
LITUANIE INDEPENDANTE • INDEPENDENT LITHUANIA • 7722 George St., LA SALLE, QC., H8P 1C4 tel: 366 - 6220. $1 
Nr'6 (60-tieji metai)2001 koVO-MARCH 20 DVISAVAITINIS LIETUVIŲ. LAIKRAŠTIS . • CANADA

• • •
ĮVYK I U 

APŽVALGA
B. N.

ERDVIU STOTIS "MIR" 
BAIGIA SAVO KELIONES.

Šį mėnesį baigs pasku
tinę kelionę Rusijos erd
vių stotis "MIR”,kuri bus 
nuvairuota į Žemės pla
netą. Pranešama,Kad Ru
sija derasi dėl 2U0 inln. 
apdraudos, jeigu būtų pa
daryta kokia nors žala, 
dėl ko rūpinasi ypač Ja
ponija, nes "MIR” že
miausias ir paskutinės 
orbitos laukas bus virš 
Japonijos teritorijos.

Rusijos erdvių kontro
lieriai turi dioelį paty
rimą, atsikratant naudo
tais erdvių ryšininkais, 
gabenančiais į "MIR" rei
kalingus dalykus . ^ie bū
davo išmetami į okeaną.

Prie apdraudos prisi
dės 3 Rusijos bendro
vės. "MIR" nuleidimo da
ta numatoma kovo men. 
18-20d.d. Stotis veikė 15 
metų, nors buvo bent ke
letą pavojingų epizodų,

KANADOS LIETUVIU, FONDUI aukojo:
Po $100,- V.Plečkaitis, V.Kudžma, G.Kudžma, V. 

Radžius, J.Buivydas, E.Dalmotas; po$50,- S.Danai- 
tis, L.Jurionas, S.Kėkštas, L.Radzevičius; $30,- J. 
Burba; po $25,- N.Gray, R.Barisa; po $20,- A.Deks- 
nienė, A.Medelis , J.Dimskis.

Mirusiųjų atminmui už Ad. Mitalų, P.Radzeviciy ir 
Al. M italą,-po $50,- - L.Radzevičius.

Pagal testamentini palikimą. Kazys Baltrainaitis - 
$ 32,555.01.

SLA Hamilton - $ 4,472.83
AČIŪ už aukas} KLF

kompiuteriams praradus 
kontrolę.
• Rusijos žvalgybos agen
tas Evgeni j Toropovas.bu- 
vęs paskirtas dirbti Ot- 
tawoje, Rusijos Amba
sadoje, pasitraukė iš sa
vo pareigų praeitų metų 
gruodžio mėnesį. Tuomet 
Maskvos spauda pranešė 
ir Kanados specialūs dar
buotojai išsitarė, kad 
aukšto rango Rusijos tau. 
nautojas paprašė Kana
dos politinio prieglobs
čio.

Šis įvykis pasirodė tu
rįs kažkokį ryšį su ne
seniai atidengto FBI žval
gybos agento Robert 
Philip Hansennb istorija, 
dirbusio Maskvai.

Kiek žinoma,mūsų šni
pai Kanadoje labiausiai 
susidomėję mokslo ir tecit- 
nologijos atradimais.Leng
viausias kelias prisikasti 
prie šių šaltinių yra da
ryti spaudimą rusų imi
grantų tarpe, kurie dirba 
siuose sektoriuose.
• Sąryšyje su paplitusia 
ir labai drastiškai kontro- ,■ 
liuojama, galvijų liga An

- Pavasari, kur tu? Nuotr.R.R.Otto

glijoje, Europos Sąjun
gos Mokslinis Konsulta
cinis Komitetas praneša, 
kad yra galimybė ir Lie
tuvoje atsirasti keinpin- 
ligė ("mad cow") apkrės
tų galvijų.

Kaip žinoma, šią ligą 
sukelia galvijų maitini
mui vartojami mėsos ir 
kaulų atliekų priedai.Tik- 
rumoje-toks maistas vi
siškai neatitinka vegeta
riškai galvijų prigimčiai 
ir perdirbtos gyvulinės 
atliekos pašarui sunkiai 
sunkontroliuojamos.

Anglijoje, sunaikinus 
dešimttūkstantinės ban
das, epidemiją tikimasi 
sulaikyti, tačiau ta liga 
jau pasirodė kai kur Ita
lijoje ir Prancūzijoje bei 
Vokietijoje.

Lietuvoje Žmonės pra
dėjo daugiau pirkti 
paukštieną ir kiaulieną, 
atsisakydami jautienos.
SUSIDOMĖJO INTERNE
TO /TINKLALAPIO/ 
GALIMYBĖMIS

Rusijos prez.Vladimir 
Putinas paskyrė 40 mi
nučių kontaktui su 

pasauliu, tiesiogiai iš 
Maskvos, perduotą BBC. 
Pasveikinęs daugiausia 
jaunimą, jis gynė Rusi
jos politikų Čečėnijos at
veju. Gyrė sovietų Švie
timo sistemą ir 
užtikrino, kad jis veda 
savo kraštą į platesnę 
demokratiją.

Pasinaudodamas plačia 
auditorija, jis įspėjo, kad 
jeigu Amerikos prez. 
G.W.Bushb administracija 
atsitrauks nuo 19'72m.su
sitarimo, draudžiančio 
valstybines raketines gy
nybos sistemas,"visa tarp
tautinio saugumo struktū
ra sužlugs".

BBC moderatorius sa
kė, Kad daugiau kaip 
15.000 Klausimų buvo pa
tiekta iš Rusijos tinkla- 
lapio naudotojų, taip pat 
atėjo klausimų iš Angli
jos, Šveicarijos, Dani
jos, Texas, San Diego ir 
net Australijos.

Kremliuje buvo įreng
ta speciali studija ir 
šiai laidai buvo ruoštasi 
2 mėnesius.

Prez. V.Putintas tarpe 

kitų žinių, pasaKė, jog 
netrukus jis patieKsiąs 
savo Parlamentui "visą 
pakietą siūlymų", Kaip 
reformuoti Rusijos teis
minę sistemą,ilgiausiai 
belaukiančią pakeitimų 
per jo 1 metų preziden
tavimo laiką". Taigi, ko
rupcijos paslėpti nebe
įmanoma ir gal bent bai-. 
mė prilaikys įsisiautėju
sias vagystes ir kitus nu
sikaltimus.

Daugelis Rusijos jau
nimo klausė, ką mano 
daryti V.Putinas apie 
žlungančią švietimo sis
temą Rusijoje.

"AŠ manau, kad kai 
kurie mūsų buvusio gy
venimo elementai, sovie
tinio gyvenimo, verti 
prisiminti maloniai" - at
sakė jis. "Švietimas, me
dicina ir mokslas tai 
buvo sritys, kuriomis bu-, 
vusi Sovietų^ Sąjunga, ga
lėtų visai užtarnautai di
džiuotis".

Nepaminėjo tik, kad 
geriausia visame tame 
buvo tai, kad mokslas 
nemokamas.
• JAV Teismas griežtai 
nubaudė Ingridą Sabonie- 
nę, 30m.amžiaus, už pa
kartotinai neblaivų vai
ravimą automobilio. Vie
nu atveju,ji tokiame sto
vyje? vyko atsiimti savo 
vaikų iš mokyklos ir pa
šaliečiai pranešė polici
jai.

Jai paskirta piniginė 
bausmė ir ilgam laikui 
atimtas vairavimo leidi
mas. Oregono valstijos 
teisėja, atsižvelgdama į 
šeimos padėtį, paskyrė 
ne kalėjimą, o 32 dienas 
namų arešto.

Reikia linkėti, kad In
gridai Sabonienei pavyks 
terapijos pagalba rasti 
išeitį iš ją. kankinančių 
problemų.

PRISAIKDINTAS QUE- 
BECO PREMJERAS.

š.m.kovo mėn.8d.Ber
nard Landry buvo pri
saikdintas 28-ju Quebeco 
provincijos Premjeru.

Savo žodyje pabrėžė, 
kad jo vadovaujama vy
riausybė yra įsipareigo
jusi "išspręsti Quebeco 
nacionalinį klausimą ir 
taip pat toliau dirbti,kad 
finansai būtų teisingai 
pa'skirstyti".

Naujasis kabinetas tu
ri 24 pilno rango minis-’ 
terius, 4-žemesnio (ju
nior) rango.

