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• JAV naujojo preziden
to pirmasis oficialus vi
zitas į užsienio valstybę 
Meksikai.

Abu prezidentai buvo 
susitikę 
kalbiai.
prez.G. vV.Bushas pareiškė 
kad ir Meksika, ir JAV 
nori dirbti kartu su Ka
nada ir suderinti bendrą 
energetikos strategiją. 
Tiek Meksikai, tiek JAV 
retiKalinga daugiau ener
gijos išteklių. ’’Tikrai ga
lima geriau ją taupyti”- 
sakė G. vV.Bushas, tačiau 
paklausa gerokai pralen
kia pasiūlas, sukeliant 
abiejų kraštų dirbantiems 
žmonėms rimtą proble
mą’’.

Meksika ir Kanada 
turi savo teisėtų pagei
davimų ir rūpesčių. 
Meksikos vyriausybė ma
no, kad galima vystyti 
bendrą energetikos stra
tegiją, pagal kurią ne
bus bandoma išnaudoti 
vieni kitų ir visi galės 
siekti laimės gerbūvio.

Kanadai rūpi G.VV.Bu- 
shb noras eksploatuoti 
Aliaskos valstybinį gam
tos Rezervatą. Ši terito
rija yra svarbi sezoni
niai keliaujančioms (ka- 
ribų) elnių bandoms.Gam- 
tosaugininkai taip pat la
bai susirūpinę kas atsi
tiks su gamta, jeigu Al
bertoje bus agresyviau 
eksploatuojama alyva ir 
dujos. v

Tačiau niekas neužsi
minė, kaa būtų galima 
pristabdyti pavyzdžiui be
saikį automobilių var
tojimą, ypač JaV- ese... 
Nekalbama apie kokį 
nors normavimą gazolino 
tik keliant jo kainas, o 
gal tai jau pradžia?

karo lėktuvams bombar
duoti 5-kias karines vie
toves aplink Bagdadą, ga
vęs pakartotinus prane
šimus apie neliečiamus 
skrydžio zonos pažeidi
mus. Iraką tebevaldąs 
Saddam Husseinas, pasi
rašęs po Persų įlankos 
karo, sutikimą neliesti 
saugumo zonos, kurią pa
truliuoja Amerikos ir 
Britanijos pilotai nesirū
pina o gal ir skatina iš
puolius.

"Mūsų tikslas " — pa
reiškė prez.G. VV. B ush'as, 
užsitikrinti, kaa pasaulis 
oūtų, kiek įmanoma, 
taikus."

Nuo š.m. sausio mėn. 
Irako kariai vis dažniau 
šaudė priešlėktuvinėmis 
raketomis į JaV ir Britų 
patrulius, kurie saugojo 
zoną Persų įlankos karui 
pasibaigus, kai iš Ku- 
waitb pasitraukė Irako 
kariuomenė, bet diktato
rius buvo paliktas savo

Jungtinių Tautų inspek
toriams pavyko tik dali
nai patikrinti ar Irakas, 
S.Husseinb skatinimais,nė

STAIGUS ĮSPĖJAMAS 
IRAKUI

JAV 
vV.Bushas
men. 16a. įsakė Amerikos

prez.George 
vasario

aplenkia sutarčių ir ar 
slapta negamina branduo
linių ginklų. 10 metų tru 
kusios sankcijos prieš 
Iraką, neaavė pažymėti
nos pažangos.

Rusija, Prancūzija ir 
Kinija tokiu naujos JaV 
vyriausybės veiksmu ne
patenkinti, nes buvo ti
kimasi, kad vasario mė
nesio pabaigoje JT atsto
vai bandys vėl kelti ins
pektorių i 
sprendimo ir gal būtų 
kartą geriau pavykę.

reikalavimų
—1 Į Sį

nu-
JAV

• Kanados vyriausybė 
tarė sekti 
pavyzdžiu ir imtis griež
tesnių priemonių suma
žinant oro taršą.

Projektas kainuotų apie 
120 mln.dolerių 
laikotarpyje, 
liečia įvairias 
kurios naudoja
kurą: automobilių moto
rai, sunkvežimiai, snieg- 
pūtes, sunkioji industri
ja ir kt.

Šis nutarimas paskelb
tas po to, kai oficialiai 
išleistame raporte Jung

šių metų
Planas 

mašinas, 
gamtinį

savo narius, pakeitusius gyvenamąją vietą,pra
neš t i savo naują, adresu, kad siunčiamas paštas 
nebūtų grasinamas. Mūsų adresas: K.L.F. 1573 
Bloor Str.W., TORONTO,ON, M6P 1A6.

Gyvenantiems Toronte , bus proga tai atlikti 
VASARIO 16-tosios minė.įirpo metu ANAPILYJE,
Tam tikslui bus paskirtas KLF stalas.

KLF Reikalų Vedėjas

tinių Tautų specialistai 
patvirtino iki dabar tik 
daugiau ar mažiau 
spėjamą taršos žalą mū
sų planetai. Pabrėžiama, 
kad yra rimta grėsmė 
plataus masto ir galimi 
nebeatitaisomi žemės si
stemų pasikeitimai.

Ottavvoje planuojama 
pirmiausiai, kad visi nau
ji automobiliai, gamina
mi ir pardavinėjami Ką- 
nadoje, privalės nuo 2004 
metų veikti sumažinus 
gazolino sulforo 
oro taršą keliantis 
geno oksidas 
sumažintas 96%. 
• KANADOS MINISTE- 
RIS PIRMININKAS Jean 
Chretien savo misiją Ki
nijoje atliko labai gerai, 
net ir savo kritikus pri
tildydamas.

Nors gavęs daug pata
rimų "pragmatiškai” ap
eiti žmogaus teisių sun-

GERBIAMIEJI KANADOS LIETUVIAI, 
BRANGŪS TAUTIEČIAI,

nitro- 
bus

Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos proga siunčiu širdingus 
LINKĖJIMUS IR ŠILČIAUSIUS SVEIKINIMUS VISIEMS JŪSŲ BENDRUOMENĖS 

NARIAMS, VISIEMS LIETUVYBĖS IDĖJŲ TELKIAMIEMS TAU TIEČIAMS.

VASARIO 16-OJI VISĄ DVIDEŠIMTĄJĮ AMŽIŲ BUVO IR LIEKA 
ĮPAREIGOJANTI TAUTĄ DATA, DVASIŠKAI STIPRINANTI VISUS LIETUVIUS. 

Kad ir kur gyventume, kokie atstumai mus beskirtų, 
KAD IR KAIP SKIRTINGAI BESIKLOSTYTŲ MŪSŲ PATIRTYS BEI LIKIMAI, 

VISŲ MŪSŲ DVASINĖS ŠAKNYS LIETUVOJE, 
JOS ISTORIJOJE IR ŠIANDIENOJE.

Todėl i lietuvių bendruomenės veiklą visada žvelgiu su viltimi
KAD TRADICINĖS TAUTOS VERTYBĖS YRA IR ATEITYJE

BUS PERDUODAMOS MŪSŲ JAUNUOMENEI, VISOMS
GIMTAJAME KRAŠTE IR IŠEIVIJOJE GYVENANČIOMS LIETUVIŲ KARTOMS.

Nuoširdžiai sveikinu Jus Vasario 16-osios proga ir linkiu 
KUO GERIAŪIOS KLOTIES VISIEMS, KAM ŠI IŠKILI ISTORINĖ DATA VISĄ 

GYVENIMĄ YRA BRANGI, ARTIMA IR ATMINTINA.

SU GERIAUSIAIS LINKĖJIMAIS -
Pasirašė VALDAS ADAMKUS, Lietuvos Respublikos prezidentas

kią situaciją Kinijoje, te
mos nevengė,sugebėjo lai
mėti simpatijų Kanadai 
ir sau,bei naudingu sutar
čių.
SUKČIAI PAKLIUVO l 
RCMP TINKLĄ.

"Modernių" sukčių pa- 
jiešką sėkmingai atliko 
Kanados RCMP policija 
Lavai priemiestyje, ko
mercinių biurų pastate. 
Suėmė 16 apkaltintų
jų, kiti O sulaikyti Mori t- 
realyje.

Denis Morin, 38m.am
žiaus, įtariamas esąs vie
nas vadovų plataus mas
to vykdomų finansinių 
apgavysčių telefoninė
mis priemonėmis
("telemarketing").Jis bu
vo suimtas Floridoje 
FBI agentų, Walt Disney 
Parke, 
loniai 
dienų.

Šios 
rimas 
mėnesius, 
liodavo 
riais pretekstais 
darni pelną, dažniausiai 
iš pensininkų. Jie pa
siekdavo Kanados ir JAV 
gyventojus.

čia planavęs rna- 
paatostogauti 10

gaujos veiklos ty- 
pradėtas prieš 5 

Sukčiai 
pinigus

isvi- 
įvai- 

žaaė-

E Tokių sukčių pajieskos 
E darbuotojų sąstate įeina 
[ ir RCMP, ir FBI.
E Apklausinėtojai spėja, 
E kad šiai gaujai galėjo pa 
E vykti kas savaitę per- 
E vesti sau apie 1 mln. ka- 
E nadietiškų dolerių vertės 
E sumas.
E Tenka iš naujo įspėti 
[ nieko neįtariančius- būti 
[ atsargiems su gražaus
> balso gražbyliais ?telef°~ 

nu praneŠant.iėrns nepa-
į prastą nupirkto loterijos
> bilieto išskirtiną laimė-. 
į jimą, ar naujausios ap-
• ■ draudos puikiausias sąly

gas, ar net ir labai nau
dingus sveikatos draudi
mus, bei dar ką nors ne
tikėto, kaip pav. pavel
dėjimus.
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Lietuvoje

NORISI TIKĖTI 
PROŠVAISTE

Seimo Pirmininkas Ar
tūras Paulauskas. laikosi 
savo pažadų suvaržyti 
korupciją. Jis susitiko su 
Transparency Internatio
nal" (nevyriausybinės or
ganizacijos) darbuotojais. 
Ši organizacija stebi ir 
tiria korupcijos lygį įvai
riose valstybėse, siūlo re
komendacijas jas panai
kinti.

