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ĮVYKIU 
APŽVALGA

B.N.
AUDRINGA 1999-jų METU 
PABAIGA

įvykių tirŠty beje,bai
giantis 20-tajam šimtme
čiui, ypač gruodžio 
mėnesyje, žiebė politini- 
niai fejerverkai.

Naujųjų Metų išvaka
rėse atsistatydino Bo
ris Jelcin'as., Rusijos 
istorijoje pirmasis de
mokratiniai išrinktas Pre
zidentas.

Analizuotojai sako, 
kad tai buvo gudrus 
Prezidento ir artimų 
patarėjų rato (įskaitant 
ir jo dukterį Tatjaną 
Diačenko, vyr.oficialia 
patarėju Kremliuje)- 
teatraliska išeitis iš 
komplikuotos politinės 
ir korupcinės situacijos 
Rusijoje.

B.Jelcin'as paskutiniu 
metu Ministeriu Pirmi
ninku buvo paskyręs 
Vladimir Putin ’ ą,prieš 
tai atstatęs eilę žinomų 
politikų nuo tų pareigų. 
Šį karta jis pats atsis
tatydino prieš savo 
kadencijos pabaigų. Per 
daug buvo akivaizdu,kad 
jis nebepajege nei 
fiziniai, nei emociniai 
dirbti prezidento pos
te. Impulsyvus, tačiau 
žinovų patvirtinimu,turįs 
stiprios politines intui
cijos dovaną, jis rado 
išeitį. Iškeltas naujas 
valdymo personažas- 
sveikas, jaunas, griežtas 
kad ir buvęs KGB 
aukšto rango pareigūnas;

Jo, kaip įgalioto 
Ministerio Pirmininko,už
mojis karinėmis pajėgo
mis "sutvarkyti” .Čečė
nijos sukilėlius,nežiūrint 
genocidinių veiksmų,su
silaukė pritarimo Rusi
joje, kur dar nebuvo 
pamirštas ankstyvesnis 
pralaimėjimas prieš če
čėnus... V.Putin’as taipt 
pat žadėjo sutvarkyti ypač 
Kremliuje, tvyrančią mil
žiniška Korupciją.

Dabar jis tapo patvir- - 
tintu B.Jelcin'o kandida
tu i Prezidento vieta, t—

Danutė Tarabildienė Saulė Motina

Uždaviniai - grandio
ziški, metodai ir užkulisi
niai šachmatai bus ver
ti daugiau negu Šekspy - 
ro dramos...Teks kaip 
nors apsaugoti tampraus 
korupcinio rato nelie - 
Čiamuma. O tas ratas 
nepaslaptis, kietai susi
rišęs ir pačiame Krem
liuje.

Vladimir Putin’as, B. 
Jelcin>o prezidentinis 
kandidatas 2000 m. sau - 
sic mėn. 4 d.atleido 
is nepaprastai įtakin
gų pareigu Tatjaną Dia- 
denko.

Prezidentiniai rinki
mai, pagal konstitucija^- 
turetų vykti š.m.kovo 
mėn.26 dieną.

• Penki teroristai buvo 
"Indian Airlines"keleivinį 
lėktuvą, skrendantį į In
diją Nepalo ir 8-nias 
dienas išlaikė jame įkai
tais 155 keliautojus, nu
žudę vieną už "nepa
klusnumą". Jie reikalavo 
išleisti iš Indijos kalė
jimo 36 pakistaniečių po- 
litikus-sukilelius, su
grąžinti vieno žuvusiojo 
kūną ir 200 mil.dolerių.

Indijos vyriausybė ap

kaltino Pakistaną šių te
roristų rėmimu ir derė
tis su jais sutiko tik po 
savaitės. Patys teroris
tai sakėsi reikalaują Kaš- 
miro Nepriklausomybes 
Himalajų teritorijoje,del 
kurios vis pešasi Indija 
ir Pakistanas. Trys iš tų 
teroristų yra nusistatę 
prieš Indijos valdymą di
džiausios Kašmiro dalies.

o Del grąsinimų ir Tarp
tautinės Žvalgybos nuro
dymu, artėjant Naujų 
Metų dienai buvo sustip
rintos pasienių sargybos 
ir aerodromų apsauga, 
ypač Amerikos kontinen
te. Paaiškėjo ryšis tarp 
islamiečių nelegalų ke
liautojų per sieną iš Ka
nados į Seattle. Jų au
tomobilyje buvo rasta ir 
nelegalių sprogmenų, bei 
gauti anoniminiai grąsi- 
nimai.
• Y2K Kompiuterinis 
"baubas" masiniai nepa
sireiškė ir kol kas jokių 
bėdų elektros, vandens 
tiekimo ir šildymo siste
mose nepasirodė.

Tapiau dėl visa ko, 
daugelis Kanados gyven
tojų yra apsirūpinę van

deniu, baterijomis, žva
kėmis ir šildymo prie
monėmis, jeigu...
BALTIJOS TV NUSI
PIRKO LENKAI

Lenkijos televizija "Pol 
sat" įsigijo 51% priva
čios televizijos kompani- 
tijos TV" akcijų ir tapo 
jos strateginiu partneriu. 
Tai pirmoji šios lenkų te
levizijos kompanijos in
vesticija į užsienio te
levizijų rinką."Baltijos
TV" (BTV) vadovas Kęs
tutis Makauskas ir "Pol- 
sat" vadovas Aleksandr 
Myszka iškili m ingai pasi 
rase sutartį Vilniuje.
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ARTIMIAUSIOS ŠALFASS-gos VARŽYBOS:

200G m. Kalnų Slidinėjimo pirmenybės įvyks 
š.m. VASARIO mėn.26 d., Mont Garceau slidinėjimo 
kurorte, SAINT DONAT, Quėbėc, KANADOJE,apie 
70 mylių į šiaurę nuo Montrealio. Informuoja: 
.Rimas Kuliavas,297 Kennedy Ave., TORONTO,ON. 
M6P 3C4. Tel: 416-766-2996. Faksas: 416- 
766-5537. E-mail: kuliavas compuserve.com.

.2000 m. Vyrų Senjorų (35 m. ir vyresnių) 
Krepšinio pirmenybės , vykdo DETROITO LSK 
"KOVAS", s.m.kovo men.25-26 d.d.,DETROITE,Mi
chigan. Informuoja: Vytas Poltęraitis, 15209 
Lakewood, PLYMOUNT, MI 48170. Tel: 734- 
420-3137. E-mail;vytop aol.com__

SALFASS-gos Centro Valdyba

DEMARKUOTA VISA 
LIETUVOS IR LATVIJOS 
SAUSUMOS SIENA

576 kilometrus besitę
sianti Lietuvos ir Latvi
jos siena sausumoje de
markuota ir abipusiai su
derinta iki paskutinio 
centimetro.

Latvijos Grenctalės 
miestelyje posėdžiavusi 
mišrioji komisija valsty
bės sienai tarp Lietuvos 
ir Latvvijos atstatyti 
priėmė paskutinį,- nema
žai diskusijų kelusį 3 km 
ilgio ruožą Pasvalio ir 
Biržų rajonuose palei 
"Biržų naftotiekio" ma
gistralinę liniją. Beveik 
pusantrų metų aiškintasi 
ar keli šimtai metrų 
šios linijos yra Lietuvos, 
ar Latvijos teritorijoje.

Pasak Lietuvos delega* 
ei jos pirmininko Zenono 
Kumetaičio, pagal galu
tinę komisijos išvadą, 
siena atitinka delimita- 
cinį žemėlapį ir nafto
tiekis yra Lietuvos pu
sėje.

Dabar Lietuvos ir Lat
vijos specialistų laukia 
kiti svarbūs darbai do
kumentuose patvirtinti 
kiekvieno sienos ženklo 
koordinates, parengti žy- 
tinai suderimi demar
kavimo žemėlapį, kuris 
bus pateiktas pasirašyti 
abiejų šalių diplomatams.

Lietuvos ir Latvijos su
tartį dėl 2 2,2k m. jūros 
sienos ruožo Lietuvos 
Seimas veinbalsiai rati
fikavo spalio 28d. Latvi
jos Parlamente ratifika
vimo procedūra dar ne
baigta.

compuserve.com
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tejungla visą Pasaulio Lietuvių Bendruomenę.
Sveikiname po platų pasaulį pasklidusius lietuvius Šventų Kalėdų proga, 

linkėdami sėkmės ir ištvermės Naujuose Metuose, saugojant gyvą lietuvybę 

ir ginant tautinius idealus.
Giliai vertindami Lietuvos didvyrių mintis, žodžius ir veiksmus , kurie atvedė 

Tautą ir Tėvynę į laisvę, su šviesia viltimi pasitinkame 2000-uosius.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba ir talkininkai 
Vytautas Kamantus - pirmininkas 

Rimas Baltulis - PLJS pirmininkas
♦i**********************************************

NAUJAS LIETUVOS AMBASADORIUS KANADOJE
Milda Jankauskienė, Algis Rugienius, Regina Kučienė, 

Tomas Bartusevičius, Danutė Čomij, Virginija Grybaitė, ViJctoras Kučas, 

Juozas Luitas, kun. Edis Putrimas, Audrius Šileika, dr. Vytis Viliūnas,
v v v

Gabrielius Zemltalnis, Horstas Žibąs, Laima Žliobienė

Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adam 
kaus 1999 m.gruodžio men.24 d. Dekretu Nr.739 
nuo 2G00 m.sausio mėn.5 d.

