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GERBIAMIEJI SKAITYTOJAI, RĖMĖJAI
< Kanados Parlamentas 
fcrie *' Citizenship and 
Emigration0 Tarybos yra 
steigęs "Independent 

’ tinistrative Tribunal",ku- 
is sprendžia aptariamų

jų pabėgėlių statusą,ape- 
iaciias dėl imigracijos 
r atlieka sulaikytų įta- 

t iamųju asmenų bylų
- >eržiūras.

Patariamoji Taryba 
-vra įsteigta nuo 1995 
cnetų.
- Nuo š.m.lapkričio 

,ėn. 14 d.yra paskirti 7 
layii darbuotojai pro- 
esionalai: 3 moterys ir 

. vyrai.

TALKININKAI-

* Kanados Mediku Są
junga ir organizacija "Mo
tinos prieš girtuosius 
vairuotojus" siūlo Fede- 
ralinei Vyriausybei ^pa- 
grieztinti įstatymą isgė- 
rusiems vairuotojams.,Da
bar leistinas alkoholio 
kiekis vairuojant yra 
0.08%, siūloma Sumažin
ti iki 0.05%.

Iki dabar, pav.200 sva

Artėjant Kalėdų šventėms ir Naujiems 2OO2-siems Metams, visi "NL"dar- 
buotojai - esantieji ir buvę, bet neatitrūkę talka ar mintimis, pirmiausia nori 
nuoširdžiai palinkėti visiems, kad paskutiniojo šių metu ketvirčio sukilusios 
karo audros nesiplėstų, aprimtų ir pasuktų į ’taikos uostą.

Artėjant 2001-siems metams į_ pabaigą, Kanados lietuvių leidžiamas laikraš
tis "Nepriklausoma Lietuva", peržengė savo leidybos 6 O-mečio slenkstį.

Gyvenimo ratams besisukant, apžvelgus skaitytojų skaičių, finansines ir dar
buotojų situacijas - teko priimti sprendimą - su šiuo 24-25 "NL" nr.užbaigti 
leidybą.

Dabar lieka sutvarkyti visus raštinės reikalus, atsiskaitymus su valdžios 
įstaigomis,atrinkti archyvinę medžiagą. Raštinėje bus dirbama dalinį laiką, ir 
bus proga, kurie to nepadarė, atsiskaityti už Šių metų prenumeratą.

Pavykus parduoti Redakcijos namelį, Valdyba aptars lėšų paskirstymą: 
archyvo reikalams,knygų persiuntimui į Lietuvą; tarnautojų kompensacijas, ir kt.

Guodžiamės, kad pavyko išlaikyti laikraštį per sunkiausius ir per labiausiai 
i džiuginančius laikotarpius; kad laikraštis galėjo pasitarnauti ne tik savo 
skaitytojams, bet ir Lietuvai, kai jai to labiausiai reikėjo. Kad turėjome 
išskirtiną malonumų dirbti kartu ir su puikiais talkininkais. Ju optimiz
mas, dosni pagalba, nepaisant valandų, prisidedant žiniomis, ar raštais, ar 
jaukiais darbeliais^ kaip £olės nupjovimas, pamidorų ir obuolių atgabenimais, 
ar gyvatvorės aptvėrimas aplink jau taip išgražėjusį Redakcijos namelį, o ir 
Širšių, nugalabyjimas, kurios buvo beokupuojąncios per slaptas, įeigas pro stogą, 
netgi langus... Ir kai reikėdavo rašyti mašinėle- su pirštinėmis, kai būdavo 
Šalta...Ir kai reikėdavo slidinėti važiuojant per tiltą į spaustuvę, gabenant 
sumaketuotą, medžiagą... Ir kai, senų spausdinimo dinozaurą-linotipą teko 
ištempti supjaustytą į, gabalus pro langą...Ir daug kitokių,kai...

Galiausiai, ypatingai dėkojame visiems, su kuriais teko bendrauti artimiau: 
Redakcijoje, susiraŠinėjant ar telefonu, įskaitant ir nepaprastai malonius 
Payette & Simms,Inc. spaustuvės personalo darbuotojus.

Visiems - AČ_I
"NL" Valdyba, Redaktorė ir darbuotojai

• Jungtinės Arabų Eme- 
1991 m.

„ ~ v . d.,pripa
žino atgautąją Lietuvos 
Respublikos 
somybę.

Vykstant 
nepaprastiems 
pasaulyje, įdomu 
minti.
• Iš Kabulo pasitraukus 
talibams, viename iš pa
statų ; anksčiau priklau
susių teroristų organi
zacijai "Al Qa’ida“, rasta 
dokumentacija, kurioje 
aprašyti atominio užtai
so, įprastų bombų ir ra
ketų kūrimo principai.

Taip pat aptikta infor
macijos apie įkaitų gel
bėjimo techniką, lėktuvų 
valdymo instrukcijos,ehe- 
mines ir sintetines me
džiagas gaminančių kom
panijų adresų ir telefonų 
sąrašai. Rasta nežinomų 
chemikalų.

Radiniai laikomi įro
dymu, kad buvo rengia
mi dar baisesni teroro 
aktai nei rugsėjo mėn. 
11-sios išpuoliai JAV-se.

ritu Valstybes
rugsėjo mėn.1

NepriWau-

rudenį 
įvykiams 

prisi-

rius alaus dviejų valandų 
Jaikotarpyje turi t( 
'airuoti, alaus kieki 

loma sumažinti iki 
butelių.
•■fc Juo 1998m.
sumažėjo prisipažinusių 
girtų vairuotojų skaičius, 
tačiau tik nežymiai su- 

į mažėjo skaičius mirčių, 
j sąryšyje su girtųjų vaira
vimu per keletą pasku-

siū-
4

Montrealio
Meno 
Muziejuje

SMS

tinių metų.
\ Apklausinėjimą, kaip 

palengvinti šią problemą
parėmė 
-Transport"

ir 
ir

"Canada
"Brewers

H

etninių Ka
lėdinių Eg
lučių paro 
da įsirikiuoja 
ir lietuviško
ji eglaitė. 
Jų papuošia

(iranspori” ir Brewers 
{Association of Canada".

Dauguma pasisakiusių
jų pritaria, kad kelių 
policija dažniau tikrintų 
važiuojančius.

Pakartotinai sulaiky
tus , priverstų įmontuoti 
(prie vairo prietaisą, ku
ris automatiškai neleis
tų užvesti motoro išgė
rusiam virs saiko.

Džiugių

Julija Adamo- 
nienė su dūk - 
terimi Joana, 
atstovaujant 
mūsų, 
telkiniui

Montrealio 
įžymioje Šv. 
Juozapo Ora
torijoje vyks
ta tradicinė 
prakartėlių 
paroda. 
Jų - Šimtai , 
iš viso pasau
lio. Taip pat 
ir čekų,veng
ru, lenkų. 
Reikėtų ten 
pasirodyti 
ir su origina
liu lietuvių 
liaudies stiliaus 
prakartele.

® Pasidavė talibų. 
Centro miestas Kan- 
dahar’as. Svarbieji 
teroristų vadai pabė
go-
Sudaryta pereinamo - 

ji vyriausybė.

• KAZACHSTANO vy
riausybės komisija, spe
cialiai sudaryta paskuti
niųjų teroristinių išpuo
lių pasėkoje, turės tvar
kyti masines antraxo lie
kanas,kuras paliko SSSR 
biologinių ginklų progra
mos vykdytojai, atlik
dami bandymus Vozrož- 
denyje saloje.Aralo eže
re. Ši sala didėja, nes eže
ras laipsniškai džiūna. 
Baiminamasi, kad gali 
plėstis iš ten antraxo 
sporos ir kitokie pa
vojingi elementai.

Žinią pranešė Kazachs
tano Užsienio Reikalų 
Ministerija š.m.lapkričio 
mėn.22d.

šv. Kalėdų
Laimingų
Naujų Metų



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

VISUS MONTREALIO IR APYLINKES
LIETUVIUS

Andrius Kubilius

A. Kubilil 
gJLJukr

A. K ūbi

SeasoI 
Greeti

Antanu J.MICKUMI 
eikina vis

K.L.0. MONTREALIO APYLINKES VALDYBA

sesėms TĖVYNĖJE

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.24-25

Ir jei audra ištikus, 
' Verstų stulpą vieną, 
iš tų, kurie prilaiko 
mūsų namo sieną, - 
Namas negrius - 
Iš baimės jūs neišlakstykit, 
Tik vietoj to stulpo, 
Tą pačią dieną, 
Tuoj kitą statykit!

(V. Kudirka)

Meilleurs 
VOEUX

SVEIKINA IR LINKI 
RYŽTO BEI IŠTVERMĖS 

VISUOSE LIETUVYBĖS DARBUOSE

šv Kalėdų
PROGA

Montreąjio Lietuviu AUSROS VARTŲ P-ios CHORAS su Choro ryši
ninku Antanu J.MICKUMI ir vadovu muz. Lavrenti DJINTCHARDZE 

_ s "NL”skaitytojus bei tėvynainius, kur jie 
bebūtų KRISTAUS GIMIMO ŠVENTĖS ir NAUJŲ 2002 METŲ proga!

