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ĮVYKI U 
APŽVALGA

B.N.
PRIĖJO LIEPTO GALĄ...

Vasario men.28 d. Ju - 
goslavija paskelbė, kad &- 
tėjo laikas S.Milosevič’iuj 
atsakyti už savo karo ir 
genocido veiksmus, taipgi 
vis aiškiau iškylančią j 
paviršių jo plačią korup
cinę veikla Serbijoje.

Teismo tyrimai nusta - 
tys kaip pavyko buv.Pre
zidentui slaota išgabenti 
172 kg.aukso iš Jugosla
vijos praeito rugsėjo mėn 
21 ir lapkričio mėn.2 d., 
bei pervesti pinigus už tą

Montrealio 
AV P-jos 
Choras 
VASARIO 16- 
tosios 
minėjime 
giedojo ir 
atliko 
programą, 
su muz. L. 
Djintcharadze 
ir pianiste 
Iz. Djintcharadze

Nuotr: 
A. J. Mickaus

auksą £ bankų sąskaitas.
Jos,manoma,priklauso jam 
ir jo bendrams Kipro saloj, 
ir Graikijoje. . .Taip pat 
yra įrodyta, kad išskirti - 
niame Belgrado rajone ne- riausybė 
legaliai įsigijo namus.

IEŠKO TAIKOS 
GALIMYBIŲ

Vasario mėn.pabaigoje 
JAV Valstybes Sekretorius, 
susitiko Sharon ir Arafa
tą, lankydamasis Vakari-; 
niame Krante ir Gazos 
Srityje, bandydamas ras
ti taikos sprendimus tarp 
Izraelio ir palestiniečių.

Nors abieji konflikto 
dalyviai skundė vienas ki
tą Valstybės Sekretoriui, 
jis trumpai ir aiškiai, pa
sakė, akd abi pusės yra 
vienodai kaltos. Spaudos 
konferencijoje pareiškė: 
"AŠ manau, kad smurto 
veiksmus vykdo abi 
pusės. Mes visi turime la
bai 
būtų 
tas, 
to - 
smurtu; provoKacija - at
sakymas tuo pačiu".

C.Powell'is siūlė Izra
eliui palengvinti ekono
mines sankcijas palesti
niečiams, atidaryti Ga
zos ir Vakarinio Kranto 
sienos blokavimą, grąžin
ti užšaldytus $54 m ii.pre
kybos mokesčius, priklau
sančius palestiniečiams.

Ekonominė apyvarta kaip 
galima greičiau privalo 
būti atgaivinta”- sakė jis 

Po dienos, Izraelio vy- 
nuėrnė karinius 

tikrinimo punktus, kurie 
varžė Gazos srityje judė
jimą.

C.PovvelĖs pažadėjo, 
kad JAV yra įsipareigo- 
Jusi 
kaip ir anksčiau, 
esant 
administracijai.

Svečias aplankė ir Yad 
Vashem Holocaust Memo 
rialą. Vėliau jis nuskrido 
į Jordaną, kur buvo su
sitikęs su karaliumi 
Abdullah prieš pasie
kiant Kuwaitą, minintį 
10-metį jo išsilaisvinimo 
nuo Irako okupantų.

apsaugoti Izraelį, 
tai ir 

dabar G.vV.Busnb

laikančiųjų nuomone, jis 
yra kaltinamas siekiant 
jį nubausti už tai, kad 
media skelbė kritiškus 
straipsnius apie prezi
dento V.Putin'o ir jo ap
linkos veiklą.

Ispanijos vyriausybė dar 
nenusprendė ar jį grąžin
ti į Rusiją.

V.Gusinski šiomis die
nomis paskelbė pasitrau
kiąs iš Rusijos Žydų Kon
greso prezidento pareigų, 
nes dėl politinių ir le
galių spaudimų jis nega
li toliau vadovauti šiai 
organizacijai.

nenorėjęs jos nužudyti.
Gal Rusijos vyriausybė 

nutarė ginti savo kariuo
menės įvaizdį Čečėnijoje 
ir į "planą" pakliuvo pul
kininkas, ne bet kas...

• Rusijos prez.V.Putin'as 
viešėdamas Austrijoje, * 
įkalbinėjo jos vyriausybę 
laikytis neutralumo ir jo-, (smop)kiekį 
kiu būdu nestoti į NATO.

• Kanados Aplinkos Mi
nisters David Andersonas 
paskelbė naujausius nuo
status dėl oro taršos su
mažinimo.

Kanados
pareigoje, 
sutartį su 
Ontario ir 
vincijose

vyriausybė įsi- 
pasi rašydama 

JAV,sumažinti 
Quebeeb pro- 
oro taršos 

44% iki 2010 
ypač palies 

sunkvežimių ir
v metų. Tai

Jam grįžus į Maskvą, lengvųjų i 
Rusijos Valstybės Dūma stjv važmenų vartojamų 

nuodingumo 
sulyginant

stengtis dirbti, kad 
sutramdytas sinur-

išeiti iš baisaus ra- 
smurtas - atsakymas

• Žinomas mega-turtuo
lis, vadovavęs pagrindi
niam žiniasklaidos "Me
dia-Most" nepriklauso
mam koncernui, Vlaoimir 
Gusinski, randasi Ispa
nijoje namų arešte.

prokurorai 
V.Gusinski 
tačiau jį

Rusijos 
apkaltinę 
tojimais,

yra 
klas-
pa

• Rusijos pulkininkui pir
mą kartą viešai keliama 
byla už karo nusikalti
mus Čečėnijoje.

Teismas vyksta Rosto
ve prie Dono mieste, ap- 
kalthant pulk.Juri Buda- 
novą, tankistų pulko ko
mendantą, pagrobimu 
pasmaugimu 
prieš 1 metus, 
karo veiksmams 
čėnus.

Apkaltintasis sakosi,jis 
tik tardęs moteriškę ir

ir 
moters 

vykstant 
prieš če-

skubiai priėmė 
lų pareiškimą, 
sakoma, 
privalo 
1955m.(!) paskelbto neu
traliteto, 
vietų Sąjunga tik su to
kia sąlyga buvo 
sutikusi išvesti savo ka
riuomenę iš Austrijos. 
Lyg būtų turėjusi teisę 
ten amžinai pasilikti!

Kokiame šimtmetyje 
tebegyvena Rusijos(!)Dū- 
ma, prez.V.Putin'as, jeigu 
pareiškime buvo leidžia
ma įrašyti, kad Austri
jos įstojimas į NATO bū
tų "dar vienas skaudus 
smūgis Rusijos intere
sams"...

kad

specia- .degalų
....sumažinimą, 

su paprastų automobilių 
kvota. Ši 
taikoma nuo 
naujai pagamintiems važ- 
menims.

NetruKUs bus paskelbta 
ir griežta norma dėl sul- 
furo dizeliniuose motoro- 
se. šiuo metu jo kon
centracija yra SUu viene
tų 1 inilijonui.

Dizelinic kuro išvaly
mas autobusuose ir sun
kiuose sunkvežimiuose nu- 
muš taršą 90%,

kuriame
Austrija 
laikytis

nes tuomet bo-

taisyklė 
dabar

Paskelbtame akte DEL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMOS 
VALSTYBĖS ATSTATYMO įrašyta:

’’Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, reikšda
ma Tautos valią, nutaria ir iškilmingai skelbia, kad yra 
atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas 
Lietuvos valstybės suvereninių galių vykdymas, irt nuo 
šiol Lietuva VĖL YRA NEPRIKLAUSOMA VALSTYBE/1

« Bernard Landry oficia
liai paskelbtas Parti Que 
becois lyderiu specialia-: 
me susirinkime,salyvau- 
jant apie 650-čiai . PQ 
narių, kovo mėn. 2 d.

Uz savaitės jis bus o- 
ficialiai paskelbtas ir 
prisaikdintas Quebec’o 
Premjeru.

GYVENKIME KOVO 11-tosios DVASIA 1
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Lietuvoje
s

B.N.
SUSITARIMAS GALI SU
LĖTINU INTEGRACIJĄ 
į ES IR NATO

Lietuvos Sąjūdžio Ta
ryba pareiškia, kad, pa
gal turimą informaciją, 
pasirašytas susitarimas 
pagal Lietuvos, Latvijos, 
Estijos, Rusijos ir Bal
tarusijos energetikos kom
panijų prieštarauja 1991 
m.birželio mėn.8d.Konsti- 
tuciniam aktui "Dėl Lie
tuvos nesijungimo į po
sovietines Rytų sąjun
gas", o susitarimo turi
nys nėra apsvarstytas 
Valstybės Gynybos tary
boje.

Specialistų teigimu,pa- 
sirašytan.e doKumente 
yra teiginių, galinčių pa- 
Kenkti Lietuvos intere
sams, taip pat atspindin
čių siekį ilgam laikui iš
laikyti Lietuvos energeti
kos sistemą Rusijos ener.

getikos sistemos pri
klausoma sudėtine dali
mi.

Atkreipiame dėmesį į 
tai,kad energetikos šal
tiniai (žaliavos) perka
inos iš Rusijos pasaulinė
mis kainomis, o pati 
energija parduodama 
šioje valstybėje nustaty
tomis, ar net mažesnė
mis kainomis.

