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B.N.

Bill Clinton’as 
(viršuje) 
stebi tėvo,buvusio 
41-uoju JAV pre
zidentu George Bush 
ir jo sūnaus, da
bar 43-iojo JAV 
Prezidento George 
William Bush’ o 
sveikinimą iškilmės 
po įvesdinimo

• JAV išrinktojo Prezi- Jis kvietė visus vienin- 
dento George W.Bushb gai veiklai, žvelgiant į 
įvesdinimo šventė buvo ateitį,susirinkus šioje vie- 
pradėta . prie Lincolno toje,Kur nuo 1922m. įskap-. 
paminklo Washingtone tuotuose paminklo sie- 
sausio mėn. 18d. nose Lincolno posakiuose

Po 1992m. G.VV.Bush'as yPa įr šie žodžiai: "Be 
yra penktasis JAV Prezi- klastos širdyse, višienjs 
dentas Respublikonas, po pagelbėdami, stenkimės 
audringų rinkimų, deino- dirbti, kad pabaigtume 
Kratui prez.Bill Clinto- užgydyti mūsų valstybės 
nui pabaigus savo abi ka- žaizdas”.
dencijas, /

Susirinkus aaugiatūks- iJ°, trumpos kalbos, pa- 
tantinei miniai, George sirodė garsusis roko dai- 
W.bush'as pasakė, kad nininkas Ricky iviartin'as 
stengsis sugydyti 5-kias su estradine programa.Ji 
savaites trukusių rinki- baigta raketų spalvotos 
Inu žaizdas. ^ugnies susnimis.

© Sausio mėn.20d.,prezidentinės priesaikos žodžius 
tarė George W.Bush’as, uždėjus ranką. ant Biblijos 
ir, po labai apkartusiu rinkimu,, tapo oficialiai 43- 
ju JAV Prezidentu, nors teko tramdyti demonstra
cijas.

Prieš 12 metų 41-jų Prezidentu buvo jo tėvas, 
o daugiau kaip prieš 200 metų, tav pačią Bibliją 
lietė prisiekdamas George Washington’as.

21 šūvių saliutas ir sugrotas Himnas pasveikino 
naująjį Prezidentą.

"'Šiandien mes patvirtiname įsipareigojimu 
įvykdyti pažadus, vadovaudamiesi teisėtumu, 

• pasiryžimu, atjautimu ir patikimu elgesiu", sakė jis.
Savo 15 m in.trukusioje kalboje prižadėjo refor

muoti švietimą, sumažinti mokesčius ir pertvarkyti 
socialinio aprūpinimo bei medicinos apdraudos 
sritis. "Kartais mūsų nuomonių skirtumai yra tokie 
gilūs, jog atrodo, kad mes gyvename tame pačiam* 
kontinente, bet ne tame pačiame krašte",- sakė 
jis. Prezidentas, buvęs Texas Valstijos gubernato
riumi, pasiryžęs suvienyti respublikonus ir demok
ratus bendram darbui, "kas yra būtina kiekvienam 
lyderiui ir kiekvienai generacijai".

© Sausio mėn. 19 d.naujojo Prezidento įvesdinimo 
išvakarėse, William Jefferson Clinton’as suspėjo 
dovanoti bausmes 140-Čiai nuteistųjų. Po ceremo
nijos, atsisveikindamas su savo darbuotojais, 
pasakė: "Mes atlikome daug gerų darbų, dirbome 
su 110% pastangomis per 8-ius metus. Bandžiau 
daryti geriausiai ką galėjau". Atskirai atsisveikino su 
savo prezidentūros viršininku John Podesta ( 
ir po iškilmių prezidentinis lėktuvas jiw su seimą 
nuskraidino naujam gyvenimui Į_ New York'ą.

♦ Madelaine Albrigįit , 
JAV Diplomatinės Ziny - 
bos vadovė,Valstybės Sek
retorė, sausio menesį pa
sitrauks iš užimamų pa
reigų, kartu su B.Clinton’ 
administracija.

Pasisakė,kad nori rašy
ti memuarus.

• FBI agentai suėmė 
John F.Kennedy aerodro
me Rusijos vyriausybės 
darbuotoją Pavel Borodi- 
n'ą, kurio paieško Švei
carijos teisėsauguninkai, 
apkaltinę jį už korupciją.

P.Borodin'as artimai 
bendrauja su Prez.V.Puti- 
n\i, buvo ir įtakingu vy
resniuoju pagalbininku bu
vusiam Rusijos prez.B.Jel
cinui.

P.Borodin'as sausio mė
nesio 18d. atvyko lėktu
vu, ne diplomatiniu, o 
reguliariu Rusijos pasu, 
todėl FBI turėjo galimy
bę jį sulaikyti pagal 
Šveicarijos prokurorų iš
duotą šio asmens arešto 
įgaliojimą.

Maskva dėl .to pareiš
kė didelį nepasitenkini
mą.
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Lietuviai demonstruoja Washington’e prie Sovietų Amba. -
sados.sausio 14 d.

RUSIJOS TELEVIZIJA 
PAMINĖJO SAUSIO 13- 
TĄJĄ.

BNS žiniomis Rusijos 
Televizijos kanalai NTV 
ir TVC rodė savo laidas, 
skirtas 1991 m. sausio 
men.13-sios įvykių Vil
niuje 10-mečiui.

Sausio 11-ąją, NTV 
televizijos laidoje "Ne
priklausomas tyrimas" bu
vo prisiminti Vilniaus 
įvykiai. Laidos studijoje 
susirinko šių įvykių da
lyviai, liudininkai, taip 
pat nepriklausomi eksper

Photo Janina Cikotas
tai. Laida buvo rodoma 
20val. 40 min. Lietuvos 
laiku.

sausio 12-ąją Maskvos 
televizijos kanalas TVC 
23val.45min.Lietuvos lai
ku parodė dokumentinį 
filmą "Akimirka ir am
žinybė".

1991 m.sausio mėnesį 
per nepavykusį sovietų 
Kompartijos, KGB ir Ka
riuomenės bandymą nu
versti teisėtai išrinktą 
Lietuvos valdžią žuvo 14 
taikių gyventojų ir tūks
tančiai nukentėjo.

D Ė M E S I O I
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 pakabintų 
voku arba prašyti, kad būtų atsiųstos paštu?
Mūsų adresas: Kanados Lietuviu Fondas, 1573 
Bloor Str.,W., TORONTO,ON., M6P 1A6.
Užpildytos organizacijų veiklos paramai anketos 
privalo pasiekti Fondo raštinę. PRIE§ 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
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Vilniuje Antakalnio Kapinėse pagerbiami žuvę laisvės gynėjai
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RUSIJA REABILITaVO 
ŠVEDŲ DIPLOMATĄ 
WALLENBERG'Ą

Raoul Wallenbergas nė
ra užmirštas ir tampai 
žmoniškumo simboliu.

II-jo Pasaulinio Karo 
laiku šis diplomatas bu
vo išgelbėjęs tūkstančius 
žyaų tautybės žmonių, 
į§duo.dam as jie i. i s f i i< t y v i- 
nius dokumentus, kurių 
pagalba jie galėjo pa
sprukti nuo hitlerinių na
cių teroro.

R. Wallenbergas buvo 
pasiųstas karo metu į 
Vengriją. 1945m. Buda
pešte jį suėmė rusų ka
reiviai. Po to neįmano
ma buvo sužinoti, kas su 
juo atsitiko per ištisus 
dešimtmečius.

Neatlaidžiai reikalau
jant pasiaiškinimų ir įro
dymų apie jo likimą,Šve
dijos diplomatai, bei Ru
sijos ir žyoų organiza
cijų atstovai , ir pavie
niai tyrinėtojai, gaudavo 
prieštaringus atsakymus. 
Daug metų sovietai tvir
tino, i<ad jis mirė dėl na
tūralių priežąsčių KGB 
raštinėje; kiti, kad ne
žinia kur dingo; treti 
matę jį beprotnamyje 
dar gyvą...

O dabar, Rusijos 
pareigūnai, kad ir nenu- 
rodydami metų, sako,kad 
jis buvo nušautas.

Praeitų metų gruodžio 
rnėn.zžd. oficialiai buvo 
paskelbta, kad Rusijos 
Generaline Prokuratūra

• Lucien BOUCHARD pa 
sitraukus i'š Premjero ir 
Parti Quėbecois lyderio 
postu, Finansų min.Ber
nard Landry turi dau - 
giausia ^galimybių būti iš
rinktu Šioms pareigoms.

Pauline Marois, prara
dusi populiarumą Sveika
tos ministerė, neslepia 
savo ambicijų būti PQ ly
derę, nieko prieš tapti ir 
Quėbec’o Prov. Premjere, 

Ja parbloškė Švietimo 
m in. Francois Legault,neti 
tikėtai atšaukęs savo pri
tarimą jos ambicijoms.
• Sausio mėn.20d. Ber
nard Landry patvirtino 
sieksiąs PQ vadovo vie
tos. Pažadėjo pagerinti 
ryšius su Provincijos ma
žumomis ir respektuoti 
anglofonų "šventas tei
ses".

