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ĮVYKIŲ 

APŽVALGA
MIRĖ JORDANO - B.N.
Karalius-

Vasario men.7 d. ryte 
mirė Jordano karalius Hu- 
ssein'as,dar tik pries porą 
savaičių, tikintis, kad liga 
buvo nugalėta...

Į karaliaus laidotuves 
nuvyko beveik visų didžių
jų valstybių vadovai, , nes 
jis buvo nepamainomas ka- 
talistas Vidurinių RytRytu 
taikos išlaikymo politikoje.

J. PRIMAKOV’AS 
STIPRINA INICIATYVĄ

iš Maskvos pranešama, 
kad min. p-kas Jevgeni 
PRIMAKOV’as, ieškodamas 
būdų sustiprinti prez. B. 
Jelcin’o vyriausybę, sau
sio mėn. 25 d. davė 
naują pasiūlymą komunis
tų persvarą turinčiam 
Rusijos Parlamentui: su
stabdyti siūlymus pašalin
ti Prezidentą dėl svyruo
jančios jo sveikatos nuo 
valdžios. Tai padarius 
vardan stabilumo valsty
bėje, Min. P-kas turėtų 
laiko papildyti Kremliaus 

valdantį sluoksnį lojaliais 
valdininkais, sustiprinti vy
riausybės kontrolę ir su- 
stipriti galimybę pačiam 
Y. Primakov'ui tapti iš
rinktu Prezidentu per 
ateinančių metų rinkimus.

Tokia Min. P-ko inicia
tyva, kaip jis pats pareiš
kė, turėtų būti pilnai 
suderinta su prez. B. 
Jelcin' u.

Bent 3 žinomi buv. 
S.S.R. Užsienio žvalgy
bos aukštieji darbuotojai 
žinių agentūrose, dabar 
yra paskirti TV Radijo 
ir TASS vadovaujančiom 
pareigoms.
• Prez. Boris JELCINAS 
vasario mėn. pradžioje 
grįžo iš sanatorijos į 
Kremlių diskusijoms, kaip 
pažaboti išplitusią ko
rupciją, vis gausėjančius 
nusikalstamumus ir nenau
dingą valstybei politinį 
ekstremizmą...

Dalyvavo min. p- 
Kas Jevgeni Primakov'as, 
Saugumo Tarybos ir 
Prezidentinės tarnybos 
viršininkas Nikolai Bor-, 
diusha, Vidaus reikalų 
min. Sergej Stepašin'as.

Sesijai pirmininkavo 
J. Primakov'as, raginda

mas imtis "neortodoksi- 
nių, tačiau konstitucinių 
metodų, Rusijos politinio 
gyvenimo stabilizavimui.

N. Bordiusha pareiškė 
reporteriams, kad politi
nė situacija esnti labai 
aštri ir visų dalyvių nuo
mone, linkusi dar labiau 
paaštrėti. Jis taip pat 
sakė, jog yra redaguoja
mas Prezidentinis dekre
tas, kuris sugriežtins rin
kimines taisykles, kad 
užkirstų kelią kriminali
nių elementų įsbrovimui 
į valstybės valdymą, 
kas, kaip jau esame 
patyrę, tebevyksta dauge
lyje regionų." Po šių 
diskusijų, sugrįžo atgal į 
sanatoriją.

Nežiūrint to, su paly
da išvyko į karaliaus 
Husseino laidotuves.
« VIDURIO EUROPOS vals
tybių atstovai prie Pa
saulinės Maisto ir Žemės 
ūkio organizacijos (FAO) 
savo posėdyje išrinko 
LIETUVĄ Vidurio ir Ry
tų Europos valstybių gru
pės pirmininke. Tas pa
reigas pradės nuo 1999 m 
sausio mėn. 1 d. iki bir
želio mėn. 1 d.

KANADOS LIETUVIŲ 
FONDAS PRANEŠA:

Anketas paramai ir 
stipendijoms galima gau
ti fondo raštinėje arba 
paštu. Prašymai paramai 
privalo KLF raštinę pa
siekti ne vėliau kaip 
š.m. kovo mėn. 15 dieną, 
o stipendijoms - gegužės 

"NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” SKAITYTOJAMS:
Iniciatoriai, geradariai, kai kurie rėmėjai, prisidė

ję, prie pradinio "Nepriklausomos Lietuvos" leidimo 
ir tęstinumo, buvo gavę, atitinkamus pažymėjimus 
- "serus". Mūsų tų skaitytojų sąrašai yra išgulėję 
geroką, laiką archyve ir, be abejo, yra pasenę. Ke
letą^ kartų dešimtmečiu bėgyje buvo pravesta ir 
Šių pažymėjimų-"šėrų" dovanojimo vajus. Daugelio 
buvusių skaitytojų, neatsiliepusių į vajus., adresų ne
beturime, arba nebežinome ar jie tebėra savo gy
venvietėse-, ar ir is viso mūsų tarpe.

Norime priminti, kad dovanodami "Nepriklauso
mos Lietuvos" leidyklai tuos pažymėjimus- "Šerus" 
palengvinsite mums sutvarkyti archyvus.

Todėl maloniai prašome tebeturinčius tuos "Še
rus" arba žinančius apie tokius, arba jau mirusius 
a apie tai mums pranešti!

Prisidėkite prie vajaus.’
Rašyti: "Nepriklausoma Lietuva", 7722 George 

Str., LASALLE, QC, H8P 1C4. Tel: 366 - 6220.
Sakome ACIŪl "NL" Valdyba

ir darbuotojai 
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PRANEŠA ŠALFASS CENTRO VALDYBA:
1999 m. Š.A.LIETUVIŲ STALO TENISO PIRMENYBĖS

1999 m. Š.A. Lietuvių Stalo Teniso Pirmenybės 
įvyks 1999 m.kovo 6d. šeštadienį, Qleveland Table 
Tennis Association, 3615 Euclid Ave., (kampas 
Euclid Ave. ir East 36th St.), Cleveland, Ohio. Tel: 
216-391-2882. Varžybas rengia SALFASS-gos Stalo 
Teniso Komitetas, pirm. Pranas GVILDYS.

Programa: Vyrų (neriboto amžiaus) vienetas, mo
terų (neriboto mažiaus) vienetas, senjorų (50 m.ir vy
resnių) vienetas, vyrų dvejetas, mišrus dvejetas ir‘ 
komandinės varžybos. Komandą sudaro 2 vyrai ir 1 
moteris. Dvejetuose ir komandinėse varžybose am
žius neribotas.

Varžybų pradžia 10 val.ryto. Atvykimas ir regist
racija nuo 9 vai.r.

Klasifikacija - pagal žaidėjo amžių varžybų dieną
Dalyvių išankstinė registracija - iki vasario 25' 

d. imtinai, pas turnyro vadovą Praną GVILDĮ, 93 
Wheeling Ave., Staten Island, NY 10309 3026, USA 
Tel: 718-356-7871; faksas: 718-356-0974. E mail: 
INAPRA@AOL.COM

Papildomi kontaktai: Algirdas BIELSKUS: 216 
486-0889; Bronė SALADŽIUVIENĖ: 773-863-8861.

Visi lietuvių kilmės žaidėjai kviečiami dalyvauti. 
Dalyvių skaičius neapribotas.
LIETUVIŲ ŠACHMATŲ PIRMENYBĖS
~ 1999 m. Š.A. Lietuvių Šachmatų pirmenybes įvyks 
š.m. kovo mėn. 6-7 d.d. Dievo Motinos (Our Lady 

~ol Perpetual Help) Lietuvių parapijos patalpose,
(ziur. 7 psl....)

men., 14 d.
Lietuvoje, ar studen

tams iš Lietuvos, studi
juojantiems Kanadoje, an 
ketų pildyti nereikia. 
Reikia parašyti kaip laiš
ką.

Kanados Lietuvių Fon
das, 1573 Bloor St.W.5 
Toronto, ON, M6P 1A6.

mailto:INAPRA@AOL.COM
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NL" redaktorius Jonas 
Kardelis, jo pagerbtuvių 
proga Montrealyje.

P .S. Bendradarbiu ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraiįiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, grūdinami tik 
is anksto susitarus. Už skelbimų turinį redakcija arba 
leidykla neatsako.

Jonas Kardelis - felčeris, 
1912 m. Rusijoje.

PRIEŠ 30 METU - LAI
DOJOME JONĄ KARDELI

Lietuvių Žurnalistų Są
jungos garbės 
žurnalistas, 
kas JONAS 
redagavo 
leidžiamą nepartinį, 
mokratišką, seniausią lie
tuvių laikraštį "Nepriklau
somą Lietuvą" nuo 1949

narys, 
visuomeniniu- 

KARDELIS 
Montrealyje 

de-

m. sausio mėn. 1 d. iki 
1968 m. rudens. Mirė 
nuo vėžio ligos 1969 m. 
vasario mėn. 10 d. Mont- 
realyje.

iš viso spaudoje buvo 
išdirbęs 60 metų, o 
"NL" redagavo 20 metų.

Jonas Kardelis buvo 
visų labai gerbiamas už 
savo tolerantiškumą^ ir 
pasišventimą laikraščiui, 
lietuvybės išlaikymui, 
mūsų šeštadieninės mo
kyklos veiklai.

Jo šviesus^ atminimas 
išliko visų mūsų širdyse.

o

(D 
bOW %.

Kanados Ordino įteiki-' pendant plus de 
mo ceremonijose Alain 
Stankė, C.M. pristato
mas taip:

" C ėst comrie animateur 
et chroniqueus qu'ii a 
dėbute a la radio et a La 
television, mais ii a 
aussi fait Carriere com
ma ėcrivain, scripteur , 
rėalisateur, interview - 
eur et journalists. II a 
ėgalement produit pluši-, 
eurs courts mėtrages ra-, 
contant la vie de per-

les 
nomb- 
a su 
car -

ALOYZAS

Š.m. vasario 
d. žinomas,

STANKEVIČIUS - ALAIN STANKĖ Nuotr: X 

dirbo kaip laisvas žurna
listas, rašydamas ir žino
miems Kanados žurna
lams, kaip "Maclean ’s", 
"Weekend Magazine" ir 
kt. (Beje, labai gabus 
kalboms, laisvai vartoja 
keletą). Netrukus 1956 
m. buvo Kanados prancū 
zų Žurnalistų S-gos direk
toriumi.

