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UKRAINOS RINKIMUOSE
Prezidentas Leonid^Kuč- 

ma rinkimuose antrąjai 
kadencijai laimėjo prieš 
prieš komunistinį kandi
datą, pasisakantį už su
sijungimą su Rusija,Petr 
Symonenko, 56% prieš 
38%.

Prez. Valdas 
Adamkus su 
Ponia ir 
Ambasadoriumi

A.Eidintu
Ottawoje 
Parlamento 
Rūmuose

• Maskva vis dėlto puo
lė Čečėnijos sostinę 
Grozno, atsisakiusi bet 
kokių derybų dėl karo 
veiksmų sustabdymo.

Bombos ir raketos kri
to ant šiaurinių Grozno 
priemiesčių.

BERLYNO SIĘjIOS 
GRIŪTIES DEŠIMTMETIS

Š. m .lapkri či o m ėn. 9 
d.suėjo dešimtmetis nuo 
istorinio momento,kuomet 
Sovietą valdomoje Rytu 
Vokietijoje komunistu sar
gybiniai panaikino uztva - 
ras ir atvėrė laisvą kelią» 
Vakarą Berlyną...nebandy
dami...

Dešimtys tūkstančių 
berlyniečių susirinko prie 
garsiųjų Brandenburgo var
tų Berlyne. Ant buvusios 
perskyros įrengtose 5-iose 
scenose orkestrai grojo ro
ko, liaudies ir klasikinę rm 
ziką.

Žinomas (Yelistas, Žmo
gaus Teisių gynėjas ,Mstis
lav Rostropovič 'ius toje 
vietoje grojęs J.S. Bacho 
Suitą, grojo ir dabar,Šie 
nos panaikinimo sukakties 
minėjimo programoje.

Šventė baigėsi masi
niais fejerverkais virš Ber
lyno ir magnezijaus Švie
somis ^atžyminčiomis tos 
Sienos pėdsakus.

Reichstage, atnaujinta
me Parlamento pastate, 
buvęs JAV prez. G. B u sh' as 
buvŪSovietų Rusijos prez. . 
M.Gorbačiov'as ir buv.Vo
kietijos kancleris H.Kohl 
Pis pasidalino prisimini - 
mais apie ano meto sun
kumus, atpalaiduojant 4- 
rius dešimtmečius trukusio 
"šaltojo karo" įtampą.

Kancleris G.Schroeder 
susumavo savo pareiškime leris priminė ir tą faktą, 
Šios sukakties prasmę:pa- 1 . _

Nuotr.
J.Adamonytės

Susitikome
Mississaugos mieste, netoli Toronto, visiems ži

nomoje didžjoje Anapilio salėje, vyko nepaprastas 
susitikimas š.rn. spalio mėn.24d. 
kartą istorijoje, nepriklausomos 
Prezidentas ir jo palyda atvyko 
su Kanados pareigūnais ir tą popietę didžiąjame 
renginyje - su lietuvių visuomene.

Dalyvių buvo ne vien iš didžiausio mūsų telkinio 
Kanadoje - Toronte ir apylinkėse, bet ir iš kitų di
desnių ar mažesnių telkinių. Arti 2000 žmonių 
užėmė balkonus ir visas galimas vietas. Gausiai 
susirinkęs jaunimas džiugino akį, o laukimask pasiro
dant Prezidentui ir jo palydai, elektrizavo 
nuotaiką.

Jau sustojo išsirikiavę mokiniai su tautinėmis 
juostomis rankose, laukdami ženklo iškelti jas nuo 
įėjimo iki scenos, sudarant garbės vartų alėją. "Va, 
matai, ten mano Tomukas su juosta",- rodo man bu
vusi montrealietė. "Matau, matau, argi jau toks pa
augęs"! Ir nemažai kitų, stipriai įsijungusių į šio 
telkinio veiklą.

sekmadienį. Pirmą 
Lietuvos valstybės 
į Kanadą, susitiko

Žinojome, kad svečiai artėja, nes šauliai įžengė 
su vėliavomis ir išsirikiavo atitinkamose vietose ..pa
puoštoje scenoje.

Pakilo plojimų audra, kai sparčiai įžengė 
Prezidentas Valdas Adamkus ir Ponia Alma, jų pa
lydovai ir^ jiems pasiekus sceną, visi ritmiškai skan
davo "Lietuva, Lietuva, Lietuva"...

Programai vadovavo Indrė Čuplinskaitė.

garbos užsitarnavo drąsus 
Rytą Vokietijos žmonės, 
pasipriešinę represuojan
čiam režimui. Priminė, 
Kad tikrumoje, dar prie? 
juos lenkai ir SolidamoŠČ 
unija pasuko Europą "šalt------------- . ,
tojo karo" baigmėm Kanc-jei tokia būtų pasireiškusi

diena sutapo 
talo Naktimi"
metus Vokietijos naciai 
pradėjo agresiją prieš* žydų 
tautybės žmones. Kalbėda
mas apie civilinę drąsą, 
Kancleris . . sugestijonavo,

kad lapkričio mėn. 9-toji ir Hitleris.

J P ‘ :•?

Pradėta Kanados Himnu. Invokaciją paskaitė 
prel. Pranas Gaida.

Pirmą sveikinimo žodį pasakė KLB Krašto V-bos 
pirm. Algirdas Vaičiūnas. Jis pabrėžė, kad prieš 10 
metų toks susitikimas buvo tiktai ilgų metų svajo
ne, o šiandien - jis yra laimingas sveikindamas Pre
zidentą, nes jo atsilankymas patvirtino tos svajo
nės išsipildymą.

Alg.Vaičiūnas padėkojo už pastangas rengimo dar
buotojams,^ 17-kos KLB apylinkių Kanadoje lietu
viams, šeštadieninių Mokyklų, sporto ir kitoms 
jaunimo organizacijoms, Kredito kooperatyvams už 
nuostabią veiklos darną."Ten kur dūmai, ieškome ši
lumos" - sakė jis ir pabrėžė, kad visiems mums rū
pi Lietuva.

Mississaugos miesto merė Hazel McCallion 
pristatė Prezidentui čiabuvius lietuvius kaipo ge
riausius piliečius. Jie, gyvendami Kanadoje, prisi
dėjo prie to. Kad Kanada - šalia Amerikos - yra ge
riausias kraštas pasaulyje.' Pasidžiaugė, kad jaunoji 
karta parodo tokį pat įsipareigojimą, talentą ir 
darbštumą. Pabrėžė, labai besidžiaugianti, 4 kad 
visokius sunkumus atlaikė Lietuva ir ji tikinti gera 
jos ateitimi. O geriausio miesto Kanadoje-Mississau- 
gos - vardu įteikė dovanų Prezidentui ir Poniai 
Almai,

Kanados Ambasadorius Lietuvai Peter McKellaę 
pasveikinęs visus 
nuoširdžiu priėmimu, 
Prezidentas. Jis pats 
kusi Lietuvos sostinė 
"have fun".

dalyvius, pasigėrėjo tokiu 
rodančiu kaip laukiamas šis 
pasisakė, kaip labai jam pati- 
ir kvietė visus ją aplankyti ir

ir su "Kris- M.Gorbačiov' as, vis dėl 
kai prieš 6 T to, pakritikavosventes šei-* 

mininkus,pusiau juokais,ko
dėl nebuvo pakviesti buvę 
Rytu Vokietijos vadovai j. 
minėjimo ceremonijas ir 
kodėl nebuvo atsižvelgta j 
apeliaciją Egon Krane'o, 
buvusio paskutiniojo Rytu 
Vokietijos valdytojo, kuris

atidarė Sieną (juk ne savo 
sprendimu ar valia).

Gaila, kad tas Ameri - 
kos prezidentas, pasakęs 
tiesioginiu kreipimusi į M. 
Gorbačiov’ ą, "..tear the 
Wall down",- Ronald Rea
gan'as tame minėjime ne
dalyvavo dėl ligos...
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Susitikome . ANAPILIO Sodybos didžfioioie salele Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus su 
palydą scenoje sveikinasi su gausiai susirinkusiais dalyviais Nuotr: Joanos Adamonytes

Po susipažinimo, išvardinus kiekvieną palydos de
legatą ir pasveikinus juos plojimais, sekė dainų py
nės jungtinio choro >is: "Angeliukų”, "Aro", 
Hamiltono Aušros Vartų P-jos Choro, Lietuvos 
Kankinių P-jos Choro, Liuteronų išganytojo P-jos 
choro, Londono "Pašvaistės", Prisikėlimo P-jos Cho
ro ir "Volungės". Jų vadovės —vai: N.Benotienė, 
L.Turūtaitė, D.Deksnytė, J.Govėdaš, P.Šturmas, 
Gr. Petrauskiene, D.Radtkienė ir D.Viskontienė. 
Pastaroji dirigavo jungtiniam chorui, akompanuo
jant muz.J.Govedui.

Kai kurių dainų refrenus dainavo ir visa publika.
Aktorė-režisorė Elena Dauguvietyte-Kudabienė pa

skaitė iš Birutės PūkeleviČiūtės "Metūgių" 2 eilė
raščius "Trys Malūnininko dukterys" ir "Šviesi 
pavasario naktis", išgirdome Henriko Nagio 2 eilė
raščius: "Norėčiau prisijaukinti sakalą" ir "Aitvaro 
brolio neišdaviau1' iš garsajuostės "Prisimename Hen
riką Nagį".

