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• Rusijos Ambasados Ka
nadoje Pirmasis Sekreto
rius Andrėj Kniazevas 
buvo bent porą kartų su
laikytas policijos už ne
legalų automobilio vai
ravimą girtame stovyje 
ir susidūrimais su kitais 
automobiliais. Kiekvieną 
kartą jam pavykdavo 
išsisukti nuo bausmės, re
miantis diplomato nelie
čiamumo įstatymu, iš
skyrus vieną atvejį, kai 
buvo atimtas vairavimo 
leidimas 90 — čiai die 
nų.

Tačiau š.m. sausio 
niėn.27d. šis 45rn. 
amžiaus diplomatas, taip 
įsitikinęs savo nelie
čiamumu, drįso įžūliai 
ginčytis ir įžeidinėti jį 
sulaikiusius policininkus.

šviesios dienos popie
tėje, ramia gatve važiuo
damas, A.Kniazevas už
lėkė ant 2-jų moterų,ei
nančių šaligatviu. Viena 
jų žinoma Ottawos advo
katė, 50m. amžiaus, 
Catharine Machean buvo 
užmušta vietoje, o jos 
draugė sunkiai sužeista. 
Jų šunelį, ėjusį kartu 
gatve, teko dėl žaizdų 
užmigdyti.

A.Kniazevhs, kartu su 
kitu Ambasados darbuoto 
ju Evgenij Blokhinti, po 
fatališkos avarijos, ap
leido tragedijos vietą ir 
neiškvietė 911. Sulaikyti, 
atsisakė kooperuoti. Ta
čiau policijos ir liudi
ninkų parodymai patvir
tino, kad abu, o ypač 
A.Kniazevas, buvo
akivaizdžiai girti.

Sausio men.29d. abu 
nusikaltėliai grįžo Aero
floto lėktuvu Maskvon, 
užtikrinus, kad A.Knia- 
zevhs bus baudžiamas pa
gal Rusijos įstatymus.

Rusijos Vidaus Reikalų 
Ministerijos atstovas VI. 
Martinovas pranešė, kad 
tikriausia nusikaltęs di
plomatas gaus ’’netyči
nio nužudymo” bausmę - 
5 metus kalėjimo ir 3m. 
bus atimtas leidimas vai
ruoti.

GEMINI SPACE RENDEZ-VOUS . Onft Sablauskiene
Šį dviejiį, satelitu, paleistų, iŠ” JAV pirmąjį susijungimą erdvėje stebėjo visas pasaulis 1966 m. Dailininkė 
buvo ikvėota Šio nepaprasto įvykio ir piesė^ stebėdama Drogram£|_

Žinomas Maskvos advo- giau Kanadoje nebevaži- ti iki gyvos galvos už tų Nacionalinio Komite- 
katas pareiškė, kad to- nes. - anuos nusikaltimus ir da- to nariai-Amerikos Lietu-
kią bausmę sutiks 
paskelbti Rusijos teis
mas, norint apraminti 
Kanados vyriausybes ir 
gyventojų nepasitenkini
mą, kad nusikaltėlis ne
buvo paliktas Kanados 
Teismui iškelti jam bylą.

Rusijos Ambasadoriaus 
Ottawoje Vitalij Čurki- 
nas užtikrino, kad Mask
voje bus pravesta išsami 
teismo procedūra ir pa
skirta bausmė. Jis pa
reiškė užuojautą šeimai 
ir atvyko į adv.C.Ma- 
chean laidotuves.

Kanada turėtų reika- 
kalauti savo šioje tra
gedijoje nukentėjusiųjų 
šeimoms piniginę kom
pensaciją už laidotuves 
ir už sužeistosios gydy
mą.

Tikriausia, Rusijos di
plomatas būtų pajėgus 
(pagal užimtąjį postą) 
bent tiek padaryti!

• Kanados Užsienio Rei
kalų m in. John Manley 
pranešė, kad nuo dabar 
nors vieną kartą užtik
tas girtame stovvie vai
ruojantis automooilį, .už
sienio diplomatas oau-

• Prez. Vladimir Putiu'as 
pranešė apie planą suma
žinti 80.000 Rusijos ka
riuomenę Čečėnijoje per 
kelis ateinančius mene
sius maždaug trimis 
ketvirtadaliais. Likę da
liniai būsią naudojami 
"antiteroristinei veiklai" 
kontroliuoti.

Čečėnijos kontrolė to
kiu būdu bus pervedama 
Federalinio Saugumo Tar
nybai. Atrodo, kad prez. 
VI.Putinas, po 15 mėne
sių trukusio karo, tikisi 
sutramdęs laisvės kovo
tojus.

• Italijoje slapta vei
kiančiai pogrindinės Ma
fijos vadovybei nepavyko 
išsaugoti* jos "boso" Be
nedetto Spera, 60m.am
žiaus. Jis slapstėsi nuo 
1992m., kuomet buvo nu
žudyti, išsprogdinus jų 
automobilius, du žymiau
sieji mafiozų teisėjai - 
G.Falcone ir P.Borsellino.

Šiomis dienomis specia
liems policijos daliniams 
galų gale pavyko sučiup
ti "in absentia" B.Sperą. 
Jis buvo nuteistas kalė-

bar bus gera proga tą vių Tarybos atstovas 
bausmę atlikti. S.Kuprys, Amerikos Lat-

Italija - mafijozų tėvy- vių Asociacijos atstovas 
ne - kovą su organizuo- J.Kukainis ir Amerikos 
tais kriminalistais dar Estų Nacionalinės Tary- 
nebaigė, tačiau eilę įta- \ bos atstovas M.Koiva.
kingųjų ir stipriai įsitvir
tinusių vadeivų lizdus 
galų gale metodiškai ir 
neatlaiažiai ardo.

Reikia tikėtis, kad ir 
kitų Kraštų vyriausybės, 
pasimokinusios iš italų 
patyrimo, nebežiūrės į 
kriminalinių gaujų išar
dymą, lyg į "žmogaus 
teisių pažeidimą", nelei
džiant jiems buriuotis...

• Jungtinis Amerikos 
Baltų Nacionalinis Komi
tetas, vienijantis lietu
vių, latvių ir estų kil
mės JaV piliečius, nu
siuntė sveikinimo laišką 
išinktajam prezidentui 
George W.Busfiui.

Laiške primenamas jo 
įsipareigojimas tęsti 
NATO plėtrą bei pasiry
žimas siekti šio tikslo 
per Aljanso viršūnių su
sitikimą 2002 metais.

Laišką pasirašė trys Jos 
Jungtinio Amerikos Bal-

daugiausia lietuvių

Jungtinis Amerikos 
Baltų Nacionalinis Komi
tetas taip pat nusiuntė 
sveikinimus 22-ieins per
rinktiems ir 12-kai nau
jų JAV Senato narių. Se
natoriai laiškuose ragi
nami prisijungti prie Se
nato Baltų Laisvės Gru
pės ir paremti Kongrese 
NATO plėtrą.

• l Lietuvą praėjusiais 
metais iš užsienio vals
tybių grąžinti 3498-de
portuoti ar neįleisti į 
jas — Lietuvos piliečiai. 
1999 metais tokių buvo 
beveik 2,000.

Pagal Pasienio Polici- 
cijos Departamento 
pranešimą,daugiausiai lie
tuvių grąžinta iš Didžio
sios Britanijos - 1,372 
(38% visų grąžintųjų),Vo- 
kietijos-717 (20%), Šve
dijos- 412(11%).

iš Didžiosios Britani-



VRM Sekretoriato ypatin
gojo aplanko.

Mikrofilmuose 
nukopijuoti 
apie trėmimus 
judėjimą, pabėgi mus iš 
lagerių, daug informaci
jos apie išvežtus vaikus, 
visą sovietinių 
sistemą. NKVD 
vadovaujančios 
nes struktūros 
operatyvias žinias 
Lietuvoje vykstantį gink
luotą pasipriešinimą ir 
jo slopinimą, būdavo pra
nešama, kokios kovotojų 
organizacijos sunaikintos. 
Ant kai kurių dokumentų 
puslapių Stalino ranKa 
pieštuku užrašyta "tvir
tinu", "susipažinau", "per
duoti vykdyti".
• Dabartinis Vilniaus me
ras A.ZuoKas 1990- 93m. 
buvo ITN Televizijos ka
ro korespondentas Irake. 
Kai kurie ano 
raportažai iš IraKO 
____ i ir CNN 
programoje.

Meras kreipsis į 
__________ __ ___ _ ir kitus televizijos kana- 

nius. "Neseniai buvau 
konferencijoje Paryžiuje. 
Ten buvo susirinkę be
veik visų Europos 
nių merai. Buvau 
loniai nustebintas, 
dęs, jog tik kas 
Vilnių prisimena paaiški- 

Lietuvos 
trečiam . v , v» 

įsais-

We acknowledge the financial support of the Go
vernment of Canada through the Publication Assis
tance Program (PAP).

Už nepriklausoma- Lietuvę! Už ištikimybę Kanadai! 
Pour La Lituanie Libre. Pour loyautė au Canada !- 

For free Lithuania! For loyalty to Canada!

LEIDĖJAS ”NL” SPAUDOS BENDROVĖ.
REDAGUOJA - REDAKCINĖ KOLEGIJA V y r. red.
TELEFONAS: (514)366-6220 Birute Nagienė

Publication Post 1361112. Return postage guaranteed. 
Postage paid at Montreal, CP. Published by the Independant 
Lithuania Publishing Co. , 7722 George St. LaSalle, P.Q.

