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SVEIKINAME šv KAUCIJŲ ir flauju 2000 JJlėtU proga
RUSIJOS PREZIDENTAS 
TIKISI KINIJOS 
PRITARIMO

Prez.B.Jelcin'as atmetė 
gydytojų - patarimą ilsė
tis po praleistos savai
tes ligoninėje del plau
čių uždegimo ir gruo
džio mėn.8d. išvyko į 
Kiniją 2-jų dienų viršū
nių susirinkime.

Prieš išvykstant tos 
dienos rytmetį jis suspė
jo pasirašyti Rusijos ir 
Gudijos susivienijimo su
tartį, tačiau buvo pasi
metęs peržiūrėdamas teks
tą ir vartaliodamas savo 
teksto korteles, vos ne
parkrito.

Rusija ir Kinija pana
šiai galvoja apie Čečė
nijos ir tolygių separa
ting judėjimų uždraudi- 
žimą ir sutaria, kad 
tarptautinės bendruome
nės neturi teises kištis į 
"vidaus reikalus".

Rusijos Gudijos (Balta
rusijos) susitarimas vyk
domas po eilės metų trū
kusių derybų. Principi
niai susitarta sudaryti 
ekonominę ir politinę 
konfederaciją maždaug 
Jungtinės Europos mode
liu.

Abejotina, kad Rusijos 
vadovai galėtų greitai 
įgyvendinti tokio plataus 
jungtinio plano apimtį ir 
iš viso ar pajėgtų.

Gudijos A.Lukašenko, 
nelegalus pagal balsavi
mus, prezidentas ir prez. 
B.Jelcinas sakėsi sutar
tis bus pateikta svarsty
ti atitinkamiems vals
tybių parlamentams.

PETICIJA DĖL KARO 
ČEČĖNIJOJE

Iki penkių tūkstančių 
Lietuvos piliečių para
šų surinkta po peticija 
dėl karo Čečėnijoje. Ji 
pavadinta "Europos civi
lizacijos gėda ir politi
kų nusikalstamas nevei
kimas čečėnų tautos at
žvilgiu".

Europos tarptautinių 
organizacijų vadovams 
adresuotoje peticijoje 
protestuojama prieš 
Rusijos karą Čečėnijoje 
ir reikalaujama sustab
dyti Rusijos narystę Eu-

Kai_zemeje sniegas,kai sieloje gruodas, 
9,Kūdiki Šventas,gimei Tu
Širdis kad pražystų pavasario sodais, 
Kad vasara sielon ateitų.
Sią_dangiškais deimantais naktį, nusėta
0,Kūdiki Šventas, gimei Tu,
Kad broli smogus žmoguje praregėtų
Kad meile ir džiaugsmas ateitų.
Kai mirtų pasaulyje pragaras sėja, 
0,Kūdiki Šventas, gimei Tu.
Kad grįžtų visi iš teisybės išėję, 
Taika ir ramybė ateitų.

kui, tekstu.Peticijos taip 
pat bus išsiųstos Euro
pos Tarybos Parlamet;ti
nęs Asamblėjos Prezi
dentui ir Europos Par
lamento Pirmininkei.

• Dr. Alfonsas EIDIN
TAS, dirbęs Ambasa
doriumi Ottawoje 2 ir 
pusė metu, baigė 
diplomatinę kadenciją ir 
su šeima sugrįžta į Lie
tuvą - Vilnią. Ten jis 
dirbs Užsienio Reikalą 
Ministeriioie.
SVARBUS OTTAWOS 
UNIVERSITETO IŠRADI
MAS

Dr.May Griffith, dir
banti akių ligų tyrimuo
se Ottawos Akių Insti
tute įvykdė 5-rių metų 
projektą. Pavyko sukurti 
dirbtiną akies rainę (cor
nea). Detalės paskelbtos 
"science" žurnale.

Jos vadovaujama moks
linė grupė gavo išradimo 
patentą.
MONTREALIO GYDY
TOJAS NOBELIO PRE
MIJOS LAUREATAS.

James Orbinski,jaunas 
gydytojas, pradėjo hu
manitarinę akciją "gydy
tojai be rubežių" 
(Medicins sans Froutie- 
res) organizacijoje Afri
koje 1994m. ir vėliau ir 
Rusijoje.

Jam už jo atliktą hu
manitarinį ir medicininį- 
chirurginį darbą teko No
belio Taikos Premija šį
met.

Jis gruodžio mėn.Hd., 
priimdamas Premiją,jaus
mingai kreipėsi į spau
dos atstovus ir susirū
pinusius profesionalus,pa
brėždamas didžiulį rei
kalą nepritarti žmonėms 
užmetamiems kentėji
mams. Jis kvietė ir pra
šė sustabdyti bombarda
vimus Čečėnijoje, nes pa-

ir Bendra

Bernardas Brazdžionis

remia metus de tacto egzistuo
darbiavimo organizacijo- reikalavimą blokuoti Tarp- jančią Čečėnijos 
je (ESBO) bei Europos tautinio Valiutos Fondo I
Taryboje, perduoti Rusi- - 
jos politikus Tarptauti
niam Hagos Tribunolui 
už nusikaltimus žmogiš
kumui.

Lietuvos piliečiai savo

> nepri
klausomybę. Parašus po

finansinę paramą Rusijos 
karui Čečėnijoje ir pa
reiškia, kad čečėnų tau
tos išlikimas įmanomas 
tik vieninteliu atveju — 
pripažinus devintuosius

peticija rinko visuome
ninių organizacijų atsto
vai.

Daugiausia parašų-5164 
sūri nfcta po peticijos, 
skirtos ESBO Pirminin-

tiems silpniausiems ne
įmanoma jokia humanita
rinė pagalba.

• Rusija skelbia ati
dengusi natūraliųjų dujų 
vagystes vamzdynuose, 
nutiestuose Ukrainos te
ritorijoje.

Todėl šiomis dienomis 
sulaikė alyvos ir elekt
ros energijos tiekimą Uk
rainai.
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PIKETUOJA PRIE RUSI- 
SIJOS AMBASADOS

BNS pranešimu, 
lapkričio mėn. 15d. Vil
niuje piketavo Čečėnijos 
rėmėjai prie Rusijos am
basados. Jų buvo apie 50 
ir šiame, jau 9-jame iš 
eilės pikete, buvo sude
ginta Rusijos vėliava.

Šiame renginyje daly
vavo ir Seimo narys"Jau 
nosios Lietuvos" vado
vas Stanislovas Buškevi
čius. Jis sake esąs įsiti
kinęs, kad lietuviai to
kiu būdu remdami Čečė
niją, kovoja ir už Lie
tuvą, nes anot jo "jei 
Rusijai pasiseks sunai
kinti Čečėniją, užgniauž
ti jos trumpą Nepriklau- 
mybės laikotarpį,Rusija 
yra numačiusi ateiti į 
Gruziją, Azerbaidžaną, 
Lietuvą, Latviją, Estiją" 
Jis taip pat pabrėžė,kad 
protestuodami prieš čeče- 

nų tautos naikinimą, rem
dami teisėtai išrinktąjį 
Čečėnijos vadovą Astan 
Maschadovą, piketuo
tojai paremia visas de
mokratines ir humanisti
nes pasaulio jėgas.

Pasisakė Seimo Krikš
čionių Demokratų frak
cijos narys Petras Gra
žulis. Jo įsitikinimu, jei 
tarptautines organizaci
jos, Pasaulio Valiutos 
Fondas reikalautų neteik
ti jokios paramos
Rusijai, būtų galima pri
versti nutraukti karą.

Vilniaus miesto Ččeni- 
jos Nepriklausomynes Rė
mimo 
ninke 
SKaite 
romos 
grupe 
kių valstybių ambasadų,o 
prie Rusijos ambasados 
tol, "kol nesibaigs čečė
nų genocidas".

Tačiau Rusijos valsty
bės vėliavos deginimas 
prie taikingesnės nuo
taikos deryboms skatinti

Komiteto pirmi- 
Angele Gelumbau- 
pasakė, jei bus da- 
nuolaidos Rusijai, 
piketuos prie to

Lietuvos Prezidento Valdo Adamkaus vizito Kanadoje proga, dr. Agota Šidlaus
kaitė (dešinėje) pakvietė p. Almą Adamkienę aplankyti Venta Preparatory 
School, Corp.ONT., apžiūrėjo Mokyklos patalpas, susitiko su dabartine jos di
rektore Marilyn Mansfield (kairėje), mokiniais ir mokytojomis

Nuotr: Rūtos Klicienės

"civilizuotam 
kaip įprasta 

bendraujant

neprisidėjo, reikia paro
dyti daugiau kūrybišku- 

■ mo ir rimtumo.
Po piketo spaudos 

atašė Boris Krilovas pa
sakė, jog stebisi, kad ja 
me dalybvavę Seimo 
nariai "ulatimatyviai rei
kalavo susitikimo su am
basadoriumi". Taip pat 
kalbėjo,kad "...Ambasada 
niekada neatsisakė svars-| 
tyti įvairius klausimus, 
įskaitant ir Čečėnijos te
mos ir esanti visuomet 
pasirengusi 
pokalbiui, 
normaliai 
tarp užsienio įstaigų ir 
vietos valdžios".
PREZIDENTAS ATLEIDO 
S.KAKTl

Prezidentas Valdas 
Adamkus pasirašė dekre
tą, kuriuo priėmė mi- 
nisterio Sigito Kakčio at
sistatydinimą.

S.Kakčiui teko atsista
tydinti dėl užtrukusio 

(žiūr.3 psl.........)

KANADOS MINISTERIS PIRMININKAS JEAN C H R Ė T I E N su šeima 
atsiuntė šventinius sveikinimus-MEILLEURS VOEUX - SEASON'S GREETINGS!

Pasirašė ir vaikai: Olivier, Max, Jaqueline-Ariadne, Philippe.

Ir Jei audra ištikus, 
Verstų stulpų vieną, 
iš tų, kurie prilaiko 
mūsų namo sieną, - 
Namas negrius -
Iš baimės jūs neišlakstykit, 
Tik vietoj to stulpo, 
Tą pačią dieną, 
Tuoj kitą statykit!

(V. Kudirka)

visus

Jums už Jūsų nuoširdų

mielus lietuvius

Haris Lapas, 
Garbės Generalinis Konsulas

DĖKOJU 
rūpesti ir teikiama parama musu

TĖVYNEI

N^V2000 
: proga

SVEIKINU

nuoširdžiausius 
linkėjimus broliams ir sesėms Tėvynėje
ir išeivijoje.