Akto

Lietuvos Sąjūdžio Ta
ryba reikalauja valsty
bines institucijas laiky
tis Konstitucinio 
reikalavimų ir griežtai
įvertinti pareigūnų, ne
ginančių Lietuvos valsty
bės interesų, veiksmus, 
taip pat skubiai imtis 
priemonių, kad susitari
mo nuostatos nesulėtintų, 
ar dar blogiau; nesustab
dytų Lietuvos integraci
jos proceso į NATO, Eu
ropos Sąjungą bei Euro
pos energetikos struktū
ras.

energetikos struktu-

Lietuvos Sąjūdžio 
Tarybos pareiškimas

DEMAGOGIJOS PAMOKĖLES 
Lina Pečeliūniene

Tiek daug Rusijos ūkiu magnatu jau seniai nebu
vome mate, takiau praėjusia savaitę (t.y.vasario 
mėn.1G d.,ked.),atvykusius svečius Lietuvos valdžia 
ignoravo. Tai stebina, nes Eugenijaus Maldeikio 
gynėjai taip uoliai mus įtikinėjo ryšiu su Rusijos 
pramonininkais svarba. Aiškino, kad tiems galingiem 
ponams mūsų ministro pavardė nieko nereiškia, ir 
reikia džiaugtis,jei' kokie vedliai sugeba jį per 
užpakalines duris pas juos įvesti. Ir še tau - 
tie magnatai patys atvyksta j Lietuvos Seimą, o 
mūsų valdžia - bėga. Seimo Pirmininkas Artūras 
Paulauskas net sveikinimo kalbos nepanoro sakyti, 
atsiuntė tik savo pavaduotoją Artūrą 
Atsistatydinimo pareiškimą parašęs Ūkio

Taigi, K.Prunskienės organizuotas Rusijos meilės 
spektaklis niekam, išskyrus gal ją pačią, nebuvo 
reikalingas. Net jai talkinęs Seimo Ekonomikos K- 
to pirm.Viktoras Uspaskichas, pamokąs, jog lietuvis 
ir rusams nereikia badytis špygomis, tuojau pat 
renginį apleido, nesulaukęs net pietų, kuriuos pagal 
susitarimą 1 pats ir nupirko svečiams "Bočių" resto
rane.

K.Prunskienė "santykiu su Rusija gerinimo"spek- 
takliu galbūt siekė pakelti bėviltiŠKai nusmukusį 
savo politinį svorį.
...Galbūt tas renginys - kažkada buvusių glaudžių 
K.Prunskienės ryšių su Rusija nostalgija. Juk ji su 
Rusijos pagalba Sąjūdžio laikais parengė Lietuvos vezietis 
Nepriklausomybės pakaitalą - ekonominio savaran- r”"”QO 
kiškumo planą, po Kovo 11 d. parvežė is Maskvos 
Nepriklausomybės moratoriumo idėją, paskui pakišo 
Sausio 13-tosios 
padidino produktų

keleriopai 
m. Maskvos 

pučo, Kazachstano prez.Nazarbajev'as siūlė skirti 
K.Prunskienę Sovietų Sąjungos premjere. Tačiau 
vėliau istorija pakrypo kita linkme. K.Prunskienė 
gavo iš Rusijos naftos magnatų tik pradinį kapitalą 
savo "Valkaros" degalinėms. Tuo ji kiek panaši į 
V.Uspaskichą, gavusį stambesnį grūdą iŠ "Gazprom" 
laukų - dujų tarpininko verslą.

Gana liūdna Vilniaus pasitarimo metu buvo 
klausytis Rusijos pramonininkų vado Arkadijaus 
Volskio pamokėlių apie tai, kad politinis suvereni
tetas gali būti, o ekonominis - absurdas. Tiesa, 1990 
-taisiais mus M.Gorbaciov’as mokė atvirkščiai: 
ekonominį savarankiškurną-praŠbm, bet Jva/ politinio 
nedrįskit užsigeisti.

tikos vadovu > A.Ciubais’u. Tas liepė atsisakyti 
ideologijos vardan pragmatizmo ir labai gyrė savo 
pragmatiką" prezidentą V.Putin’ą. O "pragmatikas" 

praėjusią vasarą liepė padidinti tarifus 
L gabenamiems per Baltijos valstybių 

netektų darbo. Tranzitas per 
Baltijos valstybių uostus naudingas ir mūsų ir 
Rusijos verslui. Tai kur tas Putin’o pragmatiz
mas? Galėtų Lietuva pardavinėti maisto produktus 
Rusijai. Irgi būtų abipusė nauda. Betgi nei "prag
matikas" Putin’as lietuviškai mėsai palaimino ypač 
didelius muitus. Lenkijai - mažesnius.

Nereikia manyti , kad "Mažeikių naftos" valdytojai 
amerikiečiai nesiekia susitarti su rusais. pDaugybę 
kartu ir anksčiau Rusija imdavo ir nutraukdavo 
naftos tiekimą. Ir ne todėl, kad mes nebūtume 
užmokėję, kaip kad neužmoka mums baltarusiai už 
elektrą. 1993-iais, kai eilinį kartą buvome išban
domi naftos blokada, prezidentas A.Brazauskas 
paaiškino, kad Šitokiu būdu Rusija demonstruoja 
glaudžių ryšių būtinybę. Žurnalistas Kęstutis ZiČkus 
tada taikliai pastebėjo: jeigu Rusija raketomis 
apšaudytų Būtingės Terminalą, tai reikštų, pagal 
Prezidento logiką, kvietimą bendradarbiauti gynybos 
srityje^

Panašia logika užsikrėtę ir dabar aršiausi Rusijos 
Dūmos radikalai, ruošiasi pareikšti Lietuvai teritorines 
pretenzijas ų Klaipėdos Kraštą, kad išsigandę mes 
nebenorėtume stoti į NATO.

Tokiame kontekste labai svarbu nepasiduoti 
demagogijai, kad ekonomika įmanoma b e politikos. 
Tie, kurie šitaip teigia, stengiasi pridengti labai 
nešvarią politiką. O su Rusija mes labai produkty
viai bendradarbiausime, kai ji s u v o k s, jog 
Lietuva tikrai kita v a 1 s ty b ė, o ne jų 
erdvė. Per visas derybas ir susitikimus mūsų 
pareigūnai turėtu nepamiršti to akcentuoti. Tuomet 
nebeklupinėsime kaip E.Maldeikis. 
kaimynai greičiau pasveiks nuo

pretekstą -pernakt 
kainas. Po 1991

SAS daliniais 
šias 

komentuoja

veiKa su 
kovinėse sąlygose,
žinias
BjNS/LGTIC.

BALTIJOS ASAMBLĖJOS 
DEŠIMTMETIS.

21-uoju prestižinės 
Baltų Asamblėjos mokslo 
premijos laureatu tapo Bal- 
toskandinavijos Akade
mijos direktorius, pane- 

Silvestras Gai-
ziunas.

Premija skirta ne tik 
už individualų mokslini, 
darbą "Baltų Faustas ir 
Europos literatūra", bet 
ir už darbą Baltoskandi- 
navijos Akademijoje.

nagrinėjama Fausto per
sonažas lietuvių ir ypač 
latvių 
Europos 
bas bus

teratūroje bei 
kontekse. Dar- 
išleistas knygos 
kaip monogra- 
bus iliustruota 
atliktomis 
iš 10-ies

"I
Putin'as ] 
kroviniams, 
uostus, kad jie

fija. Ji 
autoriaus 
traukomis __ 

'pos valstybių.
Premiją- 5.000 

vertės - Silvestras 
'žiūnas žada panaudoti 
knygų leidybai.

Laureato atranka tru
ko tris mėnesius, trimis 
turais Lietuvoje, Latvi
joje ir Estijoje. Vien iš 
Lietuvos buvo 16 kandi
datų.

nuo- 
Euro«

eurų
Gai-

PAGERBTAS ŽYMUS 
LIETUVOS EKOLOGAS

Prof.dr.Romas Pakal
nis yra paskelbęs dau
giau kaip 17U mokslinių 
darbų ekologijos, botani
kos, aplinkosaugos ir gam
tosaugos klausimais. 
Taip pat dalyvis aplinko
saugos įstatymų projek
tuose bei monografijų 
bendraautorius.

Jo 60-cio proga jį 
sveikino Min.P- kas Ro
landas Paksas. Palinkėjo 
ir toliau tokio jaunat
viško darbingumo ir 
Kilnių sumanymų,stiprios 
sveikatos.

Prez.Valdas Adamkus 
aplankė Jubiliatą Bota
nikos Institute ir jį pa
sveikino. 1996m.jis buvo 
apdovanotas Prezidento 
Valdo Adamkaus Premija.

$

O ir musą 
imperializmo, 

į Ištraukos iš "Valstiečiu laikraštis" Nr.13).

• Finansų m in. Jonas Lion
ginas patvirtino, kad į 
valstybės biudžetą numa
tytos lėšos surenkamos 
ir kad VaKarų finansi
nės institucijos Lie
tuva pasitiki.

Lyginant su paskuti- 
Skardžių. niais trim metais, šieme- 

min.E.
Maldeikis paprašė atostogų. iš Ūkio Ministerijos 

demonstratyvaus šaltumo 
Maskvos 

linksmybės taip sukompromitavo Lietuvos politiką, 
kad politinės karjeros siekiančiam lietuviui pasidarė 
nepatogu viešai rodytis su Rusijos ūkio gigantą 
valdytojais. Arba toks elgesys prognozuoja, jog 
santykiai su Rusija bus harmonizuojami tyliai po 
kilimu, o ne viešomis diskusijomis.

niekas neatėjo. Tokio
oriežastvs gali būti dvi. E.Maldeikio

tinis biudžetas įvykdo
mas geriausiai. Tai ro
do, kad ūkis pradeda at
sigauti.
TARPTAUTINĖS PRATY
BOS BALTICO-2001.

Pabradės Centriniame 
Legione kovo 1 balan
džio mėn. Ilid.d.

pratybos pagal 2001 
metų Lietuvos ir Italijos 
Karinio bendradarbiavi
mo planą. Kartu su Lie
tuvos Karaliaus Mindau
go motorizuoto pėstinin
kų bataliono kuopa daly
vaus arti 1000 Italijos 
kariuomenės karių su 
transporto priemonėmis, 
ginkluote ir amunicija.