Didžiausias siurpryzas, 
kaip skelbia vietos žur
nalistai, yra žymaus te
nisininko Richard Le
gendre paskyrimas pagelb. 
ministeriu turizmo, spor
to ir laisvalaikių užsi
ėmimų reikalams. R.Le
gendre, dirbęs direktoriu
mi Tennis Canada orga
nizacijoje Mon trealyje> su
kėsi sieksiąs vietos Na
cionalinėje Asamblėjoje.

Didžiai iškritikuota už 
savo darbą buvusi Svei
katos ministere Pauline 
Marois, gavo tikrai ne
mažiau atsaKingą darbą- 
finansų ministerės postą. 
Jai priklausys mokslo, 
tyrimų ir technologijos 
sritys.

Naujuoju Sveikatos mi
nisteriu tapo Remy Tru
del, buvęs L.Bouchardb 
Kabinete agrikultūros mi
nisteriu.

R.Trudei žadėjo įvyk
dyti Clair Komisijos re
komendacijas ir sudaryti 
šeimos daktarų grupes.

Agnes Maltais paskirta 
pagelb. ministere Sveika
tos ir Socialinės Rūpy
bos reikalams.
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We acknowledge the financial support of the Go
vernment of Canada through the Publication Assis
tance Program (PAP).
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• men. 13d. 
vykusiame Lietuvos žem
dirbių suvažiavime Pre
zidentas Valdas Adam
kus nuvylė klausytojus, 
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Kurie turėjo iliuzijų 
žeinės ūkio ateities, 
pasakius, kad reikia 
dyti realią žemes 
poIitiKą,o nesiremti 
pažadais. V. Adamkus 
metė 
maisto 
rinką 
"Kai i 
grįžti 
kos reguliavimo, 
pasakyti aiškiai 
atgal neįmanoma”, 
iššaukė apie 6.000 
važiavimo dalyvių nepri
tarimą - švilpimu.

reikalavimą
> produktų vidaus 

importo muitais, 
kas iš jūsų siūlo 
prie buvusio rin- 

Laikas 
grįžti 

Tai 
su-

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

P .S. Bendradarbiu ar korespondentų spausdinamos mintys ne— 
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraifiai gedi ' 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, gražinami tiĄ 
is anksto susitarus. Už skelbimų turini redakcija, arba 
leidykla neatsako.

• Kovo men. 13d. Prezi
dentui George vV.Bushui 
skiriamuosius raštus 
kė naujai paskirtas 
tuvos amoasadorius 
gandas Ušackas.

Lie- 
Vy-

Lietuvoje

G.W.Bushui, beisbolo 
aistruoliui ir buvusiam 
JAV profesionalų beisbo- 
LJS k:xnin°Kuirvxul. 
X8s tteiKė iš Meiuios 

medinę beisbo- 
ir krepšinio ap-

atsivežtą 
lo lazdą 
rangą.

9
B.N.

MOKYKIMĖS GYVENTI ČIA IK DABAR

Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus kalba visuomenei per televiziją

• Šiuo metu Lietuvos 
kariuomenė turi tik vie
ną brigados generolą - 
kariuomenės vadą Joną 
Kronkaitį. Pagal praėju
siais metais priimtą Sei
mo nutarimą, iki šių me
tų pabaigos kariuomenė
je tegali būti paskirtas 
tik vienas admirolas.

Seimo Nacionalinio Sau* 
gurno ir Gynybos komi
tete svarstoma galimybė 
padidinti generolų skai
čių Lietuvos kariuome
nėje, nes tuomet būtų 
galima svariau aptarinė
ti stojimo į NATO klau
simus,

Dabar, bendraujant ka
rininkams, iškyla sunku
mų dėl laipsnių skirtu
mo. Kartais į susitiki
mus su užsienio gene
rolais iš Lietuvos vyksta 
štabo viršininkas, turin
tis pulkininko laipsnį.

Šiuo metu Lietuvos ka
riuomenėje yra trys ka
riškiai, kurie pagal įsta
tymą atitinka reikalavi
mus gauti generolo laips
nį.

• Lietuvos Viešbučių Aso
ciacijos ir Turizmo Fon
das pasirašė tarpusavio 
bendradaroiavimo sutartį. 
Tai suteikia naujas gali
mybes užsisakyti viešbu
čius internetu ir už su
teiktas paslaugas mokėti 
mažiau.

K.PRUNSKIENĖS LOGIKA 

"LIETUVOS RYTE" 
kovo mėn. 14d.rašoma,kad 
Naujosios Demokratijos 
pirm.K parlamentarė 
K.Prunskienė svarsto ga
limybę dalyvauti 2002 
metais vykstančiuose 
Prezidento rinkimuose.Ga 
lutinį sprendimą pa
skelbs iki šių metų pa
baigos. Sektinu pavyz
džiu K.Prunskienė nuro
dė Suomiją ir Latviją, 
ten prezidentėmis išrink
tos moterys. Tik pamir
šo paminėti, kad šiuo at
veju nėra palyginimo,nes 
jos nebuvo KGB šnipės, 
o K.PrunsKiene-raganavo.

Publikacijoje taip pat 
kalbama ir apie kitus ga
limus kandidatus į Pre
zidento postą. Minimi 
A.Kubilius, A.BrazausKas, 
a.Paulauskas, K.Glavec
kas, K.Bobelis, L. Andri
kienė, J. Kairys.

Norėčiau glaustai aptarti kelis paties gyvenimo šiandien iškeltus klausimus. Noriu pasisakyti dėl 
aštrėjančių visuomenės ir valdžios santykių, dėl interesų grupių pasipriešinimo Baudžiamojo proceso 
Kodekso pataisoms, dėl nesiliaujančios prievartos prieš vaikus.

Pastarųjų dienų įvykiai rodo: esame netoli kritinio taško, kai didėjančios socialinės įtampos ir valdžios 
neryžtingumas gali mus išmušti iš pažangos kelio. Daug sunkių neišspręstų socialinių problemų 
susikaupė dėl laiku neįvykdytų reformų, dėl nerealios ankstesnių valdžių politikos. Gerai suprantu, 
kokioje sunkioje padėtyje yra atsidūrusios atskiros mūsų visuomenės grupės. Vyriausybė turi stengtis 
pagal išgales joms padėti. Tačiau negalime grįžti į radikalių, bet nepagrįstų reikalavimų ir tuščių pažadų 
dalijimo laikus. Negalime lėtinti Lietuvos modernizavimui būtinų pertvarkų.

Neturime teisės gyvybinių atkurtos valstybės interesų ignoruoti dėl vienokios ar kitokios politinės 
konjunktūros. Dar pernai kai kurios šaliai reikalingos reformos buvo atidėtos dėl artėjančių Seimo 
rinkimų. Šiandien vieni politikai jau kalba, kad svarbių sprendimų negalima imtis dėl būsimos 
prezidentinės rinkimų kampanijos, o kiti jau vėl dosniai dalija žmonėms nerealius rinkimų pažadus.

Mokykimės gyventi čia ir dabar: ne bėgdami nuo užgriuvusių problemų, bet jas įvardydami ir laiku 
spręsdami. Neužmirškime: pastarieji dveji metai Lietuvai ypatingai svarbūs. Šiandien privalome telkti 
jėgas, o ne dirbtinai aštrinti partijų tarpusavio priešiškumą. Matydami skirtingus visuomenės grupių 
interesus, tarkimės ir ieškokime bendrų nacionalinių siekių, bet nekurstykime karo tarp kaimo ir miesto, 
tarp tarnautojų ir verslininkų. Privalome siekti piliečių solidarumo - būtino valstybės pagrindo.

Dėl R.Pakso dalyvavi
mo rinkimuose, Seimo 
Liberalų frakcijos se
niūnė D.Kutraitė tei- 
gia:”Gerai jį pažindama, 
manau, kad jis pasiren
gęs viskam, kas pailgin
tų kadencijos amžių ir 
sutvirtintų Vyriausybės 
darbą. Tai būtų auka, 
svarbi politiKai”.

RADO GARBINGĄ 
SPRENDIMĄ.

RESPUBLIKOS publika, 
cijoje ’’Legenda Jonas 
Gricius dėstys Muzikos 
Akademijoje be atlygini
mo" rašoma, jog žymus 
kino operatorius J.Gri
cius po* drastiškos pensi
ninkų reformos, kai 
dirbantys pensininkai ne
tenka pensijos, dėstys 
Muzikos Akademijoje ir 
toliau, bet atlyginimo už 
darbą negaus.

RESPubLIaOJE patei
kiamame pokalbyje, jis 
pasakė: "Negaliu imti ir 
pamesti savo 14 vaikinų 
operatorių kurso vien to
dėl, Kad oficialiai iš
ėjau iš darbo aplinkybių 
priverstas. Dirbsiu su sa
vo studentais dar pus
antrų metų, kol jiems 
bus įteikti diplomai".

