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• KANADOS DIENOS 
šventėje, liepos men. 1d. 
bus išleistas specialus 
pašto ženklas su buv. 
Ministerio Pirmininko Pie
rre E.Trudeau atvaizdu. 
Jis mirė 2000m. rugsėjo 
mėnesį.

Jo ypatingi nuopelnai, 
prisiminti Kanados Die
noje, yra įvestas Oficia
lus Kalbų Aktas 1969m., 
Kanados Konstitucijos grą
žinimas į sostinę Otta
wa ir paskelbimas Kana
dos Teisių ir Laisvių 
Chartijos 1982m., pirmą 
kartą Kanados istorijoje 
paskyrė moterį M m e Jea-

Gubernatorius George H.Ryan pasveikino Lietuvos Respublikos Ambasadorių 
Vygaudų U s a e k ą Čikagoje, savo biure. Sėdi: Giedrius Apuokas - Lietuvos 
Generalinis Konsulas, Gubernatorius ir naujasis Ambasadorius.

• KANADOS LIETUVIŲ 
FONDO TARYBA, posė
džiavusi Toronto Lietu - 
vių Namuose, balandžio 
mėn. 18 d., tarpe kitų 
reikalų, svarstė ir Pelno 
Skirstymo Komisijos nu
tarimus.

Buvo gautas didelis 
skaičius prašymų iŠ Lie
tuvos ir Kanados.

Paskirta $21,600 spe - 
cialiems projektams bei 
humanitarinei pagalbai, 
ir $76.000 Kanados lie
tuvių reikalams.

Sltipendijų skirstymas 
bus vykdomas birželio 
menesi.

Susirinkimą vedė Ta - 
rybos p-kfe Gražina Ig - 
naitytė , dalyvaujant 16- 
kai nariu, v*

nne Sauvė GeneralguDer- 
natore.
• Pirmasis astroturistas 
amerikietis Dennis Tito, 
60m.amžiaus turtuolis,su 
mokėjo Rusijai 20 mln. 
dolerių, kad 
astronautais 
Žemės planetą
kapsulėje. Planeta 
kriejama kas 90 minučių 
29.000 km. per valanoą 
greičiu. Aplankė ir Tarp
tautinę Erdvių Stotį.

kartu su 
apskrietų 

"Soyuz" 
aps-

Po 8 dienas 
kelionės, kartu 
astronautais ir 
ristu kapsulė 
Centrinėje /

trukusios 
su dviem 

astrotu- 
nusileido 

Azijoje, Ka-

vykusios bendros Šių vai- mis, Liuksemburgo tiesio- 
stybių sienos apsaugos ginęs investacijos Lie- 
tarnybų, policijos ir rnui-. tuvoje sudarė 333,33mln. 
tinęs operacijos "Migla" litų (6 vieta tarp ES ša- 
antroji dalis. lių) Didžiausios bendros

Pagrindiniai tarptauti
nes operacijos tikslai Pa

galėję yo kova su kontrobanda,
užbėgti už akių ameri- naudojimosi padirbtais,
kiečiams astroturizme ir sugadintais ir negalio-
uždirbę 20 mln.amerikie
tiškų dolerių.

Beje,D.Tito tapo mul
timilijonieriumi iš in
vesticijų.

zachstano stepėse.
Dennis Tito buvo la- 

sužavėtas ir laimin- 
tokiu savo svajo- 

išsipildymu.

bai 
gas 
nių

Lietuvos ir Liuksemour- 
go įmonės — Ii A B 
"zAviabaltika" bei UAB 
"Grožio terapijos ir kos
metologijos centras".

Laimingi ir Rusijos erd
vių mokslininkai t 

už akių

MAŽOSIOS LIETUVOS REZISTENCINIO SĄJŪDŽIO 
(MLRS) IK MAŽOSIOS LIETUVOS FONDO (MLF) 
VISUOTINIAI SUSIRINKIMAI

• Balandžio mėnesį bai
gėsi Lietuvoje, Suomijo
je, Estijoje ir Latvijoje

ir 
jančiais dokumentais at
vejų atskleidimas. Taip 
pat siekta tobulinti ša
lių dalyvių tarpžinybinį 
ir tarptautinį bendradar
biavimą bei keitimąsi in
formacija.

Suvažiavimas šiais metais vyks birželio 
men.9-10d.d. Čikagoje., Balzeko Lietuviu Kultūros
jvl uzięjuj e, 6500 S.Pulaski Rd.

Šeštadienį, Dirželio mėn. 9d,-bendras abiejų or- 
suvaziavirno atidarymas

2000 metų duomeni-

PRIMENAMA: Kanados Statistikos Departamentas kas 5 metus praveda 
gyventojų surašinėjimą- cenzą. Šiomis dienomis tam tikslui kiekvienas 
gyvenamasis butas gavo geltoną voką su anketomis. Pagal jstatymus?užpildy- 
tas anketas reikia tuojau pat grąžinti Kanados Statistikos įstaigai.

Jeigu kas neaišku, skambinkite 1 - 80Č> - 591 -2001. Gausite informacijų, 
kas galėtų jums padėti užpildyti anketą.

Anketos žinios laikomos griežtoje paslaptyje.
Toks cenzas vykdomas, nes kinta žmonių judėjimas ir skaičius. Anketos 

padeda vyriausybei' planuoti socialinio aprūpinimo ir kultūros vystymo reika
lus. Anketų, dalintojai kreipsis g tuos, kurie anketų nesugrąžino, kad sužinotų 
priežastis, kodėl to nepadarė ir padėtų, jeigu reikia. Inf.

ganizacijų susirinkimus , ir ___________________
bus 8:45 vai.ryto. Seks MLRS visuotinis darbo susi
rinkimas ir, po trumpos pertraukos, MLF visuotinis 
susirinkimas, prisilaikant įprastos darbotvarkės,baL 
giant valdančiųjų organų rinkimais.

