 
apie riterio garbę, tarnystę puikiajai damai, amžina, 
dieviško grožio pasiilgimą, ką jis išmano apie litur
ginius vaidinimus miestų aikštėse?.1 Jo pasaulis - 
niaurios girios, pelkės (brr? kiek jų čial), klampūs
1999.1. 26

raistai (švenčiausioji Mergele, sergėk nuo jų!/, o
Šitos pilys - cha, cha,cha. Sakyk, ištikimasai Tomai, SALDI SUKAKTIS
argi Čia pilys, juk tu esi matąs aibe pilių ant gra
žiosios Elbės ir Reino krantų? Sakai, nepanašios! 
įdomu, kokių giesmę, sugiedos minezingeriai, kai 
aš tas iūsnapiles paleisiu pavėjui?! Kad tik geras , 
ir prielankus vėjas papūstų. į

Ir papūtė vėjas....Šitie kraštai būdavo turtingi 
vėjais. Tris dienas ir tris naktis Dytrichas siautėjo 
Notangoj. Žmonės bėgo į girias, glaudėsi už stora- 
kamienių medžių, tankių krūmynų, ieškojo prieglobs
čio pelkių pakrantėse. Išgąsdinti vaikai, kiek apsira
minę, gardžiuodavosi vaivorų uogomis, mėlynėmis, , 
raistų vėsa, nes ten toliau, prie Kaustros ar Pasmar- 
vos, pleškėjo jų sodybos, kilo dūmai į karštą vasa
ros dangų; gyvulius, kurių nepajėgė išsivaryti plėši
kai, skerdė, kepė ant laužų, kitus, pririšę prie ve
žimų vedėsi su savimi kaip karo grobį, o vežimuose 
dar mėtėsi kailiai, papuošalai, nuplėšti nuo moterų 
kaklo, ginklai, nukabinti nuo menių sienų...Markgra
fo Dytricho kariuomenėj daug karių, visiems reikės 
atsilyginti ir dar į namus ne tuščiomis rankomis 
grįžti. Cha.’ Pirmyn? Žvalgai pranešė, kad netoliese 
kaimas. Sako, ten dar niekas nieko nenujaučia. Pui
ku! Matyt, to šėtono Manto kariu nėra. Išsigando. 
Užmigo. Tegu pamiega! Kai atsibus, nenorės nė 
žiūrėti į. šį pasauli.

Kaip pasiutę žvėrys įsiveržė markgrafo kariai 
£ notangų kaimą, tačiau kaimas buvo tuščias. Užuo
dė, prakeiktieji ir, matyt, visai neseniai užuodė, 
nes ugniakuruose teberuseno žarijos ir puoduose 
dar buvo viralo.

- Ką darysim, šviesusis valdove? - klaus kariai ’ 
Dytricho.

Sulyginsim su žeme? Kaip ir kitur?
Įsakymas buvo įvykdytas tiksliai ir greitai.

Kai markgrafo būriai patraukė toliau, prie sude
ginto kaimo griuvėsių pasirodė raitelis. Neramus, 
nuolat tramdomas buvo jo žirgas. Raitelis pririšo 
prie nesudegusio medžio (vis dėlto,riteriai skubėjo!), 
priėjo prie pelenų krūvos, bet staiga atšoko atgal, 
kaip įgeltas.

Pelenuose gulėjo, baigė rusenti moteriški ir vai
kiški bateliai. Raitelis išsitraukė kalaviją ir is" pra
džių neryžtingai, o paskui vis drąsiau ėmė žarsty
ti pelenus. Raitelio veidą slėpė antveidis, bet iš 
sviesiu plaukų sruogos, išlindusios prie smilkinio, 
iš nedidelės rankos, kai toji įkišo kalaviją^į gražiai 
ornamentuotas makštis, galima buvo numanyti, 
jog Čia esama ne vyro.

IŠ tiesų tai buvo Nomeda. Ištikima Manto žval
gė, ji privalėdavo suspėti visur, ir nesunkūs jai bū
davo vyriški kario drabužiai. Ją dažnai lydėdavo 
vyriausias Manto sūnus. Brolis prisakė Nomedai,
netgi prisaikdino ją - nerizikuoti be reikalo jo sūnu
mis. Tegul gyvena. Ateis laikas ir jie pakeis tėvą. 
Jo giminė neturi išnykti, kaip kad neturi išnykti 
notangai, todėl labai svarbu saugoti vaikus ir mote
ris, kurių įsčiose noksta pradėta gyvybė. Nomeda 
tai suprato - ji daug kur suspėdavo. O, jeigu ji 
būtų vyras!

