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• JAV-bes naujuosius Me- 
tus pradės su per vargą 
išrinKtu naujuoju Prezi
dentu respublikonu Geor
ge tf.Bushti.

Buvęs kandidatas AL 
Gore oficialiai paskelbė 
priimąs daug ginčų sukė
lusį teismo sprendimą ir 
pristatė . naująjį Prezi
dentą.

Oficialioms naujojo 
Prezidento įvedimo iškil
mėms ruošiamasi visu 
stropumu, ypač padidin
tas tvarkos prižiūrėtojų 
skaičius dėl galimo pro
testuojančiųjų pasiro
dymo ceremonijų metu.

• Kadenciją baigęs, Bill 
Clintcn'as savo išėjimą 
būtų labai norėjęs pa
ženklinti Palestinos Iz
raelio 'Paikos sandėrio 
sėkme, dėl kurios buvo 
ir tebėra dedamos įma
nomus diplomatinės pa
stangos.

Derybos vyksta, pasiū
lymai svarstomi ir per- 
svarstomi, lyg artėjama 
prie kompromisinių spren
dimų ir vėl traukiamasi 
atbulom... O per tą lai
ką abipusės žaizdos — 
palestiniečių ir izraeli
tų - gilėja, daugėja žmo
nių aukų.

Atvesti į realybę, su
derinti abi fanatiškai įsi
audrinusias frakcijas šių 
pusbrolių tautų, nežiū
rint plintančio smurto ir 
išplėsto karo grėsmių,ne
pavyksta ir JaV galin
giausios valstybės, la
biausiai patyrusioms dip
lomatams bei derybinin
kams.

Tai kolosalinis uždavi
nys ir buvęs JAV Pre
zidentas Bill Clinton'as 
dar tebesvajoja jį iš-

Kanados sostinėje Ottawoje Rideau Kanalu čiuožėjų netrūksta i
spręsti ir tuo paženklin
ti savo prezidentavimo 
pabaigą.

RUSIJA NESILAIKO 
TAISYKLIŲ ..

Sausio mėn. 15d.Mont- 
realio dienraštis "The 
Gazette" pasaulio žinių 
sekcijoje, didelėmis rai
dėmis užvardino savo 
straipsnį "RUSSIAN 
NUKES IN THE BALTIC 
POLAND CLAIMS" ir 
antrine antrašte— "War
saw asks for inspec
tion of base".

Rusija padaugino pa
neigimus,. kad gabena 
trumpų distancijų bran
duolines raketas į jūrinę 
bazę prie Baltijos jūros. 
Tai yra pakankamai arti 
prie dalies Lenkijos ir 
Lietuvos.

Tų paneigimų neužten
ka * ir Warsuvos vyriau
sybė paprašė kad ši Ka
liningrade (Karaliaučiu
je) esanti Rusijos įsprau- 
oa tarp Lenkijos-vakaruo
se ir Lietuvos-rytuose, 
būtų inspektuojama.

Analizuotojai mano, 
kad tokių ginklų įveži
mas turi daugiau politi

nės, negu karinės reikš
mės. Branduolinės rake
tos, esančios kur kitur 
Rusijoje lengvai galėtų 
nulėkti tą pačią distan
ciją.

Kaliningrade įvežtos 
raketų galvutes,taiko
mos iššūkiui NATO,svars
tant išplėsti narystę Bal
tijos valstybėms Lietu
vai, Latvijai ir Estijai.

Kaip žinome, paskuti
niu laiku, nors Rusija ir 
labai priešinasi, NATO 
priėmė į savo eiles 
LENKIJĄ, ČEKIJĄ ir 
VENGRIJĄ, buvusius pri
verstinius Sovietų Rusi
jos satelitus.

Žinia pirmiausia buvo 
paskelbta "Washington 
Times" žurnale, skel
biant, kad apie metus 
laiko Kaliningrado srity
je kraunami branduoli
niai ginklai.

Žinią paneigė Baltijos 
Laivyno atstovas Ana
toly Lobsky, sakydamas, 
jog realybė esanti to
kia, kad Baltijos jūra pa
skelbta nebranduoline zo
na ir Baltijos Laivynas 
šio įsipareigojimo griež
tai laikosi.

Rusijos Ambasadorius 
Švedijai taip pat patvir
tino paneigimą ir Švedi- 
ka oficialiai šį pareiš
kimą priėmė, tačiau pa
reiškė susirūpinimą.

NATO inspektoriai nuo
lat tikrina, kad Kalinin
grade nebūtų didinama 
branduoliniai įrenginiai.

Kai kurie kariniai ma
nevrai Rusijoje, neseniai 
vykę Barents juroje, taip 
pat Arktikoje rodo, jog 
Rusijai rūpi atgauti bent 
dalinai savo karinės galy 
bės įvaizdį.

Estijos buv.gen.Ants
Mc*********************^**********^*** 
DĖMESIO!

KANADOS LIETUVIU FONDAS PRANEŠA, kad 
2001-jų metų ORGANIZACIJŲ. VEIKLOS PARA
MAI, taip oat 2001-2002— jų mokslo metu 
STUDENTAMS PARAMOS ANKETAS galima 
pasiimti iš ant Fondo raštinės durų pakabintu 
voku arba prašyti, kad butų atsiųstos paštu.
Musų adresas: Kanados Lietuviu Fondas, 1573 
Bloor Str.,W., TORONTO,ON., M6P" 1A6.
Užpildytos organizacijų veiklos paramai anketos 
privalo pasiekti Fondo raštinę PRIEŠ Š.m.KOVO 
mėn. 5 dieną, o studentų paramos anketos PRIEŠ 
š.m. GEGUŽĖS men.31 dieną.
Prašymai is LIETUVOS rašomi laiško formoje, be 
anketos. Reikalų Vedėjas

TARPTAUTINIAI AFE
RISTAI KLAIPĖDOJE

"Lietuvos Ryte" gruo
džio mėn.27d. pranešime 
sakoma, kaa Klaipėdos 
jūrų uoste įvykdyta 
ypatinga vagystė:pagrob- 
tas saldytos vištienos 
krovinys. Jo vertė 16 
mln.litų. Austrijos bend
rovei priklausantį 7 tūks
tančių tonų krovinį, pa
teikę suKįąstotus doku
mentus, išgabeno tarp
tautinės aferistų gaujos 
nariai, įsikūrę JAV- ėse. 
Ten įsikūrę aferistai yra 
susiję su Rusijos nusi
kalstamomis grupuotė
mis, įsteigę ofšorines 
bendroves, pateikdavo su
klastotus dokumentus ir 
gabendavo maisto produk
tus, daugiausia Rusijos 
rinkai. Kroviniai kelia
vo ir per Lietuvą.

iš pradžių JAV, o po 
to ir Lietuvoje, demas
kuoti aferistai buvo iš- 
ugdę ryšius su krovinius 
ekspedijuojančia Klaipė
dos bendrove "Uosto Vau. 
tai".

Laaneots sako, kad visa 
tai yra prez V.Putino 
griežtesnės užsienio poli
tikos laikysenos tęsinys, 
nes konvencionali kariuo
menė labai sumenko ir 
jos išlaikymas ar stipri
nimas yra labai brangus.

Kada bus suprasta, 
kad ne karinė jėga yra 
gero sugyvenimo laidas 
tarp valstybių...
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• "Kauno Dier se" ra
šoma, kad Vi aus ir 
Maskvos dialogas nublėso, 
kai konservatoriai priė
mė įstatymą dėl sovie
tinės okupacijos padary
tos žalos atlyginimo. 
Šalia to, Maskva iki da
bar vilkino ir sutarties 
dėl valstybinės sienos ra- 
tifikavime. Šis įstaty
mas Lietuvai reikalingas 
siekiant narystės Euro
pos Sąjungoje ir NATO.
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Meilleurs
VOEUX

SSasSSSsaSaKSSsss
Brangūs Tėvynės Lietuvos Sesės ir Broliai 

"Be paliovos sruvena laikas. 
Jisai atrodo 
Tartum simfonija, 
Kurią orkestras groja man."

L Čiurlionis, kurio jubiliejų minime, jau šimtą 
& metą, moko mus gėrėtis pasauliu, moko mus 
• žmoniškumo, jautrumo ir atvirumo.
2 Baigiame 2000-uosius metus. Vėl gaudžia
2 ir Naujųjų Metą varpai, skatindami
f. neprarasti vilties, siekti taikos, ramybės ir
2 džiaugsmo...
S Užsienio lietuviai, susitelkę visus jungiančio]
4 Pasaulio Lietuvių Bendruomenėje, kurios 
g’ stiprybė yra tautinis sąmoningumas ir organi-
5 zuotumas, SVEIKINA seses ir brolius lietuvius 
a Švenčių ^proga,^ linkėdami bendrom jėgom 
g padėti naštą nešt vienas kitam ir vilties Žiburį f. uždegti visiemsl

g PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENES 
$ VALDYBA:
4 Vytautas Kamantas - pirmininkas; Rimas

.^2 Balįulįs,. Regina Kucienė, Milda Lenkauskienė,Dr. f Bronius Makauskas, kuri. Edis Putrimas,Algis
4 Rugienius, Marytė Šmitienė,Gabrielius Žernkal-
5 nis, Laima Žliobienė.
* 2000 m. Kalėdos.

Lietuvoje

KĄ KALBĖJO SElMo PIR
MININKAS DIPLOMA
TAMS.

