
i < * y M

• LFTUANIE INDĖPENDANTE • INDEPENDENT LITHUANIA • 7722 George St., LASALLE,Que., H8P 1C4 Tek 366-6220. $lz-
Nr.8 (60—ji metai) 2001 BALANDŽIO-APRIL 18. • DVISAVAITINIS LIETUVIŲ. LAIKRAŠTIS • CANADA

B.N.

• Serbija pašalino nuo 
pareigų teisėjus ir pro
kurorus, kurie buvo loja
lūs buvusiam Jugosla
vijos prezidentui Slobo
dan Miloševičiui, t jų 
vietas paskirti kiti, pa
siruošę teisiškai apkal
tinti jį korupcija ir karo 
kriminaliniais nusikalti
mais.

Serbijos Parlamente vy
rauja demokratinė koa
licija, kuri pašalino S.lVli- 
losevič’ių praeitą spalio 
mėnesį ir nubalsavo, Kad 

-—būtų pakeisti keletas tu
zinų savivaldybių teismų 
teisėjų, kiti teismų pa
reigūnai. Kai Kurie pa
tys pasitraukė, kiti buvo 
pašalinti.
• Šveicarija abejoja dėl 
naudos sau, įstojus į ES. 
Šių metų kovo mėnesį 
pravestame referendume 
neigiamai dėl narystės 
atsakė 68% dalyvavusių 
piliečių.

Dauguma politikos ap
žvalgą patiekiančių spe
cialistų mano, kad Švei
carijos žymus finansinin
kai ir politikai nenori at
sisakyti vadinamojo "neu
tralumo”, nes Šveicarijai 
tikrumoje niekas negrą- 
sina. Ypač, kad psvadin- 
ti"septyniais nykštukais” 
didieji Šveicarijos banki
ninkai, laikantis ES įsta
tymų, prarastų galimy
bes ’’plauti" (t.y. priim
ti ir užslaptinti) viso pa
saulio abejotinų sąžinin
gumu, firmų milijardines 
pinigų sumas.

Kaip ne kartą prasmu
kusios’ žinios skelbia, di
džiąją daugumą tokių 
’’nešvarių skalbinių” su
daro iš Rusijos atplau
kiantys milijonai.

• Vienas pagrindinių buv. 
Rusijos Prezidento Bori- 
s'o Jelcinb patarėjų Pa
vel Borodinas apkaltin
tas Šveicarijoje, Ženevos 
mieste pinigų "plovimu” 
ir priklausymų kriminali
nei organizacijai.

P.Borodinas suimtas 
New Yorke šių metų sau
sio mėnesį.

DIKTATORIAUS SŪNUS 
PASIŠVAISTO IR BALTI
JOS KRAŠTUOSE.

Serbijos ir kitų Euro
pos valstybių spaudoje 
prieš porą savaičių tuvo 
rašyta, kad Slobodan Mi
loševičiaus sūnus Markas 
žinomas dėl savo ryšių 
su nusikaltėlių grupuo
tėmis keliose valstybėse 
nusipirkęs Latvijoje Ry
gos mieste, viešbutį ir 
dažnai važinėdamas iš 
Maskvos į Latviją, užsuka 
ir į Lietuvą.

Rašoma,kad Markas Mi
loševičius yra pasikeitęs 
savo išvaizdą ir turi įsi
gijęs keletos užsienio 
valstybių pasus skirtingo
mis pavardėmis.

Jau seniau buvo rašo
ma, kad jis turįs stip
rių užtarėjų aukštuose 
Graikijos ir Kipre politi
niuose sluogsniuose.

Šveicarijos spauda ra
šanti,jog nuo 20UUm.rug
sėjo mėn. pabaigos iki 
lapkričio mėn.pradžios iš 
Jugoslavijos į Šveicariją 
buvo kelis kartus atga
benta aukso.

Tuo tarpu Latvijos 
muitinės ir policijos pa
reigūnai abejoja ar 
M.Miloševičius tikrai as
meniškai būna Rygoje, 
nes esą tokia pavardė 
niekur neužregistruota. 
(Jis gi ne kvailas...).

Sklinda ir kalbos, kad 
šis diktatoriaus sūnus 
planuoja apsigyventi vie
noje Afrikos valstybėje.

Beje, dar niekas nera
šo daugiau, kaip ten yra 
su to viešbučio parda- 
vimu-pirkimu Rygoje.

• Rusijos Prezidentas VI. 
Putin'as pertvarkė Min;s- 
terių Kabinetą,pakeisda
mas vidaus ir Gynybos 
ministerius, dar užsili
kusius iš B. Jelcino va
dovavimo laikų, savo ar
timais pritarėjais. Pir
mą kartą Rusijos istori
joje paskyrė moterį (ga
lioto minsterio atstovo 
postui. Pašalino atomi
nės energijos viršininką, 
suabejojęs kontraversine, 
33 bilijonų dolerių sie
kiančia schema, impor-

men
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tuoti atomines atliekas 
iš užsienio.Šie * sprendi
mai padaryti kovo mėn. 
29 dieną.
• Dorvalio aerodrome 
muitininkai dvi dienas 
iš eilės, balandžio mėn. 
pradžioje, aptiko gerą 
luimikį-’’ecstasy” piliulių 
gabenamų slapta. jų 
vertė $656.0110

Vienas sulaikytųjų-22m. 
danas, apsilipinęs 7.092 
piliules ant savo kūno ir 
dalį paslėpęs 2-jose sta
tulėlėse. Kitas iš Rumu
nijos su 9.984 piliulėmis 
Jiedu vyko per Paryžių, 
abu suimti ir perduoti 
ROMP.
f£m.kovo mėn.25 d.,sekmadierų,po pamaldų,KLB * Ottawos A-kės Valdyba su
ruošė verbų rišimo popietę.Ja pravedė Birutė Nagienė,pakviesta iš M on t reali o. 
Nuotraukoje-entuziastingos dalyvės.spėjusios surišti. dalines verbas.JV-ta iš 
kairės- V-bos pirm.Rūta KliČienė, Šalia « B.Nagienė.(truksta dar 5-ių rišėjų).

o SI. Miloševičius, pasi
skundęs krūtinės skaus
mais, buvo skubiai nu
gabentas į karinę ligo
ninę patikrinimui.Jo skun
dą parėmė vadinama So
cialistų Partija, tvirtin
dama, kad Belgrado Cen- 
tralinio Kalėjimo sąly
gos ir jo~ įkalinimas pa
vojingas šio diktatoriaus 
sveikatai.

SI.Miloševičių patikri
no 1Ū-ties specialistų 
konsiliumas ir patvirtino, 
kad nerasta nieko aliar
muojančio, tiktai aukš
tas kraujo spaudimas. Po 
2-jiį dienu,grąžintas į ka
lėjimą.

• Kanados Lietuvių Fon
do Valdybą sudaro: Val
dybos pirm. a. Nausėdas, 
vicepirm. L.Zubrickas, 
sekr.D.Baltušytė — Sher, 
KLB atstovė S.Piečaitie- 
nė, Rev. komisijos pirm. 
Br.Saplys ir administrato
rius A. Juozapavičius.
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Lietuvoje

Prez.Valdas Adamkus

• Prez.Valdui Adamkui 
atvykus oficialiam vizi
tui į Maskvą, kovo mėn. 
29d., Vnukovo oro uoste
jį pasitiko Rusijos vi
cepremjere Valentina Ma- 
tvejenko,Užsienio Rei
kalų 1-sis Ministerio pa
vaduotojas Aleksandras 
Andrejenka, kiti oficia
lūs palydovai.

išrikiuota Garbės sar
gyba sugrojo Lietuvos ir 
Rusijos Himnus.

Sustiprinta apsauga pa
lydėjo atvykusį prez.Val
dą Adamkų su žmona 
Alma bei dalimi jo de
legacijos į Kremlių. Ten 
jiems buvo paskirta re
zidencija.

Prez.V.Adamkaus vizi
to išvakarėse Rusijos Už
sienio Reikalų ministe
rio pavaduotojas Iv.Ser- 
gejevas, kaip ir galima 
buvo iš anksto numatyti, 
pareiškė, kad Lietuvos 
reikalavimai Maskvai at
lyginti SSRS okupacijos 
padarytą žalą,nepagrįsti.

• Prez.V. Adamkus susiti
ko su "Gazprom" val-

2 psl.

dybos pirmininku Rėmu 
Viachirevu, Koncerno va
dovas buvo informuotas 
apie Lietuvos nuostatą 
parduoti 34% "Lietuvos 
dujų" akcijų strateginiam 
investuotojui iŠ Vakarų, 
tiek .pat akcijų turėtų 
likti Lietuvos vyriausy
bei. "Gazprom" galėtų 
įsigyti 25% plius vieną 
akciją.

