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• Naujausia Kanados 2- 
dolerių (pravadinta 
"toonies") moneta išleis
ta birželio men. 1d. į 
apyvartą,skirta paženk
linti naujausią Kanados 
teritoriją Nunavut. Mo
neta sukurta inuito me
nininko Germaine Arnak- 
tanyok, vaizduoja inuitą 
su bugnu rankose, Nuna
vut teritorijos žemėla
pį . ’’Būgnas yra lyg šir
dies plakimas ir perduo
da žmogaus ryšį su 
žeme ir vandenimis”—aiš
kino dailininkas. Jis stu
dijavo dailę Manitobos 
Universitete, Ottawoje - 
komercinę dailę ir taip 
pat NW Teritorijos "Arc
tic College" kolegijoje.

• Kanados astronautė 
montrealietė JULIE PAY
ETTE, 35m., pakilo su 
6-rių astronautų įgula er
dvėlaiviu DISCOVERY 
iš Cape Canaveral, Flo
ridoje. "Discovery" susi
jungs su erdvių stotimi.

• JUGOSLAVIJOS 
PREZIDENTAS PAKAL
TINTAS JUNGTINIŲ 
TAUTŲ KARO NUSI
KALTIMŲ TRIBUNOLE 
š.m. gegužės mėn. 27d.

Arešto įgaliojimai pa
skirti prez.Slobodan Mi
laševičiui už įsakymus 
vykdyti masines egze-

Naujausioji Kanados moneta, išleista atžymėjimui ir 
antrojo tffkstantmecio pabaigos,ir sveikinant Nunavut

kucijas ir išvarymą 1.3 
mil.albanų iš jų gyven
viečių Kosove.

Taip pat oficialiai ap
kaltinti Serbijos prezi
dentas, Jugoslavijos įga
liotasis Ministeris Pir
mininkas, Jugoslavijos 
Kariuomenės štabo virši
ninkas ir Serbijos Vi
daus Reikalų Ministeris.

Tarptautinio Krimina
linio Tribunolo vyriau
sioji prokurorė kanadiete 
Louise Arbour taip pat 
ragino JT valstybes 
užsaldyti Jugoslavijos ka
pitalą, esantį jų kraštuo
se.

Žinoma, Jugoslavija ne
pripažįsta JT teismų,ta
čiau tokie nuteisimai 
parodo, kad pasaulis pa
sisako prieš tironiją, 
prieš pažeidimus karo 
etikos, prieš genocidą.

Tokiame fone derybos 
dėl taikos vykdymo, te
besitęsia.

RUSIJA IR TOLIAU 
TARPININKAUS

Victor Černomyrdinai, 
specialusis Rusijos pa
siuntinys derybose dėl 
taikos Jugoslavijoje, ne
mano, kad prez.S.Milo
ševičiaus apkaltinimas 
Tarptautiniame Tribu
nole, padėtų deryboms.

Tačiau, po keletos 
dienų vėl bus bandoma 
tobulinti taikos planą,su
sitikus Suomijos Prezi
dentui, JAV įgaliotam 
Valstybės Sekretoriui ir 
Rusijos įgaliotiniui.

Buvo kalbama vėl apie 
tai, kokio pobūdžio tu
rėtų būti priimtina tai
kos korpuso sudėtis, ku
rie prižiūrėtų, kad pabė
gėliai ir išvaryti alba
nai galėtų sugrįžti į Ko
sovo. NATO reikalauja, 
kad ji būtų tokio korpu
so' centre, bet Rusija 
reikalauja, kad vado
vautų Jungtinių Tautų 
Organizacija.

Dar vis 

tebevaromi 
iŠ Kosovo 
albanai vyrai 
pasiekė 
siaurinės 
Albanijos 
sieną_

KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENĖS ŽINIOS: W _ ■ ■ ■ ■ _ »_ •
Šių mokslo metų anglų kalbos kursai naujiesiems 

ateiviams užsibaigė gegužės 18d. Su jais dirbo 
D.Barzdžiūtė ir R.Baltaduonytė-Lemon. Kitais me
tais, jei atsirastų norinčių mokytis, kursai prasidė
tų Lietuvių Namuose rugsėjo 14 ir vyktų antradie
niais, 7 val.vak. Registruotis galima KLB rastinėje 
darbo valandomis, tel: 533-3292, arba pas S.Pa- 
brickienę, tel: 762- 5419. Dėstyti sutiko tos pačios 
mokytojos. Viena grupė yra pradedantiems, kita— 
pažengusiems • Registruojantis reikėtų pranešti,ko
kioje grupėje dalyvautų. Reikalui esant, galima būtų 
sudaryti ir daugiau grupių. Inf.
************************************************
LENGVAATLEČIŲ DĖMESIUI .

Kviestinės LSK ŽAIBO lietuvių ir baltieČių 
lengvosios atletikos rungtynes vyks Š.m. birželio 
mėn. 19 d., Šeštadieni - berniukams ir mergaitėms 
5-iose klasėse pagal amžių, nuo 8-18 m.imtinaL, 
ir birželio mėn. 20 d., sekmadienį - vyrams ir mo
terims bei senjorams-senjorėms, Independence Hogh 
School stadione, INDEPENDENCE, OHIO (pietinis 
Cleveland’o priemiestis). Varžybos vyks 1999 USATF 
LAKE ERIE distrikto pirmenybių rėmuose. Pradžia 
9 val.ryto.

Dėl informacijos kreiptis į Algirdą Bielsku, 
3000 Hadden Road, EUCLID, OH 44117-2122. Tel: 
216 - 486-0889; faksas: 216 - 481-6064.

Dalyvauti kviečiami visi lietuvių ir kitų bal- 
tiecių lengvaatlečiai.

Varžybų programa apima visas rungtis, įskai
tant kliūtinius bėgimus ir Šuolį su kartimi. Gera 
proga parungtyniauti labai gerose sąlygose.

Iš Šių varžybų bus įšvęstos ir 1999 m.ŠALFASS 
-gos Vidurio Vakarų sporto apygardos pirmenybės. 
LSK ŽAIBAS

ŠALFASS- gos GOLFO PIRMENYBES
199£m. Komandinės ir Individualinės Golfo 

Pirmenybės vyks Š.m. rugsėjo mėn.4 ir 5 d.d., THE 
RESERVE AT THUNDER HILL aikštyne, MADISON, 
OHIO (į Šiaurės Rytus nuo Cleveland’o). Rengia 
- Cleveland’o Lietuvių Golfo Klubas. Turnyras- 36 
skylių.
Informuoja: Algis Nagevičius, 10200 Ridgewood Dr. 
#617-2, Parma, OH 44130, Tel: 440 845 8848 

Clevelando LGK

BALTŲ FILATELISTAI 
GRAŽIAI PASIRODĖ

Baltų~ federacijos ini
ciatyva š.m. gegužės mė
nesį 15-16 d.d. AV p-jos 
salėje vyko pašto ženk
lų paroda.

Ir salėje, ir scenoje 
buvo įspūdingai išdėliota 
gausybė eksponatų.

Gausiausi Romo Ver- 
bylos ir Morio Čapkaus- 
ko, siekę po~ 30 ir dau
giau tūkstančių ženkliu
kų.

Parodą apžiūrėjo daug 
lankytojų, jų tarpe ne
daug lietuvių. Parodą ap
žiūrėjo ir Montrealio 
miesto mero P.Bourgue

11-asis asistentas Pierre 
Lapoint.

Aukso medalį laimėjo 
estas, atvykęs su rodi- 
niais iš Kopenhagos, II- 
ją premiją latvis, kurio 
kolekcija bazavosi įvai
rių^ šalių tautiečių dra
bužių motyvais. Atvykęs 
iš Nova Scotia, jis pa
rodė ir visą seriją Lie
tuvos pašto ženklų su 
tautinių drabužių pieši
niais.

Garbės diplomais buvo 
apdovanotas Romas Ver- 
byla už savo tvarkingą 
ir labai gausų rinkinį 
estas ir latvis.
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P .S. Bendradarbiu ar korespondentų spausdinamos mintys ne
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būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, grąžinami tik 
is anksto susitarus. Už skelbimų turinį redakcija arba 
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VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO BALTIJOS STUDIJŲ PROGRAMA va
sarą organizuoja intensyvius lietuvių kalbos kursus(keturių ir dviejų savaičių) 
užsieniečiams, kurie vyks liepos 26-rugpjūčio 22 dienomis (4 sav.); liepos 
26-rugpjūčio 8 d. (2 sav.). Kiekvieną savaitgalį numatyta ir plati kultūrinė 
programa.

Lietuvių kalbos mūsų universitete galima mokytis ir visus akademinius 
mokslo metus. Be to, yra galimybė studijuoti Baltijos studijų programoje, 
kurioje visos disciplinos (Literatūra, kultūra, istorija,politika, ekonomika) dės
tomos anglų kalba.