Mantas atkeršys šitam garbėtroškai markgrafui! 
Jeigu ne jis - keršys jo bičiulis Glapas, bet ge
riau jau pats Mantas, nesgi jis vadovauja visiems, 
nesgi jis tebėra Manteminių giminės viltis ir pasi
didžiavimas.

(bus daugiau)

Praeito gruodžio mėn. 
17 d. lietuvių saldainių 
gamykla RŪTA minėjo 
savo įsikūrimo 85-metį.

Šiauliuose, 1914 m. 
Antanas Gricevičius įkū
rė miesto centre nedide
lį saldainių fabrikėlį. Pa
siskolinęs pinigų, nusipir
ko katilą saldainiams vir
ti ir su žmona Juzefą 
pradėjo naują gamybą.

Konditerijos meno jis 
buvo mokęsis Vilniuje ir 
Sankt Petersburge. Ga
biai kurdamas naujus re
ceptus pradėjo garsėti 
gaminiais; po 10-ties 
metų išplėtus gamybą, 
prireikė keletos mūrinių 
pastatų.

Pirmosios Nepriklauso
mybės laikotarpiu RŪTOS 
puikūs saldainiai buvo 
įvertinti ne tik Lietuvos 
bet ir tarptautiniuose 
konkursuose, o 1929 m. 
laimėjo Italijos "Grand 
Prix". Iki II-jo pasaulinio 
karo RŪTA gamino aukš
čiausios rūšies saldainius 
įvairiais pavadinimais - 
receptais.

1940 m. RŪTA tapo 
nacionalizuota, savininko 
žmona ir sūnus Antanas 
ištremti į Sbirą. Tiktai 
nepaprastomis pastango
mis pavyko susigrąžinti 
fabriką 1993 m. Tai bu
vo pirmas toks atvejis, 
kad įmonę atgavo buvę 
savinininkai.

RŪTA priklauso fabri
ko įkūrėjo sūnui ir dūk-' 
raitėms - Aldonai ir Ire
nai.

Dabar RŪTOJE dirba 
250 žmonių, gaminama 
70-ties pavadinimų sal
dainių. Vien saldainių su 
likeriu per savaitę paga- 
ninama tiek, kiek pries 5
metus pagamindavo per 
mėnesį. Nuolat kuriami 
nauji receptai.

Praeitą rudenį RŪTA 
dalyvavo parodoje Pary
žiuje.

Daugelis vyresnės kar - 
tos mūsiškių dar atsi
mena "Simfonija" ir "Juo* 
daja kate" pavadintus,ne
paprasto skanumo prieŽ- 
okupacinius saldainius...

5 psl.
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ŽEMAITĖS PIRŠLYBOSw

Šią lietuvių literatū
ros klasikės komediją iš
vydo teatro pasiilgę 
Čikagos Jaunimo Centro 
salėje dalyviai lapkričio 
mėn. 29 d.

Vaidino svečiai Telšių 
dramos teatro aktoriai, 
režisavo pasižymėjusį 
pelniusi kelias premijas 
Laima POCEVIČIENĖ.

METINIS LIETUVIŲ FON
DO POKYLIS LEMONTE

E.Šulaitis
Turtingiausieji lietu

vių organizacija užsieny
je - Lietuvių Fondas,

Rašytojos 
Žemaitės 
portretas 
pagamintas 
iš gintaro 
gabalėlių 
randasi 
Palangos 
Gintaro 
muziejuje.

Nuotrauka A. Daniliausko

1573i Bloor St West, Toronto, Ont M6P1A6

KL Fondo kapitalas daugiau kaip 2 milijonai dolerių 
yra neliečiamas. Palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai 
Kanadoje ir Lietuvoje.

Per 30 veiklos metų KLF paskyrė 1.3 milijonus dolerių 
lietuviškai kultūrai menui ir švietimui.

Testamentuose neužmirškite Kanados lietuvių fondo 
(Lithuanian-Canadian'Foundation).