Išleido daugiau kaip 20 
knygų,viena jų-vaikystės 
atsiminimai: 
encore mieux le 
betteraves" ("Dar 
mėgstu burokų 
1969), kuri buvo 
komentuojama 
spaudoje, atkreiptas dė
mesys į lietuvius.

men. 3 
įvariopu 

talentu apdovanotas, gar
sus montrealietis ALOY- 

STANKEVIČIUB-ZAS
ALAIN STANKĖ buvo pa
gerbtas 
DINŲ

KANADOS OR- 
Ottawoje.

Gimęs 1934 m. Kaune, 
okupacijų ir karo sūkury
je su tėvais atvyko į 
Paryžių, kur baigė gim
naziją. 1951 m. atvyko į 
Kanadą.

"Universitė de Montre
al'' studijavo prancūzų li
teratūrą, dirbdamas 
CKVL radijo stotyje, 
rašydamas tekstus. Pagal 
temperamentą ir talentą^ 
Aloyzas įsijungė į žurna
listų eiles "Radiomonde 
Samedi Dimanche",8 me
tus dirbo reporteriu 
savaitraštyje "Le Petit 
Journal" ir ruošė reporta
žus radijo bei televizijos 
stotims. Nuo 1961 m.
2 psl.

"J’ aime 
jus de 
labiau 
sunką" 
plačiai 
vietos

vingt 
ans sa propre entreprise, 

Cet homme aux talents 
multiples, et dont 
activi t,ės furent 
"euses et varines, 
tout au long de sa
riėre aussi bien nous a- 
muser que nous faire rė- 
flėchir."

Siame Ordino įteikimo 
tekste, išvardinus pagrin - 
dines, reikšmingas veik- 

' los sritis, baigiama taip: 
"Šis,daugelio talentų, Žmo
gus, pasireiškęs gausia ir 
įvairiopa veikla, per ilgą, 
savo karjeros laikotarpį 

, mokėjo ne tiktai mus pra
linksminti, bet ir privers
davo susimąstyti".

Sveikiname, linkėdami 
viso geriausio! B.N.

KAMPOS ORDINAS - IR MONTREALIO LIETUVIUI c^on?logiia Lie?uvoJe> .
gyvais dialogais, susitiki
mų aprašymais,komenta - 
rais, pajuokavimais >pasie
kė platų, skaitytojų srautą.

Lengvu stiliumi,nedel
siant perilgai prie temos, . 
Aloyzas patiekė ne tiktai 
žinių apie tokią "egzotiš
ką^ tautą, bet ir apie jos 
kalbą, meną, bei pagrin
dines datas nuo X - tojo 
amžiaus. Detalizuotos da
tos buvo patiektos apie 
įvykius, išvedusius Lietuvą
į Kovo 11-tąją. Taip patar- sonnages cėlebres ou re- 
naudamas savo gimtajam 
kraštui, Aloyzas Stankevi- 
čius-Stankė savo dedikaci
joje įrašė, jog knyga y- 
ra skiriama tiems jo šei
mos kaimynams, kurie per 
apsirikimą, vieton jos, bu
vo išgabenti į Sibiro gula- 
lagus...mirčiai. Popu
liarios ir jo kitos para
šytos bei išleistos kny
gos, liečiančios įdomias 
asmenybes ar svarbius 
pasaulinius įvykius. Įstei
gė ir labai sėkmingai 
vadovavo savo populiariai 
spaudos leidyklai daugiau 
kaip 20 metų.

Montrealio lietuviai 
jam yra dėkingi ir už ei
lę jo veiklos, garsinusios 
lietuvių projektus, pav. 
didelėje parodoje "Salon 
de la famme", pakvietęs 
su eksponatais dalyvauti 
"Vaivorykštę. Taip pat 
buvo pravedęs per visą 
Kanadą muzikinę radijo 
programą, kurioje buvo 
perduodamos lietuvių liau
dies dainos, tekstai 
išversti į prancūzų kal
bą 
Šiam projektui į talką 
buvo 
Vaitkūnaitę-Nagienę), ir kt.

Keletą kartų Aloyzas 
Stankevičius lankėsi Lie
tuvoje. Ypač didelį įspū
dį jam paliko liaudies 
menas - medžio skulptū
ros. Grįžęs į Montrealį, 
pradėjo pats gilintis į šį 
meną ir yra suruošęs 

> Tikimės

latant dės evėnemeuts im 
portants survenue dans 
le monde. Apres . avoir 
administre avec succes 
des maisons d' editions 
bien connues, ii a fina- 
lement fonde et dirigė

is

tik 
at- 
is- 

Tie

ir komentuojami.

pakvietęs Birutę

KANADOS PAŠTAS SU
TEIKĖ DŽIAUGSMO 
LIETUVOS VAIKAMS

Kanados paštas kiek
vienais metais vykdo
viso pasaulio vaikų laiš
kų, siunčiamų Kalėdų 
Seneliui, atsakymo pro
gramą. Tam tikslui, įvai
riomis kalbomis yra pa
ruošiami tekstai, kurie 
sudedami į jau užantspau
duotus vokus. Belieka 
užrašyti adresą nuo 
siųsto vaiko laiško ir 
siųsti adresatui,
paruošti laiškai yra labai 
gražūs, su spalvingais 
Kalėdų Senelio, jo padė
jėjų ir elnių piešiniais. 
Paštas turi pagalbininkų 
iš įvairių tautybių žmo
nių, kurie gerai mokėda
mi savo kalbas, 
ir taisyklingai 
vaikų adresą 
būdu įgalina saugų laiškų 
pristatymą gavėjams.

išskaito 
užrašo 

ir tokiu

r Kita, mums svarbi, pla
čiai sudominusi Montrea 
lio visuomenę knyga buvo 
pavadinta "Lituanie L*IN- 
DEPENDANCE EN
PLEURS OU EN FLEURŠ.' kelias parodas. 
Stebėtinai įvairiai patiek- apie tai daugiau sužino
ta ,kvapą užimančiu įvykiu ti.

Lietuvos vaikų laiškų 
siuntas tvarko Nijolė 
Bagįdžiūnienė, kuri jau 
trečius metus atlieka šį 
darbą. Mažieji Lietuvos 
piliečiai, vieni šventai 
tikėdami Kalėdų Senelio 
buvimu, kiti nors ir 
prisipažindami, kad tokio

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 3

nėra, vistiek rašo jam, 
nes labai nori gauti at
sakymą iš tolimosios 

.šiaurės. Iš Kanados Kalė
dų Senelio jie visi gauna 
atsakymus, todėl artė
jant žiemos sezonui, kai 
kurie Lietuvos laikraščiai 
atspausdina adresą, ku
riuo galima pasiekti Kalė
dų Senelį Kandoje. Tokiu 
būdu Kanados paštas gau
na tūkstančius laiškų ir 
šiemet buvo pasiektas 
rekordinis skaiČius-6232!

Vaikai rašo ne tik 
pasveikinimus, bet ir il
gus laiškus, kuriuose išsi- 

. pasakoja savo vargus ir 
džiaugsmus. Beveik visi 
bando pasveikinti savo 
kūrybos eilėraštukais, 
prašo adresų susirašinėji 
mui su savo bendraam
žiais ir, aišku, kokių no
rėtų gauti dovanų.

Ateina didžiuliai vokai 
iš mokyklų, darželių su 
vaikų piešiniais ir net 
rankdarbiais. Nemažai 
vaikų įdeda į vokus Lie
tuvos pašto ženkliukų, 
tuo lyg norėdami užsitik
rinti atsakymo gavimą. 
Labai daug laiškų atsiun
čia mažylių tėveliai, ku
rie yra labai dėkingi Ka-

(žiūt.3 psl....)



KANADOS PAŠTAS....
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(atkelta iŠ 2 psl.) 
ledų Seneliui už suteiktą 
džiaugsmą šia gražia vai
kystės tradicija.

Štai įdomesnės vaikų 
mintys: "Man jau 16 
metų, bet aš rašysiu 
Jums tol, kol neišgaruos 
vaikystės rūkas”-, "Linkiu 
laimės ir sėkmės, kad 
belakstydamas Kur nors 
nenusisuktum sau spran
do". "Mėgstu tortus ir 
gj/vūnus, bet nemėgstu 
išdavikų ir melagių". 
"Esu 11 metų bermiukas 
ir labi negeras, todėl ra
šau tau laišką, nes labai 
graužia sąžinė". "Gyvenu 
Plungėje, bet man ten 
nepatinka, nes labai niū
ru. Vilniuje tai gerai gy
venti, nes Vilnius yra 
Plungės sostinė"...

Nemažai vaikų įdeda 
ir savo nuotraukas su 
prierašais: "Kalėdų Sene
li, tu žinai kaip aš per
nai atrodžiau, bet pažiū
rėk kaip šiemet aš išau
gęs"...

Yra ir labai liūdnų 
laiškų, per kuriuos jie 
pasisako, kad nori nusižu
dyti. Tokiu atveju belie
ka pridėti prierašą, 
padrąsinantį tokių dalykų 
nedaryti. Nemažai vaikų 
nusiskundžia, kad rašo 
Kalėdų Seneliui į Suomi
ją, bet iš ten retas ku
ris gauna atsakymą, 
todėl ir rašo visi į Ka
nadą. Jie tuos laiškus 
renka ir saugo ilgam at
minimui.

Vaikai iš pasiturinčių 
šeimų į savo prašymą, 
ką nori gauti dovanų, įjun
gia kompiuterius, kalku
liatorius, mažus radijo 
aparatukus su ausinėmis.. 
Tačiau tie, kurie rašo iš . 
prieglaudų, daugiausia 
prašo saldainių, kepury
čių arba pirštinių. Labai 
gaila tų vaikų, kurie nu
siskundžia, kad pernai, 
nors ir labai prašę dova
nų, bet Kalėdų Senelis 
vistiek jiems nieko 
nepadėjęs po eglute...