Sveikiname Kanados lietuvius ir dėkojame 
jiems už vieningą darbą bei pasiaukojimą 
mūsų tautos gerovei.
Kanados lietuvių bendruomenės krašto valdyba
Algis Vaičiūnas, Marija Vasiliauskienė,Rūta 
Žilinskienė, Silvija Piečaitienė,Vida Stanevi - 
čiene,kun.Edis Putrimas, Irena Ross, Irena 
Žukauskaitė,Rimas Kuliavas,Matas Stanevičius
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Džiugių 
šv. Kalėdų

naujų metų
visiems giminėms,
draugams ir pažįstamiems linki —

SILVIJA, ARŪNAS, ANTANAS ir DANIELIUS
STAŠKEVIČIAI

proga visus Montrealio ir apylinkės lietu 

vius sveikina ir linki ryžto bei ištvermės 

visuose lietuvybės darbuose

K.L.B. MONTREALIO APYLINKĖS VALDYBA 1573 Bloor St. West, Toronto, Ont. M6P 1A6

Ramios KALĖDŲ NAKTIES 

Varpų skambesys telydi visus 

geros valios lietuvių kelius. 

laimingų2000metų į
Kanados Lietuvių Fondas

Valdy-

(...atkelta 
skandalo, 
vėlė dėl 
pirkimo ir 
ravimo.

Pasak buvusio 
mo Reformos ir Savival
dybių Reikalų ministro, 
nuolatiniai įtarinėjimai, 
neigiama nuomone apie 
jį ėmė kenkti Vyriausy
bės įvaizdžiui.

S.Kaktys sakė:"lvlano 
šeimai tapo sunku atlai
kyti nuolatinį psicholo
ginį spaudimą?

SEIMO KOMITETAS SIE
KIA NUBAUSTI NESAN 
TAIKOS KURSTYTOJUS

Seimo Žmogaus Teisių 
komitetas kreipėsi į ge
neralinį prokurorą Kazį 
Pėdnyčią bei Valstybės 
Saugumo departamento 
generalinį direktorių Me
et Laurinkų, prašydamas 
iškelti baudžiamąją bylą 
Lietuvos Laisvės Sąjun
gos atstovams, atvirai 
kursčiusiems tautinę ne
santaiką lapkričio 
sios pikete.

Komitetas praneša, 
kad prie Kauno Savival
dybės vykusiame Vytauto 
Šustausko ir jo šalinin
kų sambūryje "buvo aky- 
vaizdžiai kurstoma nesam 
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Džiugių

švenčių
KŪRYBINGŲ

Naujų Metų
visiems draugams
ir pažįstamiems

Birutė Nagiene

Naujų 2000-jų Metų 
proga

taika ir agresyvūs veiks
mai prieš žydus". Par
lamentarų duomenimis,pi
keto dalyviai degino po
litikų portretus, pa
ženklintus nacių naudota 
geltona žvaigžde, kuri 
pažymi žydus kaip nai- 
kintiną rasę.

Žmogaus Teisių komi
teto manymu, viešas 
kurstymas susidoroti su 
kitataučiais, baustinas pa
gal Lietuvos įstatymus, 
kuriais numatoma 
vės atėmimas 
rių metų, arba 

lais- 
iki penke- 
bauda.

"MAŽEIKIŲ 
RAGINA VYRIAUSYBĘ 
ATSIŽVELGTI Į EKONO
MINĘ PADĖTĮ

"Mažeikių Naftos" va
dovai kreipėsi į Finansų 

ministerijas, pra- 
pristabdyti nu- 

akcizų tarifo 
naftos produk-

NAFTA"

ir Ūkio 
šydam i 
matomą 
didinimą 
tams.

Vyriausybė ketina nuo 
ateinančių metų sausio 
mėnesio 1d. taikyti ben
zinui 1370 litų akcizą 
už toną, o dyzeliniam 
kurui - 720 litų už toną.

"Mažeikių Nafta" ti
kina, kad akcizo padidi
nimas neduoda planuotų 

pajamų, kadangi sumažė
ja kuro suvartojimas vi
daus rinkoje.

Bendrovės ekonomi
kos ir finansų direktorės 
Vidos Petrošienės teigi
mu, per devynis šių me
tų mėnesius naftos pro
duktų sunaudojimas vi
daus rinkoje sumažėjo 
15%, palyginti su praėju
sių metų tuo pačiu lai
kotarpiu.

Šiemet padidinus akci
zą benzinui 15%, o dy
zeliniam kurui 40%, biu
džetas negavo planuotų 
papildomų pajamų.Žiemą 
šviesiųjų naftos produktų 
suvartojimas vidaus rin
koje ir taip sumažėja,to 
dėl manoma, kad dau
giau mokesčių kaip pra
ėjusiais metais valstybės 
biudžetas nesurinks.

Esant sunkiai ekonomi
nei būklei, Vyriausybei 
siūloma atsisakyti numa
tomo akcizo tarifo didi
nimo, kaip tai padarė

Statistikos departa
mento duomenimis, per 
dešimt šių metų mėne
sių vidaus rinkoje par
duoti naftos produktai 
pabrango 76,9%.
• Vyriausybė priemė 
sprendimą mažinti juridi
nių asmenų pelno mo
kestį nuo dabartinių 29% 
iki 24%. Nutarta nedidin
ti degalų akcizo, palikti 
galioti dabartinius ta
rifus.
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linkėdami džiaugsmo ir 
Dievo palaimos

Juozas ir Danutė Daniai
Ottawa, Kanada

Sveikiname
mielus gimines, draugus 

ir pažįstamus, čia ir Lietuvoje

šv. Kalėdų ir

• Kaune lankėsi žymaus 
Lietuvos diplomato, bu
vusio kandidato į pre
zidentus ~ Stasio Lozo
raičio našlė Daniela Lo
zoraitienė. Ji perdavė 
nuoširdžius linkėjimus lie
tuvių tautai stiprybės, 
tvirtybės ir, kaip saky
davo ponas Stasys Lozo
raitis, "eikime pirmyn ir 
nenuleiskime sparnų".

Ponia Daniela Lozorai
tienė (nuotraukoje de
šinėje) į Lietuvą buvo 
atvykusi pagerbti Petra
šiūnų kapinėse beiilsin- 
čio savo vyro atminimą.

• Vyriausybėje svarsto
ma galimybė tarpšventi- 
nį laikotarpį nuo Ka
lėdų iki Naujųjų metų 
paskelbti nedarbo dieno
mis. Tokiu atveju, biu
džetinių įstaigų darbuo
tojai turėtų savaitę ne
mokamų atostogų gruo
džio 27-31 dienomis.

• Šiemet net septynis 
kartus mažiau negu 
pernai į Lietuvą impor
tuota mėsos ir maistinių 
subproduktų.

• Lietuvos lengvoji pra
mone turi daug galimy
bių. Kinkos analitikai 
teigia, kad Lietuvos leng 
voji pramonė gali pla
nuoti perspektyvią atei
tį dėl turimų pranašumų 
tradicinių ryšių su Rytų 
rinkomis ir sparčios in
vazijos į Vakarus. Eks
pertai per artimiausius 6 
metus prioritetinėmis rin
komis laiko ES, Latviją, 
Estiją, o vėliau Rusiją.
e "Velga” konstruktoriai 
tikisi, kad jų sukurtas 
ekologiškas dulkių siurb
lys "Velga — Aqua" 
kitąmet užkariaus Rusi
jos rinką.
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Gintaras, Aldona Justinas ir Marius Nagiai
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lietavoje
B.N. ™

APIE EGLUTp
Paprotys puošti kalėdinę eglutę ėmė plisti 17 

-tajame amžiuje nuo Aukštutinio Reino krantu, 
iš pradžių tai buvo ne šeimos šventės ženklų," o 
tiktai miesto ar visuomenės paprotys. Po švenčiy 
vaikams ir vargšams leisdavo nukratyti nuo eglai
čių vaisius ir saldumynus, kuriais eglės būdavo 
puošiamos. Žvakutes ant Kalėdų eglės pasirodė 
uždegtos pirmą_ karta 18-tojo amžiaus pradžioje.

Vokietijoje ir kitose Šalyse eglutės pirmiau. - 
šia pasidarė populiarios miestuose, aukštuomenes 
sluogsniuose. Tačiau kaimuose eglutės nepuošdavo 
dar net iki 19 a.pabaigos. Lietuvoje, kaip ir Bul* 

garijoje, Jugoslavijoje, Graikijoje, Albanijoje,Kalė
dinę eglutę pradėjo puošti po Pirmojo Pasaulinio 
karo.

Paprotys puošti namus ir tvartus amžinai 
žaliuojančio medžio šakelėmis , tačiau buvo 
paplitęs daugelyje saliu nuo labai senu, laiku.Jau 
senovės Graikijoje ir Romoje tokiomis ša
kelėmis puošė šventoves ir namus, manyda
mi, kad tai ateinančiais metais atneš laimes ir 
sveikatos. Klaipėdos Dramos Teatras

KAIP SUTINKAMOS KALĖDOS
Šiais laikais daugelyje kraštų Kalfedos-tai tie

siog vien dovanu vieni kitiems pirkimas ir dovano 
jimas. Sveikinimo atvirukai yra irgi įprastinis da
lykas, o dabar jau pradeda įsigalėti, technikai pa
žengus, ir atvirukai per e-mail aparatūrą.

Didžiausias rekordas atvirukų siuntime buvo 
užrašytas 1987 metais, JAV-se, kai paštas prista
tė 1.200 milijonų atviruku.

Prancūzijoje Kalėdos- tai tikras parduotuvių 
antplūdis, daug didesnis, negu kitose šalyse.Dauge
lis prancūzu stengiasi, kad ant šventinio stalo bū
tų tradiciniai valgiai - kalakutas, austrės ir sam
panas.

Italai mėgsta dideles, aukštas egles,jas stato 
aikštėse, stadionuose, parduotuvėse. Tačiau na - 
muose jie mėgsta dirbtinas eglutes, kurias galima 
naudoti daugelį metų.

Brazilijoje Kalėdų šventėse vyksta masinės 
vaikštynes ir šokiai. Gruodžio mėn.24 diena gat 
vės padengiamos dirbtinu sniegu, nes nėra natū
ralaus.

SENOJI LIETUVIU ŠVENTINĖ 
KALĖDINĖ DAINA

Atbėga elnis, devyniaragis, 
o Oi kalėda, devyniaragis.

Vai ir atbėgo, vandenin žiūri, 
Vandenin žiūri, ragelius skaito. 
Ant mano galvelės devyni rageliai, 
Devyni rageliai, dešimta šakelė. 
Ant tos šakelės kalveliai kala, 
Kalveliai kala, sliesorėliai lieja. 
Oi jūs, kalveliai, mano broleliai, 
Jūs man nuliekit aukselio kupką, 
Aš palaistysiu žalią, rūtelę.

(priedainias kartojamas po kiekvienos eilutės.
iš: "Lietuvių Tautosakos Skaitymai", dr.Jonas Balys).

