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MAŽOSIOS LIETUVOS EQNP0, PRANEŠIMAS DEL . 
PAJAMŲ, MOKESČIO SUMAŽINIMO

Kanados Lietuvių Bendruomenės valdyba sutiko 
išduoti oficialius pakvitavimus už 2001 mestais au
kojusiems Mažosios Lietuvos Fondui ne mažiau kaip

Kvitai,, kurie pridėjus prie Kanados metinių val
stybinių mokesčių apyskaitų, atitinkamai sumažins 
pajamų mokestį, bus išsiunčiami vieną kartą per 
metus pagal Kanados vyriausybės nustatytas gai
res ir datas.

Čekius prašome ir toliau rašyti Mažosios Lie
tuvos Fondo vardu bei siųsti MLF iždininkei 1.Ado
mavičienei, 250 Scarlett Rd.,# 1212, Toronto, Unt. 
M6N 4X5, arba auką pervesti į s-tą Nr.8031 
PARAMOJE. . MLF Valdyba
******* **************************************£*«

kzlNADIEČIO ASTRO
NAUTO SĖKMĖ

Š.m.balandžio men. 19d 
erdvių ryšininkas "Ende
avor" pakilo iš Kennedy 
Space Center Floridoje, 
nuskraidindamas kana
dietį astronautą Chris 
1-Iadfieldą į Tarptautinę 
Erdvių Stotį. Jo uždavi
nys - prijungti prie sto
ties "Canadarm2"'. Tai 
bus pirmasis kanadietis, 
Kuris tam uždaviniui 
vaikščios erdvėje ir tu
rės progą išbandyti šį 
erdvės aparatą, prijun
giant prie jau esančios 
kitos kanadiečiu gamy
bos "Canadarm1"’J’erdvių 
rankos" aparato. Jo pa
galbininkas eravėje JAV 
astronautas Scott Pa- 
razynski.

į šią erdvių misiją pa
leisti 7 astronautai 
Chris Hadfieldas, kaip 
patyręs pilotas,bus taip 
pat atsarginiu, jeigu bū
tų reikalas pavaduoti 
šioje misijoje reguliarų 
pilotą ar misijos vadą.

Paskutinį kartą Ch.Had- 
fieldas dalyvavo erdvių 
ryšininko misijoje, kuo
met 1995m.buvo susi
jungta su Rusijos MIR 
stotimi.

Po to jis gavo pasky
rimą į "Mission Cont
rol" centrą, kur jis,spe
cialios komunikacijos pa- 
reigose, atliko 25 misi
jas — rekordinį vienam 
asmeniui skaičių.

Tirpsta, tirpsta, nutirpo.... Nuotr: R.R.Otto

IZRAELIO VALSTYBĖ 
MINI 53-IĄJĄ SUKAKTĮ.

š.m. balandžio mėn. 
25a., Izraelio valstybės 
įkūrimo 53-iosios sukak
ties išvakarėse, žuvusių
jų už valstybę 19,312 
karių minėjimo dieną,Ty
los minutę krašte susto
jo bet koks judėjimas, 
girdėjosi tik sirenų gau
dimas.

Nuotaika nebuvo džiaug
sminga ir sukaktuvių ry
tą, nes tebesitęsia ašt
rus konfliktas su palesti
niečiais. Politinių mokslų 
profesorius Hebrajų Uni
versitete ir koordinato
rius Izraelio Demokrati
jos Institute Jaron Ez- 
rahi, pareiškė sukakties 
proga:"...Mes esame įkliu
vę į neišpręstą smurtą. 
Mes esame įkliuvę į ne
išpręstą diplomatiją".Nei 
mes, sakė jis, nei jie, 
nesame pajėgūs priversti 
pasiduoti. "Neišspren
džiama diplomatinė situ
acija, nes nė viena pu
sė nepajėgia priimti rei

kalingų politinių spren
dimų" - pasakė jis.

Šiokia tokia prošvais
tė: po A.Sharono laimė
tų rinkinių, Shimon Pe- 
rezas ruošiasi susitiki
mui Kaire su arabų 
atstovais paskutinių 8-ių 

•mėnesių Konflikto spren
dimų galimybes. Iš savo 
pusės pajudėjo ir Arafa
tas, susitikęs su A.Sha- 
ron'o sūnumi, kuris, ma
noma, galėtų tarpinin
kauti susitikimuose ir yra 
labiau priimtinas Arafa- / . GUI.

Šiuos* ėjimus paskatino 
labiausiai, atrooo, tvir
ta JAV prez.George W.Bu- 
shb laikysena, rodanti 
aiškų nepritarimą ir ne- 
rėmimą tiek palestinie
čių nenorui oficialiai pri
pažinti teisinę Izraelio 
valstybę, tiek Izraelio 
nenorą pasitraukti ir at
sitraukti naujakuriams iš 
Palestinos žemių.

O gal prisimins ir Po
piežiaus Jono Pauliaus 
II-jo siūlytą sprendimą 

dėl Jeruzalės: pakelti ją 
į 3-jų religijų Šventojo 
Miesto statusą.

©Jugoslavija traukia teis
man karo nusikaltėlius — 
apie 200 Jugoslavijos 
karininkų ir kareivių, už 
veiksmus Kosove. Pagal 
aukštesniojo rango kariš
kiu pranešimą, yra reali 
galimybe pateikti ir dau
giau apkaltinimų.

• Keleiviai, pradedan
tys kelionę Toronto 
Pearson tarptautiniame 
uoste, turės mokėti $10 
mokestį padengti naujų 
įrengimų ir patobulinimų 
išlaidoms.Keleiviai, kurie 
čia tik persės į kitą lėk
tuvą, mokės $7.

Jau daug Kanados ir 
JaV oro uostų įvedė to
kio pobūdžio mokesčius- 
vieni laikinai, kiti ne
ribotam laikui.

TV EKRANE - APIE 
KANADOS LIETUVIUS

Balandžio mėn.28d. 8 
v.vak.kabelinės televizi
jos "History television" 
kanale rodė filmą apie 
aktorę Eleną Kudabienę 
ir Kanados lietuvius.

Šiam dokumentiniui fil
mui Kanaoos Lietuvių 
Muziejus-Archyvas parū
pino daugybę prieškari
nės Lietuvos bei DP sto- 
vykių veiklos nuotraukų. 
Programos pavadinimas 
yra "The Other Side of 
the Curtain", serijoje "A 
Scattering of Seeds".

Butu gerai, kad ir pavie
niai asmenys par parašytu 
programos rengėjams ko - 
mentarus ar padėka.

PAGERBTAS LIETUVIS 
MOKSLININKAS

Amerikos Chemijos 
Draugijos "COPE" moks
lininko žymuo ir $45.000 
premija bus įteikta pro
fesoriui Viktorui Snieč
kui, šios D-jos suva
žiavime Čikagoje š.m. 
rugpjūčio mėn.26-30 d.d»

Prof.V.Sniečkus gimė 
1937m. Kaune, atvyko į 
Kanadą 1948m.Bakalauro 
laipsnį įgijo 1959m., iš 
Albertos Universiteto., 
magistro laipsnį 1961 m., 
iš Kalifornijos Universi
teto,daktaro laipsnį 1965 
metais iš Oregon Univer
siteto.

Šiuo metu jis yra or
ganinės chemijos profe
sorius Queens Universi
tete.

Praeitais metais buvo 
suorganizavęs Organinės 
Chemijos Tarptautinį Sim
poziumą Vilniuje.
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PREZIDENTINIAI KAN
DIDATAI

Seimo nare, buvusi 
Socialines Apsaugos ir 
Darbo ministerė, 52m.

1 ■■ ' .......   ■ ■■■ 1 1 "" ...............- .......... -* Irena Degutienė r- trečioj i
Tėvynės Sąjungos pre- 

SSSSSSSSSSSSSJsSSSSS ten?el‘‘tė į. Prezidento postą. Tokį pasiti-

Lietuvoj e
B. N.

• Lietuvos 
Sąjungon priimti 
ji nariakmeno 
kas Alfonsas 
riuskevičius; 2 
jos-Aida 
Tatjana 
literatūros 
eseistas,poetas 
Paleckis-Kaktavicius; pro
zininkas Adolfas Strak-

Rašytoju
Li nau- 

kriti- 
And 

vertė- 
Krilavičienė ir 

Maceinienė; 
tyrinėtojas,

Leonas

šys. Šiuo 
Rašytojų 
366 narius.
• Prancūzijoje kovo 
mėn.paoaigoje Raimondas 
Rumšas užėmė antrą
ją vietą pasibaigusiose 
prestižinėse daugiavietė- 
se dviratininkų lenkty
nėse Paryžius-Nica. Ita
lijos ekipai atstovaujan
tis R.Rumšas galutinėje 
įskaitoje pralaimėjo tik 
komandos draugui italui 
Dario Frigo ir gavo si
dabrinį medalį.

metu Lietuvos
Sąjunga turi

kėjirną jai suteikė Pa
nevėžio konservatoriai.