H8P IC4
Kanados Vyriausybė suteikia paramą. "NL" per — 
siuntimui "Publication Assistance Programos PAP" 
rėmuose.

Metinė prenumeratos kaina Kanadoje — $30,- 
Rėmėjo - $35,—

P.S. Bendradarbiu ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraičiai gali _ __ ___
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, gražinami tiĄ rodomi 
iš anksto susitarus. Už skelbimų turinį redakcija, arba 
leidykla neatsako.

grązinta už nelegalų bu
vimą valstybėje ir už ne
legalų darbą. į valstybę 
nebuvo įleisti 297 pilie
čiai.

iš Vokietijos dažniau
siai^ lietuviai taip pat 
grąžinami dėl nelegalaus 
buvimo arba už nelegalų 
darbą.

Is Švedijos daugiausia 
asmenų išsiųsta dėl to, 
kad neturėjo lėšų pragy
venti. Jų buvo 116, o už 
padarytus teisės pažeidi
mus - 98 piliečiai.

Daugiausia deportuotų 
ar į užsienio valstybes 
neįleistų lietuvių grąžin
ta per Vilniaus oro uos
to pasienio kontrolės 
postą. Tarp jų daugiau
siai buvo Kauno miesto 
ir rajonų gyventojų^ — 
737, antroje vietoje šiau
liečiai, po jų klaipėdie-

čiai, vilniečiai, panevė
žiečiai ir alytiškiai.

KANADOS LIETUVIAI 
REIŠKIASI CHEMIKŲ 
SUVAŽIAVIME

2000m. gruodžio rnėn. 
viduryje vyko 5 dienas 
trukęs Ramiojo Vandeny
no kraštų chemokų D- 
jos rengtas didžiulis su
važiavimas Honolulu mies
te.

Organizaciniame Komi
tete Kanados Chemikų 
Draugijai atstovauja pro
fesorius Albertas Jonas 
Vederas (jis yra gen.Po
vilo Plechavičiaus vai
kaitis).

Keturis pranešimus šia
me suvažiavime padarė 
Queens Universiteto prof. 
Viktoras Sniečkus. Taip 
pat pranešimą padarė 
McGill Universiteto prof. 
Romas Kazlauskas.

Lietuvoje
B.N.

• Lietuvos Archyvų De
partamentas šiomis die
nomis gavo vertingą mi
krofilmų siuntą. Joje bu
vo 7236 mikrofilmų kad
rai. Jie dabar bus sau
gomi Lietuvos ypatinga
jame archyve. Tai Lietu
vos istoriją atspindintys 
1940-1945 metų doku
mentai apie lietuvius Ru
sijos kalėjimuose 
gėriuose, 1941 m. 
vių trėmimus į 
gilumą, Gulago

m a, 
tai” 
ciją, 
ant 
riaus

yra 
duomenys 

, ešelonų 
pabėgimus iš 

daug

lagerių 
ir kitos 
represi- 
gaudavo 

apie

meto jo 
buvo 
žinių

BBC

sosti- 
nema- 

išgir- 
antras

nūs, jog tai 
sostinė. Kas 
reikia dar labiau 
kinti geopolitinę situaci
ją. Tuo tarpu Taliną ir 
Rygą visi žino. Norėčiau 
kad būtų kitaip" — kal
bėjo A.Zuokas. Jis kreip
sis ir į užsienio oro su
sisiekimo bendroves, kad 
reisuose 
Vilniaus keleiviams būtų 
dalijami 
Lietuvos

A.Zuokas derasi su CNN 
ir ITN televizijos sto
timis, kad oro progno
zių pranešimuose, Vidu
rio ir Rytų Europos že
mėlapyje būtų šalia 
Minsko, Varšuvos...

į Vilnių arba iš

žurnalai 
sostinę.

apie

ir la- 
lietu- 

Rusijos 
istorija 

ir sistema,dokumentai iš 
J.Stalino, L.Berijos, N. 
Chruščiovo ypatingųjų ap
lankų, kiti dokumentai 
iš 1940-1989 metų Lietu
vos istorijos.

• Sausio mėn. pabaigoje 
didžiausioje Vilniaus sa
lėje - Koncertų ir Spor
to Kūmuose-įvyko LDDP 
ir LSDP susijungimas. 
Nauja politinė jėga pava
dinta suvienytoji Lietu
vos socialdemokratų par
tija. Šios partijos pir
mininku vienbalsiai pa
tvirtintas buvęs prezi
dentas Algirdas Brazaus
kas, vienintelis kandida
tas į šį postą.

Algirdo Brazausko pa
vaduotojais tapo buvęs 
LDDP pirm,Česlovas Jur
šėnas ir

Šių dokumentų gavimu 
rūpinosi ir padėjo gauti 
Lietuvos Ambasada.

Dokumentų kopijos yra 
paliktos ir Rusijos ar
chyve, Kur būtų prieina
mos ir rusų istorijos 
studentams.

"Lietuvos Ryte" rašo- 
Kad~ "visiškai slap- 
pažymėtą informa- 
kuri patekdavo tik 
sovietinio diktato- 

ir jo kelių arti
miausių bendražygių dar' 
bo stalo, Rusija išplati
no palyginti neseniai.Tad 
Lietuvos Archyvų De
partamentas,pries metus 
pasirašęs sutartį su Ru
sijos Federaline Archyvų
Tarnyba, iš Maskvos par-—m įninkąs 
sigabeno mikrofilmus, ku
riuose yra iki šiol istori
kams sunkiai prieinama 
medžiaga.

Departamento deleguo
ti darbuotojai Rusijos Ar
chyve atrinko 1939-1959 
metų su Lietuva susiju
sią informaciją, nemažai 
jos paimta iš NKVD ir

2 psl.

nai. Buvusios LSDP na
riai mano, kad jų partija 
LDDP reikalinga tik įve
dimui į Socinterną. Jų 
nuomone, LDDP turi žy
miai didesnę partinio 
darbo patirtį ir organi
zacines struktūras, pa
veldėtas sovietmečiu,bei 
didesnius pinigus.

Tuo tarpu suvienyto
sios partijos vadovai pa
brėžia, kad nauja partija 
greitai taps ne tik gau
siausia - apie 20.000 
narių, bet ir įtakingiau
sia Lietuvos politinė jė
ga. .

Lietuvos Komunistų parc 
tija, nuo savo užuomazgų 
1916 metais, pavadinimą 
keitė jau dvyliktą kartą. 
Pirmosios lietuvių komu
nistinės irganizacijos, at
siradusios Rusijoje, va
dintos Rusijos Socialde
mokratų Darbininkų Par- 

rajonais. 
pavadini- 

keičiamas 
dažniausiai 
naudojamas 

Taigi 
į 

vėl 
marš-

tatymas dėl sovietų oku
pacijos žalos atlyginimo 
nebus kliūtis Rusijos Dū
mai ratifikuoti Lietuvos 
ir Rusijos sienos sutartį.

Lietuvos parlamenta^— 
rai Maskvoje taip pat su
sitiko su Rusijos pramo
ninkų ' ir verslininkų są
jungos prezidentu A.Vols- 
kiu ir aptarė abiejų ša
lių verslininkams aktua
lias temas transporto 
srautus, tarifų suregu
liavimą, ekonominių su
tarčių ratifikavimą.

Nors 
m as 
gana 
jame 
žodis 
jau 
LDDP 
apsivilkti krikšto 
kineliais.

lietuvių
partijos
buvo

dažnai,
buvo

"komunistų” 
persikrikštijusi 

, nepatingėjo

PATIKO ŠILUMA

Maskvoje Lietuvos Sei
mo delegacija susitiko 
su Rusijos Dūmos pir
mininko pavaduotoju 
L.LukiiYu, Dūmos Užsie
nio Reikalų Komiteto 
pirmininku D.Rogozinb 
ir Dūmos Parlamentari
nių Ryšių su Lietuva gru
pės vadovu A.Čiujevu.

"Mūs labai šiltai pri
ėmė ir yra patenkinti, 
kad mes’ atvykome, jau
čiame geranorišką Rusi
jos Dūmos deputatų 
poziciją kuo mažiau žiū
rėti į istorines peripeti
jas, o žiūrėti į tai, ką 
galima padaryti šiandien 
ir rytoj"-sakė Seimo Par
lamentinių Ryšių su Ru
sija grupės vadovas 
A.Matulevičius. (Užmiršo 
delegatai, kad Rusijai la
bai nesmagu pripažinti 
"istorines peripetijas" pra
eityje...). Jis sakėsi ga
vęs R.Ragozin'o pažadą, 
kad į Dūmos pavasario 
sesijos darbotvarkę bus 
įtrauktas Lietuvos ir Ru
sijos valstybės sienos su
tarties ratifikavimas.

Publikacijoje primena
ma, kad Lietuva šią 
1997 metais pasirašytą 
sutartį jau ratifikavo,ta
čiau Rusijos Dūma to dar 
nepadarė.

Kad tik 
nepriverstų
atstovus prakaituoti, kai 
su šypsenomis, susitikus, 
teks pasirašinėti dar

• Klaipėdoje atidarytas 
atnaujintas viešbutis "Pa
marys”, dabar pr i Klau
santis "Radisson SAS" 
tinklui. Pagrindinis vieš
bučio akcijų paketas pri
klauso norvegams.