Maždaug sausio mėn, 
gale, kai jau būna atsa
kyti visi laiškai, Kana
dos paštas apdovnoja Ni
jolę Bagdžiūnienę dide
liu albumu "Kanados paš
to ženklų rinkinys", 
kuris išleidžiamas kiek
vienais metais filatelis
tams. Be to dar prideda 
ir Kanados ženkliukų as
meniniam naudojimui.

Belieka padėkoti Kana
dos pašto tarnautojams, 
kad jie, laisvu nuo darbo 
metu atlieka šio projek
to vykdymą, tuo suteik
dami didžiulį džiaugsmą 
mūsų mažiesiems Lietu
vos piliečiams. Inf..

Žinome, kad Nijolė ne 
tik užrašo adresus, bet 
ir perskaitė tuos daugiau 
kaip 6000 laiškelių, kai 
kuriems pati įdeda kokį 
spalvotą lipinuką ar ką 
panašaus, nudžiugindama 
mažuosius. Jai padėka 
nuo mūsų visų, o ateinan-

čioms Kalėdų šventėms i 
gal atsirastų jai ir gerų j 
darbelių talkininkų. Red.

Lietuvoje
• ŠIAULIAI jau ruošiasi 
sutikti 2000-tuosius me
tus ir pradėti XXI-1 
jį amžių.

Sudaryta komisija pa
sirūpins specialaus ženk
lo sukūrimu, suorganizuos 
2000 medelių sodinimą, 
sutvarkys aplinką. Taip 
pat numato įkurti šiau-l 
rėš Lietuvos galeriją, pa
statyti paminklą aušrinin
kams ir sutvarkyti Žalgi
rio stadioną.

Būtų labai reikalinga, 
kad 
nių 
būtų 
kokį 
kad 
sonalo 
patalpų įrengimą, pav.,. 
atlikusiems bausmę nusi
kaltėliams ar globos na
mai vienišiems seneliams.

salia tokių kultūri- H 
svarbių pagerinimų, ’ 

pagalvota ir apie |j 
socialinį projektą, 

ir reabilitacijos per- 
paruošimą ir

PANEVĖŽYJE NUŠAUTAS 
PROKURORAS

Vasario mėn. 24 d., prie 
savo namų nužudytas Pa
nevėžio apygardos orga
nizuoto nusikalstamumo 
ir korupcijos tyrimo sky
riaus vyr. prokuroras 
Gintautas SEREIKA. Jis 
buvo gerbiamas ir žino
mas sąžiningumu ir prin
cipingumu, tyrė garsiau
sias Panevėžyje bylas.

Žudikas - ar žudikai - 
dar nesurasti.

• Vasario mėn. 2 d. pa
skelbta, kad nuo dabar į 
Didžiąją Britaniją ižvyks- 
tančius Lietuvos piliečius 
Vilniaus oro uoste ap
klaus migracijos tarny
bos pareigūnas. Šią pro
cedūrą pavedė organizuo
ti iš Londono grįžęs vi
daus reikalų ministras 
Stasys Šedbaras. Apklau
sa palengvins nustatyti 
asmenis, siekiančius pra
šyti politinio prieglobs
čio Anglijoje.

Toks, neseniai įvestas 
Europoje bevizinis kelia
vimas, ypač liečiantis at
gavusių Nepriklausomy
bes Europos valstybių pi
liečius, pasirodo gerokai 
perankstyvas.
gundantis šaip jau sąži
ningus, o ką bekalbėti 
apie neaiškaus plauko "tu
ristus"...

Didžioji Britanija 
bando rasti būdų vėl į-

Šiaulių miesto gatvė.
Britanijos politinio prie
globsčio politikos. Būtų 
daug geriau, jei lietuviai 
patys susidorotų su šia 
problema, nereikėtų 
svarstyti kokių veiksmų 
mums reikia 
Lietuvą".
DIDŽIOJI 
NEBETEIKS 
ČIO LIETUVOS 
ČIAMS

Š.m. sausio mėn. 4 d. 
susitikime su Lietuvos 
Vidaus Reikalų min. Sta
siu ŠEDBARU, Didžiosios 
Britanijos ambasadorius 
Christopher ROBBINS pa
tvirtino, kad priegiosbčio 
prašytojai Lietuvos pilie
čiai, jo nuomone, neturi 
jokio pagrindo gauti to
kį prieglobstį ir jis ne
bus jiems teikiamas.

Amb. Ch. Robbins’as 
buvo informuotas kaip 
paskutiniu metu įvairiom 
tautinėms firmoms, siū
lančioms nelegaliai dirbti 
užsienyje ir organizuo
jančioms 
turistines 
ta 14 baudžiamųjų bylų.

Min. St. Šedbaras taip 
pat tvirtino, kad emigra- 

Britaniją 
sudaryta 
grupė, į

imtis pries

BRITANIJA
PRIEGLOBS

PILIE-

tokias neva 
keliones, iškel-

Didz.
yra

1999. H. 9

Per daug

vesti vizas ne tik keliau
tojams iš Lietuvos, bet 
ir iš Čekijos. (Slovakijai 
vizos jau įvestos).

Pasirodo, kad 1998 m. 
kas mėnesį apie 100 lie
tuvių prašė politinio (?!) 
prieglosbsčio Didž. Brita
nijoje - kaip pranešė 
imigracijos min. Mike 
O'Brien. Jis nedvipras
miškai pareiškė ’Lietu
vos Rytui’: "Norėtume 
sužinoti, kad Lietuvoje 
suimami ir įkalinami 
tie, organizuoto krimina
linio pasaulio atstovai, 
kurie pelnosi iš Didž.

cijos į 
kontrolei 
speciali darbo 
kurią yra įsijungę Polici
jos, Mokesčių, Migraci
jos ir Pasienio policijos 
departamentų vadovai. 
Anot jo, rezultatai netru 
kus bus labai ryškūs.
SEIMO KONSERVATORIŲ 
FRAKCIJA POSĖDŽIAVO 
BE PREMJERO

Š.m. sausio mėn. 11 d. 
Konservatorių partijos 
valdybos pirm, premje
ras Gediminas Vagnorius 
tęsia atostogas ir pirma
dienį vakare Seimo kon
servatorių frakcijos po
sėdyje nedalyvavo.

Premjero atstovas 
spaudai Albinas Pilipaus- 
kas sakė, kad dabar G. 
Vagnorius išvykęs iš Lie
tuvos, tačiau atsisakė nu
rodyti, kurioje valstybėje.

Prieš savaitę Seimo 
konservatorių frakcija su
tarė, kad pakvietus G. 
Vagnorių, turi būti toliau

diskutuojama apie Seimo 
narių Laimes Andrikienės 
ir Vidmanto Žiemelio pa
šalinimą iš partijos.

Atsakydami į G. Vag
noriaus vadovaujamos 
konservatorių partijos 
valdybos sprendimą, šie 
Seimo nariai pasitraukė 
iš konservatorių frakci
jos. Valdyba vieną kon
servatorių partijos įkūrė
jų praėjusių metų pabai
goje pašalino, nepakvietu
si jį į posėdį.

Jau seniai neslėpęs sa
ve kritiško požiūrio į G. 
Vagnorių, L. Andrikienė 
ir V. Žiemelis buvo ap
kaltinti veikimu 
konservatorių 
vyriausybę.

pries 
partiją ir

KOALICI-

žimo pataisos darbų kolo
nijoje.

Prezidentui pasirašius 
dekretą, S. Stoma turėtų 
būti paleistas 
mo.
• Dienraščio 
AIDAS akcinė 
baigiant 1998 
mokėjo visas savo skolas. 
Pagal šio Lietuvos dien
raščio įgaliotinį JAV- 
se Br. Juodelį, vienas 
(neskelbiantis pavardės) 
lietuvis Amerikoje inves
tavo 6 mil. litų, nupirk
damas Vilniuje "LA" ben
drovės pastatą, ir dien
raštis galės toliau naudo
tis II-jo aukšto patalpo
mis.

Naujuoju vyr. red. yra 
Rimantas VARNAUSKAS 
finansų tvarkymui pakvies
ta B-vės direktorė, buvu
si "LA" skelbimų sk. ve
dėja, Lina BELEVIČIENĖ.

iš kalėji-

LIETUVOS 
bendrovė, 

metus, ap-

22 d. pusę

ATNAUJINO 
JOS SUTARTI

Sausio mėn.
metų rengtus Koservato- 
rių ir Krikščionių Demo
kratų partijų koalicijos •Lietuvos krepšinio Zvaigž- 
sutarties patikslinimus, dė Arvydas Sabonis pak 
ją pasirašė Vytautas viestas dar 3 metams į 
LANDSBERGIS, Gedimi- NBAkrepsinio klubą”Port- “ 
nas VAGNORIUS, Alger- land Trail Blazers*\pO at - 
das SAUDARGAS ir Ka-jiktų apsižvalgymų ("lok- 
zimieras KUZMINSKAS. "

Sutarties patikslinimo Lietuvos krepšininkas gaus 
reikalas paaštrėjo po to, 30 mil-375 tūkst. dol.al - 
kai KD partija neteko gOS (neatskaicius mokes 
vieno iš trijų savo ture- Jįų), 
tų ministerijų - Švietimo Arvydas Sabonis, jau į- 
ir Alokslo ministerio. sijungęs p ŽALGIRI. Lietu- 
PATENKINO MALONĖS v°ie’ turei° įvykti. 
PRAŠYMĄ

Nuteistasis žurnalistas
Saulius Stoma, buv. "Lie
tuvos Aido" redaktorius, 
už pasisavinimą 62,163 
litų, atmokėjo skolą ir

auto”). Pagal sutartį, sis

• Objektyviausią žinia- 
sklaidą, pagal surengtą 
1998 m. konkursą, parū
pino dienraštis "Lietuvos 
Rytas", TV3 televizijos 
programa, "Radiocent-

padavė malonės prašymą 
Komisijai, kuriai vado
vauja prez. Valdas Adam
kus.