Vilniaus 
servatoriai 
didatais į 
postą yra 
narius Arvydą Vidžiūną 
ir Andrių Kubilių.

ir Kauno kon- 
anksčiau kan- 
šalies vadovo 
pasiūlę Seimo

Tai,kad Tėvynės Sąjun
ga jau pasiūlė net tris 
"kandidatus į kandida
tus", I.Degutienė pava
dino partijos brandumu.

iš kelių kandidatų kon
servatoriai vėliau at-

rinks vieną politiką, ku
ris 2002 metais dalyvaus 
Prezidento rinkimuose.
• TENKA KAŽIN KO
DĖL RAUDONUOTI 
MUMS...

Vis laukdami tvarkin
gos Lietuvos,išeivijos lie
tuviai nebesuvokia, kaip 
ir kas galų gale atsakin
gas ypač už Lietuvą re
prezentuojančių darbuo
tojų paskyrimą tarnybose 
užsienyje?

žinojome apie keletą 
neetiškų, korupcinių ap
sireiškimų mūsų ambasa- 

tačiau ko- 
pabaigoje, 
nebuvo su

dirbti
svarbiausioje 

kaip

lintis pakeisti ambasado
rių Italijoje Romaną Po- 
dagėlį, buvo minimas il
gai Kanadoje gyvenęs, 
dabartiis Lietuvos 
nominės Plėtros 
t Droš 
rektorius
Gruodis. Tačiau, pagal 
Lietuvos įstatymus, pir
mą kartą Skiriamo am
basadoriaus amžius nega
li viršyti 65 metų.

Eko-
Agen- 

di- 
70m. Vytautas 
Tačiau

dose (deja!), 
vo mėnesio 
BSN žiniomis ~ 
geoėta žmoniškai 
net tokioje 
ambasadoje, 
IVashington’e

JAV

itizensbip

'■ ' - - y-. ■

2001 Call for Nominations

kad nedel-
finan-

m r

/T \ o you know an individual or an organization deserving of 
( ) recognition for helping newcomers adjust and integrate into

Canadian society? If so, they may qualify for one of
20 Citations for Citizenship from Citizenship and Immigration Canada.

To get an information brochure and a nomination form, visit our Web site 
(www.cic.gc.ca) or contact:

Integration Branch 
Citation for Citizenship - 

Citizenship and Immigration Canada 
Ottawa, Ontario KIA 1L1 

Telephone: (613) 957-9313 
Fax: (613) 954-9144

Nominations must be postmarked no later than * 
May 18, 2001.

■ ^.B Citizenship and Cltoyennetė et „____ ji»l
|“l Immigration Canada Immigration Canada V^cLTlRCtcl.

2 psi.

"LUKoil" nepatenkintas
Gegužės mėnesį į Vil

nių atvyksiantis koncer
no "LUKoil" prezidentas 
Vagitas Alekperovas Ru
sijos spaudoje pareiškė, 
kad ^okie JAV senatorių r 
pareiškimai neprivers 
"LUKoil" daryti nuolaidų 
Lietuvoje.

Taip, nors ir gerokai 
pavėlavęs, V.Alekpero
vas, reagavo į įtakingo 
Jungtinių Valstijų senato
riaus Jesse Helm so laiš
kus New Yorko akcijų 
biržos (NYSE) bei JAV 
vertybinių popierių ir 
biržos komisijos vado
vams. Juose prašoma ne
leisti platinti biržoje Ru
sijos koncerno Amerikos 
depozitoriumo sertifikatų, 
nes šis koncernas kėsi
nasi į JAV bendrovių in
teresus Rusijoje ir kito
se šalyse.
• Valdančiosios koalici
jos lyderių A.Paulausko 
ir R.Pakso nuomonės dėl 
"Lietuvos jūrų laivinin
kystes" ("Lisco") privati
zavimo sutarties, išsi
skyrė.

Tai parodė Seime 
kęs balsavimas, per 
A.Paulauskas parėmė 
riuosius, raginančius 
skubėti privatizuoti 
co".

Tuo tarpu R.Pakso 
vadovaujama Vyriausybė 
leido Danijos bendrovei 
privatizuoti "Lisco".

Pasirodo, 
siant atšaukiama 
sus Ambasadoje tvarkiusi 
trečioji sekretorė Kris
tina Nepaitė, 27m. am
žiaus. Rašoma:"Pažeidi- 
rnų yra labai daug. Dau
giausia, tai netiksliai ir 
netinkamai apskaičiuotos 
išlaidos. Darbuotoja,kuri 
vykdė finansų apyskaitą, 
tam darbui neturėjo tin
kamos kvalifikacijos", — 
sakė Lietuvos Užsienio 
Reikalų Ministerijos ge
neralinis inspektorius 
Dainius Junevičius.

Ambasados, kurios me
tinis biudžetas yra 4
lijonai litų,finansus K.Če
paitė tvarkė pusantrų me
tų.. į Užsienio Reikalų 
Ministeriją ji atėjo ini- 
nisterio Algirdo Saudar
go laikais.

Šių metų pradžioje,ka
denciją baigęs 54m. S.Sa
kalauskas, "Lietuvos Ry
to" žiniomis, ne kartą 
buvo įspėtas dėl netei
singai tvarkomų finansų. 
Atsakydamas į priekaiš
tus, ambasadorius karto
davo, kad K.Nepaitė dir
ba gerai.

Kadenciją JAV baiguy 
sio b.Sakalausko pavardė 
minima tarp galimų kan
didatų į ambasadoriaus 
postą Italijoje.

Kiek anksčiau, kaip ge
riausias kandidatas, ga- ■■ -
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įvy- 
kurį 
kal
ne
lis.

• Nuo liepos mėn.ld. 
bus įteisinti azartiniai lo
šimai. Tačiau lošimo na
mų steigimo antplūdį ga 
Ii sustabdyti jų bankro
tai. Kol kas neskuba 
imtis konkrečių veiksmų 

.....3psl.

http://www.cic.gc.ca


« Cette loi ėst une avancėe majeure 
pour le Quėbec. L'Ė tat quebecois 
se do i t d'etre exemplaire en matiėre 
d'ouverture et d'etre le reflet le plus 
fidėle de la population quebecoise 
dans toute sa diversite.

Connaissez-vous i sur l'accės a Legal itė en emploi?
1" avril marque l’entrėe en vigueur de la Loi sur l'accės A l'ėgalitė en emploi 

IF dans des organismes publics et modifiant la Charte des droits et Iibertės de la personne.
r La loi, qui ėlargit l'implantation des programmes d'accėsči l'ėgalitė aux rėseaux 

r de 1‘ėducation, de la santė et des services sociaux, au secteur municipal, 
aux sociėtės d'Ėtat et ė la Sūretė du Quebec, a pour objectif de corriger, 

" ' įž competences ėgales, la sous-reprėsentation des femmes, des autochtones,
’ dės mlnoritės visibles et des personnes dont la langue maternelle n'est

IS ’ ni le franęais ni rangiais.

www.mrci.gouv.qc.ca

Ministre des Relations avcc 
les citoyens et de I'Immigration

Quebec
Ministėre dės 

Relations avec les citoyens 
et de ('Immigration

KLAIPĖDOS KRAŠTO KAIMŲ LIKIMAS

Dr. Martynas Purvinas

Per šimtmečius Mažojoje Lietuvoje buvo susi
klosčiusi efektyvi žerndiroystės sistema, nuėjusi 
perniek sovietmečiu.

Klaipėdos Krašte (skirtingai nei Karaliaučiaus ar 
Gumbines apylinkėse) iki 1945rn. vyravo smulkūs 
ūkiai. Iki ŽUiia žemės turėję savininKai valdė dau
giau kaip trečdalį, ploto. Panašią Klaipėdos krašto 
dalį valdė ir iki 10Uha žemės turėję ūkininkai.

Itin išsiskyrė Šilutės apsKritis, kurioje smulkūs 
ūkiai sudarė net 74,5%. Pagėgių apskrityje tokių 
buvo apie 44%. Tvarkingi ir sumanus laukininKai iš
gyvendavo ir anuomet. Suvilioti didesnių atlyginimų 
būtent į Klaipėdos krašto net jr nedidelius ūkius 
eidavo uždarbiauti samdiniai iš Žemaitijos.

Deja, XXa. vidurio istorijos kataklizmai ir so
vietinės okupacijos dešimtmečiai sunaikino smulkių 
ŪKių sistemą - visai priešingą prievartą įpirštam 
sovietiniam koncentruotos gamybos modeliui.

Natkiškių apylinkėse iš 745 senų sodybų buvo 
sunaikintos net 663 (89%). Tačiau ir išlikusiose 
sodybose buvo sunaikinta dalis senųjų statinių

ekonominių bei socialinių perversmų našta, galuti
nai pakirtusi ankstesnės gerovės šaknis.