VILNIAUS PEDAGOGI
NIAM UNIVERSITETUI 
60 METŲ

Vilniaus Pedagoginis 
Universitetas (VPU) šven
čia šešiasdešimtmetį.Per 
tą laiką jame buvo pa
ruošta daugiau kaip 
40.000 mokytojų. Su
rengtame iškilmingame 
Senato posėdyje už nuo
pelnus švietimui,mokslui 
ir kultūrai buvo įteiktos 
atitinkamos regalijos.

Universiteto garbės 
profesorės regalijos įteik
tos Atviros Lietuvos Fon
do valdybos pirmininkei 
dr.Irenai Veisaitei. Gar
bės daktaro vardas su
teiktas Erfurto Aukšto
sios Pedagogines Mokyk
los rektoriui, prof.habil.
dr. Hans Wolfgang
Schaleriui. VPU mecena
to regalijos paskirtos 
"Valstieęių laikraščiui" 
už jo fondo "Kaimo vai
kai" paramą studentams.

Ši aukštoji mokykla bu
vo pirmoji lietuviška įs
taiga, kuri persikėlė į
Vilnių, Lietuvai atgavus 
Vilniaus kraštą. 1939m. 
lapkričio men.27d. moks
lo metus pradėjęs Res
publikos Pedagoginis Ins
titutas buvo pradėtas va
dinti Vilniaus pedagogi
niu Institutu.

• Vyriausybe panaikino 
Lietuvos Kultūros atašė ir 
jo pavaduotojo pareigy

bes Lietuvos diplomati
nėje atstovybėje Jung
tinėse Amerikos Valsti
jose ir Lietuvos kultūros 
atašė pavaduotojo pa
reigybę Lietuvos diploma
tinėje atstovybėje Pran
cūzijoje.

Kultūros Ministerija 
įpareigota užtikrinti, kad 
valstybės biudžete skir
tos lėšos minėtoms pa
reigybėms išlaikyti ne
būtų panaudotos kitiems 
tikslams, o Kultūros ata
šė JAV funkcijas, mini
sterijos vadovybės teigi
mu, galėtų atlikti ten 
gyvenantys išeivijos lie
tuviai. Jiems būtų apmo
kamos tik ryšių ir pana
šios išlaidos. Pagalvota 
praktiškai, galų gale.

o Prez.Valdas Adamkus 
už paramą plėtojant Lie
tuvos ir Lenkijos verslo 
ryšius, buvo apdovanotas 
Lietuvos ir Lenkijos Ūkio 
Rūmų įsteigtu pagarbos 
ir padėkos ženklu — sta
tulėle.

• Filmas"PONAS TADAS/ 
pagal Adomo Mickevi
čiaus poemą, dar nepra
dėjus jį išleisti į. Len
kijos rinką, jau yra nu
pirktas JAV, Kanados, 
Japonijos, Prancūzijos ir 
Lietuvos kinematografi
jos pirkėjų. Filmą reži
savo pagarsėjęs režiso- 
rius Andrzej Wajda.

PAMINKLAS ANTANUI 
BARANAUSKUI

Lenkijoje, šalia Seinų 
Katedros, Šv.Agotos aikš
tėje, po didelių pastangų 
sumontuotas paminklas 
lietuvių ir lenkų vysku
pui, poetui Antanui Ba
ranauskui.

Jis bus atidengtas Lie
tuvos ir Lenkijos vadovų 
dalyvaujant abiejų valsty
bių dvasininkams, kul
tūros ir meno žmonėms.

Paminklo autorius 
skulptorius G.Jokubonis 
džiaugiasi, kad vieta la
bai tinkama, šalia Ka
tedros, kur., prieš 120 me
tų vysk.Antanas Bara
nauskas pasakė pirmąjį 
pamokslą lietuvių kalba. 
Jis buvo ir palaidotas 
šioje Katedroje 1902m., 
o jo "Anyščių Šilelį" 
mokosi atmintinai Lietu
vos ir išeivijos mokslei
viai.

SUGEBĖJO IŠGELBETI 
CUKRAUS FABRIKĄ

Marijampolės cukraus 
fabrikas padėjo atsiskai
tinėti su cukrinių runke
lių augintojais už šių me
tų derlių. Fabriką nuo 
bankroto ėmėsi gelbėti 
bendrovė ARVI. Jos savi
ninkai tikisi pagaminti 
numatytą cukraus kiekį 
iki Kalėdų ir atsiskaity
ti su cukrinių runkelių 
augintojais. į fabriką 

yra investuota 6 mil.litų. 
Nemaža dalis tų pinigų 
panaudota pertvarkymui, 
kad nebūtų galimybių 
grobstyti cukrų. Admi
nistracijos aparatas su
mažintas ir tiems dar
buotojams pasiūlyta dirb
ti pačioje gamyboje.

Dabar fabrike dirba 550 
žmonių, jiems atlygini
mai išmokami laiku.

Šį Marijampolės cuk
raus fabriką (einant leng 
viausiu keliu?) buvo nu
matyta uždaryti. To 
pageidavo, pasirodo, ir 
strateginis investuoto
jas į Lietuvos cukraus 
pramonę - - Danijos kon
cernas "Danisco Sugar".

Tačiau, Suvalkijos cuk
rinių runkelių augintojai 
nepasidavė: atvežę savo 
derlių į fabriką, atsisakė 
iš jo išvykti, kol nebus 
rasta kita išeitis. Atsi
rado ir Lietuvos bendro
vė, kuri apsiėmė fabriką 
padaryti pelningu(reikia 
linkėti, kad ši, savo 
ruožtu, nesugalvotų ki-: 
tokių bandymų ir prie
monių likvidacijai... Jau 
daromės atsargūs, skaity
dami geras žinias, o gal 
jau ir ciniški...) Tad ----
geros sėkmės atsibudu- 
siems suvalkiečiams, ku
riems linkime šį fabriką 
išlaikyti ir visiems pa
saldinti gyvenimą.Valio!

• Premjerą Andrių Ku
bilių nudžiugino "Lietu
vos ryto" apklausos "In
ternete" duomenys: Lie
tuvos žmonės santūriai 
vertina Vyriausybės siū
lomą taupymo programą, 
kuri atsilieps į daugelio 
šeimų gyvenimą. Nuomo
nes "uz" ir "prieš" pa
siskirstė maždaug lygiai.

Premjeras sakėsi "Lie
tuvos rytui", kad ši ap
klausa pateisino jo ir 
ministerių bei patarėjų 
viltis, kad ekonominis re
alizmas ir susilaikymas 
nuo nerealistinių pažadų 
paveiks teigiamai žmo
nių supratimą, kad 
įmanoma šiuo metu 
daryti, kad būtų geres
nis ir normalesnis gyve
nimas visiems.

URAGANAS PAVOJIN
GAS PALANGOS TILTUI

Ant senojo Palangos 
tilto liekanų bendrovė 
"Žemaitijos granitas" į 
jūrą pradėjo versti pu
sės metro skersmens ak
menis, iš kurio iki pa
vasario turi būti sufor
muluota apie 50 metrų 
ilgio užtvara.

Senojo tilto polių ir 
juos tvirtinančių akmenų 
siena buvo pašalinta pa
stačius naująjį tiltą. Ne
likus šios užtvaros, jūros 
srovės čia ėmė sparčiai 
plauti smėlį ir grėsmin
gai siaurinti paplūdimio 
ruožą.

Uragano sukeltos mil
žiniškos bangos, nu- 
griaužė beveik 20 met
rų kopų, o kopų skar
džio aukštis kai kur jau 
siekia 8 metrus. Bangos 
paplovė ir po tiltu buvu
sį smėlį.

Gruodžio mėn.6d. ne
veikė 477 elektros pa
stotės, o elektros netu
rėjo apie~18 tūkstančių 
žmonių, iš viso uragano 
metu buvo sugedusios 
daugiau nei 4 tūkst. 
elektros pastočių, o elek
tros energija nebuvo tie
kiama maždaug 120 tūks
tančių gyventojų.
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Ottawoje gražiai veikia, kad ir negausi, Dr.VINCO KUDIRKOS lietuviškoji 
Mokykla. Sį rudeni jie - mokiniai, mokytojai ir tėveliai-iškylavo Papanack 
Zoo sodyboje. Antroje eilėje iš kairės sėdi mokytoja Stase DAN ATHENE ir 
RŪTA KLICIENĖ, Mokyklos vedėja. Paskutinėje eilėje, viduryje stovi mo- 
kytoja Birutė EIDINTIENĖ ir Giedrė MATUSEVIČIENĖ dįotįP&Į
—.........................................- ■■■—

Nepalūžusieji
Pasakoja LPKTS Kaišiadorių skyriaus Tarybos vasario atostogų metu grįžęs į tėviškę,kar- 
pirmininkas Vincas LOZORAITIS tu su tėvais, seserimi buvau išvežtas.

nietė buvo Vilniaus pedagoginio instituto 
studentė. 1954-ųjų pradžioje gimė dukrelė, 
kurjai davėme Laimutės vardą. Iš tremties 
grįžome 1957 metų pavasarį.

Lietuvoje, gerų žmonių padedamas, įsi
darbinau Kaišiadoryse - viename Durpių 
įmonės statybos montavimo valdybos- ob
jekte. Teko meistro pareigos, vėliau dar
bavausi Vievyje, o nuo 1966 metų iki 
1986-jų - Kaišiadorių KMK.

"Mano vaikystė prabėgo gražioje Zanavy
kų žemėje. Gimiau ir augau gausioje - 
dvylikos vaikų - ūkininko šeimoje.Mano se
nelis, mamos tėvelis - Petras Oleka, gyve
nęs 185U-1925 metais, buvo knygnešys. 
1897 metais senelis buvo suimtas, o 1898- 
siais ištremtas į Smolensko guberniją. Tai 
pirmasis tremtinys iš mūsų giminės.

Mokiausi Baltrušių pradžios mokykloje, 
vėliau mano mokslo ’’tvirtovė” buvo Pilviš
kiuose. 1941 metų vasario 16 dieną iš savo 
bendramokslio Kęstučio Kudirkos gavau 
antitarybinį atsišaukimą. Tai pastebėjo mo-' 
kyklos ’’komsorgas", kuris ir pranešė "kur 
reikia" - saugumiečiams. Suėmė mane,Kęs
tutį Kudirką ir Juozą Jasulaitį.

1941-iais įstojau į Marijampolės Rygiškių 
Jono gimnazijos V klasę. Gimnazistų buvo 
skaitomi pogrindyje leidžiami laikraščiai. 
Bendraklasių pakviestas, ir aš pradėjau ra
šyti straipsnelius, kuriuos uoliai rinko Leo
nas Stepanauskas.