Viešbutyje^ įrengti 75 
kambariai, iš jų penki 
butai, kuriuose yra sve
tainė, miegamasis ir vo
nios kambarys.Viešbutyje 
yra konferencijų salė, 56 
vietų restoranas ir ba
ras. Viešbučio vidaus ap
dailoje vyrauja jūriniai 
motyvai. Jis atidarytas 
uostamiestyje, atsižvel
giant į pramonės plėtrą 
ir turizmo srautą.Kaunas 
šitokiam projektui nebu
vo parinktas. Pirmasis 
"Radisson SAS" tinklo 
viešbutis Lietuvoje, prieš 
keletą metų, buvo atida
rytas Vilniuje, buvusiame 
"Astorijos" viešbutyje, 
Senamiestyje.
• Lietuvos Generalinis 

_ Konsulas Kaliningrade
(Karaliaučiuje) Ričardas 
Šlepavičius, visuomenei 
pristatė pusvalandžio 
trukmės laidą apie lietu
vių verslą 
Ji buvo 
per vieną 
liningrado 
"Kaskad"

Karaliaučiuje.
transliuojama

svarbiausių Ka-

laidų 
minės žinios".

"Ekono-

savaičių 
Laivinin

kai-

• Per keletą 
"Lietuvos Jūrų 
kystės" akcijų 
na vaistyoine’je vertybi
nių popierių biržoje paki
lo nuo 1,56 lt.iki 2,oi) lt.

• Lietuviškų kompiuterių 
gamintoja "Aiva sistema 
susiderėjo su olandų kom
panija "Advanced Power 
BV" dėl kompiuterių eks
porto į Olandiją. Steigia
ma bendra partnerių įmo
nė per metus į Vakarus 
eksportuos iki 
kompiuterių.

60.000

Apsau- 
Audrius

"šildymas" 
Lietuvos

buvęs LSDP pir-
Vytenis Andriu-“ gerokai neaiškias "broliš- • 

kas" sutartis...
Susitikime taip pat 

buvo aptartas dvigubo 
apmokestinimo išvengimo 
ir kitų ekonominių sutar
čių ratifikavimas.

Seimo narė K.Prunskie
nė po susitikimų Dūmoje, 
pareiškė viltį, kad anks
tesnio Seimo priimtas įs- mečio".

kaitis.
Verta 

ne visi 
nariai pritarė šiam susi
jungimui. Jungimuisi su 
LDDP nepritaria Radvi
liškio 
kai 
Ukmergės, Kupiškio, Pa
nevėžio, Vilkaviškio sky-

prisiminti, Kad 
buvusios LSDP

socialdemokratai 
kurie Kėdainių

• Buvęs Krašto 
gos ministeris 
Butkevičius apkaltino Vy
tautą Landsbergį prieš 
dešimtmetį bandžius iš
provokuoti jo nužudymą. 
..; V.Ląndsbęrgįs šiuos jam 
mestus kaltinimus pava
dino dar vienu A.Butke
vičiaus kliedėjimu ir svai
čiojimais.

1991-ųjų Sausio 13-os 
įvykių 10-ųjų metinių 
proga įtakingas Lenkijos 
dienraštis "Rzeczpospo
lita" paskelbė didelį 
straipsnį "Testamentas, 
perskaitytas po dešimt-
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Automatiškai valdoma kosminę stotis MIR, pirmoji 
tokia anot Rusijos skrydžių valdymo centro 
specialistų, yra paruošta baigti savo egzistenciją po 

problemų nestokojančios,14 metų sėkmingos, kad ir 
erdvių kelionės.

• Naujuoju Generalinės 
Prokuratūros vadovu sep- 
tynerių metų kadencijai 
Prezidentas paskyrė 
A.Klimavičių. Tuo tarpu 
buvęs Generalines Proku
ratūros vadovas K.Pėd
nyčia teismo prašo jo at
leidimą pripažinti netei
sėtu ir priteisti 12 mė
nesių atlyginimų dydžio 
kompensaciją. Grąžinti į 
Generalinės Prokuratū
ros vadovo pareigas jis 
nereikalauja.

Kai kurie teisininkai 
spėja, kad teismas nepri
ims sprendimo dėl K.Pėd
nyčios atleidimo be 
Konstitucinio Teismo iš- 

naujasis 
įstatymas 
Konstitu- 

Skunde Administra
ciniam Teismui, K.Pėd
nyčia prašo teismo su
stabdyti jo bylą ir kreip
tis į Konstitucinį Teis
mą dėl pataisų ir Kons
titucijos atitikimo.

Pažymima, kad jei 
Konstitucinis Teismas nu
spręstų, jog Prokuratū
ros įstatymo pataisos 
prieštarauja Konstituci
jai, o teismas K.Pėdny
čios atleidimą pripažintų 
nepagrįstu,

aiškinimo, ar 
Prokuratūros 
neprieštarauja 
cijai

jis galėtų 
beveik 150 

litų kompen-tūkstančių 
sacijos.

• Lietuvos Politinių 
Kalinių ir Tremtinių Są
junga išplatintame pra
nešime paragino Seimą 
neįteisinti "amoralių" 
Lošimų Namų ir sugriež- gistrantų atlikto tyrimo 
tinti bauožiamąją atsako
mybę už jų nelegalią 
veiklą."Sutinkame su Lie
tuvos Vyskupų Konferen
cijos nuomone, kad azar
tiniai lošimai skatina no
rą greitai praturtėti kitų 
sąskaita"- teigiama pra
nešime.

LPKTS manymu, lo
šimo namai "siejasi su 
amoraliais pasilinksmi
nimais, narkotikų pre
kyba, skatina polinkį al
koholiui ir narkotikams, 
moralinį palaidumą".

Beje, politiniai kali
niai ir tremtiniai mano, 
jog lošimo namų legali
zavimas dar labiau pa
blogins ir be to sudėtin
gą kriminologinę padėtį 
Lietuvoje, bus sudarytos 
sąlygos didesniam žmo- 
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nių skaičiui įsitraukti į 
azartinius lošimus. Pa
sak LPKTS, Azartinių Lo
šimų įstatymas gali pa
daryti ne tik moralinės, 
bet ir materialinės ža
los, nes azartinių lošimų 
įteisinimas sudarytų dar 
vieną prielaidą piinigų 
plovimui.

DIDĖJA SUSIRŪPINIMAS 
NARKOMANIJA

"Lietuvos Aido" publi
kacijoje "Centristai su
sirūpino narkomanija" ra
šoma, kad Centro 
Sąjungos atstovai Parla
mente ir Vilniaus Savi
valdybės Taryboje ragina 
Vyriausybę skirti daugiau 
dėmesio narkomanijos 
prevencijai. Sausio rnėn. 
17d. spaudos konferenci
joje parlamentaras G.Ši
leikis teigė, jog valsty
binėje Narkotiku Kontro
lės ir Prevencijos pro
gramoje iki . 2003 me
tų turėtų būti skirta dau
giau dėmesio visuomenes 
ir savivaldybių bendra
darbiavimui bei konkre
tiems finansiniams įsi
pareigojimams. Jis para
gino premjerą R.Paksą 
asmeniškai įsipareigoti 
sekti kovą su narkomani
ja ir prisidėti patari
mais.

Vilniaus Pedagogikos 
Universiteto padegogikcs 
katedros vedėja G.Kvies- 
kienė teigė, jog narko
manijos išplitimas pa
siekė katastrofišką lygį. 
Pasak jos, VPU—to ma- 

duomenimis, 90% Lietu
vos moksleivių yra nors 
kartą bandę vartoti silp
nųjų narkotikų, o juos re 
guliariai vartoja apie 
25% moksleivių! Ji tei
gė, kad Vyriausybe 
nevykdo arba tik iš da
lies vykdo anksčiau pri
imtos kovos su narkomar 
jiija ir jos prevencija 
programas, dažniausiai ko
vodama ne su narkoma
nijos priežastimis, o jos 
pasekmėmis.

Juragiuose tuomet veP 
Svarbiausia, juk yra ga- kusi Lietuvos Radijo ir 

televizijos stotis, tapo 
langu į Europą. Pro tą 
langą pasaulis 
plieno pabaisas 
sias per pačią Lietuvos 
širdį, kruviną smurtą ir 
prievartą, žmonių susi
telkimą.

limybė pasinaudoti kad 
ir Kanados ar Amerikos 
institucijų bei gydytojų 
socialinės rūpybos dar
buotojų patyrimu!!! Gal
gi, kai kurie dviračiai 
jau išrasti ir jokia gėda 
tuo pasinaudoti.

Rūmai Sydnėjuje saulėlydyje
AUSTRALIJAI - 100 VALSTYBINGUMO METŲ

Uosto Tiltas ir Operos 
• "Vievio paukštynas" 
2000 metais pasiekė 72 
mln. litų apyvartą ir už
dirbo apie 9 rnln.lt. gry
nojo pelno.

• Dešimtąja Lietuvos Ra
šytojų Sąjungos laureate 
tapo poetė Judita Vai
čiūnaitė, šį apdovanoji
mą pelniusi už naujausią 
savo eilerščių rinktinę 
"Debesų arka".

Rašytojų Sąjungos Pre
mija, pagal tradiciją, 
įteikta sausio mėn.Gd. 
per Trijų Karalių dieną.