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIU FONDA !

toronto LIETUVIU NAMU ŽINIOS 
• Sausio men. 10 d.,LN 
Sekmadienio popietėje da

• Lietuvos Ambasados Ka- lyvavo 177 asmenys. Sve*
1998 m. lapkričio mėn. 
8 d. PLC Lemonte buvo 
surengusi savo tradicinį 
pokylį, kuris sutraukė 
apie 300 rinktinės 
publikos. Čia, kaip jau 
įprasta, buvo ne vien tik 
vaišintas!, bet ir kalbėta, 
o taip pat kai kurie stu
dentai gavo stipendijų 
čekius.

Šį rudenį LF darbuoto
jų bei rėmėjų suėjimą 
pradėjo jaunesnioji šio 
vieneto darbuotoja Ramo
na STEPONAVIČIŪTĖ, pra-

valdybos pirm. Algis 
BAKAITIS, kuriam įteik
ta daugiau negu 5C. 
tūkst. dolerių suma šio 
Centro salės atnaujini-, 
mui. Ir pažadėta, kuo
met pats Centras sukals 
šiam reikalui pinigų, 
tokią pat sumą duos ir 
LF.

Nemaža laiko užėmė 
stipendijų studentams įtei
kimas. Šiai daliai vadova
vo LF pelno skirstymo 
komisijos pirm. dr. Anta
nas RAZMA. Buvo

Ostis), o kitiems parama 
bus išsiųsta paštu.

Pokykyje dalyvavo ne
maža garbingų svečių: 
TCF National banko di- 
rektorius-vedėjas A.JOHN
SON, Illinois valstijos se
natorius Patrick O’ MAL
LEY, Lietuvos Seimo 
pirm. Vytauto LANDSBER- 
GIO žmona GRAŽINA ir 
kt. Pirmasis iš jų LF-dui 
dar įteikė 1U00 dol. če
kį.

nadoje patarėjui Jonui 
Paslauskui KLB Krašto 
V-ba ir Toronto A-kės 
V-ba suruošė is'leistuves > 
jam su Šeima išvykstant 
į naujo paskyrimo vietą - 
Gudijos sostinę-Minską.

Atsisveikindamas, jis vi
siems nuoširdžiai padėko
jo už šiltą bendradarbia
vimą. Išleistuvės vyko 
Parodu salėje, susirinkus 
apie 50 kviestinių svečiu.

Čių knygoje pasirašė iš Vii 
niaus atvykęs Tremtinių 
Grįžimo Fondo ir Lietu 
vos Seimo narys Vytautas 
Cinauskas.
© Vasario mėn.20 d., Vy - 
tauto Didžiojo Menėje 
vyks Medžiotojų-Žūklauto- 
jų Klubo Tauras metinis 
pokylis. Programoje - Vy
rų Choras ARAS,žvėrienos 
vakariene, o muzika links
mins Vaclovas Povilonis.

džioje pradėjusi kalbėti 
nelabai aiškia prancūzų 
kalba. Šį kartą lyg ir no
rėta imituoti Prancūziją, 
nes ir kai kurie papuoši
mai (stalų ir salės) ją 
priminė. Žinoma, tik 
maistas buvo lietuviškas, 
na, ir tikrų prancūzų čia 
nepasitaikė. Nežinia, ar 
toks užsimojimas reika
lingas, bet ir blogo, 
riausiai, jis niekam 
padarė.

Prieš vaišes kiek
giau kalbėjo LF naujasis I 
Tarybos pirmininkas Al- < 
girdas OSTIS, kuris nese
niai pakeitė PLB valdy
bos pirmininku tapusį Vy
tautą KAMANTĄ (šis, o 
taip pat ir JAV LB vai* 
dybos pirmininkė Regina 
NARUŠIENĖ čia irgi bu
vo pristatyti).

tik-

il-

Trumpą
sveikinimą LF ir susirin
kusiems išsakė Lietuvos
garbės konsulas Čikagoje 
Vaclovas KLEIZA, kuris 
po šio pobūvio išvyko 
oficialiam vizitui į Lietu
vą, kur turėjo išsispręsti 
karjeros konsulo Čikago
je įsteigimo reikalai.

LF valdybos pirm, i 
Povilas KILIUS prisiminė 
šios organizacijos pradi
ninkus Dr. Antaną RAZ
MĄ, dr. Ferdinandą KAU
NĄ, dr. Gediminą BALU- 
KĄ bei kitus žmones, ku
rie prieš daugiau negu 
35 metus padėjo 
pamatus dabar jau 
beveik 9 milijonų dole
rių kapitalą sutelkusiai 
organizacijai, galinčiai 
per metus duoti 609 tūks
tančių dolerių lietuviš
kiems reikalams. Kalbė
tojas pažymėjo, jog atei
tyje LF bus pajėgūs skir
ti net milijoną dolerių, i

L
Čia buvo iškviestas

Pasaulio Lietuvių Centro
psl. 6

šiemet 
išdalinta 

šios 
dol.

is

(išdol.
40,700 

studentams

pranešta, kad 
stipendijoms 
89,200 
sumos 
atiteko 
Lietuvos).