Alfonsas Eidintas atšauktas iš Lietuvos Respub
likos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus 
Kanadoje pareigu.

Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įga
liotuoju ambasadoriumi Kanadoje Lietuvos Respub
likos Prezidento Dekretu Nr.740 nuo 2000 m.sau
sio mėn. 6 d. paskirtas Rimantas Sidlauskas.

Lietuvos Respublikos Užsienio Reikalų ministe- 
rio Algirdo Saudaro 1999 m. gruodžio men.29 
d.įsakymu, nuo 2000 m. sausio mėn.6 d., su 
-A Ūonsu Eidintų. sudarius Diplomato tarnybos 
sutarti, A. Eidintas skiriamas ambasadoriumi 
ypatingiems pavedimais Lietuvos Respublikos 
Užsienio Reikalų Ministerijoje.

Ambasadorius dr. Alfonsas Eidintas 2000 
n.sausio mėn.6 d.su šeima išvyksta i Vilnių.

Antrasis diplomatinių santykių istorijoje 
Lietuvos ambasadorius Kanadoje Rimantas ‘Šidlaus
kas. .atvyksta darbui j Kanados sostinę Ottawa 
sausio men. 7 d. ~~ Inf .
****♦****♦***♦****♦*♦*♦*♦♦*♦♦**♦*♦♦♦♦♦♦*♦*#♦*♦»

Lietuvoje
B.N.

2000-JŲJŲ IŠVAKARĖSE 
ATNAUJINTA"TRAVIATA'

Po septynerių metų 
pertraukos Kauno Muzi
kiniame Teatre kaunie
čiai senuosius metus vėl 
palydėjo skambant gar
siąja! D.Verdi operai 
"Traviata”.

2000-jų sutikimui skir
tą atnaujintą spektakli, 
pastatė režisorius Gintas 
Žilys ir dirigentas Julius 
Geniušas.

Pasak Teatro vadovo 
G.Žilio, tradicija šiuo 
italų operos genijaus ku
riniu pasitikti Naujuosius 
Metus Lietuvoje gyvuoja 
nuo 1920 metų operos 
teatro gimimo Lietuvoje.

Pirmą kartą’Traviatą" 
Lietuvoje parode gastro
liuojanti italų trupė dar 
1872 metais.

"SOLIDARUMO" ATOSTO
GOS

Seimo nariai ir Seimo 
kanceliarijos darbuotojai 
atsiliepė į Andriaus Ku

biliaus Vyriausybes ini- 
ciatyvą-kvietimą valsty
bės valdymo institucijų 
darbuotojams laisva va
lia išeiti nemokamų ka
lėdinių atostogų. Kadan
gi Seimo nariams pagal 
galiojančius įstatymus 
atostogos nėra numaty
tos, nemažai parlamen
tarų, norėdami paremti 
Vyriausybės iniciatyvą, 
parašė pareiškimus Sei
mo Kanceliarijos Finansų 
skyriui, prašydami ketvir 
tadalį gruodžio mėn. at
lyginimą pervesti į 
valstybės biudžetą.Seimo 
spaudos tarnybos duome
nimis, tokius prašymus 
parašė 59 iš 65 Tėvynės 
Sąjungos (Lietuvos kon
servatorių) frakcijos na
rių, 10 iš 13 Krikščionių 
Demokratų frakcijos 
narių, Keli Sicialdemokra- 
tų bei kitų frakcijų na
riai.

Kai kurie Seimo na
riai nurodė dali, atlygini
mo pervesti ne į valsty
bės oiudžetą, o į kon
krečių remtinų instituci
jų ar organizacijų sąs
kaitas. Prie "Solidaru
mo" akcijos prisidėjo ir 
Seimo kanceliarijos dar

buotojai: 234 darbuoto
jai parašė prašymus su
teikti 1 savaitę nemo
kamų atostogų.

SEIMAS VEIKIA TVAR
KINGAI

Tvarkingo, ramaus, 
nuoseklaus parlamentinio 
darbo metais 1999 —sius 
vadina Seimo kancleris 
Jurgis Razma.

Seimo kancleris taip 
pat atkreipė dėmesį, kad 
praėjusius metus parla
mentas neišlaidavo. Čia 
taupyta nuosekliai nuo 
pat metų pradžios.

"Teorinis šių metų biu
džetas, palyginti su 1998 
metais, buvo mažesnis 
daugiau kaip 9%. Jis su
mažintas paties Seimo 
iniciatyva. O realus Sei
mo finansavimas šįmet 
buvo mažesnis daugiau 
kaip 16%, skaičiais tai 
yra 9 milijonai litų" - 
sakė J.Razma.

• Pasveikinti ir apdova
not? visi kūdikiai, gimę 
Vilniuje Naujųjų 2000—jų 
metų naktį. Vilniaus me
ro pavaduotojas Juozas 
Raistenskis su palyda 
2000-jų metų sausio men 
pirmosios rytą aplankė 
ligoninėse visus sostinės 
naujagimius.
DU TŪKSTANČIAI ŠO
KOLADINIŲ MEDALIŲ

Kasmet "Kauno die
nos" skaitytojų renkamo 
populiariausių Lietuvos 
žmonių dešimtuko lyde
riu šiemet tapo šalies 
vadovas Valdas Adamkus.

Nugalėtojui skirtą pri
zą - 2000 šokoladinių 
medalių-vaikų įstaigų
auklėtiniams išdalino
Almos Adamkienės Lab-

Inauja plb valdybos bendradarbė

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba padidėjo 
viena nauja bendradarbe —PLB kultūros reikalais 
dabar rūpinasi JaV lietuvių visuomenininke ir 
bendruomenininkė Laima Žliobienė.

Laima Žliobienė (Leonaitytė) gimė Kaune, Lietu
voje. Gimnazijas lanKČ Vokietijoje: Ravensburge ir 
Kemptene. P-iklausė skautėms. į JAV atvykusį,baigė 
Hartford Public High School (Connecticut valstijo
je). Studijuodama buvo Hartford School of Music ir 
De Paul School of Music (Čikagoje) stipendijante. 
1956m. baigė De Paul Universitetą su Bachelor of 
Arts laipsniu iš modernių kalbų (vokiečių, prancūzų, 
anglų) literatūros ir muzikos. 1956-1957 metais lan
kė Pedagogikos kursus University of Indiana, me
no istoriją - Roosevelt universitete ir Chicago Art 
institute. Dvylika metų dirbo mokytojos darbą Be
verly Shores ir Michigan City Public Schools (In
diana) pradžios mokyklose, Vasario 16 gimnazijoje 
ir dėstė vakarų kultūros (muzikos, meno ir litera
tūros) apžvalgą Little Company of Mary School of 
Nursing, Evergreen Park, Illinois.' Buvo aktyvi 
amerikiečių veikloje, priklausė American 
Association of University Women organizacijai, bu
vo Evergreen Park Schoolboard Caucus delegate, 
PTA (Parents and Teachers Association) sekretorė. 
Buvo Dariaus ir Girėno lituanistines mokyklos val
dybų iždininke ir sekretorė, dirbo su "Americans for 
Lithuania ’ s Freedom;1'‘Saulute1' ir kitomis labdaros 
bei kultūrinėmis organizacijomis, buvo JAV Lietu
vių Bendruomenės Kultūros tarybos vicepirmininkė.

PLB Valdybos vicepirmininkės kultūros reika
lams Laimos Zliobienės adresas: 1500 Lake Shore 
Drive South, Barrington, 11.60010, USA. Tel: 847- 
381-3772,^ elektroninis paštas: Izlobaęahotmail.com 

Dabar sesi PLB Valdybos nariai yra iš JAV (Vy
tautas Kamantas, Regina Kučienė, Milda Lenkaus
kienė, Algis~ Rugienius, Horstas Žibąs ir Laima Žlio
bienė), du iš Kanados (kun.Edis Putrimas ir Audrius 
Šileika), du Js Vokietijos (Rimas Baliulis ir Tomas 
Bartusevičius), ir po vieną iš Australijos (Gabrie
lius Žemkalnis), Rusijos (prof.dr.Vytis Viliūnas) ir 
Ukrainos (Danutė Uiornij). Vytautas Kamantas
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daros ir Paramos Fondas

Alma Adamkienė pa
sidžiaugė, kad 150 kai
me gyvenančių daugia
vaikių šeimų sulauks ir 
skanėstų iš prizo Prezi
dentui. "Kraft Jacobs Su- 
chard-Lietuva", dovanoju

sio šokoladinius medalius 
atstovai taip pat pa
tenkinti, kad jų skirtas 
prizas taip prasmingai 
panaudotas,

2 psl.
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PREZIDENTAS RAGINA 
SAVYJE RASTI VIDINĖS 
TVIRTYBĖS

Kūčių vaKarą Prez.Val
das Adamkus, kalbėda
mas per Lietuvos televi- 
'Ziją, linkėjo, kad "ti
kėjimas, atjauta, išmin
tinga viltis lydėtų mus 
ir mūsų šeimas.Šį vaka
rą ir visados raskime sa
vyje vidinės tvirtybės ir 
mūsų šventės bus švie
sesnės".