Organizacijos skyriai, 
pasirodo, veikia ir Lie
tuvoje, tik apie juos ma
žai ką girdime.

Didelis rūpestis; yra 
aiškėjantys, šiaip atro
do normalaus išsilavini
mo žmonių, nesuprati
mas, kas tai yra valdi
ninkų etikos pažeidimai 
ir korupcija tarnybose. 
Dar vis giliai įsiėdus so
vietinio auklėjimo ir gy
venimo būdo pavyzdys?..

Reikia pradėti nuo 
abėcėlės, kuri turėtų bū-' 
ti surašyta valstybės tar
nautojų etikos kodekse. 
Ir kuo greičiau, tuo ge
riau, ir įteikta kiek
vienam ne tik asmeniš
kai, bet ir nuolat iška
binta visose įstaigose 
viešai.

Seimo Pirmininko ini
ciatyva, Seimo Valdyba 
sudarė darbo grupę; jai 
pavesta sukurti valsty
bės politikų ir valstybės 
tarnautojų (gal reikėtų 
pridėti, bendrai atsakin
gose pareigose dirban
čių įstaigose, įmonėse ir 
kt.) etikos taisykles.

Ar to negalima rasti 
pav. nebūtinai per "glo
balinę" tuo užsiiminėjan
čia "Transparency Inter- 
2 psl.

national" organizaciją? 
Gal būtų paprasčiau ir 
pigiau pasiteirauti kad 
ir Europos kraštų nuo
statose? Suomija, Švedi
ja, net ir Estija, atro
do, čia galėtų neblogai 
talkininkauti?

Kaip bebūtų, minima 
lietuvių grupė privalo 
iki kovo mėnesio 2d. pa
tiekti savo siūlymus.Sėk- 
mes!

• ELTA skelbia, kad sta
tistikos duomenimis, su 
mažomis išimtimis, silp
nai pasireiškia visuoti
nių posėdžių metu Seime 
išrinkti Kaune ir iš šio 
miesto kilę Seimo nariai 
Beveik neteikia oficialių 
pasiūlymų, mažokai pa
rengia ir registruoja tei
sės aktų projektų.

O alga juk nebloga...ir 
tikslas, - ką bekalbėti- 
juk savos nepriklausomos 
valstybės gerovė! Ar 
taip jau suglumę kaunie
čiai?

Ypač išsiskiria, kaip 
rašoma, buvęs Kauno me
ras, su didelėmis pre
tenzijomis Vytautas Šus
tauskas- per 3 mėnesius 
nesugebėjęs paklausti 
daugiau kaip vieno klau
simo.

Ar visa tai rodo, kaip 
nusigyveno Kauno balsuo
tojai^ ar kaip neatsakin
gai žiūri į savo tokias 
svarbias pareigas išrink
tieji, ar— kad vis mano, 
jei partijos nariai, neturi 
kokios galimybės užimti 
svajojamus postus, tai 
geriau tik tylomis imti 
algas, kol jų neišmes at
sigavę balsuotojai?

O žinome, net ir čia, 
užsienyje gyvenantieji 
lietuviai, kad dauguma 
sąžiningų,. atsakingų žmo
nių dirba ir kuria kant
riai savo šeimai ir savo

VASARIO 16 -tosios PROGA
ATSIUSTI SVEIKINIMAI > <

KANADOS MINISTERIS PIRMININKAS Jean C h r ė t i e n:
“It is with great pleasure that I extend my warmest greetings to the 

members of the Canadian Lithuanian Community, Montreal Branch, as you 
mark the 83rd anniversary of Lithuania's Declaration of Independence in 
1918.

This occasion offers you a golden opportunity to reflect upon the strong 
history and rich traditions of Lithuanian Canadians. Our country is a 
splendid mosaic shared by a diverse number of peoples. Cultural celebra
tions such as this are an important component of the Canadian social 
fabric, helping each of us to learn more about one another in the spirit of 
respect and mutual understanding. As you mark this special occasion, you 
may take great pride in the many contributions that members of the 
Lithuanaian Canadian community have made to our nation.

Please accept my best wishes for every succes in the years ahead!’
***♦

KANADOS FINANSŲ MINISTERIS , The Honorable Paul Martin, 
P.C., M.P.:

"Dear friends:
I wish to take this opportunity to convey my best wiches to all members 

of the Canadian Lithuanian Community on the occasion of the 83rd anniver 
sary of the Declaration of Jndependenc of 1918.

It is time to reminisce on the meaning og the basic freedoms an indepen 
dent nation brings to its people: freedom of speech and expression, the 
ability to live where one chooses, freedom of political affiliation and the 
democratic right to vote. It is important to bring awareness to all of us on 
these important rights every one should have.

Please accept my best wishes for a successful event!”
(parašas). ****

KANADOS LIETUVIU. BENDRUOMENES KRAŠTO VALDYBA:
Sveikina šiuo posmu:

Aš tau ranką paduodu, lietuvi, 
AŠ tau atveriu širdį kaip broliui, - 
O be meilės mes būtume Žuvę 
Svetimuj nuo tėvynės nutolę...

Faustas' Kirša

(valdybos ir Pirmininko parašai).
****

JAV ILLINOIS VALSTIJOS GUBERNATORIUS George H.R y a n:
PROCLAMATION

Whereas,LithuabiąJš history as a nation dates back to thel3thcentnry;and
Whereas,Lithuania’s history as a nation cĮątes back to the 13th centuryjand 
Whereas,Lithuania has courageously struggled for independence for more 

then 50 yeara; and
Whereas,Lithuanian-Americans have played a significant part in the prog

ress of Illinois and have proudly shared their culture,and talents with our 
state; and

Whereas, Chicago is home to a large Lithuanian community that is still 
strongly connected to its homeland: and

Whereas, we are grateful for their contributions to our state and our 
individual lives; and

Whereas, many events are being held to commemorate the 83rd anniversa
ry of Lithuania’s independence;

Therefore I, George H.Ryan, Governor of the State of Illinois, proclaim 
February 17,2001, as LITHUANIAN INDEPENDENCE DAY in Illinois, 
commemorating the anniversary of this special day.
(parasas) ***********************

visuomenei civilizuotesnį 
ir šviesesnį gyvenimą... 
Tik apie juos Lietuvos 
spauda turėtų plačiau ra
šyti!.. Jeigu išnyktų 
grobstymai ir visokio 
mąsto vagystės, šiandien 
Lietuva nebūtų įsiskolinu
si nei saviems, nei tiek 
daug, užsieniui.

Tik kaip grąžinti tokį 
atsakomingumo ir padoru
mo jausmą, kurio dėka 
po VASARIO 16— TOSIOS 
tikrai buvęs nepalygina
mai nuskurdęs kraštas, 
buvo neįtikėtinu spartu
mu atgaivintas ir pasta
tytas ant vieškelio tar
pe kitų Europos valsty
bių - be jokio nesibai
giančio ubagavimo...

• "Litexpo" parodų rū
muose vasario mėn.8d. 
įvyKo antroji Vilniaus 
knygų mugė. Ji buvo di
džiausia dalyvių skai
čiumi. Taip pat vyko įdo
mi Kultūrinė programa.

MIRĖ POETE
JUDITA VAIČIŪNAITĖ

Pakirsta vėžio ligos,63 
m. amžiaus žinoma po
etė, rašytoja, Lietuvos 
Rašytojų Sąjungos premi
jos laureatė Judita Vai - 
Čiūnaitė buvo žinoma ir 
eile pjesių vaikams, ku - 
rioa išvedė į scenų Jau - 
nimo Teatras, kitas- Le - 
lių_ Teatras, Kauno Kame- 
rinis Teatras.

Jos poezija yra išversta 
į daugelį Europos kalbų, 
Ji pati vertė A.Achmato- 
vos ir kitų. rusų autorių 
poeziją į lietuvių kalbą. 
Bendradarbiavo "Literatū
ra ir Menas", "Dienovidis',' 
ir kt.
• Seimo NATO Reika
lų Komisijos pirm.V.Stan- 
kevicius "Lietuvos Aido” 
žurnalistei sakė,kad yra 
nepatenkintas ministerijų 
darbu , siekiant Lietuvai 
NATO narystės. Jis susi
daręs įspūdį, kad iki 
šiol Lietuvos stojimu į

NATO rūpinosi tik Kraš
to Apsaugos ir Užsienio 
Reikalų Ministerijos. "O 
ką veikia kitos? Juk 
NATO, Europos Sąjunga- 
tai mūsų šalies užsienio 
politikos strategija ir šia 
kryptimi reikia dirbti vi- 
sierąs,o ne kai kuriems’L 
sakė jis.

į NATO Reikalų Komi
sijos posėdį buvo pa
kviesti Finansų vicemin. 
E.Žilevičius, Susisiekimo 
vicemin. K.Šavanis, Tei
singumo vicemin. G.Šve- 
das ir Ūkio vicemin.G.Miš
kinis.

Pasak V.Stankevičiaus, 
NATO Reikalų Komisija 
rinksis į posėdžius ne 
kartą per mėnesį, kaip 
priklauso pagal nuosta
tus, bet daug dažniau.

"Mūsų laukia daug darbų 
ir negalime sėdėti sudė
ję rankų"- sakė V.Stan- 
kevičius.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.4



Canada

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

NAUJA LIETUVOS 
AMBASaDORĖ

Gintė Damušytė, š.m. 
sausio mėn.29d. paskirta 
Lietuvos ambasadore mi
sijoje prie NATO ir Va
karų Europos Sąjungos- 
VES.