Manau, kad net liberali valdžia šiuo metu privalo siekti didesnio socialinio teisingumo, būti jautresnė 
vargstantiems žmonėms, daug atidesnė smulkiems ir vidutiniams verslininkams. Ir žinoma, jokia valdžia 
negali tikėtis žmonių pagarbos, jei ir toliau mokės pareigūnams didžiules pašalpas už prastai atliktus 
darbus. Todėl raginu Seimą kuo greičiau pataisyti įstatymus, kad tokia praktika liautųsi. Žmonės 
šiandien pagrįstai pasigenda teisingumo. Kad jo būtų daugiau, turime nedelsdami taisyti Baudžiamojo 
proceso kodeksą. Pateikiau Seimui jo pataisas, siūlydamas supaprastinti bylų nagrinėjimą. Šios pataisos 
skirtos ne kam kitam, bet piliečių teisėms ginti. Beje, jos įteisintų ir europinę nuostatą, kad krata 
žmogaus bute gali būti atlikta nusprendus tik teismui, o ne vienam prokurorui. Kaip ir tikėjausi, mano 
pasiūlymai sulaukė tam tikrų grupių pasipriešinimo. Tačiau neturime leisti, kad šios grupės, gindamos 
siaurus savo interesus, primestų valią visiems Lietuvos žmonėms.

Negaliu nutylėti ir dar vieno, man ir jums ypatingai skaudaus, klausimo - nesiliaujančio smurto prieš 
vaikus. Asocialių šeimų Lietuvoje nemažėja. Vis šiurpesnės tragedijos rodo: mūsų vaikai gali būti 
asocialių tėvų nukankinti abejingos ar bejėgės visuomenės akivaizdoje. Jei nepajėgiame išgelbėti 
alkoholyje skęstančių tėvų, privalome nuo jų savivalės gelbėti vaikus.

Ir tai ne tik valdžios, bet visų mūsų, Lietuvos žmonių, reikalas. Tai mūsų žmoniškumo, mūsų atjautos, 
pagaliau mūsų civilizuotumo klausimas. Mažas žmogus nėra ir negali būti paverstas niekieno, net savo 
tėvų, nuosavybe. Jo prigimtines teises, jo gyvenimą turime ginti visi - matydami, kas vyksta greta mūsų, 
ir netylėdami.

Kur kas didesnės atsakomybės norėtųsi iš valstybės tarnautojų. Ne kieno kito, bet mero pareiga (ziūr. 3 psl. 
2 psl.

Dešimtasis Kauno meras
Erikas Tamašauskas

Kaune, kovo men. 11d. 
per 300 kviestinių sve
čių susirinko Kauno Ro
tušėje, kur vyKo desimto- 
jo miesto mero Eriko Ta
mašausko inauguracinės 
iŠKilinės.dalyvavo Seimo 
nariai, Kauno arkyv. me
tropoli tas^ Sigitas Tanike- 
vičius, užsienio diploma
tai ir kiti svečiai.Kauno 
merui įteiktas sidabrinis 
miesto raktas. "Medinio 
laikas jau baigėsi,Kaune 
prasideda sidabro era’’- 
pasakė naujasis miesto 
vadovas.

Po iškilmių jis Rotu
šes Aikštėje pasveikino 
susirinkusius kauniečius, 
linkėdamas baigti liūdėti 
ir būti' linksmiems".
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Ar norite daugiau sužinoti apie 
vyriausybės teikiamas paslaugas?
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• Naujo darbo paieška
• Nuosavo verslo pradžia
• Priėjimas prie interneto

• Tėvystės/motinystės atostogas.
• Išėj imo į pensij ą planavimas
• Energijos taupimas Jūsų namuose

Pasidomėkite šimtais Jums prieinamų paslaugų. Paskambinkite mums ir asmeniškai 
pasikonsultuokite su mūsų agentu anglų arba prancūzų kalbomis. Apsilankykite mūsų 
tinklapyje. Arba užsukite į artimiausią Kanados vyriausybės paslaugų centrą (Centre 
d'accės Service Canada / Service Canada Access Centre).

escnpteur / ATME 
1 800 465-7785 Canada

____________—

• Bendra Lietuvos ir 
Danijos įmone "MINIJOS 
NAFTA", įkurta 1995m. 
tapo šiuo metu didžiau
sia naftos gavybos įmo
ne Baltijos valstybėse. 
Naftą išgauna iš 4- rių 
telkinių, naudodama 16 
gręžinių.

Per šįų metų sausio 
mėnesį MINIJOS NAFTA 
išgavo 14.6% daugiau 
naftos, negu per praeitą 
gruodžio mėnesį.

Š.m. vasario mėnesį 
įjungtas veiklai naujas 
gręžinys šiuparuose.

2000-taisiais daugiau
sia buvo investuota į 3 
naujus gręžinius ir į naf

MOKYKIMES GYVENTI ČIA IR DABAR

pasirūpinti, kad Vaiko teisių apsaugos tarnyba veiktų efektyviai, kad joje dirbtų kvalifikuoti žmonės, kad 
ji būtų reikiamai aprūpinta.

tos paieškas. Taip pat 
paskirta 0.8 mln.litų 
darbuotojų mokymo prog
ramai.

MINIJOS NAFTOS ge
neralinio direktoriaus pa
vaduotojas yra Ignas Vai- 
čeliūnas.

Gen.direktorius yra 
Thorn M.Haselton. Jis pa
reiškė, jog "š.m. sausio 
mėnesio rezultatai rodo, 
kad per praėjusius me
tus investuodami į nau
jas technologijas ir nau
jus gręžinius, mes 
elgėmės teisingai".

Atrodo, kad ši sėkmin
ga veikla galėtų būti pa
vyzdžiu kaip verta tvar

kytis ir mokytis, imantis 
naujų, svarbių gamybos 
projektų.

PASKIRTOS "DIRVOS" 
NOVELES KONKURSO 
PREMIJOS 

"Dirvos"Novelės 38-to 
Konkurso Komisija, ku
rią sudarė Zita Krukonie- 
nė, Stasys Goštautas ir 
Skirmantas Janušonis,per
skaitę ir įvertinę gautas 
noveles, pirmą premiją 
$50U- paskyrė Alytei Va- 
lentukevičiūtei, gyvenan
čiai Druskininkuose už 
novelę vardu "Talentų 

mokykla" ir antrąją pre
miją $3U0-paskyrė Ingri
dai Saulytei,gyvenančiai 
Kaune, už jos novelę (nė
ra pavadinimo).

• Minint Mažosios Lietu
vos kronininkės Ievos Si
monaitytės 104-sias meti
nes, Klaipėdos viešojoje 
bibliotekoje įteikta ra
šytojos literatūrine pre
mija.

Penkioliktoji Klaipė
dos Apskrities literatū
rinė I.Simonaitytės pre
mija šiemet paskirta ra
šytojui Juozui Šikš
nelių^ už romaną "Kry
žiau žalio medžio".

• Prieš Naujuosius 2001- 
metus Tomas Šernas,vie
nintelis likęs gyvas mui
tinės inspektorius po Me
dininkų žudynių 1991 me 
tų liepos 31 dieną,paštu 
gavo standartinį prane
šimą. "Informuojame,kad 
priėmus naują pensijų 
mokėjimo įstatymą,jums 
nebebus mokama valsty
binė pensija"-pranešė So
cialinės apsaugos ir dar
bo ministerija.^

Invalido vežimėlyje sė
dintis 39 metų T.Sernas 
turėjo pasirinkti: pensija 
arba darbas.

Jis, buvęs peršautomis 
smegenimis, ilgai para
lyžuotas, apdovanotas 
aukščiausiu Vyčio Kry
žiaus 1-ojo laipsnio or
dinu, dabar jau sugeba 
dirbti. Turi žmoną ir au
gina dukrelę.

Manau, kad nedelsiant būtina pašalinti ir įstatymų spragas, dėl kurių asocialiose šeimose kenčia ir žūsta 
vaikai. Šiandien pateikiau Seimui Santuokos ir šeimos kodekso bei Vaiko globos įstatymo pataisas.
Jomis siulau įteisinti nuostatą, kad tais atvejais, kai piktnaudžiaujant tėvų valdžia kyla reali grėsmė
vaiko sveikatai ir gyvybei, vaiko teisių apsaugos tarnyba arba policija nedelsiant suteikia jam reikiamą 
apsaugą. Taip pat siūlau nustatyti, kad sprendimas grąžinti vaiką tėvams priimamas tuomet, jeigu tai 
neprieštarauja vaiko interesams ir tokią valią išreiškia pats vaikas, gebantis suformuluoti savo nuomonę.