Lietuvos ir Italijos ka
riai skatins glaudesnį 
bendradarbiavimą. Lietu
vos Kariai susipažins su 
ŠAS/NATO valstybių nau
dojama ginkluote, techni
ka, ryšių priemonėmis.

vyks rraip bus tobulinama są-
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.5

• Vilniaus Gaono Valsty
biniame Žydų Muziejuje 
surengtoje parodoje smui
kininko Jašos lleifetzo 
10U-sioms gimimo meti
nėms paminėti, vyKO pa
roda.

Vasario mėn. 13 17d.d. 
Vilniuje vyko Tarptauti
nis Smuikininkų Konkur
sas. Jame dalyvavo 28 
smuikininkai iš 10- ties 
valstybių, o minėjimai 
pradėti Vilniaus Miesto 
Rotušėje.

Atminimo Lenta buvo 
pažymėtas namas 
niaus g.Nr.25, 
kadaise veikė 
Mokykla . ir jo 
buvo . vėliau

Vii- 
kuriarne 
Muzikos 
moKiniu 

pasauline
įžymybe tapęs, Jaša Hei 
fetzas.



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.

Papildomai dar bus vykdomos nepirmenybių, 
parodomosios varžybos: golfo, šaudymo sporto ir 
berniukų B (1985 m.gimimo ir jaunesnių) krepšinio.

pirmininkauja Rimas Miežius. Šios žaidynės vyks 
50 METŲ SUKAKTIES ŽENKLE NUO I-ųjų Š.A. 
Lietuvių Sporto žaidynių, įvykusių 1951 metais 
Toronte.

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

• Naujausi bandymai 
pajungti genusus ligų gy
dymui teikia vilčių su
tramdyti Parkinson'o li
gos plitimą, net organiz- 
nizmo atstatymą po jau 
padarytos žalos.

Atlikti eksperimentai 
Čikagoje, St.Lukes Medi
cal Center ligoninėje su 
beždžionėmis ypač nuste 
bino ir pradžiugino tyri
nėtojus,

Varžybine programa - vykdomos šių sporto šakų 
pirmenybės:
* Krepšinio - vyrų A ir B, moterų ir jaunių bei 
mergaičių A; * tinklinio - vyrų, moterų ir mišrių 
(Co-Ed) komandų; * lauko teniso; * stalo teniso;
* kėgliavimo ir * šachmatų.

• Kanados Kariuomenės 
Stovykloje Camp Borden 
šiuo metu anglų kalbos 
mokosi iš Lietuvos atvy
kę Karininkai: mjr.Ovidi
jus Eitrninavičius, mjr.- 
Egidijus Tamošaitis, mjr. 
Alvydas Lukšas, kpt.Al
girdas Mackonis,kpt.Lai
monas Luninas ir vyr.ltn. 
Egidijus Timinskas.

Taip pat mokosi Kraš
to Apsaugos Ministeri
jos pareigūnas Kęstutis 
Kaminskas.

Ottawoje lavinasi ka
riuomenės vado referen
tė Jolita Rindzevičiutė.

ŠALFASS 5O-jame suvažiavime Garbes nario vardas 
buvo suteiktas sporto veteranui bei ilgamečiu! išei
vijos sporto darbuotojui Antanui Supronui. Šuolio į 
tolį rungtyje 1940 m.jis buvo pasiekęs Lietuvos re
kordų - 7.12 m. išeivijoje A.Supronas ilgus metus 
darbavosi Toronto VYČIO Klube. Nuotraukoje - Gar
bes nario Žymenį A.Supronui įteikia Centro V-bos 
pirm. Audrius Šileika.

^1-osios ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ SPORTO 
ŽAIDYNES

Sukaktuvinės žaidynės vyks 2GO1 m.liepos
men.4 - 7 d.d., TORONTE,Ont., KANADOJE.

Žaidynes vykdo Toronto PPSK "AUŠRA", kuriai

Koordinatoriai:
Krepšinio - RIMAS MlEČIUS (žiūr.toliau); tinklinio
- MINDAUGAS LEKNICKAS, 141 Blvth Cresc., 
OAKVILLE, Ont., L6J 5H5, Canada. Tel: 905 v-

844 -7000. Lauko teniso - EUGENIJUS KRIKŠ
ČIŪNAS, 105 Anndale Dr., NORTH YORK,Ont.,M2N 
2X3, Canada, Tel: 416 - 225 -4385; faksas: 416-

393 -5916; E-mail: dianejk@interlog.com
Stalo teniso: PRANAS GVILDYS, 93 Wheeling 

Ave., STATEN ISLAND, NY 10309 - 3026. Tel: 718
- 356 - 7871; Faksas: 718 -356 - 0974; E-Mail: 
INAPRA@.AOL.COM

Kėgliavimo (bowling): RIMAS KULI AV AS, 297 
Kennedy Ave., RONONTO,Ont., M6P 3C4, Canada. 
Tel: 416 -766 -2996; Faksas: 416 - 766 -5537; E-
mail: kuliavas@compiuserve.com

LIETUVOS KARIUOMENES KARIU, NUKENTĖJUSIU NUO Šachmatų - VYTAUTAS NASVYTIS, 1234 West 
SOVIETINIO IR NACIS TINIO GENOCIDO, ARTIMŲJŲ VISUOTINIO Blvd., CLEVELAND, OH 44102. Tel: 216-631-
SUSIRINKIMO KREIPIMASIS Į JAV IR KITOSE UŽSIENIO VALSTYBĖSE °210'
GYVENANČIUS 1918-1953 METŲ LIETUVOS KARIUOMENĖS KARIUS IR 
JŲ ARTIMUOSIUS 
###*##4:*4t****************#**************4:*****4:4:4t******4:#4t4««*4:#4:*##*4c###*:

Lietuvos kariuomenės karių, nukentėjusių, nuo sovietinio ir nacistinio ge
nocido, artimųjų sąjungos (LKKAS) iniciatyva suburtas autorių kolektyvas ren
gia enciklopediją "Lietuvos Kariuomenės karininkai: 1918-1953". Autorių ko
lektyve, greta LKKAS narių, dirba. Lietuvos Nacionalinio muziejaus darbuo
tojai, Lietuvos atsargos karininkų sąjungos ir Nepriklausomų rašytojų sąjungos 
nariai.

Šios enciklopedijos pirmajame tome bus pateikta Lietuvos kariuomenės 
1918-1953 metų karininkijos istorija ir visų Lietuvos kariuomenės karininkų, 
tarnavusių joje tais metais, pavardžių sąvadas. Antrajame ir trečiajame to
muose bus pateiktos karininkų biografijos, iliustruotos jų nuotraukomis.

išleistą enciklopedijos pirmąjį tomą pristatysime visuomenei kartu su Lie
tuvos Nacionaliniame muziejuje numatoma atidaryti paroda "Lietuvos kariuo-

.Parodomųjų varžybų koordinatoriai: berniukų 
krepšinio - RIMAS MIEČIUS; Šaudymo: mažojo 
kalibro šautuvų ir stendinio (Trap) šaudvmo varžybom 
vyks HAMILTONO LMŽK "GIEDRAITIS” šaudykloje. 
Koordinatorius - KAZYS DEKSNYS,1257 Royal Dr., 
BURLINGTON,Ont., L7P 2G2, Canada. Tel:905- 
332 -6006; Faksas: 905 -547 -5556; E-mail: 
kdeksnys@sprint.ca; parodomosios golfo varžybos; 
ANTANAS STAUSKAS, 442 Bristol Rd., W.,MISSI- 
SSAUGA, Ont., L5R 2J6. Tel: 905 -712 -8307; 
Fax: 905 -890 -9225.

Žaidynėse dalyvauti kviečiami visi Š.Amerikos 
lietuvių sporto vienetai ir individai, atlikę 2001 
m. metinę ŠALFASS narių registracijų.

menes karininkai: 1918-1953". Kada tai įvyks, priklausys nuo finansinių gali
mybių.

įgyvendinti šiuos planus trukdo ne autorių kolektyvo darbas, kuris vykdo
mas visuomeniniais: pagrindais, bet šiems renginiams reikalingų lėšų stoka. 
Gauti paramą iš Lietuvos Respublikos biudžeto vilčių nėra. Todėl kreipiamės 
į Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose užsienio valstybėse gyvenančius 
1918-1953 metų Lietuvos kariuomenės karius ir jų artimuosius, prašydami 
šiems renginiams finansinės paramos.

išsamią informaciją šiuo klausimu galite gauti, kreipdamiesi į LKKAS JAV 
skyriaus pirmininką Joną Variakojį: 3715 West 68th Street, Chicago, Illinois 
60629. Jo tel: (773)585-8649. LKKAS

Visuotinis susirinkimas

Preliminarinė visų sporto šakų dalyvių registracija 
privalo būti atlikta IKI 2001 m, KOVO men.31.d. 
imtinai, pas Žaidynių vadovų. RIMĄ MIECIŲ 
adresu: 54 Burrows Ave., ETOBICOKE,Ont.,m9B 
4W7,Canada.

Tel: 416 -234 - 0878; Faksas: 416 - 234 - 
8506; E-mail:rimmer1@sympatieo.ca

Norite daugiau informacijų: Sekite Website 
(tinklapį): salfass.com

išsamesnės instrukcijos pranešamos sporto klu
bams ir pareigūnams.
SALFASS-gos Centro Valdyba

2001.111.6. 3 psL
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D.N. Baltrukonis
JAU DEŠIMT METU!