Prezidentas kalbėjo: 
"Kūčių vakarą mintimis 
visų pirma esu su tais, 
kurie sėda prie skurdaus 
šventinio stalo, lydimi 
skaudžių išgyvenimų, ne
tikrumo ir abejonių dėl 
savo rytdienos, šiandien, 
kaip niekada, turime aiš
kiai suvokti: esame vie
na šeima, viena tauta,ir 
mus ištikusios nesėk
mės bei sunkumai yra 
bendri. Juos įveiksime 
tik būdami solidarūs, tik 
padėdami vienas kitam. 
Tik jausdami mus jun
giančių vertybių bendru
mą.

Turime rasti jėgų la
biau pasitikėti savimi, 
šalia esančiais žmonė
mis. Pasitikėti savo tau
ta. Pasitikėti Lietuva. 
Šis pasitikėjimas gali ir 
turi būti atkuriamas kas
dieniu darbu, kasdien liu
dijamu veikliu žmoniš
kumu.

Artėjame prie šimt
mečių sandūros. Netru
kus pradėsime skaičiuoti 
paskutiniuosius dvide
šimtojo amžiaus metus. 
Pamažu tolsime nuo šio 
amžiaus tragizmo ir nuo 
vargo, jei sugebėsime 
brandinti patikimą ir 
darnų pasaulį savyje. 
Jei sugebėsime siekti 
santarvės su savimi ir 
kitais" - sakė Preziden
tas V.Adamkus.

Jis taip pat priminė, 
kad netrukus Lietuva mi
nės dešimtąsias Nepri
klausomybės metines: 
"per dešimtmetį nema
žai pasiekta, kur kas 
daugiau pasiekti tikėta
si". Lietuvos vadovas sa
kė kartu su daugeliu Lie
tuvos žmonių jaučiąs 
kartėlį, kad "laimėję lem
tingą istorijos bylą, iki 
šiol deramai nesusitvar
kėme savo gyvenimo".
SAKRALINIO MENO 
PARODA

Po "Žalgirio mūšio" 
eksponavimo Vilniaus tai
komosios dailės muzieju
je, Vilniaus Žemutinės 
pilies Arsenale gruodžio 
rnėn.28d.atidaryta dar 
viena unikali paroda 
"Krikščionybė Lietuvos 
mene". Vertingiausi go
tikos, renesanso, baroko, 
klasicizmo, istorizmo sti
lių, religinės tematikos . 
liaudies meno darbai pri
statys visuomenei krikš
čioniškos kultūros Lie
tuvoje savitumą ir grožį.

"Lietuva per šimtme
čius patyrusi skaudžiau
sius išbandymus, sigeoėjo 
išsaugoti neįkainuojamas 
meno vertybes, įprasmi
nančias krikščionybės ke
2000. I. 4. 

lią į nuolatinį tautos 
dvasinį atsinaujinimą",- 
rašoma vieno parodos 
globėjų Šventosios Ro
mos oažnyčios kardinolo 
Vincento Sladkevičiaus 
Kreipimesi į parodos da
lyvius.

Parodoje apimamas 
laikotarpis nuo XIa. 
Kvedlinburgo analuose 
aprašomo kunigaikščio 
Netimero krikšto ir šv. 
Brunono Bonifacijaus 
mirties Lietuvoje 1009m. 
iki XXa.pradžios. Pirmą
kart į Lietuvą iš Sakso
nijos krašto valstybės ir 
universiteto bibliotekos 
Drezdene bus atvežtas 
šis Kvedlinburgo analų 
fragmentas su Lietuvos 
vardu.
• Seimo Pirmininkas Vy
tautas Landsbergis svei
kino Lietuvos, gyvento
jus ir tautiečius užsieny
je Šv.Kalėdų proga: "Te
gu kiekvieno Jūsų na
muose įsižiebia taikių, 
ramių Šv.Kalėdų šviesa, 
tegu Jus ir Jūsų arti
muosius lydi tarpusavio 
meilė ir gerų darbų sėk
mė 2000-siais"— sakoma 
V.Landsbergio sveikinime.

• Visus buvusius ir da
bartinius "Ūkininko pata- 
i ėjo” darbuotojus laikraš
čio atkūrimo dešimtme
čio proga pasveikino Mi- 
nisteris Pirmininkas And
rius Kubilius.
LIETUVOS AMBASADO
RIAI KANADOJE IR RU
SIJOJE

Prez.Valdas Adamkus 
paskyrė naujus Lietuvos 
ambasadorius Kanadoje 
ir Rusijoje. Nuo 1993m. 
ambasadoriumi Vokietijo
je buvęs Zenonas Nama- 
vičius paskirtas ambasa
doriumi Maskvoje. Nuo 
sausio mėn.10d. jis pa
keis Romualdą Kozyro- 
vičių, ambasadoriumi 
Maskvoje dirbusį šešerius 
metus.

Nuo sausio mėn.6d. 
Kanadai skiriamas Ri
mantas Šidlauskas,iki šiol 
vadovavęs Užsienio Rei
kalų Ministerijos Kunsu- 
liniam Departamentui ir 

. Lietuvos deryboms dėl 
sienų sutarčių su kaimy
ninėmis šalimis.

Jis dirbs vietoje ka
denciją baigusio amba
sadoriaus Alfonso Ei
dinto.

PASKELBTI VALSTYBI
NIŲ PREMIJŲ LA UREA 
TAI

Kultūros Ministerija^ 
paskelbė 1999 metų Vals 
tybinių Kultūros ir Meno 
premijų laureatus: archi
tektai Kęstutis Pempe 
ir Gytis Ramūnis (po 
mirties) už septynis pas
tatus Vilniuje ir Kaune; 
dailininkas Augustinas Sa
vickas - už jubiliejinę 
personalinę kūrybos pa
rodą Šiuolaikinio Meno 
Centre; dailininkas Li
nas Leonas Katinas už 
tapybos ciklus "Tibetui", 
"Bai m ės", "; Sa ulėgrąža
Van Goghui"; skulptorius

Vasario 16-tos

Dienos 

minėjimas 

"Lietuvių

Namų" 

mokykloje

Vilniuje,

Mindaugas Navakas uz 
kurinius "Kablys", "Re- 
conaissance", "Be pavadi
nimo"; rašytojas Donal
das Kajokas už poezijos 
rinktinę "Meditacijos" ir 
esė knygą "Dykinėjimai" 
literatūrologas Albertas 
Zalatorius (po mirties)- 
už literatūros kritikos, 
esė ir pokalbių knygą 
"Literatūra ir laisvė"; 
Lietuvos kamerinio or
kestro vadovas ir vyriau
sias dirigentas Saulius 
Sondeckis už 1995—1999 
metų muzikinę inter
pretacinę veiklą, pri
statant Lietuvos atlikėjų 
meną pasaulyje; muziko
loge Ona Narbutiene už 
monografijas "Kazimie
ras Viktoras Banaitis" ir 
"Eduardas Balsys"; akto
rė Jūrate Onaitytė už 
sukurtus pagrindinius 
vaidmenis spektakliuose 
"Heda Gabler" ir "Gedu
las tinka Elektrai".

Devynios valstybinės 
Kultūros ir Meno pre
mijos po 42.5 tūkst. li
tų laureatams bus išmo
kėtos iki 2000 m. vasa
rio mėn.15d.

EKSPREMJERAS R.PAK- 
SAS TAPO LIBERALŲ 
SĄJUNGOS VADOVU.

Buvęs Lietuvos Kon- 
vervatorių partijos val
dybos pirmininkas, eks
premjeras, 43 metų Ro
landas Paksas išrinktas 
Lietuvos Liberalų Sąjun
gos pirmininku. Kartu su 
ekspremjeru liberalais ta
po ir 35 jo šalininkai.

© Ministerio Pirmininko 
Andriaus Kubiliaus pave
dimu, sudaryta darbo 
grupe', kuri pateiks iš
vadas, kodėl per kele
rius metus muitinėje ne
įdiegta kompiuterizuota 
dokumentų apdorojimo 
sistema, skirta tranzito 
kontrolei. Kilo įtarimų, 
kad darbai sąmoningai 
vilkinami.
a Vilniaus kavinėje "Ne
ringa" televizijos žur
nalistei Algimantai Žu
kauskienei buvo įteiktas 
garbingas apdovanojimas- 
Metų Moters segė. Ji ta
po aštunntąja moterimi, 
pelniusia Metų Moters 
titulą. Šią nominaciją 
kasmet prieš Kalėdas 
skelbia žurnalas "Mote-

-H

PADĖKA g
TREMTINIŲ VAIKAIČIŲ MOKYKLOS X 
"LIETUVIŲ NAMAI" VILNIUJE RĖMĖJAMS. §

Vėl jums nuoširdžiai padedant musu mo- & 
kykla praturtėjo: p.A.Vaičiūnas perdavė auko- X 
tus pinigus, gavome siųstus siuntinius.Ačiū už V 
viską.