Kanados Lietuvių Bendruorpenės Krašto Valdvi 
Rūta Žilinskienė-pir m., vicepir m ininkai- 

-Marija Vasiliauskienė,Silvija PieČaitienė, 
Natalija LiaČienė, Arūnas Morkūnas,kun.E. 
Putrimas, Vida Stanevičienė, Irena 
Ross,Rimas Kuliavas, Matas Stanevičius, 
Jolanta StasiuleviČienė, Rasa Kurienė

SVEIKINAME Kanados lietuvius ir 
dėkojame jiems už vieningą darbą 
bei pasiaukojimą, tautos gerovei.*

kitos centrų 
partijos su*' 
tokiu ke-^U 

pasak

TEGUL 2002 METAIS 
IŠSIPILDO JŪSŲ SIEKIAI IR TROŠKIMAI* 

Haris Lapas, 
Garbės Generalinis Konsulas

Šv. Kalėdų ir 
Naujų metų 

proga

siunčiame nuoširdžiausius 
LINKĖJIMUS broliams ir 
ir IŠEIVIJOJE,

su kitom i
dešiniosiomi 

reikėt

sven-
sair -

JAV ambasadorius Bal
tarusijoje M.Kozakas JAV 
vyriausybės vardu padė
kojo Lietuvai už tokiu 
būdu jos parodytą sve
tingumą ir paramą.

teise- 
dalyvavo 

J.Pas-

Tevynės Sąjungos skyriuj 
se Lietuvoje ii užsieny,® 
Partijos nariai aktyvui 
įsijungė į kandidato rįrfi 
kimus ir juose daly va w 
70% Sąjungos skyrių 
rių.

Partijos vidiniuose 
didato į prezidentus 
kimuose dalyvavo 
kandidatai: 
LDegutienė 
vičienė. 
balsavo 90% dalyvavusi1^

Partijos pirmininki^ 
Vytautas Landsbergis atfffl 
sisakė kandidatuoti 
valstybės vadovo postiJH 
Tėvynės Sąjunga yra vi‘J 
nintelė partija, surengtu^ 
si savo kandidato į L 
zidentus rinkimus.

"Mes žiūrim'- :
mūsų inicijuotus piru 
nius rinkimus kaip į pir-l 
mą etapą viso dešinio* 
sparno kandidatui išfcėlS 
ti, kuris nukonkuruoO 
Algirdą Brazauską. Tikl?| 
mes, kad 
dešiniosios 
pras, kad 
reikia eiti"

KONSERVATORIŲ 
KANDIDATAS į PREZI
DENTUS-ANDRIUS
KUBILIUS

A.Kubilius,45m.am
žiaus, konservatorių kan
didatas i Prezidentus, pa
sibaigusiuose vidiniuose 
Tėvynės Sąjungos rinki
muose, kuriuose rinktas 
kandidatas į Prezidentus, 
preliminariais duomeni
mis—laimėjo.

Rinkimai vyko 78-iose

tokiu
* V.Landsbergis, 

teigė,kad 
centro 
partijomis 
susitarti 
kandidato kėlimo prmci-, 
po.
• Panevėžietis Algiman
tas Vertelka
oficialiai yra apkaltintas fe 
dėl buvusio"Mažeikių nąf 
tos" vadovo Gedimino 
Kiesiaus, jo sūnaus Vai- < 
do ir vairuotojo Alfonsoįj.^ 
Galmino nužudymo. Jis"® 
yra susiejęs su "tulpinų" 
kriminalistų gauja.

A.Vertelka apkaltintas 
dviejų ar daugiau žmo
nių tyčiniu nužudymū

• Jungtinių Amerikos [LIET D V O J ėĄ
Valstijų Jūrų Pėstininkų 
korpuso Minsko būrys sa
vo 226-ąjį gimtadienį

Naujoji Lietuvos Am- 
basada Baltarusijoje (Gu> 

K dijoje) yra vienas iš ne- 
daugelio pastatų Minske, 

rit atitinkančių amerikiečių 
R viešųjų renginių organi- 
■g žavimo užsienio šalyse 
k saugumo reikalavimus.

B Tie reikalavimai ypa- 
3? tingai sugriežtėjo po te- 
K roristų akcijų JAV- ėse.
B Lietuvos ambasadorius 
S- Baltarusijoje J.Paslaus- 
K kas pasiūlė JAV Minsko 
B būriui patalpas jų 
& tei,:sužinojęs apie 
K gurno problemas.
į Garbės svečio 
B mis pobūvyje 
W ir ambasadorius 

lauskas..
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Daugiatautiškumas

Canadian International Agence canadienne de 
Development Agency dėveloppement international

Žmogaus teisės
Canada

Kanadoje mes visi jaučiamės savi
Daugeliui mūsų, svetur gimusių, Kanada tapo antraisiais namais. Mes didžiuojamės Kanados 
tradicijomis, leidžiančioms klestėti kultūrinei įvairovei ir pagarbai, bei įtraukiančioms į savo 
gyvenimą visų tautų žmones, ir norime pasidalinti šiomis vertybėmis su visu pasauliu.

Mano, kaip ministrės, atsakingos už Kanados tarptautinio vystyriio agentūrą (Canadian 
International Development Agency (CIDA) / Agence canadienne de dėveloppement international 
(ACDI)), vaidmuo - derinti pastangas išgyvendinant skurdą ir remiant stabilumą neturtingiausių 
pasaulio šalių bei tautų tarpe. Kanados tarptautinio vystymo programos dėka, įvairiausių profesijų 
kanadiečiai dirba tam, kad pagerintų vaikų ir šeimų gyvenimą daugiau nei 100 pasaulio šalių.

Vienas Kanados tarptautinio vystymo programos privalumų tas, kad patys kanadiečiai yra kilę iš 
įvairiausių pasaulio kampelių ir kultūrų. Mus šiltai sutinka visame pasaulyje todėl, kad mes 
gerbiame kultūrinę ir etninę šalių, kuriose dirbame, įvairovę. Mūsų pagarbos, bešališkumo, 
žmogaus teisių, demokratijos ir daugiatautiškumo tradicijos - tai mūsų stiprybė ir unikalus įnašas į 
pasaulio vystymąsi.

Mes ir toliau propaguosime šias kanadietiškas vertybes, stengiantis išgyvendinti skurdą bei 
užtikrinant gerovę ir stabilumą visame pasaulyje.

Mana Minna
Tarptautinio bendradarbiavimo ministrė 
(Minister for International Cooperation / 

Ministre de la Coopėration internationale)

Panevėžietis..........
sunkinančiomis aplinkybė
mis savanaudiškais tiks
lais. Apie tai pranešė 
vienas Panevėžio gaujos 
narys, apsisprendęs ben
dradarbiauti su teisė
saugos pareigūnais. Jam 
paskirta apsauga.

Spėjama, kad nusikal

tėliams svarbiausia buvo 
atsikratyti G.Kiesiaus, 
kaip pavojingiausio liudy
tojo "Mažeikių naftos" 
grobstymo byloje. Mano
ma, kad į Kiesių sąskai
tas bankuose buvo įsi
brauta tik dėl akių, no
rint suklaidinti tardyto
jus. .........4 psl.

Ramios KALĖDŲ NAKTIES 
Varpų skambesys telydi visus 
geros valios lietuvių kelius. 

laimingų2002metų į
Kanados Lietuvių Fondas

Džiugių

vįjr mJXvCLLI švenčių
IR KŪRYBINGŲ k 2002 

Zli Naujų Metų 
. visiems draugams

** *r pažįstamiems 
linki

Birutė Nagiene. 
Gint ar as, Aldona, Justinas ir Marius Nagiai

Džiugiu
šv. Kalėdų
ir laimingų TjQfc

naujų metų lJFwWwJI 
visiems giminėms, 
draugams ir pažįstamiems linki —

SILVIJA, ARŪNAS, ANTANAS ir DANIELIUS 
STAŠKEVIČIAI

&

k
2ooi.xn.io. 3 psl.

Sveikiname 
mielus gimines, draugus 

ir pažįstamus, Ha ir Lietuvoje 

šv. Kalėdų ir 
Naujų 2002-jų Metų 

proga 
linkėdami džiaugsmo ir 

Dievo palaimos

Juozas ir Danutė Daniai

Ottawa, Kanada

* **



M

Ž^SŽ?fe gSį>$* - TSt sRi
Taip atrodė lietuviai savanoriai, atsiliepe į šaukimu ginti Lietuvos Neprii — 
klausomybe. Kai reikėjo ginti Il-ą kartų - teko eiti partizanauti Į miškus

aplan-

Kronkaiciu ir 
min.Didžiosios Britanijos Princas - sosto įpėdinis Charles (Šviesiu apsiaustu),šiais 

metais atvykęs į Lietuvą, 
• Lietuva įteikė NATO 
paskutinį dokumentą apie 
pasirengimą narystei al-
janse-Planavimo ir Prie
žiūros proceso apžvalgą. 
Tai yra paskutinis doku
mentas, kuris teikiamas 
Briuseliui prieš NATO 
viršūnių susitikimą Pra
hoje 2002m. rudenį, kur 
bus priimtas sprendimas 
del tolesnės Aljanso plėt
ros.

Apžvalgoje pateikta 
detali informacija apie 
Lietuvos ginkluotųjų pa
jėgų reformą, struktūras 
saugumo ir gynybos 
politiką, dalyvavimą Tai
kos Partnerystės progra
moje, partnerystės tikslų 
įgyvendinimą bei kitus, 
su krašto apsauga 
susijusi usklausi mus.