Labai griežtai pabrė
žė, kad Queoecas nieka
da nebus patenkintas sta
tusu provincijos, kaip ir 
kitos. "Mes nesame iš
skirtina (distinct) visuo
menė, mes esame tauta’.’ 
Taip pat, kad "ivies nori
me ir Kanadai ir Quebe- 
cui lygiavertės Sąjungos 
ir būti traktuojami Kana
doje ir tarptautinėje 
plotmėje kaip tokie—tau
tiniai nepriklausomi, nes 
tai yra bazė visokiam 
progresui".

Jis kalbėjo prancūziš
kai, angliškai ir ispaniš
kai. 500 susirinkusiems 
patiko jo tiesus žodis, jo 
labai aiški vizija.

P FM.

Del Sausio-13 įvykių Montrealio lietuviai demonstravo prie Sovietų 
Ambasados Nuotr: A.Kalvaičio

LIETUVA MINĖJU SAUSIO 13-TOSIOS DEŠIMTMETI

Sausio mėn.7d. Vilniaus Arkikatedroje vyko koncertas "Negrįžusių Kapai yra 
Tėvyne".

Sausio mėn.11d. Nacionalinėje Martyno Mažvydo Bibliotekoje atidaryta 
V.Jasinevičiaus fotografijų paroda "1991 metų sausis Lietuvos širdyje". Sausio ' 
mėn. 12o. Televizijos Bokšto Gynėjų žuvimo vietų lankymas ir Prezidentūroje 
įteikti Sausio 13-tosios medaliai.

Seime buvo surengta Parjamento gynėjų rikiuotė. •
Laisvės Gvneįų pagerbimo ceremonija vyko prie Televizijos Bokšto 

bei Lietuvos Radijo ir Televizijos pastato.
Nepriklausomybes^ aikštėje surengtas vakaras prie Laisvės laužų.
18val.Šv.Jonų bažnyčioje Norvegijos ir Lietuvos atlikėjai surengė klasikinės 

muzikos koncertą.
Televizijos Bokšto Konferencijų Salėje koncertavo chorai "Avė Musica" ir 

"Kamertonas".
Seime atidaryta paroda "Sausio 13-tosios kronika".

Didžiajame Seimo kieme pasodintas Atgimimo medis, įvyko iškilmingas 
Seimo posėdis, taip pat Nepriklausomybes aikštėje valstybės vėliavos pa
kėlimo ceremonija.

Vyko tradicinis^ bėgimas "Gyvybės ir mirties keliu" nuo Antakalnio kapinių . 
iki Televizijos Bokšto.

Vilniaus Arkikatedroje už žuvusius buvo aukojamos Šv.Mišios.
Žuvusiųjų Laisvės Gynėjų pagerbimas vyko Antakalnio kapinėse prie pa

laidotųjų. 3
Taip pat buvo pagerbti palaidotieji Kauno, Marijampolės, Kėdainių 

Rokiškio ir Alytaus kapinėse.

nusprendė,apkaltinus šni
pinėjimu, Raoul Wallen
bergs, Švedijos diplo
matą ir jo šoferį, galų 
gale reabilituoti!

Tačiau tuo reikalai dėl 
Wallenberg’o žuvimo dar 
nepasibaigs ir bus reika
laujama aiškiu žuvimo i- 
rodymų.

2 psl.

LATVIJA PRISIMENA SAUSIO ĮVYKIUS.
Prieš 11) metų, savaitei praėjus po Parlamento 

ir TV, bokšto atakų Lietuvoje, Sovietų daliniai pra
dėjo šaudyti ir Rygoje į Vyriausybės Vidaus Mini
sterijos Rūmus. Radijo reporteris, filmuotojas /Yndris 
Šlapins su kolegomis nuskubėjo užfiksuoti įvykius. 
Jis buvo tos nakties vienas iš pirmųjų 5-kių nukau
tųjų. Žuvo ir jo kolega, taip pat žymus filmuotojas, 
Gvido Zvaigzne.

Kartu su režisoriumi Juri Podnieks jie ruošė do
kumentinę medžiagą apie viltingus pažadus ir di
delių sunkumų laikus, prasidėjus Sovietų lyderio Mi- 
chail Gorbačiov'o reformoms.

Čia minimi filmuotojai buvo ne naujokai, 
dalyvavo įvariuose, labai pavojinguose, tautinių įtam
pų vyksmuose: Centrinės Azijos respublikose, 
Azerbaidžane, Uzbekistane. Taip pat dokumentavo 
pasekmes 1986m. vykusios tragedijos černobilio 
atominėje jėgainėje Ukrainoje.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.2



Padedant gelbėti gyvybes
Kapitonas Bruno Castonguay koordinuoja Kanados karinių pajėgų (Forces canadiennes / 
Canadian Forces) gelbėjimo operacijas iš oro. Jis drauge su savo kolegomis ir partneriais padeda 
pavojaus ištiktiems kanadiečiams. Ištisą parą jie budi, gelbėdami į kritiškas situacijas sausumoje 
ir jūroje patekusius žmones. Tai tik viena iš daugelio Kanados vyriausybės teikiamų paslaugų.

Dėl papildomos informacijos apie vyriausybės teikiamas paslaugas anglų arba prancūzų 
kalbomis:
• Apsilankykite artimiausiame Kanados vyriausybės teikiamų paslaugų centre

(Centre d’accės Service Canada / Service Canada Access Centre)
• Apsilankykite www.canada.gc.ca
• Skambinkite 1 800 O-Canada (1 800 622-6232)

Tėlėscripteur / ATME : 1 800 465-7735 Canada
• "Lietuvos Aide" buvo 
paskelbta dviejų žurnalis
tų korespondencija, pa
vadinta "Apie ką būtų 
prabilęs Gediminas K le
sius". Joje rašoma, kad 
iki "Williams" atėjimo į 
"Mažeikių naftą", ten bu
vo daug vagysčių, plauti 
milžiniški pinigai. "Taip 
vyko dėl to, kad niekas 
tų nusikaltimų nematė 
ir laiku neatKreipė dėme
sio. Iki "vVilliams" atėji
mo, gamyKla buvo išvog
ta, ir iki šios dienos nė 
vienam iš jos buvusių va
dovų neiškelta baudžia
moji byla, nors Genera- 
linė Prokuratūra yra ga
vusi pareisKimų apie nu
sikaltimus, jų aplinkybes 
ir tai padariusius asme
nis". Pasak autorių, nusi
kaltimai buvo pradėti tir
ti, bet, įsitikinus, kad 
už "Mažeikių naftos" va
dovų stovi aukšti Ūkio 
Ministerijos, Vyriausybes 
ir valdančiosios Konser
vatorių Partijos vadovai, 
jie buvo pamiršti.Be to, 
esą, pradėjus tirti 
buvusių aukštų "Mažeikių 
naftos"ir Ūkio Ministeri
jos vadovų veiklą,"rei
kės viešai atsakyti, ką 
tada ve i kė pati Generali
ne Prokuratūra ir tei
sėsauga. Taigi,reikės pri
sipažinti, kad nebuvo pa
stebėtas nė vienas naf- 
tos versle padarytas nu
sikaltimas, kad nelabai 
svarios ir teisėsaugininkų 
rankos,

Valio!!.*

• Vilniaus miesto me
ras A.Zuokas ketina pa
statyti tiltą per Nėrį,su
jungsiantį kvartalą ------
Vilniaus Koncertų ir Spor
to Rūmus su T.Vrublevs- 
skio gatve. Tilto staty
bai reikėsią 15-20 m in. 
litų. Dalį tilto statybai 
reikalingų lėšų planuoja
ma gauti pardavus 
laisvus žemės sklypus.

Pažymima, kau šis til
tas pagerintų susisiekimą 
iš Vilniaus centro su 
kvartalu prie Vilniaus 
Koncertų ir Sporto Kū
mų bei susisiekimą iš se
namiesčio su Kalvarijų 
gatve.

Meras planuoja įrengti 
modernią sporto ir ’ poil
sio zoną sportininkams
2001.1.23.

bei Vilniaus gyvento
jams. Jis siūlo vietoje 
"Žalgirio" baseino įreng
ti viešbutį, o vėliau dau
giau kaip tūkstantį auto
mobilių talpinančias ovi 
stovėjimo aikšteles. Ša
lia Koncertų ir Sporto 
Rūmų planuojama staty
ti prekybos paviljonus, 
administracinį pastatą. 
Prieš tuos Kūmus ekspo
zicijų sales, restoraną, 
prekybos centrą, kėglių 
ir šokių sales.

Dabartinis "Žalgirio" 
stadionas taptų vien' fut
bolo aikšte, o likusi jo 
dalis būtų skirta komer
cijai.