Šiame pokyly
je asmeniškai dalyvavo 
16 studentų, kuriems če
kiai buvo įteikti salėje 
(tai atliko LF pirm. A,

Buvo padėkota grupei 
jaunų moterų, kurios iš
puošė salę, kad svečiai 
galėtų jaukiai jaustis. O 
to jausmo čia 
nes visus gerai 
"Nemuno” 
garsai. Tad 
svečiai 
dalinosi 
mogavo.

netrūko, 
nuteikė 

orkestro 
vėlumos 

linksminosi, šoko, 
įspūdžiais, pra

LIETUVIŲ
KREDITO 
KOOPERATYVAS

• • • •
PARAMA

iki AKTYVAI per 112 milijonu dolerių

pRISIKELIMO
PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAI

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

FAX: 416 532-4816 
Anapily je telefonas: 905 566-0006 

__________ i______ 12______ _______________________
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.

MOKA UŽ:
AKTYVAI per 58 milijonus dolerių

90-179 d. term, ind................. ..3.25%
180-364 d. term.ind..................3.25%
1 metų term, indėlius...............3.50%
2 metų term, indėlius............ ...3.85%
3 metų term, indėlius............ ...4.00%
4 metų term, indėlius............. ..4.10%
5 metų term, indėlius...............4.30%
1 metų GlC-mėn.palūk.............3.25%
1 metų GlC-met. palūk.............3.75%
2 metų GlC-met. palūk............ .4.10%
3 metų GlC-met. palūk.............4.20%
4 metų GlC-met. palūk............ .4.25%
5 metų GlC-met. palūk............. 4.55%
RRSP, RRIF ir OHOSP............. 3.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind......3.75%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind......4.10%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind..... 4.20%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind..... 4.25%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind..... 4.55%
Taupomąją sąskaitą................. 2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk.........2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk.ikl..........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

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

MOKA:
3.25% už 30-89 dienų term, indėlius 
3.25% už 90-179 dienų term, indėlius 
3.25% už 180-364 dienų term. Indėlius 
3.50% už 1 m. term, indėlius
3.85% už 2 m. term, indėlius
4.00% už 3 m. term, indėlius
4.10% už 4 m. term, indėlius
4.30% už 5 m. term, indėlius
3.25% už 1 m. GIC mėn. palūk.
3.75% už 1 m. GIC invest, pažym.
4.10%.už 2 m. GIC invest, pažym.
4.20% už 3 m. GIC invest, pažym.
4.25% už 4 m. GIC invest, pažym.
4.55% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.00% už RRSP ir RRIF Ind.

(variable rate)
3.75% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
4.10% už RRSP ir RRIF 2 m. term. Ind.
4.20% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
4.25% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind.
4.55% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind.
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% už taupymo sąsk. (gyv.drauda) 
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
3.75% už JAV dol.1 m. GIC
2.50% už JAV dol. kasd.pal. sąsk.

(US dol. Sav. Acc.).

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........7.75%
už nekilnojamo
turto paskolas
(mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu (fixed rate)

1 metų..................5.95%
2 metų...,..............6.20%
3 metų.................. 6.30%
4 metų.................. 6.35%
5 metų.................. 6.40%

su keičiamu
nuošimčiu............ 6.00%

Duodame:
- asmenines paskolas 

iki $250,000;
- mortgičius Iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) Ir
- komercinius mortgičius

^PLUS
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 
<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 2



montreal
DIDIESIEMS JUBILIEJAMS ARTĖJANT

D. N. B a I t r

Laiko upė teka pirmyn 
pastoviai,nesulaikomai. 
Teka nešdamasi drauge 
ir mus visus. Jau nė 
metų nebeliko iki didžių
jų jubiliejų -mūsų nuo 
Kristaus gimimo skaito
mos eros 2000-jų. Artėja 
ir mūsų A.V. parapijos 
įsteigimo 50-metis.