Daugiau informacijos galima rasti interneto puslapiuose arba susisiekti 
su mumis tiesiogiai.

Baltijos studijų vadovė : dr.Ineta Savickienė.

Lietuvoje
B.N.

Ministeris Pirmininkas Gediminas Vagnorius iteike 
Prezidentuii Valdui Adamkui savo atsistatydinimo rašta

Nuotr: ELTA

• TĖVYNĖS SĄJUNGOS 
(KONSERVATORIŲ)KON- 
FERENCIJA vyks gegu
žės men.29d., o liepos 
men. 11 dieną pirminin
ko Vytauto Landsbergio 
siūlymu, šaukiamas neei
linis partijos 
m as.

suvažiavi-

BAIGIAMA 
SU

GALE
SUSITARTI

LATVIJA
Derybos 
jūros

su 
sienos 

pertraukomis 
kelerius metus.

pagaliau 
jūrų sienų

dėl
su
jau 
bar 
ir
tės bus priimtos 
gūžės mėn.27

Latvija 
linijos 
vyksta 

Da-
susi tarta, 
koordina- 

iki ge- 
dienos.

® VERSLO ĮMONIŲ 
KAIMELIS bus pastaty- 
ras italų bendrovės EPD 
("Ethical Products Dis
tribution") iniciatyva, 
arčiau magistralės "VIA 
BALTICA".Jau tiesiamas 
kelias per busimąjį 
kaimelį. Italai išsinuomojo 
13ha sklypą , 99— iems 
metams ir su keletu 
ty investor! ų įsteigs 
įmonių.

Plane numatyta, kad 
netoli Akvilių kaimo ^įsi
kūrusių Vaiko Tėviškės 
Namų auklėtiniai, užau
gę, irgi jau galėtų šia
me verslo kaimelyje EPD 
įmonėse lavintis ir dirb
ti.

ki
lt)

• Numatytas 
šiais metais ir : 
pabaigti atžymėti 
sausumos sienas, 
rengti pasienio zonų že
mėlapius. Tai kainuotų 
apie 5.4 mil. litų, 
šos bus skiriamos iš 
vatizavimo fondo.

Sausumos siena su 
vija yra 576km., su 
dija(Baltarusija) 660km., 
su Lenkija 100km.(Su
valkai galutinai praras
ti, atrodo.. .),255km.sau-
sumos 
sienos 
90km. 
siena.
• DANIJOJE sulaikytas 
laivas, stovėjęs apie 
100 km. į Vakarus nuo 
Kopenhagos. Jame rasta 
didžiausias hašišo kie
kis, bet kada konfiskuo
tas Danijoje: 12 tonų! 
Rasta ir 3 mil. Danijos 
kronų (1mil.720.000 litų) 
grynųjų pinigų. Suimti 9 
asmenys laive, kiti 12 
buvo suimti Zelandijos 
saloje.

Laivo 
vininkas 
publikos 
Kosenka. 
bęs technologu bankru- 

„ . - tavusioje valstybinėje
Prezidentūroje, gegužes men. 12 d.: Prezidentas Valdas Adamkus, Rolandas Pak - žvejybos laivyno įmone- 
sas, oficialiai pareiškęs sutikimu būti naujuoju Ministeriu Pirmininku,ir Seimo Pir-je "Jūra". Šis laivas bu- 
mininkas Vytautas Landsbergis. Nuotr: ELTA vo leistas parduoti var-
• Rolandas P aks as- žemaitis, Vidurinę mokyklą baigė Telšiuose, turi pramoninės žytinėse, kai likvidavo- 
ir civilinės statybos inžinieriaus diplomą. Vėliau, baigęs Civilinės Aviacijos Aka- sį njQra" nes jis, kartu su 
demiją, 6 metus dirbo lakūnu instruktoriumi,daug kartų laimėjo akrobatinio skrai-20 kitų laivų nebuvo 
dymo čempionatus. 7 metus vadovavo Vilniaus Dariaus-Girėno aeroklubui,buvo įtraukti į tuomet valsty-
Savanoriškosios krašto apsaugos aviacijos junginio vadas. 1992-1997 m.vadovavo tjines žvejybos laivyno 
statybos bendrovei "Restako". 1997 m. išrinktas ir dirbo Vilniaus miesto meru. ‘ į 3 psl... ../
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sienos ir 22.2km. 
su Rusija ir dar 

teritorinė jūrų

"Kvėdarna" sa-
Lietuvos Res- 

pilietis f*
Jis- buvo dir-
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LIETUVOS
PIANISTAI 
vykusiame 

Tarptautinia-

. ĮVERTINTI 
JAUNIEJI

Neseniai
IV-tajame 
me Rubinšteino Pianistų 
Konkurse Paryžiuje da
lyvavo iš 25—rių pasaulio 
šalių apie 100 pianistų.

Prizinės vietos atite
ko visose 6-iose katego
rijose - 
cellence" 
laureate 
Muzikos

. vyr. asistentė A.Žvirbly
tė. Laimėjo ir galimybę 
surengti Paryžiuje reči
talį ir dalyvauti garsia
me festivalyje "Musica- 
les Internationales Guil 
Durance".

Konkurse laimėtojais 
pasirodė A.Žvirblytės mo
kinė ir 5 Kauno Juozo 
Naujalio Namų Gimnazi
jos moksleiviai savo ati
tinkamose kategorijose.

lietuviams. "Ex- 
kategorijoje 

tapo Lietuvos 
Akademijos

Ne Kartą, šiame kon
tinente, mūsų 
Kanadoje teko 
kitataučius ir 
nius kanadiečius 
kiant, nuostabą, 

j nedidelėje, 
valstybėje

atveju 
girdėti 

vieti- 
pareiš- 

kad to- 
Piotras kfoje nedidelėje, paly

ginant, valstybėje yra 
tiek daug gabių žmonių 
įvairiose meno šakose.

• Buvęs prezidentu Al
girdas Brazauskas š.m. 
gegužės men. pradžioje 
dalyvavo Kijeve rengia
moje tarptautinėje kon
ferencijoje "Ukrainos 
europietiška orientacija- 
Baltijos šalių pavyzdys”.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.ll.

mailto:baltic@fc.vdu.lt


MONTREALIO Krepšinio Komanda TAURAS vėl gyvuoja’. Šiais metais reguliariai treniruojasi- viršuje, 
kairėje: Ričardas, Mykolas, Matas, Paulius ir Gintaras kviečia mūsų jaunimą prisijungti; toliau - smar
kiai žaidžia ir treniruojasi TAURO vaikai nuo 8-14 m.amžiaus; žemiau - miklinasi suaugusieji; toliau- 
Valio, ieškom progų rungtyniauti’. Antroje eilėje dešinėje stovi treneris R.R.Otto,prie jo entuziastingai 
prisidėjęs prie TAURO vatgaivinimo Antanukas Mickus. Norintieji daugiau informacijos, skambinkite An
tanukui tel: 367-4518. Zaiskime krepšinį, valio ir ŽALGIRIUI Lietuvoje? Nuotr: A.J.Mickaus

/........atkelta iš 2 psl/
įmonės "Jūrą” a sąrašus.

Dabar "Kvėdarna” bu
vo išnuomota pagal čac. 
terį, ir 1998 m.gruodžio 
mėn.20d. išplaukė iš 
Klaipėdos į Liubeką per
plukdyti mašinų. Nuo 
tos dienos šis laivas ne
buvo pasirodęs Klaipėdos 
uoste.

Areštuotame laive 
turėtų būti 11 Lietuvos 
piliečių: kapitonas Jev
genijus Pimachinas,kapi
tono padėjėjas Ričardas 
Grebliauskas, vyr.mecha
nikas Algimantas Lukaus- 
kas, antrasis mechani
kas Viktoras Šepikas,ra
distas Aleksandras Kli
movas, vyr.jūreivis Vasi
lijus Podolianka, jūrei
viai Nikolajus Strelčenka, 
Vladimiras Sologubas,Igo
ris Jefimovas, motoris
tas Vladimiras Mura- 
šovas ir virėja Vaiva Ri- 
mavičienė.

APIE VALSTYBES RE
SURSUS

Seimo Pirmininko pava
duotojas Romualdas Ozo
las kreipsis į Prez. Val
dą Adamkų del valsty
bės audito. "Turime ži
noti, kokie yra musų 
valstybės resursai, kiek 
kam ko išeikvota ir kas 
už tai yra atsaKingas"- 
sakė jis spaudos konfe
rencijoje. Reikia aiškiai 
žinoti, kuo mes dispo
nuojame, koks yra musų 
iždas, kokios biudžetinės 
galimybės, skolos ir 
kada mes galime jas lik
viduoti - pabrėžė jis,ne

atmesdamas galimybės, 
kad atlikti tokį visuotinį 
auditą reikės užsienio au
ditorių pagalbos. R.Ozo
las taip pat išreiškė di
džiulį apgailestavimą,kad 
jau 10 metų Lietuvos po 
litiniame gyvenime vyks
ta kovos dėl valdžios.