S. Stoma buvo nuteis
tas 5 m. kalėjimu, pusės 
turto konfiskavimu bei 
draudimu eiti vadovaujan
čias pareigas 3 metus, 
po bausmės atlikimo.

Atlyginęs skolą savo 
turėtomis "LA" akcijo
mis (jas pardavė Refor
mų partijos pirm, versli
ninkui Alg. Pilveliui), at
siskaitė su "LA". Iki 
dabar išbuvo pusę metų 
Vilniaus Sustiprinto Re

ras" ir naujienų agentūra 
ELTA. Konkurso laimėto
jai buvo apdovanoti 
"Vartų" galerijoje.

Konkurso tyrimus 
apklausinėję įvairiose 
Lietuvos vietose, paskel
bė tyrimo kompanijos 
"Vilmorus" ir "Baltijos 
tyrimai". TV ir Radijo 
laidas rengiančius žurna
listus apklausinėjo viešų
jų ryšių agentūros "Jūsų 
įvaizdis" darbuotoja 
sociologė.

Tai trečias tos rūšies 
konkursas, vykdomas me
tų pabaigoje.

3 psl.



Lietuvoje lą nuvalyti sniegą ar ledą 
anksčiau, negu meteoro
loginės stotys praneša. 
Specialūs įrengimai bus į- 
montuoti. Greitkelyje 
Vilnius-Kaunas ties Gri- 
giškėmis ir kituose svar
biuose šio vieno pagrin
dinio kelio taškuose.

Iki 2001-jų metų numa
toma, kad tokia kelių va
lymo sistema bus įvesta 
visuose pagrindiniuose 
Lietuvos Keliuose.
• LIETUVOS imtyninin
kas Mindaugas EŽERS- 
KIS praeito gruodžio 
mėn. viduryje vykusiuose 
tarptautiniuose graikų- 
romėnų stiliaus Imtynių 
turnyruose laimėjo I- 
ją ir II-ją vietas.

Turnyrai vyko Švedijo
je ir Suomijoje. Finale 
geriausiai pasirodė Min

REIKIA PAPILDYTI BU
TŲ GAVIMO SĄLYGAS 
BUVUSIEMS TREMTI
NIAMS IR POETINIAMS 
KALINIAMS

Vadovaudamasi Vyriau
sybės nutarimu, Kauno 
miesto savivaldybė suda
rė reabilituotų politinių 
kalinių ir tremtinių šei
mų, norinčių gauti butus 
Kaune, sąrašų. Tokių 
žmonių yra daugiau kaip 
100.

Praėjusiais metais 
valstybė Kauno savivaldy
bei skyrė 600 tūkst. litų. 
UŽ šią sumą buvo nupirk
tais butų. Pernai butai 
buvo pigesni, todėl už 
kvadratinį metrą mokėta 
maždaug po 999 litus.

Pavasarį butais buvo 
aprūpintos dar 26 iš trem
ties grįžusios šeimos, nes 
Šilainiuose jau baigiama 
statyti penkiaaukštis na
mas. Didesnė pusė butų 
bus paskirta reabilituo
tiems pelitiniams kali
niams ir tremtiniams. 
Šių butų statybai Vyriau
sybė skyrė 2 mil. 50 
tūkst. litų.

Politiniai kaliniai ir 
tremtiniai gautus butus 
kartais parduoda (taip 
atsitiko Vilniuje) ir grįž
ta gyventi ten, iš kur 
atvyko. Būtų gerai, jeigu 
Seimas pakoreguotų įsta
tymą, kad nenerintys gy
venti Lietuvoje, butus 
privalėtų grąžinti savival
dybėms. Tuomet juose 
būtų galima apgyvendin
ti tas šeimas, kurios tik
rai nori grįžti į tėvynę. 
AVARIJA KALIPĖDOJE: 
teršalai bėga į Kuršių 
marias.

Dėl avarijos pagrindi
niame miesto nutekamų
jų vandenų vamzdyne į 
Kuršių marias iki antra
dienio vidudienio nutekė
jo apie 50,000 kub. 
metrų visiškai neišvalytų 
nuotekų.

Aplinkosaugininkai 
sako, kad tai didžiausias 
nuotekų išsiliejimas į 
Kuršių marias pastarai
siais metais.

Apie 10% pramoninio 
miesto rajone nuotekų 
valoma AB "Klaipėdos 
kartonas" biologiniuose 
valymo įrenginiuose.
DEMOGRAFIJA

Kas ketvirtas Lietuvos 
gyventojas yra jaunesnis 
nei 18 metų. Dėl ištuo
kų kasmet apie 12 tūkst- 
vaikų lieka su vienu iš tė
vų, dažniausiai su moti
na. Nepilnos šeimos su
daro apie 13% visų šei
mų, arba tokia yra 
vidutiniškai kas aštunta 
šeima. Tokių šeimų 
daugėja dar ir dėl to, 
kad kasmet gimsta vis 
daugiau nesantuokinių 
vaikų.

• ORO SĄLYGŲ 
informacinė sistema pra
neš kelių prižiūrėtojams 
ir valytojams apie reika- 
4 psl.

daugas Ežerskis, nugalė
jęs rumuną Sudurec’ą.

Suomijoje jis pralaimė
jo pagal taškus 4:7 Rusi
jos imtynininkui Malda- 
ševui.

Neblogai pasirodė, lai
mėjęs V-tąsias vietas 
Gintaras BUKAUSKAS.

Šiame tarptautiniame 
turnyre dalyvavo Rusijos, 
JAV, Rumunijos, Danijos, 
Švedijos, Suomijos, Nor
vegijos, Estijos ir Latvi
jos imtynininkai.

KUPIŠKIUI - 470 METŲ

Šis miestas, pirmą 
kartą metraščiuose pami
nėtas 1529 metais, sau
sio mėn. 23 dieną. Ku
piškio apylinkėje - 7 pi
liakalniai, o pats mies
tas randasi 40 km. į 
šiaurės vakarus nuo

* * **************** *** ****************************************************** ***********************
[PASIRINKIMAS Ištraukų
Birutė Baltrušaitytė pabaiga

Rugpjūčio diena lenkėsi vakarui.
Jų buvo penketas, šeštasis slinko atokiau. Apie 

septintąjį niekas nieko nežinojo.
Jie Jojo didelia niauria giria. Ošė beržai, liepos, 

šermukšniai, vėjas lankstė pilkuosius juodalksnius, 
drebulė klausėsi, kas dedas girioj. Ji liūdėjo, nema
tydama motinos eglės. Ji buvo vienintelė moteriška 
būtybė šioje medžių karalijoje. Ąžuolai stovėjo ato
kiai. Jie saugojo giles, lygiai kaip vilkės saugo 
vilkiukus, o žmonės - švelniasielius savo kūdikius.

Rugpjūčio diena lenkėsi vakarui. Ėjo 1273 Vieš
paties metai.

Jų buvo penketas: brolis Hermanas, Kristburgo 
komtūras, brolis Helvigas ir dar trys ginklanešiai. 
Braunantis per krūmynų tankmę, jų balti apsiaustai 
kaindavosi už šakų. Ant šarvų ir antveidžių byrėjo 
spygliai. O, tas visai nebaisu! Baisu būtų nespėti, 
pasivėlinti.Būti apgautiems- Tuomet išmanys tasai... 
Šėtonpalaikis! Sukapos jį į gabaliukus!

Šeštasis, kuris slinko atokiau, buvo vedlys. No- 
tangas. Jis pažinojo girią kaip savo penkis pirštus. 
Jam prižadėjo Ordino globą ir gabalą geros žemės 
prie Bysleidos. Greitai ruduo, galės darbuotis jo šei
mynykščiai - reikės suarti laukus, o girios plote, ku
rį jam dovanojo, teks iškirsti medžius, išplėšti kel
mus. Tuos dalykus jis gerai išmano! Bus puiki dirva. 
Taip! Tačiau vedlys negalėjo pasiduoti savo mintims 
- jisai slinko niūrus ir vienišas. Greičiau! Tiktai 
greičiau! Kol nenusileido saulė... Reikia suspėti į 
kaimą, kad jo niekas nepasigestų! Ko tie riteriai 
taip nerangiai velkasi? Tyli! išties dera palydėti. 
Girios turi geras akis ir dar geresnes ausis. Širdies 
gilumoj vedlys niekino riterius. Atliks savo darbą, 
atsiims kas jam priklauso, ir kvit! Daugiau manęs 
nė neprašykit! Apsimetu ligoniu! Ir taip jau mane... 
per pigiai!...

"Greičiau!" - galvojo ir Hermanas. Jis yra prity
ręs karys. Delnai niežti- turi pasisekti. "Greičiau!" 
Už kiekvieną nudėtą pagonį laukia daug dangiškų ir 
žemiškų malonių. Jie, pagonys, geidė gyventi kito
niškai! Pagal savo išmanymą! Jie nežino, kad daugel 
kraštų suvienijo krikščionybės dvasia,ir nėra kito 
kelio. Jie praliejo puikiausių riterių kraują, lieja jį 
upeliais ir mano, kad daro teisingai. Ne! Tiktai vie
na tiesa yra šiame Dievo pasaulyje, ir garbusis To
mas Akvinietis, popiežiaus pamokslininkas, sakydavo 
jog esti dalykų, kurie būtini pasauliui. Bū-ti-ni!

"Greičiau!" - veržte veržiasi brolio Helvigo kojos 
spausdamos eiklaus žirgo šonus. Nenustygo balne. 
Jo ginklanešys dar nepavargo. Jų kraujas verda 
gyslose, nes artinas atpildo valanda. Tik pirmyn, ir 
pirmyn, nes nėra kelio atgal. Ordinas nesitraukia, 
nes jėga niekuomet nesitraukia. Tokia tad teisybė. 
Tiktai... ar vedlys neapgaus, neįvilios į spąstus?... ‘ 
Kaip tu manai, broli Hermanai?

"Neįves!"-atšauna Kristburgo komtūras Hermanas 
Šionburgietis. Ir jis, kaip markgrafas Dytrichas, buvo 
kilęs is Meiseno, todėl geidė pasižymėti, kad ir 
apie jį, ne tik apie šviesųjį valdovą, nueitų garsas 
per plačią Meiseno markgrafystę. Kiekvienas turi sa
vo minčių.