1991 m., kovo mėn.3 d.ankstų sekmadienio rytą 
savo statytoje klebonijoje tyliai užmigo Viešpatyje 
klebonas emeritus,kun.dr. Jonas Kubilius, SJ.

Ši liūdna žinia žaibo greitumu apskriejo visą

PREMIJOS UŽ NUO
PELNUS KINEMATOGRA 
FIJA1.

2Ū01m.skiriamą kas
metinę premiją LKS-os 
laimėjo kino režisierius 
Šarūnas Bartas už filmo 
"Laisvė” režisūros savi
tumą ir kino stilių.

Atskiru sprendimu 
diplomas ir piniginė pre
mija paskirta "Kinas Lie
tuvoje" autoriui Vytau
tui Mikalauskui.

• Šiaulių ligoninė gavo 
JAV ambasadoriaus John 
F.Theft 80.0U0 dol. čekį 
kad būtų atnaujintas šios 
ligoninės Kardiologinės 
reanimacijos skyrius.

Ligoninės direktorius 
yra Petras Simanavičius.

Keikia tikėtis, kad ši 
reikšminga dovana bus 
garbingai panaudota.

Montrealio lietuvių bendruomenę. Jo mirties 
valanda neatėjo staiga ir netikėtai. Jis buvo 
Viešpaties šaukiamas bent porą atvejų anksčiau, 
tačiau puikios medicinos pagalba pavykdavo tą 
valandą atitolinti. Neišvengiamas likimas vis dėlto 
viena, kartą padarė savo. Šįkart pratęsimo jau 
nebebuvo.

Kun.dr.J.Kubilius,SJ mirė, eidamas 85-tuosius 
metus. 1991 m.birželio mėn.25 d.jis būtų atšven
tęs savo 85-tąjį gimtadieni.

Per tą 50 šios Aušros Vartų Parapijos egzisten
cijos metų į Amžinybę iškeliavo būriai ir pulkai 
parapijiečių, įvairaus amžiaus, skirtingų išsila
vinimų bei visokių profesijų: nuo eilinių iki 
literatų, visuomenės veikėjų, meno ir mokslo 
žmonių. Iš visos šių iškeliavusiųjų minios bene 
labiausiai išryškėja kun.J.Kubiliaus asmenybė.Taigi, 
šį kartą buvo laidojamas pats Šios parapijos 
įkūrėjas, jos puikiosios šventovės iniciatorius, sta
tytojas,ilgametis klebonas.

Praeitais, 2000-taisiais metais atšventėme Tėvo 
J.Kubiliaus įsteigtosios Aušros Vartų Parapijos 
auksinį jubiliejų. Dabar tenka atžymėti ir paties 
Šios institucijos steigėjo kun.dr.Jono Kubiliaus
mirties dešimtmetį.

Jis paliko mus ir šį pasaulį ne tuščiomis 
rankomis. Šalia stambių mokslinių darbų, štai 
turime šį AV P-jos religinį ir kultūrinį lietuvybės 
centrą Montrealyje, kaip ir kitą, didžiulį jo darbą 
Čikagoje- Jaunimo Centrą.

Šie palikimai nuolat bylos apie jį, o mūsų 
pareiga Šiuos palikimus tausoti ir užlaikyti lietu
viu. tautos ir lietuvybės naudai.

štai

4 psl.

Dabar, minėdami šios didžios asmenybės mirties 
10-metį, privalome deramai apmaustyti ir tinkamai 
įvertinti jo nuveiktus darbus. įsteigdamas. AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJĄ^ 1950 m. rudenį, šis energinga
sis žemaitis davė paskatinimą ir sąlygas netgi 
visam Montrealio lietuvių kultūros, finansų, sporto 
bei socialinės veiklos centrui, kokio dar šiame 
telkinyje nėra buvę. Jau seniai užsidaręs D.L.K.Vy 
tauto Klubas buvo tik labai primityvus Montrealio 
lietuvių, pasaulinės veiklos židinėlis, palyginant su 
Tėv.Jono Kubiliaus įsteigtuoju.

Kurdamas šį naująjį pokario lietuvių religinės 
bei socialinės veiklos židinį, jis pasirinko optima
liausia. vietą su visais susisiekimo patogumais. 
Viskas buvo nepaprastai gerai apgalvota,apskaičiuo
ta bei pramatyta. Prie šventovės ir klebonijos, 
kitame de Sėve gatvės šone iškilo ir Seselių 
Namai, kur rado vietos "RŪTOS" Klubas,biblioteka 
ir Lituanistinė Mokykla.

Šį didįjį kūrėją. Viešpats apdovanojo 3-rais 
dorybėmis: išmintimi, ištverme ir puikiu ateities 
pramatymti. Priedo,jį dar lydėjo ir gera doze 
laimės,jis buvo gimęs po laiminga žvaigžde, kaip 
sako mūsų liaudies išmintis.Savo išvaizda, ūgiu ir 
būdu Tėv. J. Kubilius buvo panašus i kitą didįjį 
kūrėją Montrealyje, brolį Andrė Bessette, didingo
sios Šv.Juozapo Oratorijos pradininku. Ši švento
vė su savo gražiuoju kupolu ir neo-klasikiniu fron
tonu nūnai puošia mūsų metropolio padangę.

LEDYNŲ PALIKUONYS 
VIEVYJE.

Neseniai atidarytame 
Lietuvos geologijos mu
ziejuje Vievyje sukaupta 
turtinga Lietuvos riedu-. 
lių kolekcija. Keturių 
hektarų plote po atviru 
dangumi tarp Vilniaus- 
Kauno autostrados ir ge
ležinkelio lanKytojai ga
li pasigrožėti padavi
muose minimais "velnio 
neštais ir pamestais"eks- 
ponatais.

Lietuvos geologijos Mu
ziejus įsteigtas prieš dvi
dešimt metų Geologijos 
instituto kerno saugyklos 
ir joje esančių muzie
jinių ekspozicijų bazėje. 
Geologijos institutui pa
veldas valstybinis žiny
binis Lietuvos geologijos

Vienas ledynų gadynės palikuonių-riedulių Žemaitijos pakelėje.}
puoselėtojo prof.akaaemi? 
ko Juozo Dalininkevi- 
čiaus (1893-1980) atmini
mo ekspozicija. Joje pro
fesoriaus surinktos uo
lienų ir fosilijų (suak
menėjusių gyvūnų) ko
lekcijos, vertinga moks-, 
lininKo sukaupta biblio
teka, o teleskopas,darbo 
kabineto baldai, įvairūs 
dokumentai.

Muziejuje yra 1953- 
1999m. išgręžtų vertin
giausių ir giliausių 1,039 
gręžinių kerno saugykla, 
kurioje tvarkomas bei 
saugomas iš žemės 
gelmių iškeltas cilindri
nis uolienų stulpelis.

Muziejuje yra kaupia
mas Lietuvos gėologų ar
chyvas ir didelis geolo
ginių kolekcijų fondas. 

muziejus šįmet įregi
struotas Kultūros įstaigų 
registre ir liepos pradžio
je atidarytas visiems lan
kytojams.

Muziejuje galima ap
žiūrėti mokslinę Lietu
vos riedulių (akmenų), 
siekiančių iki 4-6 kubi
nių metrų tūrio, ekspozi
ciją. Prieš 15-20 tūks
tančių metų kontinenti
nio ledyno atplėšti ir į 
dabartinę Lietuvos terito
riją iš Skandinavisjos ša
lių, Baltijos juros dugno 
ir salų atvilkti, riedu
liai yra visapusiškai iš
tirti ir dabar eksponuo
jami, sugrupuoti pagal 
kilmę ir sudėti šalia 
įrengtų takų pėstiesiems.

Vievyje veikia Lietu
vos geologų mokyKlos*

NUO DO-RE-MI IKI LAKŠTINGALOS

Soliste - koloratūrinis sopranas Gina Čapkauskienė - Butkutė praeitų metu 
lapkričio mėn.4 d., atžymėjo savo "apvalųjį" gimtadienį. Šiame kontinente ji 
sugebėjo tapti viena iškiliausia solisčių mūsų visuomenėje. Šia proga ir 
sutiko pasidalinti savo turima biografine medžiaga. Ji yra neatskiriama dalis 
mūsų kultūrinio gyvenimo mozaikoje.

Gina ČapKauskienė 

atlieka solo partiją

E. Kardelienės

mokinių 

koncerte.

Gina gimė Joniškryje, Šiaulių apskr., Karolinos ir Petro Butkų šeimoje - 
vienintelė duktė. Tėvas buvo kino "Gintaras" savininku. Prasidėjus okupacijai, 
Šeima pasitraukė, ir apsistojo Alsėdžių kaimą, laukdami kaip išsispręs karas. 
Keliaujant toliau, Telšiuose samišyje vokiečių kariuomene atkirto sovietų 
puolimą, Vienas austrų tankas paėmė šią šeima su mergaite ir kitą,kartu 
keliaujančią šeimą, pavėžėti. Sąmyšyje pasimetė tėvas > ir tik vėliau paaiškėjo, 
kad jis buvo suimtas su savo broliu ir ištremtas j Rusiją, prie Uralo kalnų. 
IŠ ten niekada nebesugrįžo. v

Karolina Butkienė su dukterimi traukėsi vis tolyn, nes kitos išeities 
nebebuvo. Pakliuvo į Hanau DP stovyklą, kur gyveno iki 1949 metų. Gina 
ten tęsė gimnazijos kursą, buvo skautė- draugininke ir vyrskaute, dalyvavo 
tautinių. Šokiu grupėse, choruose.