Seimo Pirmininkas 
A.Paulauskas gruodžio 
mėn.26d. į Seimą su
kviestiems šalies amba
sadoriams paaiškino:"Nau- 
joji politika užsienio san
tykių aspektu turėtų bū
ti suprantama kaip verž
lesnė, skatinanti spar
tesnius veiksmus ir iš
radingumą, mūsų valsty
bei siekiant ir narystės 
Europos Sąjungoje, ir be
siruošiant tapti dvidešim
tąja šiaurės Atlanto 
sutarties nare", - kalbėjo 
2 psl. 

jis. Pabrėžė, kad svar
bu palaikyti gerus san
tykius su kaimyninėmis 
šalimis, ypač su Rusijos 
Kaliningrado sritimi. Ano t 
Seimo vadovo, tik nuo 
Lietuvos ir Rusijos par
lamentų bendradarbiavi
mo priklausys, Kaip bus 
sprendžiamos Lietuvos ir 
Rusijos sienos ratifika
vimo, investicijų, Lietu
vos ambasadų pastatų 
Romoje ir Paryžiuje grą
žinimo problemos.(O kad 
tų pastatų negrąžinimas 
yra paprastas Rusijos 
šantažas ir Seimo Pir
mininkas, Kaip teisinin
kas profesionalas, tai ge
rai supranta. Tačiau ?siū
lo čia nuolaidžiauti...)

Lietuvos^ diplomatai tei
gė, kad šiai sutarčiai,ku
rią 1997nu spalio mėne
sį pasirašė A.Brazaus
kas ir B.Jelcinas, rei
kalingas ir dabartinio 
Rusijos Prezidento V.Pu
tino pritarimas.

Lietuvos prez.V.Adam
kus pasisakė, kad dėl Ru
sijos delsimo ratifikuoti 
sienos sutartį su Lietu
va, verta būtų pergalvo
ti Kaliningrado (Kara
liaučiaus) sričiai taikomą 
palankumo politiką.

įdomu, kad po to ne
trukus Rusijos Valstybės 
Dūmos Užsienio Reikalų 
Komitetas jau rekomen
davo ratifikuoti Lietu
vos ir Rusijos sienos su
tartį. Tai rodo, kad aiš
kus žodis, principiniai 
teisingas, dažniau galėtų 
pasitarnauti Lietuvos 

$ valstybei!

• Šiuo metu yra paskirti 
S trys UR
$ vyriausias integracijos į 
'I ttATU

G.Čekuolis, 
R Sąjungą ir 

santykius
S D.Cryoauskaitė, 
B kius su JTO ir 

tinęs teisės
•d O.Jusys.

viceministrai

• ę,.-. >.■

koordinatorius 
už Europos 
ekonominius 

atsakinga 
už santy- 

tarptau- 
reikalus-

"Respublikos" pateik
toje informacijoje rašo
ma, kad "Konservatoriai 
prašo apginti V.Lands
bergį. Sakoma, jog Sei
mo Konservatorių frak
cija nusprendė kreiptis į 
Generalinę Prokuratūrą 
ir valstybes Saugumo De
partamentą dėl spaudoje 
vėl pasirodžiusio šmeižto 
apie V.Landsbergį ir jo 
šeimos narius. Kreiptis į 
teisėsaugos institucijas 
frakciją paragino Tėvy
nės Sąjungos skyrių pir-
mininkų dalyviai, pasi- 16-ąją.
piktinę išspausdintais bu
vusio KGB kadrinio dar- • Paskutinius 9 mėnesius, 
buotojo V.Gulbino prisi- laikinai policijos komi- 
minimais, pasirodžiu- šariato inspektoriaus pa

reigas ėjęs A.NutautaSj 
ouvo suimtas. Jis įtaria
mas plėšimais stambiu 
mastu, kuriuos vykdė 
Kaune bei pakaunėje plė-

siais "Lietuvos Ryte".

• Atsisakęs vadovauti 
Europos Reikalų Komite
tui Lietuvos eurodery- 
bininKas V.UŠackas pa
sirinko ambasadoriaus 
karjera.

Europos Reikalų Ko
miteto generalinio direk
toriaus pareigas pradėjo 
eiti nuo gruodžio 
mėn.27d. karjeros diplo
matas, buvęs A.Kubi
liaus Vyriausybės Kancle
ris P.Auštrevičius.

Vadovauti Europos 
Reikalų Komitetui jį pa
skyrė Premjeras Rolan
das Paksas.

?:•G'T

Season’s 
Greetings

PASKELBTI 
LAUREATAIS

Lietuvos Valstybinės 
Kultūros ir Meno 
Premijos paskirtos devy
niems Kūrėjams. Laurea
tais tapo tapytojai: E.A. 
Cukermanas 
čiūnaitė,

I R.GranausKas, 
N.Miliauskaitė 
lova, operos 
I.Milkevičiūtė, 
Nacionalinio
Orkestro meno 
ir vyr.dirigentas 
markas, 
kas A.Jacovskis 
rius V.Bagdonas.

Premijos, kurių dydis 
yra 42 tūkst.500 litų,bus 
įteiktos 2001 m. Vasario 

ir D.Kas- 
prozininkas 

poetai 
ir T.Venc- 
dainininkė 

Lietuvos 
Simfoninio 

vadovas 
J.Do-

teatro dailinin- 
akto-

sikayusi gauja. Astuoni 
ar šeši šios smurtą bei 
grąsinimus naudojusios 
grupės nariai sulaikyti 
jau anksčiau.

šio aukšto rango pa
reigūno sulaikymo ope
racijoje^ dalyvavo jo ko
legos iš Policijos Depar
tamento bei Kauno Apy
gardos Prokuratūros Nu
sikaltimų ir Korupcijos 
Tyrimo Skyriaus pareigū
ną i.Suimtasis yra 31 m. 
amžiaus.

$
PR

• iš tarnybos pasitraukė 
Policijos Departamento 
generalinis komisaras 
V.RačkausKas. Tai jis pa
darė po to, kai vidaus 
reikalų rninisteris V. Man 
kevičius pareiškė, kad 
V.RačkausKas nebebus 
siūlomas į policijos ge
neralinio komisaro pa
reigas. Jis atleistas iš 
tarnybos Vidaus Reikalų 
Ministerio įsakymu.Buvęs 
V.Raekausko pavaduoto
jas, Viešosios Policijos 
vyriausias komisaras 
R.Budginas,m laikinai ■ pa
skirtas Policijos depar
tamento generalinio ko
misaro pareigoms.

• Gruodžio mėn.14d.
praeitais 2UU0-siais me
tais "Kauno Dienos" re
dakcijos patalpose buvo 
surengta šio laikraščio 
skaitytojams nemokama 
teisinė konsultacija. Ke
turi teisininkai buvo ap
gulti . minios klausinėtojų 
ir, anot koresponuentės 
Violetos Vilkauskaitės, ir 
10 jų būtų turėję ką 
veikti. ”

Dažniausiai buvo klau
siama apie atleidimą iš 
darbo ir kur galima dėl 
to skųstis. Pasirodė, kad 
dauguma turinčių teisę 
skųstis, galėjo tai pada
ryti 30-ties dienų laiko
tarpyje nuo atleidimo die
nos. Ne vienas buvo da
tą "pražiopsojęs”,gal net 
neįsidėmėjęs, o dar, ko 
gero, ir nežinojęs...

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.1



• Latvija ir Estija neno
ri pripažinti akivaizdžių 
Lietuvos pasiekimų, sie
kiant narystės NATO. 
Kaimyninės valstybe’s 
įsitikinusios, kao vienu 
metu visos trys Baltijos 
šalys, o ne viena jų,tap
tų šiaurės Atlanto gyny
binės organizacijos narė
mis.

Tokia pozicija išryš
kėjo po Rygoje surengto 
eilinio Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos Prezidentų 
Valdo Adamkaus, Vainos 
Vykes-Freibergos ir Le
narto ivierio susitikimo. 
Baltijos valstybių prezi
dentai susitinka regulia
riai, mažiausiai Kartą 
per metus. Paskutinis su
sitikimas vyi<o Lietuvoje 
kovo mėnesio pabaigoje, 
2UU0 metais.

• Lietuva prisijungė prie 
beveik 150 pasaulio vals
tybių jungiančios tarptau
tinės bendrijos Pasaulio 
Prekybos Organizacijos 
(PPO). įstojimo proto
kolą. Pasirašė Presiden- 
tas Valdas Adamkus.

Beveik septynerius me
tus truKUsias ir itin sun
kiai vykusias derybas su 
PPO, Lietuva baigė vos 
prieš mėnesį.

Estijos atstovas PPO 
buvo pirmasis oficialus 
asmuo, pasveikinęs Lie
tuvą su sėkminga derybų 
pabaiga. Jis išreiškė vil
tį, kad "Lietuva laikysis 
prisiimtų įsipareigojimų’.’ 
Estija ir Latviją į šią or
ganizaciją buvo priimtos 
1999m.

• Šilutės rajone rasta
praktiška išeitis: Lietu
vos ir Danijos UaB" U me
ga" specialistai pastatė 
4 šiaudais Kūrenamus ka
tilus, Kuomet teko išmon
tuoti Juknaičių gyvenvie
tei elektroninę katilinę, 
gaminusią šilumą.
35ūkg. sveriantys pre
suotų šiaudų rulonai de
dami po 2 į vieną paku
rą, dega maždaug 5 va
landas.

Ūkininkams už 1 toną 
šiaudų mokama 1G0 litų. 
Jeigu šiaudų pritrūktų, 
bus galima vartoti dur
pes.

Šitoks kūrenimo iTieto- 
das per 3 kūrenimo se
zonus, atpirktų naują elek
troninės katilinės ~ įran
gą. Jos tiekiama šiluma 
Juknaičiams atpigs.

SVARBIAUSIA SUSTAB
DYTI KORUPCIJĄ

200ūm. gruodžio rnėn. 
13d. Stockholme vyku
siame Baltijos ir Švedi- 
dijos vyriausybių vado
vų susitikime, dalyvavo 
ir Lietuvos Premjeras 
Rolandas Paksas.