Renata Vėberytė

• Naujuosius Metus Lie
tuvoje šventė vašingto- 
niečių šeima, buvusi kau
nietė 
ir jos vyras amerikietis 
Džefris bomanas. Ši po
ra mūsų šalyje išgarsėjo 
po to, kai Washington^, 
priešais Pusiaujo Gvinė
jos Ambasadą, surengė 
protesto demonstraciją 
prieš šios Afrikos vals
tybės valdžios ir pirmiau
sia kariškių, sulaikiusių, 
o vėliau užgrobusių ir 
nusiaubusių laivą "RY
TAS", savivalę.

Protesto akcijos inicia
torius buvo Džefris, 2 
metus tarnavęs JAV ka
ro laivyne.

• AB "Alytaus Tekstilė" 
(AT) pirkėjai Singapūro 
finansinė grupė "Tola- 
ram Group" (TG) gali bū
ti išprašyta iš Lietuvos 
už įsipareigojimų nevyk
dymą, 
fondas 
imasi 

Valstybės turto 
(VTF) pagaliau 

ryžtingų veiksmų

1901m. sausio mėn.ld. Australija sujungė 7 te- 
ritorijas-provincijas į vieną valstybę.

Gyventojai yra trijų skirtingų rasių ir kultūrų- 
pirmykščiai abrigenai australai, antri — imigravę 
europiečjai nuo 1788m., kuomet kapitonas Phillipas 
įsteigė čią pirmąją nubaustųjų už kriminalinius nusi
kaltimus tremtinių koloniją. 1868m. toks krimina
listų įvežimas buvo sustabdytas. Per 80 metų jų 
buvo atvežta apie 200.000.

Atradus aukso, pradėjo atvykti ir nauji kolonistai.
Trečia įsikūrusi čia rasė yra malajai mongolai.

Pirmasis įsteigtas miestas yra Sydney. Sostinė- 
Canberra.

Susidariusios 6 kolonijos tiesiogiai priklausė Di
džiajai Britanijai.

Laikui bėgant, šešios sritys, teritorijos išgavo 
vis daugiau teisių ir galų gale visišką savivaldą.

Nuo 1911m. įjungta ir Šiaurinė Teritorija su 
sostinės distriktu. Australijos valdžiai taip pat pri
klauso Naujosios Gvinėjos Papua provincija bei 3 
salos.

Po I-jo Pasaulinio Karo buvo į Australiją atsi
kėlę lietuvių iš Škotijos, o pirmasis Pabaltiečių 
transportas po II-jo Pasaulinio Karo pasirodė 1947m. 
lapkričio mėn. 28d. Perth uoste. Taip pradėjo pri
verstinų emigrantų gyvenimą Australijoje keli 
šimtai viengungių lietuvių, pasirašę 2-jų metų darbo 
sutartį. Privalėjo dirbti skirtą darbą nurodytose vie
tose: tiesė kelius, dirbo kasyklose ir žemės ūkyje. '

, Švenčiant J-ąjį valstybingumo šimtmetį,š.m.sausio 
mėn.ld., auštant, dykuminėje srityje, festivali 
pradėjo aborigenų genties 7 vyrai, kurie mušė laz
domis signalinius ritmus išdžiuvusios Todd upės 
dugne, kviesdami visus australus šventėn. Vėliau 
sostinėje Min.Pirmininkas John Howard ir 
generalinis gubernatorius William Deane dalyvavo su 
kitais vyriausybės nariais atkurtoje federacinėje 
ceremonijoje.

Sužinojome, kad mūsų Montrealio telkinio 
atstovai, sugrįžę iš Jaunimo Kongreso, vykusio 
Australijoje, ruošiasi Popietei, kurioje papasakos vi
siems savo įspūdžius.

• Prieš 10 metų,atmin
tiną Sausio 13-osios nak
tį, Garliavos parapijos ir 
aplinkinių kaimų gyven
tojus pažadino bažnyčios 
varpai ir kreipimasis iš 
Juragių stoties į gyven
tojus, kviesdamas telk
tis prie radijo pręgrarnų 
retransliavimo stočių.

sutrinkite nedidelį 
stikline vandens. į

ŽUVIS GALIMA SUVILIOTI IR...MAKARONA1S!
Jeigu pritrūksta žuvims masalo, panaudokite plo

niausius makaronus-vermišėlius. Tokį išradingą būdą 
apgauti žuvis žiemos žvejybose siūlo Lietuvos meš
keriotojai:
• Smulkiai sutarkuokite ar 
raudoną burokėlį ir užpilkite^
marlės maišelį įberkite 2-3 šaukštus makaronų ir 
užvirę, įdėkite į puodą su burokėliais. Užvirus van
deniui, vermišėlius puodelyje dar palaikykite 3—4 
minutes, kad jie suminkštėtų. Nuo burokėlių jie 
įgaus raudoną spalvą. Tada makaronus pagardinti 
vaniliniu cukrumi ar kitais, žuvims patinkančiais 
kvapais.

Nepervirinti makaronai puikiausiai laikosi ant 
kabliuko, o žuvys juos griebia neblogiau negu 
brangiai kainuojančias lervas.

• Eydeka, pačiupusi žvejo užkabintą žuvelę-masalą, 
jos is karto nenuryja, o palaiko žiobtuose. Todėl 
patyrę žuvautojai neskuba užkirsti, tik patarnpčioja 
valą, imituodami tikros žuvelės norą išsivaduoti iš 
nasrų. Tada lydeka paplaukia į šalį ir skubiai nu
ryja masalą kartu su kabliu. Tai ir kirsti laikas. 
Traukiant, valas turi būti visą laiką įtemptas.

• Sumeškeriota žuvis ypatingai skani, iš keptų, 
kytų, marinuotų, virtos žuvienės sriubos, dar 
siminkime ir kimštos žuvies patiekalą.

išvydo 
ropoju-

rū- 
pri-

3 ps£

rnln.lt


Tai galėtų būti elektroninis puslapis, CR-ROM, 
vaizdajuostė, kompaktinis diskas, muzikos, teatro 
ar rašyto žodžio kūrinys, plakatų-reklamų serija, 
netgi "komikų^ knygelė ar kitas originalus darbas, 
iškeliantis M.Valančiaus skatintas moralines verty
bes^

Šią 1000 dol.premiją parūpina Labdarių Draugija, 
vadovaujama dr.Lino Sidrio, nes .šios organizacijos 
veikla taip pat pagrįsta M.Valančiaus krikščioniško
mis, humanistinėmis ir tautiškomis idėjomis. 

____  Darbai turi būti atlikti iki mokslo metų pabaigos 
tikinčiuosius, šruko slavizmą ir stačiatikystę, įs sto-> 2003-čių metų metų birželio mėnesio. Tolimesnes 

' ’ ‘ ~ w ~_____________ informacijas teikia Gabrielius Žemkalnis, PLB
Atstovybė Lietuvoje,Gedimino pr.53, LR Seimo III 
rūmai, VILNIUS,2002, Lt e-mail:plbav@.rc.lrs.lt 
ir Laima Zliobienė,1500 Lake Shore Dr.South, 
Barrington, IL 60010, USA. e-mail: lzlioba@hotmail 
com y »Laima Zliobiene 
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• Laisves Sąjunga, li
kusi be į Seimo išrinkto 
savo lyderio V.Šustausko, 
nesugeba atlikti valdžios 
darbų. Kaune tyliai yra 
formuojama nauja kon
servatorių, liberalų, cent
ristų ir socialliberalų ko
alicija. Atrodo, Kauno 
miesto mero postas turė
tų atitekti dabartiniam 
pirmajam vicemerui- kon 
servatoriui 
čiui, pirmojo 
socialliberalui 
šauskui. 
ti kartu 
toriais 
laukti 
mo" 
kas.

Laisvės Sąjungos darbo 
stilius nesikeičia — svar-

PRE MT J 6 M š
Vysk. Motiejaus VALANČIAUS jubiliejui paminėti

2001-jų metų, vasario mėn. 16 d.sueina 200 
m.nuo vysk.Motiejaus Valančiaus, vieno iŠ didžiųjų 
19-tojo Šimtmečio Lietuvos asmenybių, gimimo.

Tamsiausiu ir tragiškiausiu Lietuvai metu, kai 
caro valdžia engė žmones, juos trėmė j Sibirą už 
lietuvišką žodį ir raštą, griovė bažnyčias, persekiojo 

jo į darbą Bažnyčiai ir Žmogui.
Valančius ir jo įtakoje išauklėti jauni kunigai 

mokė Žmones krikščioniškųjų vertybių, n e valdžios 
- rusišką, ar ponų - lenkišką, o kaimo valstie
čių - lietuviška kalba. Tuo jis išreiškė oagarb^ 
paprastam žmogui, jo kilmei, jo kultūrai, kalbėjo is 
širdies į širdį, kėlė dvasią, gydė nuo pragaištingų 
įpročių. Nenuostabu, kad jis sulaukė daugybes pa
sekėjų.

Pastebėjęs, kaip didžiausią nelaimę žmogaus 
gyvenime nesą alkoholizmas, Valančius prie parapijų

•_ Telšių rajone yra įsi
kūręs Anulėnų Paukšty
nas, priklausantis įmonei 
’’Plungės grūdai". Jis vie
nintelis Lietuvoje pra
moniniu būdu auginantis 
žąsis, kurios sveria 3- 
4.5 kg.