NEPRIKLAUSO1HA LIETUVA Nr.5



• Šveicarijoje, Lozanos 
mieste vyko Pasaulio Ak
robatinio Skraidymo var
žybų laimėtojo Jurgio 
Kairio apdovanojimo ce
remonija. Jis, kartu su 
šeima- žmona ir 2 sūnu
mis— atvyko į Olimpinį 
Muziejų. Čia 1999-2000m. 
Pasaulio Taurę ir Pasau
lio čempiono liudijimą 
lietuviui lakūnui įteikė 
F Al prezidentas W.VVein- 
reichas.

ESTIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ

Praeitų metų pabaigo
je, minint tradicinės 
veiklos 20- mėtį, Estijos 
Valstybinėje Biblioteko
je vyko estų ir lietu
vių dailininkų paroda 
’’Kelionė”, o Estijos Ra
šytojų Namuose. Suruoš
tas iškilmingas renginys 
’’Estų lietuvių bendruo
menei 20 metų"

Nuo 1949 m.prasidėjo kitas gyvenimo etapas, ja atvedęs į dainininkes 
vieškelį.

Ji pasakoja: "Vieną gražią 1952 m.gegužes mėn.dieną, du jaunuoliai nutarė 
pradėti vedybinį gyvenimą. Taigi, Gina ir Moris Čapkauskas nuėjo prašyti 
užsaką pas naujai susikūrusios "Aušros Vartą" Parapijos kleboną Tėv.Joną 
Kubilių,SJ.Gina jau buvo pradėjosi tęsti dainavimo pamokas pas Lietuvos 
operos sol.Elzbieta Kardeliene, ir paklausus, ar yra kokią pageidavimu iš 
jaunųjų pusės,- Gina pasakė,tik tęsti toliau dainavimo pamokas. "Nė vienas 
is ją nenumatė, kad pirmieji rimti žingsniai į profesinio dainavimo plotus 
bus pradėti paskui naujai pastatytoje "Ausros Vartų" P-jos bažnyčios saleje.

1955 m.Sol.E.Kardelienės Muzikos Studijos mokiniu koncerte Gina dainavo 
V.K.Banaičio "Ant kalno malūnėlis". A.KaČanausko '^Mano rože" ir didžiąją 
Gildos ariją iš operos "Rigoletto". Jos pasirodymas buvo labai šiltai priimtas 
Netrukus po to, Gina perėjo studijuoti pas Pauline Donaldą, tuo laiku 
garsiausią balso mokytoją Montrealyje. Prasidėjo ir jos bendras darbas su 
Mme Madeleine Roch, pianiste ir solistu akampaniatore. Su ja iki dabar 
bendrauja.

1960 ri. Gina dalyvavo "Toronto Kiwanis Music Festival" programoje, kur 
"Coloratura soprano Operatic Solo Finals" laimėjo antrąją vietą, ’o sekančiais 
metais pirmoji vieta jai teko, koloratūriniu sopraną" grupėje, "Festival 
National de Musique" Montrealyje.

Šalia intensyvią studijų nuo 1956-1964 m. Gina dažnai dainavo įvairiuose 
mūsų telkinio parengimuose, minėjimuose ir giedojo bažnyčioje. Lygiagrečiai 
vyko įvairūs kiti P.Donaldos mokinių pasirodymai- koncertai.

1962 m.Gina buvo pakviesta dainuoti i CKVL radijo stotį, kartą į mėnesį, 
per F M radiją. Tais pačiais metais ji dainavo Ritz Čarlton viešbutyje 
"Sarah Fisher Concerts" serijoje. 1965 rp. pasirodė televizijos dešimtame 
kanale ir tais pačiais metais pradėjo dainuoti Operos Klube "La Cigale". Ten 
ii jsdainavo 6-rius metus, 6 vakarus kas savaitę. Apie tai Gina kalba: "Čia 
4s; išmokau tikrai dainuoti. Daugiausia- operą arijas, duetus, trio, kvartetus. 
Buvome 4 dainininkai. Reikėjo labai daug dirbti, nes repertuaras didelis ir 
įvairus. Mūsų grupę sudarė sopranas, tenoras, baritonas, bosas ir akompaniato
rius. 3-^4 k.per savaitę dirbau su Mme M.Roch ir su savo balso mokytoja. 
Paulina Donalda.Viską dainavome originaliomis kalbomis".

Ne kartą į tuos "La Cigale" koncertus buvo atsilankę ir mūsų telkinio 
grupelės, kaip ir operinio dainavimo gerbėjai montrealiečiaL Tuo pačiu laiku 
Gina dar spėdavo tobulintis M.T.Paquin Operos Studijoje. Jos surengtame / 
koncerte aš dainavau Nakties Karalienės ariją iŠ Mozarto operos "Užburtoji 
Fleita". "La Presse" kritikas parašė, kad vakaro sensacija buvo Gina Capkas, 
kuri atliko tą sunkią rolg su puikia intonacija ir jaunatvišku entuziazmu." b.d. 
2001.m.6.

Akroba
tinis 
lakūnas 
Jurgis 
Kairys 
su 
trofėjomis 
Šveica - 
rijoje

ATGAIVINA SENAMIESTI
Dvylikos Ukmergės ra

jono seniūnijų darbuoto
jai nuo rugpjūčio men. 
rinko nustatyto dydžio 
akmenis, šią užduotį vyk
dė Ukmergės rajono 
mere. Kiekviena seniūni
ja yra įpareigota prirink
ti po vieną traktoriaus 
priekabą akmenų ir at
gabenti juos į Ukmergę. 
Akmenimis bus išgrįsta 
viena iš Ukmergės sena
miesčio Kęstučio aikš
tės automobilių stovėji
mo aikštele. Visi dar
bai turėtų kainuoti 84 
tūkstančius litų, kuriuos 
numato skirti Kelių Fon
do direkcija.

Seniūnijose surinkti ak
menys padės ne tik 
sutaupyti pinigų, bet ir 
pagreitins darbus. Prie 
šio Ukmergės senamies
čio kiemo tvarkymo ak
tyviai prisideda ir čia 
įsikūrusių privačių pre
kybos bei paslaugų 
įmonių savininkai.

• Austrijos kriminalinė 
policija, atlikusi profe
sionalių vgysčių serijos 
tyrimus, paskelbė, kad 6 
asmenys iš Lietuvos, 
daugiau kaip vienerius 
metus "darbavosi” visoje 
Austrijoje.

Atlikta 66 vagystės.Pa
vogtų (daugiausia kompiu
terių detalės, radijo prie
taisai, mobilieji telefo
nai, apiplėšus mokyklas, 
įmones, kartais automo
bilius) daiktų vertė apie 
2.5 mln.litų. Bendrai pa
daryta nuostolių apie 3 
mln.litų.

Vyras ir moteris lau
kia teismo bausmės Kla- 
genfurto kalėjime, o tre- 
ciasis-vyras, kurio var
das (nežymi pavardžių), 
Vytautas, 38m. amžiaus, 
jau spėjo įsigyti butą 
Šiaurės Italijoje!

f policijos rankas pa
kliuvo Vokietijoje, Ba
varijoje. Nusikaltėlius su
rado Interpolas. Kiti du 
sėbrai - 30m. amžiaus 
ir ^0m. "gražuolė".

• Jonavos rajono Užu
salių krn. gyventoja Tat
jana Kupresenko,19m.am
žiaus, paspruko iš gau
jos, kuri verčiasi klai
dingais įdarbinimo pa
žadais ir merginas iš 
Lietuvos, nuvežus į už- 
sienį,parduoda jas prosti
tučių sąvadautojams.

• Vilniaus Gaono Valsty
biniame Žydų Muziejuje 
baigiami įrašymai sąra- 
šan 2705 asmenų pa
vardės. Jie gelbėjo mir
čiai pasmerktus žydus 
nacių okupacijos metais.

Placement ėtudiant du Quėbec
Quebec’o Industrijos ir Komercijos Ministerija per *• 
Internetą skelbia vasaros darbu galimybes,sudarant 
Placement ėtudiant du Quebec programa.
Siūloma:
o pagalba ieškant darbo, padeda paruosti curriculum 
vitae, susitikima su darbdaviu ir pataria darbo 
pasirinkime; o numatyta įvairiu 48.000 užsiėmimu 
70.000-iu studentu.; o kompiuteriu, Interneto, 
kopijavimo masinu patarnavimai suteikiami veltui 
ieškantiems darbo studentams;

Tokios siūlomos programos verte kalba pati uz 
save. 2000 m. buvo surasta apie 22.000 darbo vietų 
privačiame ir viešame sektoriuje studentams. Tai 
reiškia is uzsirasiusiuju 1 studentas is 3-ju gavo 
darba, tarpininkaujant musu paslaogoms.
Išvadoje, įvairiu kulturiniu grupiu studentams yra 
naudinga priklausyti atitinkamu tikslu grupei, 
isirasius i "Placement ėtudiant du Quebec" progra- ** 
ma.
Teiraukitės www.peq.mic.gouv.qc.ea arba tel: (514) 
499 - 6565, 1-800-463-2355 (veltui).:****************************:***************«*****
KLB VEIKLOJE:
• 2001m, kultūrininko-visuomenininko premija įteik
ta Ramūnei Sakalaitei-Jonaitienei ir Vincui 
Piečaičiui. Sveikiname!
• Kun.Edis Putrimas VASARIO 16-tosios minėjimo 
programoje Wasagoje skaitė paskaitą.

Romoje naujojo Lietuvos Kardinolo Audriaus Bač- 
kio pagerbime pasveikino jį KLB vardu.