Antrojo milenijaus 
jubiliejaus iškilmėms ruo
šiasi visas pasaulis. Ruo
šiamės ir mes lietuviai 
-Tėvynėje ir visame pa
saulyje pasklidę.

Mes, Montrealio lietu
viai, irgi neatsiliekame. 
Akiratyje yra mūsų 
antroji ir jaunesnioji 
Aušros Vartų Parapija. 
Sekančiais metais sukaks 
50-sis jos gyvavimo ju
biliejus.

Štai, š.m. sausio mėn. 
17 d. įvyko A.V. parapi
jos metinis susirinkimas. 
Buvo padaryti įvairūs 
pranešimai, liečiantys pa
rapijos einamuosius reika
lus. Buvo daug kas 
aptarta, apdiskutuota. 
Atrodo, viskas yra daro
ma, ~ ar jau padaryta, 
sąryšyje su sekančių
metų jubiliejais.

Galiausiai buvo prieita 
prie vieno, gal net pa
ties svarbiausio reikalo 
tai A.V. Parapijos jubi
liejinio leidinio. Reikalas 
pasirodė esąs jau ne 
taip paprastas ir gana 
sunkus. Netgi dabar, ne
likus nei metams laiko, 
dar nebuvo surastas žmo
gus, kuris būtų sugeban
tis ir kompetetingas šį 
leidinį sukaupti, surašyti 
ir sukoordinuoti.

P-jos komiteto pirm. 
Romas Verbyla pranešė,

hamitton
"TALKA" SĖKMINGAI 
BAIGĖ 1998 METUS

Lietuvių Kredito koo
peratyvas "Talka" praei
tų metų suvestinėje galė
jo paskelbti $216,900 
pelną.

Lapkričio mėn. pabai
goje po ataskaitos buvo 
įvesta kai kurių pakeiti
mų naujiems metams. 
Taip pat pakelti paramos 
išmokėjimai lietuvių mo
kykloms, organizacijoms, 
spaudai - jų tarpeir 
$500.- mūsų laikraščiui 
"Nepriklausoma Lietuva", 
KL Fondui, Mažosios Lie
tuvos Fondui, Vasario 16 
d. gimnazijai ir kt.

iš viso paskirta meti
nių paramų už $33,500.

Šalia to buvo paskirta 
parama ypatingomis pro - 
gomis kai kuriems sporto 
klubams, chorams, ir kt.

VISI linki geriausios 
sėkmės "TALKAI" ir 
ateityje!

1999.1. 26 

u k o n i s
jog buvo kreiptasi į visą 
eilę žymiųjų Montrealio 
lietuvių literatų sąryšyje 
su šiuo leidiniu, tačiau 
iš visų buvo gauta nei
giami atsakymai. Netgi 
paskutiniu momentu salė
je buvo kreipiamasi į ke
letą žymiųjų susirinkime 
esančių visuomenės vei
kėjų su prašymu apsiim
ti šią pareigą, tačiau 
vėl visi vienas po kito 
atsisakė.

Ką visa tai reiškia? O 
reiškia labai daug. Tai 
pasako, koks tai nepapras
tas, sudėtingas ir atsakin
gas darbas, norint išleis
ti padoresnį veikalą. 
Visa tai gerai žinome.

Pagaliau buvo pasiūly
ta D. Baltrukonio pavar
dė. Na - pagalvojau 
žaibiškai - ką sakyti. 
Pasakyti - Ne, labai 
lengva ir būtų buvusi 
greita ir paprasta išeitis. 
Tačiau, antra vertus- 
- yra kita galimybė, likti 
be jokio leidinio. Tai 
būtų buvusi mums visiem 
tikra gėda. Momentu pa
galvojau- jog kažkas iš 
mūsų turi vistiek ką 
nors padaryti. Nuėjau su 
didžiausiomis abejonėmis 
prie mikrofono. -Še, - 
sako Romas Verbyla, ir 
kalbėk!".