MLF visuotinio susirinkimo metu prof.Vilius 
Pėteraitis padarys išsamų pranešimą apie MLF kny
gų ir ML Enciklopedijos rengimą.

Vilius Trumpjonas pasidalins savo kelionės įspū
džiais po Karaliaučiaus kraštą.

• MAŽOSIOS LIETUVOS Enciklopedijos pristatymas 
ir MLF dr.Vydūno mokslines literatnrinės premijos 
Įteikimas vyks sekmadienį, birželio mėn. 11)d. Bal- 
zeko Muziejuje.

13:06 vai. prof.Vilius Peteraitis pristatys Mažo
sios Lietuvos Enciklopediją Čikagos lietuviškai vi-
suomenei.

Le 15 mai
Soyez du nombre!

May 15
Count yourself in!

CENSUS • RECENSEMENT
DĖMESIO
Vi s i e m s-

uzpildykite • 
anketas!

Po trumpos pertraukos - MLF dr. Vydūno moksli- 
nės/literatūrinės premijos įteikimas muzikologei dr. 
Daivai KŠanienei. Ji laimėjo premiją už rankraštį 
"Muzikinis gyvenimas Mažojoje Lietuvoje ir Klaipė
dos krašte iki 19^0m.: lietuvių ir vokiečių kultūrų 
sąveika".

Po įteikimo, laureatės dr.D.Kšanienės paskaita. 
Po to 18:00 iškilminga vakariene.

Per abi dienas vyks MLF knygų paroda, knygas 
galima įsigyti vietoje. Kviečiame visus MLF narius 
bei musų veiklai pritariančius dalyvauti.,MLF Valdyba
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Illinois Gubernatoriaus George H.Ryan atstovė įteikė jo sveikinimo rastą 
Šarūno Marčiulionio Krep&inio Mokyklos Vilniuje direktorei ir jo komandai: 
Nuotraukoje: Laura Green, Intern Gov.Office; Margaret Boloz?AA Gov.Office“ 
Pat Michalski, Gubernatoriaus asistentė Etniniems Reikalams; Penny Kendall, 
direktorė Tarptautinių Ryšių Biuro, Vyriausioji Sekretorė; Zita Grigonienė> 
Mokyklos ir Komandos direktorė.

Lietuvoje
B. N.

• ALMOS ADAMKIENĖS 
LABDAROS IR PARA
MOS FONDAS Preziden
tūros kieme, balandžio 
mėn.22d. surengė Atve- 
lyKio Šventę Vaikų Glo
bos Namų auklėtiniams.

Vaikai, suvažiavę iš 
įvairių Lietuvos vietų, 
šventė su ponia Alma,pa
pusryčiavo "McDonald" 
restoranuose, juos links
mino koncertu "Tele-Bim- 
Barn" grupe ir vaikai 
džiaugėsi matydami ba
leto spektaklį "Daktaras 
Aiskauda" Valstybiniame 
Operos ir Baleto Teatre 
Vilniuje.

Prie šventinio pobūvio 
prisijungė ir Prez. Val
das Adamkus,Šiaulių vysk. 
Eugenijus Bartulis ir or
kestro "Tele - Bim- Bam" 
vadovė Neringa Čereške- 
vičienė.

• Balandžio men.27d.par-. 
kuose, skveruose prie 
mokyklų galima buvo su
tikti talkininkaujančius 
miesto moksleivius. Jie, 
pakviesti minios AdamKie- 
nes Labdaros ir Paramos 
Fondo bei prekybos tink
lo "Iki", dalyvavo aplin
kos tvarkymo akcijoje 
"Mes kviečiame gyventi 
gražiau".

• Pirmosios dvi XI Tarp
tautinio Festivalio "Kau
nas Jazz-2091" dienos iš
judino ne tik Kauną.Pa
grindinėje koncertų sa
lėje Vytauto Didžiojo Uni- 
versitete(VDU), lauko 
koncertų arenoje Vieny
bės aikštėje ir nakti
nių programų buveinėje 
klube "Combo" galima 
buvo sutikti džiazo mė
gėjų iš visos Lietuvos.

Originaliai pasirodė, ei- 
2 psl.

darni Klausytis lietuvių 
estrados veterano Stasio 
Povilaičio, panevežiečiai. 
Jie, į Kultūros Namus, 
vietoje bilieto, nešėsi 
konservų. Prie durų bu
dėjusi kontrolierę, rei
kalavo parodyti,ar žiūro
vai tikrai atsinešė me
talinę dėžutę. Toks buvo 
Panevėžio jaunųjų kon
servatorių sumanymas.

Konservuotą maistą ke
tinama išdalyti nepasitu
rimai gyvenančioms ir 
daugiavaikėms šeimoms.

• Seimo Valdyba pasiūlė, 
galvodami praktiškai (ir 
pagal Seimo narių gauna
mas algas teisingai,© ne 
"sovietiškai"’), kad par
lamentarai atsisakytų val
diškų automobilių ir, ka
dencijai pasibaigus, grei
čiau išsikraustytų iš Sei
mo viešbučio.

Tas "greičiau" turėtų 
būti aiškiai nustatytas, 
kitaip bus vėl "aiškina
masi, ginčijamasi"ir, at
virai sakant, "kombinuo
jama" kuo ilgiau išnaudo
ti ir taip jau, atrodo, iš
pūstas privilegijas, ypač 
prisimenant nekompeten
tingus Seimo narius.

Kaip būtų, pa v. nustaty
ti išsikraustymo laiką 
per 4 savaičių laikotarpį?