Argentinoje kun.E.Putrimas KOVO 11-osios minė
jime buvo pagrindiniu prelegentu lietuviams.
• Rūta Žilinskaitė dalyvavo Delhi vykusiame 
VASARIO 16-sios minėjime su paskaita.
• KLB Krašto Tarybos pi r m. Algirdas Vaičiūnas 
KOVO 11-tosios minėjimų proga dalyvaus 
Edmontone ir Calgary, kartu atsiveždamas ir 
muz.Nijolę Benotienę su šešiomis, jos vadovaujamo 
Vaikų Choro "Angeliukai", mergaitėmis.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦t*******/***********.**-*** • Viešose varzytinese 
(aukcijone) užsienio pi
lietis (kodėl neskelbia, 
kurios valstybės?) įsigijo 
"Vilniaus duonos" akcijų 
19,84%. Tai jam kainavo

TARDYTOJAS RODO 
"PAVYZDI"

Savo tarnybiniame ka
binete , Kauno Panemunės 
Komisariate, su įkalčiais 
buvo sulaikytas į jį ko
mandiruotas miesto Tar
dymo Valdybos vyr.tar
dytojas Nerijus Stanke
vičius. Jo tarnybinio sta
lo stalčiuje rasti ką tik 
iš vienos kaunietės paim
ti 600 litų, dar 400 litų 
buvo paimti iš šios mo
ters prieš porą dienų(juos 
Specialiųjų Tyrimų Tar
nybos agentai taip pat 
buvo pažymėję)ir jie ras
ti šio tardytojo tarnybi
niame seife.

Pasak STT Kauno sky- 
riaus vadovo Eivydo Če- 
kaičio, demaskuotas 
atvejis - pirmasis jų dar
bo praktikoje, kai kyšio 
buvo reikalaujama iš nu
kentėjusios. šis 27m.am
žiaus įžūlus asmuo, at
rodo gerokai per anksti 
paskirtas netgi vyres
niuoju tardytoju!..

Gal taip ir daroma? 
Tik mes nežinome ir 
skaitome apie įžūlius, pa
kopomis visomis keturio
mis besikabinančius ir jo
kios pagarbos savo 
tarnybai nejaučiančius, 
apsėstus gobšumo, perso
nažus.

Ar. nereikėtų civiziluo- 
to? (ne sovietinio) pasau
lio, valstybės tarauto- 
jams > lygiagrečiai su pro
fesiniu paruošimu ? įvesti 
privalomas etikos
pamokas nedelsiant.

7,050 mln.litų.
• Kaunas š. m. vasario 
mėn.8d. išsirinko meru 
Eriką Tamašauską,43 m. 
amžiaus šio miesto so
cialliberalų vadovą.

išbuvęs beveik 100 die
nų Kauno meru Gedimi
nas Budnikas, 56m. am
žiaus, LL atstovas, atsi
statydino ir tapo I-ju vi
cemeru.

Kaip žinome, nevertai 
į mero kėdę buvo pa
kliuvęs nuo zOOOm. pa
vasario iki ruoens LLS 
pirmininkas Vytautas Šus
tauskas. Tačiau nuklydęs 
į dar mažiau jam tin
kantį Seimo nario krės
lą, V.Šustauskas, buvęs 
pirmasis Naujos Lietuvos 
vyriausybės Kauno me
ras, vėl purkštauja, kad 
į jį permažai kreipiamas 
dėmesys... Geriau ir to
liau tylėtų ir rūpintųsi 
savo snarglio nušluosty
mais, negu taip grąsinęs 
ypač kritikų nosims. Nes 
kai tyli, jis atrodo šiek 
tiek ismaningesniu...

Ką^ gavo tie, pirmiau
sia už jį balsavę ir tie, 
kurie iš viso nebalsavo? 
O Kaunas juk miestas 
universitetinis!

Naujausias, jau dabar 
III-sis Kauno meras, kad 
ir žinodamas, jog prieš 
akis sunkus darbas, ti
kisi išbūti iki kadenci
jos pabaigos ir yra pa
siryžęs rūpestingai tvar
kyti Kauno problemas.
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florida ,
1573 Bloor St West, Toronto, Ont. M6P 1A6

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje y 
įsikūręs nuosavuose namuose -

Festivalis Folk 
kuriame bus 

pasidžiaugti 
tautybių ruošia-

ST. PETERSBURG E JAU 
PAVASARIS

Kovo mėti.pradžioje 
prasideda SPIFFSo Tarp
tautinis 
Fair, 
galima 
įvairių
mais pasirodymais ir pa
skanauti įvairius valgius. 

Lietuvių paviljoną siais 
metais sutiko įrengti 
St.Petersburgiškiams ge
rai pažįstamas Gintaras I 
Karosas, turįs savo na
mus St.Pete Beach ir Bos

KLF kapitalas daugiau kaip 3,0 milijonai - tai Kanados lietu
vių įnašas! Kasmet gaunamas pelnas (daugiau kaip $100,000) 
skirstomas lietuvybės išlaikymui Kanadoje (KLB, kultūrinėms bei 
jaunimo organizacijoms, studentams) ir paramai Lietuvai (vaikų 
prieglaudoms, tremtinių reikalams, jaunimui).

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

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių.

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje! Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !

K^A” lietuvių kredito 
a /VL/rVrV 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

tone. Festivalyje šoks 
mūsų ”Audros”šoKejai.Tą 
pačią dieną LR konsulas 
tas St.Petersburge orga
nizuoja Amerikos lietu
vių golfininkų žaidynes 
Floridoje.

Kovo mėn.viduryje Klu- 
Do Kultūrinis Būrelis ren
gia solistų iš Lietuvos 
Koncertą,© Lietuvos Duk
terų Dr-jos skyrius ren
gia madų parodą. Kovo 
gale Klubo Choras ren
gia savo metinį koncertą 
su nauja programa.

NUSIŠYPSOKIME:
• Tėvas supa ant rankų mažylį ir džiaugiasi:
-Ir į ką tu panašus, mano šaunuoli?
-Tu jo nepažįsti...-užsisvajojusi atsiliepia žmona.

• -Kaip gyvena tavo broliai?
-Vienas vedė, o antram gerai klojasi.

• Palaidojusi vyrą, žmona ant paminklo užrašė:
"Ilsėkis ramybėje, kol aš ateisiu",

• -Mano žmona man nuolat pridaro nemalonumų! 
įsivaizduok, įprato eiti gulti trečią valandą nakties! 
-Sunku patikėti. O ką ji veikia iki tol?
-Laukia manęs.

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...........................................5.35%
5 m. ind...........................................5.5Q%

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

PASKOLAS
Asmenines nuo.. 
nekiln. turto 1 m.

7.80%
7.35%

4.25%
4.25%
4.50%
4.75%
4.85%
5.00%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

vasario 15-oji 
ST.PETERSBURGE

bi etų vos Nepriklauso- 
myoės šventė Vasario 16 
St.Petersburg© ir apylin
kių lietuviai šventė vasa
rio 17-18 dienoms. Vasa
rio mėn. 17d. Klubo sa
lėje buvo pagrindinis mi
nėjimas, dalyvaujant LR 
konsului New forke dr. 
Rimantui Morkvėnui, LR 
ctarbės konsului vakari
nei Floridai Algimantui 
Karnavičiui, St.Petersbur- 
go inerui Ward 
Friszolowski ir virš 300 
tautiečių.. įnešus organi
zacijų vėliavas,sugiedoti Į
himnai. Invokaciją sukal
bėjo šv.Kazimiero Misi
jos vadovas kun.Antanas 
Grabnickas OF M; pagerb
ti žuvusiems už 
Lietuvos laisvę, žvakutę 
uždegė mokyklos moki
nės.

Nepriklausomybės Ak
tą ir Floridos Guberna
toriaus proklainaciją,SKeF 
biant Vasario 16d. Lie
tuvių Diena Floridoje, 
perskaitė Dainius Vaidi
la. Savo miesto prokla
macijas perskaitė ir da
lyvaują merai.

Garbės konsulas A.Kar- 
navičius perskaitė Va
sario 16d. proga gautus 
linkėjimas.

Savo kalboje dr.Mork- 
venas dėkojo išeivijos lie
tuviams, išlikusiais išti
kimiems savo gimtajam 
kraštui ir gelbstintiems 
Lietuvai. Nušvietė, kaip 
nelengva buvo, atgavus 
Nepriklausomybę, sudary. 
ti diplomatines atstovy
bes užsienyje, o jos bu
vo būtinos nepriklauso
mai valstybei. Nebuvo ir 
paruoštų diplomatų pa
siųsti į tas atstovybes. 
Šiuo metu, praėjus vie
nuolikai metų po 
valstybės atsikūrimo, jau 
daugelyje šalių Lietuva 
turi savo atstovybes.

• Psichiatras pacientui:
-Aš patenkintas, kad pagaliau pagijote, daugiau
nelaikysite savęs Napoleonu. Linkiu jums viso 
geriausio!
-Nuoširdžiai dėkoju, daktare. Tik aš noriu paklausti, 
ar vis dėlto turiu mokėti alimentus Žozefinai?

• Teismas. Skyrybų byla.
-Kodėl jus skiriatės su savo žmona?
-Ji man netinka.
Uošvė iš sales:
rTik pamanykite, visiems tiko, o jam netinka!

PRISIKĖLIMO
pARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS :

999 College St.. Toronto. Ontario M611 IAS •
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 vx Iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. Iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v.r. Iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nw 1 v.P.P, Iki 8 v.v.___

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term. Ind..................... 3.55%
180-364 d. term.ind.................... 3.55%
1 metų term. Indėlius............... 3.65%
2 metų term, indėlius............... 3.85%
3 metų term, indėlius............... 4.05%
4 metų term, indėlius............... 4.25%
5 metų term. Indėlius............... 4.60%
1 metų GlC-mėn.palūk..............3.40%
1 metų GlC-met. palūk..............3.90%
2 metų GlC-met. palūk..............4.10%
3 metų GlC-met. palūk..............4.30%
4 metų GlC-met. palūk..............4.90%
5 metų GlC-met. palūk.............4.95%
RRSP, RRIF Ir OHOSP.