Augusi ir baigusi 
mokslus JAV- ėse, dirbo 
Jungtinių Tautų organi
zacijoje, 1992m. buvo 
priimta į Lietuvos di
plomatinę tarnybą.

Nuo 1996 iki 1999m. 
ji buvo Lietuvos nuola
tinės delegacijos prie Eu 
ropos Saugumo ir Bendra 
darbiavimo organizacijos 
vadove.

Iki dabar yra buvusi 
ambasadore Austrijai, 
Slovėnijai ir pasKutiniu 
metu Kroatijoje.

• Korninistiniai chuliga
nai vėl pakartotinai už
puolė Latvijos Generali
nį Konsulatą Sankt Pe
terburge. išmušė išorinių 
durų stiklus. Tai jau ne 
pirmas toks chuliganų 
Latvijos Konsulato užpuo
limas.

Milicija vis "neranda" 
nusikaltėlių. Per praėju
sius metus prie Latvijos 
atstovybių Rusijoje buvo 
įvykdyta dešimt vanda
lizmo aktų.

• Vilniaus 1-sios Apy
linkės Teismas dešimčiai 
parų sulaikė 32 metų 
vilnietį Vadimą Mošniną, 
įtariamą prisidėjus prie 
vagystės iš kailių salono 
"Nijolė". Jis buvo sulai
kytas sausio mėn.Jd.vėlų 
vakarą Vilniaus autobusų 
stotyje.

• Specialiųjų Tarnybų 
surinkta informacija apie 
klaipėdietį Viktorą Val- 
cerį? atėmė jo galimybes 
tapti naujuoju "Sodros" 
vadovu, iškilo Klausimas 
ir dėl V.Valcerio vado
vavimo Klaipėdos miesto 
"Sodros" skyriui. "Kauno 
diena” rašo, kad esą 
V.Valceris yra įsipainio
jęs į bendrovės "Jūra" 
turto likvidavimo skanda
lingą istoriją.

• Vasario mėnesį Duse
tose vyko tradicinės, la
biausiai pagarsėjusios, žir
gų lenktynės. Suvažiavo 
iš visur daugiau kaip 
2001.11.20

,30.000 žiūrovų. Jau ke- - 
leri metai lenktynės ren
giamos hipodrome, nes 
Sartų ežero ledas nėra 
pakankamai storas.

Šiemet priziniame fon
de buvo 30 tūkst. litų. 
Savo prizus įsteigė Lie
tuvos Respublikos Prezi
dentas Valdas Adamkus, 
buvusio Prezidento Al
girdo Brazausko Fondas, 
Seimo Pirmininkas Artū
ras Paulauskas.

Pasibaigus profesionalų 
lenktynėms, trasoje var
žėsi politikai. Lenktynė
se nepavyko A.Brazaus
kui, nes jis iškrito iš ve
žimėlio ir trasos 
nebaigė.

KODĖL DAR VIS 
NERIMSTA A.BUTKEV1- 
ČIUS?

Verta būtų pasisakyti 
ir psTėfiblogams^odėl jis 
kaip apsėstas, nuolat ieš
ko naujų Vytauto Lands
bergio "nusikaltimų"? 
Šmeižikas Audrius Butke
vičius jau buvo teismo 
baustas už stambaus ky
šio ėmimą kalėjimu, už 
šmeižimus įspėtas. Pra
laimėjęs, sugalvoja naujų 
šmeižtų... Rado naują ga
limybę paskelbti Vytauto 
Landsbergio "nusikalti
mus" ir Lenkijoje lei
džiamajame laikraštyje 
"Rzeczpospolita", š.m. 
Sausio 13-tosios dešimt
mečio proga. Jis bandė 
savo anuometinius nuo
pelnus labai pabrėžti ir 
teigė, kad tuomet, sun
kiose Lietuvai dienose - 
vėlgi V .Landsbergis ban
dęs išprovokuoti jo, 
A.Butkevičiaus, nužudy
mą (!). Tas "žinias" jis 
gavęs iš Maskvoje gyve
nančių buvusių Vilniaus 
omonininkų (kaip gi šie 
būtų žinoję? Nebent...), 
su kuriais lankydamasis 
Maskvoje, dažnai susitin
ka (!)

Kaip rašo "Rzeczpospo
lita", A.Butkevičius daž
nai važinėja į Maskvą 
verslo reikalais (tik ne
aišku, kokio ...).

A.Butkevičius gyrėsi, 
kad jis norįs įkurti savo 
partiją, nes jį "labai do
mina valdžia". Gal jį 
apėmė "blūdas", kad 
nors ir buvo prilipęs 
prie V.Landsbergio lem
tingose dienose, tačiau 

uel to jokia "valdžia" 
jam nebuvo pasiūlyta. 
Geriau prisipažintų, kad 
gal labiau už valdžią, 
trokšta - pinigų...ir spau
dos dėmesio...

DEMONSTRACIJOS 
UKRAINOJE PLEČIASI

Žinomas žurnalistas 
Georgi Gongadze dingo 
be žinios Jr dar vis ne
atidengtos įvykio aplin- 
kyoės. Praeitų metų lap
kričio mėnesį buvo su
rastas netoli Kijevo la
vonas, kuris, daugelio 
teisėsaugininkų ir kolegų 
žurnalistų manymu, galė
jo būti dingusiojo. Kad 
apsunkintų atpažinimą, 
galva buvo nukirsta.

Kiek vėliau buvo su
rastos užslaptintos garso 
juostos, v kurių vienoje 
buvo įrašyta, TČSfp spėja
ma, prez.L.Kučmos pa
sakymas atsikratyti mi
nium žurnalistu. Tai pa
skatino dau^ kuo nepa
tenkintų žmonių de
monstracijas. Supykęs 
L.Kučma opozicijos lyde
rius, kėlusius šį įvykį 
viešumon, pavadino "sa
viškiais leninais", griau
nančiais Parlamento dau
gumą.

Kiti duomenys, įrašyti 
juostoje prieš mėnesį,nu- 
rodo, kad prez.L.Kučma 
galėjo dėti pastangų,kad 
uždengtų aukštuose val
dymo sluoksniuose vyks
tančią korupciją ener
getikoj e. _ Taip
pat išaiškėjo grasinimai 
tesėjui, kuris nepateisino 
L.Kučmos legalioje pro
cedūroje pries opozicijos 
advokatą.

Demonstracijoms au
gant, vasario mėn.9d. į 
Pietų Ukrainą atvyko Ru
sijos prez.V.Putinas. Spė~ 
jama, kad susitikimo -me
tu bus pasirašytas susi
tarimas bendradarbiauti 
erdvių technologijos sri
tyje ir panaikinant so
vietinės eros balistines 
rakietas.

Lietuvoje įvykiai aty- 
džiai sekami, nes prieš 
akis neišvengiamos dery- 
oos del energetikos.

Vienas didžiausių Ukra
inos nepriklausomų TV 
1+1 kanalų pranešė, kad 
vyresnieji prez.L.Kuč

mos vyriausybės tarnau
tojai, kartu su žymiais, 
jum pataikaujančiais oli
garchais, reguliariai truk
do^ politinių įvykių pra
nešimus Ukrainoje ir grą- 
sina spaudos laisvės su
varžymu.

Buvęs disidentas L.Lu
kianenko, praleidęs dau
giau kaip 20 metų sovie
tiniuose kalėjimuose, pa
reiškė spaudai, kad po
litinių partijų koalici
ja nori suformuoti Foru
mą gelbėti visuomenę 
nuo dabartinio korupci
nio valdymo, reikalau
jant prez.L.Kučmos atsi
statydinimo.

• Vilniaus rajono Lavo
riškių_ kaimo lietuviškų
seimų vaikai džiaugiasi 
nauja mokykla.

Ilgą laiką Lavoriškės^ 
NEKĄ SKALBIMO MILTELIŲ JUODAI SĄŽINEI.

Atlikusi savo (juodos sąžinės) reikalus pas Se
redžiaus enkavedistus, moteris ėjo keliu į kalną 
(spėju, kad į namus, kažkur prie Burbinės miško). 
Eidama sutinka merginą, į kurią pažvelgusi mato, 
kad jos veidu nesulaikomai teka ašaros, o kūnas 
virpa kaip žmogaus, kuris ruošiasi šokti į 
bedugnę... Priėjusi prie jos mcteris-gyvatė pajuto 
savo auką...

Aprašomoji istorija kodiniu pavadinimu 
"Kaimynai" negali pasakyti šios okupantų padlaižės 
pavardės. šiandien išlikusių KGB archyvų bylose 
tikrosios šių išgamų pavardės išpjaustytos... Likę tik 
slapyvardžiai...Tikriausiai prisimenate,nors šiuolaiki
nių žmonių atmintis trumpa,kaip sunkvežimiais vežė 
archyvų dokuinentus-perdirbimui į gamyklą.Prisimin
kite,kaip tremtiniai budėjo prie KGB archyvų - 
mūsų baisios praeities liudytojų, kad jų nesunaikintų 
komunistinė nomenklatūra, šiandien tartiufų pjūtis, 
bet istorija - nepaperkama...

Taigi moteris, turinti okupantų slapyvardį Gro
za "švelniai" priglaudžia merginą ir pradeda ją ra
minti - išsipasakok, širožiai palengvės...

Naivi mergužėlė raudodama sako, kad ant Se
redžiaus grindinio guli trys partizanai, kurių vienas- 
jos brolis Kazys... Pairyžusi atkeršyti okupantams 
pasiryžusi mirti pati, ir parodo uz sijono užkištą 
pistoletą...

Groza atkalba merginą, siūlo savo "draugystę", 
savo paslaugas" ir 1.1.

Kiek palydėjusi, Groza užuolanka grįžta į Sere
džių... Mergina pasivadino Vlade. KGB spėjo, kad 
tai Puidokaitė... Po kelių dienų stribų būrys apsupo 
Vladės sodybą, bet Groza ten nenuėjo, nes neišdrįso 
pamatyti merginos akis...