Ar ne perplatūs, ypač 
aikštelių ir viešbučių už
mojai? Ypač, kad per 
skubūs...Ir dargi neiš- 
brįsta iš skolų! O ar tik ~ 
rai jau toks turistu per
teklius?

O ir ŽALGIRIS,- ar ne
nusipelnė tos vietos/?

Ka apie tokius būsimus 
planus sako miesto archi
tektai? Planuotojai? Ir - 
nesavanaudiški finansinin
kai, galvojantys apie vi
su gyventoju gerove...
• Lietuvos lengvosios 
pramonės įmonės, šiemet 
aparaudusios savo eks
portą nuo rizikos susi
durti su nemokiais ar 
bankrutuojančiais pirkė
jais, norėtų tokį drau
dimą tęsti ir kitąmet.

SUVOKIA BALTIJOS ŠALIŲ NEPRIKLAUSOMYBĘ,
BNS skelbia, kad naująją Rusijos diplomatų kartą 

sudaro 30-35 m. amžiaus asmenys, Diplomatijos 
Akademijoje įsigyję antrąjį aukštąjį išsilavinimą.

Užsienio Reikalų Akademijos politinių mokslų 
daktarė Tatjana Polonska BNS spaudos interviu me
tu pareiškė, kad "kaip ir daugelis šio amžiaus 
Rusijos gyventojų, jie suvokė Baltijos šalių Nepri
klausomybę ir valstybingumą, kaip duotybę, savai
me suprantamą".

T.Polovska sakė, kad jaunimas Rusijoje jau mažai 
ką žino apie buvusią SSRS (račiau nepastebėjo, kad 
yra masės "ne jaunimo", jų tarpe galybė nomenkla
tūrininkų, kurie gerai viską atsimena, kurie ir to
liau naudojasi gerai išmoktais sovietiniais būdais, 
kaip išnaudoti susidariusias progas negirdėto masto 
korupcijai^ ir dar svajoja apie buvusią, svarbiausia, 
"didingą šlovę" Net ir buvusio himno melodija pa
likta naujai, demokratinės santvarkos valstybei- 
Rusijai...)

Gal T.Polovska - optimistė- ir vis dėl to reikia 
tikėti nauja, apsišvietusią karta, kaip norime tikėti, 
kad ir Lietuvoje taip gali būti.

Ji primine, kad Rusija neprivalo atsiprašyti Bal
tijos šalių už praeitį, nes vienos šalies atsiprašy
mas kitų, istorijos praktikoje gali paliesti labai 
daug Ką - kitas valstybes ir tautas"- sakė ji.

Taip pat, beje, priminė savo giminaitį iš Uralo, 
kurį Stalino režimo įsakymu sušaudė už tai, kad jis 
padėjo išgyventi 1940m. ištremtiems tikrai mir
čiai^ estams, latviams ir lietuviams. "Kas turi atsi
prašyti manęs šiuo atveju?"- klausė T.Poloskaja.

Analogiškai, ji mano, kad (dabartinė) Rusija 
neprivalo atlyginti už žalą, kurią Sovietų Sąjunga 
padarė Estijai, Latvijai ir Lietuvai sovietinės 
okupacijos metais.

Čia jos toks bendras posakis.

Dėl Baltijos šalių narystės NATO ji pareiškė, 
kad anksčiau ar vėliau tai gali tapti realybe, gal 
esą galima "pristabdyti įstojimą į Alijansą, bet 
sustabdyti - nerealu". Nepamiršo pridurti, kad 
įstojimo laiką lems Rusijos ir Baltijos šalių 
tarpusavio kompromisai, ir Rusijos ir Baltijos šalys 
esą privalančios daryti kai kurių tarpusavyje nuo
laidų. Darė užuominas, kad svarbios priežąstys esan
čios "finansininkų ir pramoninkų grupuotes". O Bal
tijos šalims esą NATO sprendimas yrą svarbesnis, 
tad jos į kompromisą ir turinčios eiti pirmosios (!).

Jeigu taip, tai kodėl dabartinė Rusija taip neno
ri Baltijos šalių priklausomumo NATO ar gal ir 
Europos Sąjungai? (Platesnis Tatjanos Polovskajos 
straipsnis paskelbtas š.m. "Lietuvos Aido"Nr.4.Red).- 
Turbut jos jaunystė dar atsilikusi nuo istorinių 
faktų.
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Jos pageidautų, kad dalį 
draudimo įmokų, kaip ir 
toliau ; subsidijuotų vals
tybė.

• Baigiantis metams Lie
tuvos koncertų salėse bu
vo daugybe renginių.Vie
nas populiariausių kon
certu ouvo "Roko Kla
sikos metamarfozės".

Žymiausius pasaulinio 
roko muzikos kurinius at
liko Lietuvos roko ir kla
sikinės muzikos atlikė
jai bei Valstybinis Sim
foninis Orkestras, diri
guojamas Gintaro Rinke
vičiaus.

Šie koncertai surenka 
pilnas sales žiūrovų ir 
klausytojų.

Lietuvos Opera šven
čia 80-metį.. Gruodžio 
31d. teatre vyko šventi
nis tradicinis "Traviatos" 
pastatymas.

Valstybinėje Filharmo
nijoje Štrauso valsus gro
jo Simfoninis Orkestras, 
diriguojamas jauno di
rigento iš JAV John Neal 
Axelrod.

šv.Kristoforo klubas' 
surengė festivalį "šv. 
Kristoforo Kalėdos".Mu
zikantai prieš Naujus Me
tus Koncertavo ne tik 
Vilniuje. Kalėdiniai ir 
naujametiniai koncertai 
vyko ir Alytuje,
Panevėžyje,Molėtuose ir 
Kituose miestuose ir mies-

Prieš 10 metų losangelieČiai demonstravo prie Los 
Angeles City Hali (Savivaldybės Rūmų) sausio mėn.
14 dieną. Nuotr: V.Baltušienės

teliuose.Metų pabaiga buvo mu
zikantams ir scenos 
darbuotojams laoai inten
syvi.
• Geriausia Lietuvos 
šachmatininkėj Viktorija 
Čiiiilytė susižiedavo su 

pasaulio sacnrnatų vice
čempionu AleKsieju ši- 
rov'u, kuris yra Ispanijos 
pilietis, gyvenantis Ry
goje.

Ši naujiena buvo pa
skelbta vienoje Rusijos 
Televizijos laidoje.

http://www.canada.gc.ca
pamir%25c5%25a1ti.Be
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Krepšininkas

Andrius 
Giedraitis.

v'- . - Desmeje-
Naujasis vaistų, 
fabrikas Vilniuje- 
"Biotechna".

• Geriausiu 2000 metų 
Vilniaus krepšininku iš
rinktas Andrius Giedrai
tis, pasižyme’jęs per Sid
nėjaus olimpines žaidy
nes.

Lietuvos Krepšinio Ly
goje A.Giedraitis, 27m., 
jau nuo pat 1994- ųjų 
metų sezono,pasižymi ne
paprastu taiklumu.

Jis yra talentingas,uni
versalus gynėjas. 193 cm. 
ūgio krepšininkas net 
tris kartus (1997, 1998 
ir 2000II1.) tapo naudin
giausiu LKL ir praėjusio 
sezono NEBL turnyro 
žaidėju. Jo dalyvavimas 
olimpinėse žaidynėse 
krepšininkui išėjo į nau
dą. Per kiekvienas rung
tynes A.Giedraitis sėk
mingai pasirodė esąs vie
nas iš "Lietuvos ryto" 
ekipos lyderių. Jis įgavo 
pasitikėjimo savo jėgo
mis, ~ Kurios yra būtinos 
žaidžiant ne tik Lietu
vos rinktinės gretose.

A.Giedraitis turi anglų 
kalbos specialisto diplo
mą, be to moka dar 
tris užsienio kalbas.

Per LKL rungtynes 
A.Giedraitis vidutiniškai 
laimėdavo po 14,5 taško 
o R.Saportos Taurės tur
nyre per varžybas lai
mėjo 18 taškų.

ŠARŪNO MARČIULIO
NIO KREPŠINIO MOKYK
LOS DEŠIMTMETIS.

Vilniuje veikiančioji 
Krepšinio Mokykla,įsteig
ta Šarūno Marčiulionio, 
jaunimas nuo 8~ iki 18 
metų amžiaus džiaugiasi 
ne vien krepšinio tre
niruotėmis 4-iose sporto 
salėse. Jie lanko papil
domas lavinimosi klases: 
etikos, estetikos, anglų 
kalbos ir kompiuterijos 
programas.

Mokykla išleido per 
savo W-čio gyvavimą 
tris laidas. Šiais me
tais 77U mokinių dirba 
29-se grupėse. Su 
malonumu prisimenama, 
kad 1982m.gimimo-buvo 
laimėjusi savo amžiaus 
grupėje Lietuvos čempio
natą.