Lietuvos Ambasadorius Kanadai Alfonsas Eidintas 
pasveikino Prezidentą , pasidžiaugdamas augančiu 
bendravimu šio vizito metu Kanados ir Lietuvos.Taip 
pat, kad Prezidento pageidavimu, surengtas susitiki
mas su lietuvių visuomene. Jis paminėjo Wide 
Valdo Adamkaus knygą "Likimo vardas Lietuva". 
Taip pat, kad dirbdamas JAV-ėse, gamtos apsaugos 
srityje, buvo ir toliau aukštai vertinamas ir kad tai 
suteikė Valdui Adamkui galimybės susipažinti su 
istorinėmis Lietuvos vietovėmis. Ambasadorius pri
minė faktą, kad A.Šapokos “Lietuvos istorija'* buvo 
atspausdinta daugiausia, tada dar ne prezidento, 
Valdo Adamkaus dėka. Palinkėjo Prezidentui 
sėkmės ir toliau tdirbant Lietuvos gerovei.

Instinktyviai užsimezgė šiltas ir pagarbus ryšys 
dalyvių ir Prezidento. Ir tai buvo jaučiama jo sa
kytame žodyje, ir kaip dalyviai jo klausėsi.

Jis džiaugėsi gausiu jaunimu (jį ir jo palydą buvo 
pasitikę moksleiviai ir vadovai Toronto aerouoste), 
pokylyje irgi atliko dainų programą, KL Jaunimo Są
jungos narių susitikimai ir jų talka buvo akivaizdi.

Jis padėkojo Kanados lietuviams uz nuolatini rū
pesti ir pagalba Lietuvai, ypač pabrėždamas, kad 
labai svarbiu Lietuvai momentu Kanados lietuviai 
greitai suaukojo 1 mil.doleriu, kuriu dėka buvo įsi
gyta pirmoji laisvos Lietuvos Ambasada 
Briuselyje.Ir daugelyje kitu atveju veikla buvo ir 
yra labai svarbi ir įvertinama. Tad visiems,o taip 
pat ir šio susitikimo rengėjams padėkojo uz "meiles 
išreiškimą Lietuvai" Apibūdindamas Lietuvą, pasakė

kad ji esanti "džiaugsmo, skausmo ir nedatekliaus 
Lietuva. Paneigimas etikos, moralės sugriovimas pa 
liko gilius randus. Nežiūrint to, tauta apsisprendė, 
ir nori būti pasaulio bendruomenės nare". Jis tvir
tino, kad mato naują žmogų, norintį gyventi einant 
žmogaus pagarbos, laisves, demokratijos keliu. Jeigu 
pries keletą metų buvo rūpinamasi kad jaunimas ne 
norėjo aukštųjų mokyklų, tai badar į jas veržiasi. 
Jis pasidžiaugė, kad atgyja kūrybinis gyvenimas ir 
žmonės į tokius renginius vis gausiau susirenka.

Sunkumai: šiuo metu dėl susidariusių rimtų 
aplinkybių ir gyvenimo sąlygų trūksta darbų. Labai 
jaudina, sakė Prezidentas, Lietuvos ūkio padėtis, 
plačiai ten paplitęs alkoholizmas. Jis prašė talkos 
tuo reikalu'lš Bažnyčios vadovybių.

Ne paslaptis esamoji politinė padėtis Rusijoje.Jos 
Krizė turi stiprią ekonominę įtaką į Lietuvos gyve
nimą. Jeigu seniau buvo eksportas į Rusiją 7% Lie
tuvos naudai, tai dabar vos 2%. Nors šiek tiek lygs 
vara po truputį atgaunama ,ir didelių pastangų aėka 
pavyko pakelti eksportą į Vakarus. Bandoma 
pritraukti užsienio kapitalo į investacijas.

Prezidentas patvirtino, kad lito valiuta stovi stip 
riai, nes yra padengta 140% auksu. Bandoma pa
likti litą prie 1:4 am.dolerių santykio iKi 2U04 metų 
o po to reikės jį prijungti prie euro.Kalbėdamas at
virai ir paprastai, Prezidentas susilaukė ne tiktai 
nuoširdaus dėmesio, bet ir dėkingumo, kad jis tiki 
Lietuvos ateitimi ir yra atsidavęs jos gerovei.

Šiandieninėse pasaulio gyvenimo sąlygose, net ir 
dirbančiųjų kaime 30%y ra perdaug... Konkurencija 
ūkio gaminiams yra perdidelė, rinkos reikalavimai 
pasikeitę.

Didelį rūpestį sudaro pensininkai: nėra lęši, 
žymiai pagerinti jų gyvenimo lygiui, bet jie bandc 
pakelti tą naštą dėl Lietuvos. ' . •

Kanaoos lietuvių veikėjams Prezidentas įteike* 
garbės žymenis, trumpai paminėdamas jų nuopelnus: 
DLK GEDIMINO IV 1. ordiną gavo gen.garbės kon
sulas Haris Lapas. Šalia įvairiopos veiklos, jis buvo 
vienas pirmųjų , suorganizavęs ūkininkams traktorių 
vajų. Per jį buvo išdalinta 200 tokių žemės apdir
bimo pabūklų. V-jo laipsnio ordiną įteikė trims pasi 
žymėjusiems savo veikla Kanados lietuvių tarpe: 
KLB Krašto Valdybos pirm.Algirdui Vaičiūnui,dr.An- 
tanui Paceyičiui ir sportininkui, sporto žurnalistui 
Sigitui Krasauskui. (bus daugiau)

Lietuvoj ė
B.N.

• Rolandas Paksas, at
sistatydinęs iš Premjero 
posto, tęsia pasitarimus 
su politinėmis partijo
mis, nors tuojau po at
sistatydinimo buvo pa
reiškęs pasitraukiąs iš 
politinio gyvenimo.

Susidaro įspūdis, kad 
jis svarsto būdus steigti 
naują partiją.

Bendradarbiavimo ga
limybės Seimo ir Savi- 
valoybių Tarybų busimuo
siuose rinkimuose R.Pak
sas šiomis dienomis ap
tarinėja su Krikščionių 
Demokratų Sąjungos pir
mininku, Seimo nariu Ka
ziu Bobeliu.

Rolandas Paksas buvo 
susisiekęs ir su Libera
lų Sąjungos pirm.Euge
nijum i Gentvilu, o pats 
yra apsisprendęs įsitvir
tinti dešiniajame peliti
niame sparne. Oficialiai 
jis yra Konservatorių TS 
partijos narys.

Pagal įstatymus, nau
jos partijos dalyvausian
čios rinkimuose, privalo

pateikti savo kandidatų 
sąrašus likus 65 dienoms 
iki rinkimų. Steigiamaja
me partijos susirinkime 
turi dalyvauti ne mažiau 
kaip 400 žmonių.

• Krikščionių Demokratų 
Sąjunga nutarė Savival
dybių rinkimuose eiti 
kartu su "Jaunąja Lietu
va" ir "Valstiečių Partija*

e Lapkričio mėn.4d. at
sistatydino iš Seimo Biu
džeto ir t Finansų Komi
teto pirmininkės pareigų, 
Elvyra Kunevičienė. At
rodo, kad taip staiga pa
sitraukusioji, nebenorėjo 
dirbti, ypač "antrame 
pusmetyje finansinių lėšų 
surinkime pasunkėjusioje 
situacijoje",kaip ji pati 
išsireiškė.

• Pasitraukė iš pareigų 
Lietuvos Laisvosios Rin
kos Instituto pirmininke 
Elena Leontjeva iš Lie
tuvos Prezidento pata
rėjos pareigų, kai tiktai 
buvo pasirašyta sutartis 
su JAV koncernu "Wil
liams International" su 
Lietuvos Vyriausybe dėl 
investicijų į naftos ūkį.

Atsistatydinimo prie- 
žąstys nebuvo nurodytos. 
E.Leontjeva dirbo be at
lyginimo, visuomeni
niais pagrindais.Dabar 
dirbs patyrę patarėjai, 
investatoriai.

• Ūkio Ministeris Valen
tinas Milaknis, 52m. ra
dijo inžinierius, buvo 
kompiuterių ir informa
cinių technologijos bend
roves ALNA vyriausiu 
direktoriumi.

• Buvusio min. pirm. 
Gedimino Vagnoriaus sū
nus Tomas su žmona. 
Laura džiaugiasi pirma
gimiu sūneliu, o Gedi
minas ir Nijolė Vagno
riui pirmuoju vaikaičiu.

• Drausminant Seimo na
rį, konservatorių Kęstutį 
Skrebį, Seimo Valdyba jam 
sumažino trečdalio atly
ginimą, nes be pateisi
namų priežąsčių, jis pra
leido daugiau negu ket
virtadalį posėdžių, ku
riuose vyko balsavimai 
del teisės aktų. Sudraus
mintasis iš vykusių 9- ių 
posėdžių rugsėjo mėnesį, 
dalyvavo tiktai dviejuose.

2 psl.



• Š.m. lapkričio mėn. 1d. 
pranešta, kad strateginė 
investuotoja JAV kompa
nija "Williams Interna
tional", perėmė vienos 
didžiausių Lietuvos įmo
nių "Mažeikių Naftos" 
valdymą.