Vedlys įdėmiai žvelgia į jam vienam pažįstamus 
girios takus bei šuntakius. Ši giria ir ją supantys ak
menėti laukai vadinasi Stablaukis. Jis turi patikimų 
žinių jog kaip tik čia slapstosi Mantas. Aha, pasi
traukei, Didysis Riki! Kur nepasitrauksi, kai nebe-

Panevėžio, - Lėvens ir 
Kuopos upių santakoje.

iš Kupiškio ir jo gra
žiųjų apylinkių yra kilę 
Lietuvai daug nusipelniu- 
šių žmonių: architektas 
Laurynas Stuoka- Guze- 
vičius, spaudos draudimo 
laikais tai buvo svarbus 
knygnešių mazgas, čia 
veikė ir vienas žinomiau
sių knygnešių - Jurgis 
Bielinis. Taip pat žymus 
miškininkas prof. Povilas 
Matulionis, Gen. maj. 
Jonas Černius, modernio
sios moterų ligų
gydymo srities pradinin
kas dr. Pranas Mažylis.

Rašytojai, mokytojai, 
veikėjai - J. Elisonas, 
K. Jokantas, A. Graičiū- 
nas, dr. J. Balys, prof.

J. Čiurlys, tautodailinin
kė - pedagogė M. Glem- 
žaitė.

1916 m. Kupiškyje 
buvo atidaryta "Saulės" 
d-jos progimnazija, vė
liau tapusi gimnazija.

Kupiškėnai buvo gerai 
susiorganizavę jau XIX 
a. pradžioje. Nepriklau- 
mybės laikais gyvai vei
kė liaudininkų partija, 
kooperatyvai, linų ir 
javų prekyba, pagarsėjo 
savo puoselėjamomis 
liaudies papročių tradicF 
jomis, dainomis, šokiais.

Draugiško temperamento, 
meniško palinkimo kupiš
kėnai savo tradicijas iš
laikė, vystė ir okupacijų 
laikotarpiu.

lygios galybės?! Kur tavo sūduviai? Kur lietuviai? 
Kiekvienas į savo kertę žiūri, kitaip negali būti. 
Kiekvieno pirštai į save palenkti! Antai taviškiai lie
tuviai daug rytinių žemių nukariavo, karalystę padi
dino, kol tu čia savo kruvinu prakaitu kovos laukus 
laistei... Vos ne vienas prieš vieną! Bene tu nema
tai, kad lietuvių valdovai slepiasi už tavo nugaros, 
mat Ordinas dabar gaudo tave, o ne juos. Kol tu 
kruviną prakaitą brauksi, jie sutvirtės, išties nuga
ras, o tau ačiū nepasakys, vade, o jei ir malonėtų, 
tai kas, iš tų žodžių! O ir per vėlu gali būti! Esu 
bandęs tą sakyti viešėje, kai visi susiėjom tartis. 
Nepaklausei. Paniekinai mano nuomonę. Manei, kad 
aš per prastas žmogus... Ketinai kariauti ir kariau
ti, bet juk karui, kaip ir žmogaus gyvenimui, turi 
vienąsyk būti galas. Juk negyvensi su saule... Štai 
tu kariauji, o tavo žmona į dausas nuėjo, sesuo 
senmergiauja, sūnai auga neprižiūrimi, tavo žemės 
apleistos... Argi taip dera gyventi? Ar ne geriau 
priimti jų tikėjimą. Ar ne geriau priimti jų tikėji
mą (teisybė, tu buvai priėmęs), atiduot Ordinui ir 
bažnyčiai po dešimtinę, tačiau gyventi, auginti vai
kus, o tie išaugins kitus vaikus, tada sakau tau... 
nepražus prūsų gentys, o dabar... Krinta vyras po 
vyro. Vokiečiai prisistatė pilių, plečia savo sodybas, 
rengia prašmatnias puotas, medžiokles, jie gy-ve-na, 
o mes?

Ne, reikia vienąsyk viską užbaigti. Visiems lai
kams. Aš išdrįsiu. Tegu... mane ir keiks (o galbūt 
niekas nieko nesužinos!), bet reikia išdrįsti. Aš no
riu ramybės, mano šeimyna nori ramybės, o jūs?! 
Tu? Ar paklausei manęs, ko aš geižiu? Nepaklausėt! 
Taigi nekaltinkit manęs! Kiekvienas savo rūpestį, 
širdgėlą ir savo protą turi!

Kas žino, galbūt aš visus išgelbėsiu. O dar jūs 
man padėkosite, neišmanėliai! Karas ir kraujas jums 
galvas susuko! Nematot teisybės! Kodėl turiu sėdėti 
sudėjęs rankas, jeigu aš matau teisybę? Iš šalies ge
riau matyti.

Mantas, ką tik palydėjęs Nomedą, sugrįžo prie 
palapinės. Negeriąs žinias ji atnešė bet draug su 
tomis žiniomis atneše ištikimųjų gentainių priesaikos 
žodžius. Tie žodžiai galėjo išganyti sielą.

Nomeda pradingo lyg nebuvusi. Nujojo savo žirgu. 
Ji norėjo paglostyti brolio ranką, o toji ranka, 
sugrubusi nuo dviašmenio kirvio, panūdo paglostyti 
dar jauną ir skaistų sesers skruostą. Šitaip išsiskyrė 
nujausdami, jog kažkas liko nepasakyta. Nepadaryta 
iki galo.

Manto kariai netoliese medžioja. Neišbūsi be mė
sos ir kailių. Artinas ruduo, paskui žiema. Reikės 
iš paskutiniųjų^ laikytis. Perkentės kaip nors žiemą, 
o pavasarį, sušaukę visus, vėlei ruoštis karui. Galbūt 
gaus žinių iš lietuvių. Pagaliau čia yra jo žemė, ir 
takytis su atėjūnais - apmaudu ir gėdinga.

... Penketas braunasi per girios tankmę. Jie ne
numano, kad atokiau nuo jų (ir nuo šeštojo) selina 
paaugęs bernaitis. Rytą jis pamatė, kaip jo kaimy
nas (šito slapuko bernaitis privengdavo) vogčiomis 
išslinko iš kaimo. Pasekė jį. Girdėjo šneką ir pasiry
žo patsai vienas sutrukdyti. O ir kam čia pasakysi? 
Visi vyrai kariauja, o su vaikais ir seniais nejaugi 
gali pasikalbėti? Jis buvo guvus it lūšis, šoklus kaip 
stirna, jo ausys užgirsdavo menkiausią garsą.

Girios laukymėje vedlys ir riteriai sustabdė žir
gus. Jau nebetoli. Ir jam reikia pasiruošti! Jis 
sustabdė, o paskui pririšo savąjį. Širdis daužės krū
tinėje. Kad tik suspėtų! Už Mantą jis pasiruošęs

( žiūr. 5 psl............. )
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MIRĖ KOMPOZITORIUS 
BRUNO MARKAITIS

1998 m. gruodžio mėn. 
23 d. Havajuose mirė ži
nomas kompozitorius Bru
no Markaitis, SJ. Jis pri
klausė Tarptautinei Šiuo
laikinės Muzikos draugi
jai, Floridos Kompozito

Kairėje:

Žymus 

šiuolaikinės

muzikos kūrėjas

kompozitorius

BRUNO

MARKAITIS

rių sąjungai ir kitoms 
profesinėms muzikos or
ganizacijoms.

Gimęs 1922 m. liepos 
mėn. 7 d. Vilniaus krašte 
bigęs Jėzuitų gimnaziją 
Kaune, filosofiją ir teolo 
giją studijavo pietų Vo
kietijoje, Pulache, kuni
gu įšventintas 1948 m. 

rugsėjo mėn. 8 d. Heyt- 
rop Kolegijoje, Anglijoje. 
Kurį laiką buvo kapelio
nu Anglijos lietuvių tar
pe.

1950 m. atvykęs į 
JAV, studijavo Marquet
te universitete, Milwau
kee. Ypatingas potraukis 
muzikai nuvedė teorijos 
studijų gilinimą pas pa
saulinio masto komp. A. 
Čerepin’ ą ir B. Dieterį, 
dėstančius nuo 1948 m. 
•JAV-se.

Tėv. Bruno Markaitis 
yra sukūręs virš 100 
instrumentinių ir vokali
nių kompozicijų. Dalis jų 
išleista plokštelėse JAV 
ir Australijoje. Gaidas 
spausdino Vanguard, 
Muzikos Žinios"; Čikagos 
Lietuvių Operos atskirus 
giesmių rinkinius yra iš
leidę Tėvai Jėzuitai.

1957 m. komp. B. 
Markaitis laimėjo 2 pre
mijas Dainos ir Giesmės 
konkurse 1958 m. "Daina
vos" ansamblis ir NBC 
"Symphony of the Air" 
atliko jo kūrinį "Kančios 
Naktis", 1961 m. Fran- 
ęois D' Albert įrašė 
"Smuiko Sonatą", kuri 

buvo pakartotinai trans
liuojama radijo stotyse 
Kanadoje, JAV, P. Ame
rikoje, Europoje ir Japo
nijoje.

1965 m. jo kantatą 
"Vilniaus Varpai" atliko 
Čikagos lietuvių operos 
choras su Čikagos simfo
niniu orkestru.

1967 m. New York’o- 
"Interfaith" choras Car
negie salėje giedojo jo 
sukurtas "Bendruomenės 
Mišias", 1968 m. jo su-, 
kurtą "Kalėdų Posmą" ir 
"Džiaugsmingai giedoki
te".

Baltimorės Simfoninis 
orkestras grojo "Piano 
koncertą" nr. 1 ir "Con- 
certiną" nr.1.

Užsakius Čikagos Loyo- 
los u-tui savo šimtmečio 
minėjimui kūrinį, sukūrė 
vaizdinę oratoriją "Šim
tas Saulių" 1970 m.