Taip, kalbėk, tai kal
bėk! Bet ką pasakysi, 
staiga, kaip kelių tonų 
sniego užverstas?.. Na, 
kalbėjau labai trumpai ir 
suglaustai. Sakau, jog 
tai ne vieno žmogaus 
darbas. Pasiūliau sudary
ti redakcinę kolegiją at
seit, grupelę kompetetin- 
gų žmonių, kurie bent 
aplamai surašytų įvairius 
duomenis, patiektų nuo

VIENINTELIS LIETUVIŲ, BANKELIS KANADOJE 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

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

Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo 9 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
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pai. čekių sąsk. iki ....• 2.25% Asmenines nuo..........7.15%
santaupas............................;....2.75% _ nekiln. turto 1 m.......... 6.150%
kasd. pai. taupymo sąsk.......... 2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius................. 3.40% Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų indėlius.............. ...... 3.40% apmokėjimai. Nemokama
1 m. term, indėlius............. ...... 3.75% narių gyvybės drauda
2 m. term, indėlius................... 4.00% pagal santaupų dydį
3 m. term, indėlius................... 4.15% gų $2,000. Be to, narių
4 m. term, indėlius............. ...... 4.35% santaupos apdraustos
5 m. term, indėlius............. ...... 4.50% TALKOS atsargos kapitalu
RRSP ir RRIF 3 mil. dol. ir Kanados
(Variable).............................. 2.50% valdžios iki $60,000
1 m. ind................................. 3.75% sumos draudimu
2 m. ind................................. 4.00%
3 m. Ind................................. ......4.15%
4 m. Ind................................. ......4.35%
5 m. ind.................................,....4.50%

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

INTERAC KORTELĖ
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Naujųjų Metą sutikime- Aleksandras Pienina, Dana Urbanavičienė, Arvydas Pau 
lauskas,Nljolė Forster, Donatas Baltrukonis, AV Pjos salėje, Montrealyje

vaikus.ĖMĖSI INICIATYVOS 
JAUNOS ŠEIMOS

Naujųjų Metų sutikimą 
beveik spontaniškai suma-’ 
nė rengti Nijolė Forster 
ir Arvydas Paulauskas.

Eilę metų tokį sutiki
mą rengdavo .ypač, mūsų 
telkinio sauliaifo gerokai 
anksčiau- ir Lietuvių A - 
kademinis Sambūris).

Dabar entuziastui Le
onui Balaišiui, Ant.Žiū

traukų iš įvairių mūsų 
visuomenes veiklos sri
čių.

Taigi, šis reikalas da
bar randasi štai tokioje 
stadijoje. Viskas priklau
sys ne nuo vieno Baltru
konio. Yra dar daugybė 
visokių kitokių faktorių, 
kurie nulems šio leidinio 
vienokį ar kitokį likimą. 
Tie faktoriai - tai mes 
visi ir mūsų kooperavi- 
mas. Surinkti, surašyti, 
sukoordinuoti istorinį lei
dinį - tai ne kokios paša 
kėlės parašymas... O kur 

kui ir kitiems taikiniu - 
karus nutarus pailsėti,jo
kių sutikimo planų ir ne
buvo.

Pasirodo, kad 1999 m. 
išvakarėse susirinko ir la
bai maloniai Naujuosius 
Metus sutiko arti 40 da- 
lyviiųdaugiausia jaunos 
Šeimos, Čia įsikūrusios 
maždaug prieš dešimtme
tį, bei jų svečiai. Kai ku
rie buvo atsivedę ir savo 

dar visokie leidinio tech 
niški reikalai? Tai yra 
DARBAS, didelis, sudė
tingas ir ne labai dėkin
gas. Tai darbas, reikalau
jantis mūsų visų nuošir
daus bendradarbiavimo 
plunksna, techniškomis 
žiniomis. Tai maždaug 
tokiomis mintimis tenka 

Gražiai surengtos su
neštinės vaisęs ir smagi 
kompaktinių diskų ir gar- 
sajuosČią muzika labai ti
ko renginiui-Linksmai ir 
draugiškai praleistos Nau
jųjų Metų valandos A V 
P-jos salėje,reikia tikėtis, 
paskatins šios naujos at - 
vykusiųjų bangos dalyva - 
vimų ir kituose renginiuo
se mūsų telkinyje. a 

užbaigti šį rašinį.
Pabrėžiu, jog leidinio 

ruošimo reikalas šiuo 
metu dar nėra užtikrin
tas. Teks dar keletą sun
kumų nugalėti, tam 
tikrą skaičių kliūčių per
šokti, kol galėsime pasa
kyti, jog' reikalas jau 
ima judėti pirmyn.



montreal retėjusių gretų, dar tebe
dirbame, dar esame 
naudingos savo parapi-

MIRUSIEJI: j°ms ir savo artimui.
Tai, ką mes darome, yra

• KAZIMIERAS BARTEŠKA ypatingai svarbu šių die-
mirė savo namuose sausio nų pasaulyje: LABDARA, 
mėn. 22. d. atjautimas, ištiesta pa-

Liko^zmona Marija,duk
terys Rūta, Dalia ir sūnūs 
Kazimieras su šeimomis.