Gerb.p.I.Kaliukevičienės atsiusta vėliava į 
buvo iškelta aktų salėje per mokyklos įkūrimo X 
šventę - spalio 1d. Ji bus mūsų saleje per 
visas valstybines ir mokyklos šventes,o p.V.Sa S 
bo "Lietuvos albumas" bus naujai kuriamame X 
mokyklos muziejuje. V

Nelengva buvo ši vasara mūsų mokyklai— C? 
daug visokių darbų teko nuveikti, tačiau pa- X 
dedant jums, mokslo metams neblogai pasi- JK 
ruošėme. į mokyklą atvyko virš 50 naujų mo S 
kinių. Nors didelį skaičių mokinių išleidome į <g 
kitas Lietuvos vidurines mokyklas, ten, kur K 
atvyko jų tėvai, mokykloje šiuo metu vėl mo- j/ 
kosi 250 mokinių, išvykę mokiniai paruošti, C 
kad galėtų mokytis lietuviškose mokyklose. X 

Džiaugiamės, kad iš 15 baigusių mokyklą Ję 
abiturientų, t A išstojo \ iv du V *3
aukštesniąsias mokyklas. Džiugu, kad pedago- X 
gų darbas suteikė galimybę buvusiems moki- JK 
niams rinktis tolimesnį gyvenimo kelią. O da- S 
bar vėl darbas, vėl nauji mokiniai, vėl įvai- c 
riausios problemos. Manau, kad viskas bus X 
gerai. 3?

Nuoširdus ačiū visiems Kanados lietu- c 
viams, remiantiems mūsų mokyklą.Geros jums ,g
sveikatos. Tepadeda jums Aukščiausias. X

A. Rudys, x
Mokyklos direktorius O

CxOxQkQxQxGxQxQxQxGxOxQxCxQxQ* v
® Is Vakarų Europos 
valstybių į Vilniaus ae
rodromą gražinta 12 Lie
tuvos piliečių. Švedijoje 
elektreniškis buvo apsi
metęs Baltarusijos pilie
čiu ir prašė politinio 
prieglobsčio...

• "LUKoil" kompanija ko
ordinuoja Rusijos žalia
vos tiekimą. Kol kas pa
liekama "Mažeikių naf
tai" derėtis su "LUKoil" 
bendrove, tačiau, esant 
būtinybei, Vyriausybė pa 
dės "Mažeikių naftai".

"Mažeikių naftos" kon
cernas viešai apkaltino 
"LUKoil" kompaniją, kad 
ji blokuojanti Lietuvos 
naftos įmonės pastangas 
užsitikrinti žaliavos tie
kimą iš Rusijos gruo
džio mėnesį. "LUKoil" 
neigia tokius kaltinimus 
ir aiškina, kad siekia bū
ti ne vien žaliavos tie
kėja į Mažeikius, bet 
nori kartu su Lietuvos 
įmone dalyvauti naftos 
produktų realizacijos 
versle Baltijos regione.

9 Lietuvos ministerijos 
mokosi taupyti— riboja 
patalpų šildymą, pokal
bius mobiliaisiais tele
fonais bei pasivažinėji
mus liftais.

• Seimo pirmininko Vy
tauto Landsbergio nuomo
ne, Lietuvos pakvietimas 
pradėti derybas dėl na
rystes Europos Sąjungoje 
yra jos atlikto darbo ir 
pažangos pripažinimas. 
"Baigiantis dešimtiesiems 
išivadavimo metams žen
gėme dar vieną žingsnį 
tolyn nuo Sovietų Są
jungos į normalių vals
tybių bendriją", sakė 
V.Landsbergis.
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® Seimo Pirmininkas Vy
tautas Landsbergis pa
kvietė Seimo narius sa
vanoriškai paskirti vie
nos savaites atlyginimą 
į valstybes biudžetą.Par
lamento vadovas pasiūlė 
pasirašyti po tekstu, ku
ris skelbia:"Aš žemiau pa
sirašęs Seimo narys, 
pavedu Seimo kancelia
rijos Finansų skyriui iš 
mano gruodžio menesio 
atlyginimo vieną ketvir
tadalį pervesti į valsty
bės biudžetą". V.Lands
bergis sake pasirašęs po 
tokiu tekstu ir ragino ki 
tus Seimo narius dalyvau- 
ti šioje —-vienoj v savaitės 
solidarumo akcijoje. Opo- 
zicines Seimo Centro
bei LDDP frakcijos vie
nos savaitės darbo
užmokestį pareiškė skir- 
siančios ne biudžetui,bet 
konkrečioms socialinėms 
reikmėms.Kokios tai būtų, 
nenurodoma, iš tokio sa
vaip darymo" tik aišku, 
kad bet koks valstybei 
naudingas pasiūlymas, 
ypač LDDP frakcijai,pri
sidėjus ir opozicinei Sei
mo Centro frakcijai, yra 
nepriimtinas.

Atrodo, kad net ir 
absoliučiai, visuotinai ge
riausią planą atmestų... 
gal kad vėl būtų proga 
pasakyti V.Landsbergiui 
NE!

O kur jie visi būtų 
šiandien, jei ne V.Lands
bergis lemiamą valan
dą???

Rusijos dumblyne...

• Seimo Konservatorių, 
Krikščionių demokratų, 
Jungtinė ir Nepriklauso
ma frakcijos pritarė Sei
mo Pirmininko Vytauto 
Landsbergio iniciatyvai, 
kad Seimo narių savai
tės užmokestis būtų per
vestas į šalies biu
džetą.
• Lietuvos Vyriausybė tre
čiadienį įpareigojo įvai
rias šalies žinybas už
tikrinti, kad būtų laiko
masi Jungtinių Tautų re
zoliucijos, įvesti sank
cijas Afganistaną kont
roliuojančiam Talibano 

judėjimui.
Spalio mėn.viduryje 

Jungtines Tautos priėmė 
visoms valstybėms na
rėms, taip pat ir Lie
tuvai, privalomą rezo
liuciją, kuria reikalau
jama, kad Talibano jude 
jimas nedelsiant išduotų 
Afganistane besislaps
tantį Saudi Arabijos mi
lijonierių Osama bin La
den, kaltinamą organiza
vus terorizmo aktus.

Kadangi į reikalavimą 
išduoti nusikaltėlį ne
buvo atsižvelgta, Jung
tinės Tautos nuo š.m. 
lapkričio mėn. vidurio 
įveęlė sankcijas: apribojo 
TaTibanūi priklausančių 
arba nuomuojamų
lėktuvų judėjimą, įšaldė 
talibų sąskaitas bei tur
tą užsienyje.

o Specialus šalpos ir pa
ramos planas akcija 
"LABDARA 2000",vykdy
tas Almos Adamkienės, 

.kartu su kompanija "Pro
tect and gamble" atlik
tas, sudarius fondą iš 
400.000 litų. Parama su
teikta 10-čiai įstaigų: 
Vaikų Namams, interna
tinėms ir bendrojo lavi
nimo mokykloms.

Už gautas lėšas Neįga 
liųjų Vaikų įstaigos nu
mato įrengti kūno kul
tūros ir gydomosios gim 
nastikos kabinetus,įran
gos lavinti vaikų judėji
mo sutrikimams.

Vaikų Globos Namai 
turės galimybę įrengti 
patalpas šeimynoms,mo
dernizuoti virtuves, įsi
gyti inventoriaus ir spor
tinių drabužių.

PREZIDENTAS GILINO
SI į "MAŽEIKIŲ NAF
TOS" PROBLEMAS

Gruodžio mėn. 14d. 
prez.Valdas Adamkus pri* 
ėmė premjerą Andrių Ku* 
bilių bei ūkio ministerį 
Valentiną Milaknį, iš
klausė jų informaciją 
apie sudėtingą padėtį 
vienoje didžiausių ša
lies bendrovių "Mažei
kių naftos" koncerne.Ten 
nepavyksta susitarti su

"LUKoil" kompanija del 
naftos tiekimo į Lietu
vą iš Rusijos.

MIRĖ ŽYMUS 
KULTŪRININKAS

Lietuvos Rašytojų Są
junga ir Vilniaus Pedago
ginis Universitetas su gi
liu liūdesiu pranešė, kad 
gruodžio mėn. 13d., eida
mas 68-sius metus, mirė 
žymus literatūrologas, li
teratūros kritikas, Pa
saulio Lituanistų Bend
rijos prezidiumo pirmi
ninkas, Lietuvos Rašyto
jų Sąjungos Senato na
rys, humanitarinių moks
lų habil.daktaras,prof.
Albertas Zalatorius.

ALBUMAS VYDŪNO 
SUKAKČIAI

Paskutinę savo trilogi
jos "Mažosios Lietuvos 
didieji" dalį publicistas 
Bernardas Aleknavičius 
buvo parengęs Vydūno 

.125-sioms gimimo me
tinėms, bet dėl lesų sty
giaus knyga pasirodė tik 
dabar, po šešerių metų. 
Daugiau kaip 400 pusla
pių knygoje sukaupta be 
veik visa ikonografinė 
medžiaga apie Vydūną, • 
pateikiama 800 iliustra
cijų. šis veikalas buvo 
pristatytas Rašytojų Są
jungos Klube.

Albumo autorius ilga
metis Lietuvos telegra
mų agentūros ELTA fo- 
tokronikos darbuotojas 
B.Aleknavičius prisipa
žino, kad paruošti Vydū
no albumą nebuvo leng
va.

