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GERAI APGALVOTA IŠ
EITIS IŠ VISŲ "KEBLU
MŲ”...

V.Putinas atsistatydi
nusiam B.Jelcinui,suteikė 
visišką imunitetą specia
liu įsaku. Jis negali būti 
patrauktas teisiner. ar 
administratinėn atsako
mybėn, jis negali būti su
laikytas ar areštuotas,jo 
gyvenamoje vietoje ne
gali būti atliekamos kra
tos, jis taip pat negali 
būti apklausinėjamas.

Šiuo įsaku nurodytos 
privilegijos, kuriomis ga
les naudotis visi buvę 
Rusijos prezidentai ir 
jų šeimų nariai.

---------- Įsake rašoma (nemi
nint pavardės), jog bu
vęs prezidentas gaus pen
siją, kurią sudarys 75% 
paskutinės prezidento al
gos. Jei kadenciją bai
gęs prezidentas ateityje

1991 m. sausio mėn.23 d., musu laikraščio pusią- 
piai, 2. jo nr. laidoje mirgėjo didelėmis įvairiu kal
bų antgalvėrnis, skelbiančiomis ano, SAUSIO 13-to- 
sios- kruvinojo sekmadienio drama.

Televizijos bokštas, su jo radijo stoties įrengi - 
niais buvo atakuojamas sovietinės Rusijos karei
vių pagal perversmininkų sąmokslą.

Ataka prieš legalią vyriausybę sujudino didžiąją 
Europos, Kanados, Amerikos ir pasaulio spaudą.

Dabar - šis bokštas, artėjant 2000-tiesiems me
tams, padabintas lemputėmis, suvertomis eglės pa - 
vidalu, tapo aukščiausia šviečiančia eglute Europoje.

Ji Šviečia didžiu simboliu ir Sausio 13-tajai,Lie-; 
tuvos valstybės oficialiai paskelbtai LAISVĖS GYNĖ 
NĖJiĮ. DIENAI.

Dienai, kuomet visa Lietuva budėjo ten ir prie 
kitų strateginių vietovių, ir prie ‘'Lietuvos širdies” - 
Parlamento Rūmų - kaip buvo užeasyta ant barika
dų. G

Byla prieš sąmokslininkus ir smurtininkus>siekian- 
čius nuversti teisėtą Lietuvos vyriausybe, savo sude 
tingumu ir apimtimi neprilygsta jokiai iki Šiol buvur 
šiai Lietuvoje.

Joje 1999 m.rugpjūčio men.26 d. liudijo daugiau 
negu 4.000 liudytoju ir 1.500 nukentejusiuju. Byla su
daro 332 tomai, iškaitant 14 tomu kaltinamųjų išvadų Vilniaus IV bokštas - didžiausia eglutė Europoje

nuspręs eiti kokias nors 
oficialias pareigas, pen
sija jam nebus mokama 
tol, kol jis iš tų pareigų 
nepasitrauks.

Buvusiems preziden
tams ir jų šeimų na
riams bus skirti asmens 
sargybiniai, kurių paslau
gas apmokės vyriausybė, 
taip pat bus skirtos ir 
asmeninės transporto 
priemones.V.Putino įsa
ke taip pat rašoma, kad 
buvusiam prezidentui bus 
suteikiama medicininė pa
galba.

**************************************************
Bernardas Brazdžionis
BUDĖJIMAS'

Budi narsūs pilėnai parlamento rūmuos,- 
Pabudėt, mielas broli, ir mudu eiva! 
Dieną-naktį ugniakuro kylantis dūmas 
Gręžia dangų ugnimi: Lietuva!

Nuo liepsnų, it žaizdų, laužo žiežirbos skraido
Nusidažo dangus ryto kraujo sęalva
Ir nubėga raukšlėm švento Viešpaties Veido, 
Kai nemiega ir budi visa Lietuva.

Mirtimi mes užgrūdinti, mirt nepabūgę,

GERBIAMIEJI "NL” SKAITYTOJAI,-
Sakome nuoširdų ACIU už jūsų gražius. gau

sius šventinius linkėjimu- laiškais, atvirukais ar 
pasakytus žodžiu. Juos labai vertiname.

DĖKOJAME už gautas atnaujintas prenume 
ratas bei atsilyginusiems už atsilikusias.

Ypatinga padėka priklauso ilgamečiams, ar toli 
uz Montrealio, Quebec o, o kartais ir uz Kanados 
ribų nusikelusiems skaitytojams: jie vis nepamiršta 
seniausio Kanadoje leidžiamo lietuviu laikraščio ir 
nepameta ryšio su musu telkiniu čia, nors laikės ir 
bėga, bėga...

Butu labai sunku leisti si laikrašti be talkininku, 
bendradarbiu. Ir be, kaip galima skubiau, perduo
dančiu svarbesnes žinias. Ju gauname ir per Inter
netą- Tinklapi, ypač is Gintaro Nagio, dabar

KOMENTUOJA:
o Maskvos meras Jurijus 
Lužkovas pavadino pa
grįstu prezidento spren
dimą perduoti v įgalioji
mus. "Sprendimas pagrįs
tas, bet pavėluotas" pa
reiškė jis.

Tik mirtis arba laisvė tebus atgaiva, - 
Prieš kiekvieną vergijon grąžinantį smūgį 
Smogiam laisvės šventuoju žodžiu: Lietuva!

Budi narsūs pilėnai parlamento rūmuos, 
Pabudėt, sesuva, irgi mudu eiva! 
Dieną - naktį ugniakuro kylančiuos dūmuos 
Dengia dangų vilties ugnimi Lietuva.

gyvenančio Ottawoje, is Staskevičių seimos. Musu 
žinyną taip pat paįvairina, nustebina ar pralinks
mina ,kaip ir jus, dėka Alb. Jonelio, Aug. Myles, Br. 
Kirstukoir kt., pasidalinama spauda, leidžiama Lietu
voje. ACIU.

Tikimės, kad pradeje 2000-sius, išlaikysime ir 
toliau visi - vyresni ir jaunesni - musu telkinyje 
kūrybinga nuotaika, gera valia tarpusavyje, kaip ir

Anot J.Lužkovo, jis ************************************************ 
pries pusantrų metų pa- mes visam pasauliui pa- kartą atsiprašė savo liau- 
juto, kad B.Jelcinas ser- rodėme, kad Rusija tapo dies už tai, ko jam nepa- 
ga Jr apie tai viešai pa- tikrai demokratine vals- vyko padaryti 
reiškė. "Tai įžeidė B.Jel- tybe, - sakė V.Žirinovs- Kaip mėginimą "pra
einą sake jis. kis - Rusijoje dar taip stumti" V.Putiną į valsty-
• Rusijos Uiberalų Berno- nebuvo> kab valstybės va bės postą B.Jelcino 
kratų partijos lyderis d?vas savo noru, be jo- sprendimą atsistatydinti 
Vladimiras Žirinovski'š pa- k*°s prievartos, priimtų įvertino Judėjimo armi- 
reiškė, kad prezidento tokit sprendimą". jaį remti lyderis, Vals-
sprendimas atsistatydinti Anot jo, atsistatydinęs tybes Dūmos deputatas 
yra istorinis. "Šiandien valstybės vadovas pirmą ( žiūr. 2 psl.......... )

tikėjimą vis šviesesne ateitimi Lietuvai.Ir Kanadai. 
Ir visiems nelaimingiems kraštams, kur tebesiaucia 
bukaprotiškas žiaurumas.

DĖKOJAME laikraščio leidyba remiančioms musu 
organizacijoms: KLFONDUI, Lietuviu Kredito
Unijoms-LITUI, PARAMAI, PRISIKĖLIMO P-JOS, 
TALKAI, Montrealio Šauliu Organizacijai, KLK Mo 
teru D-jai ir visiems, prisidejusiems šventiniais svei
kinimais bei asmeninėmis aukomis.

Didele padėka nuoširdiems talkininkams kasdieni - 
niuose reikaluose,; ypač Elv.Burksaitienei, J.Sulmistrui, 
Ant.Ziukui, Z.Burksaiciui ir buvusiam ilgameciui Val
dybos nariui, Leonui Balaisiui.



Uz nepriklausoma Lietuvę! Už ištikimybę Kanadai! 
Pour la Lituanie libre. Pour loyaute au Canada L 

F°r free Lithuania! For loyalty to Canada!

LEIDĖJAS ”NL” SPAUDOS BENDROVĖ.
REDAGUOJA - REDAKCINĖ KOLEGIJA Vyr. red,
TELEFONAS: (514) 366—6220 Birute Nagienė

Publication Post 1361112. Return postage guaranteed.
Postage paid at Montreal, CP. P ublished by the independant 
Lithuania Publishing Co. , 1722 George St. LaSalle, P.Q.

H8P IC4

Metinė prenumeratos kaina Kanadoje — $30,-
R ėmėjo - $ 35 ,-

P.S. Bendradarbiu ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. RankraSSiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, grūdinami tik 
is anksto susitarus. Už skelbimų turini redakcija arba 1 
leidykla neatsako.

Isliž

Taip kažkada 

atrodė 

Klaipėdos 

uostas

(........ atkelta is 1 psl)
Vladimiras Iliušin'as. Jis 
pasakė, kad B.Jel- 
cinas atsistatydino prieš 
laiką, norėdamas išveng
ti apkaltinimų, jeigu per 
dar likusį, jam valdymo 
pusmetį, V.Putinas kaip 
nors nustotų populiaru
mo ar save diskredituo
tų.

t> Rusijos bombonešiai 
per sausio men. 16d. atli
ko 120 puolimų į 
Čečėnijos Grozno miesto 
centra, kurio vis nepa
vyksta užimti.

Čečėnijos sukilėliai lai
kosi iš paskutiniųjų, yra 
atsiėmė kai kurias rusų 
užimtas vietoves.