Didelis dėmesys yra 
skiriamas krašto apsau
gos finansavimui ir lėšų 
panaudojimui.

Tokie dokumentai bū
davo rengiami kas dveji 
metai, tačiau šiemet 
NATO paprašė jį pateik
ti anksčiau, nes norima 
gauti naujausią informa
ciją apie pasirengimą na
rystei, per metus pasiek
tą pažangą, 2002-jų m. 
sausio mėnesį į Lietuvą 
atvyks NATO ekspertų 
grupė, su kuria bus ap
tariamas Lietuvos pasi
rengimo narystei NATO 
vertinimas. Šio vizito iš
vados bus pateiktos NA
TO Politiniam Kariniam 
4 psl.

aplankė Lietuvos Kariuomenės poligonų Pabradėje

Valdymo Komitetui,kurio 
nariai - Aljanso šalių 
diplomatinių misijų bei 
Karinio ir Tarptautinio 
ši'bų atstovai pateiks 
apioendrinimą- įvertinimą 
apie Lietuvos pasirengi
mą NATO_ būsimam 
Aljanso viršūnių susiti
kimui Prahoje.

KVAIŠA-"PASAKYK 
LAMS -

Toks 
biamas 
mas ir

būti skel- 
padrąsini- 

nes

pla- 
už- 

pla-

NE!" 
turėtų 
viešas 
priminimas, 

vis labiau plinta narkor 
tikai jaunimo tarpe Lie
tuvoje. Apie tai su ne
rimu skaitome,niekas ne
kalba apie kokias 
tesnes priemones 
gniaužti narkotikų 
tinimą.

Lapkričio mėn. 15d.,Vil
niuje, prie geležinkelio 
stoties esančiame "McDo
nalds" restorane rasti du 
jaunuoliai, negyvai save 
pasilaiminę kvaišalais.

Artėjant darbo pabai
gai, be 10 min. 12 
nakties,darbuotojas 
uždarydamas duris, 
žiūrėjo patalpas, 
lėto kambaryje jis 
viena^ negyvą jaunuolį, o 
šalia patalpos -kitą.Taip 
pat ir du švirkštus su 
narkotikų liekanomis. 
Smurto žymių nerasta.

Kanadoje (šalia kitų 
priemonių) - vaizdingas 
paprastas, pakankamai

val. 
pries 

ap- 
Tua- 
rado

lipinu
si! užrašu-’’Pasakyk 
narkotikams’’. (Beje 

vartojamas 
musų kalboje,šiuo 

ir ypa- 

matome 
automo- 

plokš

Kaune ar dar 
miestų? Juk nebū- 
reikia grandiozi- 
brangių planų vyk- 

tučtuojau! Kvaiša- 
klastingas priešas, 

gerai [ ---- —
gal išnuomoti

ryškių raidžių 
kas, 
NE 
"kvaišalas"- 
žodis
atveju skambus 
tingai tinkamas).

Tokį lipinuką 
užklijuotų ant 
bilio licenzijos
teles, arba tarpe miesto 
plakatų, kartais resto
rane, kur lankosi stu
dentai ar šiaip jaunimas,

Ar tai nebūtų labai 
sveikintinas, neperbran- 
giai kainuojantis pro
jektas merui Vilniuje ir 
kitiems 
poroje 
tinai 
nių ir 
dymo 
lai - 
O 
Įima l 
užsisakyti) 
ypač pailiustruota vaiz
dajuoste, turėtų periodiš
kai pasirodyti 
se. Reklama 

paruosta (ga- 
i ar 

programa,

ne-
su-

mokyklo- 
lipinukais 

bei spaudoje - tikrai pa
darytų poveikį ir 
kainuotų tiek, kad
liesintų savivaldybių biu
džetus. Juk kai ką gali
ma ir talkos būdu at
likti.

Kažkas-ne tik Lietuvo- 
je-labai rūpinasi su kvai- 
šalais įsibrauti jaunimo 
eilėse, ypač taip ^pri
mityviai suprantančio 
"laisvę" ir *smagų laiką’.?.

Vėl Nepriklausomos Lietuvos kariai,Valstybės Dienos 
parade Vilniuje

• Didžiosios Britanijos 
sosto įpėdinis Princas 
Charles, lankydamas 
Baltijos valstybes, Vil
niuje buvo atidaręs jam 
labai artimą Ekologinės 
Žemdirbystės Seminarą.

Taip pat atidarė ir 
ekologiškai Švarių pro
duktų parodą. Joje buvo 
rodomi užauginti Lietu-

Brita- 
pro-

rodomi užauginti 
voje, ir jo dvare 
nijoje Highgrove, 
dūktai.

Princas Charles 
kė Lietuvos Muzikos Aka
demiją, ^Vilniaus Univer
sitetą, Sv.Dvasios šven
tove.

Pabradėje, Kariuome
nes Poligone stebėjo šau
dymo pratybas kartu su 
Kariuomenės vadu
Gen.Jonu 
Kramto Apsaugos 
Linu Linkevičiumi.

Didz.Britanijos Prin
cas buvo susitikęs su 
Kardinolu Audriumi Bač- 
kiu, Prez.Valdu Adamku
mi, dalyvavo priėmime 
Prezidentūroje,kur ska- 
navosi Lietuvos elniena.

Po priėmimo Princas 
nuvyko į Antakalnio 
Kapines ir padėjo gėlių 
prie paminklo, skirto 
1992m.Sausio 13 - osios 
aukoms, kelionėje Princą 
Charles lydėjo 12- kos 
asmenų delegacija.

(Beje, jam būnant Ry. 
goję, išsišokusi mergina, 
sudavusi Princui gvazdi
ku per veidą, susiprato 
jam parašyti viešą at
siprašymą..*
• Princas Charles, ap
žiūrėjęs jaunųjų daili
ninkų konkursinę parodą 
"Didžioji Britanija šian- 

dvi Kėdainių Gim- 
moksleives, dir- 
kartu koliažą 

is Didžiosios
Britanijos", apdovanojo 
premija.Dvyliktokės Ag
nė Rimkevičiūtė ir Do
vilė Alijosiūtė laimėjo 
kelionę į Didz.Britani
ją joms pasirinktu laiku.

Abi draugės,piesinčios 
kartu nuo pirmosios kla
sės, laimėjo iš daugiau 
kaip 200 piešinių, pa
tiektų iš visos Lietuvos 
jaunųjų

dien”, 
nazijos 
busiąs 
’’Laiškai

mėgėjų.
Kiti geriausių darbų 

apdovanoti 
apie

autoriai
gražiais
Didžiąją Britaniją.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.24-25

albumais

• Kramto Apsaugos mi-
nisteris L.Linkevičius
padėkojo už suteikta gal 
mybę Lietuvos kariškiam 
stažuotis Turkijoje anglų 
kalbos,oro erdvės kontro
lės terminologijos ^pra
tybų planavimo bei ki
tuose kursuose.Visa tai 
rengiama pagal progra
mą^ ’’Partnerystė Taikos 
Labui”.
• Lietuvos čiuožimo fe
deracija (LČF) į Tarp
tautinę čiuožimo sąjungą 
(ĮSU) išiuntė protestą dėl 
Izraelio arbitro Konstan
tino Kaplano. Šio Izrae
lio asbitro vertinimu,Lie
tuvos ledo šokių porą 
Margaritą Drobiazko ir 
Povilą Vanagą po laisvo
sios programos aplenkė 
ir į treciąją vietą nUr-><: 
stūmė Izraeliui atstovau
janti pora Galit Chait ir 
Sergėjus Sakhnovskis.

Protestą dėl K.Kaplano 
taip pat pareiškė "Skate 
America" nugalėtoja ta
pusios Kanados poros 
Shae-Lynn Bourne ir Vio- 
tor Kraatz'o trenere Tat" 
jana Tarasova.

Jeigu ĮSU patenkintų 
protestą, K.Kaplano skir
ti vertinimai būtų anu
liuoti.
• "ŽALGIRIS" atleido iš 
savo komandos Kęstutį 
Marčiulionį ir puolėją 
Andrių Jurkūną,kurie pas
kutiniuoju metu kriti
kuojami dėl smukusio žai
dimo lygmens. Tai buvo 
ypač akivaizdu starto EU- 
ROLYGOS varžybose.

"Žalgirio" Krepšinio 
Centro V- bos pirm.Min
daugas Plūkas komenta
vo, kad jų atlyginimas 
ir dabartinis žaidimo pa- 
jėgumas nesiderina.

O savo laiku 1994m. 
debiutavę Europos jaunių 
ir 1996m. Jaunimo Pir
menybėse buvo pelnę 
aukso medalius.,.

Lapkričio mėn.15d. 
Kauno "Žalgiris" su iš
nuomotu puolėju iš Vil
niaus "Sakalų" Rolandu 
Matuliu, Eurolygos varžy
bose laimėjo rungtynes 
prieš Graikijos "Peris- 
teri" komandą 81:78^ 

Tai buvo pirmos žal
giriečių laimėtos rung
tynės po 5-rių B grupėje 
pralaimėjimų. J

f



Šauniai atrodo atnaujinta aplinka ir perstatytas kelias i Vilniaus oro uosta. 
Šio projekto dali finansavo daugiausiai Europos Sąjungą ir PHARE organizacija

Nuotr: Eltos
• Per pirmąją lapkričio “"administracinių
men.savaitę Vilniaus Te- 
titorinės Muitinės pareT 
gunai surinko ir į vals
tybes biudžetą pervedė 
30,2 mln.litų įvairių mo
kesčių bei muitų. Tai 
3,6 mln.litų daugiau ne
gu buvo numatyta mė
nesio plane.

