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AR JAU PASKUTINIS 
GROZNO DRAMOS 
VEIKSMAS

Dešimtys tūkstančių 
civilių yra dar įstrigę 
Grozne miesto išlikusiuo
se griuvėsiuose ar rūsiuo
se, negalinčių pabėgti nuo 
bombardavimo.

Vis stipriau kritikuo
jamas jau 4 menesius vyk
domas Rusijos beatodai- 
rinis jėgos vartojimas ir 
prieš civilius.

Žmogaus Teisių stebė
tojų organizacijos Tary
ba skelbia vykdomus kri
minalinius masinius če
čėnų prievartavimus. Eu
ropos Taryba nusiuntė 
delegaciją į karo veiks
mų zoną ir Tarybos par
lamentiniame susirinkime 
pirmininkas lordas David 
Russell-Johnston'as pa
reikalavo sustabdyti karo 
veiksmus ir pradėti kal
bėtis apie taiką su suki
lėliais.

JT Gen. Sekretorius 
Kofi Annan, vėl 

nuvykęs j Maskvą,pakar
tojo Jungtinių Tautų 
raginimą sustabdyti karo 
veiksmus ir pradėti 
taikos derybas.

Kovo mėn. 1 d.JAV
Valstybės sekretorė
Madeleine Albright,
susitikusi su Rusijos
vadovybe, taip pat 
bandys paveikti, kad 
būtų sudaromos sąlygos 
taikos deryboms.

Susidariusi čečėnų 
grupė,norinti bendrauti 
su Maskva, pritarimo 
neturi. Blogiausia, * kad 
einantis Rusijos prezi
dento pareigas Vladimir 
Putin, kaip ir tinka 
buv.kagėbistui, brutalią 
jėgrą ir prievartą laiko 
"tėvynes motinos
Rusijos šlove".

# Etninis valymas 
Čečėnijoje dar nebaig
tas...ir čečėnai civiliai 
ir rusų kareiviai pergy
vena neapsakomą,
beprasmį košmarų.

• Šveicarijos teisėjas Da- 
Niel Derand patraukė 
atsakomybėn buv.Rusijos 

prez.B.Jelcin'o darbuotoją 
Pavel Borodiną, Krem
liaus nuosavybės valdy
toją už pinigų "plovimą” 
per Šveicarijos bankus, 
imant kyšius už kontrak
tus remonto darbams 
Kremliuje. Apkaltintasis 
yra įtariamas ir kitomis 
machinacijomis. Tačiau 
teisėjas negali prašyti 
Rusijos, kad areštuotų 
savo pilietį.

P.Borodin pareiškė,kad 
tie kaltinimai yra insti- 
guoti politinio keršto ir 
jis sieksiąs teisinio pa
tarimo. Dar pridėjo, kad 
jis respektuoja Šveicari
ją. Ji turi kalnus." 
® Rusijos naftos kompa
nija “JUKOS* ne vėliau 
kaip per mėnesį 
nusipirks 10% AB "Ma
žeikių Nafta" akcijų."JU
KOS" neslepia, kad nori 
stipriai prekiauti su Lie
tuva. Ji gerai sugyvena 
ir su kita kompanija 
LUKOIL. "JUKOS", skir
tingai negu "WILLIAMS’/ 
sumokės už "Mažeikių 
naftos" akcijas grynus, 
pinigus valstybei.
"JUKOS" tieks žalią naf
tą perdirbti į Mažei
kius, pateiks garantijas 
dėl žalios naftos eks
porto per Būtingę.

Konkretūs skaičiai dar 
nežinomi, bet derybos 
sėkmingai baigiamos, 
anot "Respublikos" prane 
Šimo.

♦***♦♦*****»*♦*♦**♦♦*♦♦*♦****»♦*♦♦*♦♦♦
2000m. ŠALFASS-gos VYRŲ SENJORŲ 
KREPŠINIO PIRMENYBĖS

2000-jų m. ŠALFASS-gos vyrų senjorų (35m. ir vy
resnių) krepšinio pirmenybės įvyks 2000m. kovo 25 
ir 26 d.d. Detroite, Mich. Vykdo Detroito LSK 
"Kovas".

Senjorų kategorijai priklauso 35m. ir vyresni vy
rai, pagal 2000m. gruodžio 31d., kitaip tarisnt, gi
musieji 1965m. ir vyresni.

Galutinė komandų registracija privalo būti at
likta iki 2000m. kovo 10d. imtinai, šiuo adresu:

Mykolas Abarius, 27465 Franklin #202, South
field, MI.48034.

E-mail: michaelgcpa@arneritech.net

2000m. Š.AMERIKOS LIETUVIŲ SLIDINĖJIMO 
PIRMENYBĖS

2000m. Š.A.Lietuvių Kalnų (Alpinistinės) Slidinė
jimo Pirmenybės įvyks 2000m. vasario mėn.26d., 
šeštadienį, Mont Garceau slidinėjimo kurorte, SAINT 
DONAT, QUEBEQ, KANADOJE, apie 70 mylių į 
šiaurę nuo Montrealio. Varžybos vyks Montrealio lie
tuvių slidinėtojų tradicinės iškylos stovyklos apim
tyje. Pirmenybes techniškai vykdo ŠALFASS-gos Ka
nados Sporto Apygarda, o globoja Montrealio lietu
viai slidinėtojai.

Programa: didysis slalomas ir slalomas šiose kla

sėse: berniukų ir mergaičių 9m. ir jaunesnių, iu-iz 
metų ir 13-16 metų, vyrų ir moterų 17-34m., vy
rų 35-49m., moterų 35m. ir vyresnių, vyrų 50—64 m. 
ir vyrų 65m. ir vyresnių. Taipogi bus išvesti vyrų 
ir moterų absoliutūs laimėtojai nepaisant amžiaus 
ir klasės.

Varžybų pradžia: 12:00 vai. Registracija nuo 
11:00 vai.ryto.

Išankstinė dalyvių registracija atliekama iki 2000ni 
vasario mėn.19d. imtinai, pas ŠALFASS-os Slidinė
jimo Komiteto pirmininką, šiuo adresu: Rimas 
Kuliavas, 297 Kennedy Ave. Toronte, Ontario, M6P 
3C4. TeL: 416-766-2996. Faksas: 416—766—5537, E- 
mail: kuliavas @compuserve.com.

Informacija nakvynių, parengimų ir visais kitais 
reikalais: Rytis ir Vilija Bulotai. Tel: 514-344-8256 
arba 819-424-2803; faksas: 450-698-3159: E-mail: 
villiabulota@hotmail.com.

Papildomai informaciją ^auti, ypač gyvenantiems 
JAV-ėse, galima ir pas SALFASS-gos Slidinėjimo 
Komiteto vicepirmininką Vytenį Čiurlionį, 19755 
Upper Terrace, Euclid, OH 44117,Tel:216-481-1525.

Suinteresuoti slidinėtojai varžybiniais reikalais pra
šomi kreiptis į Rimą Kuliavą, o visais kitais į Bulo- 
tus.

Visi lietuviai slidinėtojai kviečiami kuo gausiau 
dalyvauti.

VENTSPILIO ATNAUJI
NIME DALYVAUJA IR 
LIETUVIAI ARCHITEK
TAI

Latvijos uosto Ventspi
lio miesto valdyba 
paskelbė centro atnauji
nimo architektūros kon
kursą. Jame dalyvavo 
visų trijų Baltijos vals
tybių architektai. Vent
spilio atstatymo ir re
konstravimo projekto įgy
vendinimas prasidės jau 
šiemet.Uostamiestis taps 
ne tik pramoniniu ar 
verslo, bet ir pramogų 
bei kultūros centru.

Ventspilis buvo užda
ras miestas, kuriame, 
veikė ne tik akylai 
prižiūrimas neužšąlantis 
uostas, bet ir slaptos ga
myklos.

1944m. Ventspilis buvo 
paskelbtas laisvu uostu. 
Tuomet uoste ir užvirė 
verslas. Atnaujintas pats 
uostas, dabar jau beveik 
galutinai baigtas šiuolai
kinis komunikacijos išve
džiojimas po miestą, 
gatvių sutvarkymas.Vent
spilio atnaujinimo darbai 
patraukė imvestuotojų 
dėmesį, uostas pradėjo 

duoti pelno. į miesto at
naujinimo programą buvo 
įtraukti uostamiesčio gy
ventojai, kurių yra be
veik 50 tūkst. Jie ak
tyviai reiškė savo nuo
monę apie siūlomus pro
jektus, dalyvavo disku
tuojant tam tikrų objek
tų reikalingumą. Paren
gus Ventspilį statyboms, 
buvo paskelbtas architek
tūrinis konkursas.

Vieni iš laimėtojų ta
po vilniečiai architek
tai Romas Kučinskas ir 
Saulius Mikštas.Jie Vent
spiliui suprojektavo mul- 
tifunkcinį visuomenės 
centrą. Jį sudaro 5 pa
statai, kuriuose veiks ka
zino, restoranai, vieš
bučiai, bankas. Šalia šio 
centro kauniečiai archi
tektai, iš Eugenijaus Mi
liūno studijos, sukūre re
kreacinį (pramoginį) 
centrą.

• Gripo epidemijos, bent 
iki pusės sausio mėnesio, 
nebuvo, nors Europoje, 

.ypač Latvijoje jau skel
biami dažni susirgimai.

Lietuvoje paskutiniu 
metu daugiausia sirgo 
Šiauliuose ir Panevėžyje.

Gripu sergančių šiuose 
miestuose yra apie 70 
žmonių iš 10.000 gyven
tojų. Epidemija skelbia
ma, kuomet sergančiųjų 
būna 100 iš dešimties 
tūkstančių gyventojų.

mailto:michaelgcpa@arneritech.net
compuserve.com
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KVIEČIAME VISUS Į

XLąją LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ

TORONTE, KANADOJE
2000 m. birželio 30, liepos 1 ir 2 d.d. 