Rusijos motinų grupe 
protestuojanti prieš karo 
veiksmus, tvirtina, kad

^«***$********#**t**************t**************

Lietuvoje

VIENYBES AIKŠTĖJE 
NAUJUOSIUS METUS 
PASITIKO DAUGIAU 
NEI 10.000 ŽMONIŲ

Kauno gatvėse ir aikš
tėse šurmuliavo daug 
miestiečių ir svečių,nes 
pirmą kartą Kaune vyko 
net du masiniai Naujų 
Metų sutikimo renginiai' 
Rotušes ir Vienybes aikš 
tese. Vien tik Vienybės 
aikštėje buvo susirinkę 
daugiau kaip 10.000 žmo 
nių.
® Kaune per pirmąsias ' 
dvylika 2000 -jų metų va
landų, trijuose gimdymų 
namuose gimė septyni 
naujagimiai: trys berniu
kai ir keturios mergai
tes.

Pirmasis Naujų Metų 
kūdikis Kaune, Medici
nos Universiteto Akuše
rijos ir Ginekologijos Kli
nikoje. gimė pačią pirmą 
ją Naujųjų Metų minutę: 
0 vai.01 min. berniukas 
kauniečių Akvilės ir Re
migijaus Gaučių šeimoje 

Grozno užėmimo opera
cijose žuvo apie 3000 ru
sų karių ir apie 6000 su
žeistų.

Rusijos buv. Vidaus 
Reikalų min. Vladimiras 
Kulikovas pareiškė, kad 
kariuomene neskelbianti 
apie savo praradimus. 
Rusijoje vis dažniau pa
sigirsta nepasitenkinimo 
šiuo karu pareiškimai.

a Afganistane Talibano 
vyriausybė pripažino Če 
čenijos vyriausybe ir jos 
nepriklausomumą nuo Ru 
sijos.

"Mūsų pripažinimas 
yra būtinas del Rusijos 
vykdomo brutalaus čečė
nų naikinimo" - pranešė 
Talibano vadovybe.

Jaunoji motina savo kū
dikį pamate būtent tą 
minutę, kai Lietuva 
griaudėjo nuo fejerverku 
ir gyventojai kėlė šam
pano taures.

APDOVANOTOS LIGO
NINĖS

Sausio men.4d. Alma 
Adamkiene vertingais 
įrenginiais apdovanojo 
dvi Lietuvos ligonines.

Respublikinė Vilniaus 
Universitetinė Vaikų Li
goninė gavo kompiute
rinį elektroencefalografą 
kuris kainuoja 64.000 li.- 
tų. Šį prietaisą A.Adam
kienės Labdaros ir Para
mos Fondas nupirko kar
tu su kompanijos "Hof- 
fmann-La Roche" atsto
vybe Lietuvoje ir per
sonaline įmone "AdnedaV

Drauge su šiomis kom
panijomis nupirktą ki
tą įrenginį tą pačią die
ną Prezidento žmona 
perdavė Kauno Medici
nos Universiteto Akuše
rijos ir Ginekologijos 
Klinikai. Šis firmos "Ste
phan" įrenginys tai 60.000

litų kainuojantis naujagi
miams skirtas dirbtinės 
plaučių ventiliacijos apa
ratas su aukšto dažnio 
osciliatoriumi.

Taip pat didelės ver
tės dovaną , 102.000 litų 
kainuojančius naujagimių
inkubatorių ir dirbtinės 
plaučių ventiliacijos apa- 
ratą-. - A.Adamkienė įtei
kė Vilniaus Gimdymo Na
mams sausio mėn.5.d.

Čikagoje įkurtas Al
mos Adamkienės Labda- 

’ ros Ir Paramos Fondas 
nuo praėjusių metų ko
vo mėnesio veikia ir Lie
tuvoje. Šalia didžiųjų ša
lies ligoninių, Fondas 
taip pat remia daugiau 
kaip 20 kaimo mokyklų.

PER SOLIDARUMO ATO
STOGAS SEIME SUTAU
PYTA BEVEIK 134 tūkst 
LITŲ!

Praėjusių metų pa
baigoje vykusi solidaru
mo atostogų akcija Sei
me leido sutaupyti 
133,873 litus. I šį Vy
riausybės siūlymą atsilie 
pe Seimo nariai, Parla
mento kanceliarijos dar
buotojai.

Seimo Kanceliarijos 
Finansų skyriaus duome
nimis, iš 66 Seimo narių 
ir 9 Kanceliarijos dar
buotojų atlyginimų į biu
džetą pervesti 44 tūks 
tančiai 8 litais.

10 Seimo narių ir vie
nas Kanceliarijos dar
buotojas įvairioms orga
nizacijoms pervedė 7.316 
litų.

Solidarumo atostogų 
išėjo 258 Seimo Kance
liarijos darbuotojai 735 
darbo dienoms. Tai leido 
sutaupyti 82.550 litų.

Seimo Kanceliarijos Fi
nansų skyrius, apibend
rindamas solidarumo ak
cijos rezultatus, - rėmėsi 
tik parlamentarą pateik
tais duomenimis. Ne 
visi Seimo nariai, kurie 
paaukojo dalį savo atly
ginimų įvairiems lab
daringiems tikslams, in
formavo apie tai 
Finansų skyrių.
♦ Dail.Antanas Tamošai
tis lydimas savo giminai 
čio Lino Veselkos,atvyko 
į Lietuvą ir apsigyveno 
Vilniuje.

'Pen yra jo įsteigta Ta
mošaičių Dailės Galerija

• Klaipėdos uostamiesčio APDOVANOTAS LIETUVIS 
Žvejų Kultūros Rūmuose GYDYTOJAS IŠ 
gruodžio mėn.21d.vakarą AUSTRALIJOS
buvo surengtas kalėdinis Už paramą Lietuvoje 
Klaipėdos mero labdaros gyvenantiems diabeti- 
vakaras. Jame paaukotos kams ir jų gydytojams 
lėšos skirtos mažiesiems apdovanojimu pagerbtas 
klaipėdiškiams, gyvenan- Australijos lietuvis me-
tiems be tėvų globos ir 
vaikams su negalia. Bilie
tas į 1999 m. lab
daros vakarą kainavo 50 
litų. Iš viso buvo jų par
duota 179 ir už juos gau 
ta 8950 litų.
%
• Prie Lietuvos Užsienio 
Reikalų Ministerijos 
įsteigtas specialus mo
nitoringo centras, kuris 
stebės padėtį kaimyninė
je (Kaliningrado) Kara
liaučiaus srityje.

Šis centras rinks ir 
analizuos informaciją 
apie socialinę, ekonomi
nę padėtį srityje ir teiks 
ją ne tik Lietuvos žiny
boms, bet ir Europos Są
jungos bei kitoms vals- 

' tybėms. Be to, palaikys 
kontaktus su kitomis ša
limis pagalbos tiekimo 
atveju Karaliaučiui.

Centras įsteigtas Už
sienio Reikalų min. Al
girdo Saudargo įsakymu. 
Jo darbui vadovaus Mi
nisterijos patarėjas bend- 
radarbiavimo su Kara
liaučiaus sritimi klausi
mais, buvęs Lietuvos' am
basadorius Baltgudijoje 
Viktoras Baublys.

Monitoringo centras 
gaus informaciją iš Lie
tuvos konsulato Kara
liaučiuje, ambasados 
Maskvoje ir Rusijos dip
lomatinės atstovybės ViL 
niuje, taip pat kitų šal
tinių.

Lietuvos iniciatyvą 
kurti tokį centrą tei
giamai įvertino kaimyni
nės valstybės: Lenkija, 
Danija, Švedija, Latvija. 
Jos pareiškė pasirengu
sios bendradarbiauti su 
šiuo centru.

o Prez.Valdas Adamkus 
Valdymo Reformų ir Sa
vivaldybių Reikalų Mi- 
nisteriu paskvrė Joną RU* 
DALEVIČIŲ, 49m. am
žiaus, kuris buvo ėjęs 
Užsienio Reikalų Vice- 
Ministerio pareigas. 

dikas Antanas Vytautas 
Stepanas. Prez. Valdas 
Adamkus jam įteikė Di
džiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Gedimino or
dino 1-jo laipsnio me
dalį.

Nuo 1992m. A.V.Stepa
nas. endokrinologas, yra 
Lietuvoje nemokamai 
skaitęs paskaitas cukri
niu diabetu sergantiems 
žmonėms ir jų gydyto
jams. Jo paramą labai 
vertina ir Lietuvos Dia
beto Asociacija, nes jis 
keletą kartų finansavo 
šios organizacijos narių 
keliones į diabeto studi
jų konferencijas užsie
nyje, padovanojo kompiu
terių programų, reikalin
gos literatūros. Gydyto

jas taip pat padėjo 
Lietuvoje surengti tarp
tautinę stovyklą diabeto 
klausimais, rengė kursus 
medicinos seserims.

Už nuopelnus gydant 
diabetikus ir tyrinėjant 
šią ligą A.V.Stepanas šie-
met buvo apdovanotas 
Australijos valstybės žy
meniu.

1943 metais gimęs 
Australijos lietuvis da- 

, bar pats sunkiai serga, 
todėl mėnesiui atvykęs į 
Lietuvą, šią kelionę va
dina atsisveikinimu.

KANADOS LIETUVIO 
DOVANA MUZIEJUI

Kauno Valstybinis 
M.K. Čiurlionio Dailės 
Muziejus gavo^ iš 
Kanadoje gyvenančio Vla
do Stabo beveik pusant
ro šimto eksponatų apie 
lietuvių skautų veiklą.

Filatelijos Kolekciją su
daro firminiai vokai,ženk
lai, proginiai atvirlaiš
kiai, kurie buvo skirti 
lietuvių skautų stovyk
loms Vokietijoje,JAV-ėse 
Australijoje. Taip pat pa
dovanoti ir skautų vėlia
vų steigimo aktai.