1976-77 m. komp. Br., 
Markaitis grojo savo kū
rinius, lydimas žinomo 
aktoriaus Lome Greene 
balso ir Kalifornijos ber
niukų choro.

1988 m. jis buvo pasi
ryžęs sukurti operą "Ka
lanta" ir Lietuvos krikš

čionybės sukakčiai pami- 
•nėti Oratoriją. Tačiau 
dėl pablogėjusios sveika
tos, nepajėgė atlikti.

Komp. Bruno Markai- 
čio, SJ, rankraščiai 
saugojami Lietuvių Mu
zikologijos archyve Jau
nimo Centre Čikagoje.

Mirė slaugos namuose, 
po ilgesnės ligos, netoli 
Honolulu, Havajuose.

Šalia muzikinės kūry
bos jis savo laiku buvo 

.daug talkininkavęs tuo
metiniam provinciolui 
Tėv. Br. Krištanavičiui 
ir Jaunimo Centro Jėzu
itų Namų bei koplyčios 
statybai, vedė religinę 
radijo valandėlę, buvo 
provincijolu 1961 -67 m. 
talkino vietinei ligoninei.

Tėv. Bruno Markaitis 
reiškėsi ir lietuvių spau
doje: Laiškai Lietuviams’} 
"Drauge" ir kt. Vedė 
daugybę rekolekcijų, po
kalbių, susikaupino dienų. 
1957 m. išleido knygą - 
"Širdies gelmė", redaga
vo leidinį "Lietuvos Jėzu
itai".

Palaidotas Čikagoje, 
Šv. Kazimiero kapinėse.

***************************+**************+********************************+***********************************************

į...... PASIRINKIMAS __
galvą guldyti. Viena bėda - nežino kelio į Manto 
stovyklą, todėl dabar slinko, dairydamasis į vokie
čius, o pirmiausia į vedlį. Jis galvojo: išvys Mantą, 
tuomet liuoktels į priekį, pralenks tuos (geležiniai 
vyrai negali greitai bėgti), ir anie neužpuls Manto 
is pasalų.

Trakšt - sutraškėjo sausašakė. Apmirė penketas, o 
šeštasis iš padilbų dėbtelėjo į juos. Septintasis 
įtemptai žiūrėjo pro šakas, pro medžių sąvartynus. 
Kad tiktai spėtų! Vaikas gimsta tam, kad suspėtų 
su vyresniaisiais... Ne kitaip.

Trakšt, - atsiliepė antroji sausašakė. Vėlei stab
telėjo penketas, o seštasis dūrė pirštu į dešinę. Ten 
vėrėsi nedidelė laukymė. Penketas viską suprato. 
Berniukas nepastebėjo vedlio ženklo, ir kur jis 
pastebės - jisai slėpėsi už medžių... Pasiutiškai dau
žėsi širdis, kažkas kirbino gerklę, ims ir užsikosės. 
Tuomet galas.

Trakšt - trečiąsyk šaka. Mantas išgirdo. Matyt, 
medžiokliai grįžta, išeis iš palapinės, bet pasiims ir 
kardą. Dėl viso pikto. Tiktai galąsti nebaigė...

Penketas puolė į priekį. Hermanas suklupo, bet 
tučtuojau pašoko. Prūsas nėrė į šalį. Bernaitis irgi 
puolė į priekį, bet jau buvo per vėlu. Anie užpuolė 
Mantą. Čekšt! ~ Čekšt! Čekšt! Kalavijai čaižė orą, 
šakas, aukštų žolynų galvas, palapinę. Mantas su
žeidė Hermaną Šionbergietį, tačiau anų buvo penke
tas ir geriausiais ginklais, o jisai vienas. 'Jeigu dar 
vienas prieš vieną, akis į akį - Mantas būtų atsilai
kęs, bet Helvigas iš Goldbacho pritykino iš už nu
garos. Dūrė kalaviju. Tas kiaurai perėjo per Manto 
kūną. Ant smaigalio sužvilgo dideli kraujo lašai, o 
paskui plūstelėjo upokšnis...

- Prakeikta šėtono sėkla! - sušnypštė Helvigas. 
ištraukė kalaviją. Pasižiūrėjo. Ant jo užkrito besilei
džiančios saulės spindulys. Mantas dar buvo gyvas.

- Čiupkim! - suriko vienas ginklanešys. -Ciupkim. 
Prie eglės! Jis neturi mirti nuo kalavijo kaip riteris.

Brolis Hedvigas akimoju suprato viską. Jie vilkte 
nuvilko sunkų kūną prie eglės ir užnėrė ant kaklo 
virvę. Jie labai skubėjo, nes Hermanas buvo sužeis
tas, jį teks gabenti ant žirgo. O kur vedlys? Grei
čiau! Greičiau! Pakabinti tą šunį!.. Aha, pagaliau ga
vai savo!v Cha! Cha!... Ūmai juokas sustingo lūpose, 
nes jie išgirdo klyksmą, panašų į pelėdos ūkesį, ir 
palaikė jį piktųjų davasių balsu. Puolė pro sankirtas 
prie savo žirgų, kojos grimzdo į samanas, ir atrodė 
kad baimė - tikroji sesuo- niekuomet neapleis atėjū
nų. iš kur jie galėjo žinoti, kad klykė tasai bernai
tis, nes nebespėjo. Vaikas yra vaikas, jam sunku 
susigaudyti suaugusiųjų pasaulyje. Čia viskas greta: 
meilė, brolystė, juodas išdaviko darbas ir didieji 
Dievo keliai, kurie veda... Tačiau ar kaltas Dievas, 
kad žmogus su jo vardu lūpose nueina visai ne tais 
keliais...

Gal berniukas būtų puolęs prie Manto, apkabinęs 
1999. n. 9

dar šiltas jo^ kojas. Prie Manto, kursai iš toli atro
dė it nukryžiuotasis, tačiau užėjo didelis debesis, 
užstojo paskutinę saulės šviesą ir gūdu tapo girioje. 
Suakmenėjo bernaitis. Atsisuko ten, kur plaikstėsi 
šviesūs Manto plaukai, šnibždėdamas: "Aukštieji 
dievai girdi mane- aš neužmiršiu tavęs. Aš užaugsiu. 
Jei įsigalėtų kryžeiviai, aš čia nepasiliksiu, išeisiu 
Skalves žemėn, į dykas arba Karšuvą, bet neužmir
šiu tavęs. Aš sugrįšiu, o tada..."

Ką jis toliau šnibždėjo, jau niekas nebepasakys.
Ar iš tiesų buvo bernaitis? Kur jis pradingo? At

sišauk, jei esi lietuvio kraujuje!
Neatsako. ’

Virš Manto galvos ėmė temti pirmoji mirties nak
tis.

Kiekvieno mėnesio trečiadieniais vyksta viešos 
Montrealio Savivaldybės rengiamos varžytinės 
išpardvimai miesto lombarde: 969 de Louvain St. 
East.

Parduodami automobiliai, dviračiai, elektri
niai aparatai ir stereo, net bangenybės neįtikė
tinai pigiai.

Šiais metais išpardavimai numatyti VASA
RIO 17, KOVO 17, BALANDŽIO 14, GEGUŽĖS 
12, BIRŽELIO 9, LIEPOS 7, RUGPJŪČIO 18, 
RUGSĖJO 15, SPALIO 20, LAPKRIČIO 17 ir 
GRUODŽIO 15 mėnesių dienomis. Datos kar
tais gali keistis, todėl prašoma patikrinti 
šeštadieninėse laikraščių laidose jų oficialų 
patvirtinimą. Varžytinių apžvalga vyksta išpar
davimo dieną nuo 8 iki 9:15 vai. ryto.
MONTREALI, ESI GERIAUSIŲ IŠPARDAVIMŲ 
MANO MIESTAS! Teirautis

872-2340
http://www.ville.montreal.qc.ca
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RUOŠIASI VASARIO 16 
-tosios MINĖJIMUI

Š.m. vasario mėn. 14 
d., sekmadienį, 4 vai.p.p. 
Didžiojoje Anapilio salėje 
vyks minėjimas, kuriame 
kalbėtoja pakviesta JAV 
LB Krašto v-bos pirm. 
Regina NARUŠIENĖ. 
Taip pat yra pakviestas 
'ir lietuvių bičiulis Kana
dos Apsaugos m in. Art 
EGGLETON’as.

Meninėje programos 
dalyje- ■ Toronto Vaikų 
choras "Angeliukai”, 

^"Gintaro" ansamblis ir 
choras "Volungė".

e LIETUVIŲ PENSININKŲ 
klubas ruošiasi VASARIO 
16-tosios minėjimui, ku
ris vyks "Vilniaus" rūmų 
III-čiojo aukšto salėje, 
antradienį, vasario mėn. 
16 d., 12 vai. Dainuos 
choras "Dainą”, vad. 
muz. L. Turūtaitės, bus 
šilti, V. Birštono paga
minti pietūs.
LIETUVIU NAMŲ ŽINIOS
• LN sausio mėn.24 d.sek
madienio popietėje dalyva
vo 196 asmenys. Svečių 
knygoje pasirašė 2 iš Kau
no, 2 iŠ JAV.

Pranešimus padarė ir su 
svečiais supaZindino LN 
V-bos narė Aldona Dargy
tė- Byszkievicz.
c LN sausio mėn.31 d.sek
madienio popietėje dalyva
vo 190 žmonių. J u tarpe 6 
iš JAV.Pranešimus padarė 
ir su svečiais supažindino 
LN V-bos narys H.Bukaus
kas.
e LN LABDAROS Fondo 
visuotinis metinis susi
rinkimas įvyks 1999m. 
kovo mėn. 14 d., Kara
liaus Mindaugo menėje.

Š.m. į LN valdybą bus 
renkami 4 nariai-ės; į re
vizijos k-ją - 1 asmuo.