Beje,turėtų būti įpa
reigoti apleisti patalpas 
švariame, kaip buvo rtb 
dę užimant, stovyje. O 
jeigu kas sugadinta ar 
sulaužyta-atsilyginti.

Taip daroma civilizuo
tose valstybėse.

Panevėžyje laukiama nor
vegų verslininkų.

Panevėžyje dvi norve
gų įmones įsigijo du pa
status, kuriuose įsikūrė 
trikotažo gaminių siuvė
jai ir baldų gamintojai.

Jau dabar šiose įmo
nėse dirba daugiau kaip 
pusšimtis panevežiečių. 
Netrukus, plečiant garny 
bą, bus įdarbinta dar 
150 žmonių.

Šiose įmonėse gamina
ma produkcija išvežama 
į Norvegiją. Norvegai pa
teikė registruoti dar vie
ną baldų gamybos įmonę, 
kurioje vėl atsiras naujų 
darbo vietų panevėžie
čiams.

Gegužės mėnesį Pane
vėžio Miesto Savivaldybe' 
laukia atvykstant apie 
200 Norvegijos verslinin
kų. Ta proga Panevėžio 
miesto vadovai nutarė 
pateikti jiems dovaną - 
dvi norvegų bendroves 
atleisti nuo nekilnojamo
jo turto ir valstybines 
žemės nuomos mokesčių.

To prašė jau įsikūru
sios Panevėžyje norvegų 
bendrovės.Tuo pačiu 50% 
nuolaidą nekilnojamo tur
to mokesčiams gaus ir 
vietinė bendrovė
"Panevėžio bičiulis",kuri 
atnaujino pastatą Marijo
nų gatvėje, įrengdama ja
me kavinę, konditerijos 
ir kulinarijos cechus.Bend- 
rovė sukūrė 12 naujų 
darbo vietų ir įdarbino 
19 žmonių.

Panevėžio miesto ad
ministracijai teks rūpin
tis naujai įsikūrusiomis 
įmonėmis ir jos darbuoto
jus apsaugoti nuo dar ne 
visai išvaikytų kyšininkų 
ir kriminalistų, kuo jau 
buvo pasižymėta.

• Uždarosios Akcinės 
Bendrovės Klaipėdos Ae
ro uosto privatizavimo 
konkursą laimėjo Kauno 
Aviacijos Bendrovė "APA- 
TAS".

Aero uostas buvo pra
radęs ir registravimo pa
žymėjimą, ir merdėjo. 
Dabar žadama šią vietą 
apipavidalinti, sutvarkyti 
ir padaryti ją patrauklią 
aviacijos verslui.

• Dzūkijoje su pavasa- 
rėjančia gamta, prasidė
jo grybų sezonas. 
Senojoje Varėnoje jau su
perkami bobausiai. Viena 
bendrovė jau trečius me
tus perka, džiovina ir 
sėkmingai eksportuoja į 
Skandinaviją šiuos pava
sarinius grybus. Už jų 
kilogramą grybautojai 
gauna po 2 litus, o par
duodantys džiovintus — 
24 litus.

Pirmosiomis dienomis 

LEGALUS KALTĖS PRIPAŽINIMAS RAINIŲ 
TRAGEDIJOS BYLOJE

Pagaliau ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISMAS 
pripažino kaltu Šiuo metu Rusijoje gyvenantį 87 
m.amžiaus Petrą Rausia-. ‘ .. x .m. amžiaus Petra R a s 1 a n a del lietuviu 
tautos genocido organizavimo ir nuteisė 
jį laisvės atėmimu iki gyvos galvos-

Kai 1941 m. birželio mėn.24 d. Rainių miškely
je sovietų kariai žiauriai nužudė 76 politinius 
kalinius, atvežtus iŠ Telšių, kalėjimo, tuometinis 
sovietų, valdžios valstybės saugumo liaudies 
komisariato Teisių apskrities sk.viršininkas P.Ras- 
lanas buvo vienas tų žmonių, kurie sankcionavo 
žudynes.

Viešai apie Rainių tragedija Lietuvoje . buvo 
pranešta tik 1988 m. spalio mėn.26 d., ir iškelta 
baudžiamoji byla.

Nustatyta, kad P.Raslanas, nors ir neigė savo 
kaltę teisme, kartu su Teisių Apskrities Vykdomojo 
Komiteto pirm. Domu Ročiumi atvyko, j Telšių 
kalėjimų ir sudarė komisiją, kuri peržiūrėjo 
nuteistųjų bylas ir atrinko pasmerktuosius.

Kalinius sunkvežimiais nuvežė į, Rainių miškelį 
ir ten juos žiauriai nukankino sovietų armijos 
kariuomenės VIII-ios armijos kariai. Daugumai 
buvo suknežintos kaukolės, nupjauti liežuviai ir 
lyties organai, nulupta oda.

1992 m., nusprendus pareikšti kaltinimų P.Ras
lanui, paaiškėjo, kad jis išvyko į Rusiją, o parei
gūnai atsisakė P.Raslaną išduoti Lietuvai.

Byla iš esmės teisme buvo pradėta nagrinėti 
Šiais metais. Buvo gautas atsakymas, kad P.Rasla
nas (beje, pakartotinai) atsisako priimti teismo 
dokumentus ir kartu su kaltinamąja medžiaga 
atvykti į teismą. Galų gale, teismas buvo privers
tas nagrinėti bylą už akių.