ŠVENTĖ/KONCERTAS - Hershey Centre, Mississaugoje 

ŠOKIAI, POKYLIS - Regal Constellation Hotel, Toronte

♦♦♦
Bilietus užsisakykite pas

V. Tasecką tel. 905-824-4461 ar J. Vingelienę tel. 416-233-8108

Informacija - 905-275-6505
Kambariai papiginta kaina Marriott (Airport) 416-674-9400 

arba Quality Suites (Carlingview Dr.) 416-674-8442

Lietuvoj e

LIETUVOS MUZIKAI 
KONCERTUOS 
AMERIKOJE.

Šį pavasarį koncertuos 
Lietuvos muzikai: vasa
rio mėn.pabaigoje Lemon- 
te, Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio Bažnyčioje 
koncertą rengia vargonų 
virtuozas Gediminas Kvik
lys. Kovo mėn.numatyta 
žinomų solistų Vladi
miro Prudnikovo, Juditos 
Leitaites ir akomponia- 
torės Nijolės Ralytės mu
zikine kelione po įvai
rius Amerikos miestus.Jų 
kocertai vyks Los Ange

les, Seatle, Omahoje,De
troite, Clevelande,Čika
goje ir balandžio mėn. 2 
dieną New Yorke.

Šių muzikų iš Vilniaus’ 
koncertinę kelionę ren
gia JAV Lietuvių Bend
ruomenės Kultūros Tary
ba.
ITALŲ KARIAI PA
BRADĖS POLIGONE

Lietuva suteikė nemo
kamai Pabraoes poligoną 
italų karių pratyboms, 
kurie treniravosi 1!4 mė
nesio.

Jie čia per tą laiką 
patys pirkosi maistą, de
galus. mokėjo už teleko
munikacijų patarnavimus 
ir kt.

Pratybų projektas 
vadinosi "Baltico 99" ir

Šventės rengėjai - KLB, JAV LB, Tautinių šokių institutas, XILTSS organizacinis komitetas

PARAMOS IR STIPENDIJOS

Kanados Lietuvių Fondas praneša, kad 2000-ųjų rnetų veiklos paramai ir 
stipendijoms anketas galima pasiimti iš prie Fondo raštinės durų prisegtų vo
kų su užrašu: PARAMA IR STIPENDIJOS, arba prašj/ti atsiųsti paštu.

Anketos paramai privalo pasiekti Fondo rastinę ne vėliau kaip š.m. 
balandžio mėn.1 dieną, o stipendijoms gegužes mėn. 15d.

Apie stipendijų paskyrimą bus pranešta rastu, bet išmokėta tik prasidėjus 
naujiems mokslo metams, pristačius pažymėjimą iš mokslo įstaigos, kad 
studentas ją lanko.

Pažymėjimas privalo pasiekti Fondo raštinę ne vėliau kaip rugsėjo .męnesip 
30 diena. Pavėlavus,stipendija nebus išmokėta.Studento pažymėjimo neužtenka

Pondo adresas: Kanados Lietuvių Fondas, 157 3 Bloor St.W. Toronto, Ont.
M6P 1A6.

******4:*****4:4:4:**:**:**4:*4:*4:**4:4:4:4:**4:#4:4:****4:4:**:****4:*********************^:

buvo pirmosios savo ap- NATO priklausančios italų Alpių Šaulių Bata-
imtimi, kur dalyvavo valstybes dalinys. Šalia liono 900 karių (Ž,3psL.)
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ATSISKAITANT SU KANADA 
IR SU LIETUVA

A.K.Vaičiūnas

Artėja atskaitomybes laikas. Kanados 
valdžia kas metai patikrina savo piliečių 
kišenes ir^ pareikalauja pagal įstatymus jai 
priklausančios duoklės. Kanadiečiai jau 
įpratę skųstis, kad žmogus negali išvengti 
mirties ir mokesčių.

Kanados valdžia rodo ir savo gerašir
diškumą, leisdama valstybėje registruotoms 
šalpos, kultūrinėms organizacijoms bei 
įvairių pripažintų tikybų parapijoms ir kul
to vienetams pasinaudoti tam tikromis leng
vatomis. Pavieniai asmenys, prekybininkai, 
pramoninkai ir finansinės organizacijos, no
rinčios paremti pelno nesiekiančius 
vienetus, už teikiamą pagalbą, dovanas ir 
aukas, gauna iš anksčiau minėtų šalpos ar 
religinių organizacijų pajamų kvitus, kurie 
palengvina mokesčių mokėtojo naštą.

Kanados Lietuvių Eenduomenė (KLB) yra 
viena iš tų valdžios pripažintų organizacijų, 
kuri gali pasitarnauti savo aukotojams iš
duodama pajamų kvitus. Yra būtina 
pabrėžti - save- aukotojams, nes aukos turi 
būti duodamos KLB vardu. Kanados valdžia, 
duodama lengvatines teises pajamų kvitų 
išdavimui, nustato ir sąlygas. Remti galima 
tik legalias šalpos darbą dirbančias grupes, 
švietimo ir kultūrinį darbą dirbančias 
organizacijas bei veiklos būrelius ir dali
nai - sporto- bei jaunimo organizacijas.

Atgavus Lietuvos nepriklausomybę, 
Kanados lietuvių tarpe yra renkamos au
kos įvairioms šalpos įstaigoms Lietuvoje. 
Gražu, kilnu ir malonu stebėti mūsų 

2 psi.

tautiečių dosnumą, gelbstint sunkią vergiją 
iškentusius brolius ir seses Lietuvoje. Tai 
įgimtas lietuvio bruožas ir tuo mes visi 
galime didžiuotis. Surinktos aukos pinigais, 
vaistais, traktoriais, kompiuteriais,apranga 
ir kitais daiktais, palengvina mūsų tautie
čių dalią Lietuvoje. Kaikurie aukotojai yra 
įsitikinę. kad už suteiktą pagalbą ar au
kas lietuviams tėvynėje, KLB yra 
įpareigota išduoti jiems lengvatinius kvitus.

Kai 1972 metais KLB gavo šalpos 
organ’zacijos teises (čarterį), Lietuva buvo 
Sovietų Sąjungos okupuota, tad bet kokia 
šalpa organizacijoms ar institucijoms Lie
tuvoje nebuvo numatyta. Šiuo metu KLB 
veikdama 1972m. konstitucijoje nustatyto
mis gairėmis šalpai, turi ribotis, beveik 
išimtinai, Kanados teritorija.

Aukoms virš $20 KLB išduoda lengvati
nius kvitus. KLB neturi jokių sunkumų at
siskaityti su Kanados valdžia dėl aukų ir 
išlaidų, kurios yra sunaudojamos Kanados 
lietuvių švietimo, kultūros, jaunimo ar šal
pos organizacijoms ir vienetams.

Yra keblu su tomis aukomis, kurios siun
čiamos į Lietuvą. Randasi sunkumų įro
dyti, kad tos aukos, pasiekusios adresatus, 
yra iš tikro panaudojamos šalpos reika
lams ir ar ją gaunančios organizacijos, ati
tinka Kanados įstatymais apibrėžtą šalpą. 
Reikalaujama, kad Kanados organizacija,iš
duodanti kvitus, turėtų kontrolę ar stebė
toją dėl šalpos skirstymo tikslumo. Reikia 
užtikrinti Kanados mokesčių tarnybą, kad 
yra šelpiami vaikai, seneliai, paliegėliai,pa
mestinukai ar našlaičiai, bet ne Lietuvos 
valstybės ar vyriausybės išlaikomos ir fi
nansuojamos įstaigos ar institucijos. Dar 
blogiau, jei šalpos dalis patenka į biuro

kratų ar privačių piliečių rankas.
Lietuvai padedame šelpdami vargstan

čius senelius, našles ir neįgalius asmenis tė
vynėje. Siunčiant aukas į Lietuvą, nu- 
šluostome ašarą, paguodžiame vargšą, ap- 
tramdome skausmą, pradžiuginame 
vargstantį. Kiek dar ilgai tęsis mūsų dos
numas ir e.r maža saujele Kanados lietuvių 
gali efektyviai pagelbėti taip smarkiai oku
pantų nuniokotai Lietuvai.

KLB Valdyba prašo, kad renkantieji 
aukas įvairiems projektams ar instituci
joms, prieš pažadėdami^ lengvatinius kvitus 
per KLB, būtinai išsiaiškintų su KLB Val
dybos iždininku, ar raštinės vedėja,kad tai 
bus įmanoma įgyvendinti. Ar aukos gavėjas 
galės būti Kanados mokesčių tarnybos pri
pažintas Kaip atitinkantis šalpai gauti as
muo ar institucija.

Prisimindami Lietuvą, pažiūrėkime taip 
pat ir į save. Kokia yra Kanados lietuvių 
ateitis ir kaip galime užsitikrinti savo tęs
tinumą. Aukodami savo pačių ateičiai, pa
dedame išlaikyti lietuvių kalbą, kultūrą,pa
pročius, jaunimo organizacijas ir lietuvišką 
gyvastį Kanadoje ateinančioms kartoms, 
kartu užtikrindami pagalbą savo tėvynei 
ateityje. Lietuvybės išlaikymas Kanadoje . 
per švietimo, kultūros ir visuomenines or
ganizacijas yra netiesioginė, bet kibei svar
bi pagalba Lietuvai.

Taip labai laukta ir atkovota Lietuvos 
laisvė turi būti branginama ir puoselėjama. 
Dėl Lietuvos ateities užtikrinimo' yra atsa
kingi ne vien tėvynėje gyveną broliai ir se
sės, bet visa lietuvių tauta> įskaitant ir 
Kanados lietuvius, tačiau tam yra būtina 
sąlyga - turime išlikti lietuviais.
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..„.PABRADĖS POLIGONE

dalyvavo
ir apie 150 Lietuvos Ka
rių.

LIETUVOJE SUMAŽĖJO 
NELEGALIŲ SIENOS 
PERĖJIMŲ

Pasienio, policijos de
partamentas tvirtina, 
kad į Lietuvą patenka 
vis mažiau,galų gale,nele
galių migrantų.Prevenci- 
nis darbas nustatant Lie
tuvos piliečius, užsiiman
čius nelegalių migrantų 
gabenimu, bei griežtos 
bausmės, priveda prie 
tvarkos.

. UŽ neteisėtą žmonių 
gabenimą per valstybės 
sieną gręsia 15 metų ka
lėjimo.