• LN Moterų būrelis 
savo narės Birutės Jan
kauskienės vyro a.a.Pra- 
no Jankausko atminimui 
Slaugos Namams aukojo 
$50.
e SLAUGOS NAMAMS au
kojo a.a.Prano Jankąųsko 
atminimui $50,- J.V.Sim - 
kus; $20,- Lydija Balsienė.
• PRISIKĖLIMO p-ja, 
prieš galutinai persike
liant į naujas patalpas, 
jau organizuoja Naujų, 
2000-jų metų , sutikimo 
koncertą ir kviečia, norin
čius prisidėti, kreipts į 
RŪTĄ GIRDAUSKAITĘ, 
tel: 530-1716.
e Toronto Mėgėjų Teatrae 
’’Aitvaras” suvaidino pjesę 
"Teodolinda”, sausio mėn. 
23 d..’'Prisikėlimo” P-jos 
salėje. Režisavo Aldona 
Sargytė-Byszkiewicz ir 
Vidmantas Šilininkas.

Pelnas paskirtas Pa
rapijos persikėlimo vajui.

DVIDEŠIMTPENKMETIS 
LIETUVIŠKAI KALENDO
RIAUS KNYGAI

Šiemet jau 25-ąjį kar
tą pasirodė Toronte ST A- ’ 
ŠIO PRAKAPO redaguo
tas ir paruoštas 2000 
eg2-., 176 psl., knygos pa
vidalo kalendorius.

Leidinys skaitytojams 
įdomus savo įvairumu.Ša
lia dvylikes metų mėne
sių lapų - rimtų ir ne
rimtų straipsnių; poezijos, 
sveikatos ir kulinarijos 
įvairybės; svarbiųjų įstai
gų pasiskardenimai. Iliust
ruota kai kurių žmonių 
grafikų darbų nuotrauko
mis, kaip Telesforo Va
liaus, Antano Kučo, K. 
Šimonio, Algirdo Stepo
navičiaus, Jono Kuzmins- 
kio, Ados Skliutauskaitės 
Pauliaus Augiaus, eile ki
tų, be parašų.

"Lietuvių Kalendorių" 
leidžia "Prisikėlimo" p- 
jos ekonominė sekcija su 
aukotojų-rėmėjų pagalba 
Redaktorius Stasys Pra-

kapas šiuo 25-uoju leidi
niu patvirtino savo iš
tvermę, sugebėjimą kas
met vis gražiau, rūpes
tingiau ir įdomiau parneš
ti tokį kalendorių-almu- 
nachą.

Gaunamas pas Stasį 
PRAKAPĄ , 49 Norse
man St. Toronto, ON. 
M8Z2P7. Tel: (416)-233- 
4486
• Po sėkmingų egzaminų 
Marius Rusinas gavo fi
nansinio patarėjo vietas. Jo 
specialybė-"RRSP”, "Mu
tual Funds" ir pensijų pla
nai. Geros sėkmės linki 
jam visi .*
o , TORONTO SKAUTAI-
TĘS rengiasi KAZIUKO 
MUGEI, kuri vyks kovo 
mėn. 7 d.

Norintieji prisidėti 
prie Didžiosios loterijos, 
malonai prašomi laimi
kius atgabenti 439 Runy- 
mede Rd. (į šiaurę nuo 
Bloor) arba susisiekti su 
s. Elze SIMANAVIČIENE, 
tel: 416-769-3270.

• PRISIKĖLIMO p-jos Pa
rodų salėje buvo susirinkę 
daug šeimų su vaikais su
tikti naujuosius 1999- 
sius metus.
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KL Fondo kapitalas daugiai? 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 !
AUKOS KANADOS LIETUVIŲ FONDUI:
$1000.- Lietuvių Kredito Kooperatyvas "TALKA"; 
po $500.- V. White-Burnbulis, R. Dornfeid-Bumbulis; 
po $100.- A. Josiukas, Stasė Laimikis, A. Rukšys, L. 
Radzevičienė, K.A. Gudžiūnas, V. Radžius, S.T. Ur
ban tas.

Mirusių prisiminimui: Po $100.- L. Radzevičienė •* 
už Adolfą ir Algirdą Mitalus bei Petrą Radzevičių; 
už a.a. vyrą St. Čepą, E. Čepienė.

Testamentiniai palikimai: a.a.Juozo Pikelio-$100 
ir a.a. Mykolo Juodviršio-$31,191.81

Aukotojams dėkoja KLF.
**************************************

NUSIŠYPSOKIME:___
Kieno kokia viltis

Labai turtingas žmogus guli mirties patale. Ša
lia esančiame kambarėlyje susirinkę susirūpinę gi - 
minės. Gydytojui išeinant iŠ ligonio kambario, sku
biai prieina vienas iš laukiančiųjų giminiu ir rūpes
tingu balsu teiraujasi:

- Ponas daktare, ar dar yra kokia viltis?
- Žiūrint kokia viltį turi,- atsakė gydytojas.

• Kulniavo kiškis iš lapės vestuvių ir nešėsi dešros. 
Buvo girtas kaip šlebė, tad krito po krūmu ir užmi
go. Netrukus pro šalį prasliūkino du alkani vilkai. 
Pamatė kiškį su dešra ir bematant susipešė, nes 
abu norėjo ir kiškio ir dešros. Susipešę perkando 
vienas kitam gerkles ir krito negyvi.

Rytą nubudęs kiškis mato du be kvapo kėpsinčius 
vilkus ir murma:

- Ko tik girtas nepridarai....

999 College St., Toronto, Ontario M61I 1A8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

FAX: 416 532-4816 
Anapilyje telefonas: 905 566-0006 
1

pARAPI.IOS KREDITO KOOPERATYVAS

RISIKELIMO

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.....................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. patuk............. .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.iki...........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

Į 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

• KLB TORONTO A- į NATO.
kės valdybos pastango
mis buvo pravestas pa
rašų rinkimo vajus, pra
šant Lietuvos priėmimo

Iki dabar surinkta 
1000 parašų. Vajui vado
vavo Valdybos vicep. 
Algis EMPAKERIS.

LIETUVIŲ
KREDITO

• • • •
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 112 milijonu dolerių

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

I 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.).

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

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

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

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

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

Telefonas: 416 207-9239

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr 3
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NEPRIKLAUSOMYBĖS
81 METŲ SUKAKTIES

Mirus ilgamečiu! "Nidos" klubo nariui

Mirus Lietuvoje po sunkios ligos Mylimam 
Tėveliui

Po minėjimo - KavuteĮėjimas - laisva auka
ORGANIZACIJOS KVIEČIAMOS DALYVAUTI SU VĖLIAVOMIS!

Aušros Vartų parapijos salėje
11 vai, r. - IŠKILMINGOS PAMALDOS Šventovėje
12.vai. - MINĖJIMO AKTAS salėje

Rengia - KLB Montrealio A-kės Valdyba

MENINĘ PROGRAMĄ, atliks AV P-jos CHORAS 
su dir.muz. Lavrenti DJINTCHARADZE

MINĖJIMAS MONTREALYJE
Į ĮVYKS 1999 w. VASARIO WEN. 14 D..SEKMADIENĮ Į

JUOZUI ŠIAUČIULIUI

reiškiu ypatingai nuoširdžią padėką Montrea- 
alio šauliams, KLB Montrealio Apylinkės sky
riui, 
mui;

užsakiusiems šv. Mišias Tėvelio atmini- 
A.S. Staškevičių, D.Br. Staškevičių, 

Stankevičių šeimoms ir visiems kitiems, 
užjautusiems žodžiu ir raštu mane, Jo vaikai
čius,netekus mums brangaus žmogaus -

Liūdinti duktė
Rima su šeima

PRANUI BARTEŠKAI

nuoširdžiai užjaučiame žmoną MARIJĄ, sū
nų KAZIMIERĄ, dukras RŪTĄ ir DALIĄ su 
šeimomis, bei kitus artimuosius -

"Nidos" klubo Valdyba

(....... atkelta i§ 1 psl.)
ŠALFASS ŠACHMATAI PIRMENYBĖS,
18022 NetT Rd., Cleveland, Ohio,, tėl: 216-531- 
4623. Vykdo Clevelando LSK "Žaibo" šachmatų sekl
ei ja. Sekcijos vadovas, Vytautas Nasvytis. Bus Žai- 
dziama 5 turai šveicarų sistema. Laiko riba parti
jai 60 miničių "Sudden death". Trys turai bus žai
džiami pirmą dieną ir du antrą dieną.

TVARKARAŠTIS: Šeštadienį, kovo mėn. 6 d. re
gistracija nuo 9:00 v.r. I-mas turas -10:00 vaLr. 
Kitų turų tvarkaraštis bus nuspręstas vietoje, atsi
žvelgiant į žaidėjų pageidavimus.

Laimėtojui teks Dr. Algirdo Nasvyčio Atmimimo 
Pereinamoji Taurė, įsteigta 1982 m. Šalia to, pirmų 
trijų vietų laimėtojams ir geriausiam jauniui skiria
mos ŠALFASS žaidynių plaketės. Bus ir piniginės 
premijos už 3 vietas.

DALYVIŲ IŠAKNKSTINĖ REGISTRACIJA iki 1999 
m. vasario 27 dienos, šiuo edresu: Vytautas Nasvy
tis, 1234 West Blvd., Cleveland, OH 44102. Tel: 
216-631-0210.

Dalyvauti kviečiamiv visi lietuvių kilmės šachma
tininkai! SALFASS CENTRO VALDYBA

98 m. am
ui i rė 1999 

mėn. 1
sunūs Kęstutis su
vaikaitės Dcnr.a 

su šeimomis, 
provaikaitis

m.
d.

M I R U S I E Į I:
• JULIJA ZABIELIENĖ- 
JURĖNAITĖ 
žiaus, 
vasario

Like 
šeima,
ir Gloria 
jų tarpe 
Jesse, giminės Lietuvoje.

Palaidota iš AV p- 
jos bažnyčios Notre Da
me des N ei ges kapinėse.

Užuojauta artimiesiems.

• Primename,kad lietuviu 
slidinėtoji! stovykla vyksta 
vasario mėn. 18-21 d.d., 
Mont Sutton Ski Centre, 
apie Ii valandos kelio 
nuo Montrealio centro . 
Teirautis tel: 514-489 - 
0410, pas A.T.Pavilanius 
arba 514-344-8256, pas 
R. V. Bulotas.