Kalėdų ir Naujųjų Me
tų proga 5()u žąsų paukš
tyne užsisakė "Lietuvos 
Energija’’ bei Klaipėdos 
oendrovė "Vega".

gyvenime nesą alkoholizmas, Valančius prie parapijų 
steigė Blaivybės Brolijas. Sutapatinus blaivybę su 
krikščioniškomis dorybėmis, į ją pritraukė daugiau 
kaip keturis penktadalius katalikiškosios krašto 
gyventojų dalies ir didelį skaičių kitatikių. Valan - 
čius tapo švyturiu, kuris rodė kelią iš degradacijos 
ir alkoholio liūno į prasmingesnį, vertingesnį ir lai
mingesnį gyvenimą.

Žmonės atgavo savigarbą, pasitikėjimą, viltį. O 
kai akys pamato geresnį rytojų, kojos randa keliai, 
rankos pakelia naštą. Pakilusi žmonių dvasinė 
būklė, kultūrinis lygis ir tautinis susipratimas 
eventualiai atvedė tautą į savarankišką, nepriklau
somą gyvenimą, tapo akstinu Lietuvos valstybingumo 
atkūrimui.

Valančiaus ganytojiška veikla siejosi su jo 
pastangomis švietimui, analfabetizmo naikinimui, 
raštingumo kėlimui, spaudos, istorijos ir folkloro 
gaivinimui.

Tapęs vyskupu, jis ėmė smarkiai plėtoti pradinį, 
mokymą lietuvių kalba, prie parapijų steigė mokyk
las. Suorganizavo lietuviškų knygų spausdinimą Ryt - 
prūsiuose, materialiniai ir organizaciniai sudarė są
lygas jas platinti Lietuvoje, rėmė bibliotekas,pa
dėjo knygnešiams. Tuo tikslu pats parašė ir išleido 
eilę, knygų religinėmis, istorinėmis ir didaktinėmis 
temomis.

Verti prisiminti jo beletristiniai kūriniai:”Palan- 
gos Juzė", "Mikė Melagėlis", "Guvus Vincė", "Ge
roji Onelė" bei kiti prozos raštai. Jis rašė papras
tai, patraukliai, labai vaizdingais liaudies žodžiais 
bei išsireiškimais. Įdomus ir reikšmingas jo tauto
sakos rinkinys - posakiai, patarlės, papročių apra
šymai. Jo tvirtinimu, "lietuvių liaudies kūryba yra 
ne tik savarankiskas ir gyvybingas reiškinys, bet ir ; 
tvirčiausias tautines kultūros pamatas, 
neįmanomas ir pačios Tautos Atgimimas.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba šiam 
jubiliejui paminėti, sukūrė keletą projektų. Jų 
tikslas yra plačiau atskleisti M.Valančiaus krikščio
niškąsias ir humanistines idėjas bei iškelti jo 
skatinamas vertybes, kurios kėlė žmonių dvasią, w 
tvirtino jų charakterį, jungė juos į bendrą, tikslą ir # 
tuo padėjo pagrindą Lietuvos valstybingumo $ 
atstatymui bei įtvirtinimui. #

PLB Įsteigė dvi vienkartines stipendijas išeivijos * 
studentams - uz disertaciją ir už rašinį - mokslinę # 
studiją, apie vysk.Motiejų Valančių pasirinkta tema. $ 
Pavyzdžiui, M.Valančiaus asmenybė bei laikmetis; $ 
jo vieta, veikla ir įtaka Lietuvos formavimosi $ 
procese; jo įnasas kuriant ir formuojant tautinę # 
Švietimo sistemą; jo literatūrinis palikimas. $

Medžiagos rinkimas turėtų būti atliktas Lietuvoje# 
Studentams patarti sutiko Lituanistikos Katedros# 
Illinois Universitete Čikagoje prof.dr.Violeta# 
Kelertienė ir Vytauto Didžiojo Universiteto prof.dr.# 
Egidijus Aleksandravičius. Vertinimo komisijoje taip# 
pat sutiko dalyvauti prof.Giedrius Subačius. #

Stipendijoms skiriama 3.000 dol. uŽ disertaciją,# 
1.000 dol. už studiją - mokslo darbą.

* *

* * ** *
* ** ** #* * 

be kurie #
* *
* 
*

* # * * * *

K.Starkevi- 
vicemero- ■

E.Tama- 
"Geriau dirb-
su konserva- 

nefgu Kaune su- 
tiesioginio valdy-

- teigia E.Tamašaus-

biausių sprendimų projek
tai miesto Tarybos na
riams pateikiami pries 
pat posėdžius ir taip 
LLS prastumia sau nau
dingus sprendimus. Bend
rai dirbti su Laisvės Są
junga beveik neįmano
ma, nes jie daugiausia 
dėmesio skiria ne par
tiniams,bet asmeniniams 
interesams."

• Socialiniai darbuotojai 
Naujųjų ivietų išvakarėse 
pasveikino tris kaunietes, 
pradėjusias antrą savo 
gyvenimo šimtmetį. Vy
riausiai miesto gyvento
jai yra 112 metų. 
Naujuosius Metus sutiko 
5u šimtamečių. __-_-___—

"Plungės grūdai", kaip 
ir anksčiau, prieš Kalė
das, savo darbininkams 
įteike dovanų po žąsį.

Kaip žinoma, yra ir im
portuojamos žąsys,kurios 
kaip rašoma, yrtų 2-3 li

že- p 
ne
ne

tais pigesnės, tačiau 
maičiai mano, kad 
žiūrint to, parduos 
mažiau kaip pernai.

• Ankstų rytą t savo bute, 
Vilniuje buvo surastas ne
gyvas 45 metų verslinin
kas, buvusio Seimo nario 
Audriaus Butkevičiaus by
los pagrindinis^ liudytojas, 
Klemensas Kirša.

Buvusio "Degos" bend
rovės generalinio direk
toriaus prabangiai įreng
tame keturių kambarių 
bute pareigūnai rado daug 
tuščių butelių.

Taigi...
Problemų sprendimas 

buteliuose?

Mažosios Lietuvos Enciklopedija
(priekinis Enciklopedijos viršelis 
nas iš šio tomo puslapių)

f. H,..s .If!/-.., Kr. M VU -

ir vie-

5rM;

arkk-Uui.

Mažosios Lietuvos Enciklopedijos pirmasisEsame liudininkais istorinio įvykio: 
tomas jau skaitytojų rankose!

Daugelio pasišventusių Mažajai Lietuvai veikėjų, specialistų, mokslininkų 
nesavanaudiškas triūsas apvainikuotas enciklopedijos viršelyje berymančios mažlietuvės 
viltimi: buvo ir bus gyva Mažoji Lietuva, pasaulis girdės mažlietuvius, Mažoji Lietuva 
neištrinta iš lietuvių atminties, už ją kovos kartos!

Dalis milžiniško darbo lyg ir išbaigta: apie 200 mokslininkų, specialistų, 
bendradarbių, konsultantų išguldė pirmajame tome apie 3000 straipsnių, 2000 iliustracijų

PLB taip pat įsteigė premiją už išeivijoje # pirmajame tome; kruopščiai atlikta viskas, kas įmanoma: iš po pasaulį išsimėčiusių ir taip 
sukurtu originalų darbą laisva tema apie vysk.Mo- * negausių šaltinių, veikalų, metraščių, periodinių leidinių surinkta beveik viskas, kas 
tie jų Valančių, jo kūrybą ir - ar - propaguotas # įmanoma.
idėjas. Pavyzdžiui, "Blaivybė M.Valančiaus raštuose;# Sovietmečiu net senosios knygos ir kiti šaltiniai apie Mažąją Lietuvą buvo 
posaktaT sUu ' nTultraXT^U; jo^^albo^ - zo^ynof 8 najkinami ” slaptuose fonduose slepiami nuo visuomenės. Net iki šiol Lietuvoje 
vaizdingų. išsireiškimu oamškinimai - oamokos; tau- 8 nelsįlsta ™,snlll btbhografimų zmynų apie Mažąją Lietuvą. Tad enciklopedijoje 
tosakos, patarlių iliustracijos; to laikmečio - knyg-# pateikti išplėtoti literatūros šaltinių sąrašai - tai kelrodžiai busimiems šio brangaus krašto 
nėšių, pasipriešinimo lenkponiams, žandarų pergudra- # tyrinėtojams.
vimo nuotykiai, atsispyrimas nudvasinimui’ir nutau-# Sumanymas parengti ir išleisti šį istorinį veikalą iškeltas ir priimtas Mažosios 
tėjimui, istorijos-geografiniy vietovių iliustracijos# Lietuvos Fondo suvažiavime 1995 m. rugsėjo 2 d. Čikagoje. Buvo sudaryta ir 
bei kita. * parengiamoji MLE redakcinė valdyba, į kurią įėjo aktyviausieji MLF nariai: W.
4 psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.3
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Saugant musų gamtinį turtą
Jean Fau yra vyriausias Kanados parkų apsaugos skyriaus (Parcs Canada I Parks Canada) 
miškininkas. Jis drauge su savo kolegomis saugo augmeniją ir gyvūniją mūsų nacionaliniuose 
parkuose. Jie taip pat padeda kanadiečiams susipažinti ir džiaugtis šiomis nepaprastomis 
vietovėmis. 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
W ji

k-/’ hf A ZAj

DAR NEPAS1MOKE
į Šiaulių Vyriausiąjį 

Policijos Komisariatą krei
pėsi vienuolika žmonių, 
kurie nusiskundė dėl afe
ristų išnaudojimo ir ap
gavysčių. Du šiauliečiai 
už įdarbinimą Ispani
joje jiems sumokėjo po 
3U0v JAV dolerių,bet vos 
įvažiavę į Lenkiją, jie 
buvo palikti,© palydovai 
dingę. Nuvykus prie Len
kijos sienos, "darbdaviai" 
pasakė, kad per pasienio

kontroles postą reikia va
žiuoti atskirai, 
bendrakeileiviams 
žiuoti į Lenkiją 
ten laukti prie degalinės. 
Vėliau, pasienio 
jie sužinojo, kad 
mieji net nebuvo 
vę į Lenkiją...