Prieš dešimt metų iš
leista pirmoji trilogijos 
dalis "Donelaitis ir mes’,' 
o pernai pasirodė ir an
troji - Ievai Simonaity
tei skirta knyga "Vakare 
žvaigždė”.
• Pirmoji oro pašto tar
nyba pradėjo darbą 1918 
metais. JAV karo depar
tamento lėktuvai pradėjo 
pastoviai gabenti pašto 
siuntas tarp New York'o, 
Philadelphijos ir Washing
ton' o.

• 2000 metų valstybės 
biudžeto projekte numa
toma gauti 6 milijardus 
51 mil.litų pajamų, arba 
2,4% daugiau negu 1999 
metais. Tikimasi, kad 
maksimali valstybės biu
džeto deficito apimtis 
neturėtų viršyti 800 mil. 
litų. Skaičiuojant nuo 
bendrojo vidaus produkto 
tai sudaro 1,8%.

ISTORIJOS PAMOKOS

Lapkriti. Anykščių kultūros namuose vyko 
atsiminimų apie tremties vietas ir lagerius 
medžiagos rinkimo pabaigtuvės. Ši akcija 
prasidėjo kovo mėnesį. Joje dalyvavo mo
kytojai, moksleiviai, bibliotekininkai, mu
ziejų darbuotojai, buvę politiniai kaliniai
bei tremtiniai.

Renginys prasidėjo daina "išvaikščiok 
gūdžią stepę", kurią atliko tremtinių cho
ras. Akcijos koordinatorė, LR Seimo narės 
R.Juknevičienės padėjėja A.Seibutienė api
bendrino surinktą medžiagą ir jos reikšmę 
istorijai bei ateinančioms kartoms.

-Tai gyva istorija, kurios dalyviai jau iš
eina Amžinybėn, o mūsų šventa pareiga tą 
medžiagą surinkti,- kalbėjo Angelė Seibu- 
tienė.

Minimu laikotarpiu Anykščių rajone už
rašyta daugiau kaip 600 žmonių atsiminimų. 
Anykščių rajono meras Saulius Nefas, da
lyvavęs vakaronėje, sakė, jog tokia akcija 
yra labai reikšminga ne tik moksleiviams, 
bet ir tremtiniams, kuriems visą gyvenimą 
stigo dėmesio bei pripažinimo.

-Šis darbas neturėtų baigtis iškilminga 
vakarone, o galėtų tęstis, kol gyvens po
litiniai kaliniai ir tremtiniai. Juos reikėtų 
kviestis į mokyklas, kitus renginius, nes 
tai - gyvi istorijos liudininkai ,— sakė 
Anykščių meras.

LR Seimo Padėkos raštais buvo apdo
vanoti aktyviausi akcijos apie tremtį bei 
lagerius dalyviai - A.Seibutienė, P.Petry- 
lienė, mokytojos V.Pranckevičienė, J.Mus
teikienė, G.Vaičiulienė, M.Giraitienė, 
R.Guobis. Vertingos knygos bei atminimo 
dovanelės įteiktos visiems šios akcijos da
lyviams. Janina Cibienė

(Iš "TREMTINYS" Nr.45, 1999m.)

ATOSTOGAUKITE LIETUVOJE LAISVAI IR PIGIAI
Gerbiamieji,-

Jeigu norite gerai pailsėti Lietuvoje vienas, ar su 
šeima, geriau suprasti kaip gyvena vidutinis lietuvis 
savo sostinėje, be to -jeigu norite gyventi atskirai, 
o ne spaustis pas gimines arba Švaistyti , pinigus 
brangiuose viešbučiuose, - maloniai siūlome išsinuo 
moti 3 miegamųjų kambarių butą (vienu metu at
skiruose kambariuose gali nakvoti 3 asmenys arba 
seimos) su visais patogumais ir apstatymu (baldais, 
TV, virtuve ir būtinais indais,čia galėsite pasiga - 
minti sau valgį). Butas patogiame gyventojui III - 
me aukšte (yra ir keltuvas), ramiame Fabijoniškių, 
rajone, Vilniuje; maisto prekių parduotuvė visai 
Šalia namo.

iš" Fabijoniškių eina 40-tas ir 56-tas autobusas 
į miesto centrą., 53-ias į stotį, o nuo namo - vos 
15 min.automobiliu užtrunka nusigauti iki Vilniaus 
centro,taksi į vieną pusę - apie 12 litų (3 USD). 
Čia vasarą gaiviaunei centre, grynas oras, nėra 
senamiesčio triukšmo, dulkiu.

Jei turėsite automobilį, salia namo (po minėta 
parduotuve ) jūsų patogumui yra garažas.

Aptarnaujame ir angkų kalba. Buto kaina parai- 
40 USD (savaitei- 250, mėnesiui 700 USD).

Užsakymai priimami nuo 2000 metų vasario 
mėn. 1 dienos).

Skambinkite telefonu Viilniuje - 48 18 11 po
niai Birutei, geriausia po 6 vai.vakaro.

Minėto buto kambarius galite užsisakyti ir 
JAV- skambinkite tel:(716) 216 9254 , bei Kanado- 
je-(613) 825 2828. 
***********************************************

4 psl.



APIE PILIAKALNIŲ PRIEŽIŪRĄ

Lietuvoje yra iš.ikusių 720 piliakalnių.Jie 
yra vieni iš seniausių mūsų kultūrą liudi
jančių objektų. Jie tvirtina buvusį didžiulį 
socialinį, politinį vaidmenį. Mūsų laikais jų 
vertė yra istorinė, mokslinė, estetinė ir 
lankytinė - rekreacinė.

Amžių bėgyje, besiplečiant žemdirbystei, 
vykdant melioracijas, naujos užtvankos(ypač 
okupaciniais metais), priedo gamtiniai pa
sikeitimai dirvožemiuose ir vandens siste
mose, kenkia piliakalniams.

Reikia pasidžiaugti, kad atkreiptas dė
mesys: įsteigtas Lietuvos Kultūros Verty
bių Apsaugos departamentas sukūrė atitin
kamą piliakalnių apsaugos programą. Šio 
departamento vyriausias archeologas Zeno
nas Baubonis pranešė, kad su labai tau
piomis priemonėmis pavyko išgelbėti 29 pi
liakalnius ir artimiausiu laiku bus su
tvarkyti dar 39.

Vieniems piliakalniams užtenka paprastų 
darbų - išnaikinti krūmus, sutvirtinti pie
vą, sustabayti judėjimą pašlaitėmis.Kitiems, 
kaip pav. Žagarės piliakalniui, vadinamam 
Raktuvės kalnu, reikia inžinieriškai sutvir
tinti šlaitus ir strateginiai išdėstytus ne
didelio diametro žemės gręžinius, prišvirk- 
čiama betono.

Vienas iš geriausiai sutvarkytu ir pa
vyzdingai prižiūrimu Lietuvos piliakalniu 
pripažintas Šiaulių rajone esantis Bubių pi- 
liakalnis.

Ąžuolas partizanų kryžiui
Tais be galo sunkiais ginkluoto pasiprie

šinimo okupacinei valdžiai laikais, auštant 
rytui, iš Juknonių kaimo (Ukmergės raj.) 
ėjo keturi partizanai: Vaclovas Adomonis- 
Lokys, Kazys Ališauskas — Spartakas, 
Alfonsas Pusvaškis-Robinzonas ir Alfonsas 
Morkūnas-Plienas, Didžiosios kovos apygar
dos vadas. Juos visus pasitiko Šešuolių įgu
los vadas Jonas Bagdonas su savo palyda. 
Po susišaudymo A.Morkūnas ir A.Pusvaš- 
kis tuoj pat pasuko į Medinų mišką. Jie 
buvo ginkluoti kulkosvaidžiais. K.Ališaus
kas ir V.Adomonis traukė į Griežionis. O 
tuo laiku ne per toliausiai Griežionių kai
mo pas brolį Karolą Didriką buvo užsukę 
Žemaitkiemio įgulos kareiviai. Jie darė 
kratą, buvo įėję į trobą su šuniu. Matyt, 
išgirdę šūvius, išėję į lauką, paleido ra
ketą ir patys nuskubėjo į Griežionis. Čia 
susidūrė su K.Ališausku ir V.Adomoniu. Šie 
leidosi bėgti į gretimą Kūrėjų kaimą. 
V.Adomonis, Griežionių lauke peršautas, 
šiaip taip atsverdėjo iki Karolio Didriko 
kiemo ir čia atsisveikino su kelionės drau
gu K.Ališausku. K.Ališauskas metė batus 
nuo kojų ir, bėgdamas palei K.Didriko tro
bas, pasiekė Petro Juknio sodybą. Čia šiek 
tiek atsikvėpęs pasiekė Vagonio sodybą, iš 
čia metėsi Lyduokių dvaro pusėn. Dvarą pa
siekė laimingai. Tik jį dar sulaikė rusas 
sargybinis, saugojęs dvarą, bet jis buvo ap- 
glušintas vokiško automato serijos, kuriuo 
jis iš pradžių bėgdamas atsišaudė, iš dvaro 
jis pasuko į Felinkos mišką. O V.Adomonis 
tuo laiku (atsisveikinęs su K.Ališausku),dar 
pabėgėjęs apie 50km., nusišovė.