Tas kraštas buvo itin įdomus Kultūros požiūriu. 
Greta bene stabiliausios Europoje valstybinės sienos 
klostėsi daugiasluoKsnė paribio zona tarp Prūsijos 
(vėliau Vokietijos) ir gretimų valstybių (bietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės - vėliau carinės Rusijos), 
tarp Mažosios ir Didžiosios Lietuvos, tarp Prūsų 
Lietuvos ir Žemaitijos, tarp protestantiŠKojo ir Ka
talikiškojo regionų, tarp skirtingų Europos masto 
kultūrinių regionų (šiaurvakarinės germaniškosios - 
skandinaviškosios ir pietinės — pietrytinės romaniš
kosios ir slaviškosios kultūrų).

Tame skirtingų Kultūrų įtakų lauke gyvenę įvai
riataučiai Klaipėdos krašto gyventojai tenykščiuose 
kaimuose statydavo labai įvairius bei įdomius tro
besius. Ten klostėsi Didžiojoje Lietuvoje nežinomi 
pelkininkų, pievininkų, pamario, pajūrio ir Neniūno 
deltos žvejų Kaimai.

Deja, sovietmečiu tas unikalus Mažosios Lietu
vos arciiitcKtūros paveldas buvo pasmerktas sunaiki
nimui. Anuometinės formalios paminklosaugos 
laikais kultūros paminklo vardas padėdavo bent 
ištirti ir užfiksuoti senus statinius. Tačiau tuome
tiniai funkcionieriai bei nomenklatūriniai autorite-

(dažnai kapitaliŠKų, iki 1945m. gerai prižiūrėtų). 
Spėjame, kad ten buvo sunaikinta net 95% senų 
pastatų. Kartu ouvo sunaikinta tradicinė kaimo 
frastruktūra: keliai, senoji sausinimo sistema ir

in-
t.t.

tik 
(prisiminkime Kaimo 

daugiabučius namus - barakus su kiaurais stogais ir 
šaltomis sienomis, neparankius didžiųjų fermų pas
tatus, bet kaip numelioruotus plotus). Tad kraštas 

'patyrė milžiniškų nuostolių - ir praradęs per šimt
mečius sukauptą turtą, ir prislėgtas nevykusių nau
jadarų, surijusių didžiulius ekonominius bei mate
rialinius išteklius.

Tiesa, sovietmečiu buvo daug ir statoma , 
«dažniau- nevykusiai

Del žinomų istorinių perversmų^ Klaipėdos kraš
tas prarado savo senuosius^ gyventojus šimtmetinių 
tradicijų puoselėtojus. Kraštą užgriuvo ir sovietinių

Karaliaučiaus Krašto Naujosios Vidurinės Mokyklos lie
tuviai vaikai ekskursijoje Karaliaučiaus mieste.

2001.V.1.

tai (tebevadovaujantys Lietuvos paminklosaugai ir 
šiendien) paliko Klaipėdos krašto Kultūros paveldą 
už įstatymo ribų. į 1972rn. kultūros paminklų sąrašą 
tebuvo įtraukti kurortines Neringos pastatai, kai 
kurie objektai Klaipėdos senamiestyje, Skirvytėlės 
ir Minijos kaimai greta A.Sniečkaus ir jo bendražy
gių pamėgtų žvejybos ir medžioklės plotų, Bitėnų 
sodybos, kur spausdintas "Komunistų partijos ma
nifestas". Visame Klaipėdos krašte tik atsitiktinai 
paminklu buvo pasKelbtas vienas ar kitas trobesys. 
Monopolizavus liaudies architektūros tyrimus ir juos 
giežtai reglamentavus pagal sovietinius reikalavimus 
pasistengta "nepastebėti" Klaipėdos krašto kaimų 
vertybių. į paminklų sąrašus nepakliuvo senovinės 
lietuvininkų trobps, įvairiausi ūkiniai bei gamybi
niai pastatai, užeigos ir vilos. Visos tos vertybes 
buvo sunaikintos per sovietinius dešimtmečius — 
specialistų rimčiau neapžiūrėtos ir neištirtos.

Jei ne tų nepamainomųjų paminklosaugos veikėjų 
priešiškumas Mažosios Lietuvos paveldui, buvo gali
ma ir tuomet daugiau nuveikti. Juk anuomet 
Varėnos rajone paminklais buvo paskelbti 267 kaimo 
pastatai, Ignalinos ir Švenčionių - 259 pastatai.Deja, 
Klaipėdos krašte globoti tik 17 pastatų kaimuose ir 
dar 54 pastatai minėtuose Minijos ir Skirvytėlės 
kai i nuošė.

Sovietmečiu kultūros paminklo vardas dar 
negelbėdavo vertingų statinių nuo sunaikinimo .Tik 
Klaipėdos krašte šie naikinti kur kas sparčiau. Per 
dvylika metų buvo sunaikinta net penktadalis 
paminklinių pastatų Šilutės rajone. Tik paminklo 
vardas teliko daugumoje Neringos pastatų t nevyku
siai perdirbtų ir "restauruotų".

Nesulaukdami oficialiosios paminklosaugos dėme- 
senieji Klaipėdos krašto gyventojai, 

fiksuoti visus oar išlikusius tradicinius 
sodybas bei kapinaites. Pastaraisiais

šio, mes, 
pradėjome 
pastatus, 
metais tokius tyrimus remia Mažosios Lietuvos fon
das išeivijoje bei Šilutės rajono savivaldybė. Deja, 
dabartiniai šalies paminklosaugos vadovai ir toliau 
nepastebi_katastrofiškai nykstančio to krašto kaimų 
architektūros paveldo - net ir dosniai skirstydami 
lėšas kol kas "nedegantiems” darbams.

•Per devynerius darbo metus pavyko suregistruoji 
pusėje Klaipėdos krašto visus senuosius pastatus. 
Mažosios Lietuvos muziejui Klaipėdoje ir kitoms 
organizacijoms buvo perduota per 5U tomų tyrimo 
medžiagos su vienuolika tūkstančių fotonuotraukų, 
šimtais puslapių aprašymų ir brėžinių.

Gal kada pasikeis Lietuvos paminklosaugos 
politika ir Klaipėdos krašto kaimų architektūros pa
veldas susilauks deramo dėmesio. Gal pakaks pa
laukti tik iki naujo Seimo rinkimų.
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ir Kauno verslininkai,, 
laukę tokio įstatymo ir 
ketinę steigti lošimo na
mus.

Anot jų, Azartinių Lo
šimų įstatymas vietos 
verslininkams nėra palan
kus, todėl rinką, tik
riausiai, užims užsienio 
bendrovės.

Ir kokia nauda bus Lie
tuvai iš viso to ilgai tru
kusio alaso įteisinimui? 
Taip ir neaišku...

• Lietuvos Seime už 
Azartinių Lošimų įstaty
mą, po ilgų ginčų ir vi- v 
suomenės nepasitenkini
mo, vis dėlto už šio įsta
tymo priėmimą balsavo 
net 72 nariai, prieš - 22, 
susilaikė-12.

ELTOS žiniomis, š.m. 
balandžio men.Seimo pri
imtame Azartinių Loši
mų mokesčio įstatyme, 
yra nurodyta, kad losimų 
namai nuo bendrų gautų 
pajamų privalės mokėti 
valstybei 15% mokestį.

t ra nustatyta azarti
ni i ų T oši m ų o rga ii i z u v i n i o 
sąlygos ir tvarka, numa
tyti reikalavimai leidi
mams, įrengimams, vals
tybinė priežiūra (ar tik 
neišgirsime, kad netru
kus valstybinė priežiūra 
jau suprivatinta...) bei 
kontrolė.

Del šio įstatymo priė
mimo (kai yra kitų,daug 
svarbesnių reikalų) Tėvy
nės Sąjungos (konservato
rių) vadovas Vytautas 
Landsbergis prašė Prezi
dentą įstatymą vetuoti, 
taip pat ir dar 9,įvai
rioms frakcijos priklau
santys, Seimo nariai.

TE-Konservatorių frak
cijos seniūnas Andrius 
Kubilius ir kiti apgailes
tavo, kad valdančioji 
dauguma atmetė siūlymą 
atlikti tyrimą, ar dėl šio 
įstatymo priėmimo nepa
blogės kriminalinių nusi
kaltimų situacija, kuri ir 
šiaip yra nedžiuginanti.

įstatymas turėtų įsi
galioti nuo š.m.liepos 
mėnesio 1d. iš sumokėtų 
valstybei pajamų mokes
čių žada m a, kad pusė bus 
skiriama mokyklų kom
piuterizavimui, o kita pu
se - kaip rašoma, "ki
toms išlaidoms". Gal vai
kams vadovėlius parūpi
nant, ar šiltus pietus ne- 
damaitintiems?