Alma Adamkienė ir prez.Valdas Adamkus Kudirkos Naumiestyje 1998m.

Nuotr.

Džojos Barysaitės

2001.111.20.

Labai prašyčiau teikiamiems įstatymų projektams Seimo narių paramos. Prašyčiau jūsų, pilietės ir 
piliečiai, didesnio dėmesio mūsų vaikų likimams.

VILIOJA LIETUVOS 
MOK YTOJUS

Didžioji Britanija kvie
čia mokytojus iš Lietu
vos darbui. Labai pa
geidaujami fizikos, che
mijos, pradinių klasių, 
neįgalių vaikų mokyto
jai bei pedagogai, gerai 
mokantys anglų kalbą.

Jiems garantuojama 
Anglijoje mokytojams 
įprasta 14 tūkst.litų per 
mėnesį alga.

Darbo Biržos Užsienio 
Ryšių Skyriaus vadovė 
Lionginą Beinoravičienė 
teigė, kad paraiškas dirb
ti Anglijoje jau pateikė 
145 pedagogai. Iš jų bu
vo pasirinkta apie 50 
žmonių. Galimybę gauti 
legalų darbą Vakaruose 
jau įgijo 13 moKytojų.

• Paskelbus varžytines 
bendrovės "Tauragės dar
žovės", ją įsigijo Lie
tuvos pirkėjai.

• Per vienuolika 20u0m. 
mėnesių Lietuvoje par
duoti 644 nauji sunkve
žimiai. Specialistai tikė
josi, kad jų bus nupirkta 
iki 500 per visus metus. 
Malonus siurprizas!
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PRANEŠIMAS IR KVIETIMAS

Norėtume pranešti, kad 2000m. gruodžio mėn. 
2(Jd.įsteigtas, ir 2001m. sausio mėn.Scl., t.y. Vinco 
Mykolaičio gimtadienio išvakarėse, Lietuvos Res
publikos Teisingumo Ministerijoje įregistruotas Vinco 
Mykolaičio-Putino Kultūros Paramos Fondas.
Fondas numato remti:
1. V.Mykolaičio-Putino kūrybos tyrinėjimus, jos 
populiarinimą Lietuvoje ir svetur.
2. V.Mykolaičio-Putino suformuluotų idėjų bei 
problemų nagrinėjimą, jo meno tradicijų bei princi
pų plėtojimą, jų sklaidą Lietuvos švietimo sistemoje 
3.iškiliausius lietuvių meno ir kultūros tyrinėjimus.
Fondas numato premijomis pažymėti ryškiausiai hu
manistines vertybes atskleidžiančius meno ir kultū
ros reiškinius.

Visus, kas vertina V.Mykolaičio-Putino kūrybą, 
brangina jo atsidavimą savo kraštui ir jo kultūrai, 
kam rūpi palaikyti brandžiausias ir patvariausias 
Lietuvos dvasinio gyvenimo tendecijas, padedančias 
puoselėti kultūros vientisumą ir priešintis gyvenimo 
destrukcijai,

kviečiame paremti V.Mykolaičio-Putino Kultūros 
Paramos Fondą.
a)patarimais, b)pasiūlymais, c)lėšomis ir d)solidaru- 
mo jausmu.

Apie savo apsisprendimą tapti V.Mykolaičio-Puti
no Kultūros Paramos Fondo rėmėju ar rėmėja, pra
šytume pranešti šiuo adresu: V.Mykolaičio-Putino 
Memorialinis Muziejus, Tauro g. 10-3, 2001 Vilnius 
arba tel.(8-22)62 44 80; Fondo a/s 1266001609, va
liutines sąskaitos Nr.2931006093 Lietuvos Taupomo
jo Banko Sostinės skyriuje, banko kodas 60111.
Steigėjai:
Birutė Butkevičienė, Irena Kostkevičiūtė, Kęstutis 
Lipeika, Meilė Lukšienė, Justinas Marcinkevičius, 

•Marcelijus Martinaitis, Vytautas Martinkus, 
Krescentius Stoškus, mons.Kazimieras Vasiliauskas, 
Giedrius Viliūnas, Vanda Zaborskaitė.

Fondo Valdybos Pirmininkas Krescentius Stoškus.

NUO DO-RE-MI IKI LAKŠTINGALOS

Montrealyje, Klondike restorane sol.Giną po koncerto aplankę iš kairės: 
H.Celtorius, už jo V.Žižys, J.Viliušis, L.Stankevičius, sol.Giną, už jos 
V.Stanekevičiene, M.Čapkauskas, priekyje E.Lymantienc ir A.Lymantas, Bronė 
ir Jonas Malaiškos.

Gina kon-

i Ka-

Aloyzo pokštai Lietuvoje
Tarpe įvairių personažų Montrealio lietuvių tel

kinyje pažymėtini 3 Stankevičiai: broliai Aloyzas, 
Liudąs ir koinp.mųz.Aleksandras, Aloyzo sūnus.

Abu broliai' šalia lietuvių kalbos, puikiausiai 
šmaikštauja prancūziškai, angliškai, rusiškai, lenkiš
kai, dar nepamiršo ir vokiečių kalbos.

Visi gabūs, žinomi savo srityse, šį kartą parašy
sime apie stiprios vaizduotės nešiojamą Aloyzą - 
Alain Stanke. Jis, kaip žinome, daugeliu talentų 
apdovanotas, gerai žinomas Quebec's, Montrealyje ir 
Paryžiuje.

Pries kiek laiko lankęsis Lietuvoje, nepaprastai 
susižavėjo liaudies medžio skulptūromis. Sugrįžęs į 
Kanadą, rimtai pasinėrė į šią meno sritį, suruošė 

- gerai įvertintų parodų.
Paskutiniu metu jis (buvęs vienu tos rūšies pio

nierių), slapta kamera TV3 laidoje pradėjo rodyti 
serijos "išdykusi kamera" (rengiamą kartu su "VKS 
Studija") epizodus. Vienai temai pasirinko Lietuvą. 
Laidos rengėjai nutarė stebėti, kaip žmonės reaguo
tų į turtingo arabo viešnagę.

Atvykęs į Lietuvą, Aloyzas persirengė arabų 
šeichu, vardu šarifas, prisistatė multimilijardieriumi, 
valdančiu 3 naftos bendroves. Kad nebūtų abejonių 
dėl jo vizito oficialumo, jis pasikvietė dalyvauti tik
rą politiką - buv.Seimo narį Vytautą Bogušį. Anot 
laidos rengėjų, jis buvo pasirinktas kaip mažiausiai 
piktas politikas" - rašo Lietuvos Televizijos ema 
leidžiamame priede žurnalistas Virginijus Mičiulis, 

"Šeichą Šarifą" visur lydėjo asmeninis 
sekretorius "arabas" , būrelis stambių asmens sargy
binių, du vertėjai (iš prancūzų į anglų kalbą) ir 
juodas tarnas.

rengi-

Vidu -

pre m

Mitchel

Buvo pakviestas į filmavimus būrys tikrų 
žurnalistų, tarp jų iš "VKS studijos", tad kameros 
slėpti nereikėjo.

Visiems susidomėjusiems buvo sakoma, kad 
svečias atvyko į Vilnių tartis dėl miesto apsodinimo 
palmėmis.

Šeichas Šarifas su palyda įžengė į nekilnojamo 
turto agentūros "Centro Klubas" biurą, Vilniaus 
centre. Visi išpūtė akis, o darbtuotojams vertėjas 
paaiškino, kad šis multimilijardierius norėtų įsigyti 
namą Vilniuje, tačiau milijono litų vertės namas 
prie Žaliųjų Ežerų jam netinkąs, kaip buvo siūlyta. 
Jis sakėsi planuojąs persikraustyti su visa šeima - 

4-riomis žmonomis ir 16 vaikų.
"Netoliese matėme nuostabią pilį. Norėčiau

4 psl.

Montrealyje vykusioje, garsiojoje Pasaulinėje parodoje EXPO’67 Gina dainavo 
solo, dainavo kartu su La Cigale dainininkais-kolegomis. Padainavo taip pat 
ir su mūsą Montrealio Aušręs Vartų Vyrų Oktetu, akamponuojant M me 
Madeleine Roch.

Kaio dar atsimename, lietuvių telkinys labai reikšmingai pasirodė šioje 
Pasaulinėje Parodoje tautodaile, šokiais,meno paroda, o dainavimas buvo labai 
svarbi proga atkreipti demesj į lietuvių indėlį.