Taip atsitiko, kad mano, kitų moksleivių 
straipsniai pateko į vokiečių gestapininkų 
rankas. Tą mūsų veiklą jau seniai stebėjo 
buvome įrašyti į "blogų darbų" sąrašą, kai 
pavasarį dalyvavome demonstracijoje, 
išlydint pašauktinius į vermachto tarnybą. 
1942 metų lapkritį buvome suimti: L.Ste
panauskas, mano bendraklasis K.Kilikevi- 
čius, šeštos klasės mokinys Bušmanas. Už 
grotų pateko ir gimnazijos kapelionas 
kunigas Andrius Gustaitis, bendraklasiai — 
Vytautas Dragūnas, Kazys Andziulis.

Buvau kalinamas Marijampolės miesto 
areštinėje, vėliau - kalėjime. Kitų metų 
pradžioje iškeliavau į Kauno sunkiųjų darbų 
kalėjimą.

Tragedija vyko 1943 metų sausio 28d., 
kai iš pat ryto kalėjimo prižiūrėtojas pra
dėjo kviesti kalinius ir juos vedė į kalėjimo 
kiemą. Ten jau stovėjo sunkvežimis, greta 
jo - ginkluoti esesininkai. Tą dieną iš Kau
no sunkiųjų darbų kalėjimo išvežė į IX for
tą ir čia sušaudė apie 30 kalinių. Vakare 
mūsų kameros kaliniai meldėsi už 
sušaudytuosius.

Marijampolės lietuvių inteligentų pastan
gomis kovo pabaigoje iš įkalinimo vietos 
buvome paleisti - aš, kunigas A.Gustaitis 
ir K.Kilikevičius.

Per Rusijos laukus vežė dvylika parų. 
Matėme pro vagono plyšelius Volgą moti
nėlę, Uralo kalnus, Vakarų Sibiro platybes. 
Ir taip - iki galutinio taško Irkutsko sto
telės. Ten mus "iškrovė", o "pirkliai" išsi
gabeno į Baikalzoloto kombinatą. Toliau ke
liai vedė prie Baikalo, kol atsiradome Bol- 
šije Koti auksakalių gyvenvietėje.

Dauguma Bolšije Koti gyvenvietės 
žmonių buvo vokiečiai.Jie čia atvežti 1946 
metais iš Pavolgio bei Odesos sričių. 1949 
metų rudenį atvežė ukrainiečių, kabardinų. 
Tai buvo Vlasovo armijoje tarnavę raudon
armiečiai.

Visą 1949-ųjų vasarą teko dirbti aukso 
kasyklų šachtose. Karučiais vežiojau auk
singąjį smėlį, vėlai rudenį ir žiemą, upe
liui užšąlus, dirbau žemsemio laivo "draga" 
statybos bare. Pavasarį, išmokus motori- 
ninko amato, ėmiausi valdyti tą "dragą'^ ka
sėme auksingąjį gruntą iš Baikalo ežero 
dugno. Žiemą darbavausi Baikalo aukso ka
syklų įmonėje degalų sandėlininku. 1952 
buvau perkeltas į miškų pramonės ūkį "Bol- 
šaja rėčka". 1953 metais sukūriau šeimą. 
Vedžiau tremtinio dukrą Agnietę, kurios 
tėvelis buvo Lietuvos savanoris, Petras 
Ruzgą iš Utenos rajono. Prieš tremtį Ag-

Prasidėjus Atgimimui, dalyvavau Sąjū
džio veikloje, o nuo 1988—jų Tremtinių 
klubo darbe. 1989 metų vasario 9d. mane 
išrinko Kaišiadorių Tremtinių klubo tary
bos pirmininku. Šias pareigas ėjau devy
nerius metus. Rinkau žinąs apie nukentėju
sius nuo okupantų kaišiadoriečius, surašiau 
tremtinių atsiminimus ir kartu su krašto
tyrininkais išleidome atsiminimų knygeles. 
Jų per 1989-1992 metus parengiau net pen
kias.

Per dešimtį metų Kaišiadorių tremtiniai 
ir buvę politniai kaliniai pastatė du pa
minklus, vienuolika kryžių, du kolplytstul- 
pius. Jų pastangomis iš Sibiro buvo parga
benta ir perlaidota 24 ten mirusių tremti
nių palaikai, perlaidoti 22 partizanų 
palaikai.

LPKTS Kaišiadorių skyriaus tremtiniai ir 
politiniai kaliniai aktyviai dalyvavo visuose 
politiniuose renginiuose.

Dėl pašlijusios sveikatos ilgiau dirbti ne
galėjau, tad 1988 metais sausio mėnesį bu
vau atleistas iš LPKTS Kaišiadorių sky
riaus tyrybos pirmininko pareigų?

(TREMTINYS,1999m. liepos mėn.9d.)
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Žiūr. skelbiitw 
dešinėje:

Lithuania 66c per minute

Latvia 67c per minute

Estonia 48c per minute

From anywhere in Canada for 
a tow monthly fee of $3.96

Give yourself

1944 metų rudenį mane priėmė dirbti 
mokytoju į Pavištyčio pradžios mokyklą 
(Vištyčio valsčius). Dirbdamas 1946-48 me
tais mokiausi (neakyvaizdžiai) Kauno moky
tojų seminarijoje. Pavištyčio mokykloje 
dirbau iki 1949 metų kovo 25 dienos. Pa-
1999.XR.14.

Iš visų Kanados 
vietų, įmokėję 
tiktai $ 3.95 per 
mėnesi,gali te 
skambinti į 
Lietuva per visų 
para, 7” dienas 
savaitėje už 66 
c.per minute. 
Padovanokite 
sau galimybę 
pasišnekučiuoti!

EXCEL Kompanija, 
priklauso Teleglobe 
grupei.

the gift of
Do you wish you could spend more 
time chatting with friends and family
overseas?

Excel Canada's WorldRate One™ buys 
you the freedom to make international 
calls 7 days a week, 24 hours a day, 
for a flat, per-minute, per-country rate. 
And because we're a membei of the

Teleglobe group, one of the top 
telecommunications companies in 
the country, you can trust us to give 
you reliable service and dependable 
products at competitive prices.

Andrew Thompson & Sandra Kletnieks-Thompson 
Baltic Representatives

Mtl: (514) 620- 4576 Ont: (613) 257- 0042 E XC
mde|xndenl tep«,Mntntl<m 
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LIETUVOS POLITINIU KALINIU IR TREMTINIŲ 
SĄJUNGOS VALDYBOS REZOLIUCIJA DĖL 
DIRBANČIŲJŲ PENSININKŲ.

Lietuvoje pensijos yra tokio dydžio, kad dalis 
pensininkų gyvena žemiau skurdo ribos. Pagal ofi
cialią statistikų vidutinė pensija yra 305 lt. o 
aukštų valdininkų atlygiai siekia dešimtis tūks
tančių litų. Todėl ir dirbančiųjų atlyginimo vidur- 
curkis pakilęs iki 1.050 litų.

Daugelis pensininkų, gaudami mažas pensijas,dar 
dirba net ir mažai apmokamuose darbuose. LPKT S- 
gos Taryba nepalaiko siūlymo dirbantiems pensiniu - 
kams mokėti tiktai bazinę 138 lt. pensiją, nes 
savo pensijas jie yra užsidirbę viso gyvenimo darou. 
Nuostata, kad dirbantys pensininkai užima be
darbių vietas, rinkos ekonomikos sąlygomis yra 
nepagrįsta.

Lietuvos Politinių Kalinių ir Tremtinių Sąjunga 
mano, kad Lietuvos Vyriausybei reikia rūpintis 
naujų darbo vietų kūrimu, o ne spręsti biudžeto
klausimus pensininkų sasksita.” 
(TREMTINYS, 1999.lapkričio mėn. 12 d.)

e Valstybinio Socialinio 
Draudimo Fondo "Sodra" 
biudžetą gelbstint, Vy
riausybė nutarė sparčiau 
didinti pensinį amžių. 
Nuo kitų metų pensijų 
amžius bus didinamas 
vienodai tiek vyrams,tiek 
moterims po 6 menesius 
kasmet, kol bus pasiek
tas numatytas senatvės 
pensijos amžius 60 metų 
moterims ir 62 metai ir 
6 mėnesiai vyrams.

Moterys dabar numaty
to senatvės amžiaus pa
sieks 2006 metais, o vy
rai - 2003 metais.

LDDP LYDERIS Č.JUR- 
ŠĖNAS ŽARSTĖ VALSTY
BĖS PINIGUS DRAUGŲ 
VAIKAMS

Prieš penkerius metus 
asmeninė moksleivio To
mo Tolvaišo sąskaita 
JAV banke "First Natio- 
National Bank of North 
Carolina" pasipildė
125.000 dolerių(500.000
litų).

Šiaurės Karolinos(North 
Carolina) valstijos Šarlo
tės Aukštesniosios Mo
kyklos (JAV) dvylikto
kui buvo pervesta beveik 
pusė milijono litų iš Lie
tuvos valstybės biudžeto, 
kurio pajamų planas tais 
metais tik truputį vir
šijo vieną milijardą litų.

Pinigai buvusioje Če
koslovakijoje dirbusio dip
lomato Jono Tolvaišo sū
nui buvo pervesti susita
rus su energetikos mi- 
teriu Algimantu Stasiu
kynu ir tuometinio Sei
mo pirmininko LDDP ly
derio Česlovo Juršėno 
tarpininkavimu.

• 1 BŪTINGĖS Termina
lą lapkričio men.11d.bu- 
vo atplukdyta pirmoji im
portuota naftos siunta iš 
Švedijos, 84.000 tonų. 
Nafta skiriama perdirbi
mui įmonei "Mažeikių 
Nafta".

Rusija naftos tiekimo 
sustabdymą motyvavo 
tuo, kad jų tiekimo kvo
ta pasibaigusi šių metų 
paskutiniam ketvirčiui.
6 psl.

• Kaip žinoma, 1995m. 
pavasarį, derantis del jū
ros sienos Lietuvos ir 
Latvijos tuometiniams 
prezidentams A.Brazaus
kui ir G.Ulmaniui, buvo 
pasirašytas aiškiai ne
palankus Lietuvai memo
randumas Maišiagaloje de
rybų delegacijoms dėl ju
rų sienos koordinačių. Vė
liau A.Brazauskas turėjo 
jį atšaukti.

Opozicijoje esanti LDDP 
buvo pasipiktinusi "Ma
žeikių Naftos" naujųjų 
šeimininkų investuotojų 
amerikiečių sprendimu, 
neleisti įmonėje surengti 
LDDP susitikimo su bal
suotojais. Šioje specifi
nėje įmonėje nėra tikslo 
organizuoti susirinkimus, 
tiesioginiai nesusijusius 
su jos darbu.