• RIČARDAS JAKUTIS, 
buvęs Nemenčinės kle
bonas po teismo nuo
sprendžio kalėti 6% 
metų kalėjime, bausmę 
atlieka Lukiškių kalėji
me.

R.Jakutis, įsivėlęs į fi
nansines aferas, yra įsi
skolinęs bankams ir pri
vatiems asmenims iki 7 
milijonų litų.

"Lietuvos ryto" žurna
listai buvo pirmieji jį ap
lankę kalėjime: "Man 
labai skaudu dėl viso 
kas įvyko, labai išgyve
nu, labai graužia sąži
nė. Viliuosi, kad parda
vus namą, vargonus,bent 
iš dalies bus padengtos 
skolos. Tik noriu,kad tie 
pinigai atitektų tiems, 
kam iš tiesų jų reikia ir 
kad niekas iš mano bė
dos nepasipelnytų. Yra 
žmonių, kurie pateikė 
dvigubus raštelius ir pa
sididino ieškinius.

Kalbėjo ir apie ypa
tingą skolininkę Jolan
tą Blažienę, kuri, anot 
R.Jakučio, asmeniškų 
motyvų vedama, pateikė 
ir krūvą fiktyvių skolos 
raštelių teismui.

Ričardas Jakutis pa
kliuvo į gudrias moters 

(gal ir ne vienos) pink
les.

Kalėjime būdamas jis 
sakėsi rašysiąs knygą ir 
mokysiąsis anglų kal
bos.

Lietuvos Katalikų Baž
nyčios vyriausybė jo ku
nigystę suspendavo.

Užsienyje yra buvę at 
vejų, kad už kriminali
nius nusikaltimus nu
teisti kunigai,atlikę baus
mę, išlaikydavo teisę 
būti kunigais.

TRAŠKUČIAI BUS GA
MINAMI LIETUVOJE

Su aštuoniais Kėdai
nių ir Šakių ūkininkais 
Kauno cukrainės(saldu- 
mynų) įmonė "Kraft Ja
cobs Suchard Lietuva" in- 
vestoriai sudarė sutar
tis, kad augintų bulves— 
traškučius (potato chips).

Š.m. rugpjūčio mėn.pa- 
tikimasi baigti 

fabriko staty- 
žemdirbiais su- 

baigoje 
traškučių 
bą. Su
darytos bendradarbiavi
mo sutartys penkeriems 
metams.

Traškučiai "Estrella"
bus gaminami iš specia
lios bulvių rūšies, per
nai išaugintos pamaryje 
ir šiemet naudojamos 
sėklai. Sėklines bulvės 
ir ateityje bus ten au
ginamos, nes, pasirodo, 
jūrinis klimatas apsau
goja . bulves nuo ligų ir 
kenkėjų.

Traškučių fabrikas nu
mato suteikti darbo apie 
300 žmonių.

Dar 3 įmonės gamina 

traškučius Lietuvoje, po 
vieną fabriką yra Lat
vijoje ir Estijoje.

Lanksti "Kratt Jacobs 
Suchard Lietuva" bend
rovė nutarė savo gali
mybes plėsti ne saldu
mynų gamyboje, nes yra 
aukštos cukraus kainos 
Lietuvoje. Lietuviški sal
dumynai sunkiai konku
ruoja su importiniais ga
miniais. Šalia to,kol kas 
teko sustabdyti eksportą 
į Rusiją ir Gudiją.

• Statistikos duomenys 
rodo, kad Lietuvoje ma
žėja žmonių, gyvenan
čių žemiau skurdo ri
bos. Mažesnes nei 226.2 
litų pajamas 1996 m. 
turėjo 18% gyventojų, 
1997 m. mažesnes negu 
246,4 lt. pajamas gavo 
16,3% gyventojų.

Žemiau minimalaus gy
venimo lygio 1998 m. 
gyveno 2,9% žmonių Lie
tuvoje. Šie duomenys at
rodo, neįskaito, pavyz
džiui, vaikų situacijos 
šeimose, kurios gyvena 
žemiau minimalaus pra
gyvenimo lygio. Tuomet 
procentas, aišku, būtų 
didesnis.
• Krepšininkas Žydrūnas 
Ilgauskas, kai galutinai 
sugis sužeista kojos pė
da, nori ir tikisi galė
siąs atstovauti Lietuvai 
2000 metais Australijoje 
Sidney mieste vykstančia 
se žaidynėse.

APIE GREIČIAUSIĄ 
LIETUVOS SPRINTERĘ- 
AGNĘ VISOCKAITĘ

Jeigu Amerikoje stu
dijuoja apie tuzinas ge
rų Lietuvos krepšininkų 
(daugumoje vyrų), tai 
lengv. atletikoje jų šio 
krašto universitetuose ar 
kolegijose beveik nema
tome.

Čia malonią išimtį su
teikia greičiausia Lie
tuvos sprinterė daug
kartinė Lietuvos čem
pionė ir rekordininkė,
Europos jaunimo vice
čempione (lU0m. bėgime), 
bei Pasaulio jaunimo čem
pionato ketvirtosios vie
tos laimėtoja 4200m.dis- 
tancijoje), kauniete Agnė 
Vicokaitė. Ji jau antrus 
metus mokosi ir treni
ruojasi Illinois valstijoje, 
Lebanono miestelyje 
esančioje Makendrio Ko
legijoje.

Agne Visockaite spar
čiai mokosi, anglų kalbą, 
kad galėtų įstoti į vie
ną is didesniųjų Ameri
kos universitetų, kur tu
rėtų progą pradėti už
simotas studijas ir la
biau lavintis savo 
pamėgtoje sporto šakoje. 
Ji yra numačiusi San 
Diego universitetą Kali
fornijoje, kur norėtų 
ruoštis kineziterapeu- 
tės specialybei. Ten ir 
treneriai, žinoma, būtų
geresni ir atsirastų dau
giau progų varžytis su 
geriausiais šio krašto 
lengvas tletais.

Iki šio laiko mūsiškė 
jau gražiai užsireko
mendavusi Amerikos 
mažesniųjų kolegijų var
žybose ir laimėjusi ne 
vieną prizinę vietą. Šių 
metų pradžioje įvykusio
se Illinois universitetų 
pirmenybėse Agne pa
gerino Lietuvos 60 met
rų bėgimo rekordą, šį at
stumą prabėgusi per 
7,42 sekundes (iki šiol 
geriausia Lietuvos pa
sekmė priklausė Elvyrai 
Katovienei - 7,44 sek.)

Jos geri rezultatai at
kreipė ne vien tik ame
rikiečių, bet ir Lietuvos 
sporto vadovų dėmesį ir 
Agnė buvo pasiųsta į Pa
saulio Uždarųjų Patalpų 
čempionatą Japonijoje, 
kur dalyvavo dar viena 
Lietuvos atstovė dau- 
giakovininkė Remigija 
Nazarovienė. Gaila, kad 
nė vienai iš jų šiose pa
saulinio lygio pirmeny
bėse nepasisekė ir jos 
aukštos klasės rezultatų 
nepademonstravo.

Tačiau, kadangi Agnei 
dar tik prasideda aukš
tojo lygio karjera, tai ją 
be abejo, matysime tarp 
tautinio garso pirmeny
bėse, moterų klasėje. 
Vienas iš tokių, turbūt 
bus sekančiose olimpi
nėse žaidynėse Austra
lijoje. Linkime jai sėk
mės! E.Šulaitis
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"AUKURAS" RUOŠIASI VEIKLOS JUBILIEJUI

"AUKURAS” 1949-1999 m. Aukuriečiai su savo 
KUDABIENE (pažymėta x)

įkūrėja Elena DAUGUVIETYTE-

Su nauju pasiryžimu ir nenugalima,jai nieko ne
naujais planais Hamil- reiškia nei metai, nes 
tono lietuvių dramos te- meilė scenai yra stip- 
atras "Aukuras" ruošia- resnė už viską.
si 50 metų veiklos ju- Elena Dauguvietytė- 
biliejui. . Kudabienė pastatė virš

Teatro mėgėjų grupės 60 veikalų, surinko me- 
užuomazga prasidėjo džiagą ir surežisavo įvai- 
1949m., kai į Hamiltoną rioms progoms monta-
atvyko Kauno Jaunimo žus, poezijos vakaro-
Teatro aktorė Elena Dau- nes.
guvietytė — Kudabienė ir Malonu atsigręžti ir 
subūrė apie 20 energingų pasižiūrėti į nueitą kelią 
dramos mėgėjų grupę, 50 metų-tai neeiline kū- 
kuri vėliau pasivadino rybinės veiklos sukaktis. 
"Aukuras" vardu. Grupė, "Aukuras" yra vieninte- 
vadovaujama t p.Elenos, lis teatras išeivijoje il- 
nedelsiant ėmėsi scenos ginusiai išsilaikęs pasto- 
vęiklos: vienas po kito viai dirbdamas. Padėka 
buvo statomi lietuvių priklauso aktoriams, jie 
rašytojų ir verstiniai vei- didelę savo gyvenimo da- 
kalai. lį paaukojo teatrui ir