2 psl.



• Pasaulinėse Lotynų 
Amerikos Sportinių Šokių 
Ansamblių pirmenybėse 
I-ją vietą čempionate 
laimėjo KLAIPĖDOS "ŽU
VĖDROS” Ansamblis. Jo 
treneriai Skaistė ir Ro
mualdas Idzelevičiai.

Ansamblio šokėjams 
įteikti DLK Gedimino 
V-jo laipsnio ordinai, o 
abu treneriai gavo IV-jo 
lapsnio ordiną. Juos įtei
kė prez.Valdas Adamkus 
"Žuvėdrai" ir vadovams 
atvykus į Prezidentūrą.

"Jūsų lai m ėjimas-ilgo 
ir kruopštaus darbo vai- 
sius"-pasakė sveikinime 
Prezidentas ir pažymėjo, 
kad sėkmė yra didžiulis 
trenerių Idzelevičių nuo
pelnas.

Padėkos raštus įteikė 
Lietuvos Sportinių Šokių 
Federacijos pirm. Česlo
vui Norvaišai, vicepirrn. 
Virginijui Visockiui * ir 
gen. sekretorei Vidai Ro- 
mišauskienei.

Trenerė S.Idzelevi- 
čienė padėkojo "Žuvėd
ros” vardu Ansamblio 
globėjai Almai Adamkie
nei ir organizacinio Ko
miteto pirm.Lietuvos
Tautinio Olimpinio K—to 
pirmininkui Artūrui Po
viliūnui.

VOKIEČIŲ DIPLOMATAS APIE LIETUVIUS

"Neseniai pasirodė vokiečių diplomato daktaro 
Ericho Zommerio (Erich Franz Sommer) atsiminimų 
knyga "Gimęs Maskvoje" ("Gleboren in Maskau, 
leidykla "Langen Muller), su kuria naudinga susipa- 
žirtti ir rnuihš, neš čia aprašomi ir naujausios Bal
tijos šalių istorijos kai kurie momentai.
... Šiuo metu įprasta, kad mūsų "visažinė" spauda 
stengiasi pagarsinti tuos užsienio straipsnius, knygas 
kur neigiamai vaizduojama Lietuva, o lietuviai 
kaltinami ir nebūtomis nuodėmėmis. Deja, 
publikacijos, kuriose Lietuva ir jos žmonės didžiai 
vertinami, dažnai nepastebimos, ir apie tai visuo
menė neinformuojama.
...E.Zommerio atsiminimai, pradedami nuo vaikys-^ 
tęs ir jaunystės, praleistos Maskvoje ir Rygoje 
1912-1979m., aprašomas darbas Vokiečių
valstybines komisijos vertėju (1940m.) Maskvoje, 
diplomatine tarnyba ir karo tarnyba 1939-1945m. 
Sėkmingą tanybinę jo veiklą dešimčiai metų nu
traukė bloga karo baigtis. Sovietai jį 1945m., 
suėmė, nuteisė ir išsiuntė į gulagą, kus jis išbuvo 
iki 1955m., kol po Adenauerio derybų su Maskva 
(Chruščiovu), vokiečiai iš gulago buvo išleisti.

E.Zommeris labai dėmesingai aprašo savo ir kartu 
kentėjusių lietuvių ir Vakarų Ukrainos partizanų 
lagerio vargus. Štai, per vieną vaidinimą ir kelias 
dienas po jo, atmosfera lageryje tapo labai įaud
rinta. Vaidinimo metu Kaliniai plodami šaukė "Lais
vė", "Mes norime namo". Atmosferai lageryje atvė
sus, septyni vokiečiai ("semiorka") buvo apkaltinti 
neramumų kurstymu, nepaklusnumo skatinimu ir per
kelti į izoliuotą bausmes lagerį, kur kalėjo apie 150 
lietuvių ir Vakarų Ukrainos partizanų. Kadangi par
tizanai pasyviai priešinosi nustatytai lagerio tvar
kai bado streikais, "žalinga propaganda", "trikdė 
darbo drausmę", juos uždare į ypatingąjį "sustip
rinto režimo" lagerį. Jie visi priklausė tiems par
tizanams, kurie iki 1950 metų pradžios kovojo su 
okupantais.

Šis lageris turėjo tris barakus. Čia uždaryta ir vo
kiečių septyniuke. Vokiečiai gaudavo siuntinių iš 
Vokietijos ir broliškai dalydavosi gaunamomis gery
bėmis su partizanais. Daugumai jaunų partizanų 
vokiečių kaliniai ouvo kaip ir natūralūs sąjunginin
kai kovoje prieš sovietų režimą. Jie koneveikė 
"idiotą Hitlerį", kuris nesutelke Rytų tautų bendrai 
kovai prieš Staliną, bet iš amerikiečių buvo 
tikimasi per daug.

Labai šiltai aprašomas slaptas vokiečių tautos 
genijaus Gėtės (J.W.Goethe) 200 metų gimimo 
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sukakties (1949) minėjimas. Šalia vokiečių minėjime 
dalyvavo ir rusų, ukrainiečių, vengrų, latvių, estų 
ir, aišku, lietuvių.

Šis minėjimas vyko už poliarinio rato, Intos 
anglies regione. Lagerio komplekse už pirties nuo 
pat lagerio įkūrimo stūksojo griūnanti žemine 
lūšna. įėjimas į ją buvo užkaltas lentomis, tačiau 
jas austumus galima buvo įeiti vidun. Sekmadie
niais ir katalikiškų švenčių dienomis čia buvo auko
jamos slaptos šv.Mišios. Jas aukodavo tada dar jau
nas lietuvių kunigas S.Dobrovolskis, kuris neturėjo 
lengvatų ir kartu su kitais save tautiečiais dirbdavo 
po žeme šachtoje ir dar rūpindavosi jų ir kitų 
katalikų sielovada. E.Zommeris kartu su kitais vo
kiečių katalikais dalyvaudavo šiose Mišiose. Žinoma, 
čia reikėdavo rinktis po vieną, kad niekam nekiltų 
įtarimo. Kaip tik šioje apleistoje lūšnoje 1949m. 
rugpjūčio mėn. 28d. po vakarinio patikrinimo 
susirinko apie 3ti žmonių paminėti ir pagerbti Gėtę. 
Tai rodo, kad ir tokiomis sunkiomis sąlygomis žmo
nes sugebėdavo paminėti pasaulines kultūros 
korifėjus.

Kaip žinia, 1955m. vokiečiams pagal Adenauerio 
susitarimą su Maskva, buvo leista išvykti į Vokieti
ją. E.Zommeris aprašo, kaip politkomisaras įtikinėjo 
partjzanus garbingai dirbti, kad sovietų valdžia juos 
prieš laiką paleistų: "Net vokiečių karo nusikaltė
liai rytoj bus paleisti į savo Tevynę’Ssakė komisaras, 

Vokiečių "semiorka" pakvietė visus įkalintuosius 
į atsisveikinimo vakarienę. Sustumti stalai buvo ir 
padengti. "Serviruoti" teko buvusiam kelneriui iš 
Kauno, kuris kiekvienam lagerio kaliniui paruošė 
"asortimentą" iš gautų vokiskių siuntinių skanėstų.

išvykstant vokiečių "semiorkai", prie lagerio 
vartų lietuviai ir ukrainiečiai išsiril vo į "garbės 
sargybą". Jie palydėjo vokiečius šūkiais "Tegyvuoja 
laisva Lietuva" ir "Slava Ukraini". E.Zommerio kny
goje šie šūkiai parašyti taisyklinga lietuvių ir ukrai
niečių kalba.

Baigdami norime pabrėžti, kad net ir šiuo metu 
sovietinės mąstysenos istorikai, buvę stribai neven
gia apšaukti partizanus banditais, nedoriais žmonė
mis, kai tuo tarpu iškylūs užsieniečiai, kalėję kartu 
su lietuviais partizanais, politiniais kaliniais, prisi
mena juos kaip aukštos morales žmones, savo tėvy
nės patriotus, kurie net nežmoniškomis sąlygomis 
nepalūžo, neatsisakė patriotinių įsitikinimų, tėvynės 
meiles, o lietuviai ir kunigai nelaisvėje daug padė
jo kaliniams - stiprino jų dvasią ir tikėjimą 
ateitimi, padėjo išlikti savimi. Vytautas Nezgada, 
("Tremtinys" Nr.38(372), 1999m.) Vladas Paškevičius

• Rimas Kurtinaitis bu
vęs garsus krepšininkas, 
dabar vadovaujantis Vals
tybiniam Kūno Kultūros 
ir Sporto Departamentui/ 
tapo Tėvynės Sąjungos 
kandidatu į Kauno mies
to Tarybos 200Um. kovo 
mėn.19d. įvykstančiuose 
savivaldybių tarybų rinki
muose.

R.Kurtinaitis turėtų 
patekti į sąraso pirmąjį 
penketuką.

e Arvydas Sabonis pripa 
žintas geriausiu 1999 me
tų Europos krepšininku. 
Šis titulas NBA klubo 
"Portland Trail Blazers" 
vidurio puolėjui atiteko 
įtakingo Italijos sporto - 
dienraščio "La Gazzetta 
dello Sport" surengtoje 
apklausoje.

Geriausio Europos krep
šininko rinkimuose A.Sa
bonis nugalėjo jau šeštą- 
syk.

LIETUVOS ŠAMPANAS- 
GERIAUSIAS

Maskvoje vykusiame 
tarptautiniame konkurse 
"Geriausias metų šampa
nas" Alytaus "Alitos" 
brendis apdovanotas auk
so medaliu, o baltas ir 
raudonas vynas "Bon 
Ami" laimėjo sidabro me
dalį.

• Prezidentūra per So
lidarumo atostogas
sutaupė 15.5 tūkst. litų.