“Dabar, jeigu būtų už
daroma AE, Lietuvos 
ūkį visiškai patenkintų 
šiluminės elektrinės. Dar 
liktų ir elektros energi
jos. Tikimės, kad Lietu
vos ekonomika pradės 
atsigauti. Manau, kad no
rint išgelbėti centrali
zuotą šilumos tiekimą, 
reikės statyti naujų ter
mofikacinių elektrinių ir 
kituose miestuose" - tei
gė profesorius Jurgis Vi
lemas.

• Rusijos naftos šeimi
ninkas "Lukoil" vadovas 
Vagi ta s Alekperovas pas
kutinį prez.Valdo Adam
kaus viešnagės Maskvoje 
vakarą atrodė nervingas 
ir griežtas. Lietuvos de
legacijos nariai bandė 
tartis dėl galimybės su
daryti ilgalaikes sutartis 
del naftos tiekimo "Ma
žeikių naftai" ir tiesio
ginių sutarčių su atski
romis naftos kompanijo
mis.

'l'ačiau atsakymas iš 
esmės buvo neigiamas. 
V.Alekperov'o nuomone, 
Rusijos pusė yra diskri
minuojama ir taip bus 
tol, kol "Lųkoilas" netu
rės "Mažeikių naftoje” 
bent 50% akcijų.

• Pabradės Poligone 
pratybose dalyvauja 800 
Italijos Alpių šauliai,kar
tu su lietuvių karių kuo
pa iš Karaliaus Mindaugo 
motorizuotojo pėstininkų

1999m.vasarą Šakių rajono, Valeneiūnų aeroklubo aerodrome. Stovi 
itiokiniai-jaunieji sklandytojai, sėdi - svečiai ir rėmėjai.

Šakių rajono bedarbiu vaikais ypač rūpinasi Antanas Unikauskas. Gimtajame 
Gelgaudiškyje jis įsteigė jaunyjp aviatorių rengimo Klubą,ir dabar susirenka 
daugiau kaip 80 vaiku, laukdami savo mokytojo Šakių mokyklose ir Kudirkos 
Naumiestyje. c

Antanas Unikauskas yra savo laiku buvęs akrobatinio skraidymo meisteris, 
1973 m. laimėjęs S.Dariaus-S.Girėno taurę, 5-ris metus buvęs Lietuvos rinkti
nėje.

Tapes treneriu, 1979 m. darbavosi su Lietuvos Rinktine, kurioje dalyvavo 
pradedantys pasižymėti akrobatinio skraidymo meistrai - Rolandas Paksas,Jur
gis Kairys, Leonas Jonys, Steponas ArtiŠkeviČius. Rinktinė tada nugalėjo 
Sov.Rusijos Rinktinę (pirmąjį ir paskutinįjį kartą).

Po šio įvykio, kaip pasakoja "Sporto Kurjerio" skiltyse š.m.sausio mėn."Res
publikoje", Antanas Unikauskas gavo Nusipelnusio Trenerio titulą ir 120 rublių 
priedą prie algos. Po 1 metų gavo ir medalį už parengimą ir treniravimą 
Rolando Pakso,kuris tuomet buvo laimėjęs SSRS čempionatą.

Po eiles metų, sugrįžęs į gimtinę -Gelgaudiskius- A.Unikauskas įsteigė 
jaunųjų aviatorių rengimo Klubų 1996 m. Jau 2000 m.vasarą SakiiL apylinkės 
vaikai laimėjo Lietuvos Vaikų Sklandymo čempionatą. Jie nugalėjo 3 Vilniaus 
ir 2 Kauno komandas.

Svarbiausia, kad žiemos metu, vykdant avia modeliavimo būrelius -sueina 
apie 100 vaikų is bedarbių šeimų,kurie nori pabėgti iš gatvės aplinkos.

"NL" Redakcijon perduotame VALENClUNįį. AEROKLUBO vardu kreipimesi 
Antanas Unikauskas rašo"...Dėl ekonominės krizės 2001 metams Lietuvoje 
darbui su vaikais paramos nežadama. Didesnė jaunųiįj aviatorių būreli lankan - 
Čiu vaikų dalis yra is socialiniai remtinų seimų, kurie neturi tinkamos avalynės- 
mokymo priemonių, nevisuomet gali sočiai pavalgyti, nekalbant apie lėšas,* 
reikalingas Būrelio lankymui.

Prašome jūsų paramos padėvėta avalyne, rūbais, sąsiuviniais, rašymo prie
monėmis, maistu, medikamentais ar pinigais. Adresas:
Aviatorių pūrelio vadovui A.Unikauskui, Nemuno gatve, Nr.11 , GB:L 
GELGAUDIŠKIS, LT -4461, LITHUANIA

Nuoširdžiai dėkingas, su gražiausiais linkėjimais
A t ana s Unikauskas

Bataliono.
Minint Lietuvos Nepri

klausomybės atstatymo 
šventę Kovo 11~ąją, Ita
lijos šaulių orkestras kar
tu su Lietuvos Kariuo
menės Garbės Kuopa,da
lyvavo eitynese Gedimi
no prospektu.

• Lietuvoje reikia atnau
jinti beveik 2 tūkst. mo
kyklų. Skubiai to atlikti 
nepavyks dėl lėšų 
stokos. Kauno rajone 
šiais mokslo metais bus 
atnaujinamos tik dvi mo
kyklos, o aštuoniolikai 
Švietimo ir Mokslo Mi
nisterija bei Savivaldybė 
kol kas padėti negali.Jie 
tik patvirtino mokyklų 
atrinkimo pastatams at
naujinti kriterijus ir nu
statė kiekvienai Savival
dybei paskolos dydį.Kau- 
no rajono Savivaldybei 
skirta 1 mln. 669 tūkst, 
952 litai.

• Kauno Savivaldybe 2000 
metais gruodžio mėn.pa
baigoje BNS žiniomis,bu
vo padariusi sutartį 5- 
iems metams su Vytau
to Didžiojo Universitetu. 
Pagal ją Universitetas 
įsipareigojo leisti Miesto 
Metraštį bei prisidėti,ku
riant miesto įvaizdį.

VDU rektorius patvir
tino, kad šiame Universi
tete mokosi daugiau, 
kaip 5U01) studentų, yra 
daug galimybių būti nau
dingiems miestui.

Kauno Savivaldybė įsi
pareigojo sudaryti sąly
gas studentams ' atlikti 
praktiką Savivaldybės ad 
ministracijoje, taip pat 
teikti visapusišką infor
maciją.

Svarbus ir kitos sutar
ties punktas: Savivaldybė 
prisidės prie Universite
to materialinės bazes pa- 
gerinimo.

NEPRIKLAUSOMA

įdomu būtų sužinoti,ko
kie šio trečiojo punkto 
rezultatai.

• Pirmasis operos solis
tės Violetos Urrnanavi- 
čiūtės-Urmanos pasirody
mas New Yorko "Metro
politan Opera" pranoko 
visus šiuo metu labiau
siai žinomos lietuvių dai
nininkės lūkesčius: atliko 
Kundri rolę pirmajame 
iš penkių Richard Vagne
rio operos "Parsifalis" 
spektaklių. Jos partneris 
scenoje buvo vienas gar
siausių pasaulio tenorų 
Placido Domingo, Paris- 
falio rolėje.

Pasaulinė naujienų agen
tūra "Associated Press" 
pavadino vienu įspūdin
giausių pastarųjų metų 
operos debiutų: "V.Ur- 
manos balsas pasižymi 
retu oelikatumu ir ly
gumu".
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W AKIRATYJE - KARALIAUČIAUS /KALININGRADO/ 
SRITIS,

h "Respublikoje" š.m. balandžio mėn. 4d. laidoje 
(straipsnyje "Rusija Lietuvą ir ES užvertė reikalavi- 

Srnais" rašoma, jog, atsakydama į Europos Sąjungos 
gir Lietuvos bendrus siūlymus dėl Kaliningrado sri- 
jties ateities, Rusija pateikė Briuseliui ir Vilniui
■ pluoštą reikalavimų; kurie, Maskvos nuomone, ap- 
Isaugos Kaliningrado anklavą nuo išorinės izoliacijos,
■ Lietuvai ateityje tapus Europos Sąjungos ir MATO
■ nare.

Rusija reikalauja galimybės be patikrinimo
■ pasienio postuose geležinkeliais ir automobilių ke- 
Įliais gabenti krovinius per Lietuvos, Latvijos ir Len- 
Ikijos teritorijas, oro susisiekimo koridoriaus ; su 
■galimybe ypatingais atvejais leistis Lietuvos oro 
Juostuose.

Maskva nori bevizio režimo tarp Rusijos ir Ka- 
|linin£rado srities, pervežant keleivius nustatytais
■ maršrutais geležinkeliu ir autobusais ir pagal spe- 
Icialių leidimų sistemą, kai vykstama savo 
■automobiliu.

Maskva taip pat pageidauja, kad Kaliningrado 
srities nuolatiniai gyventojai gautų metines Šengeno 
vizas lankutis Lietuvoje, Lenkijoje ir Latvijoje.