Šiuos partizanus iki V.Adomonio žuvimo 
vijosi šeši kareiviai. Po to liko penki; 
vienas jų nuavė V.Adomoniui batus, paliko 
kruvinus autus; pasiėmė ir ginklą. Subėgo 
čia ir daugiau okupanto kareivių. Tasai, 
kur nuavė batus, į juos įdėjo po granatą ir 
dar automato diską. Visą šį grobį paliko 
K.Didriko namuose.

Šių namų savininkas pastotės namuose 
neturėjo, tai žuvusiojo vežti skrebai at
varė kaimyną Petrą Juknį. Nuvežė į Vidiš
kius.

Paveldėjęs tėvų sodybą ir šiandien 
sėkmingai ūkininkaujantis Vincentas 
Didrikas puoselėjęs savo seną svajonę- 
įamžinti partizano V. Adomonio atminimą: 
pastatyti pakelėje kryžių. Savame miške 
jis jau turi išsirinkęs Kryžiui tinkamą ąžuo
lu* Albina Navickienė

2000. L 4.

Dešinėje -

Buvęs ambasadorius 

svečiuose

Juozo Danio šeimoje 

dr.Alfonsas Eidintas 

dr.Milda Danytė, nuo 
1990m.destanti

Vytauto Didžiojo 

universitete Kaune ir

Juozas Danys, gyvenantis

Ottawoje

IŠTRAUKA IŠ "DAUBIŠKĖS INTELIGENTAI" PETRONĖLE ORINTAITE 
NIDA 1962m.

Balsas po balso, pašneka ėjo negarsi, 
lyg pusiau slepiama ar sulaikoma, vos tik 
po pusę žodžio ištariant ir nepabaigiant... 
Bet visi labai gerai vienas kitą suprato.

-Tai...Juozas dar neva ne...
-Žinai, nepatogu...

-Mano Levanora ane-ne... kažkuris 
džiaugėsi, matyt, gerokai prisibijojęs 
žmonos.

—Palauk, liežuvių centralinė tuoj paleis 
garsą, - pabaugino kitas.

-Bene sužinos...
Žąsele paskui vienas kitą maknodami, 

jie pasiekia luotą, kuris, pavilktas į kran
tą, vienu galu džiūvo saulėje, o kitu mirko 
mauruotame vandenyje.

-Yra keli lašai, reik išlieti...Dar vistiek 
priburbės pro plyšius, - pedantiškai 
pastabus mokytojas Bulvelis tuoj išsitrau
kia iš kišenės plokščią puodeliuką ir rūpes
tingai išsausina, beveik laižyte išlaižo luo
telio dugninę.

Sparčiai visi susikrausto vidun.
Daktaras Žvingilas atsargiai įkelia savo 

lakierinius į drėgną luotą ir pusėtinu svoriu 
(sakydavo, kad 40 kg. atlaiko vien jo 
taukinė) pasidribina ant pačio plačiausio 
suoliuko. Jis pratęs prie patogumų. Siaurai 
aptukusios, melsvos kaip ramaus paršiuko 
akytės žvilgčioja pro buką nosį žemyn: 
rūpi kelnių apačios, taip gražiai lygios, kad 
nesusiglamžytų ir nesudrėktų.

Agronomas Kulbys įžengia į kiužą luotą 
drąsiai ir su tokiu jaukumu, lyg atsistoda
mas ant šaunaus parketo - jis, tur būt, ir 
į aną pasaulį lygiai lengvu jausmu iškeliau
tų. Čia ar kitur - visur vienodai patogu, 
kad tik geri draugai aplinkui (ir kaip šičia- 
dar priedų gera "intencija” numatyta) (b.d.)

Paliai nugyvento dvaro išgverusią tvorą, 
kuri styrėjo aplaužytais mietais ir išardy
tais pinučiais, plyno ežero pakraštyje 
turškė penketas ančių. Vartėsi per galvą, 
pliuškinosi pašones, žnaibėsi viena kitai pa
gurklius ar, snapais įsikibusios į dugną,viz
gino bukomis uodegaitėmis, kol ištraukdavo 
kokį skuduro skliūrą ar slidžiai praryjamą 
gyvį.

Viena keršmargė, plestelėjusi šlapiais 
sparnais į šalis, pasilypėjo patižusiu lataku 
į purvinai nučepotą krantą ir plačiu snapu 
pasikasė strėną. Atsitūpė ant pažaliavusio 
tvorgalio ir įsikišo sučiauptas žiaunas į 
pažąstę - sušilti ir prasnūsti.

Staiga kvanktelėjo atbusdama, nes nu
girdo iš tolo pažeme Kažką atitrepsint, ir- 
pakilo čerškiamai šaukti savo keršas sese
ris. Dar žvairomis spangenomis pasisuko į 
tą šalį, iš kur trinktelėjo žemė, ir išsigan
do -* paslydo ant sliekų nušliaužioto tvorga
lio ir nuosavu minkštučiu užpakalėliu nu
čiuožė lig vandens...

Iš pat anapus dvaro, nuo miesto pusės, 
dilgėmis ir brūzgynais aptręšusiu taku mak- 
lino septynetas vyrų. Jie kažkur skubėjo, o 
gal tik is neramaus įsikarščiavimo patys ne- 
jusdarni spartino žingsnį.

Žolės, ant retai myniojamo tako vešliai 
iškerojusios, švokštė su žiedotomis 
galvomis ir kietais kambliais minamos po 
kojų, o dilgelių lieknos viršūnaitės 
taikstėsi įkąsti į vilnono kelnę ar pranuo- 
gusią pablauzdę, bet keleiviams nebuvo 
kada kas nors pajusti.

Vienas nešė kimštinai prigrūstą, per vi
sas puses išpampusį ir gerokai sveriantį 
portfelį, tačiau šįkart - aiškiai ne valdiš
kų dokumentų prikupeliuotą.

5 psl.



torc>nto NUSIŠYPSOKIME:
MAŽOSIOS LIETUVOS FONDUI AUKOJO:

26-TASIS LIETUVIŲ 
KALENDORIUS

Stasys Prakapas ,vėl su
rinkęs ir paruošęs. — re
dagavęs medžiagą šiam 
kalendoriniam, knygos pa
vidalo 112 psl.leidiniui, 
savo žodyje( sako:"Paga- 
liau jau išėjo 26—tasis 
kalendorius. Su juo ir už
baigėme 2000- sius me
tus.

Ta proga ir noriu pa
linkėti visiems kalen
doriaus skaitytojams lai
mingai įžengti į 21-ąjį 
amžių.

Dėkoju visiems rėmu- 
siems su aukomis, kad 

•’ kalendorius galėtų išsi
laikyti per tiek metų.

Dėkoju visiems parašiu
siems gražius atsiliepi
mus ir skatinimus. Ypa
tingai dėkoju tiems ra
šiusiems iš tolimos tė
vynės.

Galbūt jau ir atėjo 
laikas atsisveikinti. Atsi . 
prašau, jei kam kas nors 
nepatiko, juk ir aš esu 
klystantis".

Po$1.000,-1 PARAMOS Kredito Unija-Enciklopedi- 
jai (viso: $2.900 ); $ 500,- P.Vuutis Enciklope -
diiai ir $500,- Karaliaučiaus Krašto, mokykloms; (vi
so: $4.175); po $500,- P.Kucinskaite-Enciklo- 
pedijai (viso:$3.000); LITAS Kredito U-ja- En- 
ciklopedijai(viso:$ 1.700); E.Bartminas -$400,- 
Enciklopedijai, $100,-Karai.Krašto mokykloms
(viso:$830); $250,-PRISIKĖLIMO P-jos Kredito li
nija - Enciklopedijai (viso:$2.650); $200,- G.Mont
vilienė- Enciklopedijai (viso: $500); po $100,- 
KLFondas (viso:$3.500); J.Stukas-Karal.Krašto 
mokykloms (viso:$120); Ir.ir A.Giedriai -Enciklope
dijai; a.a.Ed.Uleckienės atminimui; Išganytojo P- 
jos Moterų D-ja - jlaral.Krašto mokykloms 
(viso: $600); $166.54- E.Žilius -Enciklopedijai(viso: 
$1300.61); $159.32- W.Tamuschat - Enciklopedijai 
(viso: $363.26); po $5©,- J.E.Vingilis (viso:$470); 
J.Gustainis (viso:$310); po $20,-N.Kulpavi&enė- 
auka už gauta knyga; A.Masionienė- Karai.Krašto 
mokykloms (visj>:$285).

NUOŠIRDŽIAI dėkojame už aukas ir papildo
mus įnašus į mūsų Fonda. MLF Valdyba

Studentas: 
-Profesoriau, praėjusios paskaitos metu 
rėte dvi nedideles klaidas.
Profesorius:
-O primindamas man tai, jus darote 
klaidą.

jus pade

vieną didelę

Trečia valanda nakties. Staiga kieme ima 
tas vyriškis: 
-Žmonės! žmonės!
Languose užsidega šviesos, pasirodo 
dai. Kažkas klausia:
-Kas atsitiko?
Girtuoklis:
-Nusisukite, aš šlapinsiuosi!

saukti gir-

susirūpinę vei

Vedybinių pažinčių firmoje: 
-Kokio, ponia, vyro jus norėtumėte — 
bruneto?
-Raudonplaukio!
raudonmedžio?

blondino

Matote, mano baldai iš

is skęstančio 
vos vos plaukia

Vienas vyriškis 
paskutines jėgas, 
ką anksčiau atplaukusi žmona. 
—Kur tu prapuolei?! Juk laivas

laivo, sukaupęs 
į salą. Ji. pasitin-

nuskendo vakar!