Bendrovės akcininkų 
susirinkime išrinkta ste
bėtojų taryba, suformavo 
valdybą, kuri koncerno 
gerenaliniu direktoriumi 
paskyrė "Williams Inter
national" vykdantįjį di
rektorių Steve Hunkus. 
Jis yra vadovavęs "Wil
liams" naftos perdirbimo 
gamyklai Memphis, JAV. 
"Mažeikių Naftos" vy
riausiuoju finansininku 
paskirtas ligšiolinis bend
rovės vyriausias finansi
ninkas John Savolainen.

į Mažeikius atvyko ir 
įmonės akcininkų susirin
kime dalyvavo "Williams 
International" preziden
tas John C.Bumgarner.

• Ministerio Pirmininko 
Andriaus Kubiliaus su
darytame Ministerių Ka
binete yra ' pakeisti tik
tai du ministerial. Dabar 
Finansų ministerių sutiko 
dirbti Vytautas Dudėnas 
ir ūkio Ministerių Va
lentinas Milaknis.

Teisingumo ministeris 
Gintaras Balčiūnas suti
ko toliau dirbti Vyriausy
bėje ir sustabdė savo na
rystę Centro Sąjungoje.

• Seimo Pirmininkas Vy
tautas Landsbergis Cent
ro Są j ungos pirmininko 
Romualdo Ozolo atsista
tydinimą is Seimo vice
pirmininko pareigų ver
tina kaip taktinį žings
nį.

"Tai taktinis ėjimas, 
manant, kad jau dabar 
patogus momentas perei
ti į visišką opoziciją,su
siblokuoti su kairiuoju 
sparnu ir kautis dėl val
džios", sakė V.Lands
bergis. Jo nuomone,Cent
ro Sąjunga neturėtų už
drausti dirbti Vyriausy
bėje savo sąjungos na
riui Teisingumo Minist
rui Gintarui Balčiūnui. 
Draudimas gerai dirban
čiam G.Balčiūnui, Seimo 
Pirmininko nuomone, bu
tų vertintinas kaip "vi
siškai nevalstybiškas ir 
nekonstruktyvus Centro 
Sąjungos elgesys".

• Prez. Valdas Adamkus 
savo dekretais patvirtino 
Seredžiaus ir Bartninkų 
herbus. Ties Nemuno ir 
Dubysos santaka įsikū
rusio Seredžiaus mies
telio herbo skydo mėly
name fone vaizduojamas 
auksinis laivas su bure. 
Senovinis laivas pasi
rinktas todėl, kad Sere
džius, dėl geografinės 
padėties, buvo svarbus 
laivininkystės ir preky
bos centras. Seredžius 
istorinio herbo neturėjo. 
Heraldikos komisijos iš
vadomis ir vietos savi
valdos pareigūnų nuomo
nėmis pasinaudodamas,
1999.XI. 16

herbą sukūre ir paruošė 
dail. Rolandas Rimkūnas

Bartninkų miestelio 
herbo skydo aukso spal
vos fone vaizduojamas 
juodas lokys, stovintis 
ant užpakalinių kojų.Virš 
lokio puslankiu pavaiz
duotos penkos raudonos 
bitės. Pirmieji šios vie
tos gyventojai vertėsi 
bitininkyste. Herbą sukū
rė dail. Juozas Galkus.

• "KREKENAVOS AGRO
FIRMA", pirmoji Lietu
voje tokio pobūdžio mė
sos perdirbimo įmonė, 
gavo Kokybės Valdymo 
pažymą ("sertifikatą”), 
kuri atitinka tarptauti
nius ISO 9002 standartus.

iu metu

POETINIS DRUSKININŲ RUDUO

Lapinsko

Jau dešimtąjį kartą vyko gražia ir reikšminga 
tradicija tapęs poetų ir poezijos mylėtojų susibūri
mas ir varžybos del Jotvingių Premijos.

Spalio mėn. 9-10d.d. savaitgalį vyko ceremonijoj 
PDR> 99 vėliavos pakėlimo apeiga, kurią pravedė 
ceremonmeisteris Ričardas Šileika, o vėliavą pa
kėlė Jotvingių Premijos steigėjas Sigitas Geda.

Diskusijų tema: "Poetinis tekstas: kauke ir vaid- 
vaidmuo".Ar poeto veidas esantis prigimtis, ar pa
tirtis? - buvo klausiama. Žymusis poetas Sigitas 
Geda įrodinėjo, jog "pats tekstas yra žodinė kaukė" 
ir kad didžiausias poeto vaidmuo ir yra vaidinimas 
su kauke. "Geriausia, - sakė jis - kai kaukė nesiski
ria nuo ego", išsisiūbavus šia tema, paskutinė kal
bėjo išeivijos poetė Eglė Juodvalkė, kuri sujudino 
dalyvius, teigusi, kad poezijos rašymas yra profe
sija.

Vyko ’ kaitinantys vaizduotę poezijos skaitymai 
Širdelės" kavinėje, kitą dieną "Regos" sesijoje buvo 

visų bendras eilėraštis, "Dainavos"
H

rašomas
patalpose pernai išleistų knygų pristatymai bei pre
kyba. Buvo daug diskutuota ir apie knygas, ir apie 
praktiškus leidyklų reikalus.

Scenoje vyko poezijos skaitymai, taip pat aktorių 
interpretacijos - Klaipėdos "Gyliukų Teatro" spek-
taklis pagal Gintaro Grajausko eiles, Birutė 
Marcinkevičiūte Šoko, Japonijoje mokiusis, tenykš
čius šokius.

Oficialiame laureatų pagerbime buvo peržiūrėti 
konkurso duomenys ir XV-toji Jotvingių Premija pa
skirta poetei NIJOLEI MILIAUSKAITEI už naujau
sią jos rinkinį (deja, dar nepavyko mums sužinoti jo 
pavadinimo).

Geriausiu debiutiniu rinkiniu buvo pripažintas Gin
taro Bleizgio kūrinys.

Druskininkų Poetinio Rudens suvažiavimo metu vy
ko ir~ visa eilė išradingų konkursų: anoniminio 
eilėraščio, rudens ir poezijos ryšio iškėlimo, 
kandžioji satyrinė poezija- čia daugiausia prizų gavo 
Liudvikas Jakimavičius-

Buvo sukurtos PDR himno priedainio eilutės: "Pla
telio, Bložės ir Gedos - mes neužmiršim niekados".

Vėliavą nuleido laureatė Nijolė Miliauskaitė, ir 
pilnas specialus autobusas poetų grįžo į Vilnių .

LIŪDNA STATISTIKA
"Kauno Diena" rašo, 

kad beveik trečdalis 1- 2 
metų mažų vaikų Lietu- 

-voje gyvena žemiau skus- 
do ribos : nedamaitinti 
ir nesveikuojantys,negau
na socialinės pagalbos to
kios, kokią gauna dar- 
želinio ir mokyklinio am
žiaus vaikar Dažniausia 
taip nukenčia neblaivių 
tėvų šeimose auginami 
mažieji.

Kauno Vaikų Teisių 
Apsaugos Tarnyba su pe
diatrų talka parengė 
veiklos programą "Saugo- 
kim mažutėlius".

Bus naudinga ir svarbu 
sužinoti, kaip ši prog
rama bus vykdoma. Juk 

Tokią pažymą išdavė 
"IQNet" ir Olandijos (Ny
derlandų) audito kompa
nija KEMA.

tėvams, del kokių nors 
priežąsčių, nesugeban
tiems panaudoti vaikams 
teikiamą pašalpą, teks

Rudens

KLB
LEIDŽIAMA PROFESIONALOA FILMUOTA

PREZIDENTAS
VALDAS ADAMKUS KANADOJE
JAU PLATINAMA PAGAL UŽSAKYMUS 

IKI š.m. GRUODŽIO mėn. 10d.s.m.

Tikrai nenusivilsite - 2— jų valandų vaizdajuostėje 

matysite:

SPALIO mėn. 23d:

• MAIRONIO MOKYKLOS įspūdingą Prezidento 
sutikimą su daina Toronto aerouoste.

SPALIO mėn.24d:

• Toronto Ansamblio "GINTARAS" pasveikinimo šokį 
aikštėje, prie ANAPILIO salės.

• VISĄ PREZIDENTO SUTIKIMO EIGĄ su KANADOS 
LIETUVIAIS ANAPILIO DIDŽIOJOJE SALĖJE.

• Šalia įvykių scenoje, nufilmuotus visus choristus, 
dainuojančius balkone bei dalį žiūrovų.

• PREZIDENTO IŠLYDĖJIMĄ į aerouostą, pakeliui 
į Ottawą,

Užsakymai priimami IŠ ANKSTO sumokant: kainą 
$20 ( kan.arba amer.)

UŽSAKYMUS ir MOKESTĮ PRIIMA KLB raštinė 
pastų, pridedant čekį; 11 College St. Toronto, ON. 
M6H 1A8. Tel: 416-533-3292.

MONTREAL Y JE: pas Vitaliją Keršulienę Spaudos 
Kioske A V P-jos salėje arba pas KLB-nes Apylinkių 
Valdybų pirmininkus. KLB

kitaip organizuoti tokios 
valstybinės pašalpos var
tojimų.

V.LANDSBERGIUI KOMU*
NIZMO AUKŲ MEMORIA 
LINIO FONDO APDOVA
NOJIMAS.

Kvietimą dalyvauti Fon
do rengiamame Berlyno 
sienos griuvimo dešim
ties metų sukakties mi- 
nėjime^ Seimo vadovas 
gavo š.m. rugpjūčio mėn 
15 dieną.