Šveoijos Premjeras 
G.PerssoiYas pabrėžė,kad 
susitikimo išvadoseP'Svar- 
biausia problema, su ku
ria susidurs narystės Eu
ropos Sąjungoje siekian
čios valstybės, buvo ko
va su korupcija ir orga
nizuotu nusikalstamumu”.
2001.1.9.

VILNIUJE PARDUODAMAS NAUJAS ,MODERNIŠkĄS 
2-ju aukštų mūrinis NAMAS su dideliu SKLYPU.

Iki miesto centro-15 minučių. Yra 3 balkonai,5 
miegamieji,svetainė, solariumas. Taip pat du 
dideli prieškambariai, 4-ios vonios (įskaitant 2 
jacuzzi). Garažas dviems automobiliams ir įreng
tas rūsys.

KAINA-350.000 JAV dolerių. Galima derėtis.
SKAMBINTI Algiui Lietuvoje tel:011-370-982 - 

3580 arba Elytei Kanadoje 1- 403 -252-1058 - 
Besidomintiems turime namo nuotraukas bei vaiz

dajuostę.

Jo nuomone, proble
mas dėl žemes ūkio gali
ma išspręsti priėmus po
litinius sprendimus. Ta
čiau, nesumenkus korup
cijai ir organizuotų nu
sikaltimų skaičiui, ES- 
gos visuomene nebus pa
lanki plėsti Europos Są
jungą.

Tiek dvišaliame R.Fak
so susitikime su G.Pers- 
sonū, tiek kuturšaliame 
Vyriausybių vadovų po
kalbyje, didžiausias dė
mesys skirtas ES plėt
rai ir ES viršūnių susi
tikimo Norvegijoje spren
dimams. Pažymima, kad 
sudėtingiausias klausi
mas, kuris buvo priimtas 
Nicoje, buvo balsų per
skaitymas, orientuojan
tis, jog bus 27 ES narės. 
Švedijos Premjeras pa
brėžė, kad Lietuvą pa
laikė visos Skandinavijos 
šalys ir Belgijos minis
ters pirmininkas.

Keturšaliame susitiki
me kalbėta ir apie būsi
mus Rusijos ir Europos 
santykius. Baltijos vals
tybių premjerai pastebė
jo, kad jų santykiai su 
Rusija^ gėrėja. R. Paksas 
pabrėžė konstraktyvaus 
bendradarbiavimo su Ru
sija svarbą prekybos bei 
ekonominio bendradarbia
vimo srityse.
• Nuo 20U1m. pradžios 
Seimo nariai, Prezidentū
ros, kitų institucijų ir 
biudžetinių įstaigų dar
buotojai neteks tarnybi
nių automobilių. Siekiant 
racionaliau ir taupiau 
naudoti transportui ski
riamas lėšas, Seimo Biu
džeto ir Finansų Komi
teto siūlymu, didžioji da
lis toKių automobilių ga
li būti parduota 
aukcione.

Pritarus rekomendaci
joms, nuo Naujųjų metų 
nė vienas parlamentaras 
neturės tarnybinio auto
mobilio, jiems bus moko
mas priedas transporto 
išlaidoms. Seimo Komite
to narių manymu, per 
metus 20U tūkst. litų 
kainuojančio garažo tu
rėtų atsisakyti net Pre
zidentūra.

Komiteto narys A.But
kevičius stebėjosi, kad 
Krašto Apsaugos Minis
terija turi 79 mašinas, 
vos ne kiekvienam dar
buotojui. Jo manymu,mi
nisterijoms reikėtų palik
ti po 1-2 automobilius. 
Be to,esą,būtų galima 
įvesti tam tikrus čekius, 
kuriais pareigūnai ar val
dininkai atsiskaitytų tak
sistams, o vėliau gautų 

kompensaciją. Tai prak
tiškas Kitose valstybėse, 
ar didžiosiose bendrovė
se naudojamas metodas.

• Kauno Apygardos Ad
ministracinis Teismas na
grinėjo buvusių vicemerų 
Eriko Tamašausko, Gedi
mino Jankaus, kitų mies
to Tarybos narių ketu
riolikos socialliberalų, li
beralų ir centristų pra
šymą pripažinti negalio
jančiais neteisėtus mies
to Tarybos spalio 
mėn.3U dienos sprendi
mus, pagal kuriuos anks
čiau termino iš parei
gų, pareiškus interpelia
ciją, buvo atleisti abu 
vicemerai bei miesto 
Valdybos nariai.

Byla buvo nagrinėta iš 
esmės. Buvusių, čia mi
nimų miesto merų ne
etiškumas, jau buvo įro
dytas ir peticijos juos 
atleisti yra įstatymų 
ribose.
• Marijampoliečiai ste
bisi, matydami, kad Sei
mo SoeialdemoKratinės 
koalicijos frakcijos narys 
A.Rimas daugiau laiko 
praleidžia Taupomojo 
BanKo skyriuje nei 
Seimo posėdžiuose,
kadangi jis iki šiol vis 
dar vadovauja Lietuvos
Taupomojo Banko Mari
jampolės skyriui. Šalia 
to, A.Rimas dar yra ir 
Marijampolės Savivaldy
bės narys.

"Lietuvos Ryto" straip
snyje, anot teisininkų, 
Konstitucijoje vienareikš
miškai teigiama, jog Sei
mo narys negali eiti 
jokių kitokių pareigų — 
įstatyme nėra nurodyta 
jokių terminų ar išlygų. 
Pasak publikacijos,Seimo 
statute tokias išlygas 
parlamentarai sau nusta
tė savavališkai.
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artimiesiems, draugams ir 

visiems pažįstamiems
SVEIKŲ, MALONIŲ ir ĮDOMIŲ 
(Naujų 2001-jų metų}

SVEIKINDAMI SU KALĖDINĖMIS 
ŠVENTĖMIS

• Valstybės Kontroles at
liktas SPAB "Lietuvos 
Geležinkeliai" veiklos 
1995-2uoum. patikrinimas 
įrodė, kad daugelį metų 
šioje įmonėje, tylomis 
pritariant premjerams 
bei ministrams, buvo 
plaunami dešimtys milijo
nų litų biudžeto pinigų! 
Kur gi buvo tuo , metu 
Valstybės Kontrolė? Ir 
kas jai vadovavo?

• Kvarco smėlio gamin
toja AB "Anykščių kvar
cas" paspartino statybos 
darbus ir jau 20U1m.ba
landžio mėnesį paleis 
naują smėlio^ miltų ga
myklą. Anykštėnai tikisi, 
kad Lietuvoje nauja pro
dukcija pakels bendrovės 
apyvartą 8 rnln.litų.

VISIEMS 
TAUTOS 
DŽIUGIŲ

AUKOTOJAMS 
FONDUI linki 
IR LAIMINGŲ

TAUTOS FONDO ATSTOVYBE 
MONTREALYJE

$ TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ MONTREALYJE, 5 
$ 500 </. S4v», Montreal, P. Q. H4E 2A7, T»l.: 768-3674
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LIETUVOJE
• ’’Lietuvos Aide" 
rašoma, kad gruodžio 
mėnesio 11d. 2Utiūm.spau
dos Konferencijoje LKDP 
valdybos pirm.Seimo na
rys P.Gražulis pareiškė, 
Kad azartinių lošimų įtei
sinimas yra reikalingas 
šešėlinėms struktūroms 
’’nešvariems” pinigams 
plauti. "įstatymas reng
tas tų, kurie jau turi ne
legalius lošimų namus, 
įteisinus azartinius lo
šimus, Lietuvoje pablo
gės Kriminogeninė ir so
cialinė padėtis, padidės 
Korupcija, savižudybių, 
skyrybų ir begluoių vai
kų. Taip pat labiau iš
plis narkomanija, prosti
tucija ir alkoholizmas, o 
Kovai su šiomis neigia
momis pasekmėmis 
prireiks daug daugiau lė
šų, negu tikimasi pajamų. 
Už šias pasekmes tiesio
giai bus atsakingi valdan
čios daugumos politiniai 
partneriai ir asmeniškai 
juos globojantis Prezi
dentas Valdas Adamkus" 
pažymėjo LKDP vicepir
mininkas savo pareiškime. 
"Tenka stebėtis, kad mo
dernieji krikščionys de
mokratai, žinodami šias 
nuostatas, palaikė Vyriau
sybės programą, numa
tančią įteisinti tokį blo
gį, Kaip azartiniai lo
simai" - rašoma P.Gra
žulio pareiškime spau
dai.

Po susitikimo su Pre
zidentu ir Seimo Pirmi
ninku, Lietuvos Vyskupų 
Konferencijos pirminin
kas, Kauno arkivyskupas 
metropolitas S.Tamkevi- 
čius sakė, jog Katalikų 
Bažnyčia "lošimų klausi
mu nėra pozityviai nu
siteikusi". Bažnyčios nuo 
mone, azartiniai lošimai 
turi ne vieną neigiamą 
aspektą: jie gali įtraukti 
žmogų į azartą, per Ku
rį šis gali prarasti ne tik 
savo nuosavybe ar dvasi
ną pusiausvyrą, bet ir 
nusižudyti.Pasaulinė prak
tika, pasaK S.TainKevi- 
čiaus, rodo, jog aplink 
lošimų namus buriasi 
įvairios nusiKalstamos 
struKtūros. Paklaustas,ar 
pavyko įtikinti Seimo Pir
mininką dėl lošimo namų 
legalizavimo, S.Tamke- 
vicius sakė, jog tokio 
tikslo neturėta, o tik 
norėta išsakyti argumen
tus.

Seimo Pirmininko 
A.Paulausko teigimu,Baž
nyčios atstovai katego
riškos nuomonės dėl lo
šimų namų nepareiškė. 
”as supratau, Kad jie nė
ra kategoriškai prieš,bet 
nori, kad būtų griežčiau 
reglamentuota, kad žmo
nės neprarastų visų sa
vo pinigų" — sakė A.Pau
lauskas. Seimo Pirminin
kas teigė pažadėjęs Ka
talikų Bažnyčios atsto
vams, jog azartinių loši
mų legalizavimas nebus 
forsuojamas, o jį regla
mentuojantys įstatymai 
bus priimti tik po išsa
maus svarstymo.