To neužtenka:
Dalis Klaipėdos uosto.

TEISIAMIEJI PABĖGO 
SKELBIANT N UOSPKEN- 
IX-

Š.m.vasario men.vidu
ryje, Radviliškio rajono 
Apylinkės Teisme, skel
biant nuosprendį grupei 
asmenų, kaltintų vagystė
mis, iš Teismo salės pa
sišalino teisiamasis Da
rius Bogušas,18rn.am
žiaus. Vienas teisiamasis 
Evaldas Jasinskis, neat
vyko išklausyti nuos
prendžio.

Byloje-10 panevežiečių 
(tarp jų trys nepilname
čiai) buvo kaltinami tur
to sužalojimu bei vagys
tėmis iš automobilių, au
tų, parduotuvių Radviliš
kio bei Raseinių rajonuo
se ir Šiauliuose.

Nuosprendį planuota 
paskelbti septyniems gru
puotės nariams. Tačiau 
nuosprenožio išklausyti 
neatyko dar vienas tei
siamasis E.Jasinskis.

Teisėjui pradėjus skai
tyti nuosprendį, šešių 
teisiamųjų gretos prare- 
tėjo-dar kartą iš teismo 
salės sugebėjo pasprukti 
D.Bogušas, kuriam iki 
nuosprendžio buvo skirta 
švelni kardomoji priemo
nė - rašytinis pasižadė
jimas neišvykti.

Kai posėdžio sekretorė 
pastebėjo., kad salia kitų 
penkių teisiamųjų trūks
ta D.Bogušo,. ji perspėjo 
apie tai salėje buvusius 
policininkus. Šie^ bėglį 
bandė vytis, tačiau jau

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 lietuviu veiklą Kanadoje! Remkime Lietuva!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !

2001.IV.18. 

nuolis nuo persekiotojų 
dingo.

Visiems 5 salėje liku
siems teisiamiesiems pa
skirtų bausmių vykdymas 
atidėtas.(Kodėl?)

E.Jasinskas nuteistas 3 
metams ir 8 mėnesiams 
nelaisvės, iš teismo sa
lės ištrūkęs D.Bogušas 
nuteistas 2rn.ir 2 mėn.

Turimais duomenimis, 
bėgliai gali kirsti Lietu
vos sieną, naudodamiesi 
automobiliais.

• Kauno Apygardos Teis
mo teisėjų kolegija (pirm. 
R. Majauskienė, teisėjai 
D.Šiugždinytė, vJ.Večers- 
kas) užbaigė didelį at
garsį visuomenėje sukėlu
sią baudžiamąją bylą,ke
turis "Senukų'1 apsaugos 
darbuotojus nušovusiam 
Vladimirui Vladiinirovui, 
paskyrė laisvės atėmimo 
bausmę iki gyvos galvos.

Praėjusių metų rugpjū
čio mėn.lOd. naktį "Se
nukų" bendrovės apsau
gos darbuotoju dirbęs 
V.Vladimirovas, prakir- 
pęs tinklo tvoroje skylę, 
paslapčia prasibrovė į 
bendrovės sandėlių teri
toriją Taikos prospekte 
ir iš neteisėtai įsigyto 
pistoleto su garso bei ug- 
nįes slopintuvu,šaltakrau
jiškai po vieną išžudė ke
turis savo bendradarbius: 
Laimį Jasinską,Vytą Mi
liulį,Viktorą Efremovą ir 
Liudgardą Čereką.

• Vilniuje lankėsi Bel
gijos Karalystės m miste
ris pirmininkas Guy Ver- 
hofstadt su delegacija. 
Jis dalyvavo oficialiame 
naujos Belgijos ambasa
dos K.Kalinausko gatvėje 
atidaryme.

Jis susitiko su pre- 
dentu Valdu Adamkumi 
ir ministeriu pirmininku 
Rolandu Paksu.

Svečias pareiškime ge
rai įvertino Lietuvos pa
darytą pažangą. Tikisi, 
sakė, kad netrukus bus 
pradedamos Lietuvos de
rybos dėl narystės Eu
ropos Sąjungoje.

Jo nuomone, Karaliau
čiaus srities klausimas 
neturėtų tapti kliūtimi , 
Lietuvai kelyje į ES..

• Kaunietis Aivaras 
Kvietkauskas, 2 7 m.am
žiaus, Tauragėje vyku
siame badmintono čem
pionate, laimėjo absoliu
tų Lietuvos čempiono 
vardą. Žaidynėse dalyva
vo 32 sportininkai iš Vil
niaus, Kauno, Klaipėdos, 
Kelmės ir Tauragės.

Lietuvos sportinių šo
kių čempionų titulą Lo
tynų Amerikos šokių pro
gramoje Klaipėdoje tarp 
suaugusiųjų iškovojo Vil
niaus "Ratuto" klubo šo
kėjai Andrius Randelis 
ir Eglė Visockaitė, o jau
nimo (iki 19m.) grupėje- 
uostamiesčio "Žuvėdros" 
atstovai Martynas Kūra 
ir Karina Kašėtaitė.

Rusija reikalauja teisės per Lietuvos, Lenkijos ir 
Latvijos teritoriją į Kaliningradą tiesti naftotiekius, 
dujotiekius ir elektros tiekimo liniją.

Be to, reikalaujama leidimų Kaliningrado srities 
žvejams verstis žūkle ES plotuose Baltijos jūrose.

Lietuvos UR ministeris A.Valionis patvirtino 
kovo menesį gavęs pasiūlymų pluoštą iš Rusijos UR 
ministerio I.Ivanovo. Dabar šie pasiūlymai
analizuojami: "Mes buvome paprašyti Europos 
Sąjungos įvertinti • tuos pasiūlymus. Atsakėme gana 
abstrakčiai, kad norime, jog viskas būtų ES teisės 
rėmuose’’ - sakė A.Valionis. Pasak jo "tik ES 
teisės rėmuose mes galime pozityviai siekti, kad 
mūsų ir Kaliningrado srities, ar mūsų ir Rusijos 
iškylančios problemos būtų sprendžiamos su mumis, 
kaip su būsimais ES nariais".

A.Valionis pabrėžė, kad Maskva, kalbėdama apie 
Rusijos karinį tranzitą per Lietuvą, privalo kalbėti 
su Lietuva "kaip su busimąja NATO nare, įverti
nant Lietuvos narystės šioje organizacijoje įsiparei
gojimus".

Komentuodamas Rusijos pasiūlymus dėl 
Kaliningrado, kurie buvo aprašyti Rusijos 
dienraštyje "Trud”, Vilniaus Universiteto Tarptauti
nių Santykių ir Politikos Mokslų Instituto dir.R.Lo
pata korespondentui sakė, jog tai "natūralus rusų 
nerimas", susijęs su Lietuvos busimuoju įstojimu į 
ES.

Pasak jo, abejones, jog Lietuvą gali būti 
siekiama išstumti, sprendžiant klausimus, susijusius 
su Kaliningradu, "šiek tiek išsklaidė prezidentas 
Vladimiras Putinas per susitikimą su Valdu Adam
kumi aiškiai pareiškęs, kad Maskva derybose su ES 
dėl Kaliningrado nori matyti ir Lietuvą", 'račiau 
TSPM1 direktorius pabrėžė, kad trišalės derybos ES- 
Rusija-Lietuva neturi suteikti galimybių Rusijai įsi
kišti į Vilniaus ir Briuselio dialogą del įstojimo į ES.

Lietuvos politikai turi prisiminti, gerai žinodami 
rusų taktikas iš praeities, kad jie reikalaus, kiek 
tik įmanoma daugiau, kad galėtų neva šiek tiek 
nusileisti... Lietuva turi reikalauti savo teisių, kaip 
NEPRIKLAUSOMA IR SAVARANKIŠKA VALSTYBE 
ir to nebijoti. Beje, kodėl Lietuvą! jiepąręikalauti 
tarpe kitko, grąžinti miestų autentjškus istorinius 
vardus! Neskelbti iškraipytas versijas^ esą rusai nuo_ 
seno gyvenę Karaliaučiaus srityje įj miestas nuo 
seno vadinęsis Kaliningradu...

Tik siek tiek savigarbos vyrai! b.
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Henrikas N a g y s

MANO L I E T U V A
Neparduotą, ir neišduotą, 
neužsigintą, neišmainytą, 
nepalaidotą saugau tave?