Šiauliuose Ekonominių 
Nusikaltimų Tyrimo Sky
riaus pareigūnai netru
kus surado apgavikus.Tai 
buvo šiauliečiai J.Jokū
baitis ir A.Bernatonis.

• Seimo narys
dauskas posėdyje klausė, 
ar Vyriausybe nesirengia 
legalizuoti ir prostitu
cijos. O Konservatorių 
Frakcijos seniūnas A.Ku
bilius, kritikuodamas įsta
tymo šalininkų logiką "le 
galizuoti iki šiol nelega
lų Duvusį dalyką", pa
siūlė įteisinti ir vagys-

Bendikas,^. Buntinas, L Laisvėnaitė, J. Lampsatis, L Andruškevičfcne, H. Lapinienė 
prof. V. Pėteraitis, A. Paulaitis, L Šemaitė - Meiklejohn, R. Žviliūtė - Jocienė. Jų dėka * 
buvo sukaupta apie 20 tomų enciklopedijai tinkamos archyvinės medžiagos, kuri pasirodė 

’ būtina tikslesniam ir pilnesniam enciklopedijos parengimui.
1996 metais Vilniuje bei Klaipėdoje jau įvyko pirmieji MLE rengimo ir leidimo 

pasitarimai, dalyvaujant 60-čiai Lietuvos mokslininkų bei specialistų. Tuomet ir išryškėjo 
Mažosios Lietuvos enciklopedijos pagrindiniai bruožai: apimtis, struktūra ir metodika.
MLE sudarys keletas tomų, kuriuose numatoma išspausdinti apie 3000 straipsnių ir keletą 
tūkstančių iliustracijų.

Išskirtinė šio leidinio svarba — tai galimybė įamžinti nykstantį ar jau prarastą 
lietuvininkų, prūsų ir kuršių kultūros paveldą, turintį neįkainuojamą vertę ne tik lietuvių 
ar kitų baltų, bet ir visos Europos kultūrai.

Šioje enciklopedijoje pirmenybė teikiama tam, kas lietuviška, prūsiška, kuršiška, 
baltiška, taipogi iškeliami Mažosios Lietuvos ir Tvankstos gyventojų autentiški ir 
išskirtiniai bruožai, jų ypatumai ir savitumai.

Su pagarba ir meile joje pateikiama Mažosios Lietuvos ir Tvankstos istorija, 
proistorė, kultūra, kalba ir tarmės, religinė ir grožinė literatūra, liaudies ir dailusis menas, 
kaimo ir miesto architektūra, muzika ir teatras, kultūros ir visuomenės veikėjai, būreliai, 
draugijos, sambūriai, organizacijos, susivienijimai, žmonės ir kraštas su savo upėmis, 
ežerais, kalnais ir kalneliais, lietuvininkų kartomis, gyvenvietėmis ir parapijomis, 
atmintinais lietuvininkų telkiniais, kuriuose reiškėsi kultūros darbuotojai, visuomenės 
veikėjai, mokytojai, kunigai ir sakytojai.

Mažosios Lietuvos Enciklopedijoje paminimi ir tie rytprūsiečiai vokiečiai, kurie 
įnešė savo indėlį į Mažosios Lietuvos kultūrą bei krašto gerovę. Su skausmu prisimenama 
germanizacija, pokario Kaliningrado srities veikėjai, krašto okupantai, niokotojai, 
prievartautojai ir žmonių naikintojai bei vykdyta ir vykdoma Mažosios Lietuvos krašto 
kolonizacija bei rusifikacija.

Tai pirmoji tokio pobūdžio enciklopedija lietuvių kultūros istorijoje, nes ji pateikia
tik su Mažąja Lietuva ir Tvanksta susijusius straipsnius, nuotraukas bei įvykius... £ M.K.Čiurlionis. "Jūros sonata". Finale.
Enciklopedija viename puslapyje talpina išeivių bei Lietuvos specialistų skirtingos * ’
gyvensenos mintis ir žodžius. Tuo enciklopedija dar vertingesnė Lietuvos istorijai .bei * llietutoog jfonbatf
ilgai tarnaus lietuvių tautai. # MAŽOSIOS LIETUVOS FONDUI aukojo:

MLE rengimo darbo ėmėsi Mokslo ir enciklopedijų leidykla Vilniuje. Pagrindiniai $ ^skll®ust^e“ po $100,-
vadovai, kurių dėka enciklopedija išvydo pasaulį, yra: Mažosios Lietuvos Enciklopedijos # Lukošius; išganytojo P-još Moterų D-ja 
Vyriausiasis organizatorius ir tvarkytojas prof. Vilius Pėteraitis, vyr. redaktorius Zigmas * Karaliaučiaus Krašto mokykloms; $50,- 
Zinkevičius, vyr. red. pavaduotojas Martynas Purvinas, pavaduotojas leidybai Vytautas $ Sturm (550); $45,-Erikas Petrus (700).
Kaltenis, atsakingasis sekretorius Vytautas Gocentas ir daugleis kitų. ... "Aukos Mažosios Lietuvos Enciklopedijos parengimui-

Nėra jokios abejonės, kad ant kiekvieno istoriškai ir kultūriškai susipratusio lietuvio * $ 2.500,- V.Peteraitis (15.565); po $100,- G.Mont-
rašomojo stalo privalo gulėti šis Mažosios Lietuvos istorinis - kultūrinis lobynas - $ viliene (600); J.Rukšėnienė (200); L.Balsienė (1.480),
Mažosios Lietuvos Enciklopedija. . . 5 Nuoširdžiai dėkojame visiems,padidinusiems

Enciklopedijos Įsigijimo klausimais maloniai prašome kreiptis pas: J [našą. Sveikiname A.Brazį, stojusį [ Mažosios
Ievą Andruškevičienę, Montrealis, tel. (450) 681-2621 * Lietuvos Fondo mecenatu eiles.
Ievą Adomavičienę, Torontas, tel. (416) 767-9171 . .. * Fondo ValdybaDonaldas Giedrikas * c******##**#*^*####:**:*##*****:*:*##*:*:***:#*:##**:*:#*#

B.Bra- tęs, kaip tam tikras pa
jamas duodantį užsiėmi
mą... Jeigu tik atsikvo
šėtų visi savą valstybę 
apiplėšinėja ntys išeikvo
tojai, nereikėtų ieškoti 
trūkstamų pajamų per le
galizuojamų azartinių lo
simų namus.

kauniečiai šventė Rotu
šės Aikštės teritorijoje 
ir jos prieigose. Čia su
sirinko daugiau nei 50u0 

ir sukėlė tikrą 
raketų ir dūmų 
Tai visiškai už-

Nurodė 
va- 

ir jų

2001.II.6

• Naujųjų Metų sutikimą

žmonių
ugnies
chaosą.
gožė iš scenos sklindan
čius sveikinimus ir dai
nas per sumontuotą apa
ratūrą.

poste 
įtari a- 
įvažia-

«•

*

•v.-.

Birutė 
(70ūj- 
Petras

http://www.canada.gc.ca


NORINTIEMS GAUTI STIPENDIJĄ, 
KANADOS LIETUVIŲ FONDAS PAKARTOTINAIKANADOS LIETUVIU

veiklai ir STUDENTAMS
galima gauti "PARAMOS"

yra 
garso

moderni 
kanalų

ŠAULIUOSE ANTRAS MO- 
DER1MUS KINO TEATRAS.

Šiauliuose,Pėsčiųjų bul
vare, auris atvėrė atnau
jintas kino teatras "Lai- 
Kas". Dabar tai vienin
telis nedidelis, 115 vietų, 
Kino teatras Lietuvoje, 
kuriame 
astuonių
"Dolby Digital Surround 
EX" aparatūra. ToKia 
aparatūra yra ir kino ir 
kultūros centre "Saulė". 
Ji atvežta iš JAV,o kino 
projektorius įsigytas Vo

kietijoje. Buvusia^ nejau
kią kino "Laikas" salę 
perprojektavo architek
tas Algimantas Černiaus
kas.

Kino salėje sumontuo
tos iš Suomijos gautos 
ne naujos, tačiau labai 
patogios ir išvaizdžios 
kėdės, apšviesti laiptai. 
Kino teatro atnaujinimui, 
beveik pusės milijono li
tų paskolą, paėmė savi
valdybė, kino aparatūra 
įsigyta išperkamaja nuo
ma už 230 tūkst.litų.At
naujintame "Laike" bus 
rodomi žymiausi europie- 
tiški filmai bei filmai 
vaikams. Vasarą kino te
atro kavinukės siena at
sivers į Pėsčiųjų bulvarą.

ORGANIZACIJŲ
STIPENDIJŲ ANKETAS 
ir "PRISIKĖLIMO" Kooperatyvuose.Galima pasiimti 
ir prie Raštinės durų prikabintų vokų arba prasyti 
paštu.
MONTREAL Y JE - kreiptis i Brohiu Stankevičių, 
OTTAWOJE - V.Radžiu, HAMILTONE - J.Krišto- 
laitį, LONDONE - E.Petrauską.