" nuolatiniams rėmėjams,
"Aukuras" pasirodė ne be kurių butų sunku eg- 

tik Hamiltone , bet ir zistuoti. Ačiū teatro my- 
kituose Kanados bei JAV lėtojams žiūrovams, jie 
miestuose, kur tik gyve- savo atsilankymu mus 
no daugiau lietuvių. Net skatino dirbti , statyti 
tris kartus "Aukuro" te- 1 naujus veikalus, jie 
atras gastroliavo Lietuve-1 mums davė įkvėpimo, 
je. Ypač draugiški ryšiai Š.m. balandžio men. 
užsimezgė su Šiaulių Dra- 3 v.p.p. į Hamilto- 
mos Teatru. Vaidinome n.° Jaunimo Centrą susi- 
visuose didesniuose Lie- fmko. nemažas būrys 
tuvos miestuose. Visur veteranų aktorių, vaidi- 
buvorne maloniai sutikti nusių pirmuose spek- 
ir pasveikinti geru, šiltu tukliuose ir įstojusių vė- 
žodžiu. Laikraščiuose liau. Gaila, ne visi ga- 
mirgejo ilgi aprašymai įėjo atvykti."Aukuro" re- 
ir nuotraukos. žisorė su džiaugsmu vi

jau beveik 50 metų sus pasitiko, nes tai bu- 
neužgęsta įkūrėjos įžieb- vo retas ir malonus susi- 
ta, meilės teatrę menui tikimas. Ponia-. E.Kuda- 
ugnelė. O kiek per tą bienė nuoširdžiai padė- 
laiką suvaidinta! Tai dė- kojo visiems, kurie su
ka pasišventusios ir ne- prato šios šventės svap- 
nuilstamos režisorės. bumą ir atvyko bendrai 
"Aukuras" iš visų jėgų nuotraukai ir pasitari- 
stengiasi išlaikyti lietu- mui*
vių kalbą ir ją puoselė- Administratorė Regina 
ti. Kol kas dar netruks- Choromanskytė buvo pa- 
ta energijos, kūrybingų- ruošusi kuklias vaišes, 
mo ir noro džiuginti žiu- Susėdus prie papuoštų 
rovus naujais pastaty- stalų, sekretorė Marija 
mais ir vaidmenimis. Kalvaitienė pakvietė "Au- 

Per kolektyvo eiles kuro" įkūrėją pasidalinti 
praėjo virs 100 aktorių, mintimis. Ji prisiminė 
Daugelis jų iškeliavo į praeityje nuveiktus dar- 
Amzinybę. Kitidel bUS> dėkojo Dievui, kad 
įvairių prieząscių, paliko <jar iki šiol gali dirbti ir 
teatrą,o jų vieton atėjo Dievo dovaną panau- 
aauji, tačiau "Aukuro" dojo visų mūsų dziaugs- 
vadovė nuo pat pirmųjų mui. Pasidalino svajonė^- 
įkūrimo dienų tebedirba mis, užsimojimais ir 
su* didele meile ir pasi- ateities planais,ruošian-
ryžimu. Meno trauka yra t is Jubiliejui,

ĮDOMI LIUDVIKOS DIDŽIULIENĖS ASMENYBĖ

/tęsinys/
U/ dvejeto dienų ateina Rufinas Ivanovas, mano 

prietelius, ir sako:
- Kaip gerai pasitaiko! Antrą sekmadienj par 

mum atlaidai. Stasys Didžiulis pasisiūlė unt mum 
atvažiuot viešėtų, lai nepaprasta iš jo malonė. Kai
man unt muzikus tai jis ir nekviečiamas važinėja; 
bet ’’szlshta” tai jo prisprašyt negali, e čia pats 
pasisiūlė. Aš numanau jis čia del Tamstos, tikrai 
del Tamstos. Klausinėjo, ar daug būsią panelių, ar 
būsiant Tamsta. Atsakiau - būsi.

- iš kur žinojai?
-AŠ atėjau tamstų kviestų, e poryt ateis mano se

suo Zosia kviestų. ■ v -
Momutė nuvažiavo,ė aš ant to pokylio nevažia

vau. Jaunikaičiai,ė labjausiai Didžiulis, nusimanęs ir 
pasakęs:
-Tamsta mane apgavai.
Tasai, norėdamas patvirtint tikrus savo norus, pa- 

skinkė žirgelį ir beregiant atvažiavo vieną varstą 
manęs parsivežtų. Aš nusijuokiau ir sakau:

-Argi aš koks negyvas daiktas, kad manei mane 
parsvešiąs? Grįžk graičiausiai unt savo svečius. 
Pats sakei panelės užsigavę, norėję tuojau pabėgt. 
Pasakyk panelėm, kad nusramintų - aš jom nekon- 
kurentė.

Sutikę parvažiavusį šeimininką patį vieną, visi 
labai nustebo. E kas buvo labjau suinteresuotas, 
pasistengė graičiau kitaip paspažint.

Paspažinus su Didžiuliu, jaučiaus laiminga. Jis man 
patiekdavo daugybę gražių knygų, supažindino su 
lietuviškom knygom, apie kurias nebuvau ne gir
dėjus. Davė man Kryžanovskio gramatiką ir Grama
tiką arba Kalbomokslį A.Baranausko; sulig ja aš 
tuojau pradėjau rašyt.

St.Didžiuliui pasrode tokios, kaip aš, jisai dar 
nesąs savo gyvenime^ sutikęs ir būsiąs laimingas, jei 
aš jį pamylėjus pasižadečia. Bet aš su tuo nesisku
binu. Praeina^ metai. Važiuoja vieni po kitų mano 
jaunikiai rokiškėnai;na, ir čionykščiai sukruto. Tė
veliai nors meiliai, bet primena man jau esą metąs 
pasrinkt ir išeit, devyniolikius metus pradėjus. E 
čia dvi sesutes, viena penkių metų, antra dviejų. Ė 
čia svečiai begalo, ir žmonės, ir arkliai, visus iš
laikyk.

išgirdau, vieni ponai, išvažiuodami Kijevan, norėtų 
mane kviestis, kad draug važiuočią trejeto jų vaikų 
mokytų. Sąlygos. geros, dukart per metus leisią ma
ne namo paviešėtų ir kelionę apmokėsią. Tada pa
sakiau tėveliam už bet-ko netekėsiant; o jeigu aš 
jiems nuliekama, tai važiuosiu Kijevan.

Nuėjus klebonijon, pasgyriau savo sumanymu, bet 
jis buvo papeiktas. Kas tai esą tarnaut? Nors tai 
būtų ir pati garbingiausia vieta, vis dėlto už užmo
kestį, ir su manim galią elgtis, kaip su užmokamu 
žmogum. Tiesa. Atminiau, kaip elgdavos ponia 
M.M. su panele Sofija, kaip padėkojo už jos 
gerumą, ir man pasidarė baugu. Ė klebonas sako:

-Nieko nebesvajot, eit už Didžiulio ir gyvent, kaip 
Dievas insakė.

-Kodėl būtinai uz Didžiulio skiri man klebonas? 
-Aš jį vieną^ manau Tamstai atatinkamą.

-Kas žin, kas žin...-Sakau nedrąsiai.-Man tas ir 
tas nepatinka ir jegu taip bus toliau, tai man jo 
nereikia...baisu...

-Niekai, sako klebonas: jegu Tamsta lauksi kitokio 
nesulauksi. Ir ieškodama nerasi. AŠ tik tiek pasa
kysiu: vyrai visi vienodi; bet viešieji geresni,ė slap
tieji blogesni. Prie gerai ir protingai moteriai. Ti-» 
kėk manim pasitaisys!
_9 9 9• • •
Vėl metai praėjo. Aš sėju daržus, darželius; ver

piu, audžiu; vaikus ir samdinius mokiu; tėveliai ra
gina savim pasirūpint - šiemet jau ketverius pirš
lius atstačiau. Didžiuliui nepasizadėjau: neužsivie- 
žiau sąlygų pastatyt.
Par Karpuškas

Vėlam rudenyj buvau pakviesta unt p.Karpuškas: su 
jų dukteria Aleksandra labai mylėjomės. Tynai buvo 
labai linksma, svečiai dažni ir visokių pramogų. Ir 
darbo sau radau - mokiau jaunesniąją panelę vo
kiečių kalbos, nes buvo paketinta atiduot ją Min
taujon “Tochterschulen".