Nešioju, kaip amuletą, 
kaip grumstą rugienos, 
kaip plutą duonos juodos.
Neieškojau tavęs nei tarptautiniam 
vardyne, nei enciklopedijose, 
nei suraizgytu mitu miške.
Permatomose brastose, 
dūzgiančiuose gėlynuose, 
gimtinės kapuose

&

NUO DO-RE-MI IKI LAKŠTINGALOS
(Tęsinys. Pradžia "NL"nr.5 )

pūgose ir pavasario 
potvyniuose ir Velykų, 
ryto varpą gaudime 

tave radau.
1988.

floridą.
lietuvių Klubo „Valdyba 
atsisveikina su zieinoto- 
jaisi

"Mūsų St.Petersburgo 
telkiniui, 

nelabai 
atneša 

nes di-

lietuviškam
kur ta žiema 
šalta, pavasaris 
savotišką liūdesį, 
dėlė dalis mūsų 
jų - klubo narių 
šiaurėn praleisti

Po koncerto Los 
Angeles: vidury - 
Kantatos komp. Br 
Budriunas> sol.Gi- 
na Čapkauskiene 
ir pianistė 
Raimona Apeikytė, 
su mišriu choru.

kovo

išvyksta 
vasarą. 

Dažnai susieinant per 
tuos keletą mėnesių baž
nyčioje, Klubo renginiuo
se ar besisvečiuojant pri
vačiai - išsivysto drau
gystė, kuri, žinoma, 
nenutruks ir per vasarą, 
tačiau tuo laiku 
pasigesime Jūsų ir lauk
sime rudens, kada ir vėl 
grįšite pas mus. šia pro
ga dėkojame asmenims, 
kurie žiemos metu prisi
dėjo prie Klubo veiklos,

Linkime malonios va
saros!".
• Balandžio mėn.- 20d. 
'6 val.vak. rengiamas at
sisveikinimas su 
riais, išvykstančiais va
sarai į šiaurę, 
ni vakarienė, 
ir šokiai prie 
nino.
• Kovo mėn.
St.Petersburgo 
Center 
tinis 
tivalis 
beveik 
lyvavo 
tuvių Klubas yra ne tik 
vienas iš 13-kos pirmų
jų tautinių grupių, įstei
gusiųjų šia draugiją, bet 
ir jau 2u-ri metai Kaip 
dalyvauja metiniuose fes
tivaliuose.

Šiais metais lietuviai 
dalyvavo su dailės pa
roda, kurią surengė Klu
bo narys Gintaras Karo
sas, didesnę metų dalį 
gyvenantis Bostone, taip 
pat ir tautinių šokių gru
pė "Aušra", kuriai vado
vauja Dalia /idomaitienė, 

Paroda ir tautiniai šo
kiai tūkstantinės publi
kos buvo labai 
įvertinti: daugelis 
sinėjo apie Lietuvą 
pirko lietuviškus suveny
rus.
• Lietuvos Nepriklauso
mybės Atkūrimo 11 me
tų sukaktis Lietuvių Klu-

na-

bus
programa

naujo pia-

ska-

7 - 11d.d.
Bayfront 

arenoje vyi<o me- 
tarptautinis Fes- 
FOLK FAIR. Čia 
50-tyje tautų, da- 
ir lietuviai. Lie-

gerai 
klau- 

ir
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be buvo paminėta 
men. 11 dienos popietę.

Susirinko netoli 300 
dalyvių. Popietės metu 
Klubo pirmininkė Loreta 
Kynienė visiems priminė 
šios dienos svarbą ir 
Kviete Juozą bulaitį 
kaitai.

Neilgoje, faktais 
remtoje kalboje,

pa
pas

pa
remtoje kalboje, Prele
gentas nušvietė mūsų be
ginklių tautiečių drąsą 
tėvynėje, reikalaujant 
Nepriklausomybės, nors 
Lietuvoje dar buvo pilna 
sovietų 
žymėjo, 
nuolikos 
venimo, 
nelengvų 
čiau 
ir i 
moję 
kys ir 
tomis 
mis..

Minėjimas užbaigtas 
visų dalyvių dainuojama 
"Lietuva brangi".

Po Lietuvos Nepriklau
somybės Atkūrimo minė
jimo buvo pagerbtas il
gametis Amerikos Lietu
vių Klubo narys Kostas 
Vaičaitis jo 90 metų am
žiaus sukaktuvių proga. 
Apie jo darbą ir 
nuopelnus Klubui papasa
kojo pirrn.L.Kynienės pa
kviestas buvęs Klubo pir
mininkas Albinas Kar
inus. Apsigyvenęs St.Pe
te Beach jau 1977 
metais, Kostas daug me
tų išbuvo Klubo direk
toriumi, o vėliau Klubo 
vicepirmininku ir baro 
vedėju. Jis taip pat vi
są laiką dainavo 
chore.

' sveikino 
bo pirmininkas Antanas 
Gudonis, prisimindamas, 
kad per ilgų metų oend- 
rą darbą neteko nė kar
to susipykti...Popietėje,
tarp kitų svečių,taip pat 
dalyvavo ir sukaktuvi
ninko sūnus prof.Rimas 
Vaičaitis. Pabaigoje visi 
dalyviai sugiedojo 
giausių Metų".

kariuomenes.Pa- 
kad ir po vie- 
metų laisvo gy- 
dar yra įvairių, 

problemų, ta- 
i žmonės yra laisvi 
reikia manyti, arti- 

ateityje susitvar- 
susilygins su ki- 
Vakarų valstybė-

Kluoo 
Sukaktuvininką 

ir buvęs Klu-

Apie dainavimą didžiojoje Lyric Opera salėje muz.Vl.Jakubėnas "Drauge" 
rase: "Ginos Čapkauskienes stipriausia pusė yra jos gražus, plataus skambesio 
balsas, išlygintai skambąs per visą sxalę. Žinoma, teKo dainuoti ir mažose 
salese, kur vos tiK 1u0 žmonių telpa". "Tada atrodo, kad uždusi", - 
juokavo Gina.

Los Angeles koncertas vyko prel.J.Kučingio kvietimu. Jame dainavo Gina ir 
sol.Stasys Baras, atvykęs iŠ Čikagos. Ta proga taip pat vyko dail.Viktoro 
Vizgirdos tapybos paroda.

Kitas Los Angeles renginys - didelės iškilmės -vyko Sv.Kazimiero P-joje 
Lietuvių Dienų proga. Programon įtraukti solistai - Gina, bosas Raimundas 
Dabsysč akomp. Raimonda Apeikytė ir komp.Bronius BudriūnasJ'Visi dainavo
me solo, duetus, trio ir baigėme su Parapijos Choru Br.Budriūno Kantata 
TĖVIŠKES NAMAI, žodž. Bernardo Brazdžionio. Dirigavo pats kompozitorius. 
Visiems puikiai akompanavo Raimonda Apeikytė. Programąi vadovavo televi
zijos ir filmų aktorė Jūratė Nausėdaitė - Ann Jillian.

’’Komplimentų, spaudoje netruko. Susidraugavome su pianiste Raimonda, 
komp.Giedre Gudauskiene, komp.Br.Budriūnu, su solistais Birute ir Raimondu 
Dabšiais ir taip pat, su mūsų garsiuoju poetu Bernardu Brazdžioniu,^-mielai 
prisimena Gina.

Tarpe tų visų kelionių, Gina CBC radijo programoje atliko % vai. trukusį 
rečitalį, o spalio mėn. pirmą kartą koncertavo Detroite, Kultūros Klubo 
surengtame renginyje, akomp.Anna vForbat. Lapkričio mėn. 18 d.,Lietuvos 
Kariuomenes Atkūrimo minėjime, New York’e dainuojant, akompanavo talen
tingas, jaunas muzikas Albinas Prižgintas. Gruodžio mėn. 9 d.Cleveland’e, 1-ą. 
bet ne paskutini kartą Gina koncertavo Selaziečlams Remti Komiteto sureng - 
tarne renginyje,naujosios Parapijos salėje., akomp.Reginai Brazaitienei, Daly
viai buvo sužavėti koncertu.

Gruodžio mėn. 13 d.Toronte buvo antrasis Ginos pasirodymas Prisikėlimo P - 
jos salėje. Kun.prof.Stasys Yla skaitė paskaitą apie arkivyskupą Jurgi Matulai
tį, o Gina atliko meninę, programą. Ir Čia Toronto visuomenė ja priėmė labai 
šiltai ir entuziastingai. Akompanavo Dalia Skrinskaitė-Viskontiene.Sale buvo 
perpildyta dalyvių, buvo pritrūkę ir bilietų.

Hamiltone, rugsėjo mėn. 1972 m.Tautos Fondas minėjo Jaunimo Centre 
Tautos šventę, koncertine dalį atliko sol.Gina Čapkauskiene, akomp.Jonas 
Govėdas. į sį vakarą buvo atsilankęs Kanados Sveikatos rpinisteris John 
Munro, nepagailėjęs komplimentų, tapęs dideliu lietuvių bičiuliu, labai paten
kintas atvykęs.