Tai labai nepatiko 
LDDP vadovui Česlovui 
Juršėnui, įvertinusiam to
kį sprendimą kaip nede
mokratišką, taip pat pa
stebėjo, kad "Mažeikių 
Nafta" dar nėra privati 
įmonė, nes joje yra ir 
lemianti valstybės kapi
talo dalis (pagal sandė
rį, parduota 33% "MN" 
susivienijimo akcijų ir 
jos valdymo teisė).Pagal 
Lietuvos Seimo statutą, 
Seimo nariai turi teisę 
nekliudomai lankytis su
sitikimui įmonėse, įstai
gose, administracinėse 
patalpose per pietų per
traukas, keičiantis pa
mainoms, arba po darbo.

Dauguma valdančių po
litikų susidarė nuomonę, 
kad sandorio su 
"Williams" priešininkai 
profesionaliai formavo 
atitinkamą priešišką vi
suomenės nuomonę.

SIAUTĖJO SUKČIUS — 
ESTIJOS PILIETIS

Vilniuje, akcines bend
rovės LITĄ darbuotojai, 
atėję į darbą, rado tuš
čias darbo patalpas. Iki 
tol šias patalpas buvo 
nuomojęs Estijos pilietis 
Erwin Leis savo fir
moms "Infolinija" ir "Er
vin inkaso".

Tai buvo didelė 
firma,sudarinėjusi su Lie
tuvos gyventojais jų ver- 
slo. reklamavimo sutar
tis, o dabar pradingo...

Skelbiama, kad suk
čius paliko 2ŪU.000 litų 
skolą, žmoną ir vaikus.

Jau kiek tokių pamokų 
buvo? Neįmanoma, kaip 
rodo nebe pirmoji, ar de
vintoji, ar ir šimtoji afe
ra, gyventi "laisve vi
siems" formule, be jo
kios kontrolės. Tai būtų 
svarbiausias ir didžiau
sias įstatyminis darbas — 
apsidrausti nuo sukčių, 
užkirsti jiems kelią siau
tėjimui.

• Muz.GRAŽINAI LAND- 
SBERGENEI, Seimo Pir
mininko žmonai, Širdies 
Chirurgijos Centre at
likta sėkminga širdies 
kraujagyslių operacija.
o Buvęs ilgą laiką Lietu
vos ambasadoriumi Vene- 
zueloje Vytautas Anta
nas Dambrava paskirtas 
Lietuvos atstovu Ispani
joje.

• Lietuvos Banko val
dybos pirmininkas Rei
noldijus Šarkinas mano, 
kad Vyriausybės patvir
tintas 2000m. biudžeto 
įstatymo projektas di
delio finansų specialistų 
darbo vaisius. Anot jo, 
pajamos ir išlaidos įver
tintos realiai, o tai leis 
derėtis su Tarptautiniu 
Valiutos Fondu.
• Seimo Pirmininkas Vy
tautas Landsbergis pra
nešė gavęs Rusijos amba
sadoriaus Jurijaus Zuba- 
kovb laišką, kuriame pa
geidaujama susitikti su 
Lietuvos parlamentarais, 
remiančiais Čečėniją.
• Prezidentas Valdas 
Adamkus vakar Kijeve 
dalyvavo Ukrainos prezi
dento Leonido Kučmos 
inauguracijos iškilmėse, 
kuriose taip pat dalyva
vo Azerbaidžano, Uzbe
kistano, Lenkijos, Mol
dovos, Baltarusijos, Tur
kijos bei Slovakijos va
dovai.

© Vyriausybė nutarė ap
riboti laikiną teritorinį 
prieglobstį gavusių už
sieniečių kelionių marš
rutus. Uždrausta jiems 
lankytis Lietuvos pa
sienio ruože. Šiuo metu 
apie 160 pretendentų į 
pabėgėlio statusą Lietu
voje įkurdinti Ruklos Pa
bėgėlių Priėmimo Centre. 
Norėdami išvykti iš Cent
ro, užsieniečiai turi gau
ti jo administracijos lei
dimą.

• Nuo 2000 metų vasa
rio mėn. pradžios brangs 
"Lietuvos telekomo" vie
tiniai pokalbiai telefonu 
ir didės abonentinis 
mokestis gyventojams, 
tačiau šiek tiek atpigs 
tarpmiestiniai ir tarp
tautiniai pokalbiai.

• Tarptautinėse sportinių

Sol. Antanas

Kučingis - 
1957 m., 
Gremino 
rolėje, 
operoje 
"Eugenijus 
Onieginas"

9 Š.m. rudenio pabaigoje 
Vlniaus Menininkų Rū
muose buvo iškilmingai 
paminėtas sol.ANTANAS 
KUČINGIS — jo 100-sios 
gimimo metinės ir ne
paprasto diapozono bosi
nio balso, puikaus vaidy
binio talento dainininko 
kelias. Jis Lietuvos Ope
rai sukūrė 61 vaidmenį, 
trium fališkai buvo su
tiktas Prahos Valstybinia
me Teatre (1937m.). 
Koncertavo žymiausiuose 
Eoropos sostinių teatruo
se.

Tačiau, buvęs kariškis 
ir išėjęs į atsargą majo
ro laipsniu,nepatiko uzur-
patoriams: 1948m.buvo
išgabentas į Sibiro lage
rius ir sugrįžo į savo 
gimtąjį kraštą tiktai 
1957 metais.

Balso buvo nepraradęs 
ir Operoje vėl dainavo 
Mefistofelį,don Bazilijų, 
Gremino("Eugenijaus Onie 
gino" operoje), sukurė 
naujus vaidmenis Verdi 
"Don Carlos", D.Dvario
no "Dalia", Offenbacho 
"Hoffmano pasakos" ir 
Mozarto "Pagrobimas iš 
Seralio" operose. Nežiū
rint išskirtinos vietos

šokių__ varžybose "Tanz
Gala" Vokietijoje Lietu
vos klasikinių šokių čem
pionai Arūnas Bižokas ir 
Edita Daniutė iš Kauno 
"Sūkurio" klubo iškovojo 
pirmąją vietą. Šiose van- 
žybose iš viso dalyvavo 
30 šokėjų porų iš 20 ša
lių.

LIETUVIŲ DOKUMENTI
NINKAI LAIMĖJO PRIZĄ 
ISPANIJOJE

Ispanijoje, Bilbao mies
te, lapkričio mėn. pa
baigoje vyko Tarptauti
nis Dokumentinių Filmų 
Festivalis. Režisierių 
Dianos ir Kornelijaus Ma 
tuzevičių filmas "Būti" 
laimėjo pagrindinį prizą.
• Nauji lietuvių doku
mentininkų darbai paro
dyti ir Briuselyje, Bel
gijos sostinėje: Henriko 
Šablevičiaus "Sustingęs 
tvermės metas", dvi Dia
nos ir Kornelijaus Ma- 
tuzevičių juostos "Te- 
ateinie" ir "Būtį" bei Al
gimanto Maceinos "Juo
da dėžė".

•Gruodžio mėn. 17 23d.G.
Jekatenburgo Kino Fes

tivalyje Rusijoje bus ro
domas naujausias

lietuvių solistų eilėse,jis 
buvo, nors ir labai entu
ziastingai publikos ir pro
fesionalų įvertinamas,vi
sokiais būdais, subtiliais 
ir grubiais, žeminamas, 
kilnojamas iš vienos vie
tos į kitą (net "nežino- 
mųjų"stipriai primuštas). 
Apdovanotas ne tiktai 
muzikalumu bei sceni
niais gabumais, bet ne
mažiau imponuojančia 
kilnios asmenybės pri
gimtimi, nepalūžo drama
tiškose sąlygose. Jo svei
kata jam dar leido . 
dainuoti, sulaukus 80 me
tų.

Kauno Muzikinio Teat- 
ro iniciatyva ir mece
natų lėšomis sodelyje 
prie Kauno Teatro pasta
tytas skulptoriaus Stasio 
Žirgulio sukurtas solisto 
Antano Kučingio biustas 
Vyko operos "Faustas" 
spektaklis. Valstybiniame 
Operos ir Baleto Teatre 
Vilniuje sol.A.Kučingis 
taip pat paminėtas FAUS 
TO spektakliu.

Kultūros Ministerijos 
skirtomis lėšomis dus 
prikalta memorialinė len
ta Vilniuje, Raseinių 
gt.Nr.5 name, kur jis gy
veno.

Audriaus Stonio filmas 
"Fedia . Trys minutės po
didžiojo sprogimo".

• Žymaus XX amžiaus 
Vilniaus spaustuvininko 
ir leidėjo Juozapo Za- 
vadskio(Jozef Zawadzki) 
atminimą pagerbė sosti
nės inteligentija. Pa
gerbimo ceremonijoje da
lyvavo į filmo "Ponas 
Tadas" premjerą Vilniuje 
atvykusi Lenkijos Pre
zidento žmona Jolanta 
Kvasnevska. Šv.Jonų gat
vėje, prie buvusių J.Za
vadskio spaustuvės ir 
knygyno patalpų, garbio
ji viešnia atidengė balto 
marmuro memorialinę 
lentą.

• Nuo gruodžio mėn. 1d.
Ministerio Pirmininko at
stovu spaudai pradėjo 
dirbti istoriko išsilavi
nimą turintis Audrius Ba
čiulis, buvęs dienraščio 
"Respublika" korespon
dentas. Pirmąją savo 
darbo dieną Premjero 
atstovas spaudai daly
vavo Vyriausybės posė
dyje.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.24



U>UĮ PROGA

Sveikiname 
seses ir brolius šaulius 
ir linkime daug šventiško 
džiaugsmo ir laimės 
2000 metais, gražaus ir 

sėkmingo šauliško darbo

JAU SULAUKĖ SAVO 50-ies METŲ VEIKLOS JUBULIEJAUS,MONTREALIC 
AUŠROS VARTŲ P-JOS choristaj ir jų šeimos,kartu su kun.K.Ambrasu SJ' 
svečiu iš Brazilijos kun.P.Mališka, Choro vadovu Antanu Mickumi ir, 
dirigentu-muz.Laurenti Djintcharadze SVEIKINA visus NEPRI-i 
KLAUSOMOS LIETUVOS skaitytojus KRISTAUS GIMIMO ŠVENTĖS IR. 
NAUJŲJŲ 2000-jų METŲ PROGA. 1

“ HAMILTONO DLK ALGIRDOįįį ***"■ šauliu kuopos valdyba

41 V d® I h

N U S I Š K I M E:

-Studentas ištraukia egzamino bilietą, perskaito
klausimus ir nedrąsiai prašo profesoriaus: 
-Gal galėčiau traukti kitą?
-Bandykite.
Studentas paima kitą bilietą, perskaito ir atsidusęs 
padeda atgal.
-Galėčiau trečią?
-Duokite man savo įskaitų knygutę! -Sako profeso
rius, paima ją ir įrašo 5. Studentas padėkoja ir iš
eina.
Šalia profesoriaus sėdintis asistentas nustebęs klau
sia:
-O už ką penki?!
-Jeigu ieško, vadinasi kažką moka!