Keista, kad toks pla
tus užmojis: lošimų na
mai busią steigiami viso
je Lietuvoje... Ar nepa
kaktų keleto miestų?
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jog laukė pakankamai1 
sunkus, sudėtingas dar
bas: adaptuoti metodiką 
savo tyrimui, parengti 
terminų žodynėlį Lietu
vos kariuomenės poten
cialo kitimui. Ketveriu 
metų Seimo reformų me
tu ištirti, nubrėžti už
davinius, kuriuos valsty
bė kėlė kariuomenei, iš
skirti jėgas, Kurios ska
tino arba stabdė jos po
kyčius. Juk net ne isto
rikui intriguojančiai at
rodo 1791 m..kariuomenės 
genezė: nuo policinės, 
skirtos vidaus reikmėms, 
neskaitlingos, prastai gin
kluotos, skarmaluotos 
1788 metais (liūdnokas 
turėjo būti vaizdas) iki 
karo reikmėms skirtos 
organizacijos, pašėlusiu 
greičiu didinant karių 
skaičių bei perginkluo
jant reguliariąją kariuo
menę.

Šių bei kitų jaunųjų 
humanitarų darbai patei
sina tas viltis, kurios bu
vo puoselėjamos Univer
siteto atkūrimo laikme
čiu. Tuomet humanitari
nės pakraipos Universi
teto atkūrimas Kaune bu 
vo suvokiamas ne vien 
kaip miesto poreikius 
tenkinančios institucijos 
funkcionavimas, bet ir 
kaip visos Lietuvos 
humanitarinės kultūros 
centro įkūrimas, kurio 
veikla suponuotų norma
li mokslo, kultūros 
plėtrą.

Džiugu, jog tokioms 
viltims lemta išsipildyti, 
Kad iš jaunųjų mokslinin
kų sulaukėme žymesnių 
rezultatų, galime pasi
džiaugti kylančiomis is
toriografijos žvaigždė
mis ir, regis, galime 
įžvelgti bręstančias aka
demines mokyklas".

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

V YTAUTO DIDŽIOJO
UNIVERSITETE

Kaune, jau 10 metų 
veikia Istorijos Katedra, 
kurioje rengiami istori
kai nuo bakalauro iki 
daktaro laipsnio.

Šiais mokslo metais 
pirmieji baigę doktoran
tūrą ir sėkmingai apgynę 
disertacijas yra Halina 
Beresnevičiūtė,Linas Šal
čiukas, Povilas Lasinskas, 
Valdas Rakutis. Abu 
pastarieji pradėjo savą 
akademinę karjerą, pa
pildę Katedros kolektyvą.

Putnam e 
prie 
Seselių 
Vienuolyno 
su Sės.
Margarita

M.Bareikaite

Apie abu plačiau pa
sisako Istorijos Kated
ros vedėjas Dr.doc.P.Ja- 
nauskas: "Simboliška,kad 
pirmas apgynęs daktaro 
disertaciją POVILAS LA* 
SINSKAS savo tyrimo ob
jektu pasirinko "Istorijos 

‘ mokslą Vytauto Didžiojo 
universitete 1922 - 1940 
metais" (darbo vadovas 
doc.dr. A.Kulikauskas) ir 
pirmą kartą studijiniu ly
giu išanalizavo ano meto 
Universitete istorikų veik
lą. P.Lasinskc darbas lei
džia suvokti ne tik tar
pukario L.ietuvos istorikų 
teorines ir metodologi
nes nuostatas, atskleisti 
tautinės istorijos kon
cepcijų genezę, bet ir 
parodo Vytauto Didžiojo 
Universiteto istorikų stu
dijas Europos istoriogra- 
finjus duomenis, tiksliau 
nuženklina jų mokslinius 
ryšius.

Šioje plotmėje prasmin
gai skamba naujojo dak
taro rastas paliudijimas 
apie Igno Jonyno bendra
darbiavimą su įžymiuoju 
anglų istoriku Arnoldu 
Toynbee. Vienas diserta
cijos oponentų prof.M.Ju
čas profesorių Igno Jo
nyno ir Konstantino Jab
lonskio mokinys pabrėžė 
disertanto,dabar jau dak 
taro, darbštumą, moksli
nį reiklumą ir jo pa
rengto darbo oriiginalu- 
i.ių.

jau bakalaurinių studi
jų metu išryškėjo busimo
jo daktaro VALDO 
RAKUČIO mokslinių 
tyrinėjimų sfera—karyba. 
Jai jis liko ištikimas ir 
daktaro disertacijoje"Lie- 
tuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės kariuomenė 
Ketveriu metų seimo lai
kotarpiu 1788— 1792m." 
(darbo vadovas prof.ha- 
bil.dr.A.Tyla).

Rudens sezoną CIeveland'e įdomiu koncertu pradėjo "Dirva", pakvietę 
solistus Giną. Čapkauskienę ir Kaži Jakuti. Tikslas - surinkti lėšųlietuvių jau
nimo studijoms paremti. Akompanavo Birutė Smetonienė - buvusio Lietuvos 
Prezidento sūnaus Juliaus Smetonos žmona. Ji akompanavo puikiai ,ir publika 
mūsų nuo scenos greitai nepaleido.

Koncerto ruoša rūpinosi Saleziečiu Veiklai Remti Komitetas su Henriko ir 
Stefanijos Stasų, ir kitų 7talka.

Nepamiršta išeivijoje Kaune atkurto, Lietuvos Universiteto 5O-ties įmetu 
sukaktis. Detroit"e, Lietuviu Namuose Įvyko akademija, dalyvavo eilė profe
sorių ir dekanų. Pagrindinei paskaitai buvo pakviestas prof.J.Puzinas. Čia 
Gina atliko programa su liaudies dainomis ir koloratūriniu arijų ištraukomis 
iš operų.

Apie malonų siurprizą Gina pasakoja: "Mūsų geri draugai- Maryte ir Vacys 
Zižiai, apsigyveno Dominikos saloje. Ten Vacys buvo gavęs darbai Ministeri
joje, ir mus pakvietė apsilankyti. Aš su mama nutarėme skristi porai savaičių 
atostogoms. Dominikos sala nedidelė, ji priklauso britams.

Vos tik nuskridus, visa sala tuojau sužinojo, kad aš dainininkė. Prisistatė 
Raudonojo Kryžiaus Komitetas ir paprašė duoti jų naudai koncertu. Jokių 
gaidų pasiėmusi neturėjau, nes važiavom atostogauti. Tuojau 
atsirado pianistė, kadaise buvusi Montrealyje, ir pradėjome visoje saloje 
ieškoti gaidas dainų, kurias aš galėčiau dainuoti. Dienos metu aš - pliaže, o 
vakarais repetuodavome.

Koncertas sutraukė 400 klausytojų ir surinko pinigų. Dalyvavo ir gubernato 
rius C.Lartique su Ponia. Akompaniatorė Rita Bascombe puikiai palydėjo 
pianinu ir man šj koncertą labai palengvino. Po tos šventės visi mane saloje 
pažinojo, o ■ Vacys Ministerijoje sulaukė daug padėkos žodžiu už iškvietimu. 
Abi su mama grįžome namo laimingos prieš pat Kalėdas.

IŠEIVIJOS INSTITUTAS

Kaune atidarytas ir 
pradėjo veikti išeivijos 
Institutas. Šiuo metu vie
nu didžiausiu jo turtu 
laikomas žymaus antiso- 
vietinio disidento, buvu
sio Kauno geto kalinio, 
teisininko, politologijos 
prof.Aleksandro Štromo 
vardinis archyvas. Taip 
pat ir jo sukaupta, Lie
tuvai padovanota,
vertinga biblioteka.

Dominikos saloje 
Gina su Mama 
pas Marytę ir 
Vacj Zizius - 
montrealiečius:. -

Karybas istorijos dir
vonus plėšti V.Rakučiui 
teko pirmajam Katedro
je ir vienam pirmųjų da
barties lietuvių istorio
grafijoje, o tai reiškė,
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iš geto Vilijampolėje 
pabėgęs Aleksandras Štro
mas slapstėsi, buvo pri
glaustas ir globotas vie
nos lietuvių šeimos.

Mokėsi Kaune ir Vil
niaus gimnazijose, studi
javo teisę Vilniaus ir 
Maskvos Universitetuose 
mokytojavo, dirbo moks
linį darbą. Teisių dok
toratą įsigijo Maskvoje 
1964m. Rašė mokslinius 
straipsnius.

1973m. pavyko išvykti 
į Angliją, pas savo se
sers šeimą. Čia dirbo 
moksliniu tyrinėtoju Tai
kos studijų Katedroje 
Bradfordo U-te, 1978m. 
tapo politinių mokslų lėk-.

....... 5 psl.

Ginos laukė ir kitas egzotikos siurprizas: Australijos Lietuvių Bendruo
menės ir Kultūros Tarybos pirm. V.Baltutis pakvietė koncertams Į Australija! 
Koncertai numatyti 1974 m.kovo mėn.16 d.,bet prieš tai teko atlikti dar 
eile, jau anksčiau pažadėtu koncertų Amerikoje ir Kanadoje.