Be atlyginimo dirbo 
prez.V. Adamkus, jo pa
tarėjai ir dauguma Pre
zidentūros tarnautojų.

iš viso Prezidentūroje 
dirba 128 asmenys.

o Skaudi eismo 
statistika: Lietuvoje per 
metus dėl eismo avari
jų, kur nukenčia žmo
nės, susidaro apie 
800.000 litų nuostolių!

Kasmet keliuose žūna 
apie 700-800 žmonių ir 
4-5 tūkstančiai sužalo
jami. Ar kas daroma,kad 
padėtis pagerėtų? Šalia 
vairuotojo akių patikri
nimo, reikia skirti žy
miai didesne pabaudą už 
girtą važiavimą!

VILNIUJE VIEŠĖJO NA
TAN ŠARANSKĖS

Atvykęs į Vilnių ne
oficialiu vizitu Izraelio 
Vidaus reikalų ministeris 
Natan Šaranski'š 1999m. 
gruodžio men.22d., daly
vavo žydų organizacijos 
"Sochnut" dešimtmečio 
veiklos Lietuvoje minėji
me. Jis yra buvęs žino
mu Sovietų Sąjungos di
sidentu.

Lankymosi proga, susi
tiko su Prezidentu Valdu

Adamkumi.
Lietuva yra pateikusi 

prašymus, kad Izraelis iš
duotų ten gyvenančius 
savo piliečius Nachman 
Dušanski ir Semion Ber- 
kį-Burkov'ą. Jie yra pa
ieškomi Lietuvos Gene
ralinės Prokuratūros, ku
rios duomenimis buvęs 
KGB karininkas N.Dušans 
kis 1940—1971 m. tarna
vęs MGB/KGB struktūro
se Lietuvoje, pokariu 
dalyvavo karinėse
operacijose prieš Lietu-] 
vos partizanų judėjimą. Į 
Pastarasis asmeniškai da
lyvavo tardymuose ir kan 
kiminuose.

Buvęs NKVD Karinin
kas S.Berk-Burkovas da
lyvavo kovinėse operaci
jose prieš partizanus Rad
viliškio, Šiaulėnų, Lin
kuvos, Pakruojo ir kituo
se valsčiuose, pasirašinė
jo Lietuvos piliečių trė
mimo dokumentuose.

M in. N.Šaranskis Prez. 
Valdui Adamkui susitiki
me pareiškė, kad klausi
mą dėl Lietuvos ieškomų 
nusikaltėlių išdavimo Iz
raelio vyriausybe nagri
nės tik tuomet, kai bus 
patvirtinta, jog padaryti 
nusikaltimai yra pripa
žinti tokiais tarptautiniu 
mastu.

Aptariant Lietuvoje ti
riamas ir sustabdytas žy
dų genocido bylas, Min. 
N.Šaranskis apgailestavo, 
kad trūksta informacijos 
ir aiškumo su bylomis su
sijusiuose reikaluose.

e Seimo Pirmininkas 
Vytautas Landsbergis taip 
pat suteikė svečiui pro
gą pokalbiui.

Daugiausia dėmesio ou- 
vo skirta Lietuvos ir Iz
raelio santykiams. Sve
čias padėkojo V.Lands
bergį ui už paslaugas ir 
pagalbą gerinant tarpu
savio supratimą ir san- 
santykius. Jis įsitikinęs, 
kad "Per bendrą praeitį, 
kad ir labai sudėtingą,
reikia statyti bendrą 
ateitį"

N.Šaranskis yra 51 m. 
Izraelio politikas, jo nuo
mone, itin svarnu jau
niems žmonėms žinoti 
visą istoriją. Todėl mo
kykliniuose vadovėliuose 
jis siūlė plačiau aiškinti 
apie Holokaustą(kol kas, 
kaip žinome, Lietuvos 
vadovėliuose dar nesu
spėta paruošti pakanka
mai medžiagos bendrai 
jos istorijai, trūksta ir 
istorijos mokytojų, o kai 
kur ir tų pačių vadovė
lių...Red.)

Vytautas Landsbergis 
atkreipė svečio dėmesį į 
tai, kad vadovėliuose 
vertėtų daugiau dėmesio 
skirti ir naujai Izraelio 
istorijai, bei žydų tautos 
pasiekimams, parodyti 
ką iš dykumos gali pa
daryti valia ir protas.Taip 
pat, kad Izraelio žmonės 
turėtų daugiau žinoti 
apie ginkluotą Lietuvos 
pasipriešinimo kovą oku
pacijos metais. Tai 
padėtų nepainioti rezis
tentų su nacių paranki
niais.

N.Šaranskis (Natan 
Sharansky) teigiamai 
vertino Lietuvos įstaty
mų pakeitimus, susiju
sius su įtariamųjų karo 
nusikaltėlių patraukimu 
baudžiamojon atsakomy
bėn. Kartu jis atkreipė 
dėmesį į vis dar pasitai
kančius antisemitinius iš 
puolius.

Atsisveikindamas Min. 
N.Šaranskis pasakė, kad 
tikisi ateinančiais me
tais susitikti su V.Lands
bergiu Izraelyje, kur jis 
yra pakviestas oficialiam 
vizitui Kneseto Pirminin
ko.
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Rimvydas Stankevičius

VINYS MARCINKONIU KAIMUI STATYTI

Gaivūs gaivūs vandenys 
gilų gilų troškuli atspindi... 
Tai ar vandenys jie?

Yra toks laikas, kai krinta į pievas paukščiai už
dusę, springdami giesmėmis, guli žolynuos aukštiel
ninki, spindulių kiaurai suvarpyti, žiūri i dangų^ ir 
ne į tą, ir ne taip žiūri, o liūdnai, lyg baugščiai, 
tarsi žmogus į degančius trobesius žvelgtų ar vai
kas tamsian kampan nekaltai pavarytas. Ir Marško
nių trobos tada it nuogos- dūsauja, viena už kitos 
slėptis bando, ir kaimo žmonės it be namų, it be 
dainų, be maldų - suka akis į salų, skėsčioja ranko
mis kits kitą sutikę. Bando guostis, kad šienas jau 
kluonuose, kad jau vilnija atolas... Bet vis tas sun
kumas po krūtine, vis tas šešėlis virš kaktos.

Tyli tada giria, tyli senoliai po apmusijusius 
pirklių langus ar iš po kvapnių samanų dirsčiodami, 
nes ką ir sakysi - juk visi žino - Septyni broliai 
ateina.

Jau. Ateina. Tyliai nukerpa lempos dagtį, klė
ties skląstį sužvangina. Jau, jau ateina, atneša lietų 
ir nerimą- ale tik ne taip kaip kasmet. Ne. Ne ' 
taip. Nors būna - lyja septynias dienas, būni, septy
nias savaites merkia, yra kas atsimena metų, kai 
ištisus septynis mėnesius kliokė nelabieji Broliai, 
bst tokių kaip šie?..

Ne, Marškonių neužgavo nė lašas, tačiau visi jau
tė Brolius per kaimą einančius. Antai ir dangų su
gniaužė į kumštį, ir vėją lakstyti paleido. Čia nei 
šakelė, nei lapas nesukruta, o pažiūrėk: ten aukšty
bėse - debesis^ it rimbu gena, vieną ant kito laipina, 
kūliais priverčia ristis... Jau ir dangaus nė skiaute
lės nelikę, tik juodi paklaikę avinai šuoliuoja- ir vis 
greityn, vis greityn...

Ir lėkė savaitė. Pažiūrėjus greita ir pasiutus 
kaip viesulas, betgi po šimts, it kirvis pušin įleistas 
- anei iš vietos. Jau žmonės net iš pirkios išeit ne
galėjo - taip greitai bėgo dangus, kad sukos galva, 
temo akys, net, regis, ir žemė po kojom krutėjo, o 
dienoms vis nė motais - tįsta it medus iš korio, 
taip velkas, kad nuo ryto iki vakaro vanduo dubeny 
pašvinksta, o iki aušros gaidžiai užkimšta kitos die
nos belaukiant.

ATMINTINO SAUSIO MĖNESIO BUDĖJIMAI .

Septynios dienos... Dabar lyg jau ir nebegirdėti 
sunkių Brolių žingsnių, lyg jr nebemauroja juodi 
dangaus avinai, bet argi gali žinoti? O gal jie tebė
ra kur nors pasislėpę, gal tūno nuščiuvę, žiūri, ai 
nepakels galvos koks žmogus užsimiršęs, o tada vėl 
ims šėlti su nauju įniršiu, su naujomis jėgomis, su 
nauja išmone? Tai kaipgi patikrinsi? Nusprendė map 
škonėnai į savo šulinius žvilgtelėti - bene atspindy 
ką įžvelgs. Tačiau ir čia Brolių, žinia, pasirūpinta- 
ogi net pačiuose giliausiuose kaimo šuliniuose - van 
dens nė lašo - visą nelemtieji išsinešė...

Septyni broliai - mykia ištroškę gyvuliai. Septy
ni broliai - braukia prakaitą vyrai, giliuose šuliniuo 
se mojuodami kastuvais. Tie patys, vis tie patys 
Septyni broliai - dūsauja moterys, pildamos lauk 
iškeltus kibirus, kuriuose vietoj vandens - žemė.

Susegė žmonės visas grandines, virves suraišiojo - 
oi tai gilūs gilūs Marškonių šuliniai, gilensių jau tik
rai neiskasi - o vandens vis nėra, nėra vis dar 
nėra.

"Mes nelipsim, - niūriai ir dusliai šuliniuose ūba
vo vyrai, - čia ir numirsim". Kas gi sakė, kad šuli-

Ne, ne. Čia turi būti 
visas kaimas, nes oi tai 
tyra žemė juose, gerkite 
pilkite ant savęs, maudy- 
Marškonys, tai pasilinks-
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me- 
dip-

niuose turi būti vandens? 
vyrų kaulai, čia turi sulįsti 
gilūs Marškonių šuliniai, oi 
jos sočiai, kibirais gerkite, 
kitės - tai nukauš gražiai 
mins. Ir patys nejuto, kaip ėmė drėkti tie žodžiai 
lūpose, sunktis, tekėti aukštyn, gaivinti, sotinti su- 
skeldėjusį, perdžiūvusį dangų, kol šis ėmė krapnoti, 
sriubčioti, o~ galop ir visai pratrūko...