Čikagos Lietuvių Opera nutarė statyti Bizet operą "Carmen". ’’Mane pakvietė 
dainuoti Mikaelos rolę. Sutikau, bet man tas vaidmuo nebuvo prie Širdies, 
tačiau daug ko pasimokiau ir gavau daugiau patirties. .armen vaidmenį, 
dainavo Aldona Stempužienė, Algirdas Brazis -Toreadorą, Stefan Vicik - 
Don Jose Dirigavo Maestro A.Kučiūnas. O aš slaptai svajojau, kad sekanti 
rolė bus koloratūrinė partija",- prisipaz'ino Gina.

Lietuvos Nepriklausomybės -Vasario 16-tosios šventės neeilinę, 55-tąj§ 
sukaktį minint New York’e, * suėjo 700 žiūrovųjprogramoje buvo daug kalbų, 
tautiniai Šokiai, kvintetas ir sol.Gina Čapkauskiene, akomp.Albinas Prižgintas. 

• Šią neeilinę sukaktį minėjo ir Kanadoje, Ottawoje pabaltieŽiai, drauge su 
senatoriaus P.Yuzyk’o vadovaujamu Parlamentarų Komitetu.

Parlamento Rūmų oficialių pokylią salėje dalyvavo 100 parlamentarų ir 4 
ministerial. Meninėje programoje pasirodė Es<*ių Mergaičių Choras, Latvių 
Kanklininkės ir šokėjai. "AŠ reprezentavau lietuvius, pianinu palydint D.Fidle^ 
rienei. Padainavau 5 dainas. Klausytojai atsistoju ilgai plojo. Po to pirmojo 
pasirodymo Parlamente, buvau ten kviečiama metai po metų baltų sukakčių 
minėjimuose",-maloniai prisiminė Gina. (Kaip žinome,Šiiį’Baltic Evenings" 
renginių iniciatoriumi ir ilgą laiką organizatoriumi buvo inž.Juozas V.Danys).

Netikėta situacija buvo susiklosčiusi Čikagoje . Dienraščio "Draugas"literatū- 
rinės premijos įteikimas laureatui Aloyzui Baronui už romaną. "Abraomas ir
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Sūnus" vyko 1973 m. kovo men.4 d. Įteikimo proga numatytas is operiniu 
duetu bei dainų vakaras, dainuojant pasižymėjusiems solistams: iš Montrealio 
- Ginai Čapkauskiene'i ir isf New York’o Kaziui Yakučiui.”As buvau apsistoju
si pas Mariją Remienę, kuri buvo šios šventės Rengimo Komitete. Mums iŠ 
lėto besiruošiant koncertui, kuris turėjo prasidėti 2 vai.p.p., suskambėjo 
telefonas. Liūdna žinia: mano partneris baritonas, K.Yakutis staiga susirgo 
laringitu ir negali dainuoti, nors abu, nuo antradienio ruošėmės svarbiai 
programos ,daliai - duetams...Staiga likau viena, su keturiomis solo dainomis. 
Apskambinus vietinius solistus, visi atsisakė dalyvauti, nes jau buvo apie 11 
vai., ir . tokiam koncertui nebuvo ruošusi.

Musų akompaniatorius Tex Richardson'as, Čikagos Muzikos Akademijos 
profesorius. įsitikinus, kad išeities nebėra, nutariau koncertą atlikti viena. 
Profesoriui pasakiau kokias gaidas atsinešti. Taip mudu išėjome į sceną su 
pilnu koncertu. Be jokios repeticijos! Dainavau viską, ką atsiminiau: Mozartą, 
Puccini, Donizetti, Verdi ir keturias lietuviu dainas.
Prof. Vladas Jakubėnas rašė ”Drauge”straipsnyje "Prieš nelauktą uždavinį"kovo 

mėn. 10 d., 1973 m."Apskritai - laimė,kad solistė buvo paje'gi viena šį koncer
tą ant savo pečiu išhešti". Ir nesijautė nuovargio, o , rodos, juo toliau, tuo 
labiau jos balsas šilo".

Visi nutarė, kad aš išgelbėjau "Draugo" šventę. Man tai buvo vienas iš 
didesnių atsiminimų. Tada įsitikinau, kaip man padėjo dainavimas La Cigale 
Klube, Montrealyje.*’

Tarp visų koncertinių kelionių Gina vis tik suspėjo išleisti savo pirmąją 
stereofoninę plokštelę su 13 dainų. Akompanavo jos nuolatinė pianistė Mme 
Madelaine Roch. Pirmoje plokštelės pusėje - lietuvių kompozitoriai, antroje - 
tarptautiniai . Visos dainos įdainuotos lietuvių kalboje. "Ne visos tarptautines 
dainos buvo išverstos į lietuvių kalba. Čia mano vyras Moris daug padėjo 
vertimais. Beveik visi laikraščiai plokštėtą gerai įvertino, pradėjau ją siunti
nėti platintojams ar skrisdama iš miesto į miestą, pasiimdavau su savimr",- 

kalbėjo Gina.

"Baltimorės ir Washington"© lietuviai minėjo lietuviškos radijo veiklos 
ketvirčio šimtmečio sukaktį. Sį kartą ten dainavau viena, be Okteto, tačiau 
publika priėmė audringais plojimais. Akompanavo Baltimorės pianistė Elena 
Juškauskaite-Bush. Turėjau paruosusi gražią programą, o prasidėjus šokiams, 
dar su orkestru padainavau keletą pramoginių dainų su orkestro palyda"^ 
sake Gina.

Nuotraukoje -

solistai Gina ir barito - 
nas Vaclovas Verikaitis.

Toronte, lapkričio mėn. , 
. oficialioje naujų Lietuviu

Namų atidarvmo prog
ramoje.

Kariūnai lavinami ir 
šokiais.

Du kartus savaitėje 
Lietuvos Karo Akademi
jos kariūnai mokosi šok
ti. Jų partnerės, mokslo 
metų pradžioje perėju
sios atranką, aukštųjų 
mokyklų studentės.

Šokėjai sako, kad sun
kiausiai šokasi Vienos 
yalsas, o geriausiai tem
peramentingi Lotynų Ame
rikos šokiai ir rokenro
las.

Dabar Lietuvos Karo 
Akademijoje šokių
pamokos privalomos vi
siems II - jo kurso stu
dentams, išskyrus sporto 
rinktines nariams. Cho
reografai mokytojai sako, 
kad jaunieji kariūnai mie
lai mokosi tų šokių ir 
daugumai visai neblogai 
sekasi. Tuo labiau, kad 
gyvendami kareivinėse,ne
turi daug progų bendrau
ti su merginomis, tai 
ypatingai stengėsi.

Visa tai, dėka lanky
mosi Karininkų Ramovės 
viršininko Toronte, da
lyvaujant Spaudos Poky
lyje.Ten jį sužavėjo aukš
to rango buvęs Nepri
klausomos Lietuvos kari
ninkas, garbaus anžiaus 
A.Banaitis: tiesus^ kaip 
nendrė, gražiai šokdino 
už save gerokai jaunesnę 
partnerę. Tada jam ir 
kilo mintis atgaivinti Ne
priklausomos Lietuvos ka
rininkijos tradicijas.

• Valdovų Rūmų Para
mos Fondas įgyvendino 
savo tikslą visais įma
nomais būdais kaupti 
lėšas šiam svarbiausiam 
Lietuvos valstybingumo 
paminklui atkurti.

Pernai rudenį įregis
truoto Fondo steigėjai 
yra žymūs mokslininkai, 
menininkai, visuomenės' 
veikėjai, dvasininkai, Pa
saulio Lietuvių Bendruo
menės atstovai.

Fondo valdyba jau yra 
užmezgusi rysius su įvai
rių verslo šakų asociaci
jomis, tariamasi del su
venyrų bei kitokios pro
dukcijos . gamyoos su Val
dovų Rūmų ženklais. 
Juos pardavinėjant, dalis 
lėšų būtų skiriama Rūmų 
atkūrimui. Šiuo metu į 
rinką išleidžiamas pirma
sis Fondo užsakytas ga
minys - Šiaulių A.Grice- 
vičiaus fabriko "Rūta" 
šoKoladinių saldainių rin
kinys "Valdovų Rūmai".

Valdovų Rūmai buvo 
Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės politinis, ad
ministracinis ir kultūri- 
rinis centras. Jie nu
griauti 18a. pabaigoje, 
naikinant Lietuvos vals
tybingumo simbolius.

2000 metais Valdovų 
Rūmai įtraukti į priori
tetinių Lietuvos tūkstant
mečio programos projektų 
sąrašą.

************************************************

TAUTOS FOND,O Montrealio Sk.
4-iu METŲ, VEIKLOS APŽVALGA

1Ū96 m.ilgameČiui TF Montrealio Sk.pirminin
kui Juozui ŠiauČiuliui išvykstant gyventi į Lietuva, 
tu metę birželio mėn.15 d.protokolu, pirmininko ir 
sekretoriaus pareigas pereme D.N. Baltrukonis.

Tuo laiku TF sąskaitose "LITE" buvo $3,669.40.
1998 m. i valdyba buvo kooptuotas dr. J.Mališka. 