Nužudytoji^ palikuonys skundėsi, kad teismo 
procesu nesidomėjo Gyventojų Genocido ir 
Rezistencijos Tyrimo Centras. Nukentėjusieji 
pasipiktino advokato žodžiais, kad tikrieji Šių 
žudynių kaltininkai es^ įsakymus davę sovietų 
armijos vadai, o ne siuos įsakymus vykdęs jo 
ginamasis - P. Raslanas.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.10

superkama po 200-300 
kg.bobausių, atvežtų iš 
įvairių Varėnos rajono 
miškų.
• Lietuvos Parodų Cent
re LITEXPO rengia X-ją 
didžiausią Baltijos Tarp
tautinę Žemes Ūkio, 
Maisto ir Pakuočių Paro
dą. "Agrobalt- 2001".

Užsiregistravo daugiau 
kaip 500 dalyvių iš 29 
valstybių. Tai didžiausia 
pramonės paroda Baltijos 
šalyse.



^>i sur l'accės a l'ėgalitė en emploi?
il marque l'entrėe en vigueur de la Loi sur l'accės ž l'ėgalitė en emploi 
rganismes publics et modifiant la Charte des droits et libertės de la personne.

ii ėlargit I'implantation des programmes d'accės ė l'ėgalitė aux rėseaux

Quebec » «
Ministėre des 

Relations avec les citoyens 
et de ('Immigration

. Ž competences ėgales, la sous-reprėsentation des femmes, des autochtones, 
des mlnoritės visibles et des personnes dont la langue maternelle n'est 
ni le franęais ni I’anglais.

1® www.mrci.gouv.qc.ca

Connaissez-vous la« Cette loi est une avancėe majeure 
pour le Quėbec. L'Etat quėbėcois 
šė doit d'etre exemplaire en matiėre 
d'ouverture et d'etre le reflet le plus 
fidėle de la population quebecoise v. 
dans toute sa diversite. »

Ministre des Relations avec 
les citoyens et de I'Immigration

KLAIPĖDOS KRAŠTO KAIMŲ LIKIMAS

Dr. Martynas Purvinas

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

Klaipėdos Krašte (skirtingai nei KarAliaučiaus ar 
Gumbines apylinkėse) iki 1945m. vyravo smulkūs 
ūkiai. Iki 2Uha žemės turėję savininkai valdė dau
giau kaip trečdalį ploto. Panašią Klaipeoos krašto 
dalį valdė ir iki 1u0ha žemes 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 ir 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 
(dažnai kapitaliŠKų, iki 1945m. gerai prižiūrėtų!. 
Spėjame, kad ten buvo sunaikinta net 95% senų 
pastatų. Kartu ouvo sunaikinta tradicinė kaimo in
frastruktūra: keliai, senoji sausinimo sistema ir 1.1.

liesa, sovietmečiu buvo daug ir statoma , tik 
dažniau nevykusiai (prisiminkime Kaimo 
JaUgiabUČius 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.

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.

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 (.Lietuvos 
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 Nemuno 
deltos žvejų Kaimai.

Deja, sovietmečiu tas unikalus Mažosios Lietu
vos architektūros 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
tai (tebevadovaujantys Lietuvos paminklosaugai ir 
šiandien) paliko Klaipėdos krašto kultūros paveldą 
už įstatymo ribų. į 1972m. 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 trobos, įvairiausi ūkiniai bei gamybi
niai pastatai, užeigos ir vilos. Visos tos vertybės 
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 paskatų kaimuose ir 
dar 54 pastatai minėtuose Minijos ir Skirvytėlės 
katinuose.

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
sio, mes, senieji Klaipėdos krašto gyventojai, 
pradėjome fiksuoti visus dar išlikusius tradicinius 
pastatus, sodybas bei kapinaites. Pastaraisiais 
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 suregistruoti 
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
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.

Lra nustatyta azarti
nių lošimų organizavimo 
sąlygos ir tvarka, numa
tyti reikalavimai leidi- 
mauis, įrengimams, vals
tybinė priežiūra (ar tik 
neišgirsi me, 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 žadama,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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V YT A UTO 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.

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

1 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.Lašinsko 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 isterikų stu
dijas Europos istoriogra- 
fiųius 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 oakalaurinių studi
jų metu išryškėjo busimo
jo daktaro VALDO 
RAKUČIO mokslinių 
tyrinėjimų sfera-karyba. 
Jai jis liko ištikimas ir 
daktaro oisertacijojeMLie- 
tuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės kariuomenė 
Ketveriu metų seimo lai
kotarpiu 1788— 1792m." 
(darbo vadovas prof.ha- 
bil.dr.A.Tyla).

Karybos 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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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 1791m.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 
centre 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-

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

demines mokyklas".

IŠEIVIJOS INSTITUTAS

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

(Tęsinys. Pradžia

Putname 

prie 

Seselių 

Vienuolyno 

su Sės. 

Margarita

M.Bareikaite

Rudens sezoną Cleveland’e įdomiu koncertu pradėjo "Dirva", pakvietę 
solistus Giną. Čapkauskiene ir Kazį Jakutį. Tikslas - surinkti lėšųlietuvių jau
nimo studijoms paremti. Akompanavo Birutė Smetonienė - buvusio Lietuvos 
Prezidento sūnaus Juliaus Smetonos žmona. Ji akompanavo puikiai ,ir publika 
musu 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-tiesmetų 
sukaktis. Detroit"e, Lietuvių Namuose įvyko akademija, dalyvavo eilė profe
sorių ir dekanų. Pagrindinei paskaitai buvo pakviestas prof.J.Puzinas. Čia 
Gina atliko programa su liaudies dainomis ir koloratūrinių arijų ištraukomis 
iŠ operų.