Anot vyresniojo ins
pektoriaus R.Čepaičio, 
muitinės specialistai kol 
kas nedrįsta prognozuoti, 
ar tokia mokesčių 
surinkimo tendencija iš
liks ir artimiausiu metu, 
nes^ . jau kuris laikas 
mažėja importuojamų 
prekių srautas.

Skelbiama,kad per sep
tynias lapkričio mėnesio
dienas Vilniaus Teritori
nės Muitinės pareigūnai 
sulaikė 2 tūkst.243 litų 
vertės neteisėtai ga
bentų prekių, o tei
sininkai išnagrinėjo 13

La Ville a votre service

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

2ooi.xn.io.
Ville de Montreal

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

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

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

Vente aux enchėres 
A tous lęs mois, de 
tout ė mini-prix 
872-2340

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

Loisirs et activitės 
Des centaines d'activitės 
hiver comme ėtė 
872-2237, #659

bylų. Pa
baudų suma-16 tūkst. 500 
litų.

• Vienas žymiųjų Lietu
vos kalbininku Chackelis 
Lemhenas, 9 8 m.amžiaus 
mirė Vilniuje, s.m. lap
kričio mėn.10d.

Pries karą šis moksli
ninkas yra buvęs prof. 
Jono Jablonskio mokinys 
ir padėjėjas.

Jis parengė "Lietuvių- 
rusų kalbų žodynus”,ben
dradarbiavo ir~ redagavo 
"Tarptautinių Žodžių. Žo
dyną". išleido studiją 
"Lietuvių, kalbos įtaka 
Lietuvos žydų tarmei".

Šis mokslininkas buvo 
apdovanotas D.L.K. Ge
dimino IV— ojo laipsnio 
Ordinu, buvo žydų bend
ruomenės nariu, kalinys 
Kauno Geto ir Dachau 
koncentracijos stovykloje.

išpardavimai 
kiekvieną mėnesi 
mini - kainomis 
872 -2340 .

www.ville.montreal.qc.ca

1941 metais, pirmosio
mis nacių okupacijos die
nomis, Ch.Lemhenas bu
vo sučiuptas gatvėje ir 
varomas į Kauno "Lie
tūkio garažą", kur vyko 
žydų žudynės. Jį išgel
bėjo praeivis, pasipik
tinęs brutaliu elgesiu su 
"mylimiausiu J.Jablons
kio mokiniu".

Amerikiečiams išvada
vus Dachau koncentraci
jos stovyklą, Ch.Lem
henas atsisakė siūlymo 
likti Vakaruose. Jis pa
sakė, kad iš jo "visų ar
timųjų gyva likusi tik 
lietuvių kalba".

Apie žymųjį kalbinin
ką Australijoje sukur
tas filmas "Dėdė Chac- 
kelis", kuris neseniai bu
vo rodytas Lietuvoje.

Ch.Lemhenas palaido
tas 2001 m. lapkričio 
mėn.15d. Vilniaus žydu 
kapinėse Saltoniškėse.

J A U TEN JŲ NAMAI...
Krasnojarsko Tautybių Namuose, kur įrengtas 

Istorijos muziejus, įsikūrusios nacionalinės bendri
jos, tarp jų ir lietuvių. Krasnojarske gyvena apie 
8-10 tūkstančių lietuvių.

Konferencijoje, kurioje dalyvavo ne tik lietuviai, 
bet ir latviai, estai, buvo reikšmingas renginys, 
nes joje buvo prisimenama, svarstoma, įvertinama. 
Tačiau, didžiausią, įspūdį man padarė kelionė į 
Krąslagą, nutolusį 350 km. nuo Krasnojarsko. 
Važiavome autobusu gilyn į taigą, bet, likus 17- 
20 kilometrų iki lagerio, turėjome persėsti į 
visureigį, nes joks autobusas iki vietos, kur yra 
kapinės, negali privažiuoti. Pakeliui, sustojus 
Kamsko miestelyje, kur anksčiau buvo ir tebėra 
veikiantis kalėjimas. Daug mūsų tremtinių jame 
arba mirė, arba buvo sušaudyti. Norėjome ten 
padėti vainiką, bet mūsų neįleido į pačią teritori
ją. Tad vainiką įkėlėm į medį(kad vietiniai 
neisdrąskytų), uždegėm žvakutes, palikom užrašą: 
lietuviams, kurie čia žuvo.

Kraslage barakų nelikę, tik stulpeliai žymi jų 
būvimo vietą. Tik likučiai spygliuotos tvoros, 
taiga ir apgriuvę kapai, 

v v V .
Čia stovi pries keletą metų atvežtas paminklas, 

deja, jau peršautas. Kapines bandyta deginti 
(sudegintos tvoros), ir neatrodo, kad tai daryta 
atsitiktinai. Netoli tos vietos yra Revucij kaimas, 
kurį sudaro viena sodyba.

Kitas įspūdis - Mišios Krasnorjarsko katalikų 
bažnyčioje , skirtos tremčių 60-mečiui. Aišku, 
laikomos rusų kalba, o kunigas, kuris jas laikė ir 
sakė pamokslą, buvo lenkas. Per pamokslą jis 
oficialiai kreipėsi į mūsų delegaciją, prašydamas 
perduoti mūsų Bažnyčios atstovams, kad Krasnojar
ske labai laukiamas lietuvis kunigas.

Delegacijai jau grįžus namo, mūsų Kultūros 
Ministerija įsipareigojo rašyti prašymą krašto 
gubernatoriui A.Lebedžiui, kad Kraslagą prižiūrėtų 
ir globotų vietinė valdžia. Kraslagaš - viena iš 
šiurpiausių koncentracijos stovyklų, lietuviams 
labai svarbi vieta, nes čia buvo įkalinta daug 
mūsų valstybės veikėjų, ministrų. Du trečdaliai jų 
žuvo.

Vietos lietuvių bendruomenė nepajėgi rūpintis 
kapinėmis, dauguma kapų yra bevardžiai, baigia 
sunykti.

Keistą jausmą sukėlė susitikimai ir bendravimas 
su Krasnojarsko lietuviais. Dauguma vyresnio 
amžiaus žmonių jau sunkiai kalba lietuviškai, o 
jaunimas visai nešneka tėvų gimtąja kalba. Yra 
jaunimo organizacija, kuriai vadovauja Andriejus
Palionis, aktyvus žmogus, bet jau nekalbantis 
lietuviškai.

Nesu įsitikinusi,ar vyresnio amžiaus žmonėms 
reikėtų grįžti į Lietuvą. Sibire jie turi darbą. Ar 
mes pajėgsime juos įdarbinti? Ar, be buto, dar ką 
nors galėsime pasiūlyti? Beje, kai kurie lietuviai 
smarkiai praturtėję, turi kavines ar kitokį verslą, 
priklauso miesto "grietinėlei".Įdomu tai, kad 
primiršę lietuvių kalbą, jie išsaugojo savo tarmes. 
Tremties metus jie prisimena be emocinio vertinimą 
priima, kaip įvykusį faktą. Jie yra atleidę savo 
skriaudėjams ir susitaikę su esama padėtimi, kai 
kurie giliai įaugę į tą vietą. Jų namai jau yra 
ten. ina Marčiulionyte

(iš: "į LAJSVĘ", nr.135. Leidžia Lietuviškų Studijų 
Centras Čikagoje, JAV. Redaktorė- Aldona Žemai - 
tvt e—Petrauskiene.y Žurnalas "Į LAISVE" leidžiamas 4 kartus per 
metus. Garbes prenumerata -$25,- (am.), užsienyje 
gyvenantiems. Privatus asmenys gali pinigus siųsti 
pašto perlaidomis žurnalo administratoriui Vid
mantui Zavadskiui , Kaunas,Draugystės 17,LT3031)

Vyriausybe planuoja 
perkelti Pasaulio Dainų 
Šventę iš 2002 metų į 
2003 metus liepos mėne
sį, kai bus iškilmingai 
minimos Karaliaus Min
daugo karūnavimo 750- 
sios metinės.

Vyriausybė tikisi, kad 
Lietuvos piliečiai ir pa
saulio lietuviai supras 
šio sprendimo, suderinto 
su svarbiausiomis vals
tybės institucijom is,pras
mę, pagrįstumą ir svar
bą", - rašoma vyriausy
bes spaudos tarnybos pra
nešime.

Vienintelio savo Ka

raliaus Mindaugo 750-jų 
karūnavimo metinės 
.2003m. liepos mėn.6d. 
Lietuva rengiasi paminė
ti įspūdingai.

Ta proga Vilniuje pla
nuojama pastatyti Kara
liaus Mindaugo tiltą per 
Nėrį, paminklą Mindau
gui, sutvarkyti Gedimino 
prospektą ir aplinkines 

. gatveles.

Taip pat ketinama su
rengti Rusijos muziejuo
se sukaupto Lietuvos Dr 
džiosios Kunigaikštystės 
palikimo parodą Lietuvo
je, pastatyti spektaklių.