Dabar valdyba sudaro:D.N.Baltrukonis-pirmininkas ir 
sekretorius, dr. J.MaliŠka - vicepirmininkas, IŠga- 
naitis - iždininkas.

1998 m. iš a.a.Agutės PaŠkeviČienes palikimo buvo 
gauta stambi suma - $2,000. TF sąskaita paaugo 
iki $ 5,645.

1997 m. išmokėta salpos persiuntimui į Lietuvą 
$72.,(per Alb.Urbonu);

1998 m. buvo išmokėtos sekančios sumos:
* Paminklo Žuvusioms Lietuvos Kariams statybai 
Anykščiuose -$200; * AV P-jps šventovės Verdune 
remontui - $200; *Už 10-tį Mišių a.a.A.PaškeviČie 
nes atminimui -$150; * Lietuviškos Radijo Valande'- 
lės Kalėdinei programai (per L.Stankevičių)

Naujieji Toronto Lietuviu Namai surengė oficialias ju atidarymo iškilmes, 
nors juc-.se jau kuris laikas vyko įvairus renginiai. Susirinko apie 600 svečių, o 
menine dalį atliko sol.Gina su sol.baritonu Vaclovu VerikaiČiu7 Jiems akompa- 
vo Jonas Govėdas. .Abu solistai dainavo lietuviškai, angliškai ir itališkai.

Už savaitės- ANAPILIO Sodybos atidaryman atvyko apie 2.000 svečių, ir 
4-dnai vėl Čia teko pagiedoti, padainuoti iškilmėse, akompanuojant J.Govėdui ir 
taip prisidėti prie džiugios ir iškilmingos nuotaikos.

Labai sėkmingą rečitalį prisimena Gina pirmą kartą atvykusi į Philadelphia 
miestą. Čia jai akompanavo dažnas lietuvių svečias Marco Farneze. "Darbinin
ko" laikraščio komentarai- visas koncertas buvo ištisa dainų ir aplodismentų 
pynė.

Koncertas Waterbury^Ct., vykęs spalio mėn.28 d. > buvo surengtas Putnamo 
Seselių Kongregacijos. Sis pasirodymas Ginai buvo reikšmingas ne tik tuo, 
kad susipažino su puikiu muziku- talentingu pianistu Sauliumi Cibu, bet kad ir 
teko su juo daugelyje gražiai įvertintu koncertą dalyvauti, ir ryšiai nenutrūkę 
iki dabar. Gina susitiko čia ir Seselę Palmyrą, kuri anuomet dirbo knygyne ir 
prisidėjo prie Ginos plokŠtelią platinimo.

$100;
1999 m. išmokėta: *Elzbietos Kardelienės Fondui 

-$100. (per A.Keblį); * Lietuviškos Radijo Valandė
lės Kalėdinei programai (per L.Stankevičių) 
$100;

2000 m. išmokėta: *Tautodailės Vienetui "Vaivo-
rykšte", atstovauti Lietuvai Kanados projekte- 
$250,(per D.Staskevičiene). * AV Parapijos Leidi
niui -$200. (per R.Verbylų); * AV Parapijos"Kanta- 
tos" išlaidoms - #100 (per A.Keblj); * Lietuviškos 
Radijo Valandėlės Kalėdinei programai - $100, (per 
L.Stankevičių); Tremtinių Chorui "VERSME"
$50^ (per Alb.Urboną).

G a u t a iš* a.a.Juozo Šiaučiulio palikimo- 
$200. D.N.Baltrukonis ,
2001 m. kovo mėn. 10 d. pirm, ir sekretorius

Kaip matote, gerb. "NL"skaitytojai, Tautos , Fondo 
Montrealio Skyrius yra administruojamas sąžiningai 
ir tinkamai.

(b.d.)

2001.1V.18.

Remiame tik labai vertingus lietuvybės poreikius 
čia ir Lietuvoje. Todėl,darydami savo palikimo tes
tamentus,prisiminkite ir Tautos Fondų Montrealyje.

Dėkinga Tautos Fondo Skyriaus 
Valdyba Montrealyje



toronto
"Prisikėlimo P-jos žinios

Metini Gavėnios Su
sikaupimą pravedė kun.Ge
diminas NumgaudiSjOFM.

Kadangi per Parapijos 
nuosavybę pravestas ke
lias vra pavadintas Pa
rapijos vardu,naujas ad
resas yra: 1 Resurrec
tion Rd., Toronto,014. 
ivl9A 5G1,tel:416 — 53d“ 
0621. Faksas: 416-53 3*7 z 4 7.

Mirus
A. t A.

Inž. ZIGMUI RIMŠAI,

Reikšdama gilia užuojauta Jo žmonai RAMUTEI, 

sūnui KOSTUI ir marčiai KRISTINAI, aukoju Jo at
minimui laikraščiui "Nepriklausoma Lietuva" $100.

Jadvyga Rimšaitė

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

^TAT LIETUVIŲ KREDITO
A ZXlulV™ KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905 544-7125

išganytojo P-jos žinios:

• š.m. oalandžio men.7d 
oval.vakare įvyko Mote
rų D-jos ruoštas Gavė
nios apmąstymo vakaras. 
Giedojo Parapijos cho
ras, po pamaldų vyko 
vaišės. Aukos paskirtos 
Slaugos Namams.

• Sekmadienį, balandžio 
mėn.8d. y buvo Verbų Sek
madienio pamaldos.

Didžiojo Penktadienio 
pamaldos su šv.Komu
nija buvo 11 vai.ryte.

Velykų Ryto pamaldos 
su šv. Komunija vyko 
d:3G val.ryte.

Šiaulių kuopos, Joninės- 
birzelio mėn.24d., klubo 
"Giedraitis" liepos mėn. 
8d., Hamiltono koop"Tal- 
ka" - liepos mėn.*z8d., 
kluoo "Giedraitis" rugp
jūčio mėn. 12d. ir pasku

tinė sezono gegužinė bus 
rugsėjo mėn.9d.

Kas sekmadienį Klubo 
šaudykloje vyksta šaudy
mo sportas, kuris Klubo 
išlaikymui yra būtinas.

NUSIŠYPSOKIME:

Naujas išradimas

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

Maironio Mokykloje:

• Skelbiamas konkursas 
6,7 ir 8 skyrių moki
niams. Anapilio Knygy
nas padovanojo šioms 
klasėms lietuvišką pasa
kų knygą, kurią perskai
tę, jie turės savo žo
džiais aprašyti. Goriau
siems rašiniams bus skir
tos premijos mokslo me
tų pabaigoje: 1—$25; 2- 
$15; 3-$10.
© Balandžio mėn.Ž8d. 
įvyks Tarptautinis Kalbų 
Simpoziumas "St.Pius-X" 
Mokyklos patalpose. 
Jame dalyvaus ir Litua
nistinių Kursų mokiniai, 
vadovaujami mok. Nijolės 
Benotienės. Sėkmės!

• Tremtinių ir Vaikaičių 
Mokyklai "Lietuvių Na
mai" Vilniuje aukojo: 
$ 10U-B.Stalioraitiene; $5u- 
L. V. SendžiKai; po 
$20 - O.Dočkus,S.V.Vait
kui.
Lietuvių Namų žinios

• Balandžio mėn. 1d.sek
madienį, LN svetainėje 
pietavo 333 svečiai.

Pranešimą padarė ir 
su svečiais supažindino 
LN Moterų Būrelio narė 
G.Butkienė.
• LN valdybos posėdis 
įvyko balandžio mėn. 11d.

-Ką tamsta dabar veiki?
-Aš išradau naują cirko numerį - liūto ir ožio 
bičiulystę.
— Bet t r neįvyksta nesusipratimų jų tarpe?
-O, taip, jie turi nesusipratimų, bet paskui mes 
nuperkame ožį.

Šaukštas po pietų

Len«ijoje, Kadomo miesto teisme, vyko ilgai užsi
tęsusi skyrybų byla. Bylos eigoje teisėjas paklausė 
vyrą:
-Ar ilgai tamsta buvai pažįstamas su savo dabarti
ne žmona prieš vedybas.
-Ne - buvo atsakymas.- Pažinau ją tik gerokai po 
vedybų!
• Dramblys sutrypė pusę skruzdėlyno. Kita puse 
susitelkė ir užpuolė dramblį... šis pasimuistė, bet 
jos vis gėlė ir gėlė. Vienai skruzdei pavyko įsikibti 
į dramblio kaklą. Kitos skruzdės jai šaukia:" Dusink 
jį, dusink jį!"
• Lietuvis: "Pagaliau įsitaisiau vonią savam bute, 
besimaudydamas paslydau ir susilaužiau koją"

Amerikietis:"Ar buvai apsidraudęs?"
Prancūzas:"Ar buvo kokia panelė,kad pagelbėtų?"
Rusas: "Ir koKio velnio tu lindai į tą vonią?”.