Kaimo žmonės nustatė kiemus kibirais, geldomis 
kaušais, šaukštais - viskuo, kame galėjo tilpti bent 
truputis sveiko liūties vandens. Lašai kaukšėjo į 
medį, dzingsėjo į skardą, melodingai dainavo pakliu- apgaulė, 
vę įjnolinius dubenis,prarijo žodžius,nusinešė džiaugs- pavyko/ 
mo šūksnius - gėrė Marškonys...

Pienelis akyse renkasi, 
skruostais lašena - 
ko gi, žmogeli, liūdi, 
kai toks gyvenimas baltas?

LIETUVOS DIPLOMATI
NES TARNYBOS AŠTUO- 
NIASDEŠIMTMETY JE.

Dabar Lietuvos Užsie
nio reikalų ministerijoje 
ir daugiau kaip 40-tyje 
Lietuvos ambasadų bei 
konsulatų dirba 280 dip
lomatų.

1940 m., okupacijos iš
vakarėse LUR ministeri
ja turėjo 218 darbuotojų 
iš jų 123 dirbo Lietuvoje, 
95-pasiuntinybėse ir kon
sulatuose užsienyje. 1940 
m. Lietuva turėjo 
karjeros konsulatų.

Sovietų okupacijos 
tais išlikusi Lietuvos
lomatinė tarnyba buvo 
vienintelė valstybinė Lie
tuvos institucija 1940 m. 
protestavusi prieš Lietu
vos aneksiją.

Kaip gerai žinoma, 
Sovietų Rusija reagavo 
įstaigų panaikinimu diplo 
matinės tarnybos, o Lie
tuvoje esančius diploma
tus ištrėmė į Sibirą. 
Kitus, tebegyvenančius 
užsienyje, apgaulingai 
įkalbinėjo grįžti į Lietu
vą. Per daug aiški buvo 

ir bandymai ne- 
Tuomet iš jų 

buvo atimta Lietuvos 
pilietybė ir turtas kon
fiskuotas.

Pačiame Marškonių kaimo kampelyje, įsispraudęs 
tarp dvokiančių raistynų, gyveno toks išpera Seilius. 
Niekas net tikro jo vardo nežinojo, mat nuo vaikys* 
tės išpera buvo vadinamas. Kodėl? Kas gi žino?

o Seniausias lietuvių 
laikraštis - TĖ/YNĖ,. 
1996 m. lapkričio men.

šventė 100 metu lei
dimo sukakti JAV.
• DRAUGAS 1999 m. 
minėjo savo leidybos

90- metiJ



Algirdas Gustaitis
GERIAUSIAS BUTANO VALSTYBĖS 1999 m.
FILMAS "THE CUP"

Ateina vyšninės spalvos juostomis apsisupęs Lama, 
Veidas, judesiai ramūs, nuosaikūs. Pavadintas šven
tuoju, tuojau užprotestavo - jis nesąs Dalai Lama, 
kuris laikomas šventuoju. Jo tikra pavarde Khyentse 
Norbu. (Amerikiečių filmų studija "FineLine Fea
tures” garsinimo lapelyje, atspausdinta ”Holy Lama")

Jis ramiai apsižvalgo, rankas padeda ant stalo. 
Veidas malonus, akys ramiai žvelgiančios. Nesijau
čia išdidumo. Jis pasakoja, kad jo gyvenimas yra 
glaudžiai susijęs su budizmu, jaunystėje jis mokėsi. 
Budizmą jis nelaiko religija, bet tradicija, filosofi
ja, galvojimo mokslu, etika (Lietuvių Enciklopedi
joje, išleistoje Bostone, 1954m. Uit. psl.312,taip ra
šoma: "Budizmas - pirmoji universali religija, atsi
radusi Indijoje Vl-Va. pr.Kr. didžiojoje epochoje, 
kai konfucionizmas atsirado Kinijoje, pitagorizmas 
Graikijoje, ir gal, Zaratustros mokslas Irane. Budiz
mą paskelbė Gotama, veikęs Gange slėnio srityse ir 
vėliau gavęs "Apšviestojo" arba "Budos" vardą").

Pokalbyje keičiame temą.
Butane yra populiarus (kojinis) futbolas. Indijoje 

populiarus kriketas, jį žaidžiant, reikia Šarkių, skir
tingos aprangos, šalmo ir kitko. Futbolui nereikia 
nieko, tik stiprių kojų, vikraus bėgiojimo. Butane 
brangus daiktai - nepraktiški.

Filmuoti Butane ne taip lengva, kaip kad gyve
nant Los Angeles, Londone, kituose didmiesčiuose, 
kur galima lengvai nueiti ir nusipirkti filmavimo 
aparatą, filmą. Artimiausia vieta tokių dalykų nu
sipirkimui ten yra Australija.

Nutarus fimuoti "The Cup", prieš tai reikėjo pa
rengti rankraštį, kurį norėtų finansuoti kito krašto 
žmonės. Daugelis klausinėjo, ar režisorius yra pa
rinkęs aktorius, kai jis dar nebuvo baigęs rankraš
čio.

Jis pasakojo, kad nebuvo pasirinkime ir aktoriais 
turėjo būti eiliniai sitiktieji, neturintieji jokio vai
dybinio supratimo, nes neturėta pinigų jų atlygini
mams. "Pradėjus filmuoti, buvau nervingas, juk ne
galėjau daryti klaidų, nes nebuvo lėšų scenų 
kartojimui. Mūsų filmavimo aparatas buvo senas, 
braškantis. Žmones buvo matę modernių filmavimui 
aparatų, nedidelių, gražių, negendančių, veikiančių 
be lempų, be nuotolio matavimo, šviesos nustatymo 
pagrindiniam objektui". Lama pasakojo, kad sveti
mieji pradėjo ir užbaigė filmavimą.

-Kas Jus užsienyje rėmė? - paklausiau 
-Kartais aš pagalvoju, kokiu būdu gavau pinigų, 

užbaigiau filmau. Mokantis budizmo, reikia žinoti 
apie stiprumą ir silpnumą. Yra aštuoni spąstai, ty- 
kojantys norinčio pažinti budizmą. Jų neminėsiu, 
nevardunsiu kaip nepakliūti į spąstus, kaip jų iš
vengti. Apie tokius spąstus pasakoti nuobodu, bet 
paminėsiu vieną ar du, jei jus norite būti įvertintas 
žinokite, gal per mažai praktikavotes. Buda taip 
pat sako, kad jūsų laukia spąstai, bet jūs lipsite 
per juos, tarsi būtų šposai. Jeigu nežinojote,kad bus 
spąstai, o vistiek einate, jums gali atrodyti visa 
tai juokinga. Jūs turėjote žinoti, kad laukia spąstai. 
Jeigu vis tiek nekreipsite dėmesio, tai jūsų egoiz
mas, jūsų asmeniškumas, išdidumas taps dideliu. 
Priklausys, ar suprasite, kas vyksta. Jei pirmas kar-

Algirdas Gustaitis pokalbyje su Lama Norbu
tas - ateityje galesite pasitaisyti, arba liksite su
žalotas ir toks eisite per gyvenimą".

-Ar rašote naują rankraštį filmui?
-Galvoju apie naują rankraštį, jis mano galvoje. 

Taip pat apie mano mielą Butaną. Butane mes ga
miname daug ryžių popieriaus. Tai tradicinis po
pierius, viena šeima turi tą verslą, kuris mažėja, o 
kitos valstybės turi modernias mašinas šio popie
riaus gamybai. Tradicijas naikina svetimos mašinos.

-Kai grįžote iš filmų festivalio Europoje, ar bu
vote skirtingai priimtas, ar žmonės norėjo su Jumis 
pasikalbėti, sužinoti naujienų?

-Sveikino ir jiems buvo keista, kad pavyko tai 
atlikti ir džiaugėsi. Man rūpėjo mano rankraštis
"The Cup", kurį matete filme. Vieną dalyką turėtu
me neužmiršti: Himalajai gražūs, įdomūs, čia dau
gelis žmonių yra ūkininkai, čia nėra filmuose 
rodomo žavesio, burtų. Musų krašto žmonės laimin
gi, turi net naujoviškų dainų. Jie laimingų kad 
pagaminau apie juos filmą. Gal jie tiki, kad per 
mane bus daugiau filmų apie Butaną.

-Jūsų valstybę valdo jaunas monarchas. Kokia po
litinė padėtis?

• Indijos vyriausybė lei
džia pabėgusiam iš Tibe
to sausio mėn.5d. Kar- 
mapa Lamai pasilikti In
dijoje. Šis 14 metų am
žiaus, Kinijos vyriausy
bes patvirtintas (lyg tai 
būtų jos teise) Lama 
pėsčiomis per Hmalajų 
kalnus su 8 - siais savo 
palydovais atkeliavo į In
diją, nes Tibete jaute di
dėlę grėsmę.

Kinija ir Indija yra su
dariusi abipusį susitari
mą nesikišti į vieni kitų 
vidaus reikalus.

Dalai Lama irgi buvo 
priverstas bėgti į Indiją 
1959 metais.

Kinija pranešė, kad
-Valstybei svarbiausia, kad jos gyventojai būtų jau surado įpėdinį, kitą 

laimingi. Pas mus kartais yra geriau, kartais ne, vaiką 2m. amžiaus būti 
bet išsilygina ir visi laimingi. Žmonės privalo sekančiu Tibeto religiniu 
turėti užtenkamai maisto, vaikai turi būti išlavinti, vadovu - Lama, tikėda-
mokyti, kultūrines vertybes turi būti gerbiamos.. Tai 
sudaro laimę. Butanas negamina lėktuvų, 
automobilų, bet mes to nesiekiame, ir be to esame 
laimingi. Buvęs karalius mirė, dabar jo žmona gy
vena New Yorke, augina jo vaikus.