Kelią stribams parodė kita "Groza"...
Toje pat KGB "Kaimynų" byloje Groza minima,, 

ir kitoje išdavystėje kartu su Aist slapyvardį turin
čiu Judu. «

Tada pusšimtis KGB smaugikų apsupo tris Lietu
vos partizanus...

Burbinės miškuose žūtbūtinėje kovoje žuvo Be- 
nadas Mikalkevičius, Albinas Veverskis ir Jonas 
Steponavičius.

Tai buvo 1947 metai.
(Romanas Steponavičius "Tremtinys Nr.3,2000m.j

3 psĖ

veikė vien tik lenkiška 
mokykla. Prieš dvejus 
metus įkurta priauganti 
lietuviška pradžios mo
kykla , veikė išnuomotose 
patalpose.

Mokykla pastatyta pa
gal j architekto Ju
ro Balkevičiaus projektą 
Ją state UAB "Giedra".

Specialiai iš New xor- 
ko į mokyklos atidarymo 
iškilmes atvyko užsienio 
lietuvių atstovai: Tau
tos Fondo pirm.Jonas Va
laitis ir šio Fondo Val
dybos vicepirm. Vida Re
ni kienė.

Tautos Fondas Lavoriš- 
kių Mokyklos statybai, 
skyrė beveik 300 tuKstj,. 
litų, 10 tūkst. Kanados 
dolerių dovanojo_ Tautos
Fondo_ Kanados skyrius^.
Likusias išlaidas padengė 
Lietuvos valstybe.

http://www.canada.gc.ca


iŠ ĮVAIRIU POEZIJOS RINKINIU:

Judita Vaičiūnaite

ATSISVEIKINIMAS

...Girdi, kaip meldžias sentikių vienuolė 
baltoj beprotnamio palatoj?

Rožė, tavo rožė, 
raudona rožė tebežydi mano atminty. 
Senokai jau po vėlinių, bet neiškrito sniegas. 
...Girdi, kaip meldžias sentikių vienuolė, 
tu, tolstantis anapus laiko,

naktį blizgant gelžkeliui, 
lėktuvams ūžiant virš kapų —

apsėto šiaurės lauko? 
Ar dar girdi tėvynės nykią kalbą?
Ar dar regi linguojančius į šaltą rudeninę tylą 
vaikus ant purvinų Antakalnio kalvų?..
jaučiu, kaip rugpjūčio saulė

dar žydinčius krūmus apkarpo 
dulsvais įstrižais spinduliais,

prieš lietų šviesi kaip vizija...

Karštligės, kaitros mieste
vaišini mane mamos vynu

su erškėtrožių raudona saule.
Naktimis mes tartum arka — apkabinimu suaugę. 
Dienomis —

laukinė, vieniša ir dūstanti nuo džiaugsmo gyvenu. 
Dulkini išdegę grindiniai.

Nuo jų aukštyn į apgaulingą šviesą neriame, 
perpildyti vaikiško graudumo, geismo, nerimo.
Karštos vyno dėmės

ant suknelės, ant grindų ir žemės.
Arkos iš sunertų rankų.

Degančios erškėtrožės.
Birželis.

Li jundra.
Ledėdami juntam 

ant nugarų vėją lyg jungą. 
Salotas ir ungurį neša. Lijundra.

Undinė su lietpalčiu. Slystam. Lijundra 
Toks dumblinas dugnas. Vėl juda 

užuolaidos. Liūdna.
Li jundra.

Čia kvepia kuršių prakaitu, kaitra, pušim.
Čia vėjų metraščiai ant smėlio...

Kaip tave pažint,, 
mažytis gintaro dievuk,

smiltim ir plėnim užneštas, 
negyvas žodžių skambesy, ištirpęs vėjy, užmirštas?.. 
Tik saulė — kaip tuomet, kai gintarėjo girios, 
ji sukasi lyg pramotės pirmykštės girnos...

Saulės ratai — ant kryžių, ant verpsčių.
Saulės šiltą velėną atversiu.
Sutrūnijusios pušys.

Sakų gabaluos įšalusios bitės.
Bet pirmykščio medaus švytėjimas —

kaimo gatvelėj išplitęs...

Vilniaus kronika

1

Pražilęs pagonių karalius, diktuojantis laiškus...
• Keista.

O gal įžūlu?
Krebžda plunksna kertėj įtaikus pranciškonas. 

Iškeltą kruviną kardą 
rytų išmintim pakeisdamas, 

gentainių žirgams ir laivams, ir minčiai 
erdvės ieškodamas, 

diktuoja dulkėm pavirtusius laiškus.
Gilų ir skaistų, 

pramatantį žvilgsnį prikausto rašmuo —
lyg sakalas šaulį, 

{plūsta šviesa pro atdarus langus.
Ir viesulas sklaisto 

ant skydo padėtos knygos lapus.
Atsiliepk, pasauli.

2

Gedimino dukterys,
pelkė atspindi sietyną. Vidurnaktis. 

Miega medinė pilis.
Šiukšlynuose kvepia pražydusios  ̂durnaropės. 

Gedimino dukterys, 
vilkitės šiąnakt per iškilmių karštį 

paskubomis ant pagoniško kūno 
karališkus krikšto marškinius.

Gedimino dukterys, 
slėpki! dėžutėj iš beržo tošies 

gintaro dievukus.
Kiek sykių dar kalno paunksmėj karfosies, 

šokanti karaliene Aldona, 
raminama juokdario ir muzikantų, 

slepianti gestuose išgąstį — vaikišką, grubų, nekantrų?
Gedimino dukterys,

kaukia vilkai. . . Laukinės ir kilnios, 
klaupkitės sutuoktuvių koplyčioj.

Tik neužmirškit Vilniaus. . .

3

Deglų šviesoj kaip gyvos — rūškanos medinės pilys 
(neaiški tavo nuojauta skaidrės ir išsipildys).
Sienojai dar tebekvepia pušim, tamsa ir samanom 
(ir mes to priešaušrio raudoniu ir drėgme ai savom). r., 
Bet keistos gatvių kreivės jau sustingusios ant molio 
(taurų laukinės bandos tavo didmiesty riaumojo). 
Sutrešę medžio grindiniai boluoja lieptais pelkėj 
(kaip kraujas gyslomis tekės šita minia ne veltui).

4

Keliaukit, pirkliai ir vienuoliai,
ginklanešiai ir riteriai, 

Keliaukit, meistrų margarūbė minia,
prie Neries ir Vilnios.

Atkimškif putojančią saulę,
per pustuštį miestą ritamą, 

ir gerkit iš saujos —
juk čia įsiamžins mūrinis Vilnius.

Visokiom kalbom jį pasveikinę,
dėkit po apskritą akmenį.

Čia skersgatviuos kiaurai pučia vėjas nuo upių.
Nutvilkius 

keistu margaspalviu triukšmu, auš diena.
Nebijokit apakti — 

juk ne Babilonas pasauly iškils,
o mūrinis Vilnius.

Nuo ryto lengvų balzganų debesų, atsispindinčių santakoj, 
pavirtusių varpinėm,

nebeatpiėškit nustebusių žvilgsnių.
Sidabro kalėjai, draskiai ir kurpiai,

gyvenkit čia santaikoj.
Visi geranoriai benamiai bastūnai,

statykite Vilnių.

• Judita Vaičiūnaitė gi
mė Kaune 1937m. liepos 
men. 12d.baigė Kaune V- 
ją Vidurinę Mokyklą.

1959m. Vilniaus Vals
tybinio 4 - to istorijos- 
filologijos fakultetą. Spe
cialybė - lituanistika.

Eilėraščius spausdinti 
pradėjo 1956in.(o rašyti, 
kaip pati pasisako nuo 
11m. amžiaus).
Prisimena su dėkingumu 
savo dėdę Petrą Vaičiū
ną, kuris ją pabučiavo 
paskaitęs pirmuosius ei
lėraščius ir padrąsino^ 
davęs dalykišką kritiką.

Ji rašo:"Man graudu 
prisiminti savo dėdes ir 
jų bičiulį skulptorių Ra
polą Jachimavičių kupi
nus seno žavesio ir ele
gancijos, išdidžius, trupu
tį XIX a.kirpimo žmo
nės. Todėl, kad aš juos 
labai mylėjau ir labai 
nuo jų nutolau. Juos te
ko palaidoti vieną po ki
to,-su kiekvienu iš jų aš 
laidojau dalį savęs.

Buvau lauktas ir my
limas vaikas, ir mano 
vaikystė tragiškam karo 
chaose buvo išsaugota 
kaip šviesos sala. Tik vė 
.au supratau, kaip sve

timas skausmas diena po 
dienos vis sunkiau slėgė 
mano tėvą nebe jauną, 
retos inteligencijos ir hu
maniškumo, plataus 
interesų rato, be galo 
darbštų žmogų. Mano 
tėvas, psichiatras, gydy
damas, dėstydamas, 
dirbdamas mokslinį dar
bą, rasdavo laiko ve
džiotis mąno seserį ir 
mane į teatrą, kavinę, 
kalbėti su mumis apie 
anksti perskaitytas ne
vaikiškas knygas.
Kažkodėl labai atsime
nu tuos pasivaikščioji
mus trise. Tėvo nelaukta 
mirtis paliko traumą vi
sam laikui. As tuo nega
lėjau patikėti, kasdien 
laukdavau jo grįžtant 
arba imdavau vytis 
gatvėj į jį panašų žmogų. 
Man tuomet buvo
aštuoneri metai. Po tėvo 
mirties tarpais skurdom, 
mama, medicinos sesuo, 
dirbo šimtą darbų ir gy
veno tik dėl mūsų.