Kalėdom artinantis, daug darbo turėjom. Inkal- 
bėjau p.Karpuškienei, jog labai gražus paprotys 
davinėt ne turčių vaikam dovanų kalėdom. Per ją 
matau daug tinkamos, tam dalykui medžiagos. Kad 
ataduotų, mes prisiutumėm rūbelių ir apdalintumėm 
vaikelius. Ponia Karpuškienė gera žmona, 
nepagailėjo atiduot visa, kas jai nereikalinga, ė 
mes siuvam.

/ŽiŪTr. 5 psl........... /

Š.m.rugpjučio mėn.20d 
pradėsime savo šventę 
su Stasio Lauciaus vei
kalu "PONIOS ŽYDRIE- 
NĖS BENDRABUTIS"vei- 
kalu. Šiame spektaklyje, 
šalia aukuriečių, vaidins 
keturi Šiaulių Dramos 
Teatro aktoriai.Po prem
jeros numatytos gastro
lės Kanados ir JAV mies
tuose. Rugpjūčio mėn. 
21d., šeštadienį, "Auku
ras" atvyksta į Montre- 
alį. Svečiai iš Šiaulių ir 
pasirodys su jumoro ir 
dainų koncertu. Sekma- 
dienį,rugpjučio men.22d. 
montrealiečiai matys 
veikalą "Ponios Žydrie- 
nės bendrabutis". Tiki
mės, kad Montrealio vi
suomenė įvertins mūsų 
pastangas ir darbą ir 
savo atsilankymu parems 
teatrą. Nuoširdžiai dė
kojame KLB Montrealio 
A-kės Valdybos pirmi
ninkui Arūnui Staskevi
čiui ir Valdybai už pa
kvietimą.

Jubiliejų užbaigsime 
2000m. kovo men. 25- 
26 d.d. iškilminga vaka
riene, programa, akto
rių pagerbimu, sveikini
mais ir 1.1. Ta proga 
rampos šviesoje vėl at
sinaujins 3 veiksmų ko
medija "Pirmas skambu
tis". Tai vienas iš pir
mųjų "Aukuro" pastaty
mų. Dalyvaus kai kurie 
aukuriečiai, vaidinę tuos 
pačius vaidmenis prieš 
50 metų, ir nauji akto
riai!

Šiai neeilinei sukak
čiai * tinkamai pasiruošti 
reikės įdėti daug pastan
gų ir darbo. Teatro 
įkūrėja rezisorė Elena 
Dauguvietytė — Kudabienė 
prašo visų pagalbos. Ji 
kviečia sudaryti specia
lų komitetą ir papildyti 
valdybą naujais nariais.

Tikimės, kad "Aukuro" 
jubiliejus, suruoštas ren
gėju, ir dalyvių bendro
mis jėgomis, paliks vi
siems malonius prisimi
nimus.

"Aukuras"
psl.4.



Canada's trusted 
experts to Finland 
Scandinavia, Balti< 
and Northern Eure 
since 1968

Ponas Karpuška, geruoju gyvenąs su apylinkės ku
nigais, pasisakė pakvietęs visus atvažiuot antrą 
dieną Kalėdų pasklausytų, kaip mes gražiai dainuo
ją lietuviškais dainas. Kunigų turėjo būt daug: Ali
zavos kunigas Ūselis, Palevėnėlės kunigas Šafra
nas, Kupiškio kunigas Kozmianas (kanauninkas) ir 
P. Rimkevičius, Salamiesčio ir Šimonių. Vienu žo
džiu sakant, Kupiškio parapija su visom filijom.Mes 
rūpinamės išmokt dainų kuo daugiausia, e aš suma
niau ką nors gražesnia - operetę "Piršles ir Veseli- 
jos", sudėsčiau iš tam tinkamų liaudies dainelių.Mū- 
sų buvo trys ir kaiminų pakvietėm du bernaičių ir 
vieną panelę. Operete būtų buvus labai graži, ypač 
kad naujiena. Bet ūmai Kelias sugedo, kad nebega
lima buvo nei važių, nei ratais pavažiuot. Svečiai 
davė žinią neatvažiuosią. Mūsų operetė pasiliko; 
nutarėm kasdieniem svečiam jos nerodyt, nes ne
supras, nei jos grožio pažins. Tai greituoju suren
gėm komedijėlę ir užteko.

Vaišvila
Žagarėj pas kunigą Aleksandravičių, ponios 

Karpuskienes brolį, buvo senelis kamendorius kuni
gas Vaišvila. Jisai mane žinojo iš pasakojimų Kar- 
puškaičių. Tai insiprašė jas, kad važiuodamos me- 
siede Žagarėn, pasiimtų ir mane draug: jis taip 
trokštąs pamatyt, kaip rodos tikra intelegentiška 
lietuvaitė. Ir visom žagarietėm parodysiąs,kaip pa
vyzdį, gal ir daugiau tokių atsirasią ir gal at
rysiant Lietuva...

Ištekėjimas
Štai ir iš kunigo Aleksandravičiaus atėjo pakvieti

mas, ė aš laukiu tėvelių leidimo; bet vieton leidi
mo atėjo arkliai manęs namo parvežtų. Žagarėn 
nebeteko nuvažiuot, bet par vieno dėdės vestuves 
teko duot paskutinį žodį Didžiuliui. Žodis buvo duo
tas, bet vestuvės nusitęsė. Dvarelis, kur mano 
tėveliai gyveno, buvo parduotas. Štai ir bėda.Paim
tas ilgiem metam; per trejus metus apleiston 
vieton ir nualinton dirvon visa indėjus, ką tik tu
rėjo, dabar reikia išeit. Kitos vietos neparūpinta, 
teko galvijai parduot ir visi ūkio padargai. Vieno 
didžponio pakviestas komisorium, vėl išėjo tarnaut 
vargšas mano tėvelis. Tada aš galėtinai sutikau iš- 
tekėt užu Didžiulio.

1.8X7 m. rugpjūčio 25d. Daugailių bažnyčioj susi
tuokus, atvažiavau Griežionys' Anykščių parapijon 
ties Indrioniškiu.

Atvažiavus "svetimon šalelėn", pasjutau inklimpus, 
giliai inklimpus maurynėn. Ir tai, ko man daugelis 
mergaičių pavydėjo, dėl ko per dvejus metus 
daugelis taip rungęs, man vieton išsvajotos laimės 
davė užsivylimo.

Ir kas dabar daryt? Kas daryt? Žiedai sumainyti, 
žodžiai ištarti, atgal nebesugrįšiu... Nusiblaiviau ir 
pradėjau gyvent. Pažįstami ir nepažįstami daug 
apie mane kalbėjo. Vieni sakė: "Rozuinna kobieta, 
taktyczna kobieta, heroiną". Man tai mažai rūpėjo; 
tesrūpinau, kad niekas nežinotų, kas mano sieloj 
daros. Tėveliam rašydavau gražius laiškus apie ūkį, 
apie darbus, apie kaimynus, kurie pas mum būva ir 
par kuriuos mes būvam, ir buvo neva ramu, neva 
gera...

Pažinau turtingą mano vyro biblioteką. Dievulėli, 
kiek čia visa ko gera! Kiek čia turto! Imuos visom 
pajėgom skaityt ir pajuntu aš su visu "dideliu" savo 
mokslu nieko nežinant, gyvenimo nepažįstant, gy
venus svajonėm, nežinodama, kas svarbiausia 
gyvenimo.

Prašau vyro, kad man parsiųsdintų kurių pasirink
siu knygų. Sutiko. Užsisakiau daug medicinos, ve
terinarijos, botanikos, higijienos, daržininkystes,apie 
vaikų auginimą, metodą Froblio, Augusto Jeskes. 
Ėmiau studijuot ir tame radau sau rimties ir bent 
kiek naudos. Parsisiųsdindavom ir iš Varšuvos kele
tą laikraščių ir nemaža knygų. M.Orgelbrando kny
gynas kas mėnuo atsiųsdavo katalogus, iš kurių bū
davo galima pasrinkt naujausių gerų knygų.Tada at
sirado ir Smileso, ir Spencerio ir daugelio kitų, ku
rios man davė nemaža naudos.

Bet viena man ėjo labai sunkiai - negalėjau invest 
namų tvarkos. Lietuvio patrioto namuos, lyg pieme
nys, kalba lenkiškai, szlachecku žargonu, net ne
miela klausyt. Pavyzdžiui:

Sarcziukowi zadalem apinasriem į wstal ale 
swiardynia.

Szirmutki kumeliuczek lezie koli niego; jak 
zawalisia, to zabije.