Mokyklos įkūrėjas ir 
savininkas tikisi, kad 
naujoji vyriausybė pri
sidės prie ruošto Tarp
tautinio 12-mečių ber
niukų krepšinio turnyro. 
Kbl kas, pagrindinis šių

• Vilniuje pernai, ru
dens pradžioje, atidary
tas naujas "Biotechnia" 
B-vės vaistų fabrikas,Ku
ris gamina vaistus nuo 
vėžio ligos, ir žmogaus 
augimo hormonus.

Naujasis šios Bendro
ves fabrikas atitinka Eu
ropos Sąjungos ir JAV 
reikalavimus. į jo sta

varžybų rėmėjas ir Tau
rės įsteigėjas yra AB 
"Lietuvos Draudimas".

Šiame sezone dalyvaus 
13 Mokyklos komandų.

Gruodžio mėn.2-3 d.d. 
vyko ir tradicija tapęs 
šeimų turnyras.

Pirmosios varžybų die
nos laimėtojams moder
nų kompiuterį šeimai pa
skyrė kitas šios Mokyk
los rėmėjas UAB "Comp- 
Servis".

BNS žiniomis, per pa
skutinius penkerius me
tus buvo surengta 48 
turnyrai, iš kurių 2(J-jau 
profesionalūs tarptauti
niai, įvairaus amžiaus 
jaunuoliai.

Kaip ir ankstesniais me
tais, krepšinio treniruo
tėms Šarūno Marčiulio
nio Mokykloje dirba ir 
vadovauja Tj trenerių, o 
mokslo žinias perteikia 
4 dėstytojai. Mokyklos 
direktore yra Zita Gri- 
goniene.

Kai kurie vaikinai to
bulina savo Krepšininkų 
įgūdžius ir gabumus bei 
žinias moksle, daugiausia 
JAV-ėse.
• "Lietuvos Ryto" sporto 
žiniose kažin kodėl vie
toje krepšininkų "rung
tynių” ar "žaidynių" pri
reikė rašyti:.."Žalgiris" 
per tieK mačų patyrė 
Ketvirtą pralaimėjimą"... 
(mačas,mačo, macui ir 1.1. 

ruoniams patinka 
LIETUVOS PAJŪRYS.

Nuo Būtingės iki Kark
lės plote neseniai atsi
rado retos rūšies,daugiau 
kaip 28, ruonių. Jais ne
labai patenkinti žvejai, 
nes ruoniai įsigudrino ės
ti į tinklus pakliuvusius 
žuvis ir per tokią "žve
jybą" sudrasko brangiai 
kainuojančius tinklus.

Šios rūšies ruoniai yra 
saugojami visame Balti
jos baseine ir todėl žve
jai tarsis su gamtosaugi
ninkais kaip nuo jų ap
sisaugoti...

tybą 80 mln.litų inves
tavo Olandijoje regi
struota investicijų bend
rovė "Gratio Invest
ment", Kuri plėtoja tarp
tautinį vaistų verslą.

Atidarymo ceremoni
jos metu, pasakytoje kal
boje prez.V.Adamkus pa
sidžiaugė, kad Lietuvos 
biotechnikai liko diroti 

• Prezidentas Valdas 
Adamkus pasirašė dekre
tą, kuriuo pritaria da
bartinio Lietuvos Banko 
Valdybos pirmininko Rei
noldijaus Šarkino kandi
datūrai dar vienai ka
dencijai. Dekretas įteik
tas Seimui ir jį Prezi
dentas pasirašė po kon
sultacijų su Seimo pir
mininku Artūru Paulaus
ku ir Ministeriu Pirmi
ninku Rolandu Paksu.

Finansų m in. J. Liongino 
nuomone, "toks Prezi
dento sprendimas, logiš
kas". "Pažįstu Reinoldijų 
Šarkiną daugiau kaip 17 
metų, man kartu su juo 
teko dirbti Finansų Mi
nisterijoje. Jo vardas ži
nomas finansų instituci
jose. Būdamas Finansų 
ministeriu matau, kad 
Lietuvos Bankas dirba 
sėkmingai — labai sėkmin
gai baigti praėjusieji me
tai, didelis pelnas. Jį 
gerbia Centrinio Banko 
kolektyvas" sakė J.Lion
ginas.

Privataus Vilniaus Ban* 
ko prezidentas J.Nied
varas pasakė: "Pir
masis įspūdis yra laoai 
teigiamas. Jis toks—ži
nant mūsų bam<ų istoriją, 
per pastaruosius penke
rius metus mūsų bankų 
sektorius dirbo labai 
glaudžiai su Centriniu 
Banku. Pono Šarkino vaid
muo to laikotarpiu buvo 
labai svarbus, nors gal
būt ir nebuvo laoai ma
tomas".

Finansų ekspertė 
M.Starkevičiūtė kritikuo
ja Prezidentą. Ji mano, 
kad bankinė sistema 
labai silpnai išvystyta, 
sudaro tik 2,5% bendro
jo vidaus projekto ir tai 
esą viena iš kliūčių Lie
tuvos ekonomikos augi
mui.

Bankų Priežiūros De
partamentas, anot jos, 
naudojasi 1995rn.įstaty-

Lietuvoje, neišvažinėjo į 
užsienį. Tai yra didelis 
farmacijos ūkio ir 
bendrai - ' moralinis lai
mėjimas, sakė jis.

"Biotechnos" produk
cija yra parduodama 16- 
je valstybių, numatoma 
įregistruoti dar 7- nias. į 
Vakarų rinką atsivėrė 
stiprios galimybės, kai

mu, kuris yra pasenęs ir 
stabdąs paslaugų plėtrą. 
Ji norėtų matyti naujos 
kartos bankininkus.

Ar tikrai tokia skubi 
reforma būtina dabar, 
kai įstaiga gerai veikia?

Žinome visi, Kad yra 
daug skubiau taisytinų 
reikalų: tebesitęsianti ko
rupcija, nusikalstamumų 
stabdymas ir sėkmingas 
narkotikų vartotojų rea
bilitavimas, teisėtvarkos 
reikalai...

O kaip atrodo atsiskai- 
tančių su dirbančiais rei
kalai?

• "Lietuvos Aide" 2 U (J U m. 
gruodžio mėn. viduryje iš
spausdintoje A.Driziaus 
korespondencijoje "į die
nos šviesą pradėjo lįsti 
A.Paulausko "šešėlinė ap
linka" teigiama,jog . kai 
SPAB "Lietuvos geležin
keliai" valdybos nariu bu
vo paskirtas Seimo Pir
mininko padėjėjas R.Zu- 
jevas, redakciją "užplūdo 
nuo minėto piliečio nu
kentėję žmonės".

Teigiama, kad K.Zuje- 
vas sū partneriais 1993 
metais privatizavo "Vals
tybinę žuvies perdirbimo 
įmonę", kuri buvo per
vadinta į UAB "Vilniaus 
žuvis". Po to net kele- 
ris metus smulkūs šios 
įmonės akcininkai ne kar
tą reikalavo R.Zujevui 
iškelti baudžiamąsias by
las dėl, jų manymu,šiurk
ščių įstatymo pažeidimų 
mokesčių slėpimo ir pel
ningai dirbusios įmonės 
sunaikinimo.

Yra ir daugiau pana
šių kaltinimų...

• Kėdainių bendrove 
"Vesiga", gaminanti majo
nezą, įeina į Rusijos rin
ką. Praėjusiais metais, 
lapkričio mėnesį, bendro
vės dukterinė įmonė pra- 
deio veikti ir 
Kaliningrade (Karaliau
čiuje). Nauja gamykla 
bus atidaryta Pamaskvė- 

šią gamyklą patvirtino 
Europos Sąjunga.

Naujasis fabrikas, prie 
jau savo 2-jų rūšių ga
minamų vaistų, dabar ga
li prijungti dar bent 3- 
jų naujų produktų gamy
bą. Rytų ir Vidurio Euro
poje "Biotechnika" yra 
vienintelė kurianti ir 
gaminanti tokius vaistus.

je. Investicijos sieks O.5 
mln.litų, per mėnesį bus 
pagaminama 200 tonų 
majonezo, iš viso Kėdai
nių įmonės investicijos 
viršijo 3 mln.litų. šiuo 
metu įmonėje dirba 100 
žmonių.
• Gruodžio mėnesį prez. 
Valdas Adamkus priėmė 
Ordinų, .Medalių ir kitų 
pasižymėjimo ženklų įsta
tymo projekto rengimo 
darbo grupę. Pokalbyje 
dalyviai sutarė, kad nau
jajame įstatyme apdova
nojimai turėtų būti at
skiriami nuo piniginių ar 
kitokių materialinių prie
dų.

• Gruodžio mėn.27d.Kau- 
no Žurnalistų Namuose 
buvo įteiktos pagrindinės 
Lietuvos Žurnalistų Są
jungos premijos, kasmet 
atitenkančios spaudos,te
levizijos ir radijo dar
buotojams.