Komunizmo aukų Me
morialinis Fondas yra 
įkurtas 1993m. remiantis 
JAV Kongreso priimtu įs
tatymu,kurį pasirašė JAV 
Prezidentas. Vienas iš 
Fondo tikslų įkurti 
muziejų, skirtą pagerbti 
komunizmo aukoms, ku
rių priskaičiuojama dau
giau nei 100 milijonų. 
Fondas taip pat finan
suoja mokslinius darbus, 
tiriančius komunizmo at
siradimą ir jo pasekmes. 
V.Landsbergis 1995m va
sarą buvo pakviestas tap
ti šio Fondo Patarėjų Ta
rybos nariu.

S.m. lapkričio mėn. 
5d. Washingtone vyko mi
nėjimas, skirtas Berlyno 
Sienos, griuvimo 10 metų 
sukakčiai. Jo metu buvo 
apdovanojami Elena Bon
ner (Rusija), Lane Kirk- 
land(po mirties JA V),Fi
lip Dimitrov (Bulgarija) 
ir Vytautas Landsbergis 
(Lietuva), kurių veikla 
Fondo vertinimu, tapo 
svarbiu įnašu kovoje už 
laisvę ir demokratiją.

Vizito metu Seimo Pin. 
mininkas taip pat susi
tiko su JAV Senato ir

Kongreso nariais, lankė
si Pentagone ir Valsty
bės Departamente, o lap
kričio mėn.6 dienos rytą, 
prieš išvykdamas atgal į
Lietuvą, dalyvavo kon
ferencijoje "Dovana Lie
tuvai".

• Šiemet Lietuvos pre
kių eksportas į Vokieti-, 
ją augo, o Latvijos ir 
Estijos - mažėjo. Per 
penkis šių metų mėne
sius Lietuvos eksportas 
į Vokietiją išaugo 5,196, 
jeigu lyginsime su ati
tinkamu praėjusių metų 
laikotarpiu. Vokietija yra 
viena svarbiausių Lietu
vos užsienio prekybos 
partnerių. Per 8 šių me
tų mėnesius eksportas į 
Vokietiją sudarė 1696 
bendro Lietuvos eksporto*

• Nė viena JAV sker
dyklų neturi patvirtintų 
eksporto į Europos Są
jungos valstybes pažy
mėjimų. Todėl vištiena 
iš ten į Lietuvą nebus 
įvežama. Tokį nuospren
dį patiekė Washingtone 
lapkričio mėn.pradžioje 
Lietuvos valstybinės Ve
terinarijos Tarnybos at- 
dovai susitikime su Ame
rikos Žemės Ūkio Minis
terijos, Veterinarijos, 
Vaistų ir Maisto tarnybų 
Maisto Saugumo inspek
cijų pareigūnais.

Tik, ar negalima prisi
auginti Lietuvoje pakan
kamai vištienos? O kas 
atsitiko su~ tais pertek
liniais, užšąldytais Lie
tuvos viščiukais?

3 psl.



ELZBIETA IR JONAS KARDELIAI GRĮŽO I LIETUVĄ

VANDA NORVAIŠIENE KALBA ANTAKALNIO KAPINĖSE

Prancūzija vakar ir šiandien
Kelionės įspūdžiai

Š.m. spalio mėn. 14d. ANTAKALNIO kapinėse 
Vilniuje, vadovaujant Šv.Rapolo bažnyčios kleb. 
Valentinui Sirvyčiui, Elzbietos ir Jono Kardelių 
urnas su palaikais, nešė artimieji į amžinojo poil
sio vietą, o lydėjo gausus būrys spaudos atstovų, 
meno ir muzikos darbuotojų, Seimo atstovas.

Po apeigų atsisveikinimo žodžius pasakė 5 daly
viai: pirmasis - Julius Andriejevas, paskutinįjį - 
šių laidotuvių vykdytoja Vanda Norvaišienė iš Toron
to.

Apibūdinusi Lietuvos Operos primadonos Elzbietos 
Kardelienės gyvenimą ir veiklą išeivijoje, patiekė 
pluoštą nuoširdžių atsiminimų. "Norėčiau nuklysti 30 
metų atgal, į šaltos žiemos rytą, kada vienos 
Montrealio ligoninės palatoje, operos solistė 
Elzbieta Kardelienė ir keletas artimųjų dalyvavo 
Jono Kardelio, jos gyvenimo palydovo, paskutiniuose 
atsisveikinimo atodūsiuose. Nuo anos valandos 
žinojome ir supratome, kad netekome žmogaus gy
venusio ne sau, bet dirbusio Lietuvai ir lietuviškam 
spausdintam žodžiui. Jonas Kardelis išėjo negrįž
tamai 1969 metais, vasario mėn. 10 dieną.

Trisdešimt šaltų snieguotų žiemų prabėgo, o at- 
mintyjr išliko vaizdas žmogaus, apie kuri, rašyti ir 
kalbėti nėra lengva. Tartum gyvą jį tebematau - 

tiesų, aukštą, kiek į priekį pasidavusį, skubantį, 
bet visada turinti laiko nuoširdžiam žodžiui. Niekas 
jo nemate susierzinusio, pikto. Kiekvienam jis rasda 
vo žodį, kiekvienam nesvyruodamas ištiesdavo savo 
draugišką ranką. Kiekvienas lietuvis jam buvo bro
lis.

Apie amžinybėn išėjusius rašoma ir kalbama iš
kiliau, šviesiau, ryškiau. Apie Joną Kardelį dar nė 
vienas rašantis ar kalbantis, neparašė ir nepasakė 
per daug, nes čia žemėje, kiekviena diena buvo 
skiriama vertingiausiam tikslui, kad' Tėvynėje būtų 
geriau ir gražiau gyventi kiekvienam lietuviui.

Kada žvelgiame į praeitį, matome, kad kievie- 
nas laikotarpis lietuvių tautai yra davęs asmenybių, 
kurių nors ir nebeturime, bet jos tartum žiburiai 
spindi iš praeities ūkanų. Buvo laikotarpis, kada 
dvarų baudžiauninkas, lietuvių tautos palikuonims, 
šimtmečiais išnešiojęs prigimtąją kalbą, išdrįso 
sukilti, išeiti į laisvės kovą. Dr.Vinco Kudirkos 
"Varpas” kalbėjo jų kalba.

išeivijoje Jonas Kardelis stovėjo paprasto eilinio 
žmogaus pusėje. Jis kalbėjo visiems suprantama kal
ba. Nekaitaliojo savųjų požiūrių. Niekados nesmerk
davo kitų žmonių įsitikinimų, neteisdavo žmogaus.

Jis, pergyvenęs įvairias santvarkas ir okupaci
jas,^ nesusigundė priimti gražų gyvenimą, užtikri
nančių pasiūlymų. Nepasirinko lengvo gyvenimo są
lygų už trupinį aukso. Dvasiniai būdamas stiprus,lai
kėsi savųjų įsitikinimų ir kovojo už žmogaus sąži
nės laisvę.

_ Jei kas tyrinės praeities užrašus, gal atras, kad 
būta ir tokių žmonių, kurie nesavanaudiškai gyveno 
ir dirbo vienai aisčių gimines šakai, lietuvių tautai. 
Vienų jų vardas buvo Jonas Kardelis.

Kaip grįžtančius namo paukščius parvedei Viešpa
tie ir Juos amžinam gyvenimui tėvynėje!

Liudas Stankevičius

Žygiavome per St.Michel į Lotynų kvarta
lą, kuris yra laikomas studentų kvartalu. 
Čia yra garsusis Sorbonne Universitetas ir 
įvairios mokslo įstaigos. Praėjome pro ma
no "Institut Universitaire" gimnaziją, ku
rioje teko mokytis. Pastebėjau, kad vieton 
tos gimnazijos, pastate dabar yra įsikūręs 
"McDonalds" restoranas. Gimnazija buvo 
prieš didžiulį parką "Parc de Luxembourg". 
Prisimenu, kai mokslo metams pasibaigus, 
gimnazijos direktorius vesdavo visas klases 
į tą parką fotografuotis. Ten buvo tokie 
ilgi laiptai. Jis atsistodavo apačioje laiptų, 
mūsų^ priekyje. Rikiuodavomės, viena eilė 
ant žemutinių laiptų, kita aukščiau ir 1.1, 
pagal ūgį. Man teko stovėti paskutinėje 
eilėje. Tuo momentu netoli mūsų žygiavo 
apžėlęs buomas, su sena juoda skribėle ant 
galvos. Tai mes su draugu pakvietėme jį į 
savo tarpą. Tokiu būdu jis ir pasirodė mū
sų nuotraukoje.

Einant toliau per didelius bulvarus, gali 
pastebėti pereito karo pėdsakus:kur ne kur 
ant namų sienų yra pakabintos marmuri
nės lentos su vardu ir pavarde kokio jau
no vyruko, kovojusio už savo tėvynės lais
vę ir kritusio nuo priešo kulkos.Priėjome 
prie Notre-Dame bažnyčios, Operos, Luvro 
muziejaus, ir toliau jau reikėjo lipti aukš
tyn iki Pigalle ir pagaliau vėliau,po pietų, 
atsiradome ant kalno prie Sacre Coeur baž

nyčios, Montmartre. Nuo čia matėsi visas 
Paryžius kaip ant delno.

Čia maišėsi daugybė turistų iš įvairių 
pasaulio šalių, kaip ir bendrai visur Pary
žiuje. Kai kurie, su žemėlapiu rankoje,no
rėdavo ko nors paklausti, tai dažnai gau
davo atsakymą: "Sorry, I uont speak 
French". Toks pats, turistas, kaip ir jisai.