PRISIMENANT MARIJĄ F. JOKUBYNIENę 
F. M o c k u s

Daug nusipelnusi ir daug dirbusi lietuvybei Ka
nadoje ir Toronto lietuviu gerovei asmenybė - 
a.a. Marija F. Yokubyniene mirė 2000 m.lapkričio 
mėn. 6 d.,. ilgus metus kamuota sunkios ligos, 
White Eagle Nursing Home.

Gimusi Alytuje 1904 m.lapkričio mėn.19 d., F.ir 
J.(Mališauskaitės) Stankevičių šeimoje.

1926 m.rugpjūčio mėn., Jonas Yokubynas buvo 
atvykęs į Kanadą ūkio darbams Saskatchewan’o 
provincijon. Vasaros darbams pasibaigus, rudeni 
atvyko i Torontą, o 1927 m.gegužes men.atsikvie
tė ir žmoną Marija^ su vaikučiais: Genovaitę 6 
m.,ir Benediktu 2% m.amžiaus.

Dar gyvendami Lietuvoje, abu - J.ir M.Yokuby- 
nai buvo dalyvavę choruose, mėgėją vaidinimuose, 
tad ir Toronte, augindami šeimą,tuojau ėmėsi 
ieškoti galimybią įsijungti kultūrinėn veiklom Ano 
meto imigracija jau buvo sukaupusi gražaus 
lietuviško jaunimo,kuriam tik trūko iniciatoriaus 
juos suburti į sąjunga- grynai kultūrinę organiza
ciją. Buvo pradėta ruošti vaidinimus, o atvykus 
J.Martinoniui, bematant susibūrė daugiau kaip 50 
choristą.

Vaidinimams buvo gauta Sv.Agnietės salė, o 
pirmasis Choro pasirodymas vyko 1928 m.pavasarį 
jau didesnėje Sv. Marijos salėje. Taip pradėjo 
suktis kultūrinis ratas, į kurį sutilpo įvairiu 
įsitikinimą lietuviai, besiilgį Lietuvos ir lietuviš
kumo. Taip ir abu Yokubynai dainavo, vaidino, o 
Jonas Yokubynas režisavo ir neretai atlikdavo 
solo ar duetą programas.

1929 m. atvyko j Torontą J.KauŠinaitis, anksčiau 
dirbės prie laikraščių. Jis skatino tėvynainius 
veiklai, ir J.ir M.Yokubyną namuose sušauktame 
posėdyje buvo įkurta "Šviesos" Draugija. Tiks
las - leisti rotatoriumi spausdinamą, mėnesinį 
laikraštėlį "Kanados Lietuvis". Jame bendradarbiav 
ir abu Yokubynai, o Marija beveik viena užpildy
davo juoku skyrių "Juokai ir Gryžatos".

Tik atslinkus ekonominei depresijai, po 7- 
iu mėnesių nuo išleidimo, redaktoriui išvykus į. 
Brooklyn’ą, liką abu Yokubynai ir Viktoras Dagilis 
išleido dar 2 laikraštėlio "Kanados Lietuvis" 
numerius.

Kadangi ano meto Jaunimo Sąjunga buvo įkurta 
kultūriniais pagrindais, nežiūrint to, kai kurie 
nariai išdrįso kėsintis į D-jos iždau partiniams 
reikalams. Tada Yokubynai ir V.Dagilis išėjo iŠ 
susirinkimo. UŽ savaitės iširo ir Choras. Nežiūrint 
to, du trečdaliai choristu ryžosi ir toliau dainuoti, 
bet jau su nauja Kultūros Draugija, pagelba ir 
vardu. Gavus Chorui vadovauti prof.Mallissi, buvo 
gauta salė repeticijoms Konservatorijoje ir pirmą 
karta, Toronto istorijoje, šis Lietuvių Choras 
dainavo radijo programoje, išsilaikyti buvo sunku, 
ir tik Pr.Motiejūnui ir L.Pociui suorganizavus 
"AuŠros"Chorą, sąlygos palengvėjo. į jį įstojo ir 
abu Yokubynai su savo vaikais Genovaite ir 
Benediktu, išbūdami jame iki 1948 m."Aušros" 
Choras sėkmingai koncertavo daug kartą Toronte 
ir kituose Kanados miestuose,net JAV-se. Ne 
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kartą dainavo ir radijo programose.
D a r b a.s Spaudoje

1934 m. J.Yokubyno iniciatyva buvo įsteigta 
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje SLA, 236 Kuopa 
(tai - apdraudimo įstaiga). Joje J.Yokubynas buvo 
ilgametis pirmininkas,organizatorius ir daugelio 
Šeimą apdraudos atstovas. M.F.Yokubynienė- 
daugiau. kaip 19 metų išbuvo iždininke, ilgametė 
korespondentę, generalinė organizatorė ir keletos 
šeimą atstove.

1936 m. Yokubynai buvo vieni Kanados Lietuvių 
Žinią skyriaus steigėjai laikraštyje "Naujienos". 
Per ištisą dešimtmetį, kiekvieną trečiadieni 
Kanados lietuviai užpildydavo visą_ puslapį, kartais 
daugiau, žiniomis ir aprašymais iš visą Kanados 
lietuvių telkinių.

M-F/Vokubynienė ten turėjo ir savaitine kolumną 
"Šis tas , ir šen ten", pasirašydama slapyvardžiu' 
"Frances" i5i936m.pabaigoje M.Jurgulipnienė "Moterų 
Skyriaus" vedėja "Naujienose", pakvietė Mariją 
bendradarbiauti. Ji sutiko ir rašinėjo ne tik 
įvairiais moterų klausimais, bet mėgo rašyti 
apysakas. Iš ilgesnių Šios rūšies kūrinių 1944 m. 
buvo atspausdinta "Gyvenimo Klaidos" ir 1945 m.-, 
keturis menesius spausdinama "Naujieną" atkarpoje 
"Gabrielė", sukėlusi didelį dėmesį ir laimėjusi 
autorei daug bičiulių iš įvairią sluogsnių, skaity
tojų.Buvo prašymų išleisti "Gabrielę" knygos 
pavidalu, gauta daug labai geru atsiliepimų ir 
padėkų "Naujienoms" už spausdinimą.

Kaip žinoma, 1940 m. buvo įsteigta Kanados 
Lietuvių Taryba ir pradėtas leisti laikraštis "Nepri
klausoma Lietuva". Ir Čia Yokubynai talkino 
draugijiniuose reikaluose bei korespondencijomis. 
Viktoras Dagilis tapo pirmuoju redaktoriumi.

Tarybos Centrą ir laikraštį "NL"perkėlus į Mont
real!, nieko nelaukiant ,buvo siunčiama delegacija į 
Ottawat, Imigracijos Ministerijon su prašymu,ka*d 
Kanados durys būtų atidarytos Lietuvos imigran
tams (priverstiniems pabėgėliams Red.) iŠ Vokieti
jos.
Jaunasis Benediktas Yokubynas buvo pakviestas 
atstovu iš Toronto. Generalinis Lietuvos Garbės 
Konsulas pulk. Grand-Sutti Genovaitę Yokubynaitę 
laikė savo pagelbininke tautiniuose pasirodymuose. 
Daugeliu atveju ji buvo prašoma imtis iniciatyvos 
ruošti lietuvių skyrių Kanados Nacionalinėje 
Parodoje, ar suorganizuoti kokią programą kitų 
tautų, pasirodymuose.

1942 m.Toronte buvo įkurta Lietuvių Moterų 
Šalpos Grupė "DAINA". Marija F.Yokubyniene 
buvo viena įkūrėjų ir ilgametė pirmininkė, o 
vėliau Garbės Pirminnke ir korespondentė. Bend
radarbiavo įvairioje Amerikos lietuvių spaudoje: 
"Drauge". "Dirvoje", "Vienybėje", "Tėvynėje" bei 
Kanadoje leidžiamajame žurnale "Moteris".

1947 - 48 m.Kanadą pasiekė nauja lietuvių imi - 
grantų banga, gana gausinga akademinėmis bei 
intelektualinėmis jėgomis. "Nepriklausoma Lietu
va" perduota redaguoti ir tvarkyti prityrusiam 
žinomam žurnalistui Jonui K a r d e I i u i.

Susitvėrė Kanados Lietuvių Sąjungą, vėliau 
pereita į Kanados Lietuvių Bendruomenę. Toronte 
įsteigtas naujas laikraštis "Tėviškės Žiburiai". J.ir 
M.F.Yokubynai ir čia Įsijungė, dirbo, kiek galėjo 
tiek spaudoje, tiek organizaciniuose darbuose. Taip 
pat tuo metu labai daug prisidėjo visokeriopa 
pagalba ir patarimais naujiesiems ateiviams.

1956 m. J.Yokubyną ištiko apopleksija, kuri jį 
palaužė fiziniai ir atėmė galimybę reikštis yisuo- 
meninėje ar kokioje kitokioje veikloje. Žmona 
Marija per 10 metų jį su meile prižiūrėjo ir 
slaugė.

1965 m.kovo men.6 d.senosios kartos veikėjams 
Marijai ir Jonui Yokubynams buvo suorganizuotos 
pagerbtuvės Toronte, Sv.Jono Krikštytojo P- 
jos salėje. Į šio pobūvio rengimo komitetą^ įėjo 
įvairų lietuviškų organizacijų atstovai. Jų pastangų 
dėka pagerbimas praėjo įspūdingai, pasakyta 
gražių kalbų. Meninę dalį atliko smuikininkas 
prof .Stepas Kairys, solistai Pranė Radzevičiūtė ir 
Bronius Marijošius, o J.RukŠienė meniškai paskaitė 
ištrauką iŠ solenizantės M.F. Yokubynienės apysa
kos "Gabrielė".