Po gedulinių Mišių AV 
P-jos bažnyčioje, -^palaido
tas Lietuvių Kapinėse,Mis
sissauga, Ontario-

Užuojauta artimiesiems.

KLKM D-jos Montrealio 
skyriaus SUSIRINKIMAS 
įvyko 1998 m. gruodžio 
mėn. 20 d., sekmadienį, 
Seselių Namuose , pirmi
ninkaujant Genei KUDŽ- 
MIENEI.

Ji pasveikino draugijos 
nares, linkėjo sveikatos 
ir ištvermės kantriai neš
ti įsipareigojimus, prašė 
Dievo palaimos narėms, 
parapijai ir Tėvynei.

Sekretoriauti pakviesta 
buvo B. Rupšienė. 
Pereitų metų protokolą 
perskaitė Joana Blauz- 
džiūnienė. Pranešė > kad 
pereitais metais buvo 
surinkta ir pasiųsta 6000 
dol. Vaikų Namams Lie
tuvoje. ■-------------------------

Protokolas buvo papil - 
dytas ir bendros veiklos 
Seselių Namuose praneši - 
mais: Dr.Jonas Mališka 
buvo dalyvavęs Sinodo po
sėdžiuose,kur buvo svars - 
tomą kunigu vedybos ir 
moterų dalyvavimas baz - 
nytinėse apiegose. Sol.A. 
Keblys, parsivežęs vaizda
juosčių iš Lietuvos Dai
nų ir šokių šventes, bu - 
vo parodęs jas "Rūtos" 
klubo nariams.

KLKM D-jos iždininkė 
Elena KERBEL1ENE pra 
nešė, kad ižde šiuo metu 
yra 4.000 dol.

Pirm. G. Kudžmienė 
perskaitė Angelikos Son
gailienės sveikinimą raš
tu.
Jame buvo pabrėžta,kad:

galbos ranka - tai gėrio 
pradžia ir branduolys”.

Regina Piečaitienė, 
tik grįžus iš Lietuvos, 
atvežė dovanų: sieninį 
nuplėšiamą kalendorių, 
kurį laimėjo R. Pocaus- 
kienė.

Turėdama šiek tiek 
laiko > papasakojo apie 
savo darbą su kredito 
unijomis Lietuvoje. Šiuo 
metu jau įkurta 17 
kredito unijų. Naujausia 
buvo įkurta Kaišiadory
se, kur į pašventinimą 
atvyko pats arkivyskupas 
Matulaitis, apsirengęs 
arkivyskupo liturginiais 
rūbais, kepure ir 
paskaitė ištrauką iš šv. 
Rašto, apie įvykį, kur 
šeimininkas išvykdamas 
apdalino savo tarnus 
talentais: vienam davė 
10, antram 5 ir trečiam 
1 talentą ir liepė juos 
ne tik naudoti, bet ir pa
dauginti dvigubai. Patal
pos buvo nekūrenamos, 
labai šaltos, bet visi iš
kentėjo iki susirinkimo 
pabaigos.

Regina papasakojo ir 
apie vaikams suruoštą 
taupyklėlių konkursą. 
Oras irgi pasitaikė labai 
šaltas, ir atrodė, kad 
niekas neatvyks. Bet 
pasirodo, kad dalyvavo 
75 vaikai. Po pamaldų 
buvo surengtos vaikams 
vaišes ir įteiktos premi
jos.
Gaila, Regina negalėjo 
ilgiau pasakoti. Turėjo 
skubėti.

Reginai išvykus, pirm, 
teiravosi, ką daryti su 
Velykiniu stalu ateinan
čiais metais. Narės 
sutiko dar vieną kartą 
suruošti tokį stalą atei
nančiais metais ir

A.V. PARAPIJOS METI
NIS SUSRINKIMAS įvyko 
parapijos salėje, 1999 m. 
sausio 17 d. sekamadie- 
nį po 11 vai. šv. Mišių. 
Susirinko apie 70 žmonių.

Susirinkimą pravedė 
Valdybos pirm. Romas 
Verbyla, pakviesdamas 
Tėv. K. Ambrasą pradė
ti jį malda.