3 Resurrection Rd., Toronto, ON M9A 5G1 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

pRISIKELIMO
TERAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. iki 12.45 v.p.p.' 
ANAPILYJE*, sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v. i

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių
MOKA UŽ:

Hamilton
• Hamiltono Medžioto- 

jų-Meškeriotojų Kluoo 
"Giedraitis” Valdybos vi
cepirmininkas A.Jusys or
ganizuoja pavasarinę so
dybos apvalymo talką.

Klubo metinis narių 
susirinkimas numatytas 
š.m.birželio mėn.3d.

• Klubo sodyboje nunia- 
tytos gegužinės: Pensi- 
ninkų-oirželio mėn.10d., 
6 psl.

90-179 d. term, ind.................... 3.30%
180-364 d. term.ind................... 3.35%
1 metų term, indėlius...............3.70%
2 metų term, indėlius...............3.80%
3 metų term, indėlius...............4.00%
4 metų term. Indėlius...............4.25%
5 metų term, indėlius...............4.60%
1 metų GiC-mėn.palūk............. 3.35%
1 metų GlC-met. palūk............. 3.85%
2 metų GlC-met. palūk............. 3.95%
3 metų GlC-met. palūk............. 4.10%
4 metų GlC-met palūk............. 4.75%
5 metų GlC-met. palūk............. 4.80%
RRSP, RRIF ir OHOSP

“Variable”............................ 3.30%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind.... 4.10% 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind.... 4.20% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind.... 4.35% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind.... 4.95% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind.... 5.00%
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%

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. Iki........ 2.50%
santaupas................................. 2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk.........2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų Indėlius.. 
180 dienų indėlius
1 m. term. Indėlius
2 m. term, indėlius
3 m. term, indėlius
4 m. term. Indėlius
5 m. term. Indėlius
RRSP ir RRIF 
(Variable)..............
1 m. ind..................
2 m. Ind..................
3 m. Ind................................4.10%
4 m. Ind.................................... 4.25%
5 m. Ind....................................... 4.50%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje” 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ - IN TE R AC KORTELĖ

TINKLALAPIS: www.talka.net

3.50%
3.50%
3.75%

... 2.50%

... 3.85%

.7.80%

.6.65%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo.................7.75%

Sutarties paskolas 
nuo................ 7.75%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.....................5.95%
2 metų.....................6.60%
3 metų.....................6.70%
4 metų.....................6.90%
5 metų.....................7.00%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų........... 6.25%

Duodame komercinius 
mortgičius iki $750,000.

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

Kiti patarnavimai “J NTERAC-PL.US” kOft&lė j
c ri

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas \

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

6.45%
6.60%
6.70%
6.90%
7.00%

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

DUODAME
• asmenines paskolas 

Iki $250,000
• mortgičius iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Une of Credit)
• komercinius mortgičius

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
r

AKTYVAI per 120 milijonų dolerių
MOKAME
3.30% už 30-89 d. term, indėlius 
3.30% už 90-179 d. term, indėlius 
3.30% už 180-364 d. term, indėlius 
3.75% už 1 m. term, indėlius 
3.85% už 2 m. term, indėlius 
3.95% už 3 m. term, indėlius 
4.25% už 4 m. term, indėlius 
4.55% už 5 m. term, indėlius 
3.35% už 1 m. GIC mėn. palūk.
3.85% už 1 m. GIC invest. 
3.95% už 2 m. GIC invest. 
4.10% už 3 m. GIC invest. 
4.75% už 4 m. GIC invest. 
4.70% už 5 m. GIC invest. 
3.30% už RRSP & RRIF ind.
4,10% už RRSP & RRIF 1 m. term. ind. 
4,20% už RRSP & RRIF 2 m. term. ind. 
4,35% už RRSP & RRIF 3 m. term. ind. 
5,00% už RRSP & RRIF 4 m. term. ind. 
4.95% už RRSP & RRIF 5 m. term. ind. 
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. palūkanų čekių sąsk. 
3.75% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.50% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

IMAME
už asmenines paskolas

nuo....... .....................7.75%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su
- nekeičiamu nuošimčiu

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

- su keičiamu
nuošimčiu... 6.25%

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

APLANKYDAMI MŪSŲ TINKLALAP): www.paiama.net 
Elektroninis paštas: parama@total.net

KITOS PASLAUGOS
KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITŲ KRAŠTŲ 

PERSIUNTIMAS PINIGŲ (WIRE TRANSFERS) Į LIETUVĄ IR KITUR 
IEŠKOTE DOVANOS?

PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS*

KASOS VALANDOS:
Pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r. - 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] Cirrus

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA NR.8

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


IŠLEISTUVĖSE

Sulaukėme pavasario^ ir išvykusieji žiemoti ruo
šiasi, ar jau grįžta į Montrealį.

šį pavasarį, tačiau, mums tenka išleisti Moniką 
ir Vytautą A.Jonynus ne į šiltus kraštus, bet apsi
gyvenimui į kitą miestą - Ottwą.

Montrealio Lituanistinės Mokyklos buvusios ir 
esančios darbuotojos (išimtys - keli vyrai) suruošė 
ilgametei mokytojai, lituanistei Monikai ir litera
tūrologui, vertėjui, istorijos dėstytojui Vytautui Jo
nynams išleistuves. Balandžio mėn. 7d.popietę Se
selių Namuose susirinko apie 30 buvusių veteranų ir 
esamų MoKyKlos darbuotojų. Atvykusius Moniką ir 
Džionį (taip jis nuo seno pramintas) pasitiko Julija 
Adamonienė, pasveikindama visų vardu, o Joana 
Adamonytė prisegė jiems po korsažą, ceremonijų 
meisteris Petras Adamonis pakvietė visus prie gra
žiai padengtų stalų.

SVEČIAI "NL" REDAK
CIJOJE

Naujasis Montrealio lie
tuvių telkinio Aušros 
Vartų P-jos klebonas kuri, 
Ričardas Birbilas malo
niai sutiko, nors trum
pam, apsilankyti Redak
cijoje, susipažinti su lei
dyba ir pasikalbėti.

Jis domėjosi laikraščio 
laužymu, priemonėmis, 
parodytais kai Kuriais ar
chyviniais "N L" tomais. 
Taip pat Klausėsi, kaip 
talkos būdu iš cementin
ių plytų buvo pastatytas 
"NL" Redakcijos name
lis ir vėliau patobulin
tas apšildymas bei vi
daus įrengimas.

Valdybos pirm.R.R.Otto 
ir Redakcijos padėjėja 
Nijolė Bagdžiūnienė da
lyvavo pokalbyje ir do
mėjosi svečio atsaky
mais į klausimus, kurie 
jam buvo patiekti anks
čiau raštu.

Kum Ričardas sakė,kad 
jis leidimą mokytis Ku
nigų Seminarijoje gavo 
tik iš antro karto, nes 
dar veikė sovietiškas 
režimas. Reikėjo pakar
totinų pastangų. Viešai 
melstis dar buvo drau
džiama, tai gimnazistai, 
jų tarpe dar toKS ir Ri
čardas, spiesdavosi slap
toms maldoms.

Po kiek laiko, tapęs 
kunigu, jis buvo pakvies
tas dirbti Romoje Vati
kano Arciiyvuose.Ten jis 
nepajutęs jokių varžtų 
medžiagos peržiūrėjime 
ir tvarkyme.

Paklaustas, ką jis no
rėtų šioje A V P-joje pa
tvarkyti, santūriai atsa
kė, kad šį tą turįs ome
nyje, bet kol kas reikia 
bendrai susipažinti su vi
sais reikalais.

Pasisakė mėgstąs 
Klasikinę muziką, ypač 
Bachą ir Haendelį. Mėgs

ta skaityti autobiografi- 
nQ v ir dokumentinę 
medžiagą.Mėgiamas spor
tas vaikščiojimas ir dvi
ratis, automobilis jam 
neaktualu.

R.R.Otto pasidžiaugė, 
kad kun.Ričardas,nelauk
damas specialių kvietimų, 
domisi ir ateina į orga
nizacijų veiklos rengi
nius.

Kun.Ričardui buvo ma
lonu pastebėti, Kad į 
"Tauro" krepšinio žaidy
nes ateina nemažai jau
nimo, nors ir ne visi lie
tuviai.

Prieš jam išvykstant, 
redakcijos darbuotojai jį 
pasveikino su artėjančiu 
jo gimtadieniu, kurį sa
kėsi buvo pamiršęs, nes 
Lietuvoje daugiausia 
švenčiami vardadieniai.

Dal.

o Kitas svečias—Lietuvos 
Ambasadorius Rimantas

(žiūr.8 psl.)

Ilona Gražytė-iviaziliauskienė pabrėžė kai ku
riuos mokytojo profesijos punktus, ypač, kad: jis 
pasitiki ateitimi; profesiją pasirenka ne dėl pinigų 
ar apdovanojimų, ar kad jį atsimena mokiniai, o 
dėl to, kad mokytojas turi meilės tiems, kurie 
ateina.