-Ar vienuolyne, kur studijavote budizmą, taip pat 
supažindino, mokė apie kitas religijas?

-Taip.
-Kiek kainavo pagaminti filmą?
-Šį filmą pagaminti kainavo 80,000 dolerių. Ke

liuose filmų festivaliuose apdovanotas premijomis.
-Ar tikite, kad netrukus Tibetas bus laisvas?
rAŠ tikiu, kad kiekvienas pavergtas, okupuotas 

kraštas turi būti laisvas.

miesi, be abejo, kad pa
vyks lengviau manipu
liuoti ir daryti įtaką,kad 
Tibetas susilietų su Kini 
jos komunistine valdžia, 
ir pripažintų Tibetą 
Kinijos dalimi...

Ar galima "pažaboti" 
įgimtą žmogaus siekį 
daugiau negu vien mate
rialaus gyvenimo?

Tibetas - niekam ne
grasino ir negrasina...

.......MARCINKONIŲ KAIMUI
Gal todėl, kad vyrišką negalią turėjo, gal kad abiem 
kojom raišas buvo, sėdėdavo per dienų dienas vie
nas sau kemsynėje užsidaręs, kalba, kad net su ru
pūžėmis bendraudavo klampinėdamas naktimis po 
pelkes su deglu rankose ir bjauriai kurkdamas. O 
gal ir dėl vieno, ir del kito, ir dar dėl begalės jį 
supančių paslapčių, lyg pelkė sugniaužusių jį nuo pat 
vaikystės. Juk ir rado jį kaimo moterys toje pelkė
je vos gimusį pamerktą. Benkarčiukas, išpera... Bet 
kieno - nieks tikrai nežinojo. Surentė pirkią jam 
marškonėnai tuose raistynuose, ir augo sau vienas 
visų kaimo moterų pakaitom penimas. Ne kažin kas 
ten ir išaugo- sako, neūžauga, pageltęs, apaugęs nie
kad neskustais šeriais, žmonių kalbos, ir tos kaip 
reikalas nemokėjo. Keista, bet ir suaugus išperai, 
moterys nenustojo jo lankiusios. Po rudens darbų 
kiekviena skubėdavo į kemsynus gėrybėmis nešina. 
Nepyko dėl to vyrai, jokiai piktai minčiai įsžiebt 
neleisdavo- negi įtars išperą žmonas paviliojusį, juo 
lab, kad cha, cha, jis dar ir vyriškumo neturėjo. 
Taip, matyt, būtų ir likę, jei ne vienas keistas daik
tas, kažkuriam iš kaimiečių galvon toptelėjęs. Kar
tą po bulviakasio, vėlų vakarą, sėdėjo nuvargę vy
rai aplink didžiulį padžiūvusių bulvienojų laužą, lėtą 
dūmą iš pypkės pūsdami, bulvikes pelenuose kepda
mi ir visokius būtus ir nebūtus šposus viens kitam 
porindami.
2000. L 18.

Aišku, išėjo kalba ir apie išperą. Vienas kuris nu
sijuokė: "Kad ir žioplumas to mano bobos- kur buvus 
kur nebuvus, pripila ąsotį pieno ir šlumsi į kemsynę. 
Aš jai ir sakau - ar tu nori, kad tas nabagas nu
sprogtų - kas gi gali triskart dienon ąsotį pieno iš
gerti..." Tada marškoniečiai susizgribo kadgi visų pa
čios taip besielgiančios. Ūmai veidus tarsi ūkanos 
aptraukė - matyt, nelabi dalykai to rupūžoko pirkio
je dedasi. Rimti ir tylus, visi kaip vienas pakilo 
eiti raisto link.

I
Neduokdie tokį vaizdą kada paregėti, kokį Marš

konių vyrai pro išperos langus pamatė - ant aslos 
nuogut nuogutėlė keistai tyliai švilpiniuodama gulė* 
jo moteris, o išpera baisiai kažką grebluodamas ir 
mykdamas delnu sėmė iš ąsočio pieną ir šlakstė jos 
kūną. Netrukus už krosnies subildėjo ir... o Dieve, 
link gulinčios ėmė slinkti didžiulis žaltys, išgąsčio 
ir pykčio apimti vyrai sušoko pirkion ir atgavo pro
tą tik nudaigoję bjaurybę. Žinoma, moters jau ir 
pėdos ataušusios. Nebebuvo pirkioje ir išperos. Pa
griebę šviesulį visi šoko lauk ir tolumoj pamatė jį 
šlykščiai klibinkščiuojantį akivaro link, o nuo jo ne
žmoniškos raudos ir spiegimo šiurpuliai nugaras 
varpė. Visi matė, kaip neūžauga stačia galva nėrė 
akivaran, ir dar ilgai girdėjo kraują stingdantį pelky
nų burbuliavimą.
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50-METŲ VEDYBINIO 
GYVENIMO JUBULIEJUS

Tarpe artimiausių draugų 
buvo smagiai atšvęstas 
2000m.sausio mėn.ld. 
GRAŽINOS IR VLADO 
DREŠERIŲ auksinis vedy
bų jubiliejus. Sukaktuvi
ninkus iškilmingai pa
laimino kun.K. Ambra
sas S J. per 11 vai. Mi
šias AV parapijoje.

Po skanių ir sočių pie 
tų restorane, jubiliatai 
ir svečiai susirinko pas. 
Anelę ir Juozą ~ Ker
šius ilgiau pasidžiaugti 
šios dienos įvykiu. Links
minosi visi šampanu ir 
saldumynais.

Kartu su bendra 
dovana buvo įteikta 3 
laiškai-sveikinimai: iš La
Salle burmistro, Jean 
Cretien, Prime Ministe- 
rio ir Adrienne Clark
son, Governor General.

GRAŽINAI IR 
VLADUI DREŠERIAMS 
geriausi linkėjimai^ svei
katos, meiles ir džiaugs
mo!

Nuotraukoje:

Kun. K. A m brasas,3J., 
laimina sukaktuvininkus
Gražina ir Vladą 
Drešerius.
Patarnautoiai- 
broliai Antanas ir 
Paulius Mickai.

Žemiau -

50-meti vedybinio 
gyvenimo sukakti 
švenčiantieji 
GRAŽINA ir 
VLADAS 
DRESERIAI

Nuotr: A.J.Mickaus

NUSIŠYPSOKIME:
■ ■

Ar ten pas jus yra toks eilinis Petraitis? 
-Taip, yra! - atsako viršila.
-Pasakykite jam, kad vakar mirė jo tėvas. Tik 
švelniai ir mandagiai...

Viršila išrikiavo savo kareivius ir sukomandavo:
- Visi, kieno gyvas tėvas - tris žingsnius į priekį! 
Petraiti, o kur tave velnias neša? Tavo tėvas vakar 
mirė! išsivaikščioti!

-Ar nepasitaikė, vaikeli pavojų, šokinėjant parašiutu 
klausia susirupinusi mama sūnų.
- Pasitaikė, mama. Vieną kartą nusileidau ant žoles 
ir žiuriu užrašas: "Prašau žoles nemindžioti".

Advokatas
- Paslėpk visas brangenybes ir išimk pinigus iš stal
čiukų.
-Kodėl?
-Už valandos ateis man padėkoti klientas, kurį apgy 
niau teisme nuo kaltinimo vagyste.

Kalbasi du piliečiai:
- Tai atėjo laikai... Per vieną dieną Lietuvoje 
pavagia dešimt mašinų!

Bet užtai arkliavagiai beveik išnyko!

Viena dama, sako kitai: 
-Niekada nesivešiu vyro į madų demonstravimą. 
Tai yra pavojinga mums abiems, nes aš pradedu 
svajoti apie naujus drabužius o vyras apie 
naują žmoną.

LIETUVIŲ
KREDITO TYTT
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 115 milijonų dolerių

toronto
KASOS VALMsIDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 vjt. 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.—

Kai
PRISIKĖLIMO

pARAPIJOS KREDITO KOOPERAT\A AS

999 Qallege St., loronto. Ontario M6II I \8 
1 eleibnai: 416 532-3400 ir 532-3414

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

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių

ts Prisikėlimo parapijos 
kredito kooperatyvas tau 
pytojams išmokėjo 10% 
papildomų palūkanų už 
visas santaupų palūka
nas, prirašytas iki 1999 
metų pabaigos ir skoli
ninkams sugrąžino 10% 
palūkanų už visas 
palūkanas, sumokėtas ko
operatyvui iki 1999 me
tų pabaigos.

Per 1999 metus 
Kooperatyvas taip pat 
paskyrė daugiau kaip 
$50.000 aukų lietuviško 
jaunimo švietimui bei 
veiklai ir įvairių lietu
viu organizacijų bei ren
ginių paramai.

<» PARAMA grąžino na
riams 9% už investicijas 
(GIC ir taupymo sąskai
tas) buvo papildomai su
mokėta 9% palūkanų, už 
asmenines ir nekilnojamo
turto paskolas buvo grą
žinta 9% sumokėtų palū
kanų ir 2,25% buvo pa
pildomai sumokėta ar 
grąžinta 1999m. lapkri
čio men. Sudėjus - 1999m
nariams grąžinta 11,25%. įj

MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind................... 3.25%
180-364 d. term, i nd.................. 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. pal.

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

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

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

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų..................... 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 
mortgičius iki $750,000.