Apie- malonu siurprizą Gina pasakoja: "Mūsų geri draugai- Maryte ir Vacys 
ZiŽiai, apsigyveno Dominikos saloje. Ten Vacys buvo gavęs darbp 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 dainininke. Prisistatė 
Raudonojo Kryžiaus Komitetas ir paprašė duoti jų naudai koncertą. Jokiu 
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 ši koncertą labai palengvino. Po tos šventės visi mane saloje 
pažinojo, o • Vacys Ministerijoje sulaukė daug padėkos žodžiu už iškvietimą. 
Abi su mama grįžome namo laimingos prieš pat Kalėdas.

Dominikos saloje

Gina su Mama

pas Marytę ir
Vacį Žizius - |

montrealiečius . •

iš geto Vilijampolėje 
pabėgęs Aleksandras Štro
mas slapstėsi, buvo pri
glaustas ir globotas vie
nos lietuvių seimos.

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 
Bradford© U-te, 1978m. 
tapo politinių mokslų lėk-.
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Ginos laukė ir kitas egzotikos siurprizas: Australijos Lietuvių Bendruo
menės ir Kultūros Tarybos pirm. V.Baltutis pakvietė koncertams į Australija.1 
Koncertai numatyti 1974 m.kovo mėn.16 d.,bet prieš tai teko atlikti dar 
eile, jau anksčiau pažadėtų 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 i/nats kompozitorius buvo labai dėkingas, kad jo daina_ dainavo.

Vėl Čikagoje: "Laiškai Lietuviams” žurnalas vasario men.! 2 d.Jaunimo 
Centre suruošė savo 15-tąją metinet 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 Kučingio, 

sol.Stasiu Baru 

ir dailininku 

Viktoru Vizgirda

toriumi 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", 
"įv Laisvę", "Varpui", "Tė
viškės Žiburiams", "Eu
ropos Lietuviui" ir kt. 
Buvo Lituanistikos Insti
tuto narys. Stambesni 
straipsniai paskelbti

sniege 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 komplimentą 
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 baltiečiu. reikalą supratimą 
parlamentaru ir Kanados spaudos atstovų, tarpe", - pasakojo Gina.

^Apie didžiąją, egzotiką- kelionę :"Pagaliau vykstu į taip vadinamą Pietą 
Kryžiaus šalį. Gal but tai buvo vienas is įdomiausiu [vykią mano gyvenimo - 
-kelionė į Australiją,. Turiu pripažinti, kad nors pa*kvietimą jau ture’jau, bet 
užtruko beveikę metus laiko, kol apsisprendžiau ten nuvykti. Tolima kelione, 
koncertai ir busimas nuovargis...Gal but, mano Dasiryžimą. 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.

"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 Alexsandra- 
vičius. Atidarymo iškil
mėse dalyvavo prez.Val
das Adamkus.

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

• Panevėžiečiui, 2 9 m. am
žiaus, Virgilijui Krauk- 
liui pareikštas kaltini
mas prekyba žmonėmis.

Bylą teisme buvo ga
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 diena! Pagaliau ? Honolulu mieste 
atėjo naktis. Is ten "Quantas" lėktuvu pakilau i Sydnėjįj. 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

Sydnejaus aerodrome jau laukė Australijos Lietuvią B-nės pirm. J.Maksvytis 
ir p.p.Saudargai.Jie mane globojo beveik per visav ten''būvi m o laika.

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 perziuriu savo užsirašytus įspūdžius iš Australijos, prisimenu ją kaip 
saulėtą kraštą. z

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

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

"Is savo pusės noriu pasakyti, kad aš parsivežiau neįkainojamų įspūdžių. 
Sužavėjo krašto grožis, įvairumas ir skirtinga gamta. Net ir dangus kitoks. 
Visur nepaprasta ir įspūdinga Švara; Sydnejaus 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. ELTĄ 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 ankšteles 
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 pauarys 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, 
sakė 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 Dei kitų pačių jautriausių senamiesčio vietų, kol 
kas nereikėtų liesti, įsitikinusi G.Drėmaitė.

Ū psl.
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Maironio M-los žinios
• Velykų Senelė (Aldona 
Biškevičienė) svečiavosi 
mokykloje balandžio mėn. 
7d, su pintine saldainių 
mažiesiems. Vaikai, glo
bojami Vidos Valiulie
nės 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 
Bąnotienės.

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

• Trem tinimų Vaikaičių 
Mokyklai "Lietuvių Na
mai" Vilniuje aui<ojo: 
$100-N.N., $6u - E.Pet
rus, $5U—J.Juodišienė.

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 Mokslo mi- 
nisterių sumanymas, ku
riam pritarė trijų di
džiausių Lietuvos Muzie
jų vadovai.

Muziejininkai taip pat 
rnoksleivian s rengs specia
lias programas, dėl kurių 
galima susitarti iš anks
to.
• Olimpinis disco (lieti
mo čempionas Virgilijus 
Alekna laimėjo antrą vie
tą Tarptautinėse Lengvo
sios Atletikos varžybose 
Pietų Afrikos Kespubli- 
koie.
• Keletą metų plėtusi 
eksportą į Skandinavijos 
salis, Informacinių Tech
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.

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

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 veikla Kanadoje! Remkime Lietuva!

REMKIME PER KANADOS LIETUVIU FONDA 1
t

Feliksas Bociūnas
KĄ, PRIMENA VEIDAS
Mergaite,- jei tu butuip mažyte, 
Sekčiau tau godą. mūsų. Tėvynės, 
Kai pavasario auštantį ryta 
Skamba paukščių balsų_ sutartinė.
Jei kasom sau galvelę dabintum, 
Akių - rugiagėlių jaunuole, 
Tai man išvežtą.sesą primintum... 
Ten ji mirti sutiko, prapuolus.
Kartais juokas tau rausvina skruostus. 
Papieviuos atsimuša aidas.
Tartum sesė darželyje ruoštus,- 
Ir - lyg mylimos primena veidą.
Bet dažnai tu liūdi, kažko lauki...
Nors nedaug dar tau rūpesčių duota. 
Tau sapnuos - dar berželiai palaukėj, 
Menuetas drugelių,- ir puota.
1945 m, Seligenstadt

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

tokias paKrantes veža
mas smėlis, ruošiantis 
vasaros liriKsmybėms.

PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS 

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

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

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

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind................
180-364 d. term.ind..............
1 metų term, indėlius..........
2 metų term, indėlius..........
3 metų term. Indėlius..........
4 metų term, indėlius..........
5 metų term, indėlius..........
1 metų GlC-mėn.palūk.........
1 metų GlC-met. palūk........
2 metų GlC-met. palūk........
3 metų GlC-met. palūk....... .
4 metų GlC-met. palūk.......
5 metų GlC-met. palūk.......
RRSP, RRIF ir OHOSP

“Variable”......................
RRSP Ir RRIF-1 m.term.ind
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind

Į Taupomąją sąskaitą iki.....
Kasd. pal. taupymo sąsk..
Kasd. pal. čekių sąsk. iki..
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk..............

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

3.30% 
3.35% 
3.70% 
3.80% 
4.00% 
4.25% 
4.60% 
3.35% 
3.85% 
3.95% 
4.10% 

. 4.75% 

. 4.80%

. 3.30% 

.4.10% 

. 4.20% 

. 4.35% 

. 4.95% 
. 5.00% 
. 2.00% 
.. 2.00% 
.. 2.00%

2.50%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų
2 metų
3 metų
4 metų
5 metų

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2, 3 metų

Duodame komercinius 
mortgičius iki $750,000.

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje^ 
įsikūręs nuosavuose namuose

^TAT lietuvių kredito
* 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 7 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.. 
180 dienų Indėlius
1 m. term. Indėlius
2 m. term, indėlius
3 m. term. Indėlius
4 m. term. Indėlius
5 m. term. Indėlius
RRSP ir RRIF
(Variable)............ ......................2.50%
1 m. ind....................................... 3.85%
2 m. Ind......................................   4.00%
3 m. Ind........................................4.10%
4 m, Ind--------------------------------   4.25%
5 m. Ind......................................   4.50%

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

PASKOLAS
Asmenines nuo. 
neklln. turto 1 m

f.7.80%
..6.65%

3.50% 
3.50% 
3.75%
4.00% 
4.10% 
4.25%
4.50%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

6.45% 
6.60% 
6.70%
6.90% 
,7.00%

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

6.25%

CirrusMasterCard}

5.95% 
6.60% 
.6.70% 
.6.90% 
.7.00%

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
., r ----------------------------------------------------------------

AKTYVAI per 12Q milijonų dolerių
MOKAME
3.30% už 30-89 d. term, indėlius 
3.30% už 90-179 d. term, indėlius 
3.30% už 180-364 d. term, indėlius 
3.75% už 1 m. term, indėlius 
3.85% už 2 m. term, indėlius 
3.95% už 3 m. term, indėlius 
4.25% už 4 m. term, indėlius 
4.55% už 5 m. term, indėlius 
3.35% už 1 m. GIC mėn. palūk.
3.85% už 1 m. GIC invest. 
3.95% už 2 m. GIC invest. 
4.10% už 3 m. GIC invest. 
4.75% už 4 m. GIC invest. 
4.70% už 5 m. GIC invest. 
3.30% už RRSP & RRIF ind.
4.10% už RRSP & RRIF 1 m. term. Ind. 
4.20% už RRSP & RRIF 2 m. term. Ind. 
4.35% už RRSP & RRIF 3 m. term. ind. 
5.00% už RRSP & RRIF 4 m. term. Ind. 
4,95% už RRSP & RRIF 5 m. term. ind.
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. palūkanų čekių sąsk. 
3.75% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.50% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

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

IMAME
už asmenines paskolas

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

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

- su keičiamu
nuošimčiu... 6.25%

DUODAME
• asmenines paskolas 

Iki $250,000
• mortgičius iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičius

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
9Ą9KAITU IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSA AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

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

KITOS PASLAUGOS
KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ 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

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.9

http://www.talka.net
http://www.parama.net
mailto:parama@total.net
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Prisimenant slidinė tojų Žiemos Stovyklą

Šių metų kovo mėn.8-11d.d. vyko tradicinė Mont- 
realio slidinėtojų Žiemos Stovykla Saint Donat mies
telyje, kur gamta ir or&s maloniai prsisidėjo pagra
žindamas dienas ir dalyvių nuotaiką. Suvažiavo sli
dinėti kartu apie 40 žmonių įvairaus amžiaus, at
vyko ir iš Toronto, Bostono ir Montrealio.

Garsiajame iviont Tremblant Centre visi susirin
ko išbandyti šio kalno slidinėjimo takus penktadienį 
o šeštadienį vyko varžybos ir ’’broomball hockey” 
žaidynės Mont Garceau Ski Centre.

Vieni dalyvavo varžybose, o vaikučiai, dar per 
jauni lenktyniauti, linksminosi su tėvais ant kitų 
takų.

Vaicare visi susirinko Chez Hayes Restorane pa
vakarieniauti kartu. Netruko geros nuotaikos, nes 
keletas Montrealio kolonijos įstaigų ir krautuvių pa
dovanojo prizų šiam įvykiui.

Dėka Montrealio Kredito Unijos LITAS, visi Sto
vyklos dalyviai grįžo namo su šalikais ar kepurė
mis, papuoštomis su Stovyklos logo. Petro Adamo
nio Draudimo Agentūra, NIDOS Maisto Produktų 
krautuvė ir Aleksandro Stankevičiaus COFFRAGANT 
bendrove taip pat prisidėjo prie prizų. Taip pat 
vieni laimėjo knygų ir kasečių, kiti slidinėjimo 
akinių, arba pikniko indų, o dar kiti- piniginę dova-
ną pirkti produktų NIDOS krautuvėje.