5 psl.

http://www.ville.montreal.qc.ca


Taip pradėtas "NL"

EONAS G'RINJS

HENRIKAS NAGYS

MARIJA AUKŠTAITĖ

LEONAS GIRINIS

PRANAS P AUKŠTAITIS VIKTORAS DAGILIS, pirmasis "NL" red.

Ilga laika ben - 
dradarbiavo 
literatūros ir 
meno kritiko
mis, svariais 
vedamaisiais.
J. Kardeliui ap- 
sirgus,porą 
metu redagavo 
"NL".Vėliau ra= 7. ....se politines 
apžvalgas

Nuo pat prad^iu^ mokęsis ir dirbęs visus techniš
kus leidybos darbus,o kai prireikė- redagavo su 
talka, kol buvo gautas kitas. Dirbo, iki pakirto liga

SPAUDOS BENDROVES "NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" 1961-67 m.Valdyba: 
sėdi - K.Leipus,J.Kardelis,L.Girinis. Stovi- J.Šiau#iulis,A.Mylė, Pr.Paukstaitis 
ir H. Adomonis

PRANAS RUDINSKAŠggBUg; 

oriai, po Marijos Aukstaitės

Nuo pat Įsteigimo rūpinosi "NL" darbu visose 
srityse ir ateitimi,surasdamas ir pritraukdamas 
nauju darbuotojų. Laikrasėio sėkme rūpinosi ir 
persikėlęs i Torontą

Antroji redaktore , pirmoji, leidybą perkėlus i 
Montreal^

Redaga 
vęs nuo
1949 m.iki 
1967m.,
J. Kardelis 
taip pat 
suredaga
vo I-ąjį 
Kanados 
lietuviu 
kalendo
rių
1950 m.

Redakcijos namelis ««

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.24-25
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Jonas Sil mist ras ne tik linksmino muzika gausius "NL" Spaudos Vakarus. 
Jis-talkininkas visuose Ūkiniuose reikaluosejiuo pat įsteigimo iki dabar. 
Dešineje,* pgametė "NLn redaktorė Birutė Vaitkūnaitė-Nagienė su padė

jėja Gene Montviliene ir V-bos pirm. Romu R.Otto • vienoje 
Spaudos Popietėje

Kitame "NL"Vakare- Alf.Gudas ir talkininkas Alb. Urbonas su 
A.J.Mickumi ruošiasi atlikti program^, 
Toliau, prie loterijos stalo,talkininkai:A.Ziukas,A.Cepulis, adm. 
Jonas Petrulis > pagerinęs redakcijos patalpas ir J.Babrauskas

Adm.\ug.Myle,red.B.Nagienė priimanti Vytauto Landsbergio 
padėka už moraliu "NL”parama,siekiant Nepriklausomybes. 
Šalia šveėias ik Lietuvos G9Jankus,toliau V-bos pirm.J.Šiau- 
ėiulis.

Au^ra Jakimaviėiutė-besimokydama Montrealvie-eroio Spaudos 
Vakare,talkino „ rašydama mašinėlė tekstus „Gyvėna Vilniuje
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• TRADICINĖS SKAUTU 
KŪČIOS vyks gruodžio 
mėn.16d.PRISIKELIMQ P- 
JOS salėję.

• Kanadoje gyvenantys 
lietuviai dailininkai- kės 
20-35.m.amžiaus, kvie
čiami dalyvauti pavasa
rį meno parodoje,kapinių- 
lankymo dienoje,Archyvo- 
Muziejaus patalpose.Ge

riausiam darbui bus įteik
ta premija.

Praneškite jau dabar 
apie savo dalyvavimą te
lefonu: 905- 566-8755 ar- 
ba elektroniniu pastų: 
litharch@the-wire.com

o Jaunų Šeimų Sekci
ja rengia Kalėdų Eglutę 
Anapilyje, gruodžio mėn 
16 d.,sekmadienj,po 1j 
vai.Mišių, didžiojoje salė
je*
® Naujų Metu sutikimu 
rengią Prisikėlimo P-jos 
Statybos Vajaus komite
tas.
• "Tremtinių Vaikaičiu 
Mokyklai "Lietuvių
Namai" Vilniuje aukojo 
po $50,- I.Kaliukevi- 
čienė, S.J.Poškai. H.Ste - 
paitis;100,- H.F.Matusaitis.

Balys R u k s a
VASAROS LAPAS
Tu atsigulei pavargęs ant gležnos , 
Sutema garuojančios kalnų žolės, 
Ir klausai dainavimo jaunos 
Moteriškes svetimos Šalies.
O dainos melodijoj kalnai aukšti, 
Ir upokšnių siuntanti srovė, 
Tu šiąnakt svajodamas junti, 
Kad ištrauktų stikurin tave, - 
Jei tiktai iš praeities, taip tolimos, 
Tu galėtumei be gailesčio išplėšt, 
Žalią lapą vasaros vienos 
Ir giedojimą laukų griežlės.

Išganytojo P-joje:
Advento pirmo sekma

dienio pamaldos su Sv.Ko
munija bei sekmadie
nio mokykla vaikučiams 
bus 11.15 v.ryto.

Gruodžio mėn. 18d.7.30 
v.v. - kalėdinis tarybos 
posėdis Žilinskų namuose 
Mississaugoje.

Gruodžio mėn.23d. 
12.15v.p.p. kalėdinės 
jaunimo pamaldos, po 
kurių įvyks Moterų D-jos 
ruošiama Kalėdų eglutė.

Kūčių dieną pamaldos 
su Sv.Komunija— 6 vai.v.

• NAUJU METU suti
kimas ANAPILYJE vyks 
gruodžio mėn.31d.7v. vai. 
karo.

Svečius linksmins or
kestras "Major Music". 
Stalus rezervuoti galima 
ir sekmadieniais po pa
maldų Anapilyje, ir va
karais pas Reginą Cele- 
jewską, tel: 416 - 231- 
8832.

• MAIRONIO Mokykla 
yra didžiausia Kanadoje 
ir džiaugiasi vis au
gančiu mokinių būriu.

Yra patobulintos ir

flįMHNMMnOUE_____________

| SVKALEIXJ ir

| NAUJŲ proga

M nuoširdžiai linkime

I ..

LAIMĖS ir SĖKMĖS 
mieliems 
kooperatyvo 
nariams ir 
visiems tautiečiams-

Toronto Prisikėlimo parapijos 

kredito kooperatyvas
.r..

PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

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

; FAX: 416 532-4816
^T1 Anapilyje telefonas: 905 566-0006

įvestos naujos mokymo 
programos, neviršijant1 
ankstesnių mokslo metų 
biudžeto.

Mokykla yra dėkinga 
asmenims ir organizaci
joms, prisidedančioms 
prie šios mokyklos veiki
mo.

• Žymus Lietuvos solis
tas VYTAUTAS JUOZA- 
PAITIS atvyks į Kanadą 
Slaugos Namų * statybos 
lėšų telkimo pokylin,kur 
atliks koncertinę prog
ramų: 2002m. sausio mėn, 
26 dieną Toronto 
Lietuvių Namuose,© sau
sio mėn.27d. PRISIKĖ
LIMO Parapijoje.

• Tęsiamas metinis Mu- 
ziejaus-Archyvo para
mos vajus.Be finansinės 
paramos Muziejuje nebe
bus galima toliau ka- 
talaguoti istorinių doku
mentų.

Dabar yra laikas vi
siems susirūpinti savo is
torijos išsaugojimu.

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 8.30 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.o.: ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v,

MOKA UŽ:
AKTYVAI per 60 milijonų dolerių,

90-179 d. term, ind...................... 1.25%
180-364 d. term.ind..................... 1.25%
1 metų term, indėlius.................1.30%
2 metų term, indėlius................ 2.00%
3 metų term, indėlius................ 2.50%
4 metų term, indėlius................ 3.00%
5 metų term, indėlius................ 3.40%
1 metų GlC-mėn.palūk...............1.30%
1 metų GiC-met. palūk...............1.55%
2 metų GiC-met. palūk.............. 2.25%
3 metų GiC-met. palūk..............2.75%
4 metų GiC-met. palūk.............. 3.25%
5 metų GIG-met. patuk.............. 3.65% .
RRSP, RRIFir OHOSP

“VariahlA” 1 oce/
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind.... 1.80% 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind.... 2.50% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind.... 3.00% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind.... 3.50% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind.... 3.90% 
Taupomąją sąskaitą iki........... 1.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk........ 1.20%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 1.20%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk...................... 1.25%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo..................5.50%

Sutarties paskolas 
nuo..................5.50%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų....................... 4.25%
2 metų....................... 4.95%
3 metų....................... 5.00%
4 metų.......................5.65%
5 metų.................. .5.75%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų.............4.50%

Duodame komercinius 
mortgičius

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

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

P I L I G R I MAS

s

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.24-25

j ..

CirrusMasterCard

APLANKYKITE MŪ9U TINKLALAF Į: www.parama.net

pažym. 
pažym. 
pažym. 
pažym. 
pažym.

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

Sveikiname visus 
lietuvius

IMAME
už asmenines paskolas 

nuo......................5.50%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su
- nekeičiamu nuošimčiu

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

- su keičiamu
nuošimčiu..