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. Acc.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........7.75%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų...................7.10%
2 metų.................7.60%
3 metų...................7.80%
4 metų...................7.90%
5 metų...................8.00%

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

Duodame:
- asmenines paskolas 

Iki $250,000;
- mortgičius iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) ir
- komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

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
Mūsų tikslas - ne pelnas, b'ąt sąžiningas patarnavimas

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

6 psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 2.
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VIENAS IŠ ATSIŲSTŲ I MONTREAL! LIETUVOS 
VAIKŲ SUKURTŲ KALĖDINIŲ ATVIRUKŲ

VAIKO TĖVIŠKĖS NAMAMS aukojo:
$ 20,- J.J.Kisielaičiai; a.a. Reginos Urbonienės 

atminimui: po $100,- Kibirkščių ir Vilgalių šeimos;po 
$ 50,- A.Kibirkštis, J.M.Dabkai, D.Lukoševičius; po $ 
30,~ E.Szewczuk, K.I.Andruškevičiai; po $25,- E.Kud- 
žmienė,. M.Malciuvienė, R.R.Lapinai; po $20,- K.A- 
niolauskienė, St.BarŠausKiene, G.Grybaitiene, V.N.Ja- 
koniai, L.Jurgutienė, G,Gedviliene,L.D. Dainiai,Br. M. 
Makauskai, G.Kudžinienė, Il.Maziliauskienė, Iz.Mališka. 
Z.H.Lapinai, V.A.Peteraičiai, Br.D.Staskevičiai, J.O.
Seidžiai, B.Rupšienė, J.Vasiliauskas, CH.J.Tanner; po 
10,- V.Dikaitiene, B. Nagiene.

A.a. Kazimiero Baltuškevičiaus atminimui: $100,- 
V.Ibianskienė; $50,- Alb.Brilvicas; $20,- D.Baltrukonis; 
po $10,- Alb.Rašytinienė, Alf.Keršulis; po $ 5,- Kr. 
Simonelienė, D.Mozūraitienė.
Nuoširdžiai dėkoja KLKMoterų D-jos Montrealio

VIENINTELIS LIETUVIŲ, BANKELIS KANADOJE 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

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

Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais-nuo 9 v 
ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p., penktadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 121 
dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
Kasd. pal. čekių sąsk. iki......,...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
B m. term, indėlius 
it m. term, indėlius 
5 m. term, indėlius 
RRSP ir RRIF 
(Variable)...............
ji m. ind...................
1 m. ind...................
J m. ind...................
I m. ind...................
5 m. ind...................

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

montreal
MIRUSIEJI:
• Bronė BENDŽlENE, 
79 m. amžiaus, po sun
kios ligos mirė sausio 
mėn. 16 d.

Liko 5 dukterys: 
Lilija, Gabija, Rūta, 
Lukrecija, Kristina 
su šeimomis, kurių tar
pe 7 vaikaičiai. 
Užuojauta artimie

siems.

Hamilton

VAKAI RAŠO KANADOS "KALĖDŲ SENELIUI"
Ir šiais metais per Kanados Pašt^ kalėdinį patar

navimą Nijole Bagdžiūnienė gavo savo "Kalėdų Se
nelio" pareigoms - iki dabar-3600 laiškų iš Lietuvos 
vaikų.

"Kalėdų Senelio" atskymą, suredaguotą ir atspaus
dintą lietuvių kalba Centrinis Paštas gauna iš Otta- 
wos ir atsiunčia Nijolei kartu su vokais atsakymams. 
Pagal savo nuožiūrą ji įdeda kokį mažą siurpri
zą - lipinukat, ar kokį mažą vaizdelį— svarbu, kad 
spalvotą ir užrašo adresus ant vokų.

Daugiausia laiškų ateina iš Klaipėdos, Šiaulių, Vi
sagino. iš Vilniaus ir Kauno ateina mažiau.

Šiemet, viename iš vokų vaikai moksleiviai, at
siuntė savo laikraštėlį "Ąžuoliukas", skiriamą pra
dinukams. Skyriuje "Vaikai apie save" pasisako 9 vai
kai. Jie rašo apie savo akių, plaukų spalvą, ūgį ir 
svorį. Parašo, ką labiausiai mėgsta daryti, kuo no
rėtų būti, kas labiausiai patinka, ko labiausiai lau
kia ir ką darytų, jei būtų karaliumi ar karaliene. 
Tai duoti užklausimai, į kuriuos trumpai atsakoma. 
Štai keletas pavyzdžių: "Mano vardas Tomas 
Mikušauskas. Man yra 9 metai. Man labiausiai pa
tinka sportuoti, todėl, kad noriu užaugęs būti spor
tininku. Dar patinka žaisti, piešti ir žiūrėti televi
zorių. Man labai patinka bananai, karšti sumuštiniai 
žemaitiški blynai, sausainiai ir saldainiai.

Aš labiausiai laukiu savo gimtadienio, nes per 
gimtadienį ateina daug svečių ir atneša daug dova
nų-

Jeigu aš bučiau karalius, žiūrėčiau, kad Lietuva 
būtų tvarkingai

...3.50% 

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

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

...2.50%

...4.50% 

.....5.00% 

... 5.25% 

....5.45%

.*..5.70%
Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje1 

MASTER CARD KREDITO KORTELĖ
INTERAC KORTELĖ

KLB Hamiltono Apy
linkės Valdyba išleido 50 
metų lietuviškai veiklai 
pažymėti apžvalginį 
leidinį. Jis buvo prista
tytas gruodžio mėn. 4d. 
Jaunimo Centro gražiai 
išpuoštoje salėje.

Pobūvis pradėtas visų _ 
mirusių Hamiltono lietu
vių pagerbimu-' prisimi
nimu. Trumpą 
programą atliko sol.L.Tu- 
rūtaitė, smuik. 
ir akordeonistas 
nauskas.

Oficialioji 
ta į sceną 
visus šiame 
lyvaujančius 
apylinkės valdybos pir- ūar mėgstu ledus, saldainius, šokoladus, 
mininkus: R.Bagdoną, J. grietinėlę 
Varanavičių, A.Juozapa
vičių, J.Krištolaitį, K.Mi- v 
lerį, K.Deksnį, M.Gu- JU šimtų aukštų namą ir sutvarkyčiau visą pasaulį, 
dinską, dr. V.Kvedarą,
D. Pajarskaitę ir M.MačL

Per 50 metų apylinkei 
vadovavo 27 valdybos 
pirmininkai. Penki iš jų 
negalėjo į šią šventę at
vykti.

Mirę Valdybos pirmi
ninkai: P.Vilnonis, A.Wi
kis, A.Ruzgys, P.Vaito

nis, agr. K.Valaitis, inž. 
S.Naikauskas, J.Matulio
nis, J.Mikšys, inž, J.Kši- 
vickis, A.Vainauskas, 
G.Skripkutė ir K. 
Mikšys.

Dabartinis pirmininkas 
B. Mačys padėkojo kny
gos redaktorei S.Loče- 
rienei, vertėjai į anglų 
kalbą V.Stanevičienei ir 
V.Tumosienei, paruošusiai 
knygą spausdinimui. Pri
simintas Hamiltono lie
tuvių parapijos įsteigėjas 
prel.dr. J.Tadarauskas, 
lietuviškos veiklos šioje 
apylinkėje pradininkas.

Po trumpos pertraukos 
kleb.J.Liaubai,OFM, 
kalbėjus maldą, 
Danutes ir 
Mačių skaniai 
vakariene.

Prie šio 
sėkmės daug
E. Bajoraitiene, 
niškienė, E.Gudinskiene.

įsigiję knygą "Hamil
tono Lietuvių Bendruo
menė" rasite aprašymus 
apie lietuvių organizaci
nę veiklą Hamiltone. Ją 
galima įsigyti už $20.Ten- 
ka girdėti ir kitiems lie
tuvių telkiniams rūpi iš
leisti savo leidinius.

meninę

V.Gabrys
V.Rama

"Aš esu Milita. Lankau šokių būrelį, žurnalistų 
klubą ir gimnastiką. Dar mėgstu 
Laukiu Kalėdų , nes gaunu daug 
būčiau prezidente, pastatyčiau 
namus."

žaisti ir dainuoti, 
dovanų. Jeigu aš 
visiems vaikams

2000. I. 18.

dalis pradė-
pakviečiant

pobūvyje da-
buvusius žaisti

yra 8 metai. As"Mano vardas Karolina. Man
sveriu 29kg. Mano plaukai šviesiai rudi. Aš mėgstu 

šokti, todėl lankau sportinių šokių būrelį, 
, sausainius, 

i, , bulvytes fri, karstus sumuštinius. AŠ
laukiu Kalėdų , nes gaunu dovanų nuo senelio Šalčio. 

Jeigu aš būčiau karalienė, tai pastatyčiau dvie-

"Mano vardas Simas. Man 9 metai. Mano ūgis 
1,44 cm. O svoris 31kg. Aš mėgstu žaisti krepši
nį, piešti paveikslus, skaityti, rašyti ir grybauti.^ AŠ 
labai domiuosi tapyba ir krepšiniu. Jeigu aš būčiau 
karaliumi, pasistengčiau, kad visi mano žmonės gy
ventų turtingai ir laimingai".

"Mano vardas Vilma. Man 9 metai. Mano akys 
rudos, plaukai šviesiai rudi. Aš esu pikta ir kartu 
linksma.

Aš mėgstu šokti, todėl lankau šokių būrelį, dar 
mėgstu
laukiu Kalėdų 
būčiau karaliene, tada į savo namą priimčiau visus 
gyvulėlius ir išrinkčiau visiems vardus."

vaisius, kad būčiau sveika. Aš labiausiai 
nes per jas puošiu eglutę. Jeigu

SU- 
vyko 

Bernarde 
paruošta

renginio 
prisidėjo 
R.Pakal-

"Aš esu Dovilė Obolinyte. Man yra 9 metai. 
Mano ūgis 1,37m. Aš sveriu 28kg. Mano akys rudos 
plaukiai šviesiai rudi. Man labiausiai patinka mate
matika ir lietuvių. AŠ mėgstu sportuoti. Todėl lan
kysiu gimnastiką. Aš labiausiai laukiu savo gimta
dienio. Todėl, kad gaunu daug dovanų. Jeigu aš bū
čiau kerėtoja, tai ne vieno žmogaus nebūtų liūdno".