Po vakarienės buvo įteikti žymenys ir premijos 
laimėtojams.

Dar^ neseniai buvęs geras sniegas ir slidinėjimas Žiemos Stovykloje: Vincas 
Liacas (Toronto), Lisa Jungaityte (Boston), Dalius Bulota (Montreal), Andrius 
Valkauskas (Mtl.), Tomas Pajaujis (Tor.), Sofija Bulotaitė (Mtl.), Rimas Pečiu
lis (Tor.), Vilija Bulotienė ir Pascale Charbonneau (abi iŠ Mtl.). Nuotr:

Ryčio Bulotos

šie asmenys pasižymėjo slidinėjimo varžybose: 
Vaikų kategorijoje (iki 12*0.) Catharine Gauthier ir 
Olivia Mališkaite, Jaunimo kategorijoje (12-I8m.): 
Pascale Charbonneau, Sofia Bulotaitė visi iš Mont
realio, Moterų kategorijoje: Lisa Marie fungaityte 
iš Bostono, Vilija Bulotienė iš Montrealio,Julija Da- 
naitienė iš Toronto. Vyrų kategorijoje: Vincas 
Liačas iš Toronto, Rainer Gentemann ir Dalius Bu
lota abu iš Montrealio.

Stovyidos orgnanizatoriai dėkoja visiems rėmė
jams ir Kviečia iš anksto visus lietuvius slidinėto- 
jus apsilankyti ir dalyvauti šioje stovykloje 
sekančiais metais! Vilija Bulotienė

SVEČIAI KARIŠKIAI MO
KOSI IR SLIDINĖTI

š.m.kovo mėnesio vi
duryje Saint Donat vie
tovėje, į šiaurę nuo Mont
realio, Bulotų šeimoje, 
svečiavosi Lietuvos Ka
riškiai, praleidę sa
vaitgalį su Ryčiu, Sofija 
ir Vilija Bųlotais. Kaip

žinoma, šie vyrai gilina 
prancūzų kalbos žinias 
karinėje Saint Jean sur 
Richelieu bazėje.

is- 
ir 

kas

Ta proga jie gavo 
bandyti pirmą kartą 
kalnų slidinėjimą, 
jiems labai patiko. Baigę 
kursus,grįš namo.

Patenkinti, išbandę kalnų slidinėjimo mandrybes: kpt.Dainius Dulksnys, Sofija 
Bulotaitė, Vilija Bulotienė, Itn. Andrius Kadelskas ir Itn. Žilvinas Svetlauskas

La Ville a votre service

* Montrealio Lituanis - 
tinę Mokykla gražiai ir 
sėkmingai užbaigė savo 
mokslo metus ir prade - 
jo vasaros atostogas.

Vente aux enchėres
A tous les mois, de 
tout a mini-prix 
872-2340

• Aušros Vartų Parapijo
je nuo dabar, kun.Ridar - 
do Birbilo nurodymu, Šv. 
Misios. šeštadieniais-5 v . 
bus laikomos tik prancū • 
zų kalba, o sekmadieniais 
8:30 v. vien anglų kalba.

Sekmadieniais - 11 vai. 
- lietuviškai..

Ačiū mokytojoms^Ve
dėjai ir mieliams moki - 
nukamsj

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

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

Išpardavimai 
kiekvieną menesi 
mini - kainomis 
872 -2340

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

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

Ville de Montreal
www.ville.montreal.qc.ca

2001.V.15.

Laisvalaikio ir kita 
veikla
Šimtai užsiėmimų 
žiemę kaip ir vasarą 
872 -2237, #659

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

Apžiūrėję 

šių metų

Nuotr:

Iz. MaliŠkos

Velykų Stalo 

gėrybes 

AV P-jos 

salėje, 

svečiai

eina
užimti savo

vietas

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


montreal
MUSŲ CHORAS GIEDOS 
BAZILIKOJE

Birželio men.2d. 
šv.Juozapo Gratorijoje- 
Bazilikoje vykstančiose 
TA UT YBIŲ MIŠIOSE, m u- 
sų A V P-jos Choras gie
dos per Mišias ir po to 
atliks 4-ias liaudies dai
nas.

Ši programa prasidės 
4val.p,p.

Visas renginys bus fil-
niuojamas RADIO CA
NADA Televizijos sto
ties ir bus transliuojama 
visoje Kanadoje.

Šioje Oratorijoje 1976 
įlietais AV Choras yra 
giedojęs per vykusias 
Lietuvių Dienas, diriguo
jant Mme M.Roch,vargo
nams palydint muz.Jonui 
J.Govėdui, atvykus iš jo 
nuolatinės gyvenamosios 
vietos Toronte.

Mylimam Broliui

a + a
ALGIUI V A I T K U N U I 

mirus Lietuvoje,
Nuoširdžiai užjaučiame seserį Birutę Vaitktlnaitę-
Nagiene ir jos sūnų Gintarą su Šeima, -

"VAIVORYKŠTĖ",
Montrealio Lietuvių Tautodailės Grupė

• Leonui ir Genei BA - 
LAISIAMS, išvykstant ap
sigyventi Kanados sosti - 
nėję Ottawa, organize - 
cijos, kuriose jie buvo il
gamečiai nariai ir darbucr 
tojai, rengia išleistuves 
gegužės mėn. i 9 d., A V 
P-jos salėje, 6 val.v.

meikis palinksmins daly
vius.

Linkime išvykstantiems 
geros sėkmes naujoje vie' 
toje ir prisiminti mont - 
realieČius draugus.