’1974m. sausio mėn.19 d.surengtas BaltieČių Komiteto koncertas Hartfor- 
d' e, Conn, Hilton viešbučio patalpose Akompanavo Saulius Cibas. įdomu, 
kad padainavus A.Aleksio dainą "Meilė", pasirodė ir salėje buvęs kompozitorius 
senųjų (pirmosios bangos) lietuvių ateivių kilmės. Daina sukėlė dideles ovaci
jas ir^oats kompozitorius buvo labai dėkingas, kad jo daina~ dainavo.

• * —

Vėl Čikagoje: "Laiškai Lietuviams " Žurnalas vasario men.'. 2 d.Jaunimo 
Centre suruošė savo 15-tają metine^ Šventę premijų įteikimo vakarą ir 
koncertą. *

'Koncertine programos dalį atlikome su sol. Nerija Linkevičiūte. Mums’ 
akompanavo muz.Alvydas Vasaitis. Tai buvo pradžia kitų su juo atliktų 
koncertų. Programa buvo sudaryta iš liaudies dainų, duetų ir operų arijų. 
Su Nerija buvo smagu dainuoti, ir visi buvo laimingi.

Vasario mėn.16 d. New York’e vyko Kultūros Židinio oficialus atidarymas 
su dedikacija , kartu ir pašventinimas Vienuolyno ir Spaustuvės Rūmų. 
Pamaldų metu giedojau su New York’o Vyrų Choru. Po to - koncertas kartu 
su sol.Kaziu Jakučiu. Mums akompanavo Saulius Cibas iš Bostono. Susitikome 
keletą^ dienų ankščiau ir > kai buvo pūgos ir sniegas, mes klampojome po
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Po koncerto Los 
Angeles su prel. 
Jonu Kucingiu, 

sol.Stasiu Baru 

ir dailininku 
Viktoru Vizgirda

sniegą, ir repetavome. Publika mus priėmė su dideliu entuziazmu. I si kon
certą^ buvo atėjusi ir Metropolitan Operos sol.Marlin Niska su savo vyru. Ji 
tapo gera lietuviu bičiule, koncertu buvo sužavėta ir nepagailėjo komplimentu 
mus jaunam akompaniatoriui Sauliui Cibui.

"Liko dar vienas koncertas pries didžiąja kelionę- Baltiečiu Vakaras Kana 
dos. sostinėje. Tai jau antras toks koncertas Parlamento Rūmuose, kur man 
tada teko reprezentuoti lietuvius. Akompanavo Danutė Fidlerienė is Deep 
River, Ontario. Visas vakaras praėjo darniai ir pakilioje nuotaikoje. Tokius pa
rengimus buvo nutarta tęsti, nes jie skleidžia baltiecių. reikalą supratimą 
parlamentaru ir Kanados spaudos atstovą tarpe", - pasakojo Gina.

*5

^Apie didžiąją egzotiką- kelionę :"Pagaliau vykstu į taip vadinamą Pietą, 
Kryžiaus šalį. Gal but tai buvo vienas is Įdomiausiu įvykią mano gyvenimo - 
-kelionė į Australiją,. Turiu pripažinti, kad nors pakvietimą jau turėjau, bet 
užtruko beveik metus laiko, kol apsisprendžiau ten nuvykti. Tolima kelione., 
koncertai ir busimas nuovarg-i.q...Gal but, mano oasiryžima^ ten vykti nulėmė 
pašnekesys su vyskupu Vincentu Brizgiu. Jis buvo tik ką grįžęs iš Australijos 
ir nuoširdžiai patarė ten nuvykti. Kai nusprendžiau -viskas ėjo be jokiu 
kliūčių.

tori ūmi Salfordo U-te, 
kur 1983m. buvo pakel
tas ordinariniu profe
soriumi.

Paskaitomis ir straips
niais greitai tapo Va
karuose plačiai žinomu 
sovietinės sistemos kriti- 
ku-disidentu.

Vakaruose mokslinį pri
pažinimą laimėjo savo 
straipsniais anglų kalbos 
periodikoje, Radio pas
kaitomis Piccadilly ir 
JAV Liberty transliacijo
se^ Tarpe kitų knygų pa
rašė "Political Consciou
sness in Soviet Lithua
nia",Londone, 1980m. ir 
"Political Change and So
cial Development: The 
Case of The Soviet 
Union", Bern. 1981m. UŽ 
šią pastarąją knygą 1962 
metais gavo JAV 
Laisvės premija.

Daug rašė lietuvių 
spaudai išeivijoje: "Met
menims", "Akiračiams", 
"į Laisvą", "Varpui", "Tė
viškės Žiburiams", "Eu
ropos Lietuviui" ir kt. 
Buvo Lituanistikos Insti
tuto narys. Stambesni 
straipsniai paskelbti

’’The Times", "New To
morrow" taip pat New 
Yorke ir Čikagoje bei 
Paryžiuje.

Išeivijos Institutas Kau
ne randasi S.Daukanto 
gatvėje, jam vadovauja 
prof.Egidijus Aleksandra
vičius. Atidarymo iškil
mėse dalyvavo prez.Val
das Adamkus.

Šia lankymosi proga, 
Prezidentas atidengė ir 
Atminimo Lentą ilgame
čiam "Metmenų" redakto
riui, socialcgijos prof. 
Vytautui Kavoliui prie 
namo Žaliakalnyje, kur 
jis buvo gyvenęs 1939- 
1944 metais.

® Panevėžiečiui, 2 9 m.am
žiaus, Virgilijui Krank
liui pareikštas kaltini
mas prekyba žmonėmis.

Bylą teisme buvo gu
lima iškelti dėl to, kad 
sutiko liudyti mergina, 
išsprukusi is sekso ver
gijos "verslininkų". Jų 
tarpe - apkaltintasis 
V.Krauklys.Tai pirmoji 
tokio pobūdžio byla Lie
tuvoje.

NENAIKINKIME VILNIAUS SENAMIESČIO

Kovo mėn.17 d., sekmadienio rytą Montrealyje snigo. Iškrito 3 incai 
sniego,bet aš jau buvau pavasariškai nusiteikusi, nors tuo metu Australijoje 
buvo - ruduo. Man rašė, kad atvykčiau su vasariniais drabužiais, nes saule 
ten Šildo ir Šviečia visą laiką.

Lėktuvu skridau, persėdau ir vėl skridau, ir vėl skridau. Laikrodį reikėjo 
sukti atgal ir atgal, bet vistiek vis buvo dienai Pagaliau , Honolulu mieste 
atėjo naktis. Is ten "Quantas” lėktuvu pakilau i Sydnėjų. Lėktuve patarnavimas- 
puikus, australiškas akcentas įdomus , ir Australijos žemėje atsiradau kovo 
mėn.19 d., vakare. Viena diena*" taip ir dingo kažin kur,skrendant per ekvatorių 
Atskridus, keleiviai čia gauna specialu diplomą Neptūno garbei.

Adelaidėje p.p.
Jokubauskų
Sodyboje

sodina 
tują

Sydnėjaus aerodrome jau laukė Australijos Lietuvią B-nės pirm. J.Maksvytis 
ir p.p.Saudargai.Jie mane globojo beveik per visav ten^buvimo laiką.

Nors buvo pranešta, kad Australijoje labai *retai lyja, tačiau tą rytą ir 
beveik per visas keliones tenai,lietus lydėjo mane .Visi tikino, kad tai 'yra 
geras ženklas, viskas aplinkui buvo gražu ir žalia. Vis dėl to , dabar kuomet 
vis perŽiuriu savo užsirašytus įspūdžius iš Australijos, prisimenu ją kaip 
saulėtą kraštą.

Mano koncertai buvo gerai suorganizuoti, visur sutraukė daug žmonių. 
Australijos lietuviai labai išsiilgę svečią - menininkų, nekantriai jų laukia. 
Nors nuotoliai ir dideli pačioje Australijoje, tačiau tarpe jų jaučiamas ryšys".

Ava Saudargįenė "Europos Lietuvyje" rašė, kad Australijos kolonijose 
surengtų Ginos Capkauskienės koncertu Š.m.kovo-balandzio mfen. reikšmė yra 
ne tik meninė, bet ir tautinė. (Geg.14 d.).

"Is savo pusės noriu pasakyti, kad aš parsivežiau neįkainojamų įspūdžių. 
Sužavėjo krašto grožis, įvairumas ir skirtinga gamta. Net ir dangus kitoks.

'j <
Visur nepaprasta ir įspūdinga Švara; Sydnėjaus Opera, dieviška jūra ir saulė
tos pakrantės...",- patvirtino Gina. (b.d.)
2001.V.1.