/Atsiųstas ir toks laiškas iš Anykščių rajono 
Ažuožerių Vaikų globos namų:"Mano mama serga la
bai sunkia liga, o tėtį nušovė. Pas mus gyvena 
daug vaikų - net 25. iš daugelio vaikų motinų 
atimtos teises į vaikų globą. Kalėdų Seneli, jei 
gali, atsiųsk^ savo nuotrauką, nes tai būtų mums di
džiausia švente šiais 2000 — siais metais'.'

Tie vaikai, kurie tiki Kalėdų Senelio buvimu,įdė
jau savo nuotraukas, siunčia įvairius rankdarbius , o 

■ vienų vaikučių mama atsiuntė laiške Kalėdų 
Seneliui net šokolado plytelę. Nemažai laiškų 
atsiunčia net suaugę žmonės, kuriems per ilgus 
priespaudos laikus buvo atimta ši graži Kalėdų 
Seneliui laiškų rašymo tradicija.

Atsakant į tiek daug laiškų ir beveik visiems pa
rūpinant taip vaikų pageidaujamų lipdukų ar atvi
ručių, Nijole Bagdziūniene dėkoja Genovaitei 
Kudžmienei, Elvyrai Burkšaitienei, Birutei Nagienei, 
ir Genovaitei Balaišienei, sės.Juditai, kad prisidėjo 
prie minėtų dovanėlių įsigijimo. b.

7 psl.



I

v

I

('

rl

montreal
MIRUSIEJI:
• Kazys BALTUŠKEVlČlUS, 
81 m. amžiaus, mirė sau
sio mėn.7 d., Notre Dame 
ligoninėje.

Liko seserys Marija ir 
Magdalena, giminaite Vi

da Ibianskienė ir kiti gi?- 
minės. Palaidotas iš Šv. 
Kazimiero P-jos bažnyčios 
Notre Dame de Neiges 
kapinėse.
a Regina KISELYTĖ - 
URBONIENĖ, 75 m.am
žiaus, mirė sausio mėn.
8 d.,

Liko vyras Linas, 3 
vaikaičiai- Paulius,Lisa 
ir Robertas, sesuo Lie
tuvoje, kiti gimines.

Palaidota iš Aušros
Vartų P-jos bažnyčios 
Notre Dame dės Neiges 
kapinėse.

Užuojauta artimiesiems.

• Montrealio RŪTOS
Klubas kviečia i VISUOTI
NĮ SUSIRINKIMĄ š.m.
sausio mėn.26 d., sekma
dienį, 1 val.p.p. , Sese
lių Namuose, u

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658

PADĖKA
Mirus 000 m. sausio men.7 d.

A+A
KAZIMIERUI BALTUŠKEVIČIUI, 

Reiškiame nuoširdžią padėką kun. Kazimierui 
AMBRASUI, SJ., už Paskutinio Patepimo Sakra-- 
mento suteikimą ligoniui ir dalyvavimą^ Mirusįjį 
palydint į kapines. Taip pat klebonui Feliksui 
JUCEVIČIUI už gedulinių apeigų atlikimą, *'« Ve
lionio palydėjimą i Cote dės Neiges kapines.

Dėkojame Audros Vartų P-jos CHORUI už gra
žias giesmes.

Taip pat - visiems draugams ir pažįstamiems, 
lankiusiems sergantįjį ligoninėje ir lydėjusiems į 
kapus - reiškiame didėle, nuoširdžią padėką.

Velionio giminės Lietuvoje ir 
Ji slaugiusieji-A.ir A.Brilvicai, 
V.Ibianskienė

• o J. ir N. Vasiliauskai 
švenčių proga ”NL" pa - 
aukojo $10. Nuoširdžiai 
dėkojame. NL

« Tim ir Mary Lynne 
NIAURA susilaukė pirma
gimio sūnelio Evan - Vin
cent 1999 m. gruodžio men. 
30 d.
Sveikiname!

9 Elenai KLEZIENEI 
susirgus ir nuvežus L St. 
Mary? s Ligonine, buvo pa
daryta sėkminga tulžies- 
akmenų operacija.
Linkime greitai sūstiprė -

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)

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika: 

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

(Metro Cote des Neiges)

Notarė
RŪTA POCAUSKAS-RUDINSKAS 

L.L.L. D.D.N.
1610 Ste.Catharine St.West, Suite 405 

Montreal, Quebec H3H 2S2 
Tel: 931-7174

KAILIŲ SIUVĖJAS

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

1449 rue St.Alexandre 
Suite 500 A 

Montrėal,Que., H3A 2G6

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646

LES TOTTURES

kks IVIIROIM II\1C

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.

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

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

MOKA ui:

a Nuo dabar, norintieji 
užmokėti NL prenumerata, 
gali tai atlikti tiesioginiai 
per Lietuviu Kredito Uni
ja LITĄ, sask.nr.:509.

ĮDOMUS SVEČIAS
Viešėdamas Montrealy- 

je, netikėtai i Redakciją 
buvo užsukęs Romas 
J.Sinius, lydimas V. Jur
kaus. Buvęs montrealietis, 
seniai gyvena Olandijoje, 
yra verslininkas, dažnai 
lankosi Lietuvoje. Kartu 
su savo žmona yra atlikę 
ir visą_ eile labdaros dar

bų, prie kurių prisidėjo ir 
olandai.

Pasirodo, Olandijoje e- 
sama apie 250 lietuvių .

Pasitaikė taip, kad jam 
lankantis Lietuvoje, pra
sidėjo lemiamieji SAUSIO 
13-tosios įvykiai. Laimei, 
jis pasinaudojo proga ir 
tuojau perdavė aktualiau.- 
šią medžiaga, CBC žurna- 
listeis-sake jis.

Nuo 1995 m. jis 
buvo paskirtas Lietuvos 
Garbes Konsulu, o nuo
1996 m.yra Lietuvos Res
publikos Generaliniu Kon-
šulu Olandijoje.

Pripažinęs, kad Lietu
vos padėtis Šiuo metu ne
santi lengva,-tačiau, bend
rame pokalbyje, priėjome 
išvados, kad vis dėl to,y>- 
ra sąžiningų, darbščių ir 
vis trokštančių gerovės sa
vai nepriklausomai valsty
bei, o paskui- sau... Arba 
bent,-lygiagrečiai. Juk to
užtektų, kad išsivalytu 
nuo pavydo (kas atrodo, 
labiausiai kenkia), sparčiau 
susitvarkytu.

R.Sinius užsiprenume
ravo mūsų laikrašti.Gerai 
prisimena visus montrea - 
liečius ir jam bus įdomu

Atvykime visit

Certifikatai (m i n. $1.000.00) 
l metų  .-.-------------- —

metų  ----.----5.Q.Q.-,,
metų ... *------2^2—
metų. ---- - ------—
metų  ----<------------—

Terminuoti indėliai • 
1 metų..............  3.50
180 d. 
120 
60 
30 
iki 
30 d. - 364 d. išimant prieš laiką. 1.00

IMA UŽ:
Nekilnojamo turto paskolas (

1 metų. ____Z_J5Q_
2 metų, R.in
3 metų R-3Q

2

364 
d-- 179 
d.- 119 
d.- 59 
30 d. 0

d.‘_ .3.QQ
d._—3..Q0,.._
d._ 3.00
d.'_ 3.00

Taupomos sąskaitos
Specialios 1.25 
Kasdienines 1,25

RRSP & RRIF
Taupoma .
1 metų _
2 metų _
3 metų, .
4 metų, _
5 metu _

Čekių s-ta

JL5Q
4.50

5^25
5,15
5.60

0.50

Residential up to 
4-plex) 

’ 4 metų —8-«45— 
. 5 metų, ——

2nd mortgage +1%
open mortgage +1%
Asmeninės paskolas — pradedant nuo 7»00

If guaranteed by deposit at LITAS
Fully guaranteed (CSB)or other
Personal loan regular ......................

Overdraft: ...............................................  17.00
DESJARDINS PRIME 8.00
DESJARDINS PERSONAL PRIME 7.50

8.00 ___
9.00 ..
9.50 _

KASOS VALANDOS
1475

Pirmadieniais
Ant r., t rečiau.
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

Kalbėkime su savo vaikais jr vaikaičiais 
PROTĖVIU. KALBA _ LIETUVIŠKAI

SPECIALIOS DRAUDIMO KAINOS
AUTOMOBILIAMS, kurių vairuotojai yra 55 m. 
amžiaus ar daugiau, nepatyrusiems susidūrimo, 
gaisro, vagystės ar kitų nelaimių .
NAMAMS, naujiems ir atnaujintiems, gerai 
išlaikytiems, savininko gyvenamiems 
aroa nuomojamiems.
ADĄMONIS INSURANCE AGENCY INC.

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

Sąžiningai patarnauja nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

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

paskaityti '‘NL."
Pasilinkėjonr geru.ar - 

geresnių Naujųjų Metų ir 
pasakėm ’iki pasimatymo.' 

b.
© DĖMESIO:

Del užsnigtu keliu į AV 
P-jos metini susirinkimą ne 
atvyko pakankami kvorumui 
dalyvių. Susirinkimą teko a- 
tideti iki ateinančio sekma
dienio - sausio mėn. 23 d. , 
po pamaldų, 12 vai.

^FUNERAL HOME^ 
J.F.Wilson A Sons Inc.

H23 Maple Blvd., 5784 Verdun Av.’ 
Chateauguay,QC., Verdun, QC. . 
I Tel: 691-4763 Teh 767-9956 W

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 2.
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