Pernai Lietuvos 
pasienyje buvo sulaiky
tas 261 Azijos ir Afri
kos šalių pilietis, ban
dęs nelegaliai patekti į 
Vakarų Europos šalis. 
Tai perpus mažiau negu 
1998 metais.

Daugiausia nelegalių 
migrantų Lietuvos pasie
nyje buvo sulaikyta 1996- 
siais - 1551. Gudijos pa
reigūnų žiniomis, dabar 
Gudijoje yra apie 100 
tūkst. nelegalių migrantų 
iš Azijos ir Afrikos, no
rinčių patekti į Vakarus. 
Tarp pernai sulaikytųjų 
nelegaliųjų buvo Afganis
tano piliečių, taip pat 
Vietnamo, Pakistano, 
Bangladešo ir Indijos.Yra 
ir irakiečių, somaliečių, 
Šri Lankos, Angolos, 
Kongo ir Maroko 
gyventojų.

PRAKARTĖLIŲ KON
KURSO LAUREATUS AP
DOVANOJO ITALŲ ME
CENATAI

Rokiškio krašto mu
ziejuje uždaryta antroji 
prakartėlių paroda - kon
kursas.

Muziejuje buvo ekspo
nuota apie 40 prakartė
lių. Jas sukiire arti šim
to autorių. Konkurso pre
mijų fondui daugiau kaip 
10.000 litų skyrė italų 
dailininkas, verslininkas 
ir mecenatas Angelo Fro- 
sio.

Vertinimo komisija lau
reatais paskelbė tauto
dailininkus: uteniškę Ane
lę Araminienę, vilnietį 
Joną Bugailiškį, alytiškį 
Saulių Lampicką,telšietį 
Praną Dužinską ir pane- 
vežietį Arvydą Petrulį.

Laureatėmis paskelb
tos ir dvi prakartėlių kū
rėjų grupės: Rokiškio Kū
rybos ir Darbo Centras 
bei Vaikų Lopšelis dar
želis "Linelis".

Pirmą kartą lietuvių 
tautodailės kūrėjui įteik
ta Europos Parlamento 
premija. Ją laimėjo Ro
kiškio rajono Degenių 
kaimo drožėjas Veneci
jos Jočys. Premiją įstei
gė Europos Parlamento 
vicepirm. Guido Podesta.

Konkurso laureatų 
kūriniai tapo Muziejaus 
2000. II. 1.

nuosavybe. Ateityje Ro
kiškio Krašto Muziejuje 
numatoma įkurti nuola
tinę prakartėlių ekspo
ziciją.

SULAIKYTI CUKRAUS 
KONTRABANDININKAI

Šiemet Lietuvos pasie
niečiai jau sulaikė dau
giau kaip 20 tonų nele
galiai pervežamo cuk
raus. Absoliuti dauguma 
visos cukraus kontraban
dos sulaikoma prie Balt- 
gudijos sienos.

AUDRIUI BUTKEVIČIUI 
BAUSMĖ SUTRUMPINTA

Sausio mėn.15d. Vil
niaus Apygardos Teismas 
sumažino kalėjimo laiką 
Seimo nariui Audriui 
Butkevičiui dvejais me
tais, remiantis nauju įs
tatymu. Nuo 5’/ž metų, 
bausmė sutrumpinta iki 
3!4 metų.Kalėjęs daugiau 
kaip dvejus metus, 
nuoaustasis už pasikėsi
nimą sukčiauti stambiu 
mastu A.Butkevičius,ne
beturės priežąsčių skųs
tis dėl bausmes sunkumo

« Lietuvos informacinių 
technologijų rinka domi
na vis daugiau privačių, 
ypač - Skandinavijos 'sa
lių fondų. Pernai į in
formacines technologijas 
investavo 2 investiciniai 
fondai, o šiemet plėtrą 
Lietuvoje planuoja jau 5> 
Ekspertai teigia, kad su 
investuotojais dabar de
rasi visos didžiosios kom
piuterių bendrovės.

AUTOMOBILIŲ 
APTARNAVIMO STOTIS 
RYGOJE.

Lietuvos uždaroji Ak
cinė B-vė "KEM!“ atioa^ė 
(kaip rašo ELTA) auto
servisą. Ši stotis api
ma apie 1601) kvadrati-, 
nių metrų plotą. įrengta ‘ 
moderni automobilių tai
symo ir priežiūros 
įranga, ratų balansavimo 
stabdžių ir amortizatorių 
diagnozės skyriai.

UAB "KE1V1I" dukteri
nės firmos "REMI BAL
TIJA" Rygoje darbe įkei- 

•niai, palyginant su pa
našių Latvijos bendrovių 
darbų įkainiais, yra apie 
30% mažesni. Del to, ir 
dėka sąžiningai atlieka
mų daroų "REMI BAL
TIJA" veikia labai sėk
mingai. Taip pat įverti
namas jos daugialypis pa
tarnavimas: ne tik re
montuoja, bet ir pre
kiauja atsarginėmis da
limis.

199Sm. Vilniaus "RE
MI" autocentras gavo 
apie 4 mil. litų pelno.

. Lietuviai mėgsta važi
nėti! Lietuvos žurnalis
tai. rašantieji automo
bilių teitomis "KEMI"sa- 
vininkus Mindaugą Sert- 
vytį ir Kęstutį Tubutį 
įvertino už gerą ioeją 
bei sėkmingą tokio auto
mobilių aptarnavimo tink
lo steigimą. Juos išrinko 
"Šimtmečio automobilių 
verslininkais".

♦ Prezidentas Valdas
Adamkus sausio mėn.20d. 
Užseinio Reikalų Vice- 
mini sterį Vygantą Ušac- 
ką paskyrė vyriausiuoju 
Lietuvos derybininku su 
Europos Sąjunga. Jis ko
ordinuos derybų procesą 
ir parengiamuosius dar
bus, bus nepriklausomas 
nuo politinių permainų 
valstybės vadovybėje ir 
dirbs visą derybų laiko-’ 
tarpį. (

Bendrame pasitarime 
Prezidento siūlomai 
V.Ušackio kandidatūrai 
pritarė Ministeris Pirmi
ninkas Andrius Kubilius 
ir Seimo Pirmininkas Vy
tautas Landsbergis.

V.Ušackas yra karje
ros diplomatas ir dirba 
šį darbą nuo 1991m.Už
sienio Reikalų min. Al
girdas Saudargas taip 
pat mano, kas šis siūly
tas kandidatas yra "ge
rai pasirengęs šioms pa
reigoms".

Lietuva planuoja iki 
2004 metų sausio mėn.ld 
pasirengti stoti į Euro
pos Sąjungą.

• Šiaulių apskrities de
legacija sausio mėn. 21d, 
lankėsi Pskovo srityje 
(Rusijoje, netoli Estijos 
sienos). Pasirodo,kad čia 
gerbiamas lietuvių at
minimas: Lietuvos kuni
gaikštis Daumantas buvo 
vedęs Aleksandro Nevs
kio vaikaitę ir valdė Psko
vo guberniją.

Pasirodo, kad degtinės 
gamintojai pavadino vie
ną iš savo produktų 
"Daumanto" vardu.
SĖKMINGA INVESTACIJA 
GARGŽDUOSE

Prieš kelis mėnesius 
netoli Gargždų pastatyta 
šunų ir kačių ėdalą ga
minanti nauja bendrovė 
"Master Foods" įmone

3-4 mėnesių čia turėtų 
būti įrengtas ir bankinės 
savitarnos terminalas,nau
dingas bankų klijentams 
ir verslininkams.

Šalia to, bendrovė 
"Penki kontinentai" su 
Valstybiniu Teatru kuria 
bendrą interneto pro
jektą "Teatras.lt", kurio 
inaformacija bus naudin-. 
ga visiems teatralams.

Naujoje kavinėje Vals
tybiniame Teatre pirma 
valanda darbo kompiute
riu kainuoja 8 litus, 
kitos - 7 litus.Teatro
mėgėjai gaus nuolaidų 
darbui su kompiuteriu, o 
aktyvūs internautai pi
gesnių bilietų į teatrą.

Kaune interneto ka
vinė buvo atidaryta dau
giau negu prieš metus. 
Ją įkūrė libanietis Nizar 
Atie. kauno senamiestyje 
įsikūrusioje interneto ka
vinėje valanda darbo 
kompiuteriu kainuoja 5 -7 
litus.
• Seimo kancleris Jurgis 
Razma pareiškė tkad nors 
žmonės turi už kai ką 
pykti, tačiau priminė,kad 
Ministeris Pirmininkas 
Andrius Kubilius savo 
kalboje prieš Naujuosius 
Metus atsiprašė už 
klaidas - ne už pačius 
geriausius sprendimus.

Tad J.Razmos nuomo
ne, TS Konservatorių 
partija pasiryžusi siekti 
ir partijos ir nevykdo
mos pilitikos atsinauji
nimo.

Jis mano, kad pakeis
tieji įstatymai yra patys 
demokratiškiausi.

TS (Lietuvos Konser
vatorių) konferencija, 
skirta diskusijoms verti
nant vidaus padėtį ir 
santykius su kitomis par
tijomis, turėtų baigtis 
vasario mėnesį. Konfe
rencijoje bus suformuluo
tos partijos veiklos gai
rės.

jau dabar ketina plėstis . 
ir dar labiau didinti ga
mybos apimtį.Net ir pa
dvigubinusi gamybos apim
tį, "Master Foods" nebe
pajėgia patenkinti spar
čiai augančios gaminių 
paklausos. Beveik visa 
produkcija eksportuojama 
į Vakarų Europą, Lietu
voje parduodama tik 5%.

Beveik visa žaliava ir 
•reikalinga pakuotė impor
tuojama iš Vakarų Euro
pos, tačiau įmonė nori 
kuo daugiau jų įsigyti 
Lietuvoje.

Bendrovė "Master 
Foods"yra dukterinė JAV 
koncerno "Mars Incorpo
rated" įmonė. Joje dirba 
apie 100 gargždiškių, o. 
iš viso apie 400 darbuo
tojų, kurių amžiaus vi- ’ 
durkis yra 30 metų. Ga
mykloje turi darbo dar 
apie 700 vietinių žmo
nių, teikiant transporto, 
pakavimo, skalbimo, 
maitinimo, aplinkos tvar
kymo ir kitas pagalbines 
paslaugas.

išplėtus gamybą, būtų 
įdarbinta dar 100 gargž
diškių.