MOKAME
1.25% už 30-89 d. term, indėlius 
1.25% už 90-179 d. term, indėlius 
1.25% už 180-364 d. term. Indėlius , 
1.30% už 1 m. term, indėlius 
2.00% už 2 m. term, indėlius 
2.50% už 3 m. term, indėlius 
3.00% už 4 m. term, indėlius 
3.40% už 5 m. term, indėlius 
1.30% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
1.55% už 1 m. GIC invest. 
2.25% už 2 m. GIC invest. 
2.75% už 3 m. GIC invest. 
3.25% už 4 m. GIC invest. 
3.65% už 5 m. GIC invest.
1.25% už RRSP ind. (var.rate) 
1.80% už RRSP 1 m. term. ind. 
2.50% už RRSP 2 m. term. ind. 
3.00% už RRSP 3 m. term. ind. 
3.50% už RRSP 4 m. term. ind. 
3.90% už RRSP 5 m. term. ind. 
1.25% už OHOSP (variable rate) 
1.00% kasd. palūkanų čekių sąsk. 
1.60% JAV dolerių 1 metų GIC 
1.25% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

KASOS VALANDOS: 
Plrmad., antrad. Ir trečlsd. 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

Drėgnam smėlyje įmintos pėdos elnio. 
Drėgnas smėlis nėra toks sunkus, 
Kaip tas sapnas, kurį pakelia pakalnėj 
Miegantis pavargėlis žmogus.
Rytmetį šauksmai žuvėdrų viršum jūros 
Jam neleis sulaukti sapno pabaigos.
Ir žmogus nubudęs duonmaiŠio, kepurės 
Ir maldaknygės žolėj ieškos.

svkwi
ir

NAUJŲ MĘJTŲ
proga ir linkime 
Dievo palaimos 
ateityje -

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS 

"PARAMA"
1573 Bloor St. West, Toronto

Telefonas 416 532-1149

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 126 milijonų dolerių

DUODAME
• asmenines paskolas 

iki S250.000
• mortgičius iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičius

8 psl.

4.25% 
.4.95% 
5.00%
5.65% 
.5.75%

4.50%

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 

Elektroninis paštas: parama@totai.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

IP

mailto:litharch@the-wire.com
vajus.Be
http://www.parama.net
mailto:parama@totai.net


montreal
• Montrealio Pensininkų 
Klubas ’’RŪTA" suruošė 
puikią išvyką į Ottavvą 
pasiklausyti ’’Ąžuoliuko" 
koncerto. Pagrindinai rū
pinosi Br.Niedvaras, kai 
datai artėjant, prireikė 
samdyti didįjį autobusą, 
kuriame visos 55-ios vie
tos buvo užsėstos mūsų 
choristų ir muzikos mylė
tojų. v

"Ąžuoliukai" gavo pro
gą koncertuoti Ottawoje 
paminint pirmąjį dešimt
metį nuo diplomatinių ry
šių užmezgimo su Lietu
va, Kanadai pripažinus 
atstatytą nepriklausomą 
Lietuvos Respubliką.

"Ąžuoliukui" užmetus 
tinklą platesnėms gastro 
lems po JAV, Lietuvos 
Ambasadoriaus R.Šidlaus
ko pastangomis šie jau
nieji, visame pasaulyje 
išgarsėję dainininkai su 
jų vadovu dirigentu,komp. 
Vytautu Miškiniu, atkelia- 
vo Kanadon.

Malonu buvo klausy
tis tokio grynų balsų, 
mielų veidelių ir veidų 
dainavimo ir giedojimo. 
Šalia kelių lietuvių liau
dies- dainų, klausėmės 
įdomių paties Vyt.Miš
kinio kūrinių, anglų kal
ba dainų ir net kvebe- 
kiecių prancūzų "Un ca- 
nadien errant".

Intriguojanti kompo
zicija, pritariant įvai
riems garsų efektams, 
skuduciams, atlikta "a 
capella" poeto Marceli
jaus Martinaičio žo
džiams.

Naujiena buvo ir 
"Chrichesters Psalms" 
psalmių tekstų pynė, at
likta prisijungus "St.Ma
thews Boys and Mens 
Choristers" sąstatui.Taip 
žavinčiai muzikaliai at
likta su dir.Vyt.Miškiniu 
jog atrodė ši graži jau
nuolių grupė yra visą 
laiką dainavusi kartu.

Tiek dainininkai, tiek 
jų nepamainomas vadovas 
pelnė gausios, įvairios 
auditorijos pakartotinus 
plojimus atsistojus.

Jaunuoliai tiesiog at
rodė gimę dainuoti ir 
giedoti, o jų puikūs va
dovai - maestro Vytau
tas Miškinis bei Mattew 
Larkin, įsijungęs su ke
letu instrumentų sudarė 
nepamirštamą harmonin
gą visumą.

2001.XR.10.

L. STANKEVIČIUS h SEIMĄ

Džiugių gVKAL/^DtflR
LAIMINGŲ mėmt 

linki visiems lietuviams 
giminėms, draugams ir pažįstamiems 

lietuviškos 
RADIJO 
PROGRAMOS 
VEDĖJAS

Lietuvių Kredito 
Kooperatyvas Talka

gj&F Montrealio Sporto Klubo TAURAS 

krepšininkai su vadovu Antanu 
J.MICKUMI sveikinaVISUS 
su Šv.KALĖDOMIS ir linki

SVEIKIAUSIU NAUJŲJŲ METU!!!

Švenčių

PROGA,

Nors norėjosi, bent 
musų autobuso klausyto
jams, išgirsti ir daugiau 
klasikų kurinių ar gal 
net ir specialiai jauni
mui pritaikytų dainų,bet 
tai davė progos pokal

Kazys Bradūnas

RYTO MALDA

PUOLA šerkšnas nuo plonų šakelių 
Į. šviesos atplaukiančias bangas. 
Aš laikysiu tavo ištiestas rankas, 
Kaip du baltu balandžiu virs aukuro, 
Viršum aukuro žėruojančios aušros...

Puola rasos nuo. plonų, sakelių 
į šviesos užtvinusias bangas, 
Ir pro tavo ištiestas rankas 
Kyla deganti, didžiulė saulė, 
Kaip dangaus širdis, didžiulė saulė.

^TAT K? A” lietuvių kredito 
X 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 
AKTYVAI PER 43 MILIJONUS DOLERIŲ

PASKOLAS
Asmenines nuo............6.50%
nekiln. turto 1 m......... ..4.70%

MOKAME UZ:
kasd. pal. čekių sąsk. Iki......... 0.75%
.santaupas...................................1.00%
kasd. pal. taupymo sąsk..........0.75%
INDĖLIAI:
90 dienų Indėlius...................... 1.25%
180 dienų Indėlius.................... 1.25%
1 m. term. Indėlius................... 1.85%
2 m. term. Indėlius...................2.35%
3 m. term, indėlius...................3.10%
4 m. term, indėlius...................3.35%
5 m. term. Indėlius...................3.85%
RRSP Ir RRIF
(Variable)....................................1.00%
1 m. Ind......................  1.85%
2 m. Ind........................................2.35%
3 m. Ind........................................3.10%
4 m. Ind........................................3.35%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

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

A.A.Jono ADOMONIO atminimui "VAIKO TĖVIŠKES 
NAMAMS* aukojo:
$100 - J.N.Kibirkščiai ir Ir.J.Vilgaliai, po $50- 
Br.D.Staškevičiai, Patterson, R.Pocauskas, D.Smil- 
gevičienė, J.V.P.A.Vienužiai (USA), po $40~Iz.Ma- 
liška, J.Ch.Tanner, R.Rudinskas, $30-K.I.Andriuške
vičiai, po $25~P.J.Adamoniai, R.Piečaitienė, po $20- 
St.Baršauskienė, E.L.Dainiai, V.N.Jukoniai, Z.H.La
pinai, G.Kudžmiene, B.Rupšienė, Dr.V.Pavilanis, 
E.Povilaitienė, E.Szewczuk, Ir.Vazalinskienė, 
M.Vienožinskis, po $10 - A.Keblys, A.Petraitytė, 
Alb.Brilvicas, $15-L.Gedvila.
A.A.Juozo SKUČO atminimui aukojo: $20 Rita 
Baršauskas

Taip pat N.Matulevičiūte paaukojo $50.
Per skubotumą į sąrašą nepakliuvo turbūt 3 

pavardės. Prašoma atsiliepti G.Kudžmienei, 
skambinant telefonu: 365-5624.

Visiems nuoširdžiai dėkoja 
KLKM D-jos Montrealio sk.

TINKLALAPIS: www.taika.net

Tel: (514) 288-9G46
KAILIŲ SIUVĖJAS

400 Dė Maisonneuve W
Suite 801

Montreal, Que.H3A 1L4

švenčių
KLIENTAMS IR VISIEMS 
MONTREALIO LIETUVIAMS

MWM*M*n*WsT ST' JI gi

biams.
Gražios vaišės, nuošir

di . lietuvių otaviškių tal
ka ir įdomios diskusijos 
grįžtant namo tuo pačiu 
autobusu, padarė šią ke
lionę ypač vertinga. b.

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA SAVO NARIUS
BEI VISUS LIETUVIUS IR LINKI ||
GRAŽIU SVEIKU IR LAIMINGU DIENŲ -

Valdyba, Komitetai ir Tarnautoiai

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje* 
įsikūręs nuosavuose namuose —

http://www.taika.net


mon t real
JUBILIEJINIS SAULIŲ 
RENGINYS

Iškilmingai ir geroje 
nuotaikoje atžymėta 
Montrealio šaulių 45- 
ių metų veiklos sukaktis 
mūsų telkinio salėje,AV 
P-joje,Š.m. lapkričio mėn. 
17 d., šeštadienį.