ĮDOMI MONTREALIO 
TRADICINESNEIGO

Hamilton
"ŠIRVINTOS-NEMUNO 

SKAUTŲ TUNTAS
Įspūdingai paruoštas 

skautų Kūčias Jaunimo 
Centre pravedė tuntinin- 
kė ps. A. VAIČIŪNIENĖ 
Įjungiant pritaikytus 
skaitymus, poeziją. Vie
na kėdė - tuščia - buvo 
skirta žuvusiems už Lie
tuvos laisvę. Jiems už
degta žvakutė ir paskai
tytas eilėraštis.

Dalyvavo skaitymuose 
ir deklamacijose L. MA- 
ČYTE, S. OTTO, S. STON- 
KUTĖ-JOHNSTON ir sk. 
Vytis V. REMESAT.

Palaiminus Kūčių stalą 
kleb. kun. Juvenaliui
Liaubai, OFM, prie gra
žiai papuošto eglišakiais 
stalo pasidalinta tradici
niais 
kiais valgiais, pagamin
tais su vadovių ir tėve
lių talka.

Laužo programai vado
vavo G. NEKROŠAITĖ 
ir A. PANAVAITĖ. Kalė
dų Senelis buvo visiems 
dosnus.

Po tradicinės skautų 
maldos "Ateina naktis" 
visi, šventiškai nusiteikę,

kalėdaičiais ir viso 
pagamin-

1999. 1L 9

SU 10- 
lanky- 
maistu 
daino-

DĖMESIO:
š.m.vasario mėn.21 d.. 

sekmadienį AV P-JOS baž
nyčioje Mišios, vietoje 11 
vai., vyks 10 vai.r.

J as atnašaus svečias 
vysk. Eug.BARTULIS, o po

issiskirstė. Smagu, kad jų, salėje, jis norėtų susitik- 
prisimintos musų gražios' d su dalyviais,prieš išvyk- 
tradicijos. damas į Ottawa.

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:
kasd. pal. čekių sąsk. iki...;.... 2-25%
santaupas............................ ••.....2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk.......... 2.00%
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius... 
180 dienų indėlius.
1 m. term, indėlius
2 m. term, indėlius
3 m. term, indėlius
4 m. term, indėlius
5 m. term, indėlius
RRSP Ir RRIF
(Variable).............................. 2.50%
1 m. Ind.................................. 3.75%
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

PASKOLAS
Asmenines nuo..........7.15%
nekiln. turto 1 m 6.150%

.3.40% 

.3.40% 

.3.75% 

.4.00% 
4.15%
4.35% 
4.50%

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

ŠVENTE šiemet vyks 
sausio mėn. 30- vasario 
mėn. 14 d. He Saint 
Hėlėne saloje.

Vyks atvirame ore 
meno paroda, kur bus 
lede įšaldytos meniškos

nuotraukos.
Inuitų stovykla 

čia šeimų vaišins 
tojus tradiciniu 
ir suįdomins savo 
mis ir šokiais.

Įrengtas Loto-Quėbec 
naujas sniego parkas pa
tiks savo šešiomis žaidi
mų aikštelėmis.

Dvi didžiulės sniego 
skulptūros - "Titanic” 
laivas ir natūralaus dy
džio traukinys stebins 
žiūrovus.

Informacijos gaunamos 
tel: 872-4573 arba 800- 
797-4537.

Inf.

Telefonai:

7 psl.

KAILIŲ SIUVĖJAS

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

1449 rue St.Alexandre
Suite 500 A

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

rONY
PORTRAITS 

PASPORT - COMMERCIAL 
I MARIAGE - WEDDINGS

460 St. Catherine St. West, # 605. 
Montreal,P.Q. H3B IA7 Td.r 395. 6050 

TONY LAURINAITIS
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Dr.Audrius Žibaitis, žmona Diana (Gentemann) ir sūnūs - Lukas, Gabrielius.

LIETUVIŲ BIČIULIS IŠ 
PRANCŪZIJOS

Vasario mėn. 7-11 
d.d. lankėsi iš Paryžiaus 
Montmartre kvartalo, lie
tuvių didelis draugas, 
muzikas, kompozitorius, 
bardas, dainininkas AN
DRE DUMAS. Jisai čia 
atvykęs į "Burse Rideau 
1999 Marchė Quebecois du 
Spectacle" renginį, kuris 
vyko "Palais de Cong- 
rės" salėje.

Jis Montmartre yra į- 
kūręs draugiją "Montmar- 
tre-Pays Baltes" ir yra 
tos draugijos pirmininku.

A. Durnas yra sukūręs 
ir pats įdainavęs lietuviš
kai savo dainą "Labą die
ną".

Jis yra jau Keturis 
kartus lankęsis Lietuvoje 
ir ten yra davęs trisde
šimt koncertų Vilniuje ir 
Kaune.

Sausio mėn. 25 ir 26 
dienomis Lietuvos prezi
dentas Valdas Adamkus 
su savo delegacija lankė* 
si Prancūzijoje, kur A. 
Durnas delegatus supa
žindino su Montmartre.

L.S.

Dešinėje -

BaltieCių,

ypač Jietuvitį, 
draugas -muz. 
Andrė 
Durnas

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658

o AV P-jos Tarybos 
pirm. Romas VERBYLA 
klebonijoje, antradieniais 
nuo 9:30 vi. r. iki 2 
vai.p.p. išduoda oficialius 
kvitus už 1998 m. aukas 
parapijai.

Jeigu šis laikas kam 
nepatogus, gali susitarti 
su pirm. R. Verbyla tel: 
731-3167.

• ŠIAULIŲ vysk. Euge
nijus BARTULIS praves 
rekolekcijas Montrealyje 
vasario mėn. 19-21 d.d.

Jis aplankys visus On
tario provincijos dides
nius lietuvių telkinius 
rekolekcijomis, dalyvaus 
Baltiečių Vakare Otta- 
voje kovo mėn. 3 d. ir 
kituose, laisvu laiku, ren
giniuose.

Jo vykupijai pri
klauso ir Kryžių Kalnas.

Dr. ALENAS (ALAIN) P A V I L A N I S
Šeimos gydytojas

Privatus kabinetas 
932-6441 
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.

8 psi.

• "RŪTOS” Klubo sausio 
men. 27 d. susirinkime 
naujuoju pirmininku iš
rinktas Bronius NIEDVA
RAS.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOJE

Jau kuris laikas, kaip 
mūsų parapijos svetainė
je, po 11 vai. pamaldų, 
susirenka tikintieji. Čia 
jie susėdę prie stalų, 
vaišinasi kavute, sumuš
tiniais ir įvairiais saldu
mynais, bei kitais ska
nėstais, pasidalina perei
tos savaitės įspūdžiais ir 
tuo paįvairina savaitės 
popietę. Šias vaišes 
paruošia parapijos mote
rys.

į parapijos komitetą 
yra išrinktas Robertas 
Bohernier, kuris gražiai 
kalba lietuviškai, nes jį 
to išmokė jo senelis 
Vincas Ambrasas, bei jo 
motina. Jo žmona yra 
lietuvaitė Jadvyga "Edy" 
Krasauskaitė.

• Izabelė /imbrasienė, 
Šv. Kalėdų proga ir savo 
88-ojo gimtadienio proga 
gražiai apdovanojo savo 
ariinuoius čia Montrealy- 
je bei Lietuvoje. Ypatin
gai savo giminaičius iš 
Lietuvos - Verutę ir Jo
ną Ambrasus, kurie 
prieš kurį laiką lankėsi 
Montrealyje ir kituose 
miestuose.

Sugrįžę į Lietuvą 
džiaugėsi savo giminių 
lietuvišku vaišingumu ir 
patirtais įspūdžiais.

K.A.

metų 
metų

MONTREALIO LIETUVIU.
KREDITO UNIJA

1475 de Sėve, Montreal, Quė> H4E
Tek 765-5877 Fax: 514-766-1349

MOKA UŽs

Certifikatai (min. $1000.00) 
i motu 3.751 metų..-----------

metų -----------Te
metu .---------- 4 - Q-Q-
metų -----------4.00_
metų 4.25

9

3

5

Taupomos sąskaitos
Specialios e 
Kasdienines

Taupoma 
metų, 
metų 
metų ... 
metų ... 
metų ...

Čekių, sąskaita

Terminuoti indėliai 
1 metų .......___ .,5.0
180 d. - 264 d------3^25.
120 d. - 179 d, 
60 d. - 119 d. 
30 d. -59 d. 

iki 30 d..........
30 d. - 364 d. (išimant prieš laiką 1.00

IMA už:
Nekilnojamo turto paskolas (Residential uip to 

4-plex)

3.25
3.25
3.25 

0

1 metų...
2 metų ..
3 metų ..

2
3

5

6^20.
£,■3.5 4
6.45 5

2nd mortgage +1% 
open mortgage+1%

Asmenines paskolas
If guaranteed by deposit at LITaS—
Fully guaranteed (CSB) or other ... 9.00.
Personal loan regular ....................... 9.5flL

Overdraft .....................................................17.00
DESJARDINS PRIME 7.00-
DESJARDINS PERSONAL PRIME 1 7.50

KASOS VALANDOS 
1475 De Sėve 3907 A Rosemont

Pirmadieniais 9.00 - 3.00 10.00 - 2.00
Antr., treciad. 9.00 - 3.00 —
Ketvirtadieniais 12.00 - 8.00 3.00 - 7.00
Penktadieniais 10.00 - 6.00 2.00 - 6.00

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.
3907 A Rosemont Blvd.,Montreal,QC,HIX 1L7

Tel: 514-722-3545, fax:722-3546
SPECIALIOS DRAUDIMO KAINOS:

AUTOMOBILIAMS, kurių vairuotojai yra 55 m. 
amžiaus ar daugiau, nepatyrusiems susidūrimo, 
gaisro, vagystės ar kitų nelaimių .

NAMAMS, naujiems ir atnaujintiems, gerai 
išlaikytiems, savininko gyvenamiems 
area nuomojamiems.

Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidraust

LES TOITURES

R.P.s. IVIIROIXJ
COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS

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

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 3
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