Atskaičiavus visus mo
kesčius, įmones darbi
ninkai, be priedų, vidu
tiniškai uždirba apie 1500 
litų, specialistai apie 
3000 litų. Vidutinis dar
bo užmokestis Lietuvoje 
yra šiek tiek daugiau nei 
1000 litų.
PIRMOJI INTERNETO 
KAVINĖ VILNIUJE

Vilniuje, Valstybinia
me Dramos Teatre atida
ryta Interneto kavinė. 
Tai jungtinis bendroves 
"Penki kontinentai" ir 
Lietuvos valstybinio Te
atro projektas. Interneto j 
kavinė turėtų tapti Vil
niaus miesto informaci
jos centru. Jau dabar 
čia galima surasti bet 
kurį Vilniaus objektą. Po

La Ville a votre service

Loisirs et activitės
Des centaines d'activitės, 
hiver comme ėtė 
872-2237, #659

Maisons de 
la culture 
Visitez-nous, vous 
ferez d'ėtonnantes 
dėcouvertes 
872-2237, #631

Reseau Acces 
Montreal
Nous rėpondons a 
toutes vos questions 
872-2237, #110

www.ville.montreal.qc.caMontreal-

Vente aux enchėres 
A tous les mois, de 
tout a mini-prix 
872-2340

Pardavimai varžytinėse 
kas mėnesį, viskas 
pigiausiomis kainomis 
872-2340

Kultūros Namai
Aplankykite mus, 
maloniai nustebsite 
872-2337 #631

Tinklas Acces
Montreal
Atsakome į visus 
jūsų klausinius 
872-2337 #110

Laisvalaikio užsiėmimai
Šimtai įvairių pramogų 
Žiemą kaip ir vasarą 
872-2337 #659

& psl.

Teatras.lt
apimt%25c4%25af.Net
http://www.ville.montreal.qc.ca
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SILUTES tradicinė architektūra Nuotr: M. Purvinienės
ėdos Krašto

KARALIAUČIAUS LIE
TUVIŲ BENDRUOMENEI 
DEŠIMTMETIS

Karaliaučiaus srities 
lietuvių bendruomenė pa 
minėjo savo veiklos de
šimtmetį. Ta proga Ka
raliaučiaus Meno Rėmuo 
se įvyko Lietuvių Bend
ruomenės konferencija,va
karonė, surengta paroda. 
Nors nuotaika buvo šven
tiška, nebuvo pamiršta, 
kaip neteisėtai Kara
liaučiaus srities lietu
viai yra atskirti nuo tau
tos kamieno. Kaip sunku 
yra išlaikyti savas tradi
cijas, gimtąją kalbą, lie
tuvybę. Apsupti ten įsi
taisiusiu rusų, jie ilgą 
laiką buvo engiami vie
tos valdžios. Pirmoji lie 
tuviška organizacija įsi
kūrė oficialiai tiktai 
1990m.Tai Kultūros Drau 
gija, vadovaujama Danu
tės Narušaites.

Žy mi e ji L ietuvos A r chi t e k t ai 
Tarptautinėje Konferencijoje

Sunaikintų kapinių liekanos Klaipėdos Krašte M.Purvihienė r Musų darbo kasdienybė Klaipėdos Krašto kapinėse

Martynas Purvinas, inventorizuojant 
Klai

1999m. kovo-balandzio mėn. Transilva
nijoje vyko kasmetinė tarptautinė 
mokslinė konferencija TUSNAD*99, tema 
"Kaimo vietovių architektūra" ir architek
tūros paveldas.

Joje skaitė pranešimą ir "Mažosios Lie
tuvos Kaimų ir Sodybų etniniai bei istori
niai bruožai" Lietuvos viena žymiausiųjų ar
chitektu oora - Marija ir dr.Martynas 
PURVINAI Jų pranešimas buvo pasKeioias 
konferencijos atrinktųjų svarbiausių prane
šimų rinkinyje.

Balandžio mėn. jie skaitė Vokiečių- 
Lietuvių Literatūros D-jos suvažiavime 
Greisvalde paskaitą tema "Mažosios Lietu
vos architektūros paveldas, kapines ir jų 
likimas po 1944 metų".

Balandžio-gegužės mėn. abu architektai- 
tyrinėtojai, pašventę savo gyvenimo darbus 
Mažosios Lietuvos architektūros paveldo 
tyrinėjimui Lenkijoje, studijavo iš Karaliau 
čiaus Tėviškės Muziejaus (Skanseno) į Ho- 
chensteiną (Olsztynek) perkeltus senuosius 
lietuvininkų pastatus. Ten jie atrado 4 iš
likusius pagal senus pavyzdžius (1911—1913) 
neperdirbtus ir nepakeistus statinius.

Birželio mėn. samdytu laiveliu keliavo 
Karaliaučiaus krašto upėmis ir kanalais, 
siekdami nuošalesnių vietų. Savo pranešime 
MAŽOSIOS LIETUVOS FONDO žiniaraštyje 
arch.Marija ir dr.Martynas Purvinai apie 
šią kelionę rašo:"...Pavyko aplankyti Kry- 
žionus, Senuosius Lapynus, Gaidžiovingę, 
Tovelninkus ir gretimas vietoves, 
įsitikinome, kad Nemuno deltoje Gilijos 
pakrantėse, iki 1944m. labai tankiai apgy
ventuose plotuose dabar plyti beveik visai 
ištuštėję ir sulaukėję buvę laukai ir pievos. 
Visai sunaikintos net buvusių didžiųjų dvarų 
sodybos, iškirsti buvę parkai,drėgnomis pel
kėmis virsta neprižiūrimi plotai, kur seniau 
ūkininkauta. Sunku aptikti net buvusių ka
pinių žymes.

Tokių kelionių metu parengiame vis 
naujų inliustracijų "Mažosios Lietuvos 
En'cikopedijai", surenkame duomenų jos 
straipsniams;’

Dabar itin daug laisvalaikio teko paau
koti ML Encilkopedijos rengimui. MLE iliu
stracijoms perduoti keli šimtai atrinktų 
fotonuotraukų iš M. Purvino fotoąrchyvo.

“Rengiant medžiagą būsimai mūsų 
knygai apie Mažosios Lietuvos kapines, su
registravome visas liekanas suniokotose 

Atmatos, Rupkalvių ir Žalgiriu kaimo ka
pinėse. Žalgiriu kaimo kapinės po 1944m. 
buvo ypatingai suniokotos - kapai iškasinė
ti, pagrobti ar sudaužyti veik visi antka
piai ir paminklai. Labai nusiaubtos buvo ir 
Aukštamales - Traksėdžių kapinės, kur su
registravome rastas nuolaužas ir paliktus 
prastesnius dalykus. Pradėjome registruoti 
radinius Lapalių kaimo kapinėse. Tuos dar
bus tęsime ir toliau - iki pat metų galot

Abu šie nepaprasti-mokslininkai ir žmb- 
nės-dirba sunkiose sąlygose, tačiau atranda 
energijos beį būdų dalyvauti reguliariais 
straipsniais žurnale "Statyba ir architek
tūra". Pakutiniu metu~ buvo jame atspaus
dinę iliustruotus aprašus "Mažosios Lietu
vos kaimų ypatybės", "Kaukėnai", "Kin
tai" ir parengė eilę kitų.

Daug laiko, jėgų ir lėšų tenka skirti Dr. 
Martyno Purvino fotoąrchyvo tvarkymui, 
rengiant iliustracijas MAŽOSIOS LIETUVOS 
ENCIKLOPEDIJAI ir kt.

Montrealiečiams buvo išskirtine galimybė 
prieš porą-trejetą metų išklausyti šių ne
paprastų lietuvių paskaitos ir pasigėrėti 
nuostabiomis skaidrėmis iš jų tyrinėjimo 
ekspedicijų.

© Lietuvos didžiųjų ku- ************************************************** ♦♦♦♦♦************♦*♦*♦♦♦♦♦♦*♦♦**♦♦♦*♦♦*♦♦♦***♦♦*♦  
nigaikščių privilegijų ori- VINYS MARCINKONIŲ, KAIMUI STATYT I Rimvydas Stankevičius
ginalai bus eksponuojami
Belgijoje, Atverpene įsi
kūrusiame Europos Infor- Rytą moterys dievagojosi nieko panašaus nemačių* 
macijos Centre. Dvidešim sios negirdėjusios, o ir akivaro nė ženklo nebuvo Il
ties senųjų pergamentų kę. Anot moterų - niekada jokio akivaro nė nebū- 
paroda, kurią rengia Lie- ta Marškonių raistuose...
tuvos valstybinė Martyno v Tačiau naktį išperos trobos langai vėl sušvito 
Mažvydo Biblioteka,Ant- šviesa. įžengę vidun, visi išvydo neregėtai ilgą kars- 
verpene atidaroma sau- 14, balta^ drobule uždengtą, o nuo daugybės žvakių 
šio mėn.20d. jau skaisčiai liepsnojo sienos...

Tekėk upele, mergele,
saulele tekėk, kryželi,
lietum , kryželi, kapeliu, kryželi, 
bausme krisk ant mūsų.

Kai žmonėj laimingi užsimiršę trūsė po kaimą, vi
sokius rudens darbu* nuo pečių vertė - atėjo Marš- 
konysna ta diena, kur kasmet vis ateina, diena, kai 
šiukštu po kapines niekam nedera landžiot, kada
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vakare, suminėjus visą visutėlę giminę savo, vyro, 
tyliems prie stalo reikia susėsti ir valgyt visa tai, 
ko Dievas nepašykštėjo, dėtis burnon, lėtai su bai
me kramtyt po truputį ir stengtis praryrt kąsnį po 
kąsnio, nenuleisti rankų- už gyvus ir mirusius, kąs
nį po kąsnio, kol žvakė užges, už visutėlę giminę sa
vo, kol gaidžiai pirmieji su baime lėtai tą sprangią
ją tylą nutrauks. Tą naktį kasmet dega bažnyčioje 
šviesos, ir tik saulei pakilus gali pamatyt, kaip 
šventorium nutolsta pavargęs kunigas - atlaikęs, 
išlaikęs mišias, kasmet vis labiau pražilęs.