Lietuvos Žurnalistų Są
jungos premija įteikta ir 
"Kauno dienos" korespon
dentei Birutei Garbara- 
vičienei.
• Vytauto Didžiojo 
Universitetas ir Kauno 
Miesto Savivaldybė suda
rė bendradarbiavimo su
tartį, kurią pasirašė VDU 
rektorius Vytautas Ka
minskas ir miesto meras 
Gediminas Budnikas. Su
tartis buvo pasirašyta 
Miesto Tarybos posėdyje.

• Nauja šalies valdžia 
susilaukė pirmo pasipikti
nimo mitingo. Radikalus 
vienijanti Lietuvos Lais
vės Lyga Vilniuje surengė 
protesto akciją prieš nau
jąją politiką ir ragino vi
sais įmanomais būdais 
padėti lakūnui Jurgiui 
Kairiui «.apti prezidentu. 
Ar jau nebesugalvojama, 
kaip pozityviai padėti 
kasdieniniame gyvenime 
vykdyti esančius, jau pri
pažintus įstatymus!
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Iš Paryžiuje d' Orsay Muziejuje vykstančioje
parodoje M.K.Čiurlionio darbai: "Miškas".
® Praeitą rudenį Kauno 
Turizmo Asociacija 
pagal valstybinę progra
mą pradėjo mokyti ūki
ninkus. Mokymo pianas 
sudarytas iš 4 sesijų, po 
40 valandų. Tai poilsio 
apskaita ir teisė, verslo 
pradmenys, ekonomika . ir 
kt. Taip pat bus lanko
masi pas kaimo turizmą 
praktikuojančius ūkinin
kus.

išlaikiusiems kursų, bai
gimo egzaminus, bus su
teikta poilsio 
ganizatoriaus 
cija.

Norinčiųjų 
užsiėmimuose 
300, todėl 
rengiami
Kaip skelbia 
laikraštis".

programoje > ir užklasinė
je veikloje.

šios mokyklos tradici
nį vokiečių kalbos mo
kymą papildys anglų kal
bos pamokos, taip pat 
bus dėstomi ekonomikos 
mokslų pagrindai, atgai
vinta gražias tradicijas 
turėjusio jaunųjų miški
ninkų būrelio veikla.

Nemažai šios mokyk
los abiturientų Kasmet 
įstoja į aukštąsias mo
kyklas.

kaime or-
kvalifika-

dalyvauti 
yra apie 

kursai bus 
keturis Kartus, 

"Valstiečių

• Pagal naują , pagerintą 
Skapiškio Vidurinėje Mo- 
Kykloje mokymo progra
mą, 
iP.O 
Kupiškio 
čios 
los: 
vos, 
čiaus.

Kaimo pedagogų 
tyvą papildė 5 jaunieji 
specialistai. Viena nau
jovių: prevencinės kovos 
su svaigalais 

Skapiškyje
270 Vidurinės 
moksleivių.

Atnaujinta sporto salė 
kurioje vakarais renkasi 
sportuoti ir kaimo jauni
mas. Taip pat mokslei
viai galės kultūringai pa 
silinksminti, nes mokykla 
laimėjo 
Kaitos

dirba keturios Kai- 
vietovėse

• rajono 
vidurinės 
Skapiškio, 
Šimonių ir

esančios 
esan- 

moKyK- 
Aliza- 
Suba-

KoleK-

programa. 
dabar yra

Mokyklos

antrą Švietimo
Fondo projektą 

medus 2006"* 
gausias lėšas bus 

didžiųjų garsia-

• Trakų rajono Žydiskių 
kaimo gyventojai stebisi 
kaiminystėje, Skaisčio 
ežero pakrantėje,Vilniaus 
Universiteto poilsinės pa
skirtimi. Pasirodo, va
sarnamis yra 3-jų aukštų 
namas, bet jame retai 
pasirodo studentai ar dė
stytojai. Čia orgijas ke
lia aplinkinių miestų. ir 
miestelių banditai.

Universiteto Ūkio Di- 
' rekcijos vadovas Algi

mantas Staniulis pami
nėjo, kad neretai poilsi
nėje pasirodo Trakų ra
jono nusikaltėlių "auto
ritetas" Stanislovas Nar
kevičius, pravarde "Nar- 
kuša".

Ar patalpos nuomoja
mos, ar tik paprastai, iš 
baimės,nusileidžiama kri
minalistams??? Ką vei
kia ir už kokią algą dir
ba Ūkio 
vas?

Toks 
mas, kiek galima spręs
ti iš spaudos pranešimų! 
Gal pastatu galėtų pasi
naudoti (už nuomą) Pa- 

i šaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga, surengiant kon
ferenciją ateinančiais

Triptikas "Kaigandas". Pavadinimas slėnio,kuriame legenda 
gyvenvietė.

tojai, padėjo savo kaimy
nams Jonavos rajono Up
ninkų miestelio mieste
lėnams. Akcijoje "Padėk 
kaimynui bėdoje" noriai 
dalyvavo seniūnijos dar
buotojai, medikai, ūki
ninkai, verslininkai. Up
ninkuose neseniai dėl du
jų nuotėkio įvyko spro
gimas daugiabučiame na
me. Be pastogės liko 39 
žmonės. Vepriškiai sur- 
rinktus pinigus įteikė vio 
nai iš nukentėjusių šei
mų, kurioje auga maža
metė dukra. Jauna 
mama, besilaukianti kū
dikio, per sprogimą pa
tyrė didžiulę įtampą ir 
dėl to neteko laukiamo 
kūdikėlio.

savo ruožtu,, upninkie- 
čiai buvo padėję vepriš- 
kiams, kai * avarija 
įvyko Jonavos "Azoto" 
gamykloje. Šios nelaimės 
padarinius vepriškiai jau
čia iki šiol.

• Lietuvos Telekomuni
kacijų bendrovė 
2001 m.pradžioje 
taktinio lygmens 
stočių gamybą. į

susigrązinusi 
niekas toliau 

ir laukia, kol 
nuplauks nepa- 
vandenimis?

pagarbos

Seimo 
Laisvės

sako,yra žemes
M usee d'Oiuy

praryta

no miesto Tarybos narys 
išrinktas pagal LLS-gos 
sąrašą, 
džeto ir 
tetui. Ar 
oficialiai

Direkcijos vado-

liūdnas pasyvu-

"Eisis" 
pradės 
radijo 

ją bus
investuoti 1-1.5 mln.litų.

Kontraktas su Krašto 
su- 

tre-
Apsaugos Ministerija 
darytas maždaug 
jiems metams.

212 nešiojamų radijo 
stočių jau perduota ir 
bus išdalyta įvairiems 
Lietuvos t reguliariosios 
kariuomenės daliniams ir 
savanoriams.

iš viso Krašto 
gos Ministerijai
daugiau nei 3U00 radijo 
stočių.

Apsau- 
reikia

Už 
įsigyta 
kalbių ir Kitų priemonių , 
susijusių su muzika. Yra 
pasikeitimų ir mokymo

metais?
YRA IR GERŲ KAIMYNŲ

Ukmergės rajono, 
Veprių miestelio gyven-

• Pogrindiniu milijonie
riumi vadinamam Vilniu
je esančios bendrovės" W" 
savininkui Vidmantui Va
siliauskui pavyko susi
grąžinti per kratą iš jo 
paimtus 7UU tūkst.JAV 
dolerių.

V.Vasiliauskas išgarsė
jo,kai,padedam i "Aro” pa
reigūnų, moKesčių • poli
cijos darbuotojai -> sosti
nės Kalvarijų gatvėje po

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 
Fondo nr. H9021236RR0001

trijų dienų apgulties įsi
veržę. į bendrovės "W" 
biurą, kur po sandėlio 
grindimis įrengtoje slėp
tuvėje buvo rasta 729 
tūkstančiai JAV dolerių, 
apie 26 tūkst.Vokietijos 
markių ir beveik 8 tūkst. 
litų.

Kas po to? Jeigu jis 
slepia pinigus, 'tai ne
moka pajamų mokesčių 
valstybei ir savaime pra
šosi tyrimo, koKiu būdu 
tokia didelė suma 
atsirado V.VasiliausKo 
globoje...

Po tokių žinių verta ,<
2001.1. 23

pranešti viešumai, kas 
imasi atsakomybės už 
bylos iškėlimą. Mokesčių 
inspekcija 
radinį? Ar 
nesirūpina 
tas turtas 
siekiamais
» Neįtikėtini 
pareiškimai.

Mirė "Daktarų" gaujos 
narys, 30in. amžiaus, Vil
helmas Brudersas ir sau
sio menesio 3d. pagerbti 
velionio, pareikšti užuo
jautos jo artimiesiems 
atvyko Kauno meras Ge
diminas Budnikas, 
narys, Lietuvos
Sąjungos lyderis Vytau
tas Šustauskas, 
Savivaldybės darbuotojai, 
lyg jis būtų buvęs vie
nas garbingiausių Kauno 
žmonių.