-Tu šiandien vėl paėmęs?-klausia vienas draugelis 
kito.
-A, tai kad labai susinervinau—vakar su žmona su
sipykau.
-Del ko?
-Del gėrimo...

Kartą Einšteino,, paklausė, kaip padaromi išradimai, 
stulbinantys pasaulį.

-Kas yra diplomatija?
-Tai menas pakelti antakį, o ne balsą.

Vakarėlyje šokdamas vaikinas stipriai apglėbia part
nerę ir šnibžda jai į ausį:
-O! Aš jaučiuosi kaip rojuje!
-Tikrai? - atsako ji. - O aš kaip autobuse.

metu

Gerų, ir laimingų metų visiems

Meras

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

TEIRAUKITĖS: 

87-ACCĖS 
(872-2237) 

#610

Tik už $ 5,- ir tik montrealieČiams 
Šios kortelės parduodamos Accės 

Montreal biuruose ir savivaldybės 

bibliotekose.

Tegul šis naujas tūkstantmetis atneša jums 
visiems šalia laimės,-vilties, meiles ir 
sveikatos.

Mano bendradarbiai ir aš lauksime jūsų 
miesto Rotušėje pasidalinti išimtinais Šven 
tiškais momentais gruodžio men.24-25 d.d. 
kaip ir gruodžio men.31 d., vakare.

Apdovanokite švenčių sezono 

savo artimuosius dovana, kuri bus 

naudinga ištisą meta. Kortelė Accės 

Montrėal tinka Įvairiems atpiginimams 

ar įėjimams veltui Į daugiau kaip 

80-tį laisvalaikio ir kultūrinių renginių 

mieste.

-Labai paprastai, - atsake sis - Visi žino, kad to 
padaryti neįmanoma. Atsitiktinai atsiranda vienas 
neišmanėlis, kuris to nežino. Jis ir padaro atradimą.

Šiais metais šventės sutampa su nau
jojo tūkstantmečio pradžia. Šio džiaugs
mingo laikotarpio proga aš siunčiu nuo
širdžiausius linkėjimus visiems montrealie 
ėiams ir montrealietems.

1999.XH.14

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


* KLB Krašto ir Toron
to A-kės Valdybos 
PRISIKĖLIMO P-jos Paro
du salėje gruodžio mėn. 
3 d. surengė išleistuves 
dr,Alfonsui Eidintui,jam 
ir seimai sugrįžtant į 
Lietuva, kur jis dirbs 
Užsienio Reikalų Ministe
rijoje.

išleistuvėse dalyvavo 
apie 40 Bendruomenės 
veikėjy ir svečių.Progra- 
mai vadovavo R.Žilins
kienė. Po Šiltos vakarie
nės, kuria paruošė B.Sta 
nulienė 
ir Ii 
išsakė, 
KLB 
pirm, 
dos Lietuvių Jaunimo S- 
gos atstovės, 
Generalinis 
Kanadoje Haris

atsisveikinimo 
įkėjimi^ žudžius
dovaneles Įteikė 
Krašto V-bos 

A. Vaičiūnas, Kana-

Garbės 
Konsulas 

Lapus.

Šiltai savo padėkos 
žodyje įvertino Kanados 
lietuvius dr.A.Eidintas
ir jo žmona Birutė,tal
kinusi Ottawoje dr.Vinco 
Kudirkos lietuvių mokyk 
loje- « v, •• 

Savo ruožtu jie 
palinkėjo Kanados lietu
viams ir toliau taip 
vieningai ir sėkmingai 
dirbti.

Ambasadorius perskai
tė, o -paskui jteike 
pirm. A.Vaičiūnui Prezi
dento Valdo Adamkaus 
padėką “ Kr Bendruome
nei už surengtas iškil- 

jo vizito Kanadoje 
Išvykstantiems

buvo sugiedota "Ilgiausių 
Metų", taip pat padary
ta nuotraukų.

mes 
metu.

© Advento Susikaupimus 
Anapilyje pravedė Lukšių 
P-jos kleb.kun.Gvidas Pu- 
šinaitis Lietuvos Kankiniu“ 
bažnyčioje, Wasaga Beach 
miesto Gerojo Ganytojo, 
ir Delhi miesto Šv.Kazi
miero bažnyčiose.

♦ "Prisikėlimo" P-ioje 
prieškalėdinį susikaupimą, 
pravedė kun. Julius Sas
nauskas, OFM gruodžio 
men. 10 d. Mišiomis ir 
pamokslu.

Bibliotekos 
užsie- 

autoriu 
ir anglu

e Lietuvos 
laoai pageidauj 
nio lietuvių 
knygų lietuvių 
kalbomis. Taip pat būtų
labai naudinga gauti 
Lietuvių Enciklopedijąjš- 
leista Bostone, ,JAV, 
"National Geographies" 
ir kitų žurnalu komplek
tus. Knygas galima pri
statyti i Lietuvių Namus.

Daugiau informacijų 
gausite pas V. Kulnį tel; 
416- 769-1266.

J.O.Kirvaičiai padovano
jo 1 komplektų Lietu - 
vių Enciklopedijos.

Už dovana nuoširdžiai 
dėkojame!

8 psl.
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UŽDARYTA LIETUVIŲ 
PARAPIJA

• Winnipeg© Vyskupijos 
parėdymu, nuo 1999m. 
lapkričio mėn.28d.lietu
vių šv.Kazimiero šven
tovė uždaroma ir para-

pija panaikinama,~ nes 
mirus prel J.Bertašiui,nė
ra galimybės gauti kuni
go. Paskutines pamaldas 
šventovėje, sekmadienį, 
lapkričio men.28d. atna
šavo Winnipegb arkivys-

Malonių Kalėdų švenčių 
ir laimingų naujų 2000 metų
giminėms, draugams ir visiems 

pažįstamiems linki —

Stasys, Marija ir Dana JOKŪBAIČIAI

8 SVKAIMI IR
NAŲJŲ proga

K nuoširdžiai linkime ITm8. 'AS LAIMĖS ir SĖKMĖS 
mieliems

w kooperatyvo
W nariams ir
s visiems tautiečiams-

Toronto Prisikėlimo parapijos
‘t kredito kooperatyvas

kūpąs J.L.Wall. Jis pra
nešė, kad spalio mėn.Ro
moje vykusiame vyskupų 
suvažiavime turėjo pro
gos pasitarti su arkivys
kupu A.J.Bačkiu, bet ir 
Lietuvoje šiuo metu trūks
ta dvasiškių. Sąlygos bus 
sudarytos lankyti lenkų, 
Šventos Dvasios švento
vę, Kurios naujai paskir
tas klebonas, punskietis"

I.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ^'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,

PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS 

-------------- 999 College St.. Toronto. Ontario M6II IAS 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

AKTYVAI per 58 milijonus dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind................... 3.75%
180-364 d. term.ind.................. 3.75%
1 metų term, indėlius...............4.00%
2 metų term, indėlius...............4.10%
3 metų term, indėlius.............. 4.20%
4 metų term, indėlius.............. 4.25%
5 metų term, indėlius.............. 4.50%
1 metų GlC-mėn.palūk.............3.75%
1 metų GlC-met. palūk............ 4.25%
2 metų GlC-met. palūk............ 4.35%
3 metų GlC-met. palūk............ 4.45%
4 metų GlC-met. palūk.............4.50%
5 metų GlC-met. palūk.............4.75%
RRSP, RRIF ir OHOSP............ 3.50%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind..... 4.25%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind.....4.35%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind..... 4.45%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind..... 4.50%
RRSP ir RRIF-5 m.term.lnd.....4.75% 
Taupomąją sąskaitą.................2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk........ 2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk.iki......... 2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk....................2.75%

Asmenines paskolas 
nuo................ 7.75%

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

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

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

A.Degutis kalba lietuviš- 
kai.Atrodo, istorija pasi
kartoja, nes pries antrą
jį Pasaulinį karą tikin
tieji lietuviai taip pat 
lankė tą pačią lenkų 
šventovę. E.Kalasauskas 
Mažiems telkiniams išei- 
tis-keliaujančio kunigo re 
guliariai, kad ir ne kas 
sekmadieni aukojamos Mi 
sios...

Sveikiname visus 
lietuvius

SVKALEDU
NAIJJVMĘTU
proga ir linkime 
Dievo palaimos 
ateityje -

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS 

"PARAMA"
1573 Bloor St. West. Toronto 

_ _______________________,_______ “

Telefonas 416 532-1149

UETUVIŲ fffT
KREDITO TIT I—.
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 110 milijonų dolerių
MOKA:

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

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

(US dol. Sav. Acc.).

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

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

Duodame:
- asmenines paskolas 

Iki $250,000;
- mortgičius Iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Une of Credit) Ir
- komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

VPLUS
Nemokama narių gyvybės drauda (taupymos sąsk.) pagal santaupų 
dydį iki $2,000.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler's cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų. 
Nekilnojamo turto paskolų (mortgage) drauda (Credit Union 
Insurance Services). Persiunčiame pinigus (Wire transfer) į Lietuvą 
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.25



floridą
ŽIEMOS SEZONO 
ATIDARYMAS KLUBE

Lapkričio jnėn.12d. įvy
ko metinis žiemos sezo-’ 
no atidarymas, kuriame 
dalyvavo virš 180 as
menų.

Po pirm.Albino Ker
niaus sveikinimo žo
džio svečiams, o ypač 
grįžusiems iš šiaurės pra
leisti žiemą, klubo tau
tinių šokių grupė"Audra” 
pašoko ketvertą šokių. 
Grupė ruošiasi dalyvauti 
Tautinių Šokių Šventėje 
Toronte, todėl repetuoja 
vasarą ir rudenį, vado
vaujant Daliai Adomai-’ 
tienei.

Po skanios vakarienės, 
svečiai galėjo linksmai; 
pasišokti iki vidurnakčio 
prie geros "Lorelei" or
kestro muzikos.
KLUBO 2000-jų METŲ 
VALDYBA

Lapkričio mėn.20d.Lie
tuvių Klubo narių susi
rinkime buvo išrinkta 
valdyba 2000 metams.

Balsų skaičiavimo ko
misija, Nominacijų komi
sijos pirmininkui A.Gu- 
doniui pranešė, kad visi 
valdybos pareigūnai su
tinka pasilikti savo pa
reigose dar vieniems me
tams ir neatsiradus kitų 
siūlymų iš sales, kiekvie
nas pareigūnas buvo at
skirai patvirtintas.

2000 metų valdybą, su 
daro pirmininkas Albinas 
Karnius, vicepirmininke 
Loreta Kynienė, sekre
tore Kleofa Gaižauskie- 
ne, iždininKas Vladas Bik- 
nevičius, sąskaitybos ve
dėjas Jonas Kirtiklis. Di
rektoriai: Dalia Adomai
tienė, Ada Balbatienė, 
Juozas Gečas, Janina Ja- 
rašienė, Akvis Kovera, 
Vaclovas Petkus ir Al
dona StasiukeviČienė.Pa
gal balsų daugumą, kan
didatais liko ’’Liuda 
Petkienė ir Gražina 
Cibienė. į revizijos ko
misiją išrinkti: Alvitą 
Kerbelienė, Pranas Kava- 
liausKas ir Dainius Vai- 
dyla. Kandidatas Alek
sandras Daunys.