Kitą rytą kaimo senolės eina ligonių gydyti. Kas 
nužiūrėtas ar lizdą pelės susapnavęs, ar kuris ma
žas per petį kerais užleistas; kitiems pilno mėnulio 
šviesos į akis pribirę ar nuo išgąsčio amą užkandę- 
visi laikia šio ryto pareinančio, nelabą ligą nusine
šančio.^

Užsuko bobulės ir pas Pakulų Praną. Nesenas 
tai buvo žmogus, ale baisią negalią savyje turėjo. 
Kalba, kad Pakulų Pranas nei dieną, nei naktį nega
li akių užmerkti, o žvilgsnyje jo tiek liūdesio, tiek 
neramumo, kad žmonės ir sutikti jį vengė, juk toks 
sielvartas iš akių jam liejosi, kad, saugok Dieve, ir 
sveiką žmogų galįs pagraužt.

Niekas tos ligos anei jos priežasties nežinojo. 
Kiek seni žmonės atmena- jis nuo vaikystės slinko 
ir slinko ton negandon, nuo mažų dienelių rinko ir 
rinko gailias sielvarto kruopas akysna. Kuo gi pagy
dys!, jei ne žemele? Nutarė senutėlės šviežio arimo 
žemės ligoniui ant akių uždėti - turėtų iščiulpt.

Žemė rūkt ir spragėt ėmė ant sunkių, ligotų 
akių patekusi, o per kaimą, nuo trobos prie trobos, 
nuo ežios prie gyvulio, nuo debesies prie drėgnų 
tamsžalių miško šnervių ėmė vingiuoti toks didžiu
lis, toks švelnus ir šventas, toks širdį spaudžiantis 
žemės kvapas, kad atsiduso ir nustojo ošt giria, ve
riančiu balsu pragydo visi kaimo gaidžiai, o žmo
nėms rankos nusviro. Pravirko tada marškonėnai. Bu
čiavo viens kitą, glėbesčiavosi ir verkė, verkė. Ge
ros tai buvo ašaros. Byrėjo visų skruostais šviesios,

NAUJAS VIEŠBUTIS 
VILNIUJE

Prieš pat Naujuosius 
Metus Vilniuje atidary
tas "Shakespeare” vieš
butis. Jis randasi XVI- 
XIX a. didikų Lopašins- 
kių arba grafų Olizzarų 
rūmų ansamblyje. Jame 
yra susipynę vėlyvojo ba
roko ir klasicizmo sti
liai. Dabar įrengtame 
viešbutyje yra perkeltos 
britų interjero tradicijos, 
nes tarp viešbučio savi
ninkų yra britų.Tiems pa
tiems savininkams Vilniu
je priklauso ir kavinės 
"Freskos", "Prie Parla
mento", "Prie Universi
teto", bei "Ministerija".

Viešbučio kambariai 
pavadinti žinomų rašyto
jų vardais. Sumokėjus 
320-600 litų už parą,ga
lime. gyventi Shakespe- 
ar'o, Wildec,Twaino,Tols
tojaus, Maironio,Dosto
jevskio ir kitų žymių 
rašytojų vardais pavadin
tuose kambariuose.
Kambariuose yra ne tik 
puikūs baldai, kiti įren
gimai, bet ir minėtų ra
šytojų knygos, knygos 
apie juos, paveikslai ir 
nuotraukos, vaizduojan
čios rašytojų gyvenimą.

Viena iš svarbiausių in
terjero detalių yra lan
gai, pro kuriuos matosi

Šv.Onos . ir Bernardinų 
bažnyčios, Senamiestis, 
Gedimino Pilis.

Viešbutyje yra visi ci
vilizacijos teikiami pa
togumai, pradedant kiek 
vienam svečiui tinkamos 
kambario temperatūros 
reguliavimu ir baigiant 
konferencijos salėmis.

Gaila, kad šalia"Shake- 
speare" arba "Maironio", 
nėra kito lietuvių kla
siko, istorinių dramų kū
rėjo VINCO KRĖVĖS 
vardu pavadinto kamba
rio. Ypač, kad daugiau
sia šiame viešbutyje gy
vens, kaip atrodo, iš ki
tų Europos valstybių 
atvykę svečiai.

• Apklausinejant Kauno 
rajono gyventojus, .norint 
ištirti, kas jiems labiau
siai rūpi, atsakė 
anonimiškai 2.300 žmo
nių. Daugiausiai dalyva
vo Ežerėlio, Kulautuvos, 
Garliavos, Lapių, Rokų 
bei Vendžiogalos seniū
nijų gyventojaidabiausiai 
rūpi blogai apšviestos gat
vės ir darbo vietų stoka.

60% atsakiusiųjų buvo 
moterys. Nusiskųsta del 
prastų kelių, nepatogių 
autobusų maršrutų, kul
tūrinių renginių trūkumu 
girtavimu, netvarkinga 
aplinka.

didelės, nė kiek nepanašios į tas, kur sugniaužia 
gerklę klykdamos netektį, neturinčios džiaugsmo 
anei nuoskaudos prieskonio, jos tiesiog liejosi put
liais mergelių žandais, slapstėsi vyrų barzdose, lyg 
meilūs kačiukai lindo į vaikų užančius, drėkindamos 
kietas krakmolytas apykakles jos tiesiog tyliai slydo 
it sraigės is akių, ir niekas netramdė savęs, nerami
no viens kito, ir niekas nesigėdijo tų ašarų. Tik 
vienos moterys nusirišo skareles nuo galvų ir neži
nia kam paleido pleventi sodriai kvepiančiame ore, 
nė vienas nepastebėjo virš kaimo suspindusios Vai
vos^ juostos, tik tyliai žvelgė į vos beįžiūrimas, bal- 
tutelycių voratinklių sūkuryje, lyg per didžiausią 

nuo išgijusiojo pirkios krypuojančias bo-smegkritį, 
bules.

**************♦##*#♦*♦***♦#*♦**♦*♦*%#♦*♦♦ ♦♦♦♦♦♦
- kalba, vieni su erškėčių vainikais, liūdni,iškamuo
ti, kiti rugių varpom bei gyvatėmis galvas papuošę, 
rasi net tokių, kur ne po vieną galva turi. Kalbasi, 
sako, su jais Marškonis, kiekvienąc vardu vadina, 
kvatojas sau kartais, lyg kas smagų pokštą jam 
būtų iškirtęs, o kartais ir klykia taip,kad, neduok 
Dieve,lyg verdancian vandenin panardintas butų.

tos 
jei 
ar 
o

bet ka 
žinoio: V , 1 rzolelem 

ant koją,

***
Keistas 

Vengė,
tamsus žmogus buvo senis Marškonis. 

Vengė, bijojo jo žmones, bet ir gerbė. Juk ne 
vieno pečiai šitiekos metų ir išminties nenešioja, o 
ir vardas - nieks nežino, ar kaimas, ar senis 
pirmiau juo pavadintas buvo. Net pirkia ir kiemas 
stūmė nuo savęs žmogų. Dieną lenkiant tą vietą 
Šiurpuliai nugaras varpe, o jau, saugok Dieve, 
nakčia pro ių eiti. Mažutėlės trobelės veik^nesima
tė pro aukštą., sutrūnijusią, kirvarpų iŠgraužta,tvora 
o ir pro plyšiu pažvelgus akis ne ką daugiau aprėpt 
tegalėjo - vėsius žolynai, krūmynai, veik paskandi
nę savyje, tarsi kerotam, nervingam kumštyje 
gniaužė mažutį namelį, kuris taip keistai įstraigin- 
tas - sakytum pakistas po stačiu šlaitu, tarsi 
velniažin kam - tik ne žmogui gyventi statytas 
buvo. Jo viršuje Šlaito kraštas tankiai buvo apau
gas mišku ir net karščiausių vasaros dienai pusė tos 
baugios pirkelės skendėdavo tamsoje. Tad ir pieva, 
apaugusi, apkerojusi visų kiemą, tarsi dalijosi į dvi 
dalis: nuo vartų pusės kiemas sete nusėtas sukrū- 
mėjusiais Šermukšniais, Širdažolėm^ prisagstytas 
kvapniųjų Čiobrelių, veronikų, it maži driežiukai j 
visas puses rietėsi kraujų stabdančios Žolelės, Čia 
vienur , Čia kitur spingsėjo kiaulpienių spiečiai, 
tačiau prieblandos karalijoje vien drignės ir usnys 
težėlė, tarsi virpantys laumių pirštai stirksojo 
gebenių kuokštai, kaip bjaurūs šliužai, kaip rupūžės 
pačiuose patamsiuose kėtojosi aštriakvapės nei 
Žiedo, nei vardo neturinčios žolės, nuo kurių į 
Šlaito viršų kildavo sunkus ir drėgnas, tarsi is 
kapinių rūsio ištrukęs tvaikas.

Taigi, namelis tarsi tamsos ir Šviesos dvaru ribą 
žymėjo, gerų su piktu kiršino, tad nežinia, £ kurią 
pusę ir jo seimininkas galvų priklaupdamas lenke. 
Anot žmonių, begalės dievų senis pažįstąs - sako, 
visos kambarių sienos jų veidais išmargintos, bet 
nei patys diliausieji visų vardais suminėti nepajėgtų

Visaip apie senį žmonės porina, 
kalbos, kai . tikrai kaimas tik vieną 
neturi kur dėtis - eik pas Marškom, 
poteriais, geru ar piktu, bet pastatys 
ir gyvenimo pavadžius delnuosna įspraus.

Mažai kuo betikėjo Valksargią Bartukas, senas 
girgždančias duris verdamas, o neką daugiau ir 
atgal iŠ keistosios pirkios sliūkindamas, bet kraujas 
be perstojo kūjais kapojęs smilkinius,lyg kiek ir 
atsileido, lyg kiek gyvasties ir suplūdo pirstuosna, 
tą išganingą ryšulėlį bespaudžianciuosna - jis 
pabandys, būtinai pabandys, juk bereikia tik išgert, 

ūmai pasi- 
"Kiekviena 
sapnas po 

iŠ dviejų, 
o kuris tik

gurkstelt abiems to gėrimo, "ir viskas 
keis", juk gal tiesą sakė Marškonis: 
meilė kaip sapnas, lengvas skaidrus 
pavasario dangumi,kai nežinai, kuris 
paukščių virš tavęs ant Šakos Čiulba, 
sapne...”