Sveikinimo kalbas sakė E.Miliauskas; Generalinis 
konsulas dr.Jonas Žmuidzinas, Šv.Jono P-jos 
kleb.Petras Ązubalis, Prisikėlimo P-jos kun.Paulius 
Baltakis,OFM, dr.A.Pacevičius, Ona Indrelienė, 
V.Aušrotas (P-jos Komiteto vardu), J.Račys 
("Varpo" Choro vardu), o. Jonaitienė . .(Liet.Katalikių 
Moterų D-jos vardu), pautienė ("Dainos" vardu),
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Tūkstantininkams Skir
toje kalboje Klubo pirm. 
Albinas Karnius dėkojo 
jiems už rėmimą 
stambiomis aukomis ir 
pabrėžė, kad diažiosios 
dovanos pradėdavo plauk
ti į kasą, kada iškildavo 
reikalas: inventoriaus pir
kimas, patalpų praplėti7 
mas ar pagerinimas.Dave 
keletą pavyzdžių iš Klu
bo gyvavimo pradžios, 
kaip viena narė įtaisė 
Klubui vėsinimą, sumo
kėdama virš $6,0'00.00 
aroa kaip kelios Klubo 
narės susitarė, susidėjo 
po tūkstantinę ir nupirko 
šalia esantį sklypą, kad 
būtų kur plėsti Klu
bo patalpas ir kad būtų 
kur pastatyti automobi
lius. Ta tradicija tę
siasi per visą Klubo gy
vavimą.

Garbės rėmėjų skai
čius ypatingai pakilo,kai 
buvo pristatoma patalpa 
Klubo bibliotekai.

Pagerbimas užbaigtas 
visiems padainavus "Lie
tuva brangi".
• TRADICINE KŪČIŲ 
VAKARIENĖ KLUBE vyko 
gruodžio men.Z4d.o vai. 
p.p. Programą atliko Klu
bo Choras ir kanklininkė 
D.Kimtytė-Avižienė.

Naujųjų Metų sutikimą 
taip pat gražiai paruošė 
Klubo Valdyba su talki
ninkais.

šalti užkandžiai,karšta 
vakarienė, orkestrui gro
jant šokiams, užganėdino 
visus maloniai nuteikiant.

AUTOMOBILIS

E.ir J. 
laikraščio

Kardeliai ("Nepriklausomos 
vardu), S.ir K.Grigaičiai, 

kleb.B.Pacevičius, J.Norkeliū-

PAGERBĖ RĖMĖJUS
Praeito mėnesio gruo

džio 10d.,sekmadienį,St. 
Petersburgo Lietuvių Klu
be buvo surengtas meti
nis, tradicinis didžiųjų 
geradarių — dovanojusių 
Klubui tūkstantinę , ar 
daugiau, pagerbimą.

Pagal Klubo įstatus, 
nariai, dovanoję Klubui 
ne mažiau $1000.00, va
dinami Garbės Rėmėjais. 
Iki dabar jau 5b pavie
niai asmenys, poros, šei
mos ar organizacijos yra 
tapę Klubo Garbės Rėmė
jais. Daugiau negu pusė 
jų jau yra mirę ir jų at
minimas bus pagerbtas 
atsistojimu ir vienos mi
nutės tyla. Keletas pra
nešė, kad dėl amžiaus 
ar ligų negalės atsilanky
ti Klube. Jiems buvo pa
siųsti pietūs į namus su 
linkėjimais ir padėka.
************************************* 
PRISIMENANT...................

Jurgis Strazdas (SLA 236 Kuopos vardu) ir SLA 
Pirmininkas p.Dargis. Taip pat o.Liaukevičius iš 
Winnipeg’©, 
Lietuvos"
iš London,ON.,-P-jos 
nas ir dar daug kitų.

Rytojaus dienų sekmadienį, M.ir J.Yokubynų 
intencija buvo aukojamos Mišios Šv.Jono " P- 
jos bažnyčioje. Per Lietuvių Radijo Valandėlę, 
"Tėvynės Prisiminimai"- buvo transliuojamas 
platesnis reportažas apie solenizantus ir palinkėta 
jiems Ilgiausių Metų

1966 m.mirus vyrui, Marija jau _neturėjo jėgų 
grįžti £ veiklat. Dukros Genovaitės rūpesčiu,apsigy
veno Slaugos Namuose, kuriuose ir atsisveikino su 
šiuo pasauliu.

Paskutiniam pagerbimui ir atsisveikinimui Marija 
F.Yokubynienė buvo pašarvota Turner&Porter 
Laidotuvių Koplyčioje Toronte,2357 Bloor Str.W.

2000- m.lapkričio mėn.9 d.vakare maldas prie 
karsto pravedė prel.Jonas Staškevičius.Koplyčia bu
vo pilnutėlė žmonių. Aukas rinko "Tėviškes 
Žiburiams" ir Lietuvai, pagal aukotojo pasirinkimų. 
Atsisveikinimo žodį pasakė 
organizacijų atstovės, -r 1 •
Šventovė irgi buvo 
atnašavo kleb.prel. J.Staškevičius, 
jos kleb. Augustinas Simonavičius,OFM ir Tev.Eu
genijus Jurgutis OFM. Vargonais grojo ir solo 
giedojo giminaitė muzikė G.Kuzmaitė, atvykusi iš 
Vancouver’io. v

Velionė palydėta į Sv.Jono Kapines, 
ir giesme "Marija,Mariia’Ipalaidota šalia 
Jono.

Ilsėkis ramybėje, brangi Marija 
Kanados žemelėje.

Visus laidotuvių dalyvius Velionės vaikai 
buvo pakvietę į Parapijos salę pietums.

Prisimenant Mirusiųjų, visų dalyvių nuošird. 
užuojauta dukrai Genovaitei, sūnui Benediktui ir 

, visai gimineh

ir kelios moterų

Lapkričio mėn. 10 d., 11 vai.Lietuvos Kankinių 
-tzvė irgi buvo pilnutėlė dalyvių. Mišias 

Prisikėlimo P-

su maldom
savo vyro

svetingoje

1573 Bloor SLWest, Toronto, OnL M6P1A6

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 
Fondo nr. 119021236RR0001

2001.1.9.

Sausio mėn.5d., penk
tadienį, Klubo salėje 
Kultūrinis Būrelis suren
gė popietę su Lietuvos 
Kinematografininku Są
jungos pirmininku Gyčiu 
Lukšu. Buvo rodomi frag
mentai iš filmos "Vakar 
ir visados", kurią G.Luk
šas sukūrė su poetu Mar
celijum Martinaičiu ir 
dainininkė Veronika Pa
vilionienė.

Gytis Lukšas yra kino 
režisorius, Lietuvos Kul
tūros 
narys 
dijo 
rybos

Lietuvos Kul- 
Meno Tarybosir 

ir Nacionalinio Ra 
ir 
narys.

Viešėdamas pas dukte
rį Orlando, Fl 
sutiko 
t i m is 
dabartinį kultūrinį gyve
nimą.

Televizijos Ta-

maloniai 
pasidalinti min- 
apie Lietuvos

2001 m.sausio iii. 13d. 
vyks Klubo narių ata
skaitinis susirinkimas.2001 
m sausio mėn.14d. Lietu
vių Klubo Valdybos pa
reigūnų pasikeitimas, 
2001m. sausio mėn. 17d. 
Šv.Kazimiero Misijos vi
suotinis susirinkimas Lie
tuvių Klubo salėje, 2001 
metų sausio mėn.25d.Pen
sininkų Klubo susirinki
mas Lietuvių Klube.

Geros sėkmės Naujai
siais Metais nariams ir 
visiems!

O visi ,ir toliau likę Čia 
žiemoti,...lauks sugrįž - 
tant saule nudegusių,pa
ilsėjusiu,bijančiu greitai 
peršalti savo telkinių gy
ventojų, tikėdamiesi įdo
miu pasakojimų, vienos, 
kitos nuotraukėles.

Feljetonas

biame moderniame amžiuje automobilis pasidarė 
gyveninio būtinybė, be kurio būtų sunku apseiti. Ir 
viskas sukasi apie jį: jame prasideda ir baigiasi 
žmogaus gyvenimas,^ automobilyje kartais gimsta 
vaikai, o ypač daug žmonių del jo ir jame miršta.

Keičiasi automobilių modeliai ir taipogi keičiasi 
laikai: per karą vokiečiai į Lietuvą atvažiuodavo su 
tankais ir šarvuočiais, o dabar jie aplanko Lietuvą 
su Mercedes Benzais ir Upeliais.

Žmones yra skirtingi, todėl ir jų mašinos yra 
skirtingos. Vieni mėgsta japoniškus automobilius, 
kiti amerikoniškus, vokiškus, ir 1.1. Prasčiausios 
mašinos yra rusiškos, todėl Rusijoje laoai dažnai 
matosi - sėcfi vyras prie vairo ir keikiasi, o du jo 
draugai išlipę iš mašinos stumia ją iš užpakalio.

Mažo ūgio, žmones mėgsta didelius automobilius, 
o dideli žmonės kartais pasitenkina ir mažomis ma
šinomis.

Kuo turtingesnis žmogus, tuo brangesnę mašiną 
jis turi. Tačiau Amerikoje ir paprastas darbininkas 
gali turėti prabangų automobilį, kaip ir turtuolis. 
Skirtumas tii< toks, kad turtingasis duoda savo ma
šiną plauti, o darbininkas 
pasitaiko ir tokių žmonių, 
mašinos, bet laukia kol lis.

jų pats mazgoja, bet 
kurie nemazgoja savo

šiais laikais mašinos yra tokios daugybės spalvų, 
kad kartais net sunku jas išsirinkti. Tada daugiausia 
pasitarnauja žmonos, nesvarbu ar ta spalva vyrui 
patinka ar ne. Todėl ir matai kartais vyrą važiuo
jantį su violetine mašina.