Pani przepadszy kaciuk; politecce w kiercielu- 
czku, zrunginiawszysia, stimbiriuczek padsuoi- 
wszy, kiedy spi, kiedy spi. /bus daugiau/

KAIMUOSE KURIAMOS 
ĮMONĖS

Atokiuose Trakų ir 
Kaišiadorių rajonų kai
muose yra įsikūrusios ke
letas didžiausių Baltijos 
valstybėse įmonių. Tai 
"Libros holdingas" kont
roliuojamos bendrovės 
bendrovės, užsiimančios 
medienos perdirbimu.Ne
trukus čia turėtų iškilti 
ir modernus parketo pus
gaminiu bei parketo, 
taip pat baldų iš klijuo- 
juoto ąžuolo ar beržo 
masyvo fabrikas. Šias 
bendroves valdo trisde
šimtmečiai ekonomistai. 
Jie parodė, kuria kryp
timi turėtų eiti visa Lie
tuvos medienos perdir
bimo pramonė ir įrodė, 
kad Lietuvoje gali dirb
ti įmonės. Viena šių įmo
nių per dvejus metus 
pagamino 24 tūkst.kv.m. 
apvalių medinių lazde
lių, kurias pardavė JAV. 
Kita įmonė gamino ąžuo
lo ir beržo plokštes,ku
rias parduoda didžjau- 
siems Vokietijos,Šveica
rijos baldų fabrikams,ga
minantiems baldus tik iš 
natūralios medienos. Per 
porą metų visų devynių 
"Libra holdingas" bend
rovių apyvarta padidėjo 
nuo 12.6 iki 22 mil.litų.

"Libra holdingas" su- 
susikurė1991 metais ne
toli Kietaviškių, Vievio 
rajone, kai tuometiniai 
antro kurso studentai nu
sipirko kolūkio karvidę.

1999.VL1 psl.5.



toronto
STALO TENISO STOVYKLA

Stalo teniso stovykla jaunimui, nuo 8 m.- 18 m. amžiaus, vyks CAMP 
OLYMPIA Muskoka) stovyklavietėje, į siauru nuo TORONTO,Ont., nuo Š.m. lie
pos mėn. 4 d., sekmadienio iki liepos mėn. 10 d., šeštadienio.

Prašome kreiptis L stovyklos vadovą Eugeniją Krikščiūną dėl smulkes
nės informacijos ir registracijos, Šiuo adresu:

Eugenijus Krikščiūnas, 105 Anndale Dr., NORTH YORK, ONT.,CANADA 
Tel: 416- 225-4385; faksas: 416 - 787 -9168; E-maikdianejk interlog.com.

VIENINTELIS LIETUVIŲ, BANKELIS KANADOJE 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

"JALKA" LIETUVIŲ .KREDITO .-KOOPERALYV AS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905 544-7125

• LIETUVOS 
AKADEMIJOS

MOKSLI) NUSIŠYPSOKIME:

FOLKLORO ANSAMB
LIS "DIJŪTA" yra pa
kviestas dalyvauti dvie
juose tarptautiniuose fes
tivaliuose Kanadoje: La- 
chine (Quebec) birželio 
29-liepos 5d.d. ir Corn
wall (Ontario) liepos 6- 
10 d.d. Jų koncertas To
ronte yra numatomas 
birželio 28d. sekmadienį.

Išvykoje ansamblyje yra 
26 Mokslu Akademijos dar- 
buotojakfizikai,chemikai , 
filologai, istorikai,chirurgai, 
ir kt. Repertuaras labai i- 
vairus.Tai pirma ju išvyka 
i si kontinentą.

SĄŽININGUMAS
Anglijos rašytojas Doyle, detektyvo perioko Holm

so nuotykių autorius, kartą pasiuntė astuoniems ge
ro vardo bendrininkams po trumpą telegramą: "Bėk, 
viskas išaiškinta".

Kitą dieną visi aštuoni išbėgo iš Anglijos.
SUSIRAŠINĖJIMAS

Rašytojas Mark Twainas su daug kuo plačiai su
sirašinėdavo, o tai jį nuvargindavo ir jam atimdavo 
daug laiko.

Vienas literatas parašė Twainui laišką ir, negau
damas atsakymo, vėl į jį kreipėsi, pridėdamas prie 
savo laiško pašto ženklą ir popieriaus lakštą.

Po kelių dienų jis gavo iš Twaino atviruką su 
pastaba: "Pašto ženklą ir popierių gavau. Prašau at 
siųsti voką".

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 39 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 2.25%
santaupas.................................. 2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius.................. ....3.25%
180 dienų indėlius.................... 3.25%
1 m. term, indėlius................. 3.75%
2 m. term, indėlius................. 4.00%
3 m. term, indėlius................. 4.15%
4 m. term, indėlius................. 4.45%
5 m. term, indėlius.................4.50%
RRSP Ir RRIF
(Variable)................................... 2.50%
1 m. ind.......................................3.75%
2 m. ind.......................................4.00%
3 m. ind....................................... 4.15%
4 m. ind....................................... 4.45%
5 m. ind.......................................4.50%

PASKOLAS
Asmenines nuo............ 7.15%
neklln. turto 1 m......... 6.200%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

• Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu
3 mil. dol. Ir Kanados 
valdžios Iki $60,000 
sumos draudimu

MUZIEJAUS- ARCHYVO 
ŽINIOS

Muziejui dovanota įdo
mi Lietuvos vėliava, pa
siūta Lietuvoje 1987m., 
kai už tai grėsė kalė
jimo bausmė. Ji buvo pa 
naudota pirmose Sąjū
džio demonstracijose. 
Mūsų archyve yra ir 
ankstyvieji Sąjūdžio laik
raštėliai bei Sąjūdžio 
valdybos pirmųjų posė
džių garsajuostės.

• Metine IŠGANYTOJO
P-jos iškyla numatyta bir-J 
zelio mėn.20 d., pradedat!

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

INTERAC KORTELĖ

KLF kapitalas daugiau kaip 2.3 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.

LIETUVIŲ 
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMAI

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

AKTYVAI per 112 milijonų dolerių

pamaldomis 11 vai-, ryto 
Boyd Conservation Parke, 
Cliffside Nr.2 rajone,WO- ] 
ODBRIDGE, Ontario.

• .VIKTORIJA PAULIONY- 
TE vykusiame Toronto 
’’French Immersion” moky- 
lų konkurse, laimėjo aukso 
medalį už geriausiai pasa
kyta kalbą, prancūziškai.

Jos mokykloje, lentoje, 
yra įrašytas jos vardas 
aukso spalvos raidėmis. 
Sveikiname!

Ji taip pat yra ir ge- 
raToronto MAIRONIO mo
kyklos VIII sk.mokinė.

999 College St.. Toronto, Ontario M6II I AS 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

pRISIKELIMO
PARAPIJOS KREDITO KOOPERAI YVAS

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais nuo 9 vjt. 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 3,3Q_vjLB.: •ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. Iki 8 v.v,

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:

• Kudirkos minė
jimas Toronte numato
mas lapkričio mėn.pra
džioje. Minėjimo prog
ramai numatomos vieš
nios iš Lietuvos - paskai
tininke .dr.Ireną Slavins
kienė ir aktore Virginija 
Koehanskyte.

LIETUVIŲ. NAMU ŽINIOS:

• LN gegužės mėn. 16 d. 
sekmadienio popietėje da
lyvavo 166 žmonės. Sve - 
čių knygoje pasirašė po 1 , 
iŠ Hamiltono,Edmontono , 
Montrealio.

Pranešimus padare ir su 
svečiais supažindino LNLN 
kultūros k-jos narė Geno - 
vaitė Bijūnienė.

• Pasitraukė ilgametė LN 
vedėja Dana Simonaitytė ~ 
Sysak. Jos pareigas
Gintas Stasiulevičius.

90-179 d. term, ind................... 3.30%
180-364 d. term.ind.................. 3.50%
1 metų term. Indėlius...............3.50%
2 metų term. Indėlius...............3.70%
3 metų term. Indėlius------------ 3.80%
4 metų term, indėlius...............3.90%
5 metų term, indėlius...............4.10%
1 metų GlC-mėn.palūk.............3.50%
1 metų GlC-met. palūk.............3.75%
2 metų GlC-met. palūk.............3.95%
3 metų GlC-met. palūk.............4.05%
4 metų GiC-met. palūk.............4.15%
5 metų GlC-met. palūk.............4.35%
RRSP, RRIF ir OHOSP

“Variable”.......................... 3.00%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.ind..... 3.75%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind..... 3.95%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind..... 4.05%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind..... 4.15%
RRSP ir RRlF-5 m.term.ind..... 4.35%
Taupomąją sąskaitą iki........... 2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk.........2.00%
Kas d. pal. čekių sąsk. Iki........ 2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

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

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

Neklln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.....................5.95%
2 metų.....................6.20%
3 metų....................6.30%
4 metų.....................6.35%
5 metų.....................6.40%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų...........6.00%

Draudžiame asmenines 
Ir sutarties paskolas 
Iki $15,000.