Ir viskas ūmai pasikeitė. Nieko nesuprasdami 
kaimo žmonės tik lapsėjo akim, pečiais gūžčiojo ir 
rankomis plojo- 

-išėjo iš proto 
paskum nusitempė...
-'Jie lyg ir žmonių

ta- X.
- Šįryt vėl mano

-Ar jie bent ka valgo,nabagai...
Bet naktį keitė diena, slinko mėnesiai, metai, 

aprimo kalbos, ir nesistebėjo žmonės tuodu 
o jie gyveno sau susikibę, po

nelaimėlis, o dar ir merga

nemato, anei kalbos nesupran-

kieme po pušim sugulg buvo...

ir 
pamišėliu matydami, o jie gyveno sau susikibę, po 
kaimą blaškydamiesi, viens kitą karstais Žvilgsniais 
varstydami, ir stogu dangus jiems buvo, ir Žemė 
vestuviniu guoliu. Ziemot £ kluoną kur lįsdavo ar 
pagailėjęs kas į savo klėtį parvesdavo, bet vis tiek 
pat, vis tiek pat vargšeliams - Šnabždeno kažką 
šypsodami, švytėjo salsva beprotybės Šviesa...

- Ir kuo ne laimingi - linguodavo akimis juos 
lydėdami žmonės.

Laimingi,- atsidusdavo kiti, skėsteldami 
rankomis, nes gailėti, guosti ir gydyt pamišėliu jau 
niekas neketino- juk kiek rūpesčio, vaistą ir ašarų 
išlieta, o perniek - nieks į tųdviejų pasauli, Širdis 
ir protus kelio rast negalėjo.
( Ištrauka iš "METAI", 1998 m.,7 nr.,LR S-gos 
mėnraštis.).

iš viso anketoje buvo 
23 klausimai. Duomenys 
perduoti rajonų ir seniū
nijų valdžios atstovams.

KAUNE ATIDARYTAS 
DENGTAS TENISO 
AIKŠTYNAS

Karmėlavoje prie bend
rovės "Avia Baltika" ati
darytas pirmasis Kaune 
dengtas teniso aikštynas 
(Bravo - dingo netikęs 
kartojamas žodis "kor
tas”). Šildomame angare 
įrengti du teniso laukai, 
kuriuos įrengti padėjo 
specialistai iš Rygos.

Aikštyno danga paga
minta is specialių kera
minių trupinių, vadinamų 
tenisitu. 1600 kv. metrų 
aikštynas yra tinkamai 
apšviestas, tad jame bus 
galima žaisti ir tamsiu 
paros metu, ypač 
žiemą.

Aikštynas atidarytas 
nuo 8 vai.ryto iki 10 vai. 
vakaro. Apsilankiusieji 
galės naudotis ir treni
ruoklių sale, persirengi
mo kambariais, dušo ka
binomis ir sauna.

Atidarymo šventėje 
draugiškas varžybas žai
dė Kūno Kultūros ir Spor
to departamento direkto
rius Rimas Kurtinaitis 
su draugu krepšininku 
Sergejumi Jovaiša prieš 
daininikę Birutę Petriky
tę ir "Avia Baltika" di
rektorių Jurijų Borisovą.

KUR PIGIAU STUDI
JUOTI

Šiauliečiai studentai 
tvirtina, kad pigiau yra 
studijuoti Vilniuje, negu 
Šiauliuose. Sostinėje leng
viau susirasti darbų ir 
apsuicrūs studentai deri
na studijas su darbu, tad 
ir tėvams atsieina pigiau 
leisti į mokslus, ir patys 
studentai neblogai mate
rialiai pragyvena.

Muzikos Akademijos 
studentai užsidirba groda
mi įvairiuose orkestruose, 
taip pat pavaduodami pro
fesionalus, ar per 
rengiamus įvairių filmų 
ar parduotuvių pristaty
mus.

Busimieji teisininkai 
įsidarbina notarų įstaigo
se, padėjėjais konsulta
cijų firmose ar renka 
tekstus kompiuteriais.

KEISTI PASIŪLYMAI
Vyriausybės Rūmuose 

sausio mėnesio pradžioje 
vyko pasitarimas del Lie
tuvos Taupomo Banko 
privatizavimo. Taip pat 
buvo kalbama apie 
gausumą šį banką šmei
žiančių straipsnių dien
raštyje "Respublika".

Anksčiau buvęs šio 
dienraščio apžvalgininku 
Audrius Bačiulis, dabar 
premjero Andriaus Kubi
liaus atstovas spaudai pa
sakė pasitarime savotiš
ką teiginį:"Skubiai pasi
rašius su "Respublika" su
tartį, kad bus padidinta 
reklamų apimtis, puoli
mas ir šmeižiantys strai
psniai prieš LT Banką 
dingtų."



hamiton
• KLB Hamiltono A-ės 
Valdyba pradėjo linksmu 
Naujųjų Metų sutikimu 
naują tūkstantmetį.

Dailiai išpuošta E.Ba- 
joraitienės ir R.Pakal
niškienės salė, gera šven
tiška vakarienė buvo pa
gaminta B.ir A.Mačių ir 
vaizdingas saldumynų,py
ragų stalas, šampano tau
rės, priartėjus vidurnak
čiui, pakiliai tęsė pasku
tiniąją 1999 metų naktį. 
Prisidėjus muz.Vaclovui 
Povilioniui gražia muzi- 

• ALDONA VESELKIENE 
Lietuvių Tautodailės Ins
tituto Pirmininke,pakvies
ta į Philadelphia, JAV- 
ėse, skaitė paskaitą te- 
ma:"Lietuvių Tautinių 
Drabužių Tyrinėjimo Šal
tiniai”.

Paskaita patyrusios 
mūsų tautodailininkės Al
donos Mažeikaitės-Vesel- 
kienes sutraukė gerą bū
rį dalyvių, kurie ją gra
žiai priėmė ir buvo 
labai patenkinti jos iš
klausę.

LTI-tas jos patyrusiose

ka ir dainomis, pasidali
nus nuoširdžiais linkėji
mais naujieji metai te
gul visiems atneša ne 
tik vilčių, bet ir jų išsi-
pildymo.

Valdybos pirmininkas 
B. Mačys visiems rengi
nio darbuotojams ir daly
viams padėkojo ir palin
kėjo sėkmingų metų. j 
• Hamiltono lietuviai 
yra išleidę ir savo 
veiklos 50-ties met^ 
apžvalginį leidinį.
AR VERTA RIZIKUOTI?
Kanados Sveikatos Mi- 

nisteris Allan Ročkas pa
darė pranešimą, remda
masis paskutiniais tyri
nėjimų daviniais apie rū 
kančiuosius.

išvadoje tipingas; 
stipriai rūkantis asmuo, 
yra pre dėjęs "draugauti" 
su cigarete dar būdamas 
paaugliu. Jam rūkymas 
buvo tapęs sof istikuoto 
šaunaus asmens ("cool") 
simboliu. Nejučiomis jau
nuolis ar jaunuolė pasi
daro gerokai priklauso
mu nuo cigaretės. Kuo 
ilgiau tai trunka, tuo 
sunkiau nuo jos atprasti. 
Nustoti rŪKyti yra sunku 
tuo labiau, kad cigarečių 
gamintojai drįso slapta 
jas "gerinti" žmogaus or
ganizmui kenksmingomis 
medžiagomis, stiprinan
čiomis įprotį priKlauso- 
mumą. iškilus į viešumą 
šiam faktui, tabako ga
myboms gręsia dideles 
pinigines bausmės. Taip 
pat Tyrimų Komisija rei
kalauja išvystyti geres
nių metodų atpratinimui 
nuo nikotino, kaip pav: 
paveikesnę kramtomą 
gumą, lipdžius ant kūno 
laipsniškai atpratinant 
nuo rūkomanijos ir kt. 
Plaučių ir gerklės vėžio 
plitimas yra stipriai vei
kiamas cigarečių vartoji
mo ir kelia didelį rūpes
tį pacientų, gydytojų ir 
vyriausybės.

Kuo pakeisti tą ele
gantišką ir vyllojantį ci
garetės vartojimą? Toks 
išradimas būtų gal net 
vertesnis už, na, kao ir 
skrydį į Marsą...

Ar verta rizikuoti ir 
dar nesuaugusį, ne tOKį 
atsparų paauglystės orga
nizmą panarinti į pavo
jingus dūmus? Reikėtų 
stipriau reklamuoti Kaip 
būti "cool".,.
6 psl.

ir gabiose rankose reikš
mingai reiškiasi savo sky
riuose ne tik Kanadoje, 

“bet ir JAV-ėse.
Sukaupta svarbi ir gau

si medžiaga apie lietu
vių tautodailę,domina ne 
vieną kitataučių audėjų 
ir liaudies meninikų gru
pę.

Daugiau informacijų 
galima gauti pas LTI-to 
Pirmininkę Aldoną Vesel- 
kienę tel: 613-382-8448 
arba jos adresu: 216 
Brock St. Gananoque, 
Ont. K7G 1K4 Canada.

KANADOS LIETUVIŲ FONDUI AUKOJO:
Po $50U,-Vida White, Rima Dornfeld(Bumbulytės).
Po $100,- S.Urbantas, S.Kliorikaitis. $50 L.Ra
dzevičienė.
Už a.a. Adolfą Mitalą, Petrą Radzevičių, Algirdą 
Mitalą po $50 aukojo L.Radzevičiene.
Antanas Tamošaitis $225,000.00 (viso $500,000.00).

Aukojusiems dėkoja KLF
• Tikybos mokytojas aiškino vaikams per pamoką 
apie Dievo sukurtuosius pirmuosius žmones. Tik 
staiga atsistojo vieno buvusio politinio veikėjo 
sūnus ir pasakė:” O man tėtis sake, kad mes esame 
kilę iš beždžionių".

Mokytojas ir atsake: "O aš nekalbu apie 
mą, aš kalbu apie visos žmonijos įkūrimą?