Klubo pirm.Alb.Kar
nius savo pranešime iš
vardino visas klubo veik
los šakas, kurios reika
lingos,kad galėtume puo
selėti pilną lietuvišką 
veiklą St.Petersburge.Jis 
nurodė žymesnius rengi
nius, kuriuos valdyba su
rengė per šiuos metus. 
Dėkojo visai valdybai už 
gerą darbą per visus 
metus. Atskirai išreiškė 
padėką Mečiui Šilkaičjui 
už sekmadienio popiečių 
paįvairinimą žiniomis iš 
Lietuvos ir Alfonsui 
Aleksiejūnui,kuris daž
nai gelbėjo klubo pasta
to priežiūros reikaluose. 
Vėliau iškelta keletą 
klausimų ir pageidavimų 
į kuriuos pirmininkas pa
žadėjo atsižvelgti val
dybos posėdyje. Po susi
rinkimo visi pasivaišino 
kava ir pyragu!

SV KALĖDŲ

L.K. MINDAUGO- NERINGOS ŠAULIU KUOPA

ventu
savo gimines

GASPARAS ALINA USKAS
proga

$v kalėdų ir

švenčių

PROGA

KALVAITIS

2.50%
4.25%
4.50%
4.65%
4.70%
5.00%

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

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

N UOŠIRDŽI AI SVEIKIN U

FUNERAL HOME 
Br J.F. Wftson & Sons Ine. 

123 Maple Blvd. 5784 Verdun Av 
Chotoouguy, Quo. Vordun, Quo., 

Tel: 691-4763 Tel: 767-9956

Lietuvių Kredito 
Kooperatyvas laika

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

Tel. 905 544-7125

NAŲJV
švenčių proga sveikinu

visus savo draugus, ■artimuosius 
ir pažj Štamus, linkėdamas

daug laimės —

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ 

INTERAC KORTELĖ

KAILIŲ SIUVĖJAS

Telefonai: 844-7307 Ir 288-9848

švenčių
KLIENTAMS IR VISIEMS 
MONTREAL") LIETUVIAMS

NAUJŲ METŲ
Šviesoje ui Lietuvos laisvę Žuvusioj ų 
brolių tėvynės meilės ugnis tebūna 
Švyturiu visiems pasaulyje esantiems 
sesėms ir broliams Šauliams —

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

Džiugių gVJALĖDŲIR
LAIMINGŲ 

linki visiems lietuviams 
giminėms, draugams ir pažįstamiems

HKjjnBrwHBnni lietuviškos■ M RADIJO
PROGRAMOS

e < VEDĖJAS

JJį VISUS SAVO KLIENTUS, DRAUGUS IR 
B PAŽYSTAMUS SVEIKINA 
JSt Genovaitė ir Leonas BALAIŠIAI

2 O O O N
proga

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)...............
1 m. ind..................
2 m. ind..................
3 m. ind........ ..........
4 m. Ind........ ..........
5 m. ind...................

Sį NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA SAVO NARIUS įg
BEI VISUS LIETUVIUS IR LINKI įjį
GRAŽIU, SVEIKU IR LAIMINGU DIENU, -

Valdyba, Komitetai ir Tarnautofai

VIENINTELIS LIETUVIŲ, BANKELIS KANADOJE 
________ ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

9 psl.1999.XH.14.
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laimingų bei sėkmingų

Jonas BITNERIS

K.L.K. MOTERŲ D-jos MONTREALIO SKYRIUS

Kalėdų švenčių

MONTREALIO AUKSINIO AMŽIAUS KLUBAS

SVEIKINA VISUS TAUTIEČIUS SU

S v. Kalėdomis

IR LINKI DAUG LAIMES

IR SVEIKATOS

2000 Metais!

dalyviai 
Albinai 

pavaišinimą 
pietus, ku- 

loterijoje 
ir p.Tušie-

Kalėdinių švenčių 
Naujųjų 2000 -ųjų metų

PROGA. LINKI SVEIKATOS

Naujų metų 
linkime savo giminėms, 
draugams ir 
pažįstamiems —

Silvija ir Vincas 
pieCaičiai

SVEIKINA NARES

VISUS TAUTIEČIUS

j Su šauliška pagarba.-
jį L.K. MINDAUGO - NERINGOS
į Šaulių Kuopos vadas Antanas Žiūkas
A

v&ė*. ■«*>>. xm** Xu*’’. '

1 IR DIEVO PALAIMOS 

fe ATEINANČIAIS METAIS

Malonių Kalėdų švenčių 
ir laimingų naujų metų

Giminėms, draugams ir pažįstamiems linki 
Jonas Šulmistras

f
šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų 

proga
sveikinu ir geriausius linkėjimus 
siunčiu “NL*' leidėjams, redakcijai 
ir darbuotojams, draugams ir 
pažįstamiems -

Augustas M y 1 ė,
Si Vievis

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU 
visus gimines, artimuosius, draugus bei 
pažįstamus KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga 

linkiu laimingų NAUJŲJŲ 2000-jų METŲ

proga
GIMINĖMS, ARTIMIESIEMS, DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIESIEMS 

LINKIME SVEIKATOS IR SĖKMĖS
A.J.Išganaičiai.V.A.Kęršuliai,M.V.Murauskai,G.Sibitienė su šeima,

V. Skaisgirys,J.S.Skučai,A.Z. Urbonai, 
I.Vazalinskienė su šeima

Nuoširdžiai dėkoju Toronto Vyrų_ Chorui 'ARAS',' 
jo vadovei muz. Lilijai Turūtaitei, pianistei Edi
tai Morkūnienei už labai gražią programą Mont- 
realyje.AV Parapijos salėje ir Mišių metu.

Didelė padėka "VILNIAUS" Šaulių Rinktinės Ka 
nadoje vado pavad. Vytautui Pečiuliui už įdomia 
paskaita^ Lietuvos Kariuomenės 80 m. sukakties 
minėjimo proga. Taip pat už ruošos atvykimui į 
Montrealį koordinavimą^

Nuoširdžiai dėkoju šaulei sesei Genei Rimeikie
nei už suorganizavimą^ vaisiu tarnybos ir atliktus 
šeimininkavimo darbus. Taip pat didelė padėka 
visiems, atėjusiems į talką: Zigmui ir Alvyrai 
BurkšaiČiams, Rūtai Žiukienei, Sharon Rimeikienei 
Genei Balaišienei, Danai Urbonavičienei,Sheila Ba- 
brauskienei ir visoms ponioms už pyragus bei 
kruopštų stalų aptarnavimą.

Dėkoju šaulei sesei Aldonai VaiČiakauskienei už 
programos pravedima ir stalų tarnybos priežiūrą,o 
Linui Šlykai už stalų sutvarkymą.

Dėkoju Aleksandrui Piešinai ir Alfredui Piešinai 
už parūpinimą motelio -’ARUr'apsistoti.

Ačiū vėliavų tarnybai ir dirbusiems prie įėjimo, 
bare ir ypač- visiems gausiems dalyviams minėji
me.'

• LIETUVIŲ RADIJO 
valandėlės programa bus 
girdima gruodžio mėn.25 
d.,per CFMB,bangiu 1280 
AM, 9 val.vakaro iki 
10:30 val.v.

Viso pasaulio lietuviai 
šia kalėdinę programą 
gali girdėti per Internetą 
Lttp: www.cfmb.ca.
• Montrealio šeštadie
ninės Mokyklos pravesta 
Kalėdinė eglutė vaikams, 
sutraukė nemažą skaičių 
vaikučių, jų tėvelių ir 
kitų svečių. Platesnis ap
rašymas Kitame numeryje.

ĮDOMI IŠVYKA
Š.m. lapkričio men.24d 

Šv.Elzbietos Moterų drau
gija (šv.Kazimiero pa
rapija) organizavo įdo
mią išvyką į -Eastern 
Townships.

Pro autobuso langus 
grožėjomės snieguotais 
kalnais, ežerais, vėlyvo 
rudens gamtovaizdžiais.

Dalyvavome Mišiose 
Benediktinų vienuolyne,bu
vome sužavėti dvasingo
mis, pakilios nuotaikos, 
Gregorinėmis giesmėmis.

Po pietų, vyno gamyk
loje, kur vadove supažin
dino su gėrimų gamybos 
ir degustavimo technolo
gija, turėjome galimybę 
įsigyti įvairių gėrimų, tin
kamų dovanoms ir Naujų 
Metų tūkstantmetiniam 
sutikimui.

Ekskursijos 
dėkoja Jonui 
Zienkoms už 
ir už dvejus 
riuos išlošė 
p.Paškevičius 
ne.

Grįžome namo kupini 
naujų įspūdžių, patenkin
ti kelione, už kurią dė
kingi pirmininkei Albinai 
Astrauskienei, Vandai 
Ruzgaitis ir Kristinai Ši- 
monelienei.

Petras Ibianskas

montreal
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montreal
DARBO | 
. VALANDOS

Penktadienį- GRUODŽIO 
mėn. 24 d. - 9 - 2 val.p.p 
Pirmadieni - GRUODŽIO 
men. 27 d. - uždaryta 
Antradienį - GRUODŽIO 
men. 28 d. - uždaryta

Penktadieni - GRUODŽIO 
mėn. 31 d. - 9 - 2 val.p.p 
Pirmadieni ir Antradieni, 
SAUSIO mėn.3 ir 4 d.d. 
nedaryt a~

• “LITO" nariai gali pasi
imti sieninius 2000-jų 
meti£ kalendorius 'LITO" 
skyriuosei

MIRUSIEJI:
• Emma SULMISTRIENĖ 
-OSWALD, 73 m.,mirė po 
daugiametės ligos Roy -
al Victoria ligoninėje.

Liko vyras Jonas, 
duktė Loreta ir sūnūs 
Albertas su šeimom iš, jų. 
tarpe 3 vaikaičiai.

Palaidota Notre Da
me des Neiges kapinėse. 

Užuojauta artimiesiems.

MALONŪS 
SKAITYTOJAI !

Metams baigiantis, pa
tikrinant kartoteką, ra
site, kad kai kurie skai
tytojai yra pamiršę už
simokėti už poros metų 
prenumeratas. Jeigu iš
siųsti priminimo laiškai 
būtų Jums neaiškūs,pra
neškite. Mes bandome iš
lyginti atsilikimus, kad 
būtų galima laiku suves
ti biudžetą ir užtektų 
pakankamai lėšų toliau 
leisti laikraštį.

Dėkojame iš anksto už 
talką.