"Tai buvo labai idomus,kūrybingas laikotarpis. Atlikome daugybę koncertų, 
dalyvavome ir konvencijų bei parodų renginiuose, o Quebec’o miesto Žiemos 
Festivalio rengėjai pakvietė mane ir mano La Cigale kolegas net tris kartus 
padainuoti.”

Didesnis įvykis buvo 1969 m. mano koncertas su žymiu bosu Jacques Pratt, 
Plateau Auditorijoje, akompanuojant Mme M.Roch. 4The Gazette" kritikė 
Frances Coltman nepagailėjo malonių komentarų abierns solistams. "Labai 
išgyrė mano lietuviškas dainas",- sakė Gina.*Tvirtino, jog turiu labai plačios 
skalės balsų. Galiu dainuoti lyrines, koloratūrines ir dramatines roles- parti
jas."

Koncertų eilė vyko ne vien tik Montrealyje, bet visoje Quebec’o provincijoje 
- jų visų išvardinti neįmanoma. Tai buvo labai intensyvus, maloniai prisimin
tinas laikotarpis. Žinant linksmą solistės būdą, aišku, kad ji visur laimėdavo 
simpatijas tiek publikos, tiek ir kolegų tarpe.

Gausus dainavimas pradėjo varginti balsą. Teko ieškoti naujos balso mokyto
jos. Laimingu sutapimu Quebec’o valdžia tuo metu pakvietė iŠ Milano, 
Italijos solistę Liną Narducci ir jos vyrą, Antonio Narducci- abu iš La Scala 
Operos. Apie tai ji sako: "Aš buvau labai laiminga, kad pradėjau su ja 
dirbti. Tarp mūsų išsivystė didelė draugystė, kuri tęsėsi eilę metų. Ir jeigu 
dar šiandien, tai šen, tai ten padainuoju, tai tik jos, tos mokytojos, dėka."

Vis prisimindama^ La Cigale, Gina prisimena eilę žymių, atsilankiusių į tuos 
Operos vakarus, žmonių. EXPO metais ateidavo svečių ir iŠ viso pasaulio. 
"Mano geri prieteliai, Marytė ir VacysŽižiai atvedė tuomet čia atvykusį 
sol.Vaclovų Daunorą su kitais muzikais is Lietuvos. Jie buvo maloniai nuste
binti, susitikę, pirmą kartą pakliuvę į ši laisvo krašto žemyną- į Kanadą, o 
dar ir į Montreal!, ir į Pasaulinę parodą.... La Cigale jis, paprašytas, padai-
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Po koncerto lietuvių renginyje Montrealyje: K.Barteška, H.Nagys. sol.Gina, 
(neatpažintas), Alf.Puzarauskas, (neatpažintas).

Sol.Gina su

Br

Angeles

te Raimonda

Apeikyte ir sol.

Rimvydu Dabsiu

koeertavo Los

navo ariją^ ir sukėlė smarkias ovacijas.
Vieną karta buvo atvykusi ir žurnaliste "La Patrie" laikraščio korespondente 

- kritikė, Suzanne Piuze. Aprašyme ji paskyrė visą puslapį, aptardama Ginos 
dainavimą: " Jos atsiliepimai apie maner vieni iŠ palankiausių, kokius as 
turėjau. Ji parašė, kad Gina dainuoja taip laisvai ir natūraliai, kaip ir 
alsuoja: lakštingalos lengvumu ir didele meile savo menui". Taigi, pirma 
kartą buvo panaudotas "lakštingalos" titulą.

1970 m. Operos Klube La Cigale įvyko'nelaimė- sprogimas, o po to gaisras. 
Taip dramatiškai pasibaigė solistų kvarteto epocha.

Po Šio sukrečiančio įvykio sol.Gina Capkauskienė sumanė išmėginti laimę 
Europoje. Visą vasarą ruošėsi programoms: operų arijas vokiečių kalba, nes 
buvo girdėjusi, kad Austrijoje ir Vokietijoje operos dainuojamos vokiečių 
kąlba.

>‘Tą rudenį, 1971 m. rugsėjo mėn. pabaigoje pianistė-akampaniatorė M.me 
Madelaine Roch ir aš isskridome kelioms savaitėms. Mano agentas Marcei 
Bousquet buvo suplanavęs perklausų eigą. Pradėjome Vienoje, Austrijoje ir 
tgsėme keliones ir perklausas toliau. Viskas butų buvę gerai, tačiau - visur 
gautas tas pat atsakymas: turiu atvykusi ten ir apsigyventi,- tuomet galimybė, 
yra koncertuoti."!

Gana ilgą laiką vyko dėl to derybos ir susirasinejimai. Nei Austrijoje, nei 
Vokietijoje niekas nenorėjo "svetimšalių^.

<(Tačiau t kelionė buvo labai įdomi. Susitikome malonių įmonių ir matėme 
daugybę operos spektaklių. Vienoje susitikau ir sol. Lilija Šukyte. Ji patvirtr- 
no: "Tu tik susipakuok ir atvažiuok čia. Tave, ant rankų nešios"1.

Lengva jai buvo taip sakyti, bet mano įsipareigojimai buvo kiti. Grįžau 
namo, ir projektas buvo pamirštas.

Buvau patenkinta, kad nuvažiavau ir pati pamačiau, kokia vyksta didžiulė 
kompeticija.

O Viena - padarė nepaprastą įspūdį - savo grožiu, savo muzikiniu turtingu-" 
mu",- prisiminė Gina.

Karo metu ,būnant. Vienoje, daugelis mūsų "dypukų" stebėjosi, kad beveik iš 
kiekvieno namo, atidarą langų, kiekvienu dienos metu skambėdavo pianino 
pratybos, ar jau pažengusių pianistą grojimai, Tiesiog neįtikėtina... O kaip 
baisu buvo, kuomet grėsė Vienos sunaikinimas, Hitleriui žlungant. Dėl švie
saus proto ir gal muziko širdį turinčio generolo sprendimo - buvo atšauktas 
Vienos sprogdinimas, artėjant sovietų kariuomenei. (bus daugiau)

200J.IU.20.

pasikalbėti apie ją" - mostelėjo Gedimino Pilies 
link Aloyzas. Susijaudinę tarnautojai ėmė vartyti 
Lietuvos knygą įstatymų, kuriais yra draudžiama 
pardavinėti tokius statinius. "Šeichas", koKį 
ketvirtį valandos klausinėjo, koks vaizdas matomas 
pro pilies langus, Kokiais medžiais ji apsodinta ir 
kt. Ir vis kartojo, kad nekalbėtų apie kainą, nes jam 
tai visai nesvarbu!

Derybos nutrūko, Kai tarnautojai staiga susigrie- 
bė:"Viešpatie, apie ką mes kalbame? Čia juk pilna 
žurnalistų! Parašys, kad pardavinėjame Gedimino 
Pilį!..." ir tik įteikė"Šarifui" vizitines korteles, jeigu 
kartais jo pageidavimai būtų realesni.

Sekantis etapas - Vilniaus Miesto Savivaldybė
je. Prie įėjimo būdičios merginos pašoko, pamačiu- 
sios vieną turtingiausių pasaulio žmonių ir išgirdu- 
sios, kad jis negalėjęs susitarti del Gedimino Pilies 
pirkimo, patarė, kaip patekti pas merą Artūrą Zuo- 
ką.

'Pati profesionaliausia ir šalčiausia buvo jauna 
mero sekretorė ir neperdaug sužavėta iškilminga 
delegacija. "Meras yra užsiėmęs, o jus apie savo 
vizitą iš anksto nepranešėte" - mandagiai, bet 
tvirtai ji atsisakė įleisti pas merą "garbius svečius" 
Nepakito jos nusistatymas, pranešus, kad merui 
atvežta brangių dovanų ir pažadas Vilnių apsodinti 
palmėmis. Sekretorė tiesiai atsakė, kad nieko ne
išeisią iš visa to, nes Lietuvos klimatas palmėms 
nepalankus.

"šeichas" keliavo toliau, aplankydamas mažes
nius miestelius. Nuoširdžiausiai buvo sutiktas 'Frakų 
pašte. Čia jis norėjo išsiųsti telegramas visoms ke
turioms savo žmonoms.

Kad ir labai nustebusios dėl tokio vizito, pašto 
darbuotojos maloniai paaiškino procedūrą.

"Čia yra telegramos tekstas" - padavė arabiškai 
primargintą lapelį vienas palydovų, nes"šarifas" 
nori žmonas pasveikinti jų gimtąja kalba.Sugalvokite 
kaip".