5

.. .nes ugniai mes nestatėme šventyklų, 
nes sėmėm rūką čia — atšiaurų, tykų,

nes būsi tu nužertas slėnio saule,
nes augsi, Vilniau — akmeninis augale,

krauju ir pelkių vandeniu maitintas, 
nes gatvių rezginys paskęs lyg tinklas

į priešistorinę kalvų upelę, 
suteikusią tau vardą, tavo pelenus

nuplovusią, kad vėl, nuščiuvus gaisrui, 
tu rankų šilumos ant herbo geistum. . .

*■'■■■■ ■ ■ ii iithithi ......  i (

LŪŽIS ELEKTROS 
BIZNYJE .

Šių metų sausio mėn. 
29-ji, ko gero, bus viena 
malonesnių dienų įtemp
tame ’’Lietuvos Energi
jos gyvenime per Keletą 
pastarųjų mėnesių ar 
net metų: gavus
avansinį apmokėjimą už 
100 mln. kWh energijos 
iš Šveicarijoje registruo
tos bendrovės "Acotra 
Grand”, o Vokietijoj įmo
nei "Vvaldemar Schi nikus 
Handels GmbH" sumokė
jus už 50 mln. kvVh,buvo 
atnaujintas elektros tie
kimas į Baltarusiją.

Po, šių žinių Ignalinos 
AE vėl įjungė beveik mė
nesį stovėjusį pirmąjį re
aktorių.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.4



Saugant Jūsų sveikatą
Barbara Beattie dirba su savo šunim sekliu Rookie ir kolegomis Kanados maisto 
patikrinimo agentūroje (Canadian Food Inspection Agency / Agence canadienne 
d'inspection des aliments). Jie padeda sulaikyti uždraustus produktus, galinčius 
pakenkti mūsų augalams ir gyvūnams bei užkrėsti maisto atsargas. Tai tik viena iš 
daugelio paslaugų, kuriomis siekiama apsaugoti visų kanadiečių sveikatą.

Tam, kad sužinoti apie šimtus kitų, Kanados vyriausybės 
teikiamų paslaugų (anglų arba prancūzų kalbomis):
• apsilankykite artimiausiame Kanados paslaugų centre

(Service Canada Access Centre / Centre d'accės Service Canada)
• apsilankykite www.canada.gc.ca
• skambinkite 1 800 O-Canada (1 800 622-6232),

TTYATDD: 1 800 465-7735 Canada

APIE LIETUVOS MUZIEJUS Neda Žvybienė

Kasmet Lietuvos muziejams sunkiau kaupti meno kuriniu fondus. Tai 
patvirtina ir Lietuvos Muziejų asociacija. LR Kultūros Ministerijos muziejų 
skyriaus vadovas Romanas Senapėdis sako, jog nacionalinių, respublikinių ir 
miestu savivaldybių muziejų finansavimas kasmet mažėja. Keletas muziejų, 
įsiskolinusių už elektros energijų, šildymų, - atsidūrė teisme.

Lietuvoje ypp trys valstybiniai muziejai- Lietuvos Dailės, Lietuvos Naciona
linis ir M.K.Ciurlionio Dailės Muziejus Kaune, kuriu steigėja yra Kultūros 
Ministerija. Ši ministerija finansuoja ir 13 respublikinių muziejų.

M.K.Čiurlionio Dailės. Muziejaus darbuotojai teigia, jog muziejus nei 
pernai,nei Šiemet neįsigijo ne vieno šiuolaikinės dailės darbo. Valstybė neskiria 
papildomų lesu eksponatams pirkti.

Pastaraisiais metais darbuotojai ragino įvairias valdžios ir privačias institu
cijas remti dailininkus, perkant jų kūrinius muziejui.

Nė vieno dailės darbo neįsigijo ir žemaičių Dailės Muziejus Plungėje. 
Laikinai muziejaus direktorės pareigas einanti Stanislava Berzonskaitė sako, 
kad muziejus taip pat negauna papildomu lesų eksponatams pirkti. Siek tiek 
sutaupoma pinigų už parduotus bilietėlius lankytojams. Dailininkai ir rėmėjai 
šiuo metu paveikslus dovanoja retai. Pernai Žemaičių Dailės Muziejus įsigijo 
viena lietuvio dailininko abstrakcijų už 2.000 litų.

V V , ,
Siauliu AUSROS Muziejaus Dailės Skyriaus Fondus sudaro apie 5.000 

eksponatų per pastaruosius keletu metp fondai pasipildė keliais šimtais 
darbų, dalis jų - dovanos. Dėkojama už tai, kų z’-uonės dovano

(bus daugiau)

'Textiles en ąuatre temps

20U2.II.20.

Keturiu 
tekstilininkų 
paroda 
vyksta 
C6te dės Neiges 
Kultūros 
Centre 
nuo 
kovo men. 1 d. 
iki 
balandžio mėn. 
8 d.

Pirmadieniais 
uždaryta. 
Kreiptis- 
www.ville. 
montreal.qc. 
caknaisons

SLIDINĖJIMO STOVYKLA KANADOJE
5-ji tradicinė Montrealio lietuvių slidinėtojų 

žiemos stovykla įvyks 2001 m. kovo mėn. 8-11 d.d., 
Mont Garceau slidinėjimo vietovėje, Saint Donat, 
Quėbec, Kanadoje, apie 150 km.į šiaurę nuo 
Montrealio.

Stovykla prasidės, 2001 m. kovo mėn.8d., ketvir
tadienio vakare susipažinimo vakaru. Kovo mėn.9d., 
penktadienį, numatyta slidinėti "Mont Tremblant 
Centre",^ o kovo mėn. 10d., šeštadienį, bus slidinėji
mo varžybos ir "Brommball" žaidimas "Mont Gar
ceau Centre", Saint Donat. Penktadienį ir šeštadie
nį bus bendros vakarienės.

Oficialus viešbutis: Auberge de Saint Donat,350 
route 329, Saint Donat, Quebec JOT 2CO, Canada. 
Tel/faksas: (819)-4247504/424-4955. Galima gauti 
kambarių įvairiomis kainomis, pradedant $49.00 Can. 
Užsisakant, paminėkite, kad priklausote lietuvių sli
dinėtojų grupei.

Daugiau informacijos galima gauti iš R.ir V.Bu
lotų adresu: Mrs.Vilija Bulota, 4550 Miller Ave., 
MontreaįQue.H3 W 2E3,Canada. Tel: (514) - 344- 
8256. E-mail: viliabulota^hotmail.com.

WEBSIDE numeris - WWW.lithuaniaweb.corn/skis 
um it/ Rengėjai

PASAULIO LIETUVIU SLIDINĖTOJŲ SĄSKRYDIS 
IR VARŽYBOS

“World Lithuanian Ski Summit” papuošiamieji < 
darbai vyksta pilnu intensyvumu, Sį sąskrydi 
rengia rengia Kalifornijos Lietuvių Sporto Klubas 
BANGA, 2001 m.,kovo mėn.,24-30 d.d., Mammoth 
Mountain slidinėjimo kurorte, Kalifornijoje, JAV.

Lietuvos Kalnų Slidinėjimo Federacijos ir ŠAL- 
FASS-gos Centro Valdybos bei Slidinėjimo Komiteto 
pritarimu ir pavedimu, Šio sąskrydžio apimtyje bus 
vykdomos VII-sios Pasaulio Lietuviu Knlny Slidinėji
mo Varžybos ir kartu 2001 m. ŠALFASS-gos 
pirmenybės.

Varžybinėje programoje - slalomo ir didžiojo 
slalomo rungtys, vyramsir moterims, įvairiose 
grupėse, pagal dalyvių amžių.

Išankstinė dalyvių registracija atliekama iki kovo 
men. 7 d. imtinai, pas organizacinio komiteto 
vadovę Algį SEKĄ,20291 Deervale Lane, Hunting
ton Beach, CA 92646, USA. Tel: 714-968-8124; 
faksas: 805-527-4675; E-mail:LTSKISUMMIT2001@. 
AOL.COM

Daugiau informacijos rasite tinklapyje: 
wwwlithuaniaweb.com /skisummit/

ŠALFASS CENTRO VALDYBA
N USIŠYPSOKIME:

• Sėdi žmogelis parke ant suoliuko ir su šunimi 
kortomis lošia. Praeivis stebisi:
- Na ir protingas jūsų šuo, kortomis lošti moka!
- Ne toks jau jis protingas, gavęs gerą kortą, pra
deda uodegą vizginti...

• Komunalinio namo koridoriuje prie radiatoriaus 
nuolat sėdi vienas gyventojas ir šildosi. Kaimynas 
jo klausia:
-Tai tau vis dar nesutvąrke radiatorių?
-Visai ne. Čia aš šildausi veltui, o bute už šildymą 
reikia mokėti.

• Čia ne pragaras. Čia vieta, į kurią siunčia, kai 
nusikalsti pragare.
• Niekuomet nemušk žmogaus su akiniais. Mušk su 
beisbolo lazda.
• Man reikia tiek nedaug: šiltos lovos, gero žodžio 
ir... neribotos valdžios.

http://www.canada.gc.ca
http://www.ville
hotmail.com
http://WWW.lithuaniaweb.corn/skis
AOL.COM
wwwlithuaniaweb.com


SLAUGOS NAMU. ŽINIOS 
• A.a. Lietuvos karo 
aviacijos pulkininko, sa
vanorio kūrėjo Česlovo A. 
Januškevičiaus atmini
mui aukos Slaugos ka
inams: Montrealyje,Que; 
$50-L.G.Dainiai;$40 R.R 
Lapinai,V.Šipelis; $25 — 
S.Danaitienė, G.J.Zabie- 
liauskai; $20 - A.Povilai- 
tienė. iš viso: $200.