Nulipus laiptais žemyn, užėjome į resto
ranėlį užkąsti ir pailsėti. Su Metro va
žiavome į savo viešbutį beveik visą 
valandą. Tuomet suvokėme, kiek mes su
vaikščiojome kilometrų.

važiuojant Metro, dažnai į vagoną įlipa 
koks vaikinas su akordeonu ar gitara ir pra
deda dainuoti prancūziškas dainas, o 
paskui atkiša piniginę ir prašo pinigų. 
Kartą įlipo net gitaristas ir du akordeonis
tai. Vieną dieną vagone važiavo grupė ispa
nų ir paprašė gitaristo padainuoti ispaniš
kai, tai tas užtraukė itališką dainą "Vola- 
re”. Man pasirodė, kad tų muzikantų dau
guma yra arabų kilmes.

Prancūzijoje yra labai daug jau čia gi
musių alžyriečių, marokiečių, vietnamie
čių ir juodukų. Jie visi pareina iš buvu
sių prancūzų kolonijų. Turiu pasakyti, kad 
juodukai čia yra labai geri žmones, kultū
ringi, gerai išsilavinę, visai skirtingi nuo 
Amerikos juodukų. Gyvenant Paryžiuje, gim
nazijoje aš turėjau daug gerų juodukų drau
gų. Jie su tavimi pasidalintų paskutiniu 
duonos kąsniu. Jie buvo geresni mokiniai 

už prancūzus. čia juodukų niekas" 
nediskriminuoja.

Paryžiuje jauti gyvenimo pulsą: žmonės 
labai linksmi, plepūs, nors čia gyvenimas 
ne rožėmis klotas, viskas labai brangiai 
kainuoja.

Važiuojant Metro, krautuvėje ar gatvėje, 
gali užkalbinti žmogų. Taip jau yra pri
prasta. Tokiu būdu tu jauti žmogaus 
nuoširdumą ir kontaktą.

Vieną dieną, važiuojant Metro, užkalbi
nau šalia savęs sėdinčią moteriške. Sakau, 
kaip čia yra, kad šiandien šeštadienis, tiek 
daug žmonių važiuoja! Ji atsakė, kad tai 
daugiausia turistai. Paskui ji pasisakė, kad 
yra pensininkė ir pensininkams nereikia 
mokėti už Metro nei traukinius, bet pri
klauso kokią pensiją gauni. Jei gauni di
delę, tai tuomet turi mokėti. Toliau pa
sakojo, kad ji nemėgsta dabartinio Prancū
zijos prezidento L.Chiracb ir daugiau už jį 
nebalsuos, nes jis nori padaryti Paryžių 
turtuolių miestu, iš jos sužinojau, kad čia 
žmonės turi mokėti metinius mokesčius už 
namuose vartojamą televiziją apie $100 į 
metus. Priartėjo stotis, kurioje aš turėjau 
išlipti ir pasibaigė mūsų pasikalbėjimas. 
- Prisimenu, kai senais laikais Montrealyje 
dar buvo tramvajai. Vienas mano 
pažįstamas prancūzas iš Paryžiaus atva
žiavęs į Montrealį žiemos metu, vakarais,



W*.'

Montrealio skautai dviragiu iškyloje: Vincas Bulota,Dalius Bulota,Gintaras 
Gaputis, Christopher Vasiliauskas, Andrius Gaputis, Gilius Bulota.
Dešinėje: poilsiauja išvykoj: Sėdi- Dalius Bulota, Sofija Bulota; stovi Vincas

Bulota, Christopher Vasiliauskas, 
Andrius Gaputis, Gintaras Gaputis.

užmigdavo tramvajuje ir pravažiuodavo sa
vo stotį. Jis teisinosi, kad čia tramvajuose 
niekas jo nekalbina, visi tylūs ir tokiu bū
du jis užsnūsdavo. AŠ jį pilnai supratau. 
Man pačiam, kartą važiuojant žiemą, 
Verdune, autobuse prieš mus pasitaikė pie
nininkas su savo vežimu, arklio traukiamu. 
Tas jo vežimas įstrigo į sniego kalnelį ir 
jis negalėjo pajudėti. Žiūriu, autobuse tylu, 
visi sėdi kaip lėlės ir niekas nieko nesako. - se9us* 
Pagalvojau, jei toks įvykis pasitaikytų Pran
cūzijoje, tai pakiltų triukšmas, visi rėktų. 
Koks tautų skirtingas charakteris.

Pavyzdžiui, Lietuvoje pamatai kaime dir
bantį žmogų, tai pasakai jam: "Padėk Die
ve!", tai jis tau padėkos ir toliau dirbs. O 
Prancūzijoje pasakyk tą patį dirbančiam 
lauke, tai tasai atsistos, padėkos ir pradės 
tau pasakoti savo šeimos bėdas.

Didelę rolę atlieka humaniškas' 
kontaktas., tai gyvenime yra labai svarbu.

Kai Paryžiuje lankiau gimnaziją, tai iš 
ryto, ateinant prie klasės durų stovėdavo 
direktorius ir kiekvienam mokiniui paspaus
davo ranką, o įėjus į klasę, turėjai kiekvie
nam savo klasės draugui 
Visi jautėmės kaip viena 
Pamokoms pasibaigus, vėl 
pati ceremonija - rankų 
mieste užklausi policininko 
tuojau pat tau atkiš 
informaciją, tai jam 
ranką.

Prisimenu, kai tik 
dą ir kartą užkviečiau 
na pas mus vakarienei, praleidome su jais 
malonų laiką šnekėdamiesi ir jie išeidami 
padėkojo, bet nepadavė mums rankos. Mes 
buvome labai nustebinti.

Sekmadienį iš ryto važiavome į garsiąją 
Notre-Dame baziliką Mišioms. Čia buvo 
minia žmonių, daugiausia turistai. Buvo iš
kilmingos Mišios su puikiu choru ir soliste 
ir tęsėsi vieną valandą. iš dešinės 
bažnyčios pusės buvo klausoma išpažinčių. 
Už plačių stiklinių durų, už rašomo stalo sė
dėjo kinigas, kuris mokėjo keletą užsienio 
kalbų. Kas norėjo atlikti išpažintį, turėjo 
atsisėsti priešais jį ir, draugiškai pasi
šnekėdamas, galėjo sakyti savo nuodėmes. 
Tai 
gu. 
mą, 
Kai 
gos 
Ostijos yra rožinės spalvos, vienos apva
lios, kitos keturkampės.

paduoti ranką, 
didelė šeima.

prasidėdavo ta 
padavimas. Jei 
gatvės, tai tas

ranką. Ir kai gausi 
padėkosi ir paduosi

atvažiavau į Kana- 
savo "bosą" su žmo-

buvo lyg draugiškas dialogas su kuni- 
Po išpažinties, kai kunigas duoda išrišk 
tai ir toliau lieka sėdėti priešais jį. 
yra dalijama šv.Komunija, susidaro il- 
eilės ir tada aptarnauja keturi kunigai.

Vakarais, po visų pasivaikštinėjimų, žiū
rėdavome prancūzų televizijos kanalus, per 
kuriuos beveik kasdieną buvo kalbama apie 
Paryžiaus mero Jean Tiberi skandalą, kuris 
dabar iškilo į viešumą. Mero draugas buvo 
jo žmonai davęs fiktyvinį "darbą". Jai 
visai nereikėjo dirbti ir ji gaudavo didelę 
algą...

Kartą buvo rodomas pasikalbėjimas su

• Skautų Kūčios vyks AV
Parapijos salėje š.m. gruodžio 1?< 
Planuoja ma žiemos savaitgalio 
išvyka.

garsia aktore Brigitte Bardot. Ji atrodė su- 
i ir sakė, kad neina į jokius grožio 

. salonus, nori, kad natūraliai jos veidas sen
tų. Ji ir toliau gina gyvulių teises ir jos 
artimiausi draugai yra dideli šunys, kuriuos 

. ji laiko.
Bendrai, Prancūzijoje maistas yra labai 

brangus. Pigus tiktai Camembert sūris ir 
vynas. Restorane svogūnų sriuba kainuoja 
$7, o netoli viešbučio parduoda ant gatvės 
keptus viščiukus už tokią pat kainą! Kad 
būtų lengviau susigaudyti, aš čia duodu kai
nas kanadiškais doleriais, o kainos visur 
pažymėtos frankais ir Euro pinigais.

Čia pat, ant Avė du General Leclerc, 
kur teko gyventi name Nr.11, liko tiktai 
vartai, o namas jau nugriautas. lą visų pa
žįstamų, kurie čia gyveno, nei vieno ne
išliko. Visi nauji gyventojai. Laikas savo da
ro...