- Kuo skiriasi gera sekretorė nuo labai geros?
-Gera sekretorė paprastai sako: "Labas rytas, šefe?", 
o labai gera: "Jau rytas,šefe!”

galima rasti 
ir poezijos; 

patiekalų----
ir kasdieniškų 
Lietuvių Grį-

1573 BtoorStWe»t, Toronto, Ont M6P1A6Turinyje 
ir prozos, 
įvairiausių 
šventiškų 
variantų;
žimo į Tėvynę Informa
cijos Centro pranešimai, 
sveikatos patarimai, pa
tarles, juokai, priežo
džiai, reklamos.

Kalendoriaus menesio 
lapai parankus, nes sužy 
mėtos svarbiausios šven
tes ir 
įrašyti 
švenčių dienas, kaip Sau 
šio mėn.13-sios—Laisvės 
Gynėjų Diena ir Liepos 
men.6-tosios---  Lietuvos
Karaliaus Mindaugo.

Leidinys paįvairintas 
dailininkų darbų nuotrau
komis.

išleido Prisikėlimo Pa
rapijos Ekonominė Sekci
ja. Tiražas 1000 egz.

vardai. Reikėtų 
ir mūsų naujų

floridą
LIETUVIŲ KLUBO ĮVAI
RIOPA VEIKLA

Skaitant paskutinįjį 
1999m.Lietuvių Klubo

leidžiamą biuletenį St.Pe- 
terburge JAV, malonu 
stebėti, kad veikla įvai
ri - pagrindinės šventes 
tinkamai suorganizuotos, 
atvyksta pakviesti sve
čiai meninėms ir kultūri 
nėms programoms paįvai
rinti. Netrūksta ir savų 
pajėgų."Saulės"
tinė Mokykla nestokoja 
entuziazmo 28 
kai ir mokytojos su vedė 
ja Aida Harris paruošė 
Kalėdinę programą. Jon 
buvo įtraukta ir visų čia 
gyvenančių vaikų mė
giama šventine dainelė 
"Mažasis būgnininkas" (ją 
paruošė dr.B.Kazėnas),
gražiai atliko ratelį "Jur
geli, meistrelį, mokyk sa-

Lituanis-

mokinu-

(nukelta i 7 psl
6 psl.

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.

Romk/me lietuviu veikla Kanadoje! Remkime Lietuva!

REMKIME PER KANADOS LIETUVIU FONDA !
*• s.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 vx 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 
pARAPI.JOS KREDITO KOOPERATY\ AS

999 (College Si., Toronto. Ontario XI6II i \S 
T vlctonai: 4I6 532-3400 ir 532-34I4 

<7 FAX: 416 532-4SI6
*-T^ Anapilyje telefonas: 905 566-00061

AKTYVAI per 60 milijonu dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind......................3.25%
180-364 d. term.ind.....................3.80%
1 metų term, indėlius................ 4.35%
2 metų term, indėlius.................5.00%
3 metų term, indėlius................ 5.25%
4 metų term, indėlius................ 5.35%
5 metų term, indėlius................ 5.60%
1 metų GlC-mėn.palūk.............. 4.35%
1 metų GlC-met. palūk........... 4.60%
2 metų GlC-met. palūk........... 5.25%
3 metų GlC-met. palūk........... 5.50%
4 metų GlC-met. palūk........... 5.60%
5 metų GlC-met. palūk........... 5.85%
RRSP, RRIF ir OHOSP

“Variable”............................ 3.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind......4.60%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind......5.25%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind......5.50%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind......5.60%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind...... 5.85%
Taupomąją sąskaitą Iki........... 2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk..........2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki..........2.00%
Amerikos dol. kasd. pat.

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

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

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

Neklln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų........................7.10%
2 metų........................7.60%
3 metų........................ 7.80%
4 metų........................ 7.90%
5 metų........................ 8.00%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų...... ..... 5.95%

Duodame komercinius 
mortglčlus Iki $750,000.

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

Kiti patarnavimai “INTERAC-PLUS” kortelė
Musų tikslas - ne pelnas, bęt sąžiningas patarnavimas 
__________ ■ , ________ į

LIETUVIŲ 
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA

▼▼▼▼

AKTYVAI per 115 milijonų dolerių
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 rate)
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% už 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. AccJ.

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.
5 metų 8.00%

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

Duodame:
- asmenines paskolas 

iki $250,000;
- mortglčlus Iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) Ir
- komercinius mortglčlus

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

VPUJS
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 1A£ 

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

Telefonas: 416 207-9239

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



» ‘PWD'ZXjl
šeimos daktarui Alenui PAVILANIUI 

už, rūpestinga gydymą ir grąžintą sveikatą
U NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME

ir linkime ištvermės sunkiame darbe.
Jj Laimingų Naujų MetųJ
[SVEIKINDAMI

NAUJŲJŲ -2OOO-jų. METŲ PROGA
Kristiną, Leoną SIMONELIUS, 

jų vaikus ir vaikaičius. - 
DĖKOJAME us jų gerą širdį bei rūpestingumą 
ir linkime ilgų, laimingu gyvenimo metų l

Čelku šeima : Filomena, Jonas ir Gediminas

i

Gcncrnoi Guwgv H> Kynn 
et

(Prasilenkus paštui su "NLn Kalėdinio leidinio data, 
spausdiname vėliau gautus pasveikinimus)

ILLINOIS gubernatorius paskelbė UNITED NATIONS DAY) ir Čikagoje vyku
siose iškilmėse, žymint šią. Dieną, buvo pakviesti įvairių tautų atstovai. 
Jų tarpe ir lietuvė LYDIJA RINGUS, II-ie eilėje, su nuometu. Eilės pabaigoje - 
Pat Michalski, Gubernatoriaus asistentė etniniams reikalams

(atkelta is 6 psl

flonda
vo vaikus” ir buvo įver
tinti Kalėdų senelio ir 
už ratelį ir už dainas, 
eileraštį ir skaitinius.

Lietuvių 
veikloje

Apylinkės 
Bandruomenės 
nepraleistas prez.Antano 
Smetonos 125m.gimimo 
ir 55m. mirties sukak
tis, dalyvaujant pre
legentui Vytautui Abrai- 
čiui. Marija Tubelytė- 
Kulmaniene papasakojo 
apie savo dėdę ir krikš
to tėvą prez.Antaną 
Smetoną. Meninėje daly
je pasireiškė muz.A.Jur
gutis, deklamatorė Dalia 
Mackialienė ir vyrų vie
netas AIDAS,
vadovaujamas mu-

ziko B.Kazėno, padaina
vęs 4 dainas.

įdomiai buvo paminė
ta ir Vinco Kudirkos 100 
metų mirties sukaktis.

Minėjimo programa 
buvo neeilinė, nes pas
kaitininke aktore Virgini
ja Kochanskytė, viešnia 
iš Lietuvos, labai sudo
mino ir pradžiugino gau
sius žiūrovus. Tad tokio
mis Lietuvos atstovėmis 
buvo miela pasididžiuoti

» Baigiant 1999 metus, 
gruodžio raėn. 15d. 
sušauktame LB St.Peters
burg© A-kės susirinkime 
peržvelgta veikla ir pa
sidžiaugta,
LB valdybą 
jaunesnių 
ryžusių 
švietimo,

kad į JAV 
įeina ir 

žmonių, pasi- 
toliau vykdyti 

visuomeninę

VIENINTELIS LIETUVIŲ. BANKELIS KANADOJE 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

’TALKA’ LIETUVIU 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 12i 
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..........
B m. term, indėlius..........

m. term, indėlius..........
fe m. term, indėlius..........
RRSP ir RRIF
(Variable).......................................2.50%
(1 m. ind..........................................4.50%
2 m. ind.........................................5.00%
& m. Ind........................................... 5.25%
4 m. ind......................................... ..5.45%
5 m. Ind........................................•..5.70%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje1 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ

INTERAC KORTELĖ

2.25%
2.75%
2.00%

...3.50% 

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

PASKOLAS
Asmenines nuo........... 7.35%
neklln. turto 1 m.......... 7.25%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

• Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu
3 mil. dbl. ir Kanados 
valdžios Iki $60,000 
sumos draudimu

2000. I. 4.

bei politinę veiklą, 
gerai ir nuoširdžiai dirba 
ir įvairus šalpos viene
tai.

Apylinkes pirm.Vida 
Meiluvienė pranešė, kad 
šalia valdybos rengiamų 
minėjimų, sėkmingos ge
gužinės, rūpinamasi ir to
liau negaluojančių vaikų 
iš Lietuvos atvykimu su
dėtingoms operacijoms 
"Shriners" ligoninėje.

Lietuvių Klubui patvir
tinta parama $1000 už 
suieiKiamą progą nau
dotis patalpomis Apy
linkės valdybai.

Devyni asmenys sudaro 
A-kės Valdybą, Kuri su
tiko dirbti dar 2 metus: 
pirm.Vida Meiluvienė,
vice.pirm.Vaclovas Pet
kus, Liuda Petkuvienė se 
kretorė, Loreta Kynienė 
iždininkė,Genovaitė Trei- 
nienė narė švietimo rei
kalams, Antanas Adomai
tis ir Aldona Stasiukevi- 
čienė nariai renginiams 
ruošti, Antanas Kovera 
ir Elvita Kerbelienė na
riai.