P.S. Šis "NL” 25 nr.yra 
paskutinis šiais metais.

Ateinančio Sausio

SVEIKINAME 
gimines, draugus 
ir pažįstamus 4 

Šv. Kalėdų ir 
Naujųjų a©©© 
METŲ proga

Milana ir Albertas JONELIAI

Danutė ir Bronius STAŠKEVIČIAI

Romas R. OTTO JS

Regina PIEČAITIENĖ ir sūnus JUOZAS 5t

Bronė ir Mečys MAKAUSKAI

mėn.4d. pasirodys ”NL" 
Nr.1.

Būtų labai svarbu, kad 
visi prenumeratoriai at
siskaitytų metų pradžio
je

Dėkojame iš anksto už 
Jūsų dėmesį.

”NLnValdyoa

GRAŽIAI MINĖJO 
LIETUVOS KARIUOMENES 
ŠVENTg

Š.m. lapkričio mėn.28d 
Montrealio telkinyje Lie
tuvos kariuomenės šven
tės minėjimą suaktualino 
atvykęs prelegentas Vy
tas Pečiulis, seniai čia 
begirdėtas Toronto 3U- 
ies vyrų choras ARAS, 
muz.Lilija Turūtaitė, 
pianistė Edita Morkūnie
nė. ARAS ir Lilija Tu
rūtaitė giedojo iškilmin
gų pamaldų metu baž
nyčioje.

Šiemet buvo labai ma
lonu išklausyti prele-

Nijolė BAGDŽ1ŪNIENĖ

Ona ir Jonas ŠE1DŽIAI

nstaus Gimimo

proga

SVEIKINAMI

parapijiečius ir visus 
tautiečius, kur jie 
bebūtų.

Tesaugo ir globoja 
Viešpats ir toliau 
mus visus ir mūsų 
Tėvyne Lietuvą -

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS TARYBA 
KUNIGAS IR SESELĖS

• Pradžia - 8 val.vakarn
• Gros muzika, bus šampano, šokių ir juokų;

• Veiks bufetas, valgis suneštinis.
Įėjimas • $12, vaikams iki 10m. amžiaus - nemokamas!

BILIETUS IS ANKSTO GAUSITE PAS TARYBOS NARIUS
Rengia: Ausros Vartų Parapijos Taryba

•’C,

gento vaizdingo žodžio, 
įpinto eiliuotais pos
mais apie trejopus sa
vanorius ir seniai begir
dėto ARO šaunų daina
vimą.

Buvo malonu jgirdėti, 
kad Montrealio Vyrų Ok
tetas kolegiškai pasida
lino "Kaip aras pašau
tas- daina ir jie mums 
gražiai padainavo.

Ilgį dainų pynę supynė 
ARAS ir jo vadove 

muz.Lilija Turūtaitė, at
likusi savo maloniu bal
su porą dainų.

įspūdingai skambėjo a 
capella ir karinės dainos 
ir vyrų gerai subalansuo
tas choras.

Malonu, kad įvertintas 
šaulės Aldonos Vaice
kauskienės ilgų metų 
sąžiningas darbas šaulių 
Sąjungoje, jai įteikiant 
šaulių Žvaigždės Ordiną. '

Ypač malonu, kad 

mūsų šauliai čia, kad ir 
be ordinų, sugeba ištiki
mai nepmiršti šaulių ir 
kariškių.

Viešnia, leitenante Ak
vilė Šidlauskaitė padė
kojo už pakvietimą daly
vauti šventėje, jai, diri
gentei ir pianistei buvo 
įteikta po rožę.

Jei šauliai buvo mums 
suruošę tokią netikėtai 
malonią programą, tai ir 
montrealiečiai atsilygi
no: prisirinko pilnutėlė * 
salė. d.

Lietuvos Kariuomenės Šventės minėjime: Tradicinį vainiką Žuvusiems už Lietuvos laisvę prie paminklinės lentos AV P—jos 
bažnyčioje nešė broliai Paulius ir Antanas Mickai, eisenoje lydėjo svečiai kariškiai iš Lietuvos, atliekantys prancūzų kalbos stažą 
bazėje St.Jean-sur—Richelieu Itn.Akvilė Šidlauskai te, vyr.ltn. Ramūnas Narbutis, kpt. Ramūnas Tutenis. De^inėje-dalis Toronto Vyrų 

Choro ARAS pianistė Edita Morkūniene, vadovė - dirigentė Lilija Turūtaitė ir priekyje- Aldona Vaicekauskienė, pravedusi programą
Nuotr.A.J. Mickaus

1999.XR.14. 11 psl.
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montrea

MOILTR^ALIO LIETUVIU
KRgDITOariUA

LITAS
Valdyba ir Tarnautojai 

sveikina
visus “Lito ” narius ir nares
švenčių proga ir linki

r laimingų bei
džiaugsmingų

2000-jų metų.

• Montrealio skautų Kū
čios vyks š.m. gruodžio 
mėn. 17d. AV parapijos 
salėje,pradžia 7 val.vak.

• AV PARAPIJOS DVA
SINIS SUSITELKIMAS 
vyks š.m.gruodžio mėn. 
17 ir 18 dienomis vaka
re. Jį praves kunigas iš 
Lietuvos S.Kazėnas SJ.

Pradžia 6 vai.vakare.

"VAIKO TĖVIŠKĖS NA
MAMS" AUKOJO:
A.a. Marijos Girdžiuvie- 
nės atminimui po $20 
E.Szewczuk, Br.Ben- 
džienė.
A.a. Alissos Makauskai
tės prisiminimui $20 
Br.Bendžienė.

Nuoširdžiai dėkoja 
KLK Moterų D-jos Mont
realio sk.Valdyba.

Šv. Kalėdų

Naujų Metų 
proga

visus savo klientus, draugus ir pažįstamus 
nuoširdžiai sveikina —

PIRKIMO ir PARDAVIMO AGENTAS ft
PAUL RUTKAUSKAS (ROSS) ft
5344 Verdun Ave., Que. Canada, H4H 1K4 ft 
Tel: (514) 766-3586; namų -(514)365-7060 ft

Dr.PHILIP STULGINSKIS, dantistas ft 
8606 Rue Centrale, Suite 209, LaSalle,Que. ft

Tel.: 364-4658 £

l)K. ALENAS (ALAIN) PAV1LANIS * 
Šeimos gydytojas *

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika;

734 2677 B
St. Mary’s Hospital ft 
3830 Lacombe Ave., ft. 
Montreal, QC., H3T 1M5 ft

ft Privatus kabinetas
« 932-8441•y 3767 Notre Dame W. 

Montreal, QC.,
ft. H4O 1P8

<5 (Metro Place St.Henri) (Metro Cote des Neiges) ft

jHtwmeiwwtwwwwtfwiiweww B
X Notarė
ft RŪTA POCAUSKAS-RUDINSKAS Jg
5* L.L.L. D.D.N. ft

1610 Ste.Catharine St.West, Suite 405 J
Montreal, Quebec H3H 2S2 ’

Tel: 931-7174 ’

• AV Parapijos Taryba 
ragina, norinčius dalyvau
ti Naujųjų Metų sutiki
me, bilietus įsigyti iš 
anksto pas Tarybos narius.

KALĖDINIAI POBŪVIAI
Š.m. gruodžio mėn.5d. 

KLK Moterų Draugijos 
Valdyba savo narėms ir 
jų artimiesiems surengė 
gražias kalėdines vaišes 
Seselių Namuose ir į jas 
atsilankė nemažai žmo
nių. Pirmininkė G.Kudž- 
mienė ta ptoga perskai
tė ištrauką is psicholo
go A.Poškaus knygos”Žmo- 
gaus meilės”. Skaitinio 
mintys labai tiko prieš
kalėdiniam susikaupimui.

Kun.K.Ambrasas palai
mino stalą. Vaišės buvo 
labai puikiai paruoštos 
ir priminė mažąjį Velykų 
stalą. Prie staliukų, pa
puoštų žvakėmis, svečiai 
pasivaišino ir pabendravo 
kaip viena šeima jaukio
je kalėdinėje aplinkoje. 
Be to, norint paįvairinti 
popietę, buvo sudaryta 
proga loterijos būdu lai
mėti Reginos Piečaitienės 
atvežtą iš Lietuvos nu
piešiamą kalendorių,kurį 
laimėjo J.Zabieliauskas.

Tokiu būdu, šventinė
mis vaišėmis ir jaukiu 
pabendravimu, buvo pa
minėta šios Draugijos 
metinė šventė.

Tą pačią dieną 
Šv.Onos D —jos narės • 
turėjo savo prieškalėdinį 
pobūvį - apie 16 šios 
Draugijos narių buvo pa
vaišintos pietumis resto
rane.

Tai yra graži tradicija, 
kai organizacijos pavai
šina nares nemokamais pie
tumis prieš Kalėdas.Visus 
metus dirbusios savo or
ganizacijoms, jos kartą 
per metus yra pagerbtos 
šių gražių žiemos šven- 
čių proga. Njjol. B
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LITAS KREDITO UNIJA
1475 de Sėve, Montreal, Que.H4E 2A8 

Tel: 766-5827; Fax; 514-766-1349 
Skyrius - 3907A Rosemont Blvd.

MOKA UŽ:

Certifikatai (m i n. $1.000.00)
1 metų
2 metų
3 metų
4 metų
5 metų
Terminuoti indėliai ■ 
1 metų 
180 d. 
120
60 
30 
iki

4.25 
ZL25. 
JLUQ

JUKI

364 
179 

d.- 119 
d.- 59 
30 d.

d

3.50
•

3.00■
3.00
3.00

M 

• —— 3.00
o

Taupomos sąskaitos
Specialios 1.25 
Kasd i en i n6s, 1.25

RRSP & RRIF
Taupoma ■
1 metų •
2 metų ■
3 metų •
4 metų ■
5 metu 

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

IMA UŽ:
Nekilnojamo turto paskolas ( Residential up to 

4-plex)
8.15-,- 
8.25—

1.50
4.25
4.75 
5.00 
5.25

0.50

■%

1 metų __ ZUS
2 metų __ Z, 85,
3 metų __ 8L05.

4 metų,
5 metų.

7.00

2nd mortgage +1% 
open mortgage +1%
Asmenines paskolas — pradedant nuo

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 - -7.5(1

KASOS VALANDOS
1475

Pirmadieniais
Ant r., treciad.Ketvirtadieniais
Penktadieniais

De Sėve
9.00 - 3.00
9.00 - 3.00

12.00 - 8.00
10.00 - 6.00

3907 A Rosemont 
10.00 - 2.00

3.00 - 7.00
2.00 - 6.00

i i

LES TOITURES

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.

IVIIROIM INC

ir laimingų 
jlaujiijftetu!

ADAMONIS INSURANCE
AGENCY INC. Te!.: 722-3545

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.25
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