įdomu, kad New forke visi taksi yra geltonos 
spalvos, o jų šoferiai juodi, o Japonijoje yra at
virkščiai: taksi yra juodi, o jų šoferiai geltoni.

if ra vairuotojų, kurie vos atsisėdę už vairo, pa
sidaro agresyvūs ir mano, kad visas kelias priklauso 
tik jiems! Pasitaiko ir tokių, kurie visuomet mėgsta 
būti autobuso priekyje, bažnyčios užpakalyje ir, va
žiuojant mašina, kelio viduryje...

Musų amžiuje vairuoti išsigėrusiams yra beveik 
tiek pavojinga, kiek eiti pėsčiam, būnant blaiviu.

Kelyje sutinki visokių vairuotojų. Pavyzdžiui, jei 
matai prie vairo sėdinčią moterį, iškišusią savo 
kairę ranką pro langą, tai nebūtinai, kad jis suks į 
kairę - ji tik džiovina savo nagų laką.

Kai kurios moterys, važiuodamos mašina, kai tik 
pasikeičia šviesos į raudoną, tai jos tuoj pat pradeda 
dažyti savo lūpas.

Laimingi tie žmonės, kurie turi ilgas pavardes, 
nes kai tik policininkas juo sustabdo dėl greito va
žiavimo Jr isėmęs bloknotą rengiasi rašyti pabaudą, 
ir Kai išgirsta vairuotojo pavardę, tai, pasikrapštęs 
savo pakaušį, numojęs ranka, sako: "Šį kartą dova
noju, bet daugiau neperženk greičio ribos!"

Būna ir tokių vairuotojų, kurie gavę bilietą už 
greitą važiavimą, padeda jį į automobilio stalčiuką, 
visai nežiūrėdami į jį, kad grįžę namo, galėtų jį 
perskaityti užsidėję akinius.

Dažniausiai, kai surandi vietą gatvėje pasistatyti 
savo mašiną, tai ta vieta būna viena pe*da trum- 
pesnė, negu mašinos^ ilgis. O jei pasitaiko laimė, 
kad viena mašina išvažiuoja, tai tuojau pat atsi
randa keletas automobilių, kurie taikosi ją užimti.

Automobilių statymo aikštelėje dažnai pasitaiko, 
kad kokia nors mašina užkabina kitą. Tokiu būdu, 

mašiną, kad niekas 
naujutėles mašinos, 
tavo mašina nebus

tokios daugybės spalvų,

saugiausia vieta statyti savo 
neįbrėžtų, yra prie visiškai 
Tuomet gali būti tikras, kad 
subraižyta.

Visgi, automobilis yra 
draugas, per kurį net įsigyji draugų!

geriausias žmogaus

L.Stankevieius

Latviją, Estiją, Baltgudiją, Ukrainą, Rusija

MARGUTIS
SIUNTINIAI

Patikimas, 
asmeniškas 
perdavimas

4359Venise»BBH| 
St.Leonard,QC,' H1S-1G2 
| Tel:(514) 728 -3612JI

Lėktuvu 1 -
laivu 5 -

savaitės
TIESIOGINIS PERVEŽIMAS SIUNTINIŲ.,

AUTOMOBILIŲ IR KOMERCINIŲ SIUNTŲ Į VILNIŲ
IŠGALIATE PASIIMTI SIUNTAS IS

Šioje srityje dirbame jau daugiau kaip 8 metus! i
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LIETUVOJE

Renkamos geriausios eg
lių sėklos.

Viena didžiausių Kau
no apskrityje Kaišiado
rių miškų urėdija planuo
ja parduoti apie 7000 
Kalėdinių eglučių, urėdi
joje SKin&mi ir kankorė
žiai. Iki naujų metų jų 
Ketinama surinkti 10 to
jau ir išrinkti apie 200 
kilogramų elitinių sėklų, 
Kurios bus naudojamos 
rinktinių-elitinių eglių 
plantacijų atsodinimui.

• ’’Mažeikių nafta" inves
tavo apie 600.000 litų i, 
savo vadovaujančiojo per
sonalo mokymus, Kuriuos' 
patikėjo Konsultacijų ben-' 
drovei "Aon Consulting".
• Bendra Lietuvos ir Slo
vakijos pakuotės gamy
bos bendrovė "Grafobal 
Vilnius" žada savo klien
tams greitai pasiūlyti ne
matytų naujovių. Bendro
vė jau baigia išsikapsty
ti iš nuostolių ir metų 
pabaigoje tikisi gauti 
šieK tiek pelno.
• Vilniaus universiteti
nėje greitosios pagalbos 
ligonmėje mirė 33 metų 
alytiškis Valdas Lučkaus- 
kas.

Šis automobilių remon
to šaltkalvis apsinuodijo 
savo darbo vietoje, 
paragavęs tetraetilšvino.

V.Lučkauskas nežinojo 
kad geria mirtinai pa
vojinga SKystį. Jį darbi- 
ninKams padovanojo Aly
taus klebonas Vytautas 
Sabaliauskas, manydamas 
paskatinti greitesnį re
montą.

Atsisėdęs pietauti su 
savo^ bendradarbiais, 
V.LučkausKas atsuko 
plastmasinio butelio 
kamštį ir gurkštelėjęs iš
karto pasijuto blogai.
• Lietuvos policijos pa
reigūnai iš JAV pargabe
no 31 metų Vilių Rimkų. 
Jis kalėjo 4 metus ČiKa- 
goje, nes buvo nuteistas 
už teroro aktą čiKagos 
valymo įrenginiuose, šį 
oojeKtą saugo Federali- 
nių Tyrimų Biuro parei
gūnai.

Klaipėdoje V.RimKus 
bus teisiamas už tai,kad 
iš žmonių rinko ir ne
grąžino indėlių.

Kiek jam prireiks me
tų prasėdėti kalėjimuo
se, kad "ateitų į protą". 
Ir kiek dar tokių į jį pa
našių!.. Šitokios proble
mos ir tokio jos ne
sibaigiamo bangavimo ne
sitikėjo nė vienas už Lie
tuvos rioų gyvenantis lie
tuvis.. iNesitikėjo jos, tik
riausiai, ir dauguma Lie
tuvos gyventojų. Tik, at
rodo, atgavus Nepriklau
somybę, vyriausybe turė
jo nedelsiant sudaryti 
taisykles ir priversti jas 
vykdyti pirmiausia bankų 
valdytojų ir visokių "drą
sių" skolintojų ir sko
las imančių energingų 
"darbuotojų". Tiesiog ne
įtikėtina, kad trūksta pa
ruošto personalo.
6 psl.

MIRE I-JQ SPORTO ŽAIDYNIŲ PRADININKAS
2000m. lapkričio mėn.21d., Vancouver, B.C., Ka

nadoje mirė žymus lietuvių sporto darbuotojas, 
ŠALEASS-gos Garbės Narys, buvęs bALFASS-gos 
Centro Valdybos pirmininkas, Lietuvių Sporto Fondo 
steigėjas ir buvęs jo pirmininkas, I-jų PLS Žaidynių 
pradininKas -Pranas Berneckas, sulaukęs 78 metų 
amžiaus.

Velionio šeimos ir artimųjų pageidavimu, įnašai 
į Lietuvių Sporto Fondą, a.a. Prano Bernecko atmi
nimui .gali būti siunčiami LSF iždininkui Jonui Ne- 
šukaičiui šiuo adresu: Jonas Nešukaitis, 255 Silver 
Birch Ave., Toronto, Ont. M4E 3L6, Canada. Tele
fonas: 416-691-7798. Čekis rašomas:LAUNA Fondas

LIETUVIŲ SPORTO FONDAS

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

^TAT LIETUVIŲ KREDITO
A 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 12 v. 
dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKAME UŽ:

kasd. pal. čekių sąsk. iki......... 2.50%
santaupas.................................... 2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk..........2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius..
180 dienų indėlius
1 m. term, indėlius
2 m. term, indėlius
3 m. term, indėlius
4 m. term, indėlius
5 m. term, indėlius
RRSP ir RRIF
(Variable)...............
1 m. ind..................
2 m. ind....................
3 m. ind....................
4 m. ind....................
5 m. ind....................

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje” 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ - INTERAC KORTELĖ

TINKLALAPIS: www.talka.net

PASKOLAS
' Asmenines nuo.. 

nekiin. turto 1 m.
7.80%
.7.80%

4.25%

5.25%
5.45%
5.60%
5.75%
5.80%

2.50%
5.25%
5.55%
5.80%
5.95%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

• Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu
3 mil. dol. ir Kanados 
valdžios iki $100,000.00 
sumos draudimu

PRISIKĖLIMO
pARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS r

999 College St.. Toronto, Ontario M6H 1A8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta- i 
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 
Xr. iki 3.30_v.p.p,; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 y.p.p. iki 8 y.y.

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių
MOKA UŽ:

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

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

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

4.20% 
4.70% 
4.85% 
5.10% 
5.15% 
5.20% 

. 5.30% 

. 4.60% 

.5.10% 
5.35% 
5.40% 

. 5.65% 
5.70%

3.80% 
5.10% 
5.35% 
5.40% 
5.65% 
5.70% 
2.00% 
2.00% 
2.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo...... ................. 8.50%

Sutarties paskolas
nuo............................8.50%

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

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1, 2, 3 metų.

7.70%
7.75%
7.85%
7.95%
8.00%

6.75%

Duodame komercinius 
mortgičius iki $750,000.