• 2000-jų metų sausio 
men.15d.Los Angeles Sam 
būris atvyksta su kome
dija "Savaitgalio Roma
nas".

2OOO-JŲ METŲ PROGA 
VISUS

DRAUGUS IR PAŽĮSTAMUS 
NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA

GENĖ MONTVILIENĖ

PETRO ir REGINOS BRIKIŲ SEIMĄ

NUSIŠYPSOKIME:
Panašliavęs keletą metų, Jonas vedė savo mirusios 
žmonos seserį, savo elgesį aiškindamas taip:
-Mano amžiaus vyrui jau pavojinga pratintis prie 
naujos uošves.

-Tavo vietoje aš tekėčiau uz 
viena draugė kitai, - Jis tvirtai 
-Ne, geriau jau aš ištekėsiu už 
ko noriu aš.

Dvi sekretores aptarinėja savo 
-Jis taip gražiai rengiasi!
O kita gudriai šypsodamasi:
-O svarbiausia, kaip greitai!

Petro,— patarinėja 
žino, 
Jono.

ko nori.
Jis gerai žino

šefą. Viena sako:

-Niekad nesu sutikęs tokio taktiško 
mano pirmasis darbdavys: tą dieną, 
atleido, pasišaukė į savo kabinetą ir 
ties i
paslaugų, bet nuo kito mėnesio mes ruošiamės at- 4 
likti tokį eksperimentą".

žmogaus, kaip 
kai jis mane 

. v . sako: "AŠ iš-
nežinau, kaip mes sugebėsime apseiti be jūsų

"Savaitgalio

Illinois Gubernatoriaus žmona L.Ryan su lietuvių mokyklos 
vaikučiais ir mokytojomis.

7 psl.



montreal
• Gražina ir Vladas Dre* 
šeriai minėjo savo 50- 
ties metų vedybinę su
kaktį iškilmingomis Mi- 
šiomis Aušros Vartų Pa
rapijos bažnyčioje, 2000m, 
sausio mėn. 1d.

Mišioms patarnavo An
tanas ir Paulius Mickai, 
skaitinius atliko Teresė 
Mickienė.

Sukaktuvininkams drau 
gai buvo suruošę vaišes.

Kurį laiką Gražina ir 
Vladas Drešeriai buvo ap 
sigyvenę Floridoje, ta
čiau sugrįžo vėl į LaSa
lle. SVEIKINAME!

PASIRŪPINO TĖVIŠKĖS 
ŠVIETIMU.

Per internetą gauta 
žinia skelbia apie vi
siems žinomą Montrealio 
telkinio lasalietį Leoną 
Balaišį, kuris prisiuntė 
reikšmingų knygų siuntas 
savo gimtinės Kupiškio 
Savivaldybės viešąjai bib 
liotekai.

Taip pat pažymi, kad 
daljs knygų teko ir L.Ba 
laišio buvusiai Kupiškio

Dr.Philip STULGINSKIS
Dental Surgeon 

Dantų gydytojas
8606 Centrale (kamp.45
Av., Suite 20% LaSalle,,
Que. H8P 1N5,

Tel: 364 - 4658 b— . . ■■ ■"*'
DR.ALENAS (ALAIN) P A V I L A N I S

Šeimos gydytojas

Privatus kabinetas 
932-8441 

3767 Notre Dame W. 
Montreal, QC., 
H4O 1P8

(Metro Place St.Henri) 

Notarė

RŪTA POCAUSKAS-RUDINSKAS
L.L.L. DJD.N.

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

Tel: Tel: 931-7174.

1449 rue St. Alexandre 
Suite 500 A 

Montreal,Que., H3A 2G6  , 

KAILIŲ SIUVĖJAS

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

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646

LESTOITURES

RP.S MIROM !NC
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.

gimnazijai.
Siuntos buvo sudarytos 

iš jo asmeninės bibliote
kos ir iš gautų įvairaus 
kultūrinio pobūdžio kny
gų, gautų iš RŪTOS klu
bo Montrealyje.

Dovanotas knygas per
davė Leono Balaišio duk
terėčia Genovaitė Barta- 
ševičienė.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOJE
• Bernelių Mišios 1999m. 
gruodžio mėn. 19d. su
traukė masinį dalyvių 
skaičių, o po to pooūvy- 
je salėje buvo proga pa
sisveikinti su visais, 
palinkėti viso geriausio 
atvykusioms iš JAV, 
Ottawos ir kitus. Pasiro
dė visa eilė buvusių 
montrealiečių su savo 
vaikais, o ir tie iš toli
mesnių apylinkių.

Gražiai raudonomis 
ponsetijomis papuoštas 
altorius, įdomus pusva
landžio koncertas išryš
kino mūsų choristų gali
mybes. Ypač nuostabiai 
harmoningai buvo įsilieję 
su vargonų gaudimu gre- 
goriškojo stiliaus gie
dojime, suteikiant rim
ties.

Pačiose Mišiose, giedo
jime, norėjosi daug kam 
daugiau kalėdinės , links
mesnės nuotaikos.Giedo- 
jo solo viešnia iš Lie- 

•gwvwwwwwwwvvvewvvvvveaeeapaeae

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika; 

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

(Metro Cote des Neiges) 

tuvos-sol.Elena Grumbi- 
nienė, o baigiant apei
gas, labai miela buvo 
vėl išgirsti muz. komp. 
Aleksandro Stankevičiaus 
"Linksmų Kalėdų".

Gražiai sugiedotos "Ty
liąją naktį" ir "Tyli nak
tis, šventa naktis" visa
me pasaulyje paplitusios 
ir neatskiriamos Kalėdų 
šventinio ritualo giesmės, 

Vyno stiklais ir užkan
dėliais pasistiprinus,buvo 
gera ir patogu dideliems 
ir mažiesiems sugrįžti į 
savo namus. Neteko pra
žiopsoti nei autobusų ar 
metro požeminio, nes 
apeigos prasidėjo su kon
certu - 9val.30min.

• NAUJŲ METŲ SUTI
KIMA surengė AV P- 
jos Taryba. išvakarėse 
7 vai. v. vyko iškilmin- 
Mišios, Tarytos nariai 
šu skaitovais Romu 
Verbyla ir Aldona Mor
kūniene , kun.K. Ambrasu, 
S J., įžengė į bažnyči£,ly- 
dint Tarybos nariams,ku
rie nešė Mišių auką.

Šiose paskutinėse 
1999 m. Mišiose vėl 
gražiai pagiedojo musų 
visų mylimas Choras,pri
sidėjo ir sol. Elena 
Grumbinienė. Pasibaigus 
pamaldomis, vieni išvyko, 
kiti nuėjo į salę,kur 
irgi rinkosi svečiai,nusi
teikę. linksmai sutikti, 
beveik magiškai veikian
čius dauguma savo 
apvaliu skaičiumi > 2000- 
sius metus.Buvo atvyku
siu nemaža jaunų Šeimų 
su vaikais.

Programą pravedė 
Aldona Morkūnienė.Akom
panuojant muz.L.Djint- 
charadze,sol.E.Grumbinie
nė padainavo 3 dainas, 
kurias publika priėmė 
labai šiltai, o siurprizui 
-padainavo 2 duetus su 
choristu Donatu Baltru-- 
koniu. Donaldas Giedri- 
kas linksmino,pasakoda
mas juokus.

Suneštinėmis vaišė
mis paruošti stalai buvo 
apdovanoti po šampano 
buteliu, papuošti balio
nais. Už puošmenas 
Tarybos vardu padėkojo 
Nijolei Matuse vičiūtei-
Forster A.Morkūnienė, o 
palaiminti vaišes pakvie
tė kun. K.Ambrasą,SJ. 

Tradicija tapusi Jono 
Šulmistro muzikinė apa
ratūra grojo gerai jo 
parinktą šokių muziką. 
Likus 5 minutėms iki 
12-tos valandos, Romas 
Verbyla pasveikino daly
vius su artėjančiais 
Naujais Metais ir pasiū
lė visiems sustoti' ratu 
ir skanduoti likusias 5- 
kias sekundes iki 12- 
tosios valandos dūžių. 
Visi sugiedojo "Ilgiau
siu Metų" linkėjimus.

3eimyniska,maloni nuo
taika patiko dalyviams. 
Kaip teko girdėti, būtų 
norėję daugiau laiko 
pasišokimams iki iš
siskirstymo.

Visiems-gerų, viltingų 
Naujųjų Metų! Dal.

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS JR VAIKAIČIAIS 
PROTĖVIŲ KALBA _ LIETUVIŠKAI

SPECIALIOS DRAUDIMO KAINOS
AUTOMOBILIAMS, kurių vairuotojai yra 5-5 m. 
amžiaus ar daugiau, nepatyrusiems susidūrimo, 
gaisro, vagystės ar kitų nelaimių .
NAMAMS, naujiems ir atnaujintiems, gerai 
išlaikytiems, savininko gyvenamiems 
area nuomojamiems.
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

J 3907A Rosemont Blvd., Montreal, Que. HIX 1L7
I 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.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 1
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