LIETUVIŲ TTTT
KREDITO Trr T—
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 115 milijonų dolerių

KLF kapitalas daugiau kaip 2.3 milijonai - tai Kanados lietu
vių įnašas! Kasmet gaunamas pelnas (daugiau kaip $100,000) 
skirstomas lietuvybės išlaikymui Kanadoje (KLB, kultūrinėms bei 
jaunimo organizacijoms, studentams) ir paramai Lietuvai (vaikų 
prieglaudoms, tremtinių reikalams, jaunimui).

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

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių.

Remkime lietuviu veikla Kanadoje! Remkime Lietuva!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDA !

1 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 penktadlenlais nuo 1 v.p.p, iki 8 v.v,—

PRISIKĖLIMO 
pARAPIJOS KREDITO KOOPERATY\ AS

999 Cįillvge St., Toronto. Ontario X161I I \8 
T vk lonai: 4i6 532-3400 ir 532-3414

4? FAX: 416 532-4816
Anapilyje telefonas: 905 566-0006]

AKTYVAI per 60 milijonų 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 RR1F-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 RR1F-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%

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 
mortglčius Iki $750,000.

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

Kiti patarnavimai “INTERAC-PLUS” kortelė
Musų tikslas - ne pelnas, b'pt sąžiningas patarnavimas
___________________ —__________ __________L ____

NUSIŠYPSOKIME:

• Sūnus, klausydamasis motinos skundų apie 
paliegusią sveikatą, patarė jai nueiti pas gydytoją 
ir pasitikrinti.

Gydytojas ištikrinęs viską, jai pasakė:
-Tau močiute yra vandens kelyje, žviro tulžyje ir 

akmenų kepenyse!
Močiute atsake:
-'Kaip, taip, pasakyk dar man kur yra cemento, 

tai aš eisiu namų statyti...

• Nueina moteris pas gydytoją patikrinimui sveika
tos ir jis jai sako:

-Nueik į kitą kambarį, nusirenk ir aš ateisiu 
patikrinti.

Moteris nueina į kitą kambarį ir gydytojas po 
kiek laiko klausia ar ji jau nusirengė, šioji atsako, 
kad dar ne. Po kiek laiko gydytojas išgirsta vėl tą 
patį atsakymą, kad dar nenusirengusi. Po trečio, 
gana pykto paraginimo, moteris atsako gydytojui:

-Gerai, gerai, nusirengiau, ateik jau tu begėdi...

už 180-364 dienų term, indėlius 
už 1 m. term, indėlius 
už 2 m. term, indėlius 
už 3 m. term, indėlius 
už 4 m. term, indėlius 
už 5 m. term, indėlius 
už 1 m. GIC mėn. palūk.

MOKA:
3.25% > už 30-89 dienų term, indėlius 
4.05%. už 90-179 dienų term, indėlius 
4.60% 
5.25% 
5.50% 
5.60% 
5.85% 
4.60% 
4.85% 
5.50%. už 1 m. GIC Invest, pažym. 
5.75% už 2 m. GIC invest, pažym. 
5.85% iuž 3 m. GIC invest, pažym. 
6.10% už 4 m. GIC invest, pažym. 
5.85% už 5 m. GIC invest, pažym. 
3.00% už RRSP Ir RRIF ind.

(variable rate)
4.85% už RRSP (r RRIF 1 m. term. Ind. 
5.50% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
5.75% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. Ind. 
5.85% už RRSP Ir RRIF 4 m. term. Ind. 
6.10% 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.j.

Nuošimčiai gall pasikeisti savaitės elgoįe

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

1 metų....................7.35%
2 metų....................7.85%
3 metų....................8.05%
4 metų................... 8.20%
5 metų...................8.30%

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

Duodame:
- asmenines paskolas 

Iki $250,000;
- mortglčius iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) Ir
- komercinius mortglčius

UPLUS
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 

Telefonas: 416 532-1149
Etobicoke - 2975 Bloor St W., Toronto ON M8X 

Telefonas: 416 207-9239

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 3.



JURŲSUVALKIJOJE 
SKAUTAI

Pirmoji Suvalkijos jū-, 
rų skautų grupė - 30 vail 
kų iš Marijampolės — | 
davė įžodį prie Šešupės, i 
Suvalkijoje nėra juros, 
bet Šešupė ir užtvanka 
puikiausiai tinka jūrų 
skautų pratyboms. Svar
biausia, ugdyti vaikus ir 
paruošti juos gyvenimui,Į 
kad turiningai leistų lais' 
valaikį, palaikytų pa
saulinės skautų organi
zacijos idėjas.

Dabar Lietuvos jūrų 
skautams priklauso apie 
400 vaikų ir jaunimo bei 
jų vadovų. Jūrų skautų 
organizacijos nariai 
ka 30 litų 
kestį, kiekvieną savaitę - 
jiems 
užsiėmimai.

išėjus Amžinybėn Mylimai Motinai

A t A
BRONEI JONIKAITYTEI-BENDŽIENEI,

Nuoširdžiai užjaučiame jos dukras-Lukreciją, Rūtą, 
Kristina ir Danių Makauskus, Gabiją, Lilę ir Gin

tarą. Adomonius.; jų tarpe vaikaičius: Stasę, Stefą, 
Angelę, Eriką, Joną, Adomą, Luką bei kitus arti
muosius. * .

” VAIVORYKŠTE "
j 

i

VAIKO TEVISKES NAMAMAS AUKOJO:
A.a. Vitoldo Minelgos atminimui: $50,- Ona,Linas ir 
Gintaras Sabaliai; * A.a. Bronės Bendžienės atmi- 
nimui:$100,- L.Jurjonas; po $50,- M.Br.Makauskai, Z. 
A.Burkšaieiai; po $ 40,- V.T.Makauskai, D.Sibitytė, 
R.R.Rudinskai; po $25,- Br.D.Staškevičiai, G.A.Na - 
giai, S.Leckman; po $20,- J.Br.Lukoševičiai, E.Ker - 

r^no-inmi įvairia belienė, Č.D.Vasiliauskai, R.Pocauskienė, G.Sibitienė,
& J.Buniene, R.Žukauskienė, R.Piečaitienė,^J.O.Sei -

.ožiai, Al.M.Joneliai, L.Horton, G.L.Balaišiai, B. Na-

mo-
metinį mo-

Nuoširdžiai dėkojame kun.K.Ambrasui SJ už 
iškilmingas mūsų 50-ties metų vedybinio 

! gyvenimo jubuliejaus Mišias ir dr.J.Mališkai už 
jausmingus skaitymus.

Didelis ačiū Teresėlei Keršytei —Mickienei 
; už minėjimo suorganizavimą ir darbą. Jos vyrui 

nntanui ir vaikams Pauliui ir Antanui už puikias 
ceremonijas bažnyčioje.

i Anelei ir Juozui Keršiams už prieglobstį savo 
patalpose, o Onutei ir Romui Barisams, kad 
specialiai atvažiavo iš Ottawos bei perdavė 

. linkėjimus su dovana nuo mūsų krikšto sūnaus 
ir jo žmonos Edvardo ir Aldonos Barisų - 
nuoširdus ačiū.

. Labai dėkojame visiems, kurie mus sveikino 
žodžiu, raštu ar telefonu. Visa tai liks mums 

b kaip brangus atminimas visam gyvenimui.
Su pagarba ir meile 

Gražina jr Vladas Drešeriai

dėkojaVisiemsgienė, Iz.Mališka • Apie atsiprašymu Lie
tuvoje rasb;"The Montre
al Gazette” dienraštis 
sausio mėn. 31 d.laidoje. 
Paskelbta, kad Lietuvos 
Katalikų Bažnyčia viešu 
kreipimusi atsiprašė už 
buvusius bendrininkus su 
KGB ir ragina dvasiš
kius, kurie buvo kolabo
ravę su Sovietų. Saugumo 
tarnybomis , prisipažinti.

Pranešime taip pat
Katalikų 

doku-
sakoma, kad 
Bažnyčia paruoš 
mentus iki š.m.balandžio

mėn.,siekdama 
už savo 
Holokauste.

Bažnyčios 
pasakė, kad 
šantažuojama 
Saugumo

atleidimo
vaidmenį

vadovybė
ji buvo

Sovietų
įstaigų.

• Montrealio Lietuvių 
Pensininkų Klubas RŪTA 
išsirinko naują Valdybą: 
Pirm.Juozas Stankaitis, 
vicepirm. sės. Judita, sek- 
re torius Antanas Kačins
kas, iždininkas Bronius 
Niedvaras, parengimams 
Angelė Baranauskienė.

Montrealio Skautų Kūčiose 1999m.: Gilius Bulota, Vincent ir Sofija Bulotai, 
Gintaras Gaputis, Francis Bulota, Sandrine ir Ričardas Gaputis, bei vadovai 
Romas Otto ir Andrius Gaputis.

eile

ji biblioteka savo 
skaitytojų neverčia mokė
ti uz skaitytojų bilietus, 
todėl skaitymo malonumas 
prieinamas net ir visiš
kai pajamų neturintiems 

( žmonėms.Dažniausiai žmo 
nes laukia paskaityti 
dienraščių. Kartais tenka 
laukti ir pusvalandį.

VIENINTELIS LIETUVIŲ, BANKELIS KANADOJE 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

riALKA" LIETUVIU-KREDITO K.Q.QEERALYVAS
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 
dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ

iki 12 ’

MOKAME UŽ:
Kasd. pal. čekių sąsk. Iki......s...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 
p m. term, indėlius 
Is m. term, indėlius 
RRSP ir RRIF 
(Variable)...............
1 m. ind....................................  4.60%
B m. ind...........................................5.25%
g m. ind...................................  5.50%
R m. ind.................................... 5.60%
5 m. Ind..................................... 5.85%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje' 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ

INTERAC KORTELĖ

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

3.50%
3.50%
.4.60%
.5.25%
.5.50%
.5.60%
.5.85%

...2.50%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

• Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu
3 mil. dol. Ir Kanados 
valdžios iki $60,000 
sumos draudimu

Šiemet biblioteka pre- 
. numeruoja 96 pavadini

mų spaudinių, tuo tarpu 
pernai buvo 118. Uoliau
si bibliotekos skaitytojai 
yra pensininkai ir bedar
biai. Kai kurie jų skai
tykloje praleidžia po pus
dienį kai kurie ir visą 
dieną,atsinešę ir sumušti
nių užvalgo ir nusnūsta 
valandėlę, kartais net ir 
paknarkdami.