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). Neimamo 
mokesčio už išrašytus čekius bei apmokamas (vairias sąskaitas.

perėmė! Kiti patarnavimai “INTERAC-PLUS” kortelė
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

psl.6.

MOKA:
3.25% už 30-89 dienų term, indėlius
3.30% už 90-179 dienų term. Indėlius
3.50% už 180-364 dienų term, indėlius
3.45% už 1 m. term, indėlius
3.65% už 2 m. term, indėlius
3.80% už 3 m. term, indėlius 
3.90% už 4 m. term, indėlius 
4.10% už 5 m. term. Indėlius 
3.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
3.70% už 1 m. GIC invest, pažym.
3.90%.už 2 m. GIC Invest, pažym.
4.05% už 3 m. GIC invest, pažym.
4.15% už 4 m. GIC invest, pažym.
4.35% už 5 m. GIC Invest, pažym.
3.00% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
3.70% už RRSP ir RRIF 1 m. term. Ind.
3.90% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind.
4.05% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. ind.
4.15% už RRSP Ir RRIF 4 m. term. Ind.
4.35% už RRSP Ir RRIF 5 m. term. Ind.
3.00% už OHOSP (variable rate)
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
3.75% už JAV dol.1 m. GIC
2.50% už JAV dol. kasd.pal. sąsk

(US dol. Sav. Acc.).

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........7.75%
už nekilnojamo
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų...................6.05%
2 metų...................6.30%
3 metų...................6.50%
4 metų...................6.65%
5 metų...................6.70%

su keičiamu
nuošimčiu............6.00%

Duodame:
- asmenines paskolas 

Iki $250,000;
- mortgičius iki 95% 

Įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) Ir
- komercinius mortgičius

MasterCard HPLUS
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler’s cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų. 
Nekilnojamo turto paskolų (mortgage) drauda (Credit Union 
Insurance Services). Persiunčiame pinigus (Wire transfer) į Lietuvą 
ir kitus kraštus.

KASOS VALANDOS
• Pirm., 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:
Lietuvių Namuose -1573 Bloor St. W., Toronto ON M6P 1A6 

Telefonas: 416 532-1149
Etobicoke - 2975 Bloor St. W„ Toronto ON M8X1C8 

Telefonas: 416 207-9239

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.ll.

interlog.com


moot real

Telephone: 416 222-0203 or Toll free: 1 800 461-8651

Canada's trusted 
experts to Finland, 
Scandinavia, Baltics 
and Northern Europe 
since

Website: www.finnaircanada.com
• Rataii Registration No. 4)44263 Sub)act to Qovernment approval.

Toronto-Helsinki 17:30 08:15'
Helsinki-Toronto 13:20 14:50 
Connections to/from Vilnius

FINNAIR
ringing families together.

Departure Arrival

'next day

1968

With FINNAIR's 
convenient flights from 
Toronto to Vilnius via 
Helsinki Gateway. Getting 
there has never been 
easier or faster.

Rediscover your roots 
Vilnius from 

$1060.0t

KLK MOTERŲ D—JOS 
MONTREALIO SK. 
SUSIRINKIME

Metinis susirinkimas 
vyko 1999m.gegužės mėn. 
16d., po pamaldų,Seselių 
Namuose.

šios Draugijos Montre- 
alio skyriaus p-kė Genė 
Kudžmienė šiltai ir trum
pu žodžiu atidarė susi
rinkimą, sekretorės pa
reigoms pakvietė Regi
ną Brikienę.

Pirmininkė sklandžiai 
apžvelgusi ir įvertinusi 
veiklą, padėkojo visoms 
narėms ir rėmėjams, be 
kurių nebūtų įmanomi 
tokie geri veiklos rezul
tatai. Jie ypač paaiškėjo 
kuomet D—jos sekretorė 
Bogomila Rupšienė ir 
iždininkė Elena Kerbe- 
lienė pateikė savo pra
nešimus. Pirmininkė 
pažadėjo kad, nors ir 
mažtant jėgoms, bus 
stengiamasi veiklą iš
laikyti ir toliau; kaip ga
lima reikšmingą.O dirb
ta ir kultūros , ir ypač, 
šalpos srityje, remiant 
VAIKO TĖVIŠKĖS NA
MUS Lietuvoje.

Toliau sekė prelegen
tės Lilės Gedvilaitės pa
šnekesys apie vyresnio 
amžiaus žmonėms rūpi
mus klausimus: jų
padėtį, kokios galimy
bės yra gauti, reikalui 
esant, pagalbą ir įvai
rius patarnavimus jų po
reikiams.

1999. VI. 1.

Lilė Gedvilaitė yra 
jauna profesionalė, dir
banti psichologijos sri
tyje, pažįstanti sociali
nio aptarnavimo proce
dūras.

Savo kalboje ji pa
brėžė, kad vadinamojo 
Auksinio amžiaus'7 žmo- 
nes, kitaip sakant pensi
ninkai, yra sukaupę daug 
patyrimo ir žinių įvai
riose gyvenimo atžvil
giuose. "Auksinis am
žius" reiškia ir tai, kad 
jo sulaukę, turi daugiau 
laiko bendrauti su arti
maisiais, su vaikaičiais; 
įsijungti į savanorišką 
veiklą ar darbą visuo
meniniame gyvenime. Da
lis jų, susitaupę pinigų 
per ilgus darbo metus, 
gali sau leisti ir įvai
rius patogumus, ^pasile
pinti" - sakė ji, primin
dama mums šviesias šio 
statuso puses.

Šalia tokio optimistiš
ko vaizdo ir galimybių, 
iškėlė ir kitą pusę; kuo
met neišvengiami pra
radimai sveikatos ar ar
timųjų - kiti rūpesčiai, 
tampa gilesni pačio žmo
gaus psichologiją, so
ciologinę ir biologinę eg
zistenciją. Palaipsniui,ar 
staiga, žmogus praranda 
savo sveikatą, savaran
kiškumą, bendraamžius, 
artimuosius. Juos slegia 
vienišumas ir depresi
ja .

Čia į pagalbą ateina 

socialiniai darbuotojai, 
kad žmogus ar šeima 
atrastų naują socialinę, 
psichologinę lygsvarą po 
sunkių fizinių ir emoci
nių sukrėtimų". Priemo
nės, sakė prelegentė,yra 
psichoterapija, paramos 
terapija, šeimos ar gru
pinė terapija. Taip pa
dedama žmonėms išrišti 
asmenines problemas, 
kad lengviau prisitaiky
tų prie naujų gyvenimo 
reikalavimų ir galėtų 
funkcionuoti.

Kita priemonė atgauti 
psichologinę ar psichinę 
lygsvarą yra pakeičiant 
aplinkos sąlygas. Tam 
reikia įvertinti ne tik 
problemas, bet ir žmo
gaus jėgas ir silpnybes, 
jo ribos, ką jis gali pats 
padaryti.

Prelegentė Lile pasi
džiaugė, kad Kanada yra 
išvysčiusi socialines pa
galbos tinklą: "Iki šiol 
mūsų aukštieji mokslai 
palyginant nebrangiai 
kainuoja; mūsų bedarbiai 
aprūpinti, ligoniai, inva
lidai nelieka be slaugos, 
veikia . pensijų i.r visokių 
lengvatų vyresniems sis
tema. Žinoma, ta socia
linė sistema daug kai
nuoja valstybei ir, kaip 
žinoma, siais laikais 
valstybės susirūpinusios 
skolų apmokėjimu. Biu
džeto suvaržymai gra-

/ ziūr.8 psl......../

844-7307 ir 288-9646

retnodeliuoju 
parduodu

Telefonai

kailių siuvėjas

ISSSt^' * Didelis pasirinkimas gatavų paltu
LybjĮ *Saugojimas vasaros laiku(storage)

*Taisau ir 
♦Siuvu ir

1449 rue St. Alexandre 
Suite 500 A

Montrėal,Que., H3A 2G6

TONYI
PORTRAITS 

PASPORT - COMMERCIAL 
MARIAGE - WEDDINGS

460 St. Catherine St. West, # 605. 
Montreal,P.Q. H3B 1A7 TaU 395- 6050 

TONY LAURINAITIS

psl. 7.
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M I R U S I E J I :
• GILIARAS URBONAS, 
79m. amžiaus, buvęs 
montrealietis, įkūręs ir 
kelerius metus leidęs 
bei redagavęs SPEAK- 
UP žurnalą, mirė Toron
te š.m. gegužės 
mėn.20d. po širdies ata
kos ligoninėje. Buvo da
vęs liudijimus JAV 
komisijai apie sovietų ge
nocidą Lietuvoje, jam pa
vykus išsprukti iš veda
mųjų sušaudymui būrio. 
Pietų Amerikoje (berods 
Argentinoje), jis buvo ap
dovanotas aukščiausiu žy
meniu už jo veiklą prieš 
komunizmą.