Užpildytos ORGANIZACIJŲ Veiklai arjketos 
privalo pasiekti FONDO RAŠTINE PRIES s.mv 
KOVOvmėn.5 diena, o STUDENTŲ -PRIEŠ 
GEGUŽĖS mėn. 31 dieną.

Prašymai iš LIETUVOS rašomi laiško formoje, 
b e anketos.

PRANEŠA Š A L F A S S :
2001 m. Vyru Senjoru (1966m gimimo ir vyresnįų- 

ju), ir Veteranų (1961m.gim.,ir vyresniųjų) KREPŠI
NIO PIRMENYBES įvyks s.m. KOVO mėn.31- 
balandžio mėn.1 d. d., HAMILTONE,Ont.,Vykdo 
Hamiltono LSK "KOVAS".

Galutinė komandų registracija privalo būti atlik
ta iki Š.m.kovo mėn.9 d. imtinai, Siuv

Arvydas Šeštokas, 1411 Winterbourne Dr.
VILLE, Ont., L6J 7B5.
905- 8292183 darbo;
mail: sestokas@.aol.com

Dalyvavimas atviras visiems 
bams bei kitokiems vienetams, «««
metine ŠALFASS nariu registraciją.

SALFASS: Krepšinio Komitetas ,
Centro Valdyba j

d. imtinai, Šiuo adresu: 
., OAK- 

Tel: 905-829-2289 namų; 
Faksas: 905-829-5641; E-

ŠALFASS-gos klu- 
atlikusierp.s 2001 m,

• MAIRONIO Mokykla 
prisidės prie Vasario 16- 
sios minėjimo, kurį ren
gia KLJS-ga Prisikėlimo 
Parapijoje. Programa pa
vadinta "Žengiam per 
Lietuvą".

PATARLES IR PRIEŽODŽIAI

• Daina ašarų priešas.

• Daina darbą nudirba.

• Daina debesius sklaido

Daina

Daina

APIE DAINĄ

daina rūpesčius baido.

daina darbą lengvina.

daina priešus tildo.

ašaras nušluosto.

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose -

anrAt A** lietuvių kredito 
r 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
PASKOLAS
Asmenines nuo.. 
nekiln. turto 1 m.

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).....................................2.50%
1 m. ind.......................................... 5.00%
2 m. Ind.......................................... 5.10%
3 m. ind...........................................5.25%
4 m. Ind. 1....................................... 5.35%
5 m. ind...........................................5.50%

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

4.25%
4.25%
4.85%
5.00%
5.10%
5.25%
5.35%

7.80%
7.35%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

• Toronto Lietuvių Slau
gos Namų statybai nuo 
2000m. sausio mėn. 1d.' 
iki 2000m.gruodžio mėn. 
27d. organizacijų, asme-( 
nų ir is palikįmų suau
kota ią viso $463,080.99.

Už visas aukas nuošir
džiai dėkoja Lietuvių 
Slaugos Namų vajaus pir
mininkas ir Komitetas.

Daina

dieną trumpina, 

draugus gimdo - 

ir našlaitei

Anapilyje telefonas: 905 566-0006

999 College St.. Toronto. Ontario Mėli I AS 
Telefonui: 416 532-3400 ir 532-3414

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.; ketvirtądięniais Ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v,

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių

PRISIKĖLIMO
ARAPIJOŠ KREDITO KOOPERATYVAS

• Toronto Lietuvių Dra
mos Teatras AITVARAS, 
dalyvavęs 10-jame Teat
rų Festivalyje Čikagoje, 
sausio mėn.28d.2001m.su
vaidino T.Rutkausko 3-jų 
veiksmų komediją "Aud
ra giedroje" Lietuvių Na
rnų Karaliaus Mindaugo 
Menėje.,
• VALENTINO
proga Lietuvių
"Santaka" rengia šventi
nį pobūvį Vasario 
mėn. 10d., šeštadienį, LN 
Karaliaus : Mindaugo Me
nėje.

Koncertinę dalį atliks 
VOLUNGE, vadovaujama 
muz.Dalios Viskontienės. 
Šokiams gros Detroito 
Lietuvių Ansamblis.

Dienos
Klubas

• LIETUVIŲ NAMŲ Kul
tūrinė Komisija vasario 
mėn.4d. surengė įdomią 
programą svarstybas,tema 
"Lietuva naujoje gadynė
je".

Svarstybų vadovu buvo 
prof.R.Vaštokas, Kalbėjo 
profesoriai V.Palys,: 
G.Procūta ir V.Samonis.
6 psL

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind...................
180-364 d. term.ind.................
1 metų term, indėlius.............
2 metų term, indėlius.............
3 metų te: rn. indėlius.............
4 metų term, indėlius.............
5 metų term, indėlius.............
1 metų GlC-mėn.palūk...........
1 metų GlC-met. paiūk...........
2 metų GlC-met. paiūk...........
3 metų GlC-met. paiūk...........
4 metų GlC-met. paiūk...........
5 metų GlC-met. paiūk...........
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. r 
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....................

3.80%
... 3.85% 
.... 4.00% 
... 4.10% 
.... 4.25% 
... 4.40%
... 4.70% 
... 3.75% 
... 4.25% 
... 4.35% 
... 4.50%
... 5.00% 
... 5.05%

3.80%

4.35%
4.50%
5.00% 
5.05% < 
2.00% ' 
2.00% ;
2.00% į

2.50%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

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

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

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

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2, 3 metų.

.7.15% 

.7.20% 

.7.30% 
>.40% 
,.7.50%

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
Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

.7.15%

.7.20%

.7.30%

.7.40%
.7.50%

DUODAME
• asmenines paskolas 

Iki $250,000
• mortgičius iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičius

PARAMA

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.3

MMM

CirrusMasterCard'

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

MOKAME
3.65% už 30-89 d. term, indėlius 
3.80% už 90-179 d. term, indėlius 
3.85% už 180-364 d. term, indėlius
4.00% už 1 m. term, indėlius 
4.10% už 2 m. term, indėlius 
4.25% už 3 m. term, indėlius 
4.40% už 4 m. term, indėlius 
4.70% 
3.75% 
4.25% 
4.35% 
4.50% 
5.00% 
4.95% 
3.75% 
4.25% 
4.35%
4.50% už RRSP & RRIF 3 m. term. ind. 
5.00% iuž RRSP & RRIF 4 m. term. Ind. 
4.95% ųž RRSP & RRIF 5 m. term. ind. 
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. palūkanų čekių sąsk. 
5.25% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.50% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

už 5 m. term, indėlius 
už 1 m. GIC mėn. paiūk. 
už 1 m. GIC invest, 
už 2 m. GIC invest, 
už 3 m. GIC invest, 
už 4 m. GIC Invest, 
už 5 m. GIC invest, 
už RRSP & RRIF ind.
už RRSP & RRIF 1 m. term. Ind. 
už RRSP & RRIF 2 m. term. Ind.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

AKTYVAI per 118 milijonų dolerių
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... 6.75%

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI GAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

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

KITOS PASLAUGOS
KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITŲ KRAŠTŲ 
PERSIUNTIMAS PINIGŲ (WIRE TRANSFERS) Į LIETUVĄ IR KITUR

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS:
Pirmad., antrad. Ir trečiad. nuo 9 v.r. 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 
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C8

Telefonas: 416 532-1149
Telefonas: 416 207-9239

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


GARANTUOTAS IR GREITAS SIUNTINIU PRISTATYMAS

Patikimas > 
asmeniškas 
perdavimas

Rėseau Accės 
Montreal
Nous rėpondons ė 
toutes vos questions 
872-2237, #110

Loisirs et activitės 
Dės centaines d'activitės 
hiver com me ėtė 
872-2237, #659

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

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

Tinklas Accės 
Montreal
Mes atsakome į visus 
jūsų klausimus 
872 -2237,#110

Tel:(514) 728 -3612

Kultūros namai
Aplankykite mus, 
būsite nustebę, ką 
ten rasite 
872 -2237,#631

ilHHHI 4359Venise»HBBI 
St.Leonard, QC,' H1S-1G2

Laisvalaikio ir kita 
veikla
Šimtai užsiėmimų 
žiemą kaip ir vasarą 
872 -2237, #659

ko nors išmoksime.
KVIEČIAME ir kitus
skambinkite tel: tuntininkui Andriui 
informacijos. Vėliau, pavasarį ruošini 
plunksnuoti draugai iš pietų.

Išpardavimai 
kiekvieną menes) 
mini - kainomis 
872 -2340

Buvę žinomi montrealiečiai dr.Remigijus ir Irena Ada- 
monytė ŠATKAUSKAI su dukrelėmis, nepamiršta Monfr- 
realio; atsiuntė asmenišką kalėdin) sveikinimą iŠ JAV.

NUS1SYPSOKIME:
Didelio prekybos centro direktorius klausia naujo 

pardavėjo, kiek jis pirmą dieną aptarnavo pirkėjų. 
-Vieną!
-Tik, vieną? - susiraukė direktorius - kiek jis paliko 
čia pinigų?
-50,000 dolerių.