Ką reiškia toks ofi
cialus valstybės ir mies
to darbuotojų elgesys?

Mirusiojo tėvas (pa
keitęs pavardę) yra Kau-

Miesto

vadovauja Biu- 
Finansų Komi- 

dėl to reikia 
ir iškilmingai 

reikšti užuojautą . dėl sū
naus mirties, nematant, 
kad šiuo atveju tiko tik 
privačios užuojautos...
• ELTOS pranešimu, 
didžiausią pažangą ga
myboje per 2000-tuosius 
metus padarė Lietuvos 
elektronikos bendrove EK
RANAS Panevėžyje. Per 
vienerius metus apyvarta 
išaugo 12> karto, grynas 
pelnas daugiau negu 20 
kartų. Spėjama, kad įmo 
nes 
metų 
420

apyvarta per kitų 
laikotarpį sieks 

mln.litų, o gryna
sis pelnas-6U mln.litų.

Pasidžiaugiant šiuo 
reiškiniu, norisi linkėti, 
kad Panevėžiui pavyktų 
sumažinti ir kriminali
nių "atsiekimų" derlių, 
kuo iki dabar Panevėžys 
ypač garsėjo.

SVARBŪS ALZHE1MERIO 
LIGOS TYRIMAI

Guelph Universitete 
Kanadoje, paskelbti da
viniai tyrimų, atliktų su 
70-ties žmonių grupe, ku
rie yra vyresnio amžiaus, 
ketvirtadalis šioje gru
pėje yra paliesti Aizhei- 
męrio ligos.

Tyrimai patvirtino,kad 
sveikųjų kraujuje rasta 
dideli kiekiai riebalų rūg
šties DBA, kurios taip 
pat ~ apsčiai žuvyse.Ser
gančiųjų kraujuje jos už
tikta pažymėtinai ma
žiau. Šiuo reiškiniu buvo 
jau anksčiau susidomėta, 
atlikus smegenų tyrimus, 
mirusių nuo šios .ligos, 
pacientų.

DHA priklauso Ome
ga-3 rūgštims, kurios pa
deda apsaugoti širdį nuo 
ligų.

Biologijos profesorė Ju
lie Conquer,vadovaujanti 
šioms studijoms, yra la- jav mokslo 
bai patenkinta tyrimų re- straipsnyje, 
zultatais ir tikisi ge- Lipids.

ros sėkmės 
ateityje, nes 
siaiškinti ir kitą gali
mybę: gal Alzneimerio 
ligos sukėlėjas taip pat 

. naikina ir DHA kraujuje.

Dabartinių rezultatų 
išvadoje, ji siūlo visiems 
vartoti daugiau žuvies, 
ypač lašišą (salmon), fo- 
relę ir tuną. Taip pat ir 
kitokią žuvį. Pasirodo, 
kad raudonoji mėsa 
neturi čia minėtos DHA 
rūgšties. Jos yra kiau
šiniuose, kiekis priklauso 
nuo to, kaip yra lesina- 
nanios vištos. Nauja kiau
šinių rūšis 
omega-3,turi savyje DHA, 
gaunama iš vištų, 
tinamų linų sėklomis. .

DHA taip pat randasi 
žuvų aliejuose, nors "cod 
liver" aliejuje jos nėra 
daug.

Čia aprašytus tyrimus 
paskelbė praeitą savaitę 
JAV mokslo žurnalas 

pavadintame

tyrimams 
reikia iš-

pazymeta
L 

mai-

Jfflalosioč Kietubos jfonijaS
MAŽOSIOS LIETUVOS FONDUI aukojo:
(skliaustuose- bendras įnašas)

$ 500,- A.Brazys (1.300); po $100,- Birutė 
Lukošius; Išganytojo P-jos Moterų D-ja (7Oo)- 
Karaliauėiaus Kramto mokykloms; $50,- Petras 
Sturm (550); $45,-Erikas Petrus (700).
Aukos Mažosios Lietuvos Enciklopedijos parengimui: 

$ 2.500,- V.Peteraitis (15.565); po $100,- G.Mont- 
vilienė (600); J.Rukšėnienė (200); L.Balsienė (1.480),

Nuoširdžiai dėkojame visiems,padidinusiems 
įnašą. Sveikiname A. Brazį, stojusį į Mažosios 
Lietuvos Fondo mecenatų eiles.

Fondo Valdyba
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ŠVENTINIŲ KONCERTŲ 
DERLIUS

Toronto ir apylinKių 
lietuvių telkinys praeito 
gruodžio mėnesio pabai
goje ir 2001 m. sausio 
mėnesį ypatingai pasi
reiškė įdomiais koncer
tais:

Anapilyje,Lietuvos Kan
kinių bažnyčioje, Parapi
jos Choras, vad.komp. 
J.Govėdo, solistais smui- 
kinike Audrone Šarpyte, 
birbynininku Teodoru Pa
brėža, dainininkėmis 
S.Žiemelyte ir Rimu Pau- 
lioniu atliko gražių pro
gramą prieš Bernelių Mi
šias.
• Gruodžio mėn. pasku
tiniąją dieną, sekmadie
nį, Kristaus garbei skir
tame koncerte grojo sty
ginis orkestras, vadovau
jamas muz.Audronės Šar- 
pytės ir jos Muzikos Mo- 
kyidos vaikai, nelietu
viai, pagiedoję kalėdi
nių giesmių lietuviškai.

--------------------------------------------------------- —---------------- -------
VILNIUJE PARDUODAMAS NAUJAS ,MODERNISKAS 
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 -252-1050 - 
Besidomintiems turime namo nuotraukas bei vąiz-

dajuostę.

nados Kultūrinių Ryšių 
programą. Jis diriguos; 
Kameriniam Orkestrui 
Vilniaus F i Ii i a r m on ij oje.
• SAUSIO men. 19d. 
Hamiltone, studijos 
Teatre buvo minimos J.S
Bacho 25ūm. mirties me

Solo su orrcestru grojo
Leokadija PaulausKaitė- 
Kanovičienė. Ji dėsto

McMasters Universitete. 
Taip pat grojo smuiki
ninkas Arkadijus Janinv- 
keris, Toronto Filharmo
nijos koncertmeisteris, 
dirbantis Toronto Simfo
niniame Orkestre, 
yra pareiškęs, 
visuomet mylėjo 
gerbė lietuvių tautą 
jos

N U S I ;Š Y P S O K I M E
Kadangi 
iš tavęs 

tail

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje^ 
įsikūręs nuosavuose namuose -

^TAT LIETUVIŲ KREDITO
A /TJ-jTVrV 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

Jis 
Kad 

ir 
už

pagaroą profesiona
li muzikos menui.

tu esi asilas,- tarė pirmininkas,- 
daug ir nereikalausime. Susirinkus 
reikės pasakyti tik viena sakini-

• Sausio mėn. 1d., sek
madienį, Mišių metu 
giedojo naujas jungtinis 
sąstatas/Deimantės Gri
gaitienės paruošti "Ange- 
liuKai" ir Audronės Šar- 
pytės mokiniai.
• PRISIKĖLIMO P-JOJE, 
prie Kalėdiniame kon
certe ir Mišių metu 
vykusios giedojimo prog
ramos, prisidėjo muzikai 
J.Beresnevičienė — vargo
nai, smuikinikas Mindau
gas Gaorys, solistai Ani
ta Pakalniškytė — Puo
džiūnienė, Indrė Viskon- 
taitė, Arūnas Radtke, du
etu Danguolė Radti<e ir 
Dalia Viskontienė, klarne
tu grojo Ilona Tarvydie
nė.

mes 
svečiams, 
” Sveiki atvykę!”

Numatytu laiku asilas užlipo į tribūną ir pradėjo 
raustis kišenėse. Pagaliau atsiduso ir,nieko nepasa
kęs, nulipo nuo scenos.

-Kodėl neprasižiojai,- užsipuolė ji,- ar 
buvo porą žodžiu ištarti?

- Pamiršau tekstą,- pasiaiškino asilas.