Toronte: $100-Antani
na Stonkienė, Jonas Stan
kus, Rimas ir Andrius 
StonKai su šeimomis;$50- 
L.G.Matukai, S.V.Piečai- 
čiai, G.D.Sakai; $40-H.G. 
Lapai, $35-T.B.Stanuliai: 
$30-D.L.Garbaliauskai, B. 
Y. Lukoševičiai,V.V.Paš- 
kai;$20-J.Aukštaitis, S.E 
Sapliai, V.L.Sendžikai, 
V.Valienė;$10 R.D.Lapai, 
iš viso $565.

Nuoširdi padėka aukų 
rinkėjoms Birutei Matu
laitienei ir Monikai Po- 
vilaitienei už jų praleis
tas valandas laidotuvių 
namuose.

/Hajogio# Xtetuboa jfonbaė
• A.a. kūrėjo - savanorio Lietuvoj Karo Aviaci
jos pulkininko Česlovo JANUŠKEVIČIAUS atmini - 
mui pagerbti aukojo: po 100,- A.V.Pėterai^iai, K. 
I.AndruškeviČiai, D.J.Stonkai, Z.R.Rimšos; po $50r 
Z.H.Lapinai, J.Rimšaitė, dr.M.J.Uleckai; $30,- J.N. 
Kibirkščiai; $25,- I.Adomavičienė; po $20,- A,Arū
nas, A.Stonkus, S.R.Šileika, B.A.Biretai, A.N.Bane
liai, S.G.Krasauskai.

Dėkojame visiems1. Dėkingi Šeimai už aukų nu - 
kreipimą i Mažosios Lietuvos Fonda..__ c x MLF Valdyba

įsikūręs nuosavuose namuose -
Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje y

Urp A T A** LIETUVIŲ KREDITO
A /VL/JK/V KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6

Tel. 905 544-7125

• Slaugos Namų staty
bai auKojo: J.Šepulis- 
$1000; G.Ročius $1000 
($2200); S.Ciplijauskienė- 
$20U($100U);H.Bukauskas— 
$120($820), a.a.V.Vait
kaus atminimui LN Mo
terų Būrelis $50 ($10257. 
04); S.Ciplijauskienė- $20 
($1020).

Slaugos 
tas dėkoja 
priimamos 
Hamiltono

Namų komite- 
už auKas. Jos

Toronto ir 
kredito koope-

L.Stončienė; .socialinių 
reikalų, sekcijoje; A. A u - 
gaitiene, S.Aušrotienė, 
D;Petronienė, A.Pajaujie
nė,O.Rimkuvienė ir S.Zim- 
nickienė; administracR 
nėję ir Parengimų sek
cijoje: R.Celejewska,
B.Jurienė, J.Karasiejus, 
P.Linkevičius, V.Narušis, 
R.Petronis, V.Ramanaus
kienė, I.Rentelienė,A.Sam
sonas ir V.Valiulis; orga
nizacijų atstovai: J. A n - 
drulis, S.Bartusevičienė, 
R.Paulionis, J.Govėdas. 
N.Benotienė, A. Matulai
tis ir F.Mockus.

Tarybos pirmininku yra 
Rimas Paulionis,
• Anapilyje organizuoja
mos tinklinio komandos. 
Joms vadovaus Mindau
gas Leknickas. Treniruo
čių praažia numatoma 
vasario mėnesio pabaigo
je. Organizuojama ir 
šachmatų sekcija.

Visus besidominčius 
abiem sporto šakom,pra
šome registruotis 
Praną Vilkelį, tel: 
279-1867.
IŠGANYTOJO PAJOJĘ

Nauja išganytojo Para-

pas
905-

pijos Moterų 
Valdyoa: 
pirmininkė, 
vicepirm., 
sekretorė, 
iždininkė, 
I.Šturmienė
kienė - nares.

Draugijos 
V.Norvaišienė- 

A.Langienė- 
A.Kasiulytė- 

A.Sukauskienė 
G.Povilaitienė, 

ir K.Žilins-

LIETUVIŲ NAMŲ ŽINIOS

• Vasario men.4d 
svetainėje pietavo 
svečiai.

LN
232

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.

.7.80% 
7.35%

ratyvuose arba siųsti ad
resu: Labdaros fonaas, 
Lietuvių Slaugos Namai, 
1573 Bloor St. vV.Toronto 
Ont.MoP 1A 6.Slaugos Na
mų elektroninis paštas: 
http:/members. planeteer 
com/ litn/.

• Paskutinės Mišios 
nose Prisikėlimo para
pijos patalpose vyks ko
vo mėn. 11d.

Kovo mėn.3-4 dieno
mis Parapijos salėje vyks 
baldų bei įrangos išparda
vimas.

MOKAME už:

kasd. pal. čekių sąsk. Iki........ 2.50%
santaupas.....................................2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk..........2.00%
INDĖLIAI:

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

90 dienų indėlius...... .................4.25%
180 dienų indėlius....„...............4.25%
1 m. term, indėlius.... ......... 4.50%
2 m. term, indėlius.... ................. 4.75%
3 m. term, indėlius.... ................. 4.85%
4 m. term, indėlius.... ..................5.00%
5 m. term, indėlius.... ........... 5.25%
RRSP ir RRIF
(Variable)..................... .................2.50%
1 m. ind......................... .................5.00%
2 m. Ind......................... .................5.10%
3 m. Ind........................ .................5.25%

vai.
Bū- 

susirinki-
p.p. 
relio
m as.
sinti

• Kovo men. 4d. 11 
įvyks LN Vyrų

metinis 
Nariai bus pavai- 

pietumis.

• Toronto LN Švietimo 
Fondas "Labdara" skiria 
stipendijas jaunimui. Dau
giau informacijų teikia 
raštinė, tel:4l6- 532-3311.

• Vasario men. 11d., sek
madienį, 2 vai.p.p.,Cen
tennial parke, Suvalkų 
Krašto Lietuvių Išeivijos 
Sambūris surengė vai
kams pasivažinėjimą 
rogutėmis. Dalyviai buvo 
pavaišinti dešrelėmis, 
karšta kava ir kakava.

API.IOŠ KREDITO KOOPERATYVAS

999 College St.. Toronto. Ontario M6I1 I AB 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414

1 I AX: 416 532-4S16
Anapilyje telefonas: 905 566-0006

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

per 60 milijonų dolerių I

4 m. Ind..........................................5.35%
5 m. Ind.......................................... 5.50%

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

PARAMA
MMM

term. indėlius
term, indėlius

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

AKTYVAI per 120 milijonų dolerių
MOKAME
3.55% už 30-89 d.

už 90-179 d.
už 180-364 d. term, indėlius 
už 1 m. term, indėlius 
už 2 m. term, indėlius 
už 3 m. term, indėlius 
už 4 m. term, indėlius 
už 5 m. term, indėlius 
už 1 m. GIC mėn. palūk.
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.

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

IMAME
už asmenines paskolas

nuo.............................8.25%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su
- nekeičiamu nuošimčiu

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

- su keičiamu
nuošimčiu...

....6.95% 
-.7.05% 
-..7.20% 
....7.40% 
.....7.50%

• Tradicinis Mazlietuvių 
"Šiupinys", dėl Prisikėli
mo parapijos kėlimosi į 
naujas patalpas, šiais Ine
tai s rengiamas Lietuvių 
Namuose,vasario mėn.27 i 
dieną, 7 vai.vakaro, Vy
tauto Didžiojo salėje.

ANAPILIO ŽINIOS

Po visuotinio susirin
kimo,įvykusio sausio mėn, 
28d., naująją Tarybą su
daro religinėje sekcijoje; 
V. Aušrotas, 
V.Pečiulis, 
ir V.Žukauskas 
nėję sekcijoje: 
lyte, A.Parancevičius, 
V.Paškuvienė, A.Pacevi- 
čienė ir V.Ramanauskas; 
jaunimo sekcijojetT. C hor-

G.Karasiejus, 
O.Narusienė

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind...................... 3.80%
180-364 d. term.ind.....................3.85%
1 metų term, indėlius.............. . 4.00%
2 metų term, indėlius..................4.10%
3 metų term, indėlius..................4.25%
4 metų term, indėlius ..................4.40%
5 metų term. Indėlius............. _. 4.70%
1 metų GlC-mėn.palūk.............. 3.75%
1 metų GlC-met. palūk...............4.25%
2 metų GlC-met. palūk........... — 4.35%
3 metų GlC-met. palūk.
4 metų GlC-met. palūk.
5 metų GlC-met. palūk. 
RRSP, RRIF ir OHOSP

“Variable”.............................. 3.80%
RRSP ir RR1F-1 m.term.ind..... 4725%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind. .... 4.35% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind.... 4.50% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind__ 5.00%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind..... 5.05%
Taupomąją sąskaitą iki............2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk..........2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki......... 2.00%
Amerikos dol. kasd. pal. 

taupymo sąsk.

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

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

5.00%
5.05%

I.Paznekiene,
T.Spudulienė 

kultūri- 
J.Tume-

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%
7.40%
7.50%

6.75%

Duodame komercinius 
mortgičius iki $750,000.

2.50%

nomaz, 
L.Narušis 
ir I.Rarnanauskaitė; jau
nų šeimų sekcijoję:J.Dze- 
rnionienė, T. Grybienė, 
Z.Kružikienė, R.Oleka ir

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

6 psL

6.75%

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

lnWrW*
Cirrus

DUODAME
* asmenines paskolas 

Iki $250,000
* mortgičius iki 95% 

įkainoto turto
* riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
* komercinius mortgičius

3.55% 
3.65% 
3.85% 
4.05% 
4.25% 
4.60% 
3.40% 
3.90% 
4.10% 
4.30% 
4.90% 
4.85%
3.55% už RRSP & RRIF ind.
4.40% už RRSP & RRIF 1 m. term. ind. 
4.60% už RRSP & RRIF 2 m. term. Ind. 
4.80% už RRSP & RRIF 3 m. term. ind. 
5.40% už RRSP & RRIF 4 m. term. Ind. 
5.35% už RRSP & RRIF 5 m. term. ind. 
3.00% už OHOSP (variable rate)
2.00% kasd. palūkanų čekių sąsk. 
4.15%.už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.50% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS e 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 MUGU TINKLALAPj: www.parama.net 
Elektroninis paštas: parama@total.net

KITOS PASLAUGOS
KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IČ KITŲ KRAŠTŲ 
PERSIUNTIMAS PINIGŲ (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 
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C8

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

MasterCard

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.4

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


Hamilton dalyviai sugiedojo keietą 
kalėdinių giesmių.