Merginos, susirūpinusios tarėsi, o asmeninis se
kretorius, žvilgtelėjo į laikrodį ir pranešė, kad 
atėjęs maldos laiKas. "Šeichas" ir jo delegacija 
suklupo ir ėmė kuo garsiau garbinti Alachą.

Vienas palydovų buvo pasakęs, kad tuos, Kurie 
bent kartą pasimeldžia su pačiu Šarifu, visą 
gyvenimą lydi sėkmė, nežiūrint kokios tautybės ar 
tikėjimo jie būtų.

Pora merginų naudojosi ta proga ir nuoširdžiai 
Kartojo arabiškus giesmės žodžius, kartu su svečiais 
lankstydamosios iki pat žemės. Kiti buvo nuostabiai 
tolerantiški kitokiai religijai.

Vienas pasiūlymų moterims ar merginoms, užtik
rinus, kad jo religija leidžia turėti 5 žmonas, buvo 
toks: Šarifas maloniai aiškino vienai nustebusiai, 
kaip rašo žurnalistas Virginijus Mičiulis, moteriškei, 
kad nebūtina iš karto tuoktis: jos vyras galėtų 
dirbti vienoje iš jo naftos įmonių. Jai įduodamas 
mobilų telefoną, siūlė tuojau jam paskambinti ir 
pranešti, kad atvažiuoja jo pasiimti.

"Maloni žinia Lietuvos vyrams ir vaikinams,kad 
jų žmonos bei draugės nepuola ant kaklo pirmam 
sutiktam multimilijardieriui" - rašo V.Mičiulis. Su
vilioti nepavyko nė vienos!..

Pats Aloyzas aiškino: "Noriu, kad žiūrovai juok
tųsi ne iš žmonių, kuriuos filmuoju, o iš situacijos, 
kurią sukūriame laidoje". Jis pastebėjo, kad Lietu
voje, žmonės sužinoję, jog buvo filmuoti, kartais 
įsižeidžia. Taip gerokai rečiau atsitinKa Kanadoje 
ar Prancūzijoje, kur A.Stanke yra taip pat sukūręs 
daug TV kameros pokštų.
(Pasinaudota "Lietuvos ryto" aprašymu) 
PIRKTINIS IK PASKUTINIS ŠOk1Š~

XXa. pradžios vakarėliuose buvo madinga "už
pirkti" šokį. Turtingesnis vyriškis, norėdamas 
pasipuikuoti, droždavo per gegužinės aikštelę prie 
muzikantų pakylos ir ten į apdairiai šalia atvožtą 
skrybėlę ar atdarą smuiko dėklą cinktelėdavo pa
kankamai svarų pinigą ir garsiai, kad visi išgirstų, 
užsakydavo: "Suktinį!" (Kadrilių, Krakoviaką, Pa- 
despaną ar kurį kitą). Tada nueidavo ir iškviesdavo 
patinkančią merginą. Niekas kitas neturėjo teises 
išeiti šokti anksčiau už "pirkėją". Jei šokyje buvo 
einama pora paskui porą, niekas neturėjo teisės ap
lenkti* "pirkėjo", jei reikėdavo, jis ir vadovaudavo. 
Kuo daugiau atsirasdavo pirkėjų, tuo daugiau mu
zikantai grodavo. Tačiau paskutinis šokis 
dažniausiai po ilgų "kaulijimų” būdavo grojamas 
muzikanto iš "iš malonės". Tiesa, kartais žiemos 
prašomi paskutiniojo šokio, muzikantai atsiliepdavo: 
"Su kailiniais!" Vadinasi, šokėjai turėjo trypti jau 
apsirengę, o muzikantai tyčia užgrodavo kokią 
trankesnę polkutę, kad kailiniuotieji nejuokais 
supluktų. (Gimtinės kalendorius),
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toronto Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje^ 
įsikūręs nuosavuose namuose -

PRISIKĖLIMO PARAPI
JOS KREDITO 
KOOPERATYVAS

š.m. kovo mėn. 12-14 
d.d. ši Kooperatyvo įs
taiga persikelia į. nau
jas patalpas: 3 Resurec- 
tion 
dasi 
nėję pusėje tarp Isling
ton 
skersai (Bloor)gatvės nuo 
Toronto policijos nuova
dos pastato.

Buvę Prisikėlimo P-jos 
Šventovės ir Pranciško
nų Vienuolyno pastatai 
su Kredito Kooperatyvo 
patalpomis 999 College 
gatvėje ‘yra parduoti.Ne
trukus bus nugriauti 
gyvenamųjų namų sta
tybai.

1573 Bloor St. West, Toronto, Ont. M6P 1A6

Road. Pastatas ran- 
Bloor gatvės šiauri-

ir Kipling gatvių,

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

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

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių.

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

UTAT LIETUVIŲ KREDITO
A ALjIVI 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

PARAMA praneša,kad už 
2ūuO metus grąžino na
riams VIRŠ MILIJONĄ
DOLERIŲ.
Lietuvių Kredito Koope
ratyvo PaRaMA valdyba 
maloniai praneša, kad už
baigus 2000 metus su 
geru pelnu, valdyba išmo
kėjo savo nariams:

GAVĖNIA

Gavėnia - susikaupimo ir rimties metas prieš 
Velykas, maždaug septynios savaitės iki minėtos 
šventės. Gavėnios paskirtis - atgaila ir Jėzaus 
Kristaus kančios prisiminimas, sielos apvalymas, pa- 

. si ruoši m as Velykų stebuklui. Tuo šis laikas panašus 
į acivetą. Paskutinė Gavėnios savaitė vadinasi Di
džioji. Gavėnios pabaigą sudaro trys Didžiosios die
nos: ketvirtadienis, penktadienis, šeštadienis. Be re
liginių tradicijų ir apeigų, atliekamų Didžiosios sa
vaitės dienomis, tautosaka sako, būta ir kitokių — 
magiŠKų: spėjami ateinančios vasaros orai ir derlius.

Didysis ketvirtadienis - namų 
maudymosi diena. Prasmingas visoks 
Sakoma, jei šią dieną nusiprausi ežere

■ oda taps sveika ir graži.

švarinimo ir 
apsivalymas, 
ar tvenkiny,

MOKAME UŽ:

kasd. pal. čekių sąsk. iki..........2.50%
santaupas.....................................2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk.......... 2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius 4.25%
180 dienų indėlius....... .............4.25%
1 m. term. Indėlius....... ..............4.50%
2 m. term, indėlius....... ..............4.75%
3 m. term. Indėlius....... ..............4.85%
4 m. term, indėlius....... ..............5.00%
5 m. term, indėlius....... ..............5.25%
RRSP Ir RRIF
(Variable)........................ .............2.50%
i m. Ind............................ .............5.00%
2 m. Ind............................ .............5.10%
3 m. ind. .............5.25%
4 m. Ind............................ ............. 5.35%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

PASKOLAS
Asmenines nuo.. 
neklln. turto 1 m.

7.80%
.7.35%

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

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

terminuotus indėlius ir 
taupymo sąskaitas) 1596 
papildomų palūkanų 
($513,000).
• UŽ asmenines ir ne
kilnojamo turto pasko
las grąžinta 10% sumo
kėtų palūkanų ($491,000).

Lapkričio mėnesį bu
vo išmokėta ar grąžinta J 
dar 1.00% iš viso, už j 
2000 metus, PARAMA 
išmokėjo taupytojams j 
16% papildomų palūkanų. I

Tai rekordinis pelno pa
skirstymas PARAMOS 
nariams.

Pinigai tiesioginiai per
vesti į kasdienines narių 
sąskaitas.
PARAMA RŪPINASI SA 
VO NARIAIS. Valdyba

tylos diena.Didysis penktadienis - pasninko ir 
vaikams, kitaip jieŠūkauti senoliai neleisdavę net 

bus neramūs visus metus.
LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

ir vandens šventini 
margučiai - gyvybė 

i: jei pučia šiaurė

Didysis sestadienis - ugnies i 
mo diena. Šią dieną marginami 
simboliai. Senoliai spėdavę orus 
vejas - atšiauri ateina vasara, jei pietų - karšta, j 
rytų - derlinga, o jei vakarų - lietinga.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais nuo 9 vx iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. Iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v.r, iki 3 30 v»P»P4 ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p, Iki 8 v.v,

AKTYVAI per 60 milijonu doleriu

PRISIKĖLIMO
pARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS ;

999 College St., Toronto, Ontario M6I! 1A8
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414

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

• Tremtinių Vaikaičių Mo
kyklai ’’Lietuvių Namai" 
Vilniuje aukojo: $40- 
O.Krasauskienė; $20-
S.Čeponienė.