Gerai suplanuotų ir 
įvairią programą pradėjo 
L.K.MINDAUGO-NERIN- 
GOS Šaulių Kuopos 
vadas Antanas Žiūkas. 
Pasveikinęs geusius daly
vius, pristatė retus, gar
bės svečius: "VILNIAUS" 
Saulių Rinktinės Išeivi
joje vado pavad.Vyt.Pe
čiulį ir žinomą daininin
ke-^ muz. Liliją Turūtaitę 
(abu iš Toronto), 
Lietuvos 3 kariškius,at
liekančius stažą Kana
doje St.Jean bazeje 
globojamus KLB Montre- 
alio Apylinkės Valdybos 
pirmininko Arūno Staške
vičiaus ir jo žmonos 
Silvijos', ir AV P-jos 
kleb.kun.Ričardą Birbilą.

Programai sklandžiai 
vadovavo Garbės 'Šaulė 
Aldona Vaicekauskienė, 
patiekusi kondensuotą 
45 m.veiklos apžvalgą. 
Tylos minute buvo 
prisiminti, išvardinti ir 
pagerbti per tą laikotae- 
pį mirę šauliai-lės.

Vytautas Pečiulis, 
pasveikinęs mūsų šaulius 
Rinktinės vado ir savo 
vardu, pabrėžė savo 
žodyje nuolatinę šaulių 
pagalba Lietuvai > kovo
jant uz Nepriklausomybę 
ir stiprią talką jos 
siekiant Atgimimo lai
kotarpyje. Organizacija 
gerai vystosi, ypatingai 
rūpinantis ir globojant 
jaunimą.

Montrealiečiams 
^pažįstama, prieš keletą 
metu atlikusi programą 
ir viename laikraščio 
"Nepriklausoma Lietuva" 
renginyje, muz. Lilija Tu- 
rūtaitė yra lankstaus ir 
malonaus balso daininin
kė. Ji lengvai apvaldo 
akordeona ar pianiną 
pati sau akompa
nuodama melodingoms 
dainoms. Į kai kurias jų 
įtraukė ir Vyt.Pečiulį su 
publika,sugundė prisijung
ti Ziną ir Albiną - 
Urbonus, prisidėjo ir D.N. 
Baltrukonis,padainavo ir 
dvejetą linksmų dainų.

Gabiai papasakojo 
linksmą istorijėlę is 
raidės "P" , ir kitokius 
"šposus" Vyt.Pečiulis.

Palaiminus vaišių 
stalus kleb.kun.Ričar
dui,sekė geros Šventiš
kos , vaišės. Šeimininkė- 
Šaule Dana Urbanavičienei 
su pagelbininkėmis,kurių 
miklumo prireikė ir 
aptarnaujant stalus.
Salti užkandžiai ir„4 Šiaip 
retai gaunami skanus, 
Šilti cepelinai-didžkuku- 
liai,įvairių gražių pyragų 
lėkštės ir kava buvo 
skaniai iŠragauti ir 
suvalgyti.
10 psl.

Alb.Urbonas

SV KALĖDŲ

Kalėdų švenčių
L.K. MIND AUGO- NERINGOS ŠAULIŲ KUOPA

ventu

Jonas BITNERIS

GASPARAS ALINAUSKAS

MONTREALIO AUKSINIO AMŽIAUS KLUBAS

SVEIKINA VISUS TAUTIEČIUS SU

Sv. Kalėdomis

IR SVEIKATOS

2002 Metais!

musų 
Žada 
Šiuos

IR LINKI DAUG LAIMES

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU

Augustas M y 1 e, 
Vievis

NL‘‘ leidėjams, redakcijai

IR DIEVO PALAIMOS 

ATEINANČIAIS METAI S

Alvyra ir Zigmas 
BURKŠAIČIAI

NAUJŲ METŲ
Šviesoje,-už Lietuvos laisvą Žuvusiųjų 
brolių Tėvynės meilės ugnis tebūna 
Švyturiu, visiems pasaulyje esantiems 

sesėms ir broliams šauliams -

SVEIKIMĄ NARES 

VISUS TAUTIEČIUS

šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų 

proga
VEIKINAME 

gimines, draugus

šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų 

proga
sveikinu ir geriausius linkėjimus 
siunčiu
ir darbuotojams, draugams ir 
pažįstamiems -

PROGA, LINKI SVEIKATOS

kitoms sukaktims
b.n.

Loterija irgi nebuvo 
liesa,kurią pravedė H.Cel- 
torius ir

Visi 
dėkingi 
domų ir 
linkėdami 
liams,Šaulėms

dalyviai buvo 
už prasmingą,į- 

alonų vakarą, 
mūsų sau- 
; sveikatos

2002K
* proga
’ savo gimines, 

Šeimos draugus 
pažįstamus

* * ŠV:/iA L£DU/c 
ir laimingų bei sėkmingų 

MUijųMsrų. 
linkime savo giminėms, ’ 
draugams ir 
pažįstamiems -

Silvija ir Vincas 
pieCaičiai

Malonių Kalėdų švenčių
& ir laimingų naujų metų
Giminėms, draugams ir pažįstamiems linki 

Jonas &ULMISTRAS

pasirodo,įsibėgėję 
Šauliai ir šaulės 
smagiai užbaigti 

bei viltingai sutik - 
Naujuosius Metus! 

ii bus netrukus...

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU 
visus gimines, artimuosius, draugus bei 
pažįstamus KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga 

linkiu laimingų NAUJŲJŲ 2002-jų METŲ

|liauju Jffletil proga £

S VISUS SAVO GIMINES,, DRAUGUS IR g

♦ PAŽYSTAMUS SVEIKINA *•“
Genovaitė ir Leonas BALAIŠIAI r*

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.24-25



NAUJU 2002 METU

200*1

Tą šventąja naktį, Viešpaties Angelas tarė 
piemenėliams:

"Aš skelbiu jums didelį džiaugsmą: 
Šiandien jums gimė pasaulio Išganytojas".

laimingų naujų metų 
JUMS, BRANGUS PARAPIJIEČIAI !

Kalėdinės Prakartėlės Šviesa tepadeda mums 
atsiliepti į dieviškojo Kūdikėlio kvietimą, kuris 
skatina kiekvieną geros valios žmogų susitaikyti 
ir skelbti gyvenimą!

Kleb. RIČARDAS BIRBILAS, SESELES

IR AV PARAPIJOS KOMITETAS

išimties - auka
įėjimas veltui.
Jono^ULMISTRO

Kuopos Valdyba

• M AISTAS ir O E It I M A S C U M E £ T I N I S,

| BENDRĄ STALĄ ,ARBA PAVIENIUI.
• Programa atliks vietiniai dalyviai.
Įėjimas: Be išimties - auka $1O,- asmeniui. Vaikams iki 10 
m.amžiaus
• MUZIKA

W Kalėdinių švenčių * 

bei Naujųjų metų proga
GIMINĖMS, ARTIMIESIEMS, DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS 

LINKIME SVEIKATOS IR SĖKMĖS!!

jjLG- Sibitienė su šeima, A.N. Gudai, t H.E.Celtoriai, 
^A.Keblys, A.Z.Urbonai, V.M.Murauskai, V.Skaisgirys įjSv

Danutė ir Bronius STAŠKEVIČIAI

L.K. MINDAUGO-NERINGOS ŠAULIŲ KUOPA

KVIEČIA VISUS

« Montrealiecių, Aldonos ir a.a. Jurgio Gudų duktė 
Suzana susituokė š.m. vasaros pabaigoje, rugpjūčio 
mėn. 13 d., su Robert Chaloux, Tofino, Brity Ko
lumbijos provincijoje, Kanadoje.

Nuotraukoje- jaunosios motina Aldona Gudiene , 
jaunavedžiai Robert ir Suzan Chaloux, pamergė, 
ir kiti artimieji.

Sveikiname!

giesmių koncertą.
• "Rūtos" Klubo mugę,- 
bazarą ir sekmadienio 
pietus aplankė daug 
žmonių,pradžiuginę ren- 
rengėjus ir talkininkus.

i
• Piemenėlių Mišios A V 
P-jos bažnyčioje bus 
atnašaujamos Kūėių dieną, 
1O vai. vakare. Pusvalan
dį prieš tai P-jos 
Choras atliks kalėdinių

4 Sveikiname
.3? J/ gimines, draugus 
g ir pažįstamus ą
I Šv. Kalėdų ir
* Naujųjų 2002

METŲ proga

Nijolė BAGDŽIUNIENĖ

Romas R. OTTO W

• Nežiūrint rimto atvaiz
do viršelyje,"Nuo Arklo 
prie Lyros"knygoje,gausu 
sąmojaus ir įdomių Prano 
Dom.Girdžiaus aprašymų.^ 
Gaunama Spaudos Kioske-

® Ona ir Jonas ŠEIDŽIAI * &,

Milana JONELIENĖ JS

PADĖKA
Suvargęs, išsekęs Tavo kūnas 
Paliko mus visus.
Tašiau siela Tavo teskrenda
Į amžinus Dievo Šviesos namus...

A.a. Juozas S k u ė a s mirė 2001 m.,spalio 
mėn. 17 d., Royal Victoria Ligoninėje.