ELTA praneša, kad Kovo 11-sios Akto signata
rai Kreipiasi į Lietuvos Respublikos piliečius ir 
kviečia bendromis pastangomis neleisti naikinti Lie
tuvos pasididžiavimo - Vilniaus istorinio centro.

Kovo 13d.v ELTA pasiekė didelės grupės 
signatarų parašais sutvirtintas kreipimasis 
"Apsaugokime Vilniaus senamiestį". Jame primena
ma, kad Vilniaus istorinis centras - Pasaulio pavel
do objektas yra unikalus mūsų tėvynės valstybin
gumo ir kultūros raidos liudininkas, kurio sunaikinto 
autentiškumo jokiomis priemonėmis nebus įmanoma 
atkurti.

Civilizuotme pasaulyje, rašo signatarai, istorinės 
miestų dalys atveriamos pėstiesiems, jose griežtai 
ribojamas automobilių eismas ir naujos statybos.Pas 
mus daroma priešingai - planuojama statyti absoliu- 
čiai svetimas senamiesčiui automobilių stovėjimo 
aikšteles, dėl kurių didės automobilių srautai, eismo 
intensyvumas, triukšmas ir išmetamų dujų kiekis. 
Signatarai įsitikinę, kad požeminės automobilių sto
vėjimo aikšteles puikiai galima statyti aplink sena
miestį, už jo ribų ir prieigų, juolab, kad bet kurią 
istorinio centro vietą galima pasiekti per keliolika 
minučių.

Vyriausybė pritarė Statybos ir kitų įstatymų pa
taisų projektams, kurie neva liberalizuotų leidimų 
statyboms išdavimą, tačiau iš esmės pažeistų Lie
tuvoje ratifikuotas Grenados bei kitas konvencijas 
dėl paveldo apsaugos.

Signatarai apgailestauja, kad minėtos 
pataisos atveria kelią statybos verslo savivalei 
kultūros paveldo objektuose.

Signatarai taip pat pabrėžia, kad Valstybes Pa
minklosaugos Komisijos, Kultūros ir Teisingumo mi
nisterijų prieštaravimai Ketinimams Vilniaus 
senamiestyje statyti požeminius garažus nėra pakan
kami.

Signatarų kreipimasis - jau nebe pirma akci
ja prieš požemines automobilių stovėjimo aukšteles 
Vilniaus senamiestyje. Lietuvos Mokslų Akademijos 
salėje prieš kurį laiką vykusio forumo dalyviai- 
paminklosaugininkai ir giminingų sričių specialis
tai, kultūros veikėjai, pripažinę, kad požeminių ga
ražų statyba Vilniaus miestui paoarys daugiau žąlos 
negu naudos, nusprendė kreiptis į UNESCO Pašau-' 
lio Paveldo Komitetą, taip pat į Lietuvos vadovus' 
bei kitas institucijas.

Daryti klaidų Vilniaus senamiestyje negalima, 
sake ELTAI Valstybinės Paminklosaugos Komisijos 
prie Lietuvos Respublikos Seimo, pirmininkė Gra
žina Drėmaitė. Ji siūlo neskubėti, pirmiausia pa
bandyti įrengti kokius tris keturis požeminius ga
ražus toliau nuo senamiesčio. Tada bus viskas aki
vaizdu^ bus galima išsirinkti prioritetus.

Tačiau nei Rotušės aikštės, nei Sereikiškių Par
ko bei kitų pačių jautriausių senamiesčio vietų, kol 
kas nereikėtų liesti, įsitikinusi G.Drėmaitė.

5 psl.



toronto
Maironio M-los žinios
• Velykų Senelė (Aldona 
Biškevičienė) svečiavosi 
mokykloje balandžio men. 
7d. su pintine saldainių 
mažiesiems. Vaikai, glo
bojami Vidos Valiulie-. 
nes ir Janinos Dzerno- 
nienės, žaidė tradicinius 
margučių ridenimo žai
dimus.

• Balandžio men. 28d. 
vyko Tarptautinis Kalbų 
Simpoziumas Don Bosco 
mokyklos patalpose. Jame 
dalyvavo Lituanistinių 
Kursų moksleiviai, vado
vaujami vedėjos Nijolės 
Banotienės.

Simpoziumo proga, 
kaip ir pernai, bus lei
džiama knyga, sudaryta 
iš dalyvaujančių . tautų 
žymių rašytojų eilėraščių 
bei prozos.

• Tremtinmių Vaikaičių 
iviokyKlai "Lietuvių Na
mai" Vilniuje auicojo: 
$10U-N.N., $6U - E.Pet- 
rus, $50—J.Juodišienė.

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

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

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių.

Remkime lietuviu veikla Kanadoje! Remkime Lietuva!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIU FONDA !

L

Feliksas Bociūnas

K4 PRIMENA VEIDAS
Mergaite,- jei tu butum mažytė, 
Sekčiau tau godą, mūsų. Tėvynės, 
Kai pavasario auštantį ryta 
Skamba paukščių balsiu sutartinė.

Jei kasom sau galvelę dabintum, 
Akių - rugiagėlių jaunuole, 
Tai man išvežta.sesę primintum... 
Ten ji mirti sutiko, prapuolus.

Kartais juokas tau rausvina skruostus, 
Papieviuos atsimuša aidas.
Tartum sesė darželyje ruostūs,-
Ir - lyg mylimos primena veidų.

Lietuvoje
• Lietuvos moksleiviai 
iki mokslo metų pabai
gos galės nemokamai lan
kyti Lietuvos Valstybinį 
ir Dailės Muziejus bei 
Valstybinį M.K.Čiurlio
nio Muziejų Kaune.

Tai Kultūros bei 
Švietimo ir MoksIo mi- 
nisterių sumanymas, ku
riam pritarė trijų di
džiausių Lietuvos Muzie
jų vadovai.

Muziejininkai taip pat 
moksleivian s rengs specia
lias programas, dėl kurių 
galima susitarti iš anks
to.
• Olimpinis disco meti
mo čempionas Virgilijus 
Alekna laimėjo antrą vie
tą Tarptautinėse Lengvo
sios AtletiKOS varžybose 
Pietų Afrikos Respubli- 
koie.
• Keletą metų plėtusi 
eksportą į Skandinavijos 
šalis, Informacinių Tecn- 
nologijų (IT) AB "Alna" 
dabar įsitvirtina Vokieti
jos rinkoje ir planuoja 
per dvejus metus padvi
gubinti dabartines eks
porto apimtis. Vienas iš 
kompanijos rinkos plėt
ros etapų — dalyvavimas 
IT parodoje "CeBIT" Ha
noveryje.
• Siuvimo ir odos dirbi
nių AB "Skalrnantas” ža
da skverbtis į Rusijos 
rinkas ir daugiau dėme
sio skirti nemilitaristi- 
nei produkcijai. Bendro
vė šiemet vėl laimėjo 
Krašto Apsaugos Ministe
rijos konkursą kariškių 
marškiniams ir kelnėms 
siūti už 1,6 mln. litų.

• Populiariausio prekinio 
ženklo vardą Lietuvoje 
išsaugojo "Karūna", pagal 
rinkos tyrimų bendroves 
"SIC" tyrimus, kuriuos ji 
atlieka jau trečius me
tus iš eiles.

6 psl.

Bet dažnai tu liūdi, ka^ko lauki... 
Nors nedaug dar tau rūpesčių duota. 
Tau sapnuos - dar berželiai palaukėj, 
Menuetas drugelių,- ir puota.

1945 m. Seligenstadt

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI

Cirrus

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA

6.25%

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

6.45%
.6.60%
.6.70%
.6.90%
.7.00%

3.30% už 30-89 d. term, indėlius 
3.30% už 90-179 d. term, indėlius 
3.30% už 180-364 d. term, indėlius 
3.75% už 1 m. term, indėlius 
3.85% už 2 m. term, indėlius 
3.95% už 3 m. term, indėlius 
4.25% už 4 m. term, indėlius 
4.55% už 5 m. term, indėlius 
3.35% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
3.85% už 1 m. GIC invest. 
3.95% už 2 m. GIC invest. 
4.10% už 3 m. GIC invest. 
4.75% už 4 m. GIC invest.
4.70% už 5 m. GIC invest.
3.30% už RRSP & RRIF ind.
4.10% už RRSP & RRIF 1 m. term. ind. 
4.20% už RRSP & RRIF 2 m. term. ind. 
4.35% už RRSP & RRIF 3 m. term. ind. 
5.00% už RRSP & RRIF 4 m. term. Ind. 
4.95% už RRSP & RRIF 5 m. term. ind.
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. palūkanų čekių sąsk.
3.75% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.50% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

DUODAME
• asmenines paskolas 

iki 5250,000
• mortgičius iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičius

už asmenines paskolas 
nuo....................7.75%

už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages) su
- nekeičiamu nuošimčiu

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

- su keičiamu
nuošimčiu...