Norėjau paskambinti vienai pažįstamai 
Monique. Su ja per tiek metų nenutrau
kiau ryšių ir kartas nuo karto susirašinė
jome. Ir tik dabar pamačiau, koks kompli
kuotas reikalas, kai nori kur paskambinti! 
Niekur nėra telefono būdelės iš kur galė
tum paskambinti įmetus pinigą, taip kaip 
būdavo seniau. Dabar galima paskambinti 
tik turint kortelę, kuri kainuoja $12. Net 
ir norint paskambinti iš viešbučio, reikia 
vartoti kortelę, kuri yra įkišama į telefoną 
Be to, skambinant su kortele, yra nusta
tytas kalbėjimo laikas. Kuo ilgiau kalbi, 
tuo brangiau kainuoja. Ne taip, kaip pas 
mus: įmetei 25 centus ir gali kalbėtis nors 
ir visą dieną. Štai prie ko privedė moder
nizmas. Aš paprašiau viešbučio vedėjo asi
stentės, kad ji man leistų tik minutei pa
skambinti savo pažįstamai ir duoti mano 
telefono numerį, kad ji už 20 minučių man 
atskambintų į viešbutį. Leido, bet labai 
nenoriai. Grįžus į mūsų kambarį, netrukus 
suskambo telefonas ir susitarėme, kad Mo
nique ateis mūsų aplankyti. Vakare ji at
vyko pas mus ir turėjome daug apie ką 
kalbėti ir prisiminti bendrus pažįstamus Pa
ryžiuje. Paklausiau jos, kodėl dabar iš nie
kur negalima paskambinti, įmetus pinigą. 
Priežąstis, pasirodo, yra ta, kad būdavo iš 
telefonų būdelių išvogiami pinigai. Todėl 
dabar yra pastatytos gražios, stiklinės te
lefono būdelės ir telefonai skambinami su 
kortele.

Sekančią dieną, gerai pailsėję, iš rj/to nu
tarėme pėsčiomis eiti per visą Paryžių išil
gai iš Pietų į Šiaurę - į Montmartre. Čia 
yra labai graži bažnyčia Sacre Coeur ant 
kalno, į kurią reikia lipti laiptais.

Tuo pačiu, per televiziją buvo pranešta, 
kad kitą dieną antrą valandą studentai 
protestuos prieš valdžią, nes nepatenkinti, 
kad klasės yra perpildytos. Vienoje klasėje 
yra 50 studentų. Kaip tik tie studentai tu
rėjo rinktis prie mūsų, kur mes buvome ap
sistoję ir žygiuoti į Lotynų kvartalą.

iš pat ryto čia privažiavo policininkų, 
apsišarvavusių plastikiniais, permatomais 
skydais, šalmais ir lazdomis. Kai kurios 
krautuves užsidarė. Prie vienos kosmetikos 
krautuvės žmogus užkalinėjo du langus fa- 
niera. Aš jo užklausiau, kodėl jis tai da
ro. Jis sakė, kai būna gimnazistų riaušes, 
tai prie jų prisideda visokie chuliganai ir 
jie daužo krautuvių langus, bei padeginėja 
mašinas.

Antrą valandą išėjome į gatvę pasižiū
rėti iš tolo, o gimnazistai su plakatais ir 
dainuodami, ramiai žygiavo į Lotynų kvar
talą.

Sekančią dieną susisiekėme su musų pa
žįstamu paryžiečiu Andre Durnas, kuris yra 
garsus bardas, dainininkas, kompozitorius ir 
gitaristas. Jis yra Montmartro — Baltijos 
Sąjungos pirmininkas. Du metus yra 
dainavęs Lietuvoje - Kaune ir Vilniuje. Jis 
yra sukūręs ir dainuoja lietuviškai dainą 
"Laba diena, Lietuva". Paryžiuje jis regu
liariai bendrauja su lietuviais. Kai Pary
žiuje lankėsi Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus su Ponia, tai jis juos sveikino ir 
bendravo.

Šių metų pradžioje jis su žmona sve
čiavosi pas mus Montrealyje ir kvietė, kai 
tik būsime Paryžiuje, susitikti su jais. Su
sitarėme su juo pasimatyti prie "Abbes
ses" Metro stoties Montmartre.

Atvažiavę kiek anksčiau, atsisėdome prie 
Metro išėjimo ant suoliuko ir šnekamės. 
Prie mūsų prisėdo senukė, su lazdele, ir sa
ko, kad gerai yra truputį prisėsti, kad bu
vo toli nuėjusi ir pavargo, o senam žmo
gui yra sunku, kai esi 94 metų. Ji čia ne
toli gyvenanti ketvirtame aukšte, kur nėra 
keltuvo, tai ji turi lipti laiptais. Kas dieną 
miesto 
maisto.

Taip 
masis 
veda į 
ant sienos kaba reklaminis plakatas su jo 
atvaizdu. Jis sakė, kad tas restoranėlis yra 
populiarus Paryžiaus lietuvių tarpe. Besi
šnekėdami ir juokaudami prie stalo nepa
stebėjome, kad jau prabėgo keturios valan
dos.

valdyba jai pristato į namus šilto

besikalbant, staiga, ateina šypsoda- 
mūsų draugas A.Durnas. Mus nu- 
mažą restoranėlį "La Poutre", kur

(bus daugiau).
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KLB KRAŠTO TARYBOS 27- TAJAME 
SUVAŽIAVIME

-r

II-jo šio suvažiavimo sesija vyko Toronte 
1999m. spalio mėn.23d. Šiais metais suva
žiavimo vieta buvo numatyta Hamiltone, 
tačiau dėl Lietuvos Prezidento lankymosi 
Toronte, buvo sušaukta Toronte—Anapilio 
sodyboje ir tuo buvo sudaryta galimybė Ta
rybos nariams dalyvauti renginiuose bei su
sitikimuose su Prezidentu.

KLB Krašto Tarybos rinkta Valdyba ran
dasi Toronte, ji ruošia suvažiavimą, 
patiekia darbotvarkę, tad Valdybai tenka 
visa rengimo našta.

Kanadoje yra 58 Tarybos nariai, iš jų šia
me suvažiavime dalyvavo 3B ir" kviestieji 
29 svečiai.

Suvažiavimo priešpietinėje dalyje buvo 
pereita per visus 15 darbotvarkės punktų. 
Vieni jų yra programiniai pagal statutą, 

klausimuskiti pagal laiko keliamus 
bendruomenės veikloje.

Krašto Valdybos ir Apylinkių
Valdybų pirmininkų pranešimai buvo pa
tiekti raštu. ___  _____

Suvažiavimą sveikino: Lietuvos Ambasa- tarta su 
dorius Kanadoje Dr.A.Eidintas, Lietuvos Ge- žemesnėmis 
neralinis Garbės Konsulas H.Lapas, Pasaulio Mississaugos

montreal
LIETUVIAI LAIMĖJO 
AUKSO MEDALIUS IR...

Lietuvių Bendruomenės pirm. Vyt.Kamantas 
it KLF vardu - E.Čiuplinskas.

Krašto Valdybos pirm. A.Vaičiūnas pra
nešė, kad norint turėti teisę nurašyti nuo 
pajamų mokesčių aukas, skiriamas 
bendruomenei, prieita prie reikalo skirti 
Bendruomenės kasą šalpos reikalams ir vi
suomeniniams reikalams. Tad ♦ už šalpos, 
švietimo ir kitiems kultūriniams reikalams 
aukas, bus išduodami kvitai pajamų mokes- 
č i a m s vieną kartą gale metų. Pirm. A. V a i - 
čiūnas ragino visus ruoštis ir dalyvauti Šo
kių Šventėje 2000m. Pranešė taip pat, kad 
į Pasaulio Lietuvių B-nės Seimą 2U00m.Vil
niuje iš Kanados bus renkama 10 atstovų.

palaikyti

N.Liaėienė išvardino atliktus darbus ir 
bandymus padėti Lietuvai įstoti į NATO. 
Patirta gana daug 
valdžios sluogsniuose, 
pritariančių balsų, 
Kalbėta apie Baltų 
reikalą palaikyti 
Tautinių Šokių šventės reikalais taip pat 

ir 
susi
gauti 
vyks 

abejingumo Kanados 
nors yra sulaukta ir 

kaip pav.A.Eggleton. 
Vakarus Ottawoje ir 

šią tradiciją.

R.Sakalaite — Jonaitienekalbėjo ____ ________________
V.Piečaitis. Jie patvirtino, kad yra 

viešbučiais ir jie 
kainomis. Pati šventė 
arenoje. Šventei reikalinga

daugiau lėšų, nors jau turima apie $80.000 
grynais ar pasižadėjimais.

Popietinėje Suvažiavimo dalyje vyko sim
poziumas - "Kaip pagyvinti lietuvių bend
ravimą ir lietuvišką veiklą Kanadoje". 
A.Venslovas kalbėjo apie Vancouverio 
lietuvių, kaip mažos bendruomenes, veiklą. 
Rūta Astravaitė iš Calgary ir Juozas Pie- 
čai t is is Montrealio kalbėjo apie jaunimo 
veiklą mažoje bendruomeneje. Pripažinta, 
kad sportas yra ~ didžiausias veiksnys, 
jungiantis ir lietuviškam darbui , aiškino A. 
Šileika. Lituanistinėse mokyklose lietuvių 
kalbą^ padėtų mokytis kompiuteriai su vaiz
dinėmis programomis. Jas demonstravo 
R.Valaitienė is Hamiltono.

Kaip rasti informaciją apie lietuvišką veik
lą, Bendruomenes, ‘jaunimo Sąjungą, sportą 
ir ' * .................................... .
jas 
se,

kai kurias kitas lietuviškas organizaci- 
ar institucijas kompiuterinėse sistemo- 
demonstravo R.Laurinavičius.