Klubo Valdyba nuošir
džiai dėkoja visiems, pri- 
sidėjusiems prie gražiai 
praėjusios Kūčių vaka
rienes.

• 2000m. gruodžio men. 
3Jd.į Klubo salę rinkosi 
išskirtinai gražiai pasi
puošę dalyviai 
Naujuosius Metus.

Vakarieniaujant ir gro- 
jant visų mėgiamam "Lo 
relei" orkestrui, priartė
jo vidurnaktis. Likus ke- 
letai minučių prieš 12v., 
buvo sugiedotas Lietuvos 
Himnas, šampanas ir 
sveikinimai.

2001m. 
dalyvavo ir

pasi- 
sutikti

sutikime
Lietuvos

Maestro Saulius Sondeckis su Žmona Silvija,kuri jo va- Respublikos konsule 
dovaujame orkestre yra grojusi 35 metus. Nuotraukoje - talija Bacevičienė 
abu po vieno koncerto vyru iš New Yorkb.

Na-
su

montreal
____________ -

YPATINGA MUZIKINĖ 
ŠVENTĖ

Naujieji 2ū$1ip. prasi
dėjo ypatingu gyvastin
gumu. ' Sausio mėn. 19d. 
hamiltoniečiai 
mes pasigėrėti J.S.Bacho 
250m.mirties

mėn. 19d. 
turėjo lai-

parnineji-
mui skirtu koncertų. Tai 
ne tiktai šio didžiojo kla
siko kompozitoriaus nuo
pelnas.

Puikūs muzikai, ypač 
pasaulinio garso pelnęs 
dirigentas Saulius Son
deckis iš Lietuvos su To
ronto "Philharmonija" or
kestro koncertmeisteriu 
A.Janivkeriu ir solo par
tijas pianinu puikiai at
likusią Leokadija Pau- 
lauskaitė-Ranoviciene is_ 
Toronto, taip pat kartu 
dalyvavus kameriniam or
kestrui "Lyra",šventiškas 
vakaras tapo nepamiršta
mu.

Džiugu, kad "Lyra" 
įsteigė ir jam vadovauja 
smuikininkė Audronė Šar- 
pytė.

į koncertą atsilankė 
nemažai hamiltoniečių lie- 

_tuvių, kurie surengė Jau
nimo Centro salėje šau
nias vaišes ir puikų pri
ėmimą maestro S.Son- 
deckiui ir prof.Silvijai 
Sondeckienei, panorusiems 
pabendrauti, ir kitiems 
svečiams.
• Stasys Dalius, dabarti
nio Vasario 16-sios Gim
nazijos Rėmėjų Būrelio 
vadovas, paskelbė 
surinko iš narių

• Pensininkų Klubas "Ąžuo
las” surengė tradicinį 
žiemos balių, kartu pa
minėdami ir Sausio 13- 
tosios dešimtmetį.

Renginys vyko Jauni
mo Centre, gausiai daly
vaujant 
svečiams, 
"ARAS” su

susirinkusiems 
Vyrų Chorui 
vadovė muz. 

Lilija Turūtaitė, akompi- 
niatorė E.Morkūnienė.

Renginį pradėjo Klubo 
pirm.P.Šidlauskas, pro
gramą vedė V.Pečiulis.

Paruošta skani P.Juo
zaitienės vakarienė ir ge
ra laimikiais loterija pri
sidėjo prie geros
taikos, pradedant naują 
renginių ciklą 
metais.

nuo-

2UU1

• Laikantis ilgametės 
tradicijos, 20(JUm. gruo
džio mėn.24d.vakare Klu
bo Valdyba su pagalbi
ninkais suruošė Kūčių va
karienę, į Kurią atsilan
kė apie 300 asmenų. Sa
lėje buvo gražiai papuoš
ti stalai, o 
je stovėjo 
Lubinienės 
šiaudinukais 
ledų eglutė
daug kas fotografavosi.

Klubo sceno- 
puiki Ninos 

gamintais 
papuošta Ka- 

prie kurios

• Sausio mėn. 14d. į 
bo salę susirinko 
300 žmonių. Tą dieną 
keitėsi Klubo Valdybos: 
pasitraukė 2O00m. Valdy
ba ir valdymą perėmė 
2001-jų metų valdyba.

Klu- 
arti

išeinantis pirmininkas 
Albinas Karnius padėkojo 
savo valdybai ir visiems 
asmenims, pagelbėjusiems 
per jo kadenciją ir per
davė saują raktų nauja
jai pirmininkei Loretai 
KynieneL Ji padėkojo na
riams už pasitikėjimą ir 
pristatė savo 2001 -jų 
metų valdybos narius.

Popietėje taip pat da
lyvavo ir svečias Juo
zas Auštras, kuris yra 
pirmininkas pietinio Bos
tono Lietuvių Piliečių Są
jungos, gyvuojančios nuo 
1899 metų. Jisai įteikė 
buvusiam ir naujai 
išrinktam pirmininkui do
vanas - marškinėlius su 
jų Klubo emblema.

A.Karniaus kvietimu, 
popietės dalyviai susto
ji m u 
tyla 
metų 
niuje

ir vienos minutės 
pagerbė prieš 10 
Sausio 13-tąją Vil- 
žuvusių atminimą.

, kad 
ir rė

mėjų įnašus už 2001 me
tus. Sausio 
Gimnazijos 
"TALKOJE" 
$8.446,50, kurie persiųs
ti Vasario-16 Gimnazijai. 

. Skaičiuojant nuo Būre
lio įsteigimo, per 36 me
tus surinkta ir išsiųsta 
$80.767,00.

Šiais metais Vasario 
16-tos Gimnazijoje mo
kėsi 92 lietuviai, 35 vo
kiečiai, iš viso 127 mo
kiniai.

Vokietijos vyriausybė 
apmoka mokytojų algas. 
Patiems lietuviams rei
kia išlaikyti bendrabutį, 
tad parama labai yra 
įvertinama ir reikalinga. 
2001.11.20.

rnen.15d. į 
sąskaitą 

įnešė

Vakaro programą pra
dėjo Lietuvių Klubo cho
ro eisena su žvakutėmis 
į sceną, skambant kalė
dinės muzikos garsams. 
Choras, vadovaujamas dr. 
Broniaus Kazėno, pagie
dojo penketą kalėdinių 
giesmių.

šeimininkių atstove, 
vice-pirm.Loreta Kynie- 
ne pasveikino susirinku
sius. Invokaciją pasakė 
kun.Antanas Grabnickas.

pasidalino kalėdai- 
ir su visais vaiši- 

tradiciniais valgiais, 
buvo 12.

Vakarienę paįvairino 
žinoma kanklininkėj Dai
va Kimtytė — Avižienė, 
šiuo metu gyvenanti St. 
Petersourge.

Vėliau muz.Aloyzas 
Jurgučiui vadovaujant,

Pranesiiną apie Mažo
sios Lietuvos S-gos veik
lą padarė S-gos uolus 
darbuotojas Kurtas Vė
lius, kartu pranešdamas, 
kad jau išėjo iš spaudos 
Lietuvoje 1 - inas tomas 
Mažosios Lietuvos Enci
klopedijos.

Kurtui Vėliui Mažosi* 
Lietuvos vyriausybės n„ 
tariniu 
žosios

asmuo 
buvo 
Kurtą 
sveikino!

7 yra suteiktas ivia-
Lietuvos Patri- 

vardas. PasKutinis 
šį vardą nešiojęs, 

Martynas Jankus. 
Vėlių dalyviai pa-

Jis 
čiais 
uosi 
kurių

• Vasario mėn.27d. 
"Audros" tautinių šokių 
grupė rengia tradicinį 
Užgavėnių Kaukių Balių? 
Šokėjų pagaminta ir į 
stalus paduota karšta va
karienė su vynu, gausi 
loterija ir šokiams gro
siąs "Lorelei" orkestras, 
taip pat įdomios kaukes, 
linksrpins visus dalyvius.

gyvenimo, kalbėdamas 
optimistiškai, nes daug 
yra pasiekta įgyvendi
nant laisvę ir demokra
tiją. Pabaigoje jis 
skaitė sveikinimą 
Lietuvos Prezidento 
do Adamkaus.

Po paskaitos buvo 
statyti svečiai, kurie pa
sveikino Vasario 16-sios 
proga. Tai Verduno Nac. 
Asamblėjos narys ir ats- 

parapija ''paliekantis'' kun’“10™3 “L!®?1?. 
K.Ambrasas SJ.

Maloniai nuteikė nau
jojo kunigo pamokslas, 
kuris buvo pasakytas re
ligine ir patriotine tema. 

Šv.Mišiose dalyvavo ir 
gražus būrys jaunimo: 
tiek eisenoje su vėlia
vomis, tiek skautų eilė
se. Ypač gerai atliko 
skaitymus prie altoriaus 
Vlina Staškevičiūtė.Drą
siai ir aiškiai tardama 
žodžius, privertė juos iš
girsti net ir toliau sė
dinčiuosius.

Eisenoje į dažny- 
čią, nešamą vainiką žu
vusioms už Lietuvos lais
vę, lydėjo 3 kariškiai iš 
Lietuvos, taip pat orga
nizacijų atstovai su savo 
vėlia vom is, o Katalikės 
moterys buvo pasipuošu
sios tautiniais drabužiais, 
kurie yra taip neatski
riami nuo šios šventės 
prasmės!