MOKA UŽ:

PARAMA
AKTYVAI per 120 milijonų dolerių

už 30-89 d. term, indėlius 
už 90-179 d. term, indėlius 
už 180-364 d. term, indėlius 
už 1 m. term, indėlius

• 2001rn. Vyrų Senjorų
(1966m. gimimo ir vyres
nių) ir Veteranų (I961m.| 
gimimo ir vyresnių)Krep- 
šinio Pirmenybes vykdo 
Hamiltono LSK "Kovas", 
2001m. kovo mėn.31d. ir 
balandžio įnėn.ld. HamiP 
tone,unt. Informuoja: Ar
vydas Šeštokas,1411 Win
terbourne Dr., UaKvile, 
Ont. L6J 7B5. Tel: 905- 
829-2289 namų; 905- 829- 
2183 darbo; Faksas: 905- 
829-5641. E-mail: sesto- 
kas^ĮaoLcom

90-179 d. term. Ind.....................3.55%
180-364 d. term.lnd....................3.55%
1 metų term, indėlius............... 3.65%
2 metų term, indėlius ................3.85%
3 metų term. Indėlius............... 4.05%
4 metų term. Indėlius............... 4.25%
5 metų term. Indėlius............... 4.60%
1 metų GlC-mėn.palūk..............3.40%
1 metų GiC-met. palūk..............3.90%
2 metų GlC-met. palūk..............4.10%
3 metų GlC-met. palūk..............4.30%
4 metų GlC-met. palūk..............4.90%
5 metų GlC-met. palūk........... 4.95%
RRSP, RRIF ir OHOSP.

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

taupymo sąsk......................2.50%

6 psl.

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo.................8.25%

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

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

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

Duodame komercinius 
mortgičius Iki $750,000.

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

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

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

IMAME
už asmenines paskolas

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

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

- su keičiamu
nuošimčiu...

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

6.75%

DUODAME
• asmenines paskolas 

Iki $250,000
• mortgičius iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

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

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

■V:'.

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

N EPRIK LA U SOM A

http://www.talka.net
http://www.parama.net
mailto:parama@total.net
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Votre vie privėe, ęa nous regarde. 
Le Canada a une nouvelle loi pour protėger notre vie privėe. Dorėnavant, aucune 
entreprise rėglementėe par le gouvernement du Canada (par exerhple une 
institution bancaire, une entreprise de tėlėphonie, une sociėtė de tele
communications ou une entreprise de transport) ne peut recueillir, utiliser ou 
dėvoiler des renseignements personnels sans votre consentement. De plus, selon 
la loi, vous avez le droit de verifier et de faire corriger des renseignements 
vous concernant. En tant qu'ombudsman, le Commissaire a la protection de 
la vie privėe est a votre service et a le mandat de faire enquete sur les 
plaintes relatives aux lois sur la vie privėe. Votre vie privėe, ęa vous regarde. 
Nous sommes la pour y veiIler.

Commissaire 
a la protection de 

la vie privėe du Canada

Privacy 
Commissioner 
of Canada

Pour en savoir plus: 1 800 282-1376 ou www.privcom.gc.ca

Po siu prelegentės žodžių, būtu labai tikes 
visų sugiedotas Lietuvos Himnas."

YPATINGAS SEKMADIENIS

P-

Šįmet Montrealio lietuvių telkinyje Kovo 
11-toji diena,aplinkybėms susiklosčius, tapo 

sekmadieniu. Tą 
naujojo AV
Ričardo Birbilo 

Kazimierui Ambra- 
prisimintas 

ios

3-jų šventinių įvykių 
dienų vyko oficialios 
jos darbuotojo kunigo 
priimtuvės,išvykus kun. 
sui,SJ. Taip pat prisimintas AV P-jos 
įkūrėjo,ilgamečio jos klebono kun.Jono 
Kubiliaus, SJ., mirties dešimtmetis (mirė 
kovo mėn. 3 d.) ir - Lietuvos Nepriklauso
mybes Atkūrimo šventė. Tad atpuolė 
atskiras Kovo 11-tosios renginys.

Po iškilmingų Mišių 3 salėje minėjimo 
programą pradėjo ir pravedė AV P- 
jos Komiteto narys Albinas Urbonas .sumi
nėjęs Šias tris reikšmingas datas.

Tylos minute buvo pagerbtas Tėv.J.Kubi
lius, S J.

Seke 
rinkti 
paskaitė 
Ramūnė 
džionio "Laisvės Obeliskas", 
Leonardo Andriekaus "Akmuo" ir "Aleliuja 
Tylos minute pagerbti, Kovo 11-tosios progų 
žuvų ir nukentėjusieji už Lietuvos Laisvę..

Pagrindine prelegente buvo Seselė Palmy
ra. Vaizdingu,trumpu žodžiu ji iškėlė 
Tėv.J.Kubiliaus dvasines kaip žmogaus, taip 
ir, kunigiškas savybes, ypač jo nuoširdų 
rūpestį žmogumi. Priminė,kad karo metu 
jis buvo išgelbėjęs 70 žydų vaikų Prancū
zijoje ir vos 
kų bausmės, 
ninku. Mūsų 
neižeisdamas 
Mėgo meną, 
jaunai solistei 
patarė daugiau valgyti, nes kitaip atrodys 
liesa kaip varna; solistui-giedoriui Antanui

Šio sekmadienio 
poezijos posmai.

"Reqiem"- pagal
Ramanauskaitė-

spėjo išsprukti nuo hitlerinin- 
padedamas prancūzu pogrindi- 
telkinyje jis mokėjo patarti 

žemaitiškai pajuokaudamas, 
muziką, domėjosi kaip einasi 

Ginai Capkauskienei. Jai

Kebliui irgi turėjo ką pasakyti dėl jo 
"fortissimo".Nepasižymėjo savęs iškėlimu,- 
pasakojo Ses.Palmyra, o per 6 metus, jai 
anuomet Čia kartu dirbant, ji nėra pajutu
si iš jo jokio šiurkštumo ar pažeminančio 
žodžio.

Atsisakiusiam išleistuvių kun.K.Ambrasui 
SJ., Seselė palinkėjo sėkmingo darbo 
naujoje, jam pašertoje vietoje Čikagoje.

Prelegentė, ' perėjusi prie Kovo 11- 
tosios- pabrėžė,kad Nepriklausomybės
Atstatymo Diena "rymo ant sudžiuvusiu 
kraujo lašų" , ragino ir toliau visiems 
likti moraline' jėga ir tuo būti plyta 
Nepriklausomybei statyti.

Baigdama, priminė garsųjį buv.Amerikos 
prez. J. F. Kennedy posakį:"Neklauskite,kų 
jums duos valstybė, bet klauskite, ką 
jai duosite jūs".
2001.111.20.

Pakviestas tarti žodį, kun.R.Birbilas 
pasidalino keliais savo gyvenimo faktais: 
save laiko Šiauliečių, 1987 m.baigė Kunigų 
Seminarijų Kaune, 1990-91 m.dėstė lotynų 
kalbą Kunigų Seminarijoje. Buvo paskirtas 
dirbti archyvuose Romoje. Jis pasidžiaugė, 
kad mes Čia išlikome su sava kultūra ir 
tradicijomis. Paklaustas, atsakė, kad jo 
atvykimui į Čia nebuvo jokių nesklandumų 
su dokumentais, ir kad jam malonu, jog 
kiekvienam atėjusiam dirbti į šių Parapiją, 
gražiai Šviečia jos įkūrėjo kun.Jono 
Kubiliaus,S J.,žvaigždė.

Prie šventiškumo prisidėjo scenoje pasirodę 
sol.Gina Capkauskienė su muz.Lavrenti 
Djintcharadze, kuris jai akompanavo,

Klausėmės "Dainos, muzika ir gėlės" - 
ž.Prano Lamberto, muz.Onos Metrikienės, 

"Dainos Gimimas"-ž.Henriko Radausko,muz. 
Broniaus Budriūno; "Vandens Malunėliai"- 
Ž.Henriko Nagio, muz. Aleksandro Stankevi- 

mio babbino caro" iš" ope- 
"Gianni Schicchi- G.Puccini ir skirta

Mozarto

programai pa
ir.Valkauskienė
Vyt.Mižvinską; čiaus; ariją " O 

Bernardo Braz- ros 
Asta Ruzgytė - Tev.J.Kubiliui,SJr, Mozarto "Lopšinę’Č 

I! v i
'Šiltiems plojimams pasibaigus, Albinas 

Urbonas nuoširdžiai padėkojo programos 
sudarytojai Ir.Valkauskienei; visiems atlikė
jams; vaišių Šeimininkei Janinai Blauzdžiū- 
nienei su talka jos dukters ir Sofijos | 
Jutuvienės bei Antanui J.Mickui, paruošu
siam salę Šiam renginiui.