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki.........2.50%
santaupas................................. 2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius......................4.25%
180 dienų indėlius................... 4.25%
1 m. term, indėlius................... 4.85%
2 m. term, indėlius................... 5.00%
3 m. term, indėlius................... 5.10%
4 m. term, indėlius................... 5.25%
5 m. term, indėlius................... 5.35%
RRSP irRRIF
(Variable).................................. 2.50%
1 m. ind...................................... 5.00%
2 m. ind...................................... 5.10%
3 m. ind...................................... 5.25%
4 m. ind...................................... 5.35%
5 m. ind...................................... 5.50%

PASKOLAS
Asmenines nuo............7.80%
nekiln. turto 1 m...... .....7.35%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

sunku

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

« Lietuvių Kredito Ko
operatyvo PARAMA Val
dyba pranešė, Kad, už
baigus 20U0 metus su ge
ru pelnu, 
išmokėjo savo

Taip pat Kooperatyvo' 
narių vardu per 2000- 
sius metus paskyrė:

Valdyba 
nariams:

taupytojoms 11^ papil- 
domų palūkanų, ir skoli- 
ninkams sugrąžino i 1% 
palūkanų už visas palūka
nas, sumokėtas iki me-

$50.000 aukų lietuviško
jaunimo švietimui bei
veiklai ir įvairių
lietuvių organizacijų
bei renginių paramai > ir
SoO.OūD auką Prisikėlimo
Parapijos_____ Persikėlime

• SAUSIO mėn. 14d. To
ronto Vyrų Choras ARAS 
koncertavo Lietuvių Na
muose Toronte. Vadovė 
rnuz. Lilija Turūtaitė.
• SAUSIO mėn. 18d. To
ronto Filharmonija pa
kvietė ypatingam kon
certui diriguoti žymųjį 
Lietuvos dirigentą Sau
lių Sondeckį, prieš 40 
metų įsteigusį Lietuvos 
Kamerinį Orkestrą.

Koncertas vyi<o Toron
to Centre for the Arts” 
5040 Yowge St. Šalia ki
tų kompozitorių, buvo 
grojami ir M.K.Čiurlio
nio kūriniai.
• SAUSIO mėn.21d.
Lietuvių Kainuose
Kamerinis Orkestras ”LY- 
ka’’su dir.Saulium i Son- 
deckiu. dalyvavo muzikos 
popietėje. Programoje: 
lietuvių ir tarptautinių 
kompozitorių kūriniai.

Tai buvo reta ir puiki 
proga pasiklausyti žy
maus Lietuvoje ir Euro
poje muziko diriguojamų 
koncertų.

• Mainais A VILNIŲ vyks
ta Toronto Orkestro di
rigentas Kerry Stratton, 
vykdant Lietuvos ir Ka-

PRISIKĖLIMO
pARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS: 

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

•y./? FAX: 416 532-4816
1Ti Anapilyje telefonas: 905 566-0006 t

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
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v.r, iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term. ind...................3.95%
180-364 d. term.ind.................. 4.45%
1 metų term, indėlius.............. 4.60%
2 metų term, indėlius.............. 4.80%
3 metų ter m, indėlius..............4.90%
4 metų term, indėlius.............. 4.95%
5 metų term, indėlius..............5.00%
1 metų GlC-mėn.palūk.............4.35%
1 metų GlC-met. palūk............ 4.85%
2 metų GlC-met. palūk.............5.05%
3 metų GlC-met. palūk............ 5.15%
4 metų GlC-met. palūk............ 5.30%
5 metų GlC-met. palūk...........»5.35%
RRSP, RRIF ir OHOSP

“Variable”...........................3.80%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind.... 4.85% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind.... 5.05% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind.,.. 5.15% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind.... 5.30% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind.... 5.35% 
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........................ 8.50%

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų....................7.45%
2 metų..................... :.7.50% i
3 metų....................7.55%
4 metų....................7.65%
5 metų....................7.70%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1, 2, 3 metų...........6.75%

Duodame komercinius 
mortgičius iki $750,000.

' i
i

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

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

i

6 psl.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 118 milijonų dolerių i

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 & RRIF 2 m. term. ind. 
5.15% už RRSP & RRIF 3 m. term. ind. 
5.30% už RRSP & RRIF 4 m. term. ind. 
5.25% už RRSP & 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 K0RTELĖ9 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI 9AV0 BALANDĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

APLANKYDAMI MŪ9U TINKLALAPj: www.parama.net 
Elektroninis paštas: parama@total.net

KITOS PASLAUGOS
KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITU KRAŠTŲ 
PERSIUNTIMAS PINIGU (WIRE TRANSFERS) J 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 M6P 1A6 Telefonas: 416 532-1149
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C8 Telefonas: 416 207-9239

B
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.2

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


mont real NAUJAS KARDINOLAS 
LIETUVAI.

Paskutinėmis Interneto 
žiniomis, Popiežius Jo
nas Paulius II pasKyre 
naują kardinolą Lietuvai. 
Juo tapo Arkiv.AUDRYS 
J.BAČKIS.Jis gimė Kau
ne 1937m., vyskupu kon
sekruotas 1988m. ir Vil
niaus vyskupijoje oirba 
nuo 1991 metų.

Popiežiui lankantis Lie
tuvoje ark.A.Bačkis Jį ly
dėjo visose kelionėse. 
Taip pat Šventam Tėvui 
lankantis JAV- ėse, 1979m7 
buvo vienas jo palydovų.

PADĖKA

mirus a.a. sesutei ANELEI GRIGELIENE1,

nuoširdžiai dėkoju gerb.klebonui dr.F. 
Jucevičiui už laidotuvių apeigas ir palydėjimą 
į kapines.

Dėkoju sol.Antanui Kebliui uŽ gražias 
giesmes ir visiems, atsilankiusiems į laidotuves, 
pareiškusiems užuojautą, užprašiusiems Mišias 
ir aukojusiems Vaiko Tėviškės Namams.

Ačiū Šv.Onos D-jos narėms organizuotai 
dalyvavusioms laidotuvių Mišiose.

Pasilieku dėkinga- 
Joana Blauzdžtūnienė

Buvo ypatingai malonu užbaigti 
susikrovusį darbo kalendorių

2000- 
tarpe 

iį artimųjų "NL" darbuotojų, Valdybos narių,tal
kininkų ir svečių. Jie visi savo nuoširdumu ir 

' įsipareigojimu, susirinkę gruodžio mėnesį į 
NL” pobūvį, būtų galėję ir Šalčiausios žiemos. £ 

gūsius paversti į židinio liepsneles.
Gražiai ir gudriai suplanuota staigmena, 

nekasdieniški to vakaro pasveikinimai ir 
gražios dainos įsirašė viename širdies kampe- jį 

į lyje, kurį aš saugosiu ir, norėdama, lengvai 
rasiu - be akiniu...

AČiū!
Birutė Vaitkūnaitė-Nagienė

jų metų

PADĖKA

Vykdant projektų, pagal Kurį Lietuvos vaikams 
yra atsakomi laiškai nuo Kale'dų Senelio, Nijolė 
Bagdžiūnienė nuoširdžiai dėkoja tiems, kurie 
prisidėjo aukomis perkant lipdukus ar atvirutes: 
Lenonui Balaišiui, Elvyrai Burkšaitienei ir Birutei 
Nagienei. Ypač didelė padėka priklauso 

į lietuviškosios radijo valandėlės vedėjui Liudui Stan
kevičiui, kuris šalia įvairių lipdukų, parūpino dar 
nemažai ir įvairių rašymo priemonių: tušinukų, 
popieriaus, pieštukų ir kt., nes ir mažieji Lietuvos 
piliečiai, gavę ne tuščią voką, kitų metų laiškuose 
nepamiršta padėkoti Kalėdų Seneliui už jiems su
teiktą džiaugsmą!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ i

• Lietuvoje, po sunkios 
ligos mirė Broniaus Staš
kevičiaus brolis Leonas, 
sulaukęs 87m. amžiaus.

Užuojauta artimie
siems Lietuvoje ir išei
vijoje.

• Nuo sausio mėn.22d. 
pradeda moKslą Kanados 
karinėje bazėje St.Jean- 
sur-Richelieu trys Kari
ninkai iš Lietuvos: Itn. 
Žilvinas SvetKausKas, 
Itn.Andrius Kadelkas ir 
kpt.Dainius Dulksnys.

Jie čia stuuijuos 6 mė 
nesiūs, Kaip ir anksčiau 
buvę mūsų kariškiai.

Malonios, tradicinės Montrealio lietuvių skautų Kūčios vyko 
2000 m. gruodžio mėn. 17 d., Seselių Namuose Nuotr: R.R.Otto

DĖMESIO ŽIEMOS MYLĖTOJAI IR SLIDINĖTOJAI !

Jau laikas ruoštis 5-tajai Montrealio Lietuvių 
Slidinėtojų Žiemos Stovyklai. šįmet, kaip ir 

'pernai, šis suvažiavimas įvyks Saint Donat mies
telyje apie 150 km į šiaurę, nuo Montrealio, prie 
Mont Garceau kalno. Numatyta penktadienį, 
slidinėti Mont Tremblant Ski Centre, o Šeštadienį, 
vyks slidinėjimo varžybos ir ’’broomball" lošimas 
Mont Garceau Centre.

Stovykla prasidės oficialiai ketvirtadienio vaka
re su susipažinimo vakaru, kovo mėn. 8 d. Stovykla 
vyks iki kovo mėn. 11d.

Penktadienį ir Šeštadienį bus bendros vakarienes 
dviejuose restoranuose.

Oficialus viešbutis šiems metams yra Šis: 
Auberge de Saint Donat, 350, route 329, SAINT 
DONAT, Quėbcc, JOT 2CO, Tel: (819) -424 - 
7504; 424 - 4955.

v Galima gauti įvairiausių kambarių (nuo $49). 
Šeimoms yra specialus kambariai. įskaitomi lengvi 
pusryčiai visiems i_ kambario kaina.