“Variable”..............................3.80%
RRSP ir RRIF-1 m.term.lnd.... 4.40% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.lnd.... 4.60% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind.... 4.80% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd.... 5.40%
RRSP ir RRIF-5 m.term.lnd.... 5.45%
Taupomąją sąskaitą iki............2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki......... 2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk...................... 2.50%
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PARAMA
AKTYVAI per 12Q milijonų dolerių

Asmenines paskolas 
nuo..................8.25%

Sutarties paskolas 
nuo..................8.25%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų......................6.95%
2 metų......................7.05%
3 metų......................7.20%
4 metų......................7.40%
5 metų......................7.50%

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

Duodame komercinius 
mortglčius Iki $750,000.

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

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

MOKAME
3.55% už 30-89 d. term, indėlius 
3.55% už 90-179 d. term, indėlius 
3.55% už 180-364 d. term, indėlius 
3.65% už 1 m. term, indėlius 
3.85% už 2 m. term, indėlius 
4.05% už 3 m. term, indėlius 
4.25% už 4 m. term, indėlius 
4.60% už 5 m. term, indėlius 
3.40% už 1 m. GIC mėn. palūk.
3.90% už 1 m. GIC invest, pažym.
4.10% už 2 m. GIC invest, pažym. 
4.30% už 3 m. GIC invest, pažym.
4.90% už 4 m. GIC invest, pažym. 
4.85% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.55% už RRSP & RRIF ind. (var.rate) 
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.

IMAME
už asmenines paskolas 

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

(fixed rate)
1 metų....................... 6.95%
2 metų.................. -.7.05%
3 metų.......................7.20%
4 metų....................... 7.40%
5 metų....................... 7.50%

- su keičiamu 
nuošimčiu.................. 6.75%

DUODAME
• asmenines paskolas 

Iki $250,000
• mortglčius Iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortglčius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI GAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

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

KITOS PASLAUGOS
KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ 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 Telefonas: 416 532-1149 
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C8 Telefonas: 416 207-9239

MasterCard 
k V A

Cirrus
i a
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PRISIMENANT IŠĖJUSĮJĮ

jam buvo patikėtas už
sienyje perkamų lėktuvų 
išbandymas ir jų - atsKrai- 
dinimas į Lietuvą. Labai 
mėgo aukštąjį pilotažą 
(figūrinį skraidymą) ir 
sklandymą. 1939 metais 
parašė ir išleido skraidy. 
bos vadove’lį. Tais pa
čiais metais aviacijos 
pulkininko laipsniu išėjo 
į atsargą.

Pasitraukęs iš anksty
vos tarnybos, persikėlė 
gyventi ir tvarKyti savo 
uošvio dr.Jono Stonkaus 
ūkį Laukžemėj, prie 
Darbėnų. 1941 m. pradžio
je naujos sovietinės val
džios pareigūnų buvo su 
šeima iš ūkio išvarytas 
ir, iki karo su Vokietija 
pradžios birželio mėnesį 
pats slapstėsi.

Česlovas Januškevičius

2091 m.sausio mėn.19d. 
Montrealyje mirė a.a. 
aviacijos pulkininkas Čes
lovas Januškevičius.

Velionis gimė 1901 m. 
spalio mėn.15 dieną Šiau
lių apskrityje, Linkuvos 
valsčiuje, Ruponiuose, 
ūkininkų šeimoje, išaugo 
su trimis broliais ir vie
na seserimi
mokslą pradėjo namuose, 
lankė mokyklą Panevėžy
je.

Prasidėjus I-ajam Pa
sauliniam Karui, su šei
ma pasitraukė iš Lietu
vos į Petrapilį, kur lan
kė vidurinę mokyklą.

Pradinį

siauciancių 
1919m. lie- 
įstojo į Ka

sa vanori u.
tų pačių 
rnėn.16d., 
Mokyklos

Prieš Atidarymo Baliu Sydnėjuje:Dalius Bulota,Jūra Landry irAndrius Valkauskas 

LAIMINGAI SUGRĮŽO ATSTOVAI*

vado
buvo

ko-

Vokiečių okupacijos lai
kotarpyje gyveno Lauk
žemėj. 1944m. Lietuvos 
Vietinės Rinktines 
gen.Plechavičiaus 
paskirtas Kretingos
mendantu. Kai paaiškėjo, 
kad VR buvo likviduoja
ma, paleido visus 
žinioje Kretingoje 
vusius savanorius, 
gino jų sąrašus ir 
laiką slapstėsi
Gestapo. Per visą vokie
čių okupacijos laikotarpį 
gyvendamas Laukžemėj, 
kartu su žmona Ona,sėk-

savo
bu- | 

sude- 
kurį'
nuo

iš PLJaunimo S-gos Kongreso Australijoje laimingi ir laimingai sugrįžo 
Montrealio telkinio atstovai. Vasario mėn.25 d.jie surengė Popietę, pasidalinda
mi įspūdžiais ir nuotraukų vaizdais. Kaip teko patirti, visi trys^gal būt ir jų 
tajkininkai, nemiegojo beveik visą naktelę, besimokydami kaip pritaikyti naująja 
aparatūrą nuotraukoms. Taip pat rūpinantis, kad reikės viešai, prieš publiką 
kalbėti lietuviškai - pirmą_ kartą taip, reprezentuojant išvyką į Kongresą...

xMes, kurie ją klausėmės, džiaugiamės jų aiškiai rodomu Kongreso ir ypatingoj 
kelionės entuziazmu bei pastangomis pasiruošti Šiai Popietei. Ją pravedė 
Andrius Valkauskas, pristatęs kitus du dalyvius - Jūrą GedviLa-Landry ir Dalių 
Bulota, Ekrane pasirodė Australijos Žemėlapis, o raudona strėlelė,valdoma pagal 
pasakojimą,nurodinėjo atitinkamas lankytas programų vietoves. Paaiškinamąjį 
tekstą. skaitė visi trys pakaitomis.

išvykusius iš Montrealio, Australijoje studijų dienomis labai vargino neįprasti 
karščiai, tašiau- atlaikė. Kanados lietuvių atstovai laikėsi daugiausiai su 
torontiškiais, kurių buvo nemaža grupė- 25; dalyvavo bendrose ir atskirų 
valstybių būrelių diskusijose. Priimtus nutarimus visiems perskaitė Dalius. 
Užklaustas, jis pasisakė, kad jį 5 šalia kitų dalykų, ypa.Ž paveikė atstovės iŠ 

mingai priglaudė ir išsau- Bostono istorija. Namuose nebuvo kalbama lietuviškai, tačiau ji susidomėjo savo 
gojo žydų kilmės moterį, lietuviška pavarde ir tik dabar išmoko lietuvių kalbą,labai susidomėjo savo 

. kilme, kuri uasidr“J ------ -—»-•_ ----------- -•---- a-j—
!s Lietuvos pasitraukė buvo labai 

1944rn. spalio n.ėnesį.Pa- atstovais> L_„ 
sibaigus karui, pradžioje bendrakeleiviai 
gyveno vViesbaaeiYo ir vė
liau Kassel-Mattenoergb 
DP stovyklose. į Kanadą 
atvyko 1949 metais. Ap
sigyveno Montrealyje.Pra
džioje dirbo įvairius dar
bus, vėliau iki pensijos, 
airoo Aviation Electric 
įmonėje.

pėstininkų 
buvo

Lietuvai paskelbus Ne
priklausomybę, grįžo į 
tėviškę. Savo tėvo pa
skatintas ir, kaip pats 
pasakojo, labai užpyKęs 
ant gaujos bolševikų,ku
rie is tėvo atėmė geriau
sius arklius, prisijungė 
prie netoliese organizuo
jamo būrio vyrų apsisau
gojimui nuo 
plėšikavimų, 
pos mėn.31d. 
ro iVl okyklą
Mokyklą baigė 
metų gruodžio 
antroje Karo 
laidoje.

Pakeltas į
leitenanto laipsnį, 
paskirtas į Joniškėlio ba- 
talijoną. 1920m. dalyva
vo Nepriklausomybės ko
vose prieš lenkus Vil
niaus krašte. Už pasižy
mėjimą mūšiuose apdo
vanotas Vyčio Kryžiumi.

Pasibaigus Nepriklau- 
somybės kovoms, liko ka? 
riuomenėje ir nuo 1923m. 
perėjo į besikuriančią ka
ro aviaciją. Baigęs 
aviacijos karininkų kur
sus, tarnavo I-joje nai
kintuvų eskadrilėje. 1927 
metais buvo 
instruktoriumi
jon eskadrilėn;nuo 1932rn. 
mokomosios eskadriles 
vadas. 1934m. Didžiojoje 
Britanijoje baigė skraidy
mo ir aklojo pilotavimo 
instruktorių kursą. 1935m, ti Šv.Jono Lietyuvių Ka- 
paskirtas mokomosios pinėse Mississaugoje. 
grupės vadu, pertvarkė 
lakūnų mokymo sistemą.