Kalbant apie Šeštadieninę Mokyklą aišku, kad 
joje dirbo ne dėl karjeros. Tai nebuvo vieta,kur per 
tokį trumpą laiką būtų įmanoma daug išmokyti. 
Tačiau moKytojus palaikė tikėjimas vertybėmis t ir 
tai išgelbėjo bent vienai kartai , mūsų kalbą ir 
kultūrą. Mokytojai norėjo būti tokiais, nes kitaip 
negalėjo - ir tai reiškia - iš pašaukimo.

Baigė kreipimusi:"Miela Monika, mūsų 
atsisveikinimas nėra liūdnas - niekas neatsisveikina 
su draugyste, ji išlieka visada su prisiminimais. Ir 
Tu visados liksi su mumis. Svarbiausia tai, kad per 
tuos kolegiškus metus, Tu niekad nieko neužgavai - 
rnes prisiminsim Tavo vidinę ramybę, šypseną ir 
norą visados padėti kitiems. Gero vėjo Monika ir 
Džioni!"

J. Adamonienė, įteikdama visų dalyvių 
pasirašytus linkėjimus lietuvišku audeklu ir šiaudi
nukais papuoštame adrese, padėkojo uz jos darbą 
Mokykloje ir įteikė visų vardu veteranės mokytojos 
Jadvygos Baltuonienės padovanotą Prano Baltuo- 
nio medžio skulptūrą.

Seselė Palmyra prisiminė Monikos mokytojavimo 
švelnumą .ir rūpestingumą, palaimino vaišės. Jas 
paruošė J.Adamonienė, Joana Blauzdžiūnienė, 
M.Malcienė, Br..Lukoševičienė . M.Jurkiene,ir kt.

Bešnekučiuojant, atkeliavus kavai, Monika nuošir
džiai padėkojo savo ir Džonio vardu už tokį netikė
tą renginį ir dovanas.

Po tosto išvykstantiems, sugiedota "Ilgiausių 
Metų", o kavą bekartojant, spontaniškai pasigirdo 
mokytojų chorisčių pradėtos "Daug, daug dainelių", 
"Bijūnėlis žalias" ir dar keletas iš anų laikų...

Buvo jauku, svarbiausia dėl to, kad nepertoli 
Ottawa , ir Monika ir Džionis - žinosime , yra 
pasiekiami. B.N.

• NEPAPRASTA POPIETĖ vyko š.m. balandžio 
mėn.8d, AV P-jos salėje, pianisto Roko Zubovo 
puikiai paruošta ir perteikta originali garso ir vaiz
do programa "M.K.Čiurlionio kelias į gamtovaizdi". 
Sužavėjo savo medžiagos subtiliu ir įdomiu perdavi
mu pianinu, skaidrėmis ir tokia sklandžia, gražia, 
nemažiau ritmiška, kaip muzika, Šnekamąja kalba. 
Kaip nuostabiai viskas susiderino!

KLB ^Montrealio A-kės Valybos pirmininkas Arū
nas Staškevičius padėkojo Lietuvos ambasadoriui 
Rimantui Šidlauskui už galimybę pravesti programą, 
ypač padėkojo LITUI už reikšmingą finansinę šio 
koncerto paramą.

Supažindino trumpai su pianisto Roko Zubovo 
biografija ir atvykusia jo žmona , pianiste Sonata 
Zuboviene, kuri programoje asistavo skaidrių 
ciklais.

2001.IV. 18.

Muzikų pora buvo pakeliui į JAV, atlikti eilę 
g^^koncertų amerikiečiams ir lietuvių telkiniuose 

n i eri k oje.

vaizdo atskambiuose: per 
kitokio ,dvasingojo Čiurlionio ir 

|j^fl|pasaulio atšvaistą.

Mums atskleidė nuostabią nuotaiką ne tik garsų 
juos pajutome ir 
pačios Lietuvos —

Po kelių užduotų klausimų 
Zubovai išskubėjo

ir kavos, Rokas ir 
< Sonata Zubovai išskubėjo kelionėn. Žinome ir 
j| džiaugiamės, Kad jiems mūzos bus maloningos? Dal.

7 psl.



moot real

V-bos pirm.R.R.Otto, redaktore B.Nagienė ir kun.R.Birbilas

Šidlauskas, atvyi<ęs pia
nisto Roko Zubovo kon
certo išvakarėse Montre- 
alyje.

Jis, nors ir nedaug lai
ko turėjęs, užsuko į Re
dakciją, pasidomėjo 
"N L” turima medžiaga 
ir pavartė archyvus. 
Taip pat domėjosi lietu
viais dailininkais ir pla

MONTREALIO LIETUVIŲ, KREDITO UNIJOS 
"LITAS" VALDYBA KVIEČIA Į

METINĮ VISUOTINĮ NARIU. SUSIRINKIMĄ

m. GEGUŽES mėn., Z/<l,sekmadienį 4 val.p.p 
Svl Kazimiero P-jos salėje, 3426 Parthenalš,

* Narių registracija vyks nuo 3 vai.- 4 val.p.p.
* Kandidatų į Valdybų ir Komisijų pasiūlymai 
turi būti padaryti raštu dviejų unijos narių 
turėti kandidatų sutikima ir įteikti unijos sek
retoriui ne vėliau kaip 5 dienas prieš susir i ny
kimą.

Velykų Stalą rengia š.
, BALANDŽIO mėn.22 d.

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658

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

Privatus kabinetas 
932-8441 

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

(Metro Place St.Henri)

Notarė
RŪTA POCAUSKAS-RUDINSKAS 

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

Montreal, Quebec H3H 2S2

Tel: 931-7174
Sąžiningai patarnauja nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

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

8 psi. 

nuoja suruošti parodą Am
basados nuomojamose 
patalpose Ottavvoje, kur 
galėtų platesnę visuome
nę supažindinti su lie
tuvių dailininkų kūryba.

• A V P-jos bažnyčia, 
kaip niekada, per Prisi
kėlimo iškilmes, buvo 
pilnutėlė žmonių. Visas 
apeigas labai iškilmin-

AV P-jos salėje K.L.K. 
Moterų D-jos Montrealio 
Skyrius. Maloniai kviečia 
visus atsilankyti!

Auka $15. Moksleiviams 
nuųĮ2 m.~- $8..

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika* 

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

(Metro Cote des Neiges) 

gai ir susikaupusiai pra
vedė naujasis klebonas 
kun.Ričardas Birbilas. 
Daug vaikučių dalyvavo 
procesijoje. barstydami 
gėles.' Ypač gražiai ir 
pakiliai giedojo A V P-jos 
choras su sol.Giną Čap- 
kauskiene.

Po pamaldų salėje vi
si galėjo pasivaišinti gau
siais valgiais, paruoštais 
Komiteto narių.

Vaišindamiesi parapi
jiečiai, kurių tarpe bu
vo nemažai ir atvažia
vusių iš tolimesnių 'vie
tovių, linkėjo vieni ki — 
tiems laimingų švenčių 
bei gražių pavasario die
nų- n.
Šv.Kazimiero P-joje
• Visuotinas susitaiky
mas su Dievu mūsų šven
tovėje įvyko balandžio 
mėn. 1d. 11val.pamaldų
laike.

Šia proga atilankė daug 
tikinčiųjų, beveik pilna 
šventovė, atvyko ir iš 
Aušros Vartų Parapijos.

Po pamaldų, apie 100 
dalyvių, užėjo į sveitai- 
nę, kur pasivaišino kava 
ir įvairiais saldumynais. 
Visi buvo patenkinti 
jaukiai praleista sekma
dienio popiete.

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS 
PROTĖVIU KALBA LIETUVIŠKAI L

• Gegužės mėn.6d. Mo
tinos Dienos proga, Š v. E1* 
zbietos D-jcs nares, tuo
jau po 11 vai.pamaldų, 
svetainėje ruošia puikius 
pietus.
• Kovo mėn.31d. tele
vizijos stotis kanale 11, 
transliavo iš Vancouver!© 
dailiojo čiuožimo varžy
bas,kuriose netikėtai vėl 
pasirodė lietuviai Petras 
Vanagas ir Margarita 
Drobiazko. Žiūrovai kiek
vieną jų naują epizodą 
palydėjo stipriais ~ ploji
mais, o bsigus čiuožti 
savo programą, sukėlė 
jiems didele^ ovacijas.

Televizijos pranešėjas 
pasakė, kad lietuviai tu
rėjo gauti aukštesnį įver
tinimą, negu kad paskir
toji penkta vieta.

K.Ambrasas

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

FOUR.RURES

Maurice ‘IQapCa
FURS

♦Siuvu ir parduodu
400 De Maisonneuve W. Tel: (514) 288-9646 

Suite 801
Montreal,Que.H3A 1L4 Fax: (514) 844-3865
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