• AV v P-jos bažnyčioje 
gegužines pamaldos vyks
ta vakarais 6 val.v. f ra 
laikomos Šv.Mišios, po 
to giedama litanija.

Rengiamos vaišės,karš - 
ta vakarienė, o žinomas 
muzikantas Jonas Re -

KLK Moterų D-jos Montrealio Sk. V-ba su talkininkėmis, surengusios gražų 
Velykų Stala š.m.Atvelykio sekmadienį:G.Zabibliauskienė, ilgametė pirm. Genė 
Kudžmienė, vicepirm.Danute Staškevidienė, Stase Baršauskienė, Bogumila 
RupŠienė-talkininkės, sekr.Julija Adamonienė ir ižd.Elena Kerbelienė. Nuotr:

• Nuoširdžiai dėkojame 
musų Draugijos Garbes 
narei Elenai Bernotie- 
tienei už didelę-vpOiJ-au
ką "Vaiko Tėviškės Na
mų" Fondui.

KLK Moterų D- jos 
__________Montrealio Sk.
9 KLK Moterų D-jos 
Montrealio Sk. .birželio 
mėn.3d.,po pamaldų iSese-

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658

lių Namuose šaukia vi
suotinį narių susirinki
mą. Montrealio SK.V-ba

ŠV.KAZIMIERO P-JOJE
Gegužės mėn.6d.po 11 

vai.pamaldų svetainėje
įvyko Šv.Elzbietos ’ D-jos 
suruošti turtingi ir ska
nūs priešpiečiai, į ku
riuos atsilankė virš 9U 
dalyvių. Turėjome sve- 
čių-aušriečių. Visus sta
lus puošė chrizantemos 
ir baltos rožės.

Pradžioje, D-jos pirm. 
Albina Astrauskienė pa
sveikino visus lietuvių ir 
anglų kalba ir padėkojo

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

Privatus kabinetas 
932-8441 

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

(Metro Place St.Henri)

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika* 

734-2631
St. Mary’s Hospital 
3839 Lacombe Ave., 
Montreal, QC., H3T 1M5 

(Metro Cote des Neiges)

Notarė
RŪTA POCAUSKAS-RUDINSKAS 

L.LX.D.D.N.
1610 Ste.Cattiarine St.West, Suite 405 

Montreal, Quebec H3H 2S2

Tel: 931-717 4
Š'psi.

Izidoriaus Mališkos 
už atsilankymą.

Vaišinomės skaniais 
valgiais ir įvairiais sal
dumynais, baltu bei rau
donu vynu apetitui page
rinti. Kaip teko pastebė
ti, nemažai skanaus 
maisto, o ypatingai sal
dumynų, grįžo atgal į 
virtuvę, nes ir prie ge
riausių norų, negalėjo
me visko suvalgyti.

Šias gražias ir turtin
gas vaišes suruošė vai
šingoji D-jos pirmininkė 
Albina Astrauskienė su 
savo nepavargstančiom 
padėjėjom.Už vaišes kiek
vienas ne narys- rė atsi
lyginome 7 dol.auka.

Pobūvio pabaigoje visi 
skirstėsi namo, patenkin
ti jaukiai praleista sek
madienio popiete.
• Nijolė Šukienė, kuri 
prieš 12 metų yra atvy
kusi iš Lietuvos,jau virš 
10 metų, kiekvieną sek
madienį, 11 vai.pamaldų 
laike, skaito ištraukas iš 
Šv.Rašto bei patarnauja 
klebonui prie altoriaus. 
Jane Benienė visuomet 
tvarkę kasetėmis perduo
damas giesmes.

Šios dvi moterys,snigs 
ar lis, visuomet būna sa
vo vietose. Parapijiečiai 
joms sako didelį AČIŪ.

K.Ambrasas

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

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

Tel: 766-5827; Fajg $14-766-1349 
Skyrius - 3907A Rosemont Blvd.

MOKA už:

Certifikatai ( min. $1.000.00 )

2
3
4

metu * 
metų 
metų 
metų 
metu

3.50
3.50
3.75 
4.00

.. . 4.25
Teriairiupti. indėliai.
(.min. $ S4MMM)Qk.
1 metų ___
180
120
60
30

Taupomos sąskaitos
Specialios^ Į ,25.
Kasdieninės Į . 25

RRSP & RRIF

364 d.
179 d.
119 d.
59 d.

Taupoma 1.50

JLdžO. 
3.75
4>Q0

metų 
Hietų 
metų 
metu 
metų

3.00

S~ekių s-ta p, 50

2
3d.

d.
d.
d.

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

IMA UŽ:
Nekilnojamp turto paskolasJ Residential up to

metu v
metų 
metuI.

6.85

5

1.00

2
3

7.15 4
7.35 -*>

4- plex) 
7 55 metų Exgr— 

metų —7-6^-

2nd mortgage + 1 % 
open mortgage + 1 %

K A S OS V ALA N DOS

3907 A Rosemount 
10:00 - 2:00

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

9:00 - 3:00 
9:00 - 3:00 
9r3O - 5:36 
9:30 - 5:30

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

Kalbėkime su savo vaikais jr vaikaičiais 
PROTĖVIU, KALBA LIETUVIŠKAI L

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

Tel:. 514-722-3545 Fax: 514 722-3546
........... ......................——......................... .... .......—Į n ■■■■■ — ................................................. .. ................■■

Sąžiningai patarnauja nejudamo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

PA U-L RUTKAUSKAS /R Q S W 
5344 Verdun Ave., VERDUN, QC., Canada . 
Tel: /514/ 766-3586-darbo, /514/ 365-7060,- namų.

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

FOUHRURE-S 

frtaurice 9Qapla 
FURS

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

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