MOKAME IMAME

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

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

90-179 d. term, ind...................... 3.30%
180-364 d. term.ind..................... 3.35%
1 metų term. Indėlius................ 3.70%
2 metų term, indėlius.................3,80%
3 metų term, indėlius................ 4.00%
4 metų term, indėlius................ 4.25%
5 metų term, indėlius................ 4.60%
1 metų GlC-mėn.palūk...............3.35%
1 metų GlC-met. palūk...............3.85%
2 metų GlC-met. palūk...............3.95%
3 metų GfC-met. pafūk...............4.10%
4 metų GlC-met. palūk...............4.75%
5 metų GlC-met. palūk...............4.80%
RRSP, RRIF Ir OHOSP

“Variable”...............................3.30%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind.... 4.10% 
RRSP ir RRJF-2 m.term.ind.... 4.20% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind.... 4.35% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind.... 4.95%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind.... 5.00% 
Taupomąją sąskaitą iki............ 2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk..........2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki..........2.00%
Amerikos dof. kasd. pai.

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

Asmenines paskolas 
nuo.................. 7.75%

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

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

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

Duodame komercinius 
mortgičius iki $750,000.

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

Kiti patarnavimai “INTERAC-PLUS” kortelė

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:

AKTYVAI per 12Q milijonų dolerių

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

PRISIKĖLIMO 
pAR/IPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS 

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

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

• Pasirodo,kad šių metų 
žiema gerokai suniokojo 
oeveik visus Lietuvos pa
plūdimius. šiuo metu į

tokias p&Krantes veža
mas smėlis, ruošiantis 
vasaros liriKsmybėms.

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje* 
įsikūręs nuosavuose namuose -

Unp Ą T A” LIETUVIŲ KREDITO
A 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
MOKAME UŽ:

kasd. pal. čekių sąsk. iki..........2.50%
santaupas...................................   2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk....... 2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų Indėlius..................... ... 3.50%
180 dienų indėlius  ....... 3.50%
1 m. term, indėlius...................... 3.75%
2 m. term, indėlius............. .......4.00%
3 m. term, indėlius............. ....... 4.10%
4 m. term. Indėlius...................... 4.25%
5 m. term, indėlius...................... 4.50%
RRSPirRRIF
(Variable)..... ................................. 2.50%
1 m. Ind.........................................   3.85%
2 m. Ind.........................................   4.00%
3 m. Ind............................................4.10%
4 m. Ind............................................4.25%
5 m. Ind........ .................................  4.50%

PASKOLAS
Asmenines nuo........... T.7.80%
neklln. turto 1 m ....6.65%

• 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

TiNKLALAPIS: www.talka.net

9Ą9KAITU I9LAIKYMA9 • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 
ČEKIAI • PINIGINĖS PERLAIDOS (MONEY 0RDER9) 

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 IS KITU KRAŠTU
PERSIUNTIMAS PINIGU (WIRE TRANSFERS) j LIETUVĄ IR KITUR

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS:
Pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.
Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. - 8 v.v.
Šeštadieniais nuo 9 v.r. - 1 v.p.p.

SKYRIAI:
1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C8

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.9

http://www.talka.net
http://www.parama.net
mailto:parama@total.net
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"NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS" talkininkus, 
choristus ALBINĄ* ir ZINĄ URBONUS

"NL" Valdyba, Redakcija 
talkininkai

GRAŽIOS^^*m.
VEDYBŲ SUKAKTIES PROGA

Atvelykyje
S.m.balandžio men.22d.Avelykio sekmadieni vyko 

gražios Mišios,skaitinius ir Evnangelijos žodžius 
iškiliu giedojimu gaubė vargonų gaudimas ir mūšy 
AV P-jos Choro giedojimas.

Salėje laukė jau 28-tasis tradicinis KLKMotery 
D-jos Montrealio Sk.suruoštas Velykų stalast 
Ilgametėj patyrusi V-bos pirm.Genė Kudzmienė 
taikliu žodžiu pasveikino atvykusius,o I-jai Šios 
tradicijos pradininkei Jadvygai Baltuonienei buvo 
irgi nepagailėta katučių.

Elegantiškai pasuoŠti stalai margučiais, gėlėmis, 
tradiciniu raguoliu, "ežiuku", vafliais ir kitomis 
skaniomis gėrybėmis buvo palaiminti kun.Ričardo
Birbilo.

Labai vykusiai buvo įpinta Lituanistinės Mokyk
los atlikta programa-.vykusiai pritaikyti eilėraščiai, 
dainelės,dekoracijos ir linksmas vaikų ir mokytojų 
bendravimas užsitarnavo daug katučių. Vedėja 
Asta Staskevičienė irgi buvo labai patenkinta. 
Prie programos prisidėjo 2 viešnios - Aida ir 
Augusta Valevičiūtės- pianinu ir smuiku. Velykų 
Bobutė su didele verba ir nemažu krepšiu, apdova
nojo vaikus ,nuoširdžiai atlikdama savo rolp(A.Mor
kūnienė).

Pirm.G.Kudzmienė padėkojo visoms D-jos 
narėms ir talkininkėms: p.p.Povilaitienei,Jakonienei, 
Kisielaitienei, Szewzcukienei,Paunksnienei, Adomai
tytei, BagdŽiūnienei, p. p. BurksaiČiams.Taip pat ir 
"Litui" už paramą. O atvykusieji-tikrai įvertina jų 
visų nuoširdų darbą,nuskaidrinanti mūsų pavasarį.

• A V F-jos zakristijonas 
Antanas J.Mickus, Didįjį 
Penktadienį važiuodamas 
į bažnyčią, įsijungė rū
dijo stotį "Villa Maria"- 
91.3FM banga ir netikė
tai išgirdo pranešimą,kad 
bus grojama iš Lietuvos 
pora M. K. Čiurlį on i o so
natų. Toks sutapimas,kai 
taip neseniai iviontrea- 
lyje lankėsi žymus pia
nistas Rokas Zubovas, su
pažindinęs ir mūsų tel
kinio gyventojus su M.K. 
Čiurlionio kūriniais.
j

Žinotina keliautojams!!!
Naujausi tyrimai pa

tvirtina, kad prieš ke
liaujant lėktuvu, labai 
naudinga užvalgyti ir at
sigerti sportininkams ski
riamus gėrimus. Tai me
todas kai kuriems žmo
nėms apsisaugoti nuo 
pajuntamo silpnumo lėk
tuve ar ir nuo širdies 
atakos, ypač kai ilgesnių 
skrydžių kelionėse, kai 
kurie keleiviai yra la
bai jautrūs sausam orui 
ir žemam, atmosferos 
spaudimui lėktuvo viduje.

Japonų tyrinėtojai pa
tvirtina, kad užvalgius 
ir atsigėrus prieš kelio
nę, pagerėja kraujo cir
kuliacija ir deguonies 
kiekis jame.

Taip pat yra reikalin
ga, bent kas valandą, ar 
dvi, atsistoti, pavaikš
čioti nors keliolika žings
nių, kad cirkuliacija ko
jose veiktų normaliai. 
Labai naudinga sėdint pa
sukinėti periodiškai ratu 
į abi puses pėdas ir 
palankstyti kojų pirštus 
į viršų.

, Vilijos ir Ryčio Bulotą sūnūs Marius, 18 m.arfi- 
žiaus,Šiuo metu gyvena ir dirba Lake Louise,Alber
toje. Montrealyje baigė CEGEP mokslus "Science 
de la nature" srityje 2000 m.gruodžio mėnesi ir 
išskrido į Kanados Vakarus praleisti žiemos sezonu.

Marius Bulota dėsto slidinėjimą "Lake Louise 
Ski Centre", nes yra baigęs "level 2 ski instruktor" 
kursus ir išlaikęs visus egzaminus. Tokiu būdu 
dabar turi teisę dirbti slidinėjimo instruktoriumi 
visoje Kanadoje.

Marius nuo pat mažens didelis slidinėjimo 
mėgėjas, studijuodamas ’'College de Jean de Brč- 
beuf" priklausė slidinėjimo komandai ir jau dėstė 
slidinėjimų savaitgaliais Mont Garceau Centre, 
St.Donat miestelyje.

Marius Bulota planuoja praleisti pavasarį ir 
vasarų Kanados Vakaruose, o grįžęs į Montrealį 
rugpjūčio mėn.viduryje, ruošis tolimesniam mokslui 
Universitč de Sherbrooke elektros inžinerijos 
srityje. Sėkmės!
t**********##***^***^********^,.***^^^^^*********

"TAURAS", įsteigtas 1951 m.^iemet^OOI-siais, švenčia savo 5O-ties metų SUKAKTĮ. Jubiliejaus proga/’LITAS" suteikė para
mų naujų uniformų įsigyjimui. "TAURAS" NUOŠIRDŽIAI DĖKOJA.