Vėliavų eisenai vado
vavo "Mindaugo — in ėrin
gos" Šaulių kuopos vadas 
Antanas Žiūkas.

Bažnyčioje AV Para
pijos Choras atliko die
nai pritaikytas giesmes.’ 
Pasibaigus Mišioms, visi 
sugiedojo Lietuvos Him
ną.

Salėje vyko minėjimas 
kurį j pravedė Silvija Staš- 
kevičienė.

Sugiedojus Kanados 
Himną, susirinkusieji ty
los minute pagerbė žu
vusius už Lietuvos laisvę 
ir Nepriklausomybę. 

Po to 
naujasis 
sadorius 
mantas 
trumpai 
tuvos valstybingumo 
dą, kiek ilgiau sustojo

VASARIO 16-O JI 
MONTREALY  JE

Kaip visada, taip 
šiemet, Vasario 16-osios 
minėjimas Montrealyje, 

. Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje prasidėjo šven
tomis Mišiomis, kurias 
atnašavo abu kunigai - 
naujasis mūsų kunigas 
Ričardas Birbilas ir ka
denciją baigiantis ir šią

ir
per- 
nuo 

Val-

pri-

cijos. Taip pat buvo per 
skaityti sveikinimai nuo 
Kanados Premjero
J.Chretien ir didelio lie
tuvių bičiulio 
Finansų 
Martin, 
lietuvių 
atsiuntė 
nimą. 
buvo 
trys 
vos.

Meninę programos da
lį atliko AV Parapijos 
Choras, sudainavęs nema
žai populiarių dainų. 
Chorui dirigavo ir akom
panavo L.ir l.Djintcha- 
radze's, o Alina Staškevi- 
čiūtė, savo skambiu bal
seliu, visiems padekla
mavo eilėraščių.

Kanados
Ministerio Paul 

Nepamiršo 
kurieir estai, 

raštišką sveiki-
Minėjimo

visiems
kariškiai

metu 
pristatyti 
iš Lietu-

buvo pristatytas 
Lietuvos Amba- 
Kanadai JE 
Šidlauskas, 
nušvietęs

Pabaigoje KLB Mont- 
realio 
A.Staškevičius 
visiems 
ypač ambasadoriui 
lauskui, 
dalyvavo 
žmona 
sūneliais, 
pamiršo 
ristams, 
gramos atlikėjams ir pra- 
vedejams bei visai puoli
kai už dalyvavimą. Taip 
pat Teresei Keršytei — 
Mickienei už paruošimą 
užkandžių.

Malonu buvo matyti 
musų tarpe, salėje ir nau
jąjį Kun.Ričardą, kuriam 
yra įdomi * mūsų veikla 
ir jis mielai ateina oe 
raginimų.

sk.Pirmininkas 
padėkojo 

už dalyvavimą, 
R.Šid- 

Kuris minėjime 
su visa šeima- 

ir dviem 
Taip pat ne

padėkoti cho- 
muzikams, pro-

Ri-
Jis

Lie- 
rai-

Tenka pasteoeti, kad 
nors per savo tautines 
šventes, kaip Vasario 1 Įj
oji, 
vien

norėtume pasimelsti 
lietuviškai. Turime 

_, __ kad ateityje tai
prie dabartinės Lietuvos galima bus padaryti. N-lė

1573 Bloor SLWest, Tbronto, Ont. M6P 1A6

Remkime Lietuvą!

T psl.

REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!
Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

Fondo nr. 119021236RR0001

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!



imontreal
KANADOS LIETUVIU JAUNIMO SĄJUNGOS MONTREALIO SKYRIUS (
maloniai kviečia AUŠROS VARTŲ, ir SV. KAZIMIERO PARAPIJŲ narius bei 

visus lietuvius į popietę
"KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI IŠ PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 

KONGRESO AUSTRALIJOJE".
Popietė vyks š.m. VASARIO mėn.25 d., po 11 val.Šv. Mišių, AV P-jos salėje. 

^Kalbės mūsų jaunimo atstovai ir, bus rodomos nuotraukos.

Seks užkandžiai ir kava. įėjimas - laisva auka.
Rengėjai

D E M E S I O;
Visuotinas MONTREALIO ŠAULIU SUSIRINKIMAS vyks tą pačią dienfr

-iYASARIO mėn. |25| d., Į PO Į Jaunimo rengiamos Popietės, Įl j vai.' 
t**tt*t*t******#tt*t*tt**tt4:******t***4:*t************************t*******1
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IITAC MONTREALIO LIETUVIŲ 
LI IMO KREDITO UNIJA o

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

MOKA už:

Certifikatai ( min. $1.000.00 )
Taupomos sąskaitos
Specialios
Kasdieninės

2
3

metų 
metų 
metų 
metų 
metų

Termiiwti indeliai
( min. $ 5.000.00): 
i metų
180 d. - 364 d. -
120 d. - 179 d. -
60 d. 119 d.
30 d. - 59 d. -

RRSP & RRIF
Taupoma Į, 5Q 

metų 
metų 
metų 
metu 
metų

1
2
3
4
5

4.25
4.50

4.00
3.50
3.50
3.50
3.50

iki 30 d. -
30 d. - 364 d. į išimant prieš laikų 

IMA UŽ:

! 4.75
L
U] 0.50

1.00

Nekilnojamo. turto, .paskolasJ Residential up to 
metų 7.10

2 metų 7:15 4
3 metų 7.55 5

2nd mortgage + 1 % 
open mortgage + 1 %

K ĄSOS VALANDOS
1475 De Seve 
Pirmadieniais 
Antr., trečiad. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

9:00 - 3:00 
9:00 - 3:00 

11.00 - 7:00 
10:00 - 6:00

metų 7 
metų

3907 A
10:00 - 2:00

2:00 - 6:00
2:00 - 6:00

Montreal!© Lituanistinės Mokyklos mokiniai,atlikę gražių Kalėdų Eglutės programų
2000 m., Austos Vartų P-jos salėje. Nuotr: Lino Staškevičiaus. KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS

PROTĖVIU KALBA _ LIETUVI
MIJR.USIEJI: tarpe 3 vaikaičiai, taip

• ONA NORKELIŪNIE- 
NĖ:TAMULYTĖ, 79m. 
amžiaus, mirė staiga li
goninėje. Ji buvo lietu
vių telkinyje gerai ži
nomo draudimo agento 
ir visuomenės veikėjo 
Alberto Norkeliūno žmo
na ir , jam mirus, eilę 
metų sėkmingai vadova
vo šiai įstaigai. Abudu 
yra daug padėję lietu
viams ateiviams po Ant
rojo Pasaulinio Karo.

Liko dfkterys Gailė ir 
Aida su šeimomis. Jų

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658
DR.ALENAS (ALAIN) P A V I L A N I S

Šeimos gydytojas

pat giminės, draugai 
Kanadoje ir Lietuvoje.

Palaidota iš Šv.JKa- 
zimiero P - jos bažny
čios Notre Lame dės 
Neiges kapinėse.
• STASYS VAIC1KAUS- 
KAS , 79m., mirė savo 
namuose vasario mėn. 11 
dieną.

Liko žmona 
duktė Suzanne 
ir kiti giminės.

Palaidotas
Vartų P-jos 
Delson kapinėse.

Užuojauta mirusiųjų 
artimiesiems.
« Kas norėtų skubiai is - 
nuomoti 2-5 kambariŲ bu
tą su patogumais 1 ar 2 
vyriuk i a m s, prašom i skam-

GARBINGAM

Andrėe, 
su šeima

is Austos
bažnyčios

binti po darbo valandų 
tel; 768 - 9506.

Privatus kabinetas 
932-8441 

3767 Notre Dame W. 
Montreal, QC., 
H4O 1P8

(Metro Place St.Henri)

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika* 

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

(Metro Cote des Neiges)

Notarė
RŪTA POCAUSKAS-RUDINSKAS 

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

Montreal, Quebec H3H 2S2

________________Tel: 931-7174
8 psi.

ATMINIMUI
Jau greitai sueis 2 me

tai, kai į Anapilį iške
liavo garbingoji Operos 
solistė Elzbieta Karde
lienė.

Negalime lengvai pa
miršti šią dainos ir gies
mės veteranę, kuri mūsų 
išeivijos dienose savo 
daina kėlė mus iš pilkos 
kasdienybės ir vedė į 
dainos ir muzikos pasau
lį eilę mokinių.

Negalime leisti,kad ji 
būtų užmiršta jaunos 
kartos solistų, nors jie 
ir neturėjo progos ją as
meniškai pažinti, ar klau
sytis jos arijų ir dainų, 
kaip mes čia.

E.Kardelienės Fondo 
Valdyba pereitais metais 
įteikė stipendijas Klai
pėdos Muzikos Fakultete 
studijuojantiems dviems 
solistams, laimėjusiems 
sol.E.Kardelienės Kon
kursą. Jie abu studijas 
tęsia toliau.

Maloniai prašome 
tautiečius prisidėti prie 
šio Fondo savo auka, o 
ypatingai tuos, kurie bu
vo jos mokiniai. Dar ne 
visi jie prisidėjo savo au
ka.

iviontrealio Kredito Uni
joje yra. atidaryta 
E.Kardelienės Stipendijų 
Fondo sąskaita N r.6055 
jūsų patogumui.

Dėkojame iš anksto! 
E.Kardelienės Stipendijų

Fondo Valdyoa

»* —  ■ i i ^1——^1—i »

Sąžiningai patarnauja nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

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

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

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

’♦Didelis pasirinkimas gatavų paltų 
♦Saugojimas vasaros laiku(storage) 
♦Taisau ir re modeliuoju

FOURRURES

Maurice ‘KjipCa
FURS

♦Siuvu ir parduodu
400 De Maisonneuve VV. 

Suite 801
Montreal, Que.H3A 1L4

Tel: (514) 288-9646
Fax: (514) 844-3865
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