Naujų projektų pristatė Ir.Ross iš To
ronto, tai bendruomenių "suporinimai". 
Praktiškai - geresniam ryšių palaikymui su 
visame krašte esančiomis apylinkėmis.Kiek- 
vienam Krašto valdybos nariui pavedė 
vieną ar dvi apylinkes, kuriomis jis 
rūpinsis tiesioginiai. Montrealio lietuviams 
yra paskirta buvusi rnontrealietė Silvija Pie- 
caitienė. Taigi lauksime jos pirmame lie
tuviškame didesniame susibūrime,pristatant 
KLB-ės reikalus. Petras Ariamoms, •

Montrealis

1999m. lapkričio men. 
6d. nuo 7v.v. iki 10 v.v. 
televizijos stotis Nr.11 
iš Saint-John N.B. rodė 
įvairių rūšių čiuožimo 
varžybas, kuriose dalyva
vo daugelis vastybių.Ma
tėme ir mūsų lietuvių 
porą Petrą Vanagą ir 
Margaritą Drobiazko,dai
liojo čiuožimo šokyje ant 
ledo (Ice Dance) pasiro
dyme,. Jie pateko į 
pirmą vietą ir laimėjo 
aukso medalius ir 30 tūk
stančių U.S.dolerių. Mar
garita ir Povilas jau 9 
metai kaip čiuožia kartu 
Pradėjo,kai ji buvo 18rn._ 
o jis 20m. amžiaus.

KLF kapitalas daugiau kaip 2.3 milijonai - tai Kanados lietu** 
vių įnašas! Kasmet gaunamas pelnas (daugiau kaip $100.000) 
skirstomas lietuvybės išlaikymui Kanadoje (KLB, kultūrinėms bei 
jaunimo organizacijoms, studentams) ir paramai Lietuvai (vaikų 
prieglaudoms, tremtinių reikalams, jaunimui).

Atsiminkime ir remkime Kanados lietuvių fondą 
per savo aukas bei testamentus.

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių.

Remkime lietuviu veikla Kanadoje! Remkime Lietuva!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIU FONDA !*■ *.

LIETUVIŲ 
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA

TTTT
AKTYVAI per 115 milijonų dolerių

Pirmą kartą, 
tarptautinių 
jie tapo 
Pavyzdžiui, 
1997m. jie 
į ketvirtą 
anksčiau į 
paskutinėmis 
19S8m. 
pirmos 
antrojon. Ir štai 
tapo laimėtojais! 
ryži m as 
pergale!

Visi lietuviai, kur jie 
bebūtų, Tėvynėje ar pla
čiame pasaulyje, džiaugia
si ir didžiuojasi jų lai
mėjimu, nes jie išgarsi
no Lietuvos vardą kitų 
tautų tarpe.

Yra gana sunku išreikš
ti žodžiais tuos jausmus, 
kuomet matai televizi
jos ekrane mūsų Trispal
vę kitų valstybių vė
liavų tarpe, o ypatingai 
šiuo momentu laimėjimo 
proga.

Gal geriausia tiktų mū
sų tautos poeto Balio 
Sruogos pasakyti žodžiai 
"Mano sieloj šiandien 
šventė, skambink sese 
dar linksmiau!"

K. Ambrasas

pc 28 
pasirodymų, 
laimėtojais: 

dar neseniai 
buvo patekę 
vietą. (Daug 

pasitenkindavo 
> vietomis), 

prie 
pateko 
1999m.

Pasi- 
vainikuojainas

priartėjo 
vietos,

ARABUOS KRED1 TO KOOPERA IAA AS

Knapihjv telefonas: 905 566-0006

999 (College St., Toronto. Ontario \16ll 1 \8l 
lelefonai: 416 532-3400 ir 532-3414

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais nuo 9 vjf. 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,n iki 3 30 v.p.p,; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v,pj>, Iki 8_ya—

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių
MOKA UŽ:

90-179 d. term. Ind..............
180-364 d. term.ind.............
1 metų term. Indėlius..........
2 metų term, indėlius..........
3 metų term, indėlius.........
4 metų term, indėlius.........
5 metų term, indėlius.........
1 metų GlC-mėn.palūk.......
1 metų GlC-met. palūk.......
2 metų GlC-met. palūk....
3 metų GlC-met. palūk.......
4 metų GlC-met. palūk.......
5 metų GlC-met. palūk........
RRSP, RRIF ir OHOSP

“Variable”....................
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind 
Taupomąją sąskaitą iki.....
Kasd. pal. taupymo sąsk... 
Kasd. pal. čekių sąsk. Iki... 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk....................2.50%

3.15% 
3.65% 
4.15% 
4.60% 
4.85% 
4.90% 
5.15% 
4.25% 
4.50% 
4.85% 
.5.10% 
.5.15% 
.5.40%

3.00% 
4.50% 
4.85% 
5.10% 
5.15% 
5.40% 
2.00% 
.2.00% 
.2.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

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

MOKA:
3.05%| už 30-89 dienų term, indėlius 
3.25%> už 90-179 dienų term. Indėlius 
3.80% už 180-364 dienų term, indėlius 
4.35% už 1 m. term. Indėlius 
5.00% už 2 m. term, indėlius 
5.25% už 3 m. term, indėlius 
5.35% už 4 m. term. Indėlius 
5.60% už 5 m. term. Indėlius 
4.35% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.60% už 1 m. GIC invest, pažym. 
5.25%.už 2 m. GIC invest, pažym. 
5.50% už 3 m. GIC invest, pažym. 
5.60% už 4 m. GIC invest, pažym. 
5.85% už 5 m. GIC Invest, pažym. 
3.00% už RRSP Ir RRIF Ind.

(variable rato)
4.60% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
5.25% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind. 
5.50% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. Ind. 
5.60% už RRSP Ir RRIF 4 m. term. Ind. 
5.85% už RRSP ir RRIF 5 m. term. Ind. 
3.00% iuž OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
4.75% 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 (fixed rate)
1 metų...................7.10%
2 metų...................7.60%
3 metų............... ...7.80%
4 metų...................7.90%
5 metų...................8.00%

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

Duodame:
- asmenines paskolas 

Iki $250,000;
- mortgičlus Iki 95% 

Įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Une of Credit) Ir
- komercinius mortgičlus

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2,3 metų.

6.80%
7.20%
7.40%
7.45%
7.55%

5.95%

Duodame komercinius 
mortgičlus Iki $750,000.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 Ir mortgičlus 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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

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 M6P1 At 

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

"telefonas: 416 207-9239
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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 121 
dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
Kasd. pal. čekių sąsk. iki 
santaupas.........................
Kasd. pal. taupymo sąsk.
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius............
180 dienų indėlius..........
1 m. term, indėlius.........
2 m. term, indėlius.........
3 m. term, indėlius.........
1 m. term, indėlius.........
5 m. term, indėlius.........
RRSP ir RRIF
(Variable).........................
ji m. ind.............................
p m. ind.............................
3 m. ind........................................ ..5.25%
4 m. ind........................................ ..5.45%
5 m. ind........................................ ..5.70%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ

IN TE R AC KORTELĖ

2.25%
2.75%
2.00%

3.50% 
3.50% 
4.50% 
.5.00% 
.5.25% 
.5.45% 
.5.70%

....2.50%
-..4.50%

PASKOLAS
Asmenines nuo. 
neklln. turto 1 m,

7.35%

Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai. 
Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu 
3 mil. dbl. Ir Kanados 
valdžios Iki $60,000 
sumos draudimu

Mieli skaitytojai? —
Metams artėjant į pabaigą,vėl maloniai prašome 

atsilyginti už laikraščio ” "NEPRIKLAUSOMA LIETU" 
VA" prenumerata. Taip pat prašome ir >kaip galite 
greičiau j užsisakyti šventinius sveikinimus. Dėkodami 
uz Jūsų dėmesį, kviečiame nedelsti.

DĖKOJAME iš anksto! "NL" Valdyba

PARAPIJOS PIETŪS

š.m. lapkričio 14d. į 
parapijos metinius pie
tus susirinko neįprastai 
daug žmonių! Ypač daug 
matėsi jaunimo. Ir atro
dė, kad nors per meti
nius pietus parapija vėl 
pagyvėjo kaip senais ge
rais laikais.

Nežiūrint kai kurių ne
sklandumų, seselės Judi
tos ddidžiausiomis pas
tangomis, viskas buvo su
tvarkyta, suplauta ir pa
likta švariame stovyje.

Tiek nemažas skaičius 
atsilankiusiųjų, tiek dvi 
loterijos, turėjo gerą pro
gą papildyti parapijos iž
dą, ypač kai bažnyčioje 
vyksta daug remontų.

Pietus pravedė Tary
bos pirm.Romas Verby- 
la. Programą atliko 
sol.A.Keblys, padainuo
damas kelias dainas ir 
įjungdamas visą publiką 
dainai.

Taip pat kelis savo kū
rinius paskambino vargo- 
nikas L.Djintcharadze.

Abiejose loterijose 
žmonės galėjo’ išmėginti 
savo laimę, kuri atiteko 
kai kuriems ne vieną 
kartą.

Gerai paruošti pietūs 
ir gaivinantieji gėrimai, 
linksmai nuteikė visus 
maloniam pabendravimui

Nijole B.

JAUNOS DIPLOMUOTOS MOTERYS 
ISDRISKITE...