Pareiškus entuziazmą ir pageidavimą, "TAURAS" dabar priima į savo eiles ne tiktai lietuvius, bet ir kitataučius vaikus. Lietuvių 
jaunimas kviečiamas neatsilikti ir gausiau įsijungti: informacijij gausite pas Antanų P.Micku, tel: (514) -367 - 4518.

Malonu pažymėti, kad šie visi sportininkai savo tarpe gražiai sugyvena, tvarkingai elgiasi ir džiaugiasi būsimomis progomis 
parungtyniauti su kitomis Montrealio jaunų krepšininkų grupėmis. Dabar "TAURO" administratoriumi yra Antanas J. Mickus. Treneris 
- Frank Springer. (Prieš jį 2 sez. juos treniravo R.R.Otto). Sąraše - 40 vaikų ir jaunimo nuo 10-18 m. amžiaus. Reguliariai 
treniruojasi 20 - 25. Susirenka kas trečiadienį nuo 6-9:30 val.vakaro, Aušros Vartų Parapijos salėje. Inf.
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Nuotraukose:

1 -stovi kairėje- tre
neris Frank Springer 
ir dešinėje - admin . 
A.J.Mickus;
2-3 : žaidynių, mo - 
mentai dešinėje, 
gale prisidėjo ir mer
gaite, 14 m.
4 - dalis ’’TAURO" 
Žaidėjų: stovi II-as iš 
kairės ir Sebastijo
nas Ptašinskas.

Labai veikliai nuo 
pat pradžių dalyvau
ja treniruotese ir 
žaidynėse broliai 
Paulius ir Antanas P. 
Mickai (1-oje ir 3-je 
nuotraukose), pritrau
kę ir savo klases 
draugų į "TAURĄ".

■.________

2001.V.1.



montreal
MOTINA.TAU!
lotiną, josios gerą šir

dį galime drąsiai suly
ginti su gražiausios ro
žės žiedu. Aš gerai atsk 
nenu ir niekuomet ne
pamiršiu,- kuomet pasku
tinį kartą Lietuvoje, at
sisveikinau su savo mo
tina. Ji nekalbėjo į ma
ne žodžiais, ji kalbėjo 
ašaromis, kurias matau 
dar ir šiandien, o ypa
tingai Motinos Dienoje.

Aš gerai žinau, jog 
Motina visuomet besąly
giniai viską pamiršta ir 
atleidžia.

Motina,Tu esi jau Am
žinybėje, bet aš ir šian
dien Tave myliu ta 
pačia meile kaip kad bu
vome kartu? Anon.

MONTREAL10 LIETUVIU KREDITO UNIJOS 
"LITAS* VALDYBA KVIEČIA Į

METINĮ VISUOTINĮ NARIU SUSIRINKIMĄ
Š.m. GEGUŽES mėn., 27d.,sekmadienį 4_ val.p.p., 
T žv.Kazimięro Ė-jos salėje, ^426 Par t Senais“

* Narių registracija vyks nuo 3 vai.- 4 vaLp.p.
! ♦ Kandidatų į Valdybų ir Komisijų pasiūlymai 

turi būti padaryti raštu dviejų unijos narių , 
turėti kandidatų sutikimą ir įteikti unijos sek
retoriui ne vėliau kaip 5* dienas prieš susirin -

! kim3? Valdyba 2
3

IITAC MONTREflLIO LIETUVIU 
LI IHo KREDITO UNIJA

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

Teh 766-5827; Fax; 514-706-1349 
Skyrius - 3907A Rosemont Blvd.

MOKA už:

Certifikatai ( min. $1.000.00 )

Netikėtai mirus Lietuvoje 
mylimam Broliui 

A T A _
ALGIUI VAITKUNUI, 

nuoširdžiai užjaučiame "NL" Redaktorę Birutų
Vaitkūnaite - Nagiene ir jos šeimų -

"NL" Valdyba, darbuotojai 
ir talkininkai

Šv.Kazimiero P-joje.

sekmadienį, gražus būrys mūsų telkinio vai
ku klausėsi Velykų Senelės pasakojimų AV Parapijos 
sales scenoje. (Ziūr. aprašymą 7 psl.).

a Aušros Vartų Parapi - 
jos Choras jau yra pa
kviestas giedoti Tauty 
bių Mišiose birželio mė
nesį.

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

Dantų gydytojas 
8606 Centrale (kamp.45 
Av., Suite 209^ LaSalle,, 
Quė. H8P 1N5.

Tel: 364 - 4658 hm.... ............... '■ ' n —

• Shirley (MILAKNYTĖ) ir 
Robert IVAN džiaugiasi 
pirmagime dukrele Zoe Ju
dith.

Vaikaite džiaugiasi ir mo
čiutė Janina Milaknicnė
seneliai M.ir K.Ivan.

Nors šeima gyvena Kana- 
ta, Ontario, kūdikį krikšti
jo Montrealyje. Čia Nauja-1 
sis kleb.kun. Ričardas Bir. 
bilas suteikė pirma kartą 
krikšto sakramentą". 
Sveikiname!

Gražus Velykų Rytas, 
tikintieji, su šypsena 
veiduose, skuba į švento* 
vę, į PrisiKelimo pamal
das, kurias aukojo kle
bonas dr.Feliksas Ju
cevičius. Šia proga jis 
pasakė tam rytui pritai
kytą gražų pamokslą.

Po pamaldų užėjome 
į sveitainę, kur sveikino
mės su šv. Velykom is, vai
šinomės įvairiais skanu
mynais, džiaugiamės me
niškai išmargintais mar
gučiais ir gurkšnojom 
baltą bei raudoną vyną.

Buvo laikai, kuomet 
mūsų šventovėje Velykų 
Rytą "Aleliuja” skambė
davo didingai, giedama 
gausaus choro, dabar pa
sitenkiname garsajuostė- 
mis. Šiandien tuo atžvil
giu esame elgetos, taip 
elgetos...

Ačiū Dievui, džiaugia
mės ir tuo, ką dar šian
dien turime. Su 
"Aleliuja" lūpose 
Įšilai kyšime!

Velykų vaišių 
buvo atitinkamai 
tiškas!

žodžiu
— dar

pelnas 
šven-

K.Ambrasas.
******

DR.ALENAS (ALAIN) P A V I L A N 1 S 
šeimos gydytojas

Privatus kabinetas 
932-8441 

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

(Metro Place St.Henri)

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika* 

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

(Metro C8te des Neiges)

Notarė
RŪTA POCAUSKAS-KUDINSKAS 

L.LX.D.D.N.
1610 Ste.Catharine SLWest, Suite 405 

Montreal, Quebec H3H 2S2

Tel: 931-7174
8 psi. ’

P EPILEPSY CANADA 
ĖPILEPSIE CANADA

Tėl : (514) 845-7855
1 -877-734-0873

Fa*.- (514) 345-7966
E-mail: melanie4»epilepsy.ca

Internet: http://www.epilepiy.ca

FIRST AID FOR SEIZURES

Cwhxahead

I«* for ID

if teinre* l»u fongtr than 5 minute*. call 911 
www. epilcpi > c»

3.50
3.50
3.75
4.00
4.25

Taupomos sąskaitos
Specialios 
Kasdieninės
RRSP & RRIF

metufe
metų
metų
metų

_ metų _ _  , 
Terminuoti indėliai
( min. $ 5.QQU.QQ); 3 Q0

TTO
370Q-
3.0Q
okoa čekiu. s-tą: p" 50

1.00

5

1 metų
180 d. - 364 d.
120 d. - 179 d.
60 d. 119 d.
30 d. - 59 d.

Taupoma 1.50

2
3

5

metų 
metų 
metų 
metu 
metų

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

IMA UŽ:
Nekilnojamo turto paskolas ( Residential up to 

metų
2 metų
3 metų

1 6.85 
zas—4

4- plex) 
mėty — 
netų

2nd mortgage + 1 % 
open mortgage + 1 %

KASOS VALANDOS
147.5 De Seve 
Pirmadieniais 
Antr., treciad., 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

3907
9:00 - 3:00
9:00 - 3:00 
fhM - 5:30
9r30 - 5-30

Ą__ R<^e.g?OH0t
10:00 - 2:00

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

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS LR VAIKAIČIAIS 
PROTĖVIU KALBA LIETUVIŠKAI L

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

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

* ' 1 1 ...................... » . ..............

. Sąžiningai patarnauja nejudomo turto
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

P A U L R U T K A U S K A S /R Q SJ/ 
5344 Verdun Ave., VERDUN, QC., Canada . 
Tel: 7514/ 766-3586-darbo, 7514/ 365-7060,- namų.

FOUHHIJRE.S

Maurice KjipCan
FURS

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

400 De Maisonneuve W.
Suite 801

Montrėal,Que.H3A 1L4

Tel: (514) 288-9646

Fax: (514) 844-3865

KF FUNERAL HOME 
p J.F. Wilton & Sent Inc. 
iSMM'MyA *?<*«*!

T4: WL47fi3
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