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

Kiti patarnavimai “INTERAC-PLUS” kortelė
Mūsų tiksiąs - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

***#*♦♦♦♦*********************♦*♦***********♦♦*» 
$ KANADOS LIETUVIU JAUNIMO SĄJUNGOS * 
5 VALDYBA UŽBAIGIA ŠVĘSTI "2OOO-sius *
# JAUNIMO METUS"
$ Ta proga KLJ Sąjunga organizuoja Švente? *
# 2001 m. sausio mėn. 28 d., 12:30 val.p.p. *
# Kanados Lietuvių Muziejaus-Archyvo patalpose *
# Mississauga, ONTARIO, sudedant informaciją *
# apie Kanados lietuvių jaunimo veiklą į ISTORINĘ *
# KAPSULĘ. v Y #
# Jeigu norite prisidėti, orašbme skambinti *
# Onai Stanevičiūtei 4J6 - 762 - 2572. *
# Linksmų Švenčių! *
# c****^**************************************** *

Lietuvių Kredito *

*

j Kooperatyvas “TALKA
Šv. Kalėdų ir 
Naujų metų

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

Voldyba, Komitetai ir Tarnautojai

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

MMM
PARAMA

AKTYVAI per 118 milijonų dolerių
MOKAME
3.65% už 30-89 d. term, indėlius 
3.95% už 90-179 d. term, indėlius 
4.45% už 180-364 d. term. Indėlius 
4.60% už 1 m. term, indėlius 
4.80% už 2 m. term, indėlius 
4.90% už 3 m. term, indėlius 
4.75% už 4 m. term, indėlius 
5.00% už 5 m. term, indėlius 
4.35% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.85% už 1 m. GIC invest. 
5.05% už 2 m. GIC invest. 
5.15% už 3 m. GIC invest. 
5.30% už 4 m. GIC invest. 
5.25% už 5 m. GIC invest. 
3.75% už RRSP & RRIF ind. 
4.85% už RRSP & RRIF 1 m. term. Ind. 
5.05% už RRSP 4 RRIF 2 m. term. Ind. 
5.15% už RRSP 4 RRIF 3 m. term. Ind. 
5.30% už RRSP 4 RRIF 4 m. term. Ind. 
5.25% už RRSP 4 RRIF 5 m. term. Ind. 
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. palūkanų čekių sąsk.
5.50% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.50% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

pažym.
pažym.
pažym.
pažym.
pažym.
(var.rate)

IMAME
už asmenines paskolas

nuo..............................8.50%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų....
2 metų....
3 metų....
4 metų....
5 metų....

- su keičiamu
nuošimčiu...

,7.45%
.7.50%
.7.55%
.7.65%
.7.70%

6.75%

DUODAME
• asmenines paskolas 

Iki $250,000
• mortgičius iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

ČEKIAI • PINIGINĖS PERLAIDOS (MONEY ORDERS) 
KELIONĖS ČEKIAI (TRAVELER’S CHEQUES)

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

APLANKYDAMI MŪ8U TINKLALAPĮ: www.parama.net 
Elektroninis paštas: parama@total.net

KITOS PASLAUGOS
KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITU KRAŠTU 
PERSIUNTIMAS PINIGŲ (WIRE TRANSFERS) | LIETUVĄ IR KITUR

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS:
Pirmad., 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:
1573 Bloor St.W., Toronto ON NI6P 1A6 Telefonas: 416 532-1149 
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C8 Telefonas: 416 207-9239

Hr r\ t
MasterCard 
k V J

/\ i
Cirrus

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.1

http://www.talka.net
http://www.parama.net
mailto:parama@total.net


montreal
DEVYNIASDEŠIMTOJI SUKAKTIS

Sėdi- sukaktuvininkė Izabelė Ambrasienė; iš kai
rės į dešinę,L. Ambrasienė, O.Girdauskaitė, B.Bo- 
hemier ir R.Bohemier_______ _________ _____

Izabelė Ambrasienė, "Nepriklausomos Lietu
vos” ir "Draugo" skaitytoja,2000 m.gruodžio mėn.7 
d., atšventė savo 9O-tajį gimtadienį artimųjų 
tarpe.

Dar ir • šiandien ji domisi TV programomis, 
niekuomet nepraleidžia savo pamėgtųjų "Price is 
Right", 'Lawrence Welk" ir dienos žinių.

Sekmadieniais niekuomet nepraleidžia Šv.Mišių, 
kurias seka TV. Šv. Komunijos metu ji atsilaužia 
mažų gabalėlį kalėdaičio, o kai jo pritrūksta, 
priima Komunijų mintyse. Kuomet neturi laikraščių, 
skaito lietuviškas knygas.

Izabelė Ambrasienė susirašinėja su keturiomis 
giminaičių seimommis Lietuvoje. Ji pati sako, kad 
Lietuvoje laiškai, ypač su dovanomis, yra labai 
laukiami.

Jai _dar ir šiandien, o ypatingai žiemos laike, yra 
brangūs ir artimi paukšteliai, ir gyvulėliai, kurie, 
pamatų savo geradarę ant balkono, visi skuba į jos 
kiemelį vaišėms. Tai vyksta kiekvieną diena. 
Kartais jos kaimynai tokiu geraširdiškumu nelabai 
patenkinti, kaip ji pati sako, bet ji to nepaiso.

Izabelė Ambrasienė visuomet, įvairomis progomis 
o ypatingai Sv.Kalėdų laike, nepamiršta apdovanoti 
savo artimuosius čia, Kanadoje ir Lietuvoje.

Mes, visi jos artimieji, linkime jai dar daug, 
daug gražių ir saulėtų gimtadienių Švęsti kartu su 
mumis!..

GYVUOKITE, GEROJI DĖDIENE! K.Ambrasas 

i
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.......... Kalėdų Eglutė 
įrašyti šie mokiniai: 
K.Staškevičiūtė, K.Pau
lauskaitė, A.Forster,
R.Paulauskas, I.Kibirkš- 
tytė, E.Forster, A.Vie- 
nožinskaitė, N.Piečaitis, 
K.Pįečait^tė, D.Paulaus
kaitė, MJSlykaitė, E.Staš- 
kevičiūtė, A. Piečaitytė, 
P.Gedrikas, L.Piečaitis, 
P.Paulauskas, E.Kibirkš- 
tytė, J.Staškevičius, 
A.Staškevičiūtė.

Jeigu atsirastų moky
toja, būtų galima jau tik 
rėti 3-5 m.mokinukų. d. 
• Montrealio šaulių or
ganizacijos rengtas Nau
jųjų iki etų sutikimo pobū
vis praėjo nuotaikingai. 
Jame dalyvavo apie 50 
svečių.
ŠV.KAZIMIERO P - JOJE

K.Ambrasas,
9 Aurelija Tušiene, pami
nėdama savo vyro 10-ies 
metu mirties sukakti, po 
11 vai.pamaldų gruodžio 
mėn.10 d. svetainėje su
ruošė gražius ir turtingus 
priešpiečius.

e Prieškalėdinis susitaiky
mas su Dievu mūsų 
šventovėje yyko praeito 
gruodžio mėnesio 17d.po 
11val.pamaldų.Nors oras 
buvo nepalankus, lijo — 
atsilankė nemažas skai
čius tikinčiųjų. Buvo at
vykę ir Aušros Vartų pa
rapijos nariai.

Po pamaldų visi užėjo 
į svetainę, kur vaišino
si kava, sumuštiniais bei 
jaldumynais. Kavutės lai
ke dalyviai buvo paten
kinti ir linKsmai nusi
teikę, lyg tai būtų buvu
si saulėta pasavario die
na...
• Albina Rašytinienė ir 
Aurelija Tušienė baigė 
įsipareigojimus rūpintis 
kavutės renginio reika
lais. Toliau tą darbą su
tiko tęsti Valli Viliu- 
šienė, Rita Baršauskas 
ir Nina GlavacKas.

Parapijiečiai sako di
delį ačiū baigusioms ir 
taip pat ačiū pradedan- 

j čioms Šias pareigas.
• Albina Rašytinienė ir 
Aurelija Tušienė ir to
liau rūpinasi gėlėmis, ku
rios randasi mūsų šven
tovėje.
(Apie Šios Parapijos 
Grybų Pietų renginį - 
kitame "NL" nr. Red.).

• Bernelių Mišios vyko 
10 vai.v. Prieš pamaldas 
dalyviai klausėsi religi - 
nes muzikos.

Mišias aukojo kleb.dr. 
Feliksas Jucevičius ir ta 
proga pasakė gražų pa —- 
mokslą. Parapijiečiai ži
no,kad jis trumpai kalba, 
bet daug ką pasako pa
mokslo metu.

Po pamaldų klebonas 
pakvietė užeiti į svetai
nę, kur visi sveikinosi ir 
vaišinosi įvairiais skanu - 
mynais, kava ir baltu - 
raudonu vynu.

į pamaldas atsilankė 
ir nemažai tikinčiųjų ku
rie gyvena už Montrea
lio miesto ribų.

Vienas iš daugybės Lietuvos vaikų pieštų atviru
kų, kuriuos atsiuntė Kanados Kalėdų Seneliui...

•KANADOS PAŠTO įstaiga vėl persiuntė j Mont
real! gautus Lietuvos vaikų laiškelius Kalėdų 
Seneliui, kuris jiems atsako lietuviškai. Tą darbą 
jau penketą^ metų atlieka Nijolė Bagdžiūnienė, 
perskaitydama tūkstančius laiškelių su piešinėliais, 
ar pačių sugalvotais, ar išmoktais posmeliais, ar 
tik linkėjimais ir pageidavimais. Ne tik perskaito, 
bet ir daugumai atsako, įdeda kai kuriems po 
kokį gražų lipinukę. Prieš 2 metus jai teko atsakyti 
į gantus 7.000 laiškų.