Apstulbęs direktorius prašo paaiškinti.
-Pirmiausia aš jam pardaviau kabliuką meškerei,- 
aiškina pardavėjas, - Po to meškerę ir ritę. Vėliau 
aš jam pasiūliau nusipirkti valtį. Kai Jis pasakė,kad 
jo maža mašina valties nepatemps, aš nuvedžiau jį 
į automobilių demonstravimo salę ir įsiūliau di
džiausią automobilio modelį.
-Jūs viską pardavėte žmogui, kuris norėjo nusipirkti 
tik kabliuką meškerei?
-O ne. Jis atėjo pirkti aspirino žmonos galvos 
skausmui numalšinti. Ir tada aš pasakiau jam: "Jūsų 
savaitgalis sugadintas, verčiau eikite meškerioti".

Latviją, Estiją, Baltgudiją, Ukrainą, Rusija

Lėktuvu 1 
laivu 5

savaitės______ ___
TIESIOGINIS PERVEŽIMAS SIUNTINIŲ., 

AUTOMOBILIŲ IR KOMERCINIU SIUNTU Į VILNIŲ

Jau 50 metą Montrealio Aušros Vartų P-jos choristai , pasišventę giesmės ir 
dainos mylėtojai, nepailstamai, pasipildydami ir naujomis jėgomis .džiugina 
visus. Susigyvenę savo tarpe, nepamiršta savuosius įvairiomis progomis, o y- 
paČ (PJJ1 Padieniais, pasveikinti "Ilgiausiu Metu" giedojimu. Choristui Alfredui 
Palisaiciui , jo gimtadienio proga pernai, lapkričio mėnesi « irgi linkėjo vi - 
šokių gėrybių. Nuotraukoje- su muz. Aleksandru Stankevičium (kairėje),ma
tom i choristąi-Aldona Morkūnienė, Albinas Urbonas, svečias iš Lietuvos p. 
Varškevičius, Donatas Baltrukonis. Nuotr: A.J. Mickaus

Įmontrealio SKAUTŲ, NAUJIENOS Į
Šiuo metu "Geležinio Vilko-Neringos" tunte aktyviai veikia 8 skautai.Renka 

mes beveik kas 3 savaites AV P-jos salėje sueigai. 2000 m. tradicinės Kūčios 
buvo surengtos Seselių Namuose. į jas atvyko nemažas skaičius ir prieauglio. 
Tikimės, kad jie susigundys ir įsijungs į skautų, veiklą,. Svarbu pritraukti naujų 
narių, nes augantis jaunimas pasitrauks is” aktyviųjų sąrašo.

Jau virš 80 metų lietuvių skautų organizacija padeda mūsų jaunimui užaugti 
lietuviškoje dvasioje, bendrauti, išmokti vadovauti ir pažinti bei gerbti gamtą.

S.m. vasario mėn. 3 d.vyresnieji Montrealio skautai buvo išvykę į Laurentide 
Aviation Les Cedres aerodroman atlikti savo uždavinius. Sofija Bulotaitė, 
Vincentas Bulota ir Gintaras Gaputis pirmą kartą išskrido patys ir atliko 
paskutiniuosius uždavinius-reikalavimus isigyti sportinio lėktuvo piloto specialy
bei. „

Piloto priežiūroje jie išmoko skraidimo pagrindus, skaityti žemėlapius ir 
pasiruošti skridimui. Gali būti, kad kuris nors iš šios grupės panorės pasitobu
linti skraidymo sporte.

Vasario mėn.23-25 d.d. ruošiamės metinei žiemos stovyklai su slidėmis ir 
sniegbačiais Sutton’o rajone. Pažaisim, padirbėsim, kepsim-virsim lauke ir dar 

Vyresnieji patys pastatys sniego nameli,kuriame nakvos, 
besidominčius skautų veikla, iškylauti kartu. Tuo tikslu

Gapučiui 450-458-3381 dėl tikslesnės 
skylą paukščių stebėjimui,kai gris mūsų

A.G.

Žolinis preparatas LS» - Gyvenimo versmė
Medicinos specialistų pripažintas, gaminamas JAV- 
se ir platinamas pasauliniu mastu "Sunrider" kom 
panijos.

Tai natūralus, aukštos kokybės žolinis preparatas, 
stiprinantis širdies ir kraujagyslių sistemą.

Šio preparato poveikis:
-reguliuoja ir stiprina širdies raumens veiklą, 
-širdies vainikinių kraujagyslių ligos profilaktika, 
-tachikardiją (padažnėjęs pulsas, permušimai), 
-pagerina kapiliarinę širdies kraujo apytaką, 
-rekomenduojamas vartoti po infarkto ir po insulto, 
-stabilizuoja arterinį kraujospūdį (hipertoniją ir 
hipotoniją),
-mažina cholesterolį,
-stiprina nervinę sistemą,
-gerina matymą.
Jeigu norite sužinoti smulkiai arba įsigyti šio 

unikalaus preparato, prašome paskambinti Donaldui 
Giedrikui (514) 262-0861.
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Programoje

Prelegentas:

ei jos kviečiamos 
i su vėliavomis.
Rengia: KLB Montrealio A-kės Valdyba

ĮVYKS š.m

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBES 

ATSTATYMO 
SUKAKTIES MINĖJIMAS

AUŠROS VARTlį PARAPIJOJE

11 val.r. -iškilmingos pamaldos
12 vai. - Minėjimo Aktas salėje
Lietuvos Ambasadorius Kanadoje 
J.E. Rimantas ŠIDLAUSKAS
AV PARAPIJOS CHORAS su akomp. 
Lavrenti Djintcharadze.

Po programos - kavutė, 
įėjimas - laisva auka.
Organiza
d a 1 y v

MIRUSIEJI:
• ČESLOVAS JANUŠKE
VIČIUS, Lietuvos Karo 
Aviacijos pulkininkas, sa- 
vanoris-kūrėjas, 99m. mi
rė sausio rnėn.19d.

Liko žmona Ona (Ston
kutė), sūnūs dr.Česlovas 
(Jonys) Toronte, Tadas 
ir duKtč Gražina su šei
momis.

Palaikai sudeginti ir nu
vežti palaidoti Lietuvių 
Šv.Jono Kapinėse Missisau 
ga, Ont.

Užuojauta artimiesiems

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., 
H4O 1P8

(Metro Place St.Henri)

Notarė 
RŪTA POCAUSKAS 

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

Montreal, Quebec H3H 2S2 
Tel: 931-7174

8 psl.

• X Montrealį atvyko 
kun.kleb. RIČARDAS BIR
BILAS, kuris pradėjo ei
ti AV Parapijos klebono 
pareigas. Jis pakeičia 
kun.K.Ambrasą, kuris iš
vyksta iš Montrealio jė
zuitams pasitraukus iš 
šios parapijos.

NAUJA "RŪTOS” KLUBO 
VALDYBA.

Visuotiniame susirin
kime patvirtinta šios su
dėties Valdyba: Br.Nied- 
varas-pirm įninkąs, A.Ka

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika* 

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

(Metro Cote des Neiges) 

činskas sekretorius, Br. 
Staškevičius iždininkas. 
Parengimų reikalams 
A.Žiūkas. Ses.Judita vi
cepirmininkė. Kandidate 
H.Lapinienė.

• VISUOTINAS Montrea
lio šaulių susirinkimas 
įvyks VASARIOmėn. 25 d., 
po pa m aidų ,12 vai.,salėje.

Narių dalyvavimas bū
ti nasf
L.K.Mindaugo — Neringos 

Šaulių Kuopos Valdyba

Šv.KAZIMIERO 
PARAPIJOJE

kairėje *
Jauniausias Šv. Kazi
miero P - jos narys, 
5m.amžiaus Steven- 
Kazimieras Ambrasas 
Grybų Pietų renginy
je įteikia loterijai do- 
vaną.Ją priima P- jos 
K-to pirm, žmona 
E.Bohemier.

Kalbėkime su savo vaikais jr vaikaičiais 
PROTĖVIU KALBA _ LIETUVIŠKAI L

Sąžiningai patarnauja nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

PAUL RUTKAUSKAS /R O SS/ 
5344 Verdun Ave., VERDUN, QC., Canada . 
Tel: /514/ 766-3586-darbo, /5I4/ 365-7060,- namų.

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

Tel:. 514-722-3545 Fax: 514 722-3546
Renginys, kaip vi

suomet, buvo labai 
sėkmingas.

"Kas sake, jog Šv.Ka
zimiero Parapija yra pen 
sininkų parapija? Mano 
senelis yra pensininkas, 
bet tai nereiškia, kad ir 
aš esu pensininkas. Aš 
turėsiu laukti dar 60 me
tų, iki būsiu pensinin
ku" - sako Steven-Kazi
mieras.
• Nepamirškime, jog ko
vo mėn.4d. po 11val.pa
maldų, parapijos svetai
nėje, įvyks Tradiciniai 
Kazimierinių Pietūs.

Kaip ir visuomet, taip 
ir šį kartą tikimės, kad 
nemažai atsilankys para
pijiečių bei svečių-auš- 
riečių, kurie šia proga 
pas mūs gausiai 
atsilanko.

Klebonas ir Parapijos 
Komiteto nariai prašo 
nepamiršti loterijai dova
nų. Šeimininkės prašo
mos nepamiršti saldumy
nų. K.Ambrasas

parduodu
Tel: (514) 288-9646

* Didelis pasirinkimas gatavų paltų 
*Saugojimas vasaros laiku(storage)

•> *Taisau ir remodeliuoju
♦Siuvu ir

400 De Maisonneuve W.
Suite 801

Montreal, Que.H3A 1L4

FOURRURES

Maurice ‘KjipCa
FURS

Fax: (514) 844-3865
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