Česlovas Januškevičius 
turėjo palinkimą į hieną 
ir į muziką. Laisvalaikiu 
ir vėliau, išėjęs į pen
siją, užsiėmė tapyba ir 
mozaikos kūryba. Polin
kio visuomeniniam gyve
nimui neturėjo,tačiau iki 
Nepriklausomybės atsta
tymo rėmė Lietuvos lais
vinimo darbus.Buvo aukš- 
taitis? bet ypatingai daug 
dėmesio skyrė Mažajai 
Lietuvai. Daug skaitė, 
buvo labai gerai susipaži
nęs su Lietuvos istorija. 
Niekuomet nepriklausė 
jokiai politinei partijai 
ar grupuotei.

paskirtas 
mokomo-

kilme, kuri pasidarė jai giliai emocianalus pergyvenimas. Andrius sakė, kad 
...„i, kai galėjo susikalbėti lietuviškai su iš visur atvažiavusiais 

kurie nemokėjo angliškai ar prancūziškai. Tai patvirtino ir abu jo 
•"“i. Visiems didelį. įspūdį padarė Kūčios. Buvo keista, kad nėra nei 

sniego,nei eglių .. Tad .papuošė kalėdinėmis žvaigždėmis medelį. UŽ stalo susėdo 
150 jaunimo ir apie 300 svečių Lietuvių Namuose. Jura papasakojo apie ^Operos 
Rūmų nuostabią architektūrą. Visiems patiko, kad buvo Tautinių Šokių Šventė. 
O taip pat, kad gąlėjo dalyvauti įspūdingose ekskursijose, ypač Tasmanijo 
saloje, kur matėsi neregėti augalai, vandens kriokliai,uolos ir žinoma - kengū
ros. Dalius taip oat pranešė, jog jau aptarta ir numatyta sekančio Kongreso 
vieta - Europa: Vokietija, Lenkija ir Lietuva! Valio’..

Namo grįžo po Uždarymo Pokylio per Hong-Konga^,atgal į sį Žemyną.
Andrius ,visiems juos parėmusiems ir atėjusiems į šią Popietę, nuoširdžiai 

padėkojo visą vardu, taip pat ir talkininkams. Talkininkės mamos buvo suneŠu- 
sios užkandėlių, išvirusios kavos. Ir mūsų atstovams , ir joms - ačiū? b.n.

Liūdesyje liko žmona 
Ona, su kuria išgyveno 
69 metus, vaikai Graži
na, Tadas ir Česlovas su 
šeimomis, vaikaičiai Ro
mas,Gailė ir Tomas.

Velionies palankai buvo 
sudeginti, nuvežti į To
rontą ir po gedulinių 
Mišių, Prisikėlimo Para
pijos Šventovėje, palaido- 

- <5.. t_~ t ............ ir.-.

Šalia einamų pareigų 
1937-1938m. laikotarpyje 
2001.111.6.



įmontreal
VAIKO TĖVIŠKĖS
NAMAMS aukojo:
• Ottawoje mirusios a.a.
Danutės Bružienės -
Mogck atminimui,vietoje 
gėlių: $50,- L.Jurjonie - 
nė; po $20,- V.S. Balse
vičiai, J.A.Buivydai, A. 
Gudziūnienė; $10,- S.Da- 
naitienė; $5,-J.Radžius.

AČiu.» KLKM D-jos 
Montrealio Sk

• Metinis visuotinis na - 
rių susirinkimas vyks s. 
m-KOVO mėn.25 d., po 
pamaldų,Seselių Namuose 
Kviečia KLK Moterų D-

Kunigo RIČARDO BIRBILO 
PRI IMTUVĖS 

vyks
Aušros Vartų Parapijos salėje 

š.m. KOVO mėn. 11 d.,sekmadienį, po Mišių, 
su programa ir vaišėmis.

MALONIAI KVIEČIAMI VISU

AV P-jos Komitetas

DĖ M ESIO: ketvirtadieniais ir penktadieniais "LITO" 
darbo valandos bus nuo 9:30 val.r. iki 5:30 val.p.p. 
Kitomis dienomis darbo valandos paliktos kaip bu
vo (ziūr.skelbimą)!

Nuotr:. A.J.Mickaus

S.m.vasario men.24 d., Užgavėnių Baliuje

APIE

s.m. vasario 
sudarė dviejų 

2001 —

ITAC MONTREALIO LIETUVIU 
LI I HO KREDITO UNIJA

1475 De Sfeve, Montreal, Que., H4E 2A8

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

MOKA už:

Certifikatai ( min. $1.000.00 )

VERTA ŽINOTI 
KVAPUS
• Tabako dūmus 
keliose vietose 
2-3 sudrėkinti : 
rankšluosčiai.
• Virtuvėje nemalonus 
kvapas išnyks, jei 
keptuvėje pakaitinsite tru
putėlį 9% acto (kol iš
garuos) arba sudeginsite

ar

; sugers 
padėti 

frotiniai

džiovintą citrinos
apelsino žievelę.
• Iškepę žuvį, keptuvę 
išplaukite stipria arbata.
• Naftalino kvapą naiki
na garstyčių milteliai.

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

Dantų gydytojas 
8606 Centrale (kamp.45 
A v., Suite 20% LaSalle,, 
Que. H8P 1N5. 

Tel: 364 - 4658

LINKSMAS RENGINYS
Užgavėnių pokylis su 

skaniais dviejų rūšių bly
nais, kava 
pyragais, 
kaukėmis 
sutraukė 
dalyvių. I-_ „ 
Lino Šlykos šeimos 
Danos Deltuvaitės 
banavičienės iniciatyva ir 
šauliu talka.

Į_ renginį atvyko ne
maža grupė jaunų šeimų 
su vaikais bei kitu sve
čių, i§ viso apie 100 da
lyvių.

Programoje, šalia įvai
rių "šposų", vyko ir tra
dicinės Lašininio ir 
Kanapinio bei Žiemos 
Bobos imtynės.

Muzika buvo išradingai 
pritaikyta salei. Vyko 
taip pat ir šokiai,rate-

spurgomis ir 
ir linksmomis 
ir programa 
gerų būrį 

Reriginys vyko 
ir 

Ur-

liai bei ^aidimaių ku
riuos įsijungė "'geras 
būrys ne tik vaikų,bet 
ir suaugusių.

išsiskirstė visi paten
kinti įdomia programa, 
blynais ir gera nuotaika-

b.
® Montrealio L. K. MIN*- 
DAUGO-NERlNGOS Šau
lių kuopa po visuotinio 
susirinkimo 
mėn.25d.?
metų kadencijai
2 00 3 m. valdybą: 1. An tanas 
Žiukas-kuopos vadas,2.Da
na Deltuvaitė-Urbanavi
čienė pavaduotoja ir pro
tokolų sekretorė, 3.g.š. 
Augustinas Kalvaitis — 
pavaduotojas ir posėdžių 
ryšininkas, 4. Aleksandras 
Piešina-parengimų vad- 
vas, 5.Antanas Račins- 
kas-turto globėjas,vėlia
vininkas, 6.Bronius Kirs- 
tukas-vėliavininkas, 7.Li
nas Slyka-jaunimo vado
vas, parengimų pagelbi- 
ninkas, 8.g.s.Aldona
Vaicekauskienė valdybos 
narė, 9.Leonas Balaišis- 
iždininKas, 10.Balys Kas
peravičius ir Gene 
Rimeikienė valdybos na
riai, 12.Dr.Jonas Mališ- 
ka-talKininkas ligonių lan
kymui.

Revizijos komisijų su
daro pirmininkas Albinas 
Urbonas, sekretorė Rūta 
Žiukienė, narys Juozas 
Stankaitis.

Mūsų telkinio šauliai ir 
šaulės su nauju pasiry
žimu numato pavasarinę 
programą ir toliau tęs 
ne tik savo veiklą, bet 
ir prisidės taip reika
linga talka prie kitų ren- 
ginių. Jiems geros sėk
mės ,ir padėka. a.Ž.

D R. ALE N AS (ALAIN) P A V I L A N I S 
Šeimos gydytojas

ŠV.KAZIMIERO P-JOJE
• Š.m. Parapijos K-to 
pirmininku yra perrink
tas Robertas Bohemier,

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)

nes jis populiarus pa
rapijiečių tarpe. rJaujai 
išrinktas Komiteto narys 
yra J.žitkauskas.
• Vasario mėn. 18d. 11 
val.panaldos buvo užbaig
tos Tautos Himnu,minint 
VASARIU 16-ąją.

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.

• . 20u0 metų gruodžio
inėn.31d. buvo patiekta, 
kaip visuomet, tvarkinga 
Parapijos apyskaita ir ba
lansas,, ir kopijos buvo iš
dalintos visiems parapi
jiečiams.

K. Ambrasas

Taupomos sąskaitos
Specialios L, 25—
Kasdieninės 1.25

. _4. JQQ,
4.25
4.50

2
3
4

. _5JQQ RRSP RRIF

metu
metų 
metų 
metų 
metų

Terminuoti, indėliai 
( min. $ 5.000,00);
l metų 
180
120
60
30

Taupoma
JLM
4.25
4.50
4.75

metų 
metų 
metų

4.00
3.50
3.50
3.50
3.50 
0

2
3d. - 364

d. - 179
d. 119
d. - 59 d.

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

IMA UŽ:

d.
d.
d.

metų 
mętlį 5,00 
iu-s-ts;, 0.50

1.00

Nekilnojamo turto paskolas ( Residential up to
. 7 m w 4" Plex)

metų z - -
metų , 7:15 4 metų —
metu 7.55 5 metų '.75—

2
3

2nd mortgage + 1 % 
open mortgage + 1 %

KASOS VALANDOS
3907 A Rosemount 

10:00 - 2:00
1475 De Seve 
Pirmadieniais. 
Antr., treciad.> 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

9:00 - 3:00 
9:00 - 3:00 
9:30 - 5:30 
9:30 - 5:30

2:00 - 6:00 
2:00 - 6:00
____________ ,

Kalbėkime su savo vaikais jr vaikaičiais
PROTĖVIU KALBA LIETUVIŠKAI L

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.

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

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

FOURRURES 

uirice KjipCan 
FURS

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

400 De Maisonneuve W. 
Suite 801

Montreal, Que.H3 A 1L4

Tel: (514) 288-9646

Fax: (514) 844-3865
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