Valdyboje yra 8 žmo
nes. Šiais metais kaden
ciją baigė du: Antanas 
Mickus ir Pranas Barteš- 
ka.

Praeitų metų protoko
lą skaitė Stefanija Jutu- 
vienė. Ji suminėjo visus 
atliktus darbus pereitais 
metais. Protokolas buvo 
priimtas be pataisų.

Tėv. K. Ambrasas, 
SJ, pranešė einamuosius 
reikalus. Sužinojome, 
kad pernai metais mirė 
22 parapijiečiai, pakrikš
tyti 14, vestuvės-2 jos. 
Šiam susirinkimui buvo 
pakviestas sekretoriauti 
angliškai Romas OTTO, 
Kurio aprašymas bus 
įteiktas Kurijai.

Ledo audra apgadino 
bažnyčios stogą, sienas, 
tai reikėjo kviesti rango
vus tiems darbams atlik
ti. Perskaitė kiek žmo
nių bei svečių iš Lietu
vos lankėsi parapijoje. 
Šiais metais pavasarį 
atvyksta iš Lietuvos 
vysk. Eugenijus Bertulis, 
kuris praves gavėnios 
rekolekcijas.

R. Verbyla pranešė a- 
pie išlaidas pramatytas 
šiais metais: reikės pa
keisti nusidėvėjusias ply
teles (tiles), kilimą prie 
altoriaus ir atnaujinti 
virtuvę.

ižd. A. Mickus prista
tė 1998 m. parapijos 
apyskaitą. Nors išlaidų 
buvo gana daug, bet fi
nansinis stovis beveik ne

ryti Donatas Baltrukonis, Sekė pirm. R. Verby- 
talkininkaujant grupei los ir klebono K. Ambra- 
žmonių. Tą talką jis so padėka.
turi sudaryti iki sekan- Visi buvo pavaišinti 
čio susirinkimo - vasario skaniais sumuštiniais, ka- 
mėn. 11 d. va ir pyragaičiais. G.

.Nežiūrint musų pra-

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658 k—------------------------ ' ■
Dr, ALENAS (ALAIN) P A V I L A N I S

pasikviesti jaunas talki
ninkes į darbą.

Po susirinkimo vyko 
vaišės: sumuštiniai, pyra 
gai, kava ir 1.1. Po 
vaišių, palinkėjo viena 
kitai sveikų ateinančių 
šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujų Metų. g.m.

Šeimos gydytojas

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

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika 
281-6027

Hopital Notre Dame 
2025 Plessis 
Montreal, Quebec
H2L 2Y4

Notarė

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

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

Tel: 931-7174.

pasikeitė dėl didesnių 
aukų ir rinkliavos.

Klausimų metų buvo 
iškelta kalbos klausimas. 
Kai kurie norėtų vien 
tik lietuviškų skaitymų 
ir pamokslų, bet ypač 
mišrių šeimų atstovai 
pageidauja,kad ir suglaus
tai, bent kelis sakinius 
išgirsti ir angliškai. R. 
Verbyla sutinka, kad rei
kėtų daugiau dėmesio 
kreipti į naujus mūsų 
parapijiečius, kurie 
nekalba lietuviškai: 
negalime jų atstumti.

Vyko balsavimai naujų 
narių rinkimui į valdybą, 
Ant. Mickus sutiko kan
didatuoti į valdybos na
rius. Reikėjo dar pasiūly
ti 2 narius. Pagal balsų 
daugumą buvo išrinkti 
A. Mickus Ir N. Forster. 
Jie pasiskirstys pareigo
mis per sekantį susirinki
mą. Dabar Valdyboje yra 
šie nariai: adm. Verbyla, 
A. Mickus, St. Jutuvienė, 
G.Kudžmienė, A. Morkū
nienė, Alf. Piešina.

Sekė nutarimas išleis
ti jubiliejinį parapijos 
leidinį 50 metų proga. 
Tą darbą apsiėmė pada-

Sąžiningai patarnauja nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

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

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC

NAMAI* AUTOMOB1L1AI*PREKYBA* ATSAKOMYBĖ 
3907 A Rosemont Blvd.,Montrėai,QC,HlX 1L7

Tel: 514-722-3545, fax:722-3546

Joana ADAMONYTE A.I.B., Donna SVARKA A.I.B.
PETRAS ADAMON1S C.I.B. Res:256-5355

Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidraust

LES TOITURES

rps IV1IROIXI INC

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

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

kainomis.
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