Nuoširdžiai dėkojame dr. Kleb.Feliksui JUCE
VIČIUI už ryialdas, žodį apie Velionį ir laidotu
vių Mišias Sv.Kazimiero P-joje.

Petrui Adamoniui nuoširdžiai dėkojame už 
asistavimą. Dėkojame Aušros Vartų Choro 
vadovui muz. L.Djintcharadze ir Chorui, 
Oktetui, sol.A.Kebliui, giedojusiems Mišiose už 
Velionį. v

Dėkojame aukojusiems Mišiose ir "Vaiko 
Tėviškės Namams", ypač stambią sumą pasky- 
rusiems Albinui ir Vitai Markeviciams (JAV).

Dėkojame D.N.Baltrukoniui, pasakiusiam 
gražią kalbą apie Velionį ir VISIEMS uŽ 
maldas, pareikštas užuojautas.

Jūsų nuoširdumas stiprina mūsų jėgas.

Nuliūdę,- v o •..° žmona Sofija,
ir vaikai - su Šeimomis: Antanas ir Teresa, 

Rūta ir Arūnas, Robertas ir Della, I Laima ir 
Stanley, Albertas ir Daneta, Kęstutis ir Danutė; 
Zigmantas, Kazimieras.
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A %' MODTKg/UJO LIGTUVICĮ1
KREDITO CmiJA |

LITAS I
Valdyba ir Tarnautojai Ž

4 sveikina
visus “Lito ” narius ir nares

švenčių proga ir linki

laimingų bei
l? džia ugsmingų

2002-jų metų.

I

LITAS

2
3
5

MONTREALIO LIETUVIU
KREDITO UNIJA

1475 De SČve, Montreal, Que., M4E 2AS 
Tel: 766 - 5827; Fax: 514- 766 - 1349

metų . . 
metų . . 
metų . . 
metų . .

1.50

2.70
’3.50

Terminuoti indėliai

1 metų 
180 d. - 364 d.
120 d. - 179 d.
60 d. 119 d.
30 d. - 

iki 30 d. -
59 d.

i
s

Skyrius - 3907 A Rosemount Blvd.

MOKA už:

Certifikatai (min. $1.000.00 J
M

ra

Taupomos sąskaitos 
Specialios 
Kasdienines Q.50 uur
RRSP & RRIF

n

1.25
. 1.25
"T25

Taupoma
1 metų
2 metų
3 metų
5 metų

1.50
2.15

3.6Q

Ai

® Lapkričio mėn. 18 d. 
AV P-jos salėje buvo pa
minėta Lietuvos Kariuo
menės Šventė, o kleb.kun. 
Ričardas Birbilas,atna
šavęs Šv.Mišias, pasakė 
Šiai Šventei pritaikytą 
pamokslą.
L.K.Mindaugo-. Neringos 
Kuopos šauliai-saulės,tra
diciniai dalyvavo su vė
liavomis,taip pat ir 
Lietuvos 
St.Jean 
padėtas 
Atminimo 
siems 
Laisvę.

Mišių. 
muz.Lilija

pat 
kariškiai 

bazės, 
vainikas 

lentos 
už

3 
iš

Buvo 
prie 

Žuvu-
Lietuvos

ir tinka 
ramiai 

giesmes, 
minėjimų 
nemažai 
kariškių 

Lietuvos

turtingai paruošto vaišių 
stalo susirinkusieji pa
bendravo ir su kariš
kiais svečiais.

Sį minėjimą 
L.K.Mindaugo- 
Šaulių Kuopa

surengė 
Neringos 
Nijolė B.

gražiai, kaip, 
bažnyčioje, 
atliko kelias

Po pamaldų i 
salėn atsilankė 
dalyvių. Vienas 
tarė žodi, apie
kariuomenės kūrimą iki 
Šių dienų. Jis nepamiršo 
padėkoti visiems, kad 
jie,būdami 
krašte, 
pabūti 
tarpe,ir

visiems, 
svetimame 

turėjo progos
ir lietuvių 

tarpe,ir pabendrauti su 
jais gimtąja kalba.Vaišių 
metu susirinkusieji
pasiklausė ir keletą
muz.L.Turūtaitės atliktų 
dainų,taip pat buvo
linksminami ir Vyt.Pe-

» prie
metu giedojo

Turūtaitė,kur. Čiulio anekdotais.O

šv. Kalėdų

Naujų Metų 
proga

• Liudas Stankevičius, 
Montrealio Radijo valan
dėlės vedėjas, ir šiais 
metais padovanojo labai 
daug spalvotų lipdukų 
bei atvirukų, kuriais bus 
nudžiuginti vaikai, para
šiusieji laiškus Kalėdų 
Seneliui.

Njjolė Bagdziūnienė nuo
širdžiai dėkoja jam 
pagalbą, 
vaikų 
metais 
yra apdovanojama 
giau negu 5000 vaikų 
Lietuvos.

uz 
nes atsakant į 

laiškus,kiekvienais 
tokiais lipdukais 

dau- 
iš

visus savo klientus, draugus ir pažįstamus 
nuoširdžiai sveikina —

Dr.PHILIP STULGINSKIS, dantistas
8606 Rue Centrale, Suite 209, LaSalle,Que.

Tel:, 364-4658
DR. ALENAS (ALAIN) PAVILANIS

Šeimos

Šv.Kazimiero P-joje 
Lapkričio mėn. 18d. 

pamaldų, parapijos

♦ Privatus Kabinetas 
ž 932-8441 y 3767 Notre Dame W. 

Montreal, QC., S EUo 1P8

gydytojas 
Universiteto Šeimos 
Medicinos Klinika 
734-2631

St. Mary’s Hospital 
3830 Lacombe Ave.,
Montreal,QC., H3T IMS'S*

(Metro Place St.Henri) (Metro Cote des Neiges) y

£

N o tarė 
RŪTA POCAUSKAS - RUDINSKAS

1610 Ste.Catherine St.West, Suite 405 Z*
MONTREAL, QUE., H3H 2S2 £

Tel: 931-7174 I

12 psi.
1

po 
sve

tainėje vyko Šv.Elzbie
tos D-jos metiniai prieš
piečiai. į juos atsilankė 
daugiau svečių kaip na
rių. Ta proga D-jos pirm. 
Albina Astrauskienė su 
savo padėjėjomis suruošė 
turtingus ir skanius • 
priešpiečius. Du ilgi sta
lai buvo apkrauti įvai
riais valgiais, apetitui ir 
nuotaikai pagerinti rau
donas, skanus vynas.

Visus stalus puošė į 
vazas sudėtos rožės, bei 
besišypsantieji dalyvių 
veidai.

Šios vaišės narėms bu
vo veltui, svečiams 7 do
lerių auka. Kaip teko pa
stebėti, nemažai maisto 
sugrįžo atgal į virtuvę. 
Visi dalyviai buvo paten
kinti jaukiai praleista 
sekmadienio popiete.

Didelis ačiū vaišingą
ja! D-jos Pirmininkei ir 
Komiteto narėms. K.A.

1.25

0.50

5 metu
1 metų
2 metų
3 metų

2nd mortgage + 1 % 
open mortgage + 1 %

S

3907

I

9:00 -3:00 
9:00 - 3:00 
»?30 - 5:30 
9:30 - 5:30

10:00 - 2:0 
.............. rfi’.i*'.. ■

2 :00 '
2:00

30 d. - 364 d. į išimant prieš laikų 
IMA UŽ: 

Nekilnojamo turto paskolas ( Residential up to
4.90 
5.7Q

1475 De Seve 
Pirmadieniais 
Antr., trečiad., 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

lt
k

MIRUS
• Jonas ADOMONIS,88m. 
dalyvavęs įvairioje ben
druomeninėje veikloje, 
staiga mirė savo namuo
se lapkričio mėn.25d.2001

Liko sūnus Gintaras 
Jonas, duktė Violeta su 
šeima, jų tarpe vaikai
čiai Andrew, Lukas, 
Kristina ir Angela. Taip 
pat sesuo Irena Skibarka 
su šeima Lietuvoje, daug 
artimų draugų.

Po gedulinių Mišių 
Aušros Vartų P—jos baž
nyčioje, palydėtas į 
Notre Dame dės Neiges 
Krematoriumą.

• Emilija (NACEWICZ) 
MAČIONIENĖ mirė lap
kričio mėn. 19,2am. V 
duno ligoninėje

Liko duktė Janet|sū 
šeima, vaikaičiai Bruce 
su žmona Daina 
gory, taip pat 
vyro sesuo, 
Mačionienė.

Palaidota 
Vartų P-jos
Notre Dame dės Neiges 
kapinėse.

Užuojauta mirusiųjų 
artimiesiems.

s
ir Gre- 
syaiiiė, 

Malvina

Aušros1S J. —. —>v. „ 

bažnyčios

• KALĖDINE programa*gruodžio mėn. 25d., 
Lietuvių Radijo valan- 12:30 iki 2 val.p.p. 
dėlėje bus girdima š.m. Malonių. švenčių!

nuo

A

4DAMONIS INSURANCE AGENCY INC
3907 A ROSEMONT Blvd.,MONTREAL,QC.,H1X 1L7

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

M o d e r n i o s

FUNERAL HOME
J.F. Willson & Sons

5784 Verdun Ave 
yerdun, QC. Tel:767-9956

Chateauguy,QC Tel: 691- 
123 Maple Blvd.
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