Nors kartais 
kimas trukdo 
skaitytojams,
kos darbuotojos 
džiai žiūri į greičiau pa- 
vargstančius senyvus žmo
nes. Jos mano, kad kai 
kuriems taupantiems žmo
nėms galbūt ir jaukiau,ir 
šilčiau viešojoje įstaigoje 
nei savo namuose.

jų knar- 
kitiems 

bibliote- 
atlai-

AV PARAPIJOS VISUOTINIAME SUSIRINKIME
Antrų kartą susirinkę mūsų telkinio parapijie

čiai į saukiamą susirinkimą, sudarė reikiamą 
kvorumą sausio mėn.23 d.,

Pirmininkas Romas Verbyla visus 
pasveikinęs, pakvietė sekretoriauti Stefą Jutulie- 
nę, mandatu komisijai dr.Vyt.Pavilanį ir Seselę 
Juditą, ir kun. K.Ambrasą pradėti susirinkimą 
malda.

Perskaitytas praeitų metų protokolas buvo 
priimtas be pataisų, kaip parašytas. Savo parapi
jiniame pranešime kun.K.Ambrasas, SJ., pasakė, 
kad per 1999 m.mirė 15 parapijiečių, pakrikštyti 
2 kūdikiai.Išvardijęs svečius kunigus, paminėjo,kad 
vyko 2 iškilmingos Mišios 50-ties metų vedybinės 
sukakties D.ir Br.Staškevičių ir G.ir P.Drešrių 
šeimų. Padėkojo Pranui Paškevičiui už gražią 
Bernelių Mišioms pagamintą p'T Ak artele ir puoš
menis. Taip' pat giedotojams choristams, jų 
vadovams ir solistams.

Jis prisiminė gražius, renginius, kaip Filatelijos 
parodą, VAIVORYKŠTES ir ”NL" parodą ir 
išleistuves Genutei Montvilienei, šauliu pakviesto 
Vyrų Choro ARAS koncertą. Tačiau ,tai nebuvo 
Parapijos renginiai, o bendruomeninių organizaci
jų, išsinuomojant Parapijos patalpas. Gerai, kad 
tokios yra. Taip pat pažadėjo, kad jeigu buvo 
klaidų, stengsis jas atitaisyti.

Reikia pasakyti, kad šis susirinkimas buvo 
gyvas, ir parodė, kad visiems rūpi Parapijos 
reikalai.Daugiausia diskusijų sukėlė apyskaita, nes 
nebuvo paruošta detaliai- profesionaliai. Ir tai 
pažadėta atlikti. Kitas "karštas" taškas buvo 
naujos valdybos rinkimai. Pirmininkas, kadencijai 
pasibaigus, priprašytas 5 sutiko likti dar vieniems 
metams, jeigu 
iždininkas.Nijolė 
Naujų Mėtų 
pati viena 70 bilietų ir koordinavusi ruošą,labai 
prašoma, sutiko vėl įeiti į Valdybą. Tad šiuo 
metu į Parapijos Tarybą įeina: Gene Kudžmienė, 
Stefa Jutuvienė, Nijolė Forster,Alfredas Piešina, 
Algis Beniulis, Ir.Valkauskienė. Administratoriumi 
vieniems metams lieka Romas Verbyla.

Duoti pasiūlymai; pranešimų papildymai 
pažadėti, ir issiaiškintos kai kurios galimybės dėl 
jaunimo Mišių ir kitų einamųjų reikalų.

Susirinkimas užsitęsė iki maždaug 3:30 vaL 
Kava ir užkandžiais pasistiprinę,išsiskirstė 
parapjjieČiai, tikėdamiesi, kad neaiškumai bus 
išsiaiškinti. Dal.

bus profesionalus kasininkas-
Forster, daug darbo įdėjusi 

sutikimo renginiui , pardavusi

2000. n. 1. 7 psl.



LIETUVOS

MOKA UŽ:

Programoje

Telefonai:

LES TOITURES

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8.00
9.00
9.50

Patrick Sweezey 
Mark Richard

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

MIRUSIEJI:
• Jurgis GUDAS, 78 m 
po sunkios ligos m i

Hos- 
inen.

Privatus kabinetas 

932-8441 
3767 Notre Dame W. 
Montreal, QC., 
H4O 1P8

(Metro Place St.Henri)

11 val.r
12 vai.

Universiteto seimos 
Medicinos klinika; 

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

(Metro Cote des Neiges)

1475
Pirnadieniais 
Antr., tree lad. Ketilrtadlenlals 
Penktadieniais

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

8?/ NEPRIKLAUSOMYBĖS 
J/ 82 METŲ SUKAKTIES 
MINĖJIMAS MONTREALYJE

ĮĖJIMAS Laisva auka; Po minėjimo - Kavute
ORGANIZACIJOS KVIEČIAMOS DALYVAUTI SU VĖLIAVOMIS!

Iškilmingos pamaldos šventovėje 
Minėjimo Aktas salėje

o Elena TOROZAITE 
MANSTAVICH 85 
mirė Verdun General 
pitalligoninėje sausio 
25 d.

Liko duktė Birutė
nūs John ir Robert, 2 vai
kaičiai.

Palaidota iš AV P -jos 
bažnyčios Notre Dame 
dės Neiges kapinėse«

Užuojauta mirusiųjų ar
timiesiems.

~ ——————DĖKOJAME
Uz pasitikėjimą pavedant mūsų įstaigai Jūsų apdraudas 

PER 45 METUS.

apdraudė 75 % Montrealyje gyvenančius lietuvius 
KVIEČIAME 

visus kitus apsidrausti.
Dėl kainų ir mokėjimų,išsiaiškinę sutarsime. 
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

Tel: (514) 722-3545________ , Fax: (514) 722-3546

3907 A Rosemont 
10.00 - 2.00

3.00 - 7.00
2.00 - 6.00

h23 Maple Blvd., 5784 Verdun Av. 
Chateauguay,QC., Verdim, QC.
I Tel: 691-4763 Tek 767-9956 1

IŠKILI LIETUVOS ČIUO
ŽĖJŲ PORA

Sausio 15d. 9v.v. tele
vizijos kanalas Nr. 11 tran
sliavo iš Prancūzijos 
miesto Lyon "Super Fi
nal - Ice Dance" čiuo
žimo varžybas, kuriose 
dalyvavo 7 poros čiuožė
jų iš skirtingų valstybių 
ir atrinkti patys 
geriausi. Lietuvai, kaip 
ir visuomet, atstovavo 
Povilas Vanagas ir Mar
garita Drobiažko, kurie 
laimėjo 3-čią vietą bron
zos medalį. Televizijos 
pranešėja nepagailėjo 
gražių komplimentų 

.jiems atliekant programą.
Tarp kitko, 1999m. lap

kričio rnėn.6d. Saint 
John N.B. jiedu laimėjo 
pirirą vietą ir aukso me
dalius, bei 3U tūkst.dol. 
USA.

Garbe jiems, nes jiedu 
garsina Lietuvos vardą 
kitų tautų tarpe. Visi lie
tuviai sveikina juos su 
laimėjimu. Valio! K.A

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS JR VAIKAIČIAIS 
PROTĖVIU KALBA _ LIETUVIŠKAI

Residential up to 
4-plex)

. 4 metų, —— 

.5 metų , 8-55—

COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS 

3272 BouL LASALLE 
VERDUN (Quebec) H4G 1Y9 

9941 Fax: 766 - 9985 
Darbas atliekamas sąžiningai ir prieinamomis 

kainomis

Taupomos sąskaitos
Specialios 1.25
Kasdieninės, 1.Z5
RRSP & RRIF

Taupoma _
1 metų .
2 metų .
3 metų _
4 metų _
5 metu .

Čekių s-ta 0.50

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658

KAILIŲ SIUVĖJAS

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

1449 rue St. Alexandre 
Suite 500 A

Montrėal»Que., H3A 2G6

Neiges kapinių krema
toriume.

• Bronė JONIKAITYTĖ- 
BENDŽ1ENĖ, po sunkios li
gos mirė sausio men.10 d.

Liko dukterys: Liukre
cija, Rūta, Kristina Ma - 
kauskienė su šeima, Gabi
ja ir Lile Adomoniene su 
šeima. Jų tarpe 7 vaikai
čiai.

Palaidota iš aV P-jos 
bažnyčios Gote dės Neiges 
kapinėse.

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

IMA UŽ:
Nekilnojamo turto paskolas (

1 metų.____7 ...60_
2 metų ___ 8_ld_
3 metų 8-3Q

kasos valandos
De Sėve
9.00 - 3.00
9.00 - 3.00

12.00 - 8.00
10.00 - 6.00

Prelegentas: Kun. S.Kazenas SJ. 
painuoja: Sol. Elena Grumbinienė 

Ąkompanuoja: muz. Lavrenti Djintcharadze

3.00
3.00
3.00

Certifikatai (min. $1.000.00)

1 metų----------- g'nn-
2 metų ....-----------—
3 metų ....---- 5=^2—
4 metų ....-----------—
5 metu ....----5^60—w
Terminuoti indėliai 
1 metų ...._____ 3.50
180 d.- 364

1^0 
4.50

5^5 
5^35 
5.60

savo namuose.
Liko žmona Aldona, 

dukterys Virginija,Kris
tina, Suzana, Aldona su 
šeimomis, brolis Alfon
sas ir sesuo Julė bei 
kiti artimieji.

Po gedulinių. Mišių AV 
P-jos bažnyčioje, apei
gos Notre Dame dės

2nd mortgage +1%
open mortgage +1%
Asmenines 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 - W

ĮVYKS 2ooom. VASARIO mėn. 13d. SEKMADIENĮ 

Auftros Vartų parapija Je.

Notarė
RŪTA POCAUSKAS-RUDINSKAS 

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

Montreal, Quebec H3H 2S2 
Tel: 931-7174

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.

1475 de Sėve, Montreal, Que.H4E 2A8 

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

montreal

IVlIROIXi ii\ic
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