Kai rezervuosite kambarį, pa minėkite, kad Jūs 
esate su lietuviu slidinėtojų grupe.

Daugiau informacijų galima gauti pas Rytį ir Viliją* 
Bulotus,tel: (514) 344-8256, ar per internetą,rašy
dami Vilijai: viliabulota@hotmail.com.

ŠV.KAZIMIERO P-JOJ E

• Jau nuo seno, po 1 I 
vai.pamaldų, visi da
lyviai užeina į svetai
nę, kur pasivaišina Ka
va, saldumynais ir su
muštiniais.

Pav.sekmadienį, sausio 
7a. vaišinomės kava, 3 
rūšių sumuštiniais, 2 rū
šių saldumynais,sūriu bei 
vynuogėmis. Už tai atsi
lyginame 1 dol. auka.Tik- 
rai, ar ta "auka” nėra 
per liesa?

Viena viešnia, kuri sė
dėjo šalia manęs, pasa
kė: "Pas jus už 1 dol. ga
li gan sočiai pavalgyti, 
pas mus to nėra".

• Kovo mėn.4d., po 11 
vai. pamaldų, Parapijos 
svetainėje vyKS tradici
niai Kazimierinių pietus.

į šiuos pietus, Kurie 
tikimasi bus geri, yra 
kviečiami atsilankyti vi
si parapijiečiai bei sve
čiai, o ypatingai Auš- 
riečiai, kurie visuomet 
gausiai šia proga atsi
lanko pas mus.

Klebonas ir Parapijos 
Komitetas šia proga pra
šo parapijiečių paaukoti 
sąldurnynų, bei loterijai 
laimikių.

Tad iki malonaus pa
simatymo pietuose, kur 
turėsime progą kartu 
praleisti jaukiai sekma
dienio popietę.

K. Ambrasas

LINKSMAI NUSITEIKĘ AV P-jos MONTREALIO DAINININKAI

2001.1.23.

Aušros Vartų P-jos Choras šiemet Švęs savo 50-metį. 
Choro vadovas Antanas Mickus džiaugiasi, kad įsijun
gė ir daugiau jaunimo is Lietuvos.

Sėdi:
Ramunė Ramanauskaitė (jau 10 m.dainuoja Cho
re). Dabar prisijungė ir neseniai iš Lietuvos atvy
kusios: Dalia Bučkutc-sopranas, Asta Ruzgytė - 
-altas, Rolanda Kuncytė - altas (antroje eilėje). 
Visos mokosi Monktrcalyje. Su jomis- linksmas 
veteranas dainininkas sol.Antanas Keblys. Visi 
ruošiasi VASARIO 16 d.minėjimui, kurfo vyks 
š.m. vasario mėn. 18 d., sekmadicųi, A V P-jos 
bažnyčioje ir salėje.

Visi esame giliai dėkingi ir dainininkams, ir 
Choro esantiems bei buvusiems vadovams ■, ir 
muzikams - tegul tos giesmes ir dainos nusviesina 
mūsų sekmadienius ir visas kitas dienas.

Kaip žinoma, mielai laukiami nauji dainininkai - 
dainininkes? Nuotr: Dainiaus Juro

mailto:viliabulota@hotmail.com


* montreal

"NL" šventiniame pobūvyje Albinas ir Zina Urbonai dainuoja ir specialų duetą
Redaktorei Nuotr: R.R.Otto

ŠVENTIŠKAS POBŪVIS 
REDAKCIJOJE.

2U00rn. pabaigą "NL" 
Valdyba atžymėjo šven- 
tiŠKu subuvimu savo pa
talpose gruodžio mėn. 

: 9d.vakare.
Neatpažįstamai sutvar

kė ir išpuošė pusrūsį, 
ypatingai plušę J.Šulmi- 
stras, Z.Burkšaitis, Al- 
vera Burkšaitienė ir Nijo
le Bagdžiūnienė.

Dalyvavo Valdyba, dar
buotojai, talkininkai, o 
svečių tarpe — Sės.Judita, 
L.ir G.Balaišiai, Z.Urbo
nienė, p.Latvaitienė.

Ant dailiai padengto 
stalo netrūko žėrinčios 
eglytės ir žvakučių, už
kandžių šiltos vakarie
nės, saldumynų, purslo
jančio lengvo , tradicinio 
šampano ir nepurslojan- 
čių lašų, kas norėjo.

V-bos pirm.Romas Otto 
visus pasveikino, padėko
jo nuoširdžiai už atlie
kamus darbus redakcijo
je, Valdybos nariams ir 
visiems talkininkams ki
tuose darbuose. Palinkėjo 
gerų švenčių ir Naujųjų

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658

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

Privatus kabinetas 
932-8441 

3767 Notre Dame W. 
Montreal, QC., 
H1O 1P8

(Metro Place St.Henri)

Notarė
RŪTA POCAUSKAS

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

Tel: 931-7174

mintą 
tę, 
"anų 
viską

Metų.
Netruko pajuokavimų 

ir šposų, ir, pasisotinus, 
kavai dar burbuliuojant, 
Pirmininkas prisiminė tu
rįs dar kažką pasakyti.

Subuvimo proga, 
pasirodo, buvo pasiruoš
ta pasveikinti ir ilga
metę "NL" redaktorę Bi
rutę Vaitkūnaitę - Nagie- 
nę jos artėjančio gimta
dienio proga Kūčių Die
ną. Jo_s padėjėja Nijolė 
Bagdžiūnienė prisegė kor
sažą, o R.R.Otto pasakė 
originalų sveikinimo žo
dį, įteikė gražiai paga- 

sveikinimo plake- 
"gandro" plunksną, 
laiKųy medinį lietu- 

pieštuką, paženk- 
trispalvės brūkšne- 
ir... dailią, rnoder-

"Brothers" 
rašomąją 
Už tai, kad ra- 

kad dar rašytų...
"Ilgiausių Me

tų" buvo ypač lengva, 
nes dalyvavo ir mūsų 
dainininkai, talkininkai 
Albinas Urbonas su savo 
žmona Zina, o visi kiti, 
jau ne kartų . apgiedoję, 
daugiau ar mažiau ilgus 
metus įvairiomis datomis, 
mielai prisidėjo.

išgertas tostas, pasi
rodė ir gražus bei 
skanus tortas. Tik šį kar

liais 
nišką, 
mos, 
šinėlę 
šė, ir

Giedoti 
buvo

f ir
iu a-

Universi teto šeimos 
Medicinos klinika;

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

(Metro Cote des Neiges) 

tą redaktorei, atrodo, 
pritrūko žodžių... Siur
prizas ją išmetė iš lyg
svaros... tuo laoiau, kad 
Albinas ir Zina jai spe
cialiai padainavo dainų.

Maloniai pasivaišinę, 
pajuokavę, praleidę va
karą, palinkėjo vieni ki
tiems gerų švenčių ir 
skirstėsi namo. Kitą die
ną laukė kiti darbai.

Dal.

• Montrealio telkinio Li- 2UJ1m. Mokytojams 
tuanistinėje Mokykloje talkininkauja mok.Aušra 
pošventinės pamokos pra- Geralavičiūtė.
sidėjo sausio mėn. 13a. 88

• Lietuvių klubas RŪTA 
šaukia metinį susirinki
mą sausio mėn. 31d.tre
čiadienį, savo patalpose, 
SeseJių Namuose.

Bus patiekti metiniai 
pranešimai,taip pat vyks 
rinkimai į Valdybą.Re
vizijos komisiją, pa
pildant vietas narių, bai
gusiųjų savo kadencijas.

Kviečiami gausiai da-i 
lyvauti!

Sąžiningai patarnauja nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

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

«VAIKO TĖVIŠKĖS NA
MAMS aukojo: $ 100,- 
Ona,Linas,Gintaras Saba- 
liai ; a.a. Anelės Gri - 
gebenės atminimui-$20,- 
J.V.PrišČepionkos.

Ačiū' KLKM D-jos 
Montrealio Sk .

* Pakrikštytas Audros 
(VERBYLAITES) ir An - 
thony ZICHA sūnelis Wi- 
liamo, Aleksandro var - 
dais.

• Juozas A.Piecaitis,sun
kiai susižeidęs slidinėji
mo nelaimėje, yra gydo
mas Sacrė Coeur Ligo
ninėje.

Jis šiomis dienomis pa
žymėtinai stiprėja ir gy
dytojai, jau nekalbant 
apie artimuosius ir visus 
Montrealio lietuvius, yra 
tokia pažanga labai pa
tenkinti. Linkime ir to
liau gero sveikime’.

Nelaimė įvyko prieš 
pat kelionę į Australijo
je vykstantį Pasaulio Lie- 
'tuvių Jaunimo Sąjungos 
Kongresą, praeitą gruo
džio mėnesį.

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

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