Du ilgus stalus su užkandžiais ir gausiais 
pyragais atidengus, atėjo laikas 
cardui palaiminti vaisęs, kurias 
trukus, suragavo gausiai susirinkę daly
viai.

Visiems atvykusiems į sį renginį ir 
gausias aukas prie įėjimo buvo tartas dar rašė 
vienas AČIŪ.

Geros sėkmės naujam Komitetui.

Pianistas - muzikologas Rokas Zubovas

Nepraleiskime progos! Netikėtai,Ljetuvos 
Ambasadoriui Kanadai Rimantui Šidlaus
kui tarpininkaujant ir reikšminga pa
rama prisidėjus LITUI,ir Montrealio 
lietuviu telkiniui pasisekė.’ Sulauksime 
ypatingo svečio-pianisto ROKO ZUBOVO. 
Jis ne vien M.K.Čiurlionio provaikaitis: 
puikus pianistas, surengęs nepaprasta 
programą , minint 125 m. nuo Čiurlionio 
mirties. Su ja aplankė ne tik minėjimus 
Lietuvoje. Entuziastingai buvo įvertin - 
ta ir šiame kontinente New Yorke,Či
kagoje, Los Angeles, Lemonte ir kitur, 
jo sukurta originali muzikos ir skaidrių

už programa. Prancūzijoje, kaip jau buvome
• M.K.Čiurlionio minėjimai tebesi

tęsia įvairomis formomis.
b.n. (žiūr.skelb.8 psl.)

MIRUSIEJI:
• Monika DZERAVEC - 
KAITĖ - DAPKIENĖ po 
sunkios ligos, mirė ko - 
vo mėn. 17 d.ligoninėje.

Buvo žinoma kaip ge - 
ra audėją, įsijungusi nuo 
pat atvykimo į Montre
al! Anastazijos Tarno - 
šaitienės studijon.

Liko vyras Juozas,se - 
šuo Marcelė su šeima 
Montrealyje ir giminės 
Lietuvoje bei kitur. 
Užuojauta artimiesiems.

kun.Ri- 
neilgai

t psl.

http://www.privcom.gc.ca


montreal

Audros Vartų, Parapijos Salėje, Verdupę
VERBŲ. SEKMADIENI, po Pamaldų.

NEPAPRASTAS KONCERTĄ

Š.m. BALANDŽIO mėn

atliks įdomią programą
MUZIKOS IR DAILĖS SKAIDRIŲ PYNĘ 

M.K. ČIURLIONIS. KELIAS Į GAMTOVAIZDĮ,

KVIEČIAMI VISI!

MIRUSIEJI:
• Kazys barteška, 
buvęs montrealietis,mirė 
kovo mėn.9d.Ottavyos Ge
neral Hospital ligoninėje.

Liko žmona Wendy,po
dukra Laura Arine ir po
sūnis John. Taip pat mo
tina Marija Barteškienė 
ir dvi seserys Dalia ir 
Rūta su šeimomis.

Palaidotas iš Aušros 
Vartų P-jos bažnyčios 
Verdune, Anapilio kapi
nėse Mississauga,Ontario.

Vietoje gėlių,šeima pa
geidauja paaukoti Otta
wa Regional Cancer 
Centre Foundation, 503 
Smyth Road,Ottawa,Ont. 
K1H 1C4.

Užuojauta artimiesiems-

ŠV.KAZIMIERO P - JOJE
Kovo mėn.4d.po 11vaL 

pamaldų svetainėje ivv- 
ko tradiciniai Kazimie- 
rinių pietūs, į kuriuos at
silankė apie 180 parapi
jiečių ir svečių iš Auš
ros Vartų ir St.Dominick 
parapijų.

Svetainėje jautėsi jau
ki ir šventiška nuotaika,

Dr.Philip STULGINSKIS Į 
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658 h nu...........

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

Privatus kabinetas 
932-8441 

3767 Notre Dame W. 
Montreal, QC., 
U4O 1P8

(Metro Place St.Henri)

Notarė
RŪTA POCAUSKAS-RUDINSKAS 

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

Montreal, Quebec H3H 2S2

Tei-931-7174
Sąžiningai patarnauja nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

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

8 psi.

stalus puošė gyvos gėlės 
ir besišypsantys daly
vių veidai.

Tik trūko mažojo paukš
telio - vyturiuko kuris, 
kaip kaimo žmonės sa - 
kydavo, į Lietuva., par - 
skrenda Kazimiero die
noje ir,aukštai įskilęs ,- 
gražiai čiulba.

Pradžioje, Parapijos 
Komiteto pirm. R.Bohe- 
mier pasveikino dalyvius 
lietuvių ir anglų kalbo
mis ir padėkojo už tokį 
gausų atsilankymą. Jis 
pakvietė visus Kazimie
rus ir Kazimieras prie 
scenos, kur kiekvienam 
buvo prisegtas korsažas.

Buvo gražu matyti prie 
to paties stalo sėdint tė-
vus, vaikus ir vaikai
čius.

Pietų laike vaišinOOtėS 
skaniomis dešromis, kep
ta vištiena, virtiniais, 
įvairiomis daržovėmis, 
kava :r skaniais saldumy
nais. Teko pastebėti, jog 
po pietų skanaus maisto 
sugrįžo į virtuvę, nes ne
pajėgėme visko suvalgy
ti. Nuotaikai pagerinti 
gurkšnojome baltą ir 
raudoną vyną.

Turėjome gražią ir

• Lietuvė pensininkę ieš
ko 3% kamb.buto, pagei
dauja Lasalle,ar Verduno 
apylinkėse. Pranešti "NL”^ 
Redakcijos tel. 366-6220.

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika; 

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

(Metro Cote des Neiges) 

turtingą loteriją iš So
ties laimikių, kurioje do
minavo gražūs ir pa
trauklūs buteliai su įvai
riais gėrimais. Šį kartą 
turėjome ir’’Door Price”. 
Du laimingieji laimėjo 
pcą $100 (vienas buvo 

■ aušrietis) ir vieną $50. 
Šiuos pinigus mun.s pa-* 
aukojo iV/ontrealio"Litas” • 
$150 ir Dallaire Laidotu
vių nt’.mai $100.

Šiuos pietus organiza
vo Parapijos K-to pi r— 
mininkas su savo žmona 
bei kitais K- to nariais 
ir jų žmonomis. Virtuvę 
ir stalus aptarnavo 
šv.Onos ir Šv.Elzbietos 
draugijų narės, bei jų 
dukros. Jiems vadovavo 
Šv.Elzbietos niekuomet 
nepavargstanti pirminin
kė Aldona Astrauskienė.

>i

Jos visos, kaip tos bi
telės, vis skubėjo, ne
jausdamos jokio nuovar
gio ir tik su gražia šyp
sena veiduose.

Visą laiką, su savo mu
zika mus linksmino Jo
nas Rimeikis, o pietų 
laike vaikščiojo aplink 
stalus ir grojo švelnias 
melodijas.

Pietus parapijai davė 
$1937 pajamų.

Prieš tris metus, šių 
pietų laikę, mūsų klebo
nas dr.F.Jucevičius pa
sakė: "Jeigu norime iš
likti, turime susivienyti’.’ 
Tikiu, jog šie klebono žo
džiai nebuvo pasakyti ty
ruose...

Bendruomenės susitai
kymas su Dievu mūsų 
šventovėje įvyKS š.m.ba
landžio mėn. 1d., prieš 
11val.pamaldas.
• Kovo mėn. 11d. po 11 v, 
pamaldų įvyko Šv.Onos 
Draugijos narių metinis 
susirinkimas. Ta proga, 
D-jos pirm.Elena Kurylo 
su savo pagelbininkėm,su
ruošė turtingus ir ska
nius priešpiečius, į ku
riuos atsilankė daugiau 
kaip 50 asmenų.

šiuo metu Šv.Onos 
D-ja turi 76 nares ir 
gražiai gyvuoja.

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS 
PROTĖVIU KALBA LIETUVIŠKAI L

• Mūsą šventovėje Kry
žiaus Keliai einami kiek
vieną Gavėnios sekma - 
dien[ 10:30 vai., prie?
11 val.pamaldas. Vado
vauja Julė Bernotienė.

^K. Ambrasas
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