Dabar, iki Naujųjų Metų, atsakyta į daugiau kaip 
pusantro tūkstančio laiškų, suteikiančių džiaugsmo 
mažiesiems. Patenkinti ir Pašto darbuotojai, radę 
tokį sąžiningą ir darbštų "Kalėdų Seneli".

Nijolė dėkoja visiems,prisidėiusiems prie kalėdi
nių lipinukų vaikams, kurie jų labai laukia ir 
prašo. Ji yra pasiruošusi atsakyti ir i vėluojančius 
laiškelius. Jie bus_ atvežti po sausio mėn. 1 
dienos j "Senelio" būstine. b.

Kelios ištraukos iŠ vaiku laiškų:
• "..Labai norėčiau susipažinti su kitų Šąli y vai
kais! Žinok,kad pasaulyje yra tokia maža Šalis- 
- LIETUVA! Kurioje as gyvenu!"..."Norėčiau, kad 
pasaulis pasitaisytųmebūtų smurto ir visko kas 
negera." Simona.

• ’’SENELI ŠALTI, ATNEŠK ŠUNUKĄ GYVĄ' 
DEIMANTĖ".

. . K ' 7 . . ■ - J v j-i»,. ’ • f t t

„ -i'.-' į -'.•y'ų; j,-, i •
•...Kalėdų Seneli. Ar tu nebijai skristi ,ar moki 
važiuoti su dviračiu, gal tu moki tvarkyti dviratį? 
Kur tu gyveni? O aš gyvenu Kušlinių kaime,trobos 
numeris trečias ir yra ant vartų užrašyta piktas 
šuo. Mąn 11 metų.Atrašyk kitoi pušiai. Čia rašo 
Saulius Želvys Lietuvis." Žemiau- nupiešta trispal
vė.

• ’'jums rašo Rita iš Lietuvos. AŠ Jums pernai su 
klase rašiau, atsimenat? Ir piešinių Jums siuntėm. 
Buvo 4a klasė...

Gyvenu aš mažame miestelyje, esančiame Biržų 
rajone, pačiame Lietuvos krašte. Mažam miesteliui 
350 metų? Tokio šerio miestelio pavadinimas — Va
balninkas! Toks pavadinimas, man atrodo, kad kilo 
todėl, Kad per miestelį teka upelis Vabala. Upe
lyje gyvena daug vabalų (iš tiKrųjų!).

Dabar apie save...
Vardas Rita, amžius 11 m. Pareigos: einu į mo

kyklą, į 5a klasę. Šeima; tėtis Vytautas, mama Ge
nutė, brolis Ričardas. Gyvenamoji vieta: "Vabalų 
miestas”. Didžiausia svajonė: papildyti rašytojos 
A.Lindgren knygomis savo kolekciją. Tolesni planai: 
užaugusi būti akių gydytoja, nes pati esu su 
akiniais.

Norėčiau paklausti keletos klausimėlių: ar Jūs su 
akiniais, ar Jūs visų vaikų laiškus perskaitote, ar 
Jums padeda nykštukai? Prašau atsakykite! Ačiū!

Viso gero! Suoie! Linksmų šv.Kalėdų ir Nau
jųjų Metų!!! |(

Prašau atsiųsti atsakymą? Ačiū?
7 psL



I I ITAC MONTREALIG LIETUVIULI I AO KREDITO UNIJA
1475 De Sėve, Montreal, Que., H4E 2A8

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

MOKA uL

4 Betų,

KL Jaunimo S-gos Montrealio Sk., praeitų metų lapkričio mėn.5 d., buvo 
surengęs sėkmingą dailės parodą A V P-jos salėje. Savo kūrinius eksponave: 
Irena Valkauskienė, Ona Šablauskiene, Valty Viliusienė,Elvyra Povilaitienė,Natalija 
Jakonienė; stovi: Andrius Valkauskas, Dalius Bulota,Aldona Morkūnienė, Jūra 
Gedyila-Landry,Rasa Pa vilaniene, Petras Ibianskas, Teresė KerŠytė-Mickienė ir Liū
tas Sablauskas. Maziausioji-gal busimoji dailininkė,Antanina Pavilanytė.

MIRUSIEJI:
• ELENA BUNIENE,84 m. 
mirė Verdune 2000 m., 
gruodžio men.27 d.

Liko 2 sunūs- Rober
tas ir Donaldas su šei -

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658

momis.
Po Gedulinių Pamal

dų Aušros Vartų P- jos 
bažnyčioje, ’ ’ ’ " 
Mount-Royal 
sausio mėn.3
« GERMANĄ___ ; v
RIENĖ mirė gruodžio mėn.
4 dienę; « VIKTORAS 
TERESEVlČlUS - gruodžio 
mėn.5 d. r

Abu. palaidoti iš Sv.Ka
zimiero P-jos bažnyčios.

palaidota 
Kapinėse 
d.
TETMAJE -

• mary cekaitiene, 
99m. amžiaus mirė 2001 
metais sausio mėn.3d.

Liko sūnus Allen Stan
ley su žmona Kobin, 3 

6 provai- 
giminės bei

žmona 
vaikaičiai ir 
Kaičiai, Kiti 
draugai.

Palaidota 
micro P-jos

iš šv.Kazi- 
Notre Daine 

dės Neiges kapinėse.
Užuojauta mirusiųjų 

artimiesiems.

D R. 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;

734-2631
St. Mary’s Hospital 
3830 Lacombe Ave., 
Montreal, QC., H3T 1M5 

(Metro C<5te des Neiges)

Notarė
RŪTA POCAUSKAS

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

Tel: 931-7174

• Montrealio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos nariai 
renKa aukas sauso mais
to davinių, kurie bus, 
švenčių proga, perduoti 
vargingoms šeimoms.

• Juozas A.Piečaitis sli
dinėjimo nelaimėje St.Sain 
veur,Que.) sunkiai susi
žeidė ir yra gydomas Sac- 
re Coeur ligoninėje 
Montrealyje.

Regina Piečaitiene 
skubiai sugrįžo į Mont- 
realį iš Vietnamo, Kur 
buvo išvykusi tarnybos 
reikalais.

Visi mūsų telkinio gy
ventojai nuoširdžiai lin
ki jam gero sveikimo.

FOURRURES

Maurice ^apCan
FURS

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

400 De Maisonneuve W. 
Suite 801

Montreal, Que.H3A 1L4

Tel: (514) 288-9646

Fax: (514) 844-3865

LES TOfTURES

r p.s IVlIROIXl u\jc
,_____ ____ ___________ -_________________________________________J

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.

8 psl.

KALĖDINĖ EGLUTĖ
Gražiai išpuošusi AV 

P-jos salę,nemažiau gra
žiai pasirodė mūsų telki
nio Lietuvių Mokykla.

19 vaikų išradinga vai
dinimo personažų apran
ga, gerai išmoktas teks
tas vaidinimo Kalėdų 
Klaidelė” ir po to eilė 
dar mažai girdėtų daine- 
lių-nustebino ir nu
džiugino gausiai susirin
kusius. Darbštūs buvo ne 
tik vaikai, galime spėti, 
ir jų jauni tėvai bei mo- 
Kytojos: vedėja Asta
Staškevičięnė ir Inga 
Gedrikiene.

Už tai Kalėdų senelis 
nepagailėjo dovanelių, o 
publika katučių!

Dailiai apipavidalinta
me programos lape

(žiūr.7 psl.).........

Specialios JLffi 
KasdieninMs 1.25

RRSP & RRIF
Taupona
1 metu
2 metų
3 metų

1.50
4.50
4.75
5.00 
5.00 
5.00,

Certiflkatai (min. tl.OOCkOO)
1 metų .*<_ 4.50
2 metų 4.75

5A2Q__
__  

5.00

Terminuoti indėliai* 
1 metų............_ 4.oo180 d?- 364 
120 d. - 179 
60 d.- U9 
30 d. - 59 
iki 30 d. 

30 d. - 364 d. išimant prieš laiką.—LlOQ_
IMA UŽ:

Nekilnojamo turto paskolas ( Residential op to 
. 4-plex)1 metu, 7.70 *
2 meti 7-75 .4 metų. —7.-9O
3 metu 7.80 .5 metų, ——

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

If guaranteed by deposit at LITAS £.00 —- 
Fully guaranteed (CSB)or other 9.00_

Personal loan regular ------------------- 9.50
Overdraft: ................. ......................... 17.00

DESJARDINS PRIME -8.00 ,
DESJARDINS PERSONAL PRIME 7.50

3.50
3.50
3.50
3.50 
0

5 ®etu

KASOS VALANDOS
1475

Plraadieniais
Antr., tree lad.
Penktadieniala

De Sėve 
9.00 - 3.00 
9.00 - 3.00 

11.00- 7.00 
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 L

” CHARCUTERIE EURO 2000” siūlo įvairių na
mie keptų pyragų, tradicinių delikatesų, sriubų ir 
gaminių, importuotų is Lenki josi, Sherbrooke Str., 
W., 6135, (kampas Beaconsfield ). Tel: 514-481-2662 
2662; Fax: 514- 481 -6598,

AD AMONIS INSURANCE AGENCY INC
3907 A ROSEMONT Blvd.,MONTREAL,QC.,H1X 1L7

Tel: 514-722-3545 Fax: 514 722-3546

Sąžiningai patarnauja nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

PAU.L RUTKAUSKAS /R O S S/ 
5344 Verdun Ave., VERDUN, QC., Canada . 
Tel: 7514/ 766-3586-darbo, /514/ 365-7060,- namų.

Tel: 691-4763

FUNERAL HOME Wg 
Sr J.F. Wilson & Sons Inc.

123 M^l. Bird. W?Ly’*%’**


	2001-01-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	2001-01-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	2001-01-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	2001-01-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	2001-01-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	2001-01-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	2001-01-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	2001-01-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