IŠSIVYSTYTI SAVO PROFESIJOJE

Dalyvaukite programoje
COUP DE POUCE JEUNESSE

• Kaip surasti darbą savo pasirinktų studijų srityje
• Susipažinti su reikalavimais darbo siūlymuose;
• Susipažinti su metodais,kurie būtų jums naudin
gi, ieškant darbo;
• Patiekti profesionalų curriculum vitae 
o Dalyvauti patarėjų, sistemoje;
SIS PROJEKTAS VYKDOMAS VELTUI
ĮVAIRIU RASIU DIPLOMUOTOMS MOTERIMS-
• Nuo 18 iki 35 m. amžiaus,
« Gavusioms diplomus per paskutinius 12 mėnesių: 
gimnazijų, profesinių mokyklų,CEGEP,Universiteto.,
• Ieškančioms darbo pirmą kartą savo srityje, 
e Mokančioms prancūzu ar anglų kalbą

Inf.: 514-866-9941, # 476, Patricia Rancourt 
Sis projektas paruoštas kartu su

Rysiu su Pilietybės ir Imigracijos Ministerija
r355, IWUresqut 0- 4’ 4tage, Montreal H3G IĮ3
MStro tucwL'AUier
T«f.: 514 856-8941. PWU 476

<P.S. atkreipkite dėmesį į patikslintą, telefono nr.)

ORDRE DES TRADUCTEURS et INTERPRETED RS 
AGR^Ž du QUEBEC yra įsikūręs Montrealyje 2021 
Union Ave.,bureau 1108, H3A 2S9.Tel: 845-4411. 
arba 1 800-265-4815.

MONTREAL INTERANATIONAL skyrius - 380,rue
Saint- Antoine Ouest, bureau 3200,Montreal,QC, 
H2Y 3X7. Tel: (514) 987-8191. Fax:(514)287-1160.

Ši Tarptautinė Vertėjų Federacija (FIT) buvo i- 
steigta Paryžiuje 1953 m. ir sutraukė 50- 

ties kraštų vertėjus, Įskaitant Kanadą.

Per 5 kontinentus, joje dirba daugiau kaip 100 
tūkstančių vertėjų žodžiu ir raštu. FIT yra 
pripažinta UNESCO. Inf.

Sprint.

Russia
Estonia
Latvia

$1.19
$0.66
$1.49

Save here, there and everywhere. It’s eas 
Enjoy low international rates to over 240 destinations 
Same low rates for FOncard- calling card calls from Canad; 
No monthly fee if you pay by pre-authorized payment 
Save even more with By-The-Second Billing and FT ' 
Call to anywhere in Canada for 15$ a minutėj 
Call to anywhere in the U.S. for 20$ a minute

Lithuania $0.94,.,

Call 1-800-966-0816
24 hours a day, 7 days a week 

www.sprintcanada.ca

1999.XI.16
7 psi.

http://www.sprintcanada.ca
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LIETUVOS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
Aušros Vartų Parapijos salėje 1465 rue de Sėve, Montreal

: iškilmingos Mišios
MINĖJIMO AKTAS -

Toronto VYRŲ JDHORAS J* A R A Sn, vad.muz.
Lilija T tt.ru t a
PIETŪS,vyr.Šeimininke G. :R i m e i k i e n ė

Rengia; L.K. MIND AUGO-N ĖRINGOS SAULIŲ KUOPA
VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI -

MIRUSIEJI:
• ANTANINA ADOMAI- 
TYTĖ-RIMKEVIČIENĖ 
mirė š.m. lapkričio mėn.

Palaidota iš A V P-jos 
bažnyčios Notre Dame 
dės N ei ges kapinėse.

Užuojauta artimiesiems.

8d.
Liko sūnus Algis su 

šeima, 2 vaikaitės,4 pro
vaikaičiai.

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

Dantų gydytojas 
8606 Centrale (kamp.4 5 
Av., Suite 209^ LaSalle,,

e Lietuvių Radijo Valan - 
dėlės ruošia naują kalėdi
nę programa,kuri bus gir 
dima Kalėdų I-a diena , 
9 val.vakaro.

PAVYKĘS SUSIRINKIMAS
Spalio mėnesio pabai

goje Seselių Namuose 
įvyko Katalikių Moterų 
draugijos narių susirin
kimas, kuris sutraukė ne-

Quč. H8P 1N5.
Tel: 364 - 4658

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

Privatus kabinetas 
932-8441 

3767 Notre Dame W. 
Montreal, ųuėbec 
H4C 1P8
( Metro: Place St.Henri

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika;

281-6027
Hdpital 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-

Tek TeE 931-7174.

Tfawtiee- 'Kopia*
KAILIŲ SIUVĖJAS

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

1449 rue SuAlexandre Telefonai:
Suite 500 A

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

LES TOITURES

rp.s IVIIROIM lf\JC

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.

mažą narių skaičių. Su
sirinkimą atidarė D—jos 
pirmininke G.Kudžmiene. 
Ji perskaitė maldą ir 
B.Brazdžionio eileraštį, 
skirtą mirusiųjų šventei 
ir uždegė žvakelę 
įnirusiems atminti.

Praėjusio susirinkimo 
protokolą perskaitė 
R.Brikiene, o draugijos 
finansinę apyskaitą pa
teikė J.Blauzdžiūnienė. 
Buvo pranešta, kad del 
Šiaulių rengiamo Toronto 
"Aro” Vyrų koncerto,bu
vo atsisakyta iškilmingai 
rengti savo metinę šven
tę gruodžio mėnesį, pa
rapijos salėje. Tačiau ši 
šventė bus minima Sese
lių namuose su iškilmin
gesnėmis vaišėmis.

Pagrindinį žodį susi
rinkusiems tarė Danutė 
Staškevičienė, kuri daly
vavo prez.V. Adamkaus 
sutikimo iškilmėse To
ronte. Ji su visais pa
sidalino savo patirtais įs
pūdžiais iš tų įvykių.

Laike susirinkimo neti
kėtai pasirodė naujas ku
nigas iš Lietuvos—S.Ka
zėnas SJ, kuris visus su
žavėjo savo skleidžiama 
šiluma žmogui! Kadangi 
jis atvažiavo iŠ Biržų pa
rapijos, todėl perdavė 
mūsų draugijai linkėjimus 
nuo Biržuose įsikūrusios 
Katalikių Moterų draugi
jos. Kunigas pasisakė,kad 
tą pačią popietę važiuo
ja aplankyti T.jėzuitų į 
St.Jerome miestelį, tuo 
pačiu aplankys ir buvusį 
mūsų draugijos kapelioną 
kun.J.Aranauską SJ. To
dėl daugelis prašė 
perduoti jam geriausius 
linkėjimus, ką jis ir pa
žadėjo padaryti.

Dr.J.Mališka, atsilan
kęs į šį susirinkimą, pa
aiškino apie Medjugorje 
stebuklus ir kartu pa
bendravo su visais daly
viais.

Po susirinkimo visi bu
vo pavaišinti sumušti
niais, kava ir pyragais 
ir dar ilgokai padisku
tuota įvairiomis gyveni
mo problemomis.

Nijolė B.

■ -r n P MUN I K t Hl I U II 
Ll I Ao KREDITO UNIJA

1475 de Sėve, Montreal, Que.H4E 2A8
Tel: 766-5827; Fax; 514-766-1349 
Skyrius - 3907A Rosemont Blvd.

MOKA UŽ:

CertifBeatai (mln. $1.000.00)
1 metų ....—-----
2 metą ....—4-25-----
3 metu ...—-----
4 metą .... 5«-----
5 metu ....—5^05-----
Terminuoti indėliai •
1 metą............. 3.50
180 d.-364 d. 3.00
120 d.- 179 d.'__ IlQII
60 d.- 119 d. 3.00
30 d.- 59 d." 3.00
iki 30 d. ...o.

Taupomos sąskaitos 
Specialios _1.2S 
Kasd i en i nės 1?5

RRSP & RRIF
Taupoma —L-50—
1 metą —
2 metą ——
3 metų. —5--00
4 metų, ——
5 metu ——

Čekių s-ta 0.50
30 d. - 364 d. išimant prieš laiką. 1.00

IMA UŽ:
Nekilnojamo turto paskolas ( Residential up to

1 mot.it 7-35____  4-pfexl
2 metų, __ 7 as 4 metų. —8.15-
3 metų _ a os 5 metų, —8,25....

2nd mortgage +1%
open mortgage +1%
Asmeninės paskolas — pradedant nuo 7.00

If guaranteed by deposit at LITAS 8.00 ___
Fully guaranteed (CSB)or other 9.00____
Personal loan regular .......................... 9.50

Overdraft: ••••••........................................  17.00 __
DESJARDINS PRIME 8,00
DESJARDINS PERSONAL PRIME 7.50 _

KASOS VALANDOS 
1475 De Sėve 3907 A Rosemont 

Pirmadieniais 9.00 - 3.00 10.00 - 2.00
Antr., t reci ad. 9.00 - 3.00
Ketvirtadieniais 12.00 - 8.00 3.00-7.00
Penktadieniais 10.00 - 6.00 " 6»00

HONEY FOR SALE!
| Direct from the beekeeper, $ 1.50 per pound, o
§ Delivery could be arranged too! Please call:
| Teis 450-962-3780

SPECIALIOS DRAUDIMO KAINOS
AUTOMOBILIAMS, kurių vairuotojai yra m. 
amžiaus ar daugiau, nepatyrusiems susidūrimo, 
gaisro, vagystės ar kitų nelaimių .
NAMAMS, naujiems ir atnaujintiems, gerai 
išlaikytiems, savininko gyvenamiems 
arba nuomojamiems.
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

3907A Rosemont Blvd., Montreal, Que. HIX 1L7 
Tel: 722-3545 Fax: 722-3546

Sąžiningai patarnauja nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

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