• JONAS ŽURKEVIČIUS 
7 3 nū amžiaus, mirė ge- 
gužės men.23d.

Liko žmona Violeta. 
Dukterys Silvija, Rūta 
su šeimomis, ir Audra.Jų 
tarpe vaikaičiai: Johna- 
tan ir Stephen. Taip pat 
podukra ir posūnis Aud
ra ir Dainius Jurai.

Po gedulingų pamaldų 
AV P-jos bažnvčioie,lai
dotuvės vyko Lietuvių 
Šv.Jono kapinėse Missi- 
ssaugoje.

Užuojauta mirusiųjų 
artimiesiems.

' krikštynos
• . VILIJOSdŠGANAITY- 
TES) ir STEPONO IŠGA- 
NAIČIŲ dukrelė JUSTA- 
JONAH pakrikštyta AV 
p-jos bažnyčioje.

zr

• Birželio ir liepos mėnesiais; įdomi Prano Doru. ( 
Girdžiaus knyga "Nuo Arklo Prie Lyros” parduoda
ma tiktai po $6.

Joje autorius trumpose, įdomiose apybraižose 
pasisako įvairiomis temomis: tiek apie "Aukso Al
torių", tiek apie Maironio laikmetį bei kitus auto- | 
rius, tiek apie gyvenimą Jurbarko apylinkėse. Verta 
pasinaudoti gera proga ir šią;graŽiai išleistą knygą, 
įsigyti: Spaudos Kioske, pas V.Keršulienę, "N L" 
Redakcijoje arba pas autoriaus sūnų Dovydą Gir- j 
džių tel: (514) 748-8511. Inf. ' i

Dr.Philip STULGINSKIS
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658
--------------------------------------------------- --------- -------- ------ v
Dr. ALENAS (ALAIN) P A V I L A N I S 

Šeimos gydytojas

Privatus kabinetas 
932-8441 
3767 Notre Dame W. 
Montreal, Quebec 
H4C 1P8 
(metro: Place St. Henri)

Notarė

RŪTA POCAUSKAS-RUDINSKAS
L.L.L. D.D.N.

1610 Ste. Catherine St. West, Suite 405, 
Montreal, Quebec, H3H 2S2.

Tel: 931-7174.

8 psl.

• KRISTOS (OTTAITES) 
ir GARY BAILY dukre
lė VANESSA - MARIE 
pakrikštyta AV p-\jos 
bažnyčioje.

i...........atkelta iš 7 psl/.
sina ir socialinio aprū
pinimo tinklo išlaiky
mui. Tad turime imtis 
daugiau atsakomybės už 
savo artimųjų gerbūvį. 
Taip pat ir valdžios in
stitucijos turi rasti nau
jų, kūrybingų, pigesnių 
būdų išlaikyti ir sveika
tos, ir socialinį aptar
navimą.

Lilė Gedvilaitė pabrė
žė, kad reikia susipažin
ti iš anksto, kokią gali
ma gauti organizacinę 
pagalbą: a)kai fizinė ar 
protinė sveikata sušlu
buoja ir žmogus pradeda 
negalėti apsipirkti, jam 
sunku išvalyti namus, 
pasigaminti tinkamai val
gį; b)kai anksti išleistas 
iš ligonines, reikalingas 
slaugės pagalbos, ar 
psichoterapijos; c)kai to
kio neįgalinčio žmogaus 
žmona ar vyras, vos tu
ri jėgų savim apsirūpin
ti.

Reikia tuomet kreip
tis į savo apylinkės ra
jono CLSC Namų Slau
gos skyrių (Home care) 
ar į ligoninės Social 
Work Department(jei jis 
yra tos ligoninės pacien
tas). Atitinkami sociali
niai darbuotojai arba 
CLSC slaugės pakviestos 
gali nuvykti į namus ir 
apspręsti su asmeniu ar 
jo šeima, kaip jiems pri
taikyti patarnavimus. Už

Parduodamas specialus 
mankštai dviratis CCM, 
Made in Canada, labai 
gerame stovyje.

Skambinti vakare tel. 
366_- 4781. _______

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika 
281-6027

Hopital Notre Dame 
2025 Plessis 
Montreal, Quebec
H2L 2Y4 

kai kuriuos tenka siek 
tiek užsimokėti (buto va
lymą, išmaudymą) Tokia 
tad pagalba suteikia 
galimybę išsilaikyti savo 
seimos ir savo namo ap
linkoje.

Kuomet žmogus nebe
sijaučia arba nebėra 
saugus savo namuose, 
nebegali be priežiūros 
gyventi, bet dar vis mo
bilus, ir matoma, kad jo 
gyvenimo kokybė page
rėtų, jeigu jis gautų 
bendrus kasdienius pa
tarnavimus, jam galima 
pasiūlyti apsigyventi 
globos namuose (Foster 
care Home). Tokie 
Namai yra privatūs ar
ba dalinai finansuojami 
valdžios. v

Privačių Foster Home 
kainos yra įvairios,prie
žiūros kokybė priklauso 
nuo savininkų: kai ku
rie labai rūpestingai ir 
sąžiningai tvarkomi, kai 
kurie nepergerai. Jeigu 
yra rimtų skundų, reikia 
pranešti Miesto Regio
nalinei Administracijai.

Dalinai valdžios finan
suojami globos Namai 
(Foster Homes) kainuoja 
$625 mėnesiui. Jie yra 
atrinkti ir pastoviai tik
rinami CLSC arba ligo
ninių socialinių darbuo
tojų. Tokiuose Namuose 
gyvena po 10 žmonių, 
ar kiek daugiau, jei na
mai didesni. Juose žmo
nės aprūpinti maistu,gau
na gydytojo prirašytus 
savo vaistus; jų drabu
žiai išskalbti, jų higiena 
prižiūrima, nuvedami 
pas daktarą ar į ligoni
nę, reikalui esant.

Jeigu artimieji paste- 
bi kokias problemas, 
gali pranešti socialiniam 
darbuotojui,kuris atsakin
gas už patalpintąjį as
menį, ar už tuos namus.

Jeigu žmogus turi sun
kių sveikatos problemų 
ir jam reikalinga medi
cinos sesers slauga dau
giau negu 1 valandą į 
dieną, jis gauna globą 
Centre d ' Acąueil vadi
namuose Slaugos Na
muose. Jų irgi yra pri
vačių, įvairiomis kaino
mis, ~ įvairių patogumų ir 
priežiūrų.

Valdžios dalinai išlai
komose Slaugos Namuo
se yra nustatytos, prie
žiūrų normos ir jie yra 
tikrinami miesto regio
nalinės administracijos. 
Jie turi tas pačias kainų 
ribas: nuo $900 iki 
$1300 mėnesiui pagal as
mens finansines aplin
kybes. Apsimokėjus už išlai
kymą tuose Slaugos Na
muose, jam turi likti 
bent $148 asmeninėms 
išlaidoms.

CLSC FOSTER HOMES 
(Globos Namai) ir Cent
re D 'AcąueilįSlaugos Na
mai) patarnavimai pa
deda kuo labiau išlai
kyti silpnėjančių žmonių 
geresnę savijautą, saugioje 
priežiūroje.

Lilei nuoširdžiai pa — 
dėjota ir pasivaišinta ska
numynais. dal-

LITAS M 0 N ‘ ‘ i

1475 de Seve, Montreal, Que, H4E 2A8 
Tek 766-5827; Fax: 514-766-1349 

Skyrius - 3907 A Rosemont Blvd.

MOKA UŽ;

2

5

Certifikatai (min. $1.000.00)
i metų ...........Už

metu ..... .. 4.00._
metų ...........4.00 __
mėtį ........... 4.00
metų ...........4.25__

Terminuoti indėliai
1 metų............. 3.50
180 d._ 364 d.__3.25
120
60 
30
iki

Taupomos sąskaitos 

Specialios „1.25 
Kasdieninės 1,25

RRSP & RRIF
Taupoma
1 metų,
2 metų
3 metų
4 metų,
5 metu . - - - 

Čekių sąskaita 0.50

4J1Q
4.00

d.- 179 
d.- 119 
d.- 59 
30 d.

30 d. - 364 d

d. 3.25
d. 3.25
d. 3.25

0
išimant prieš laik^

IMA UŽ:

5

4.00
4.00
4.50 ,

Nekilnojamo turto paskolas ( Residential up to 
, 4-plex)

1 metų.. -JEL3Q,.......A --------------
2 metų.6.70 4 metų _7.!5 .
3 metų ... 7.00 5 metų _ 7.30 .

2nd mortgage-*-1% 
open mortgage +1%

Asmeninės paskolas
If guaranteed by deposit at LITaS 8.00 __
Fully guaranteed (CSB)or other 9.00 
Personal loan regular ...................... 9.50

Overdraft: .........................  .....17.00 .....,
DESJARDINS PRIME 7.00

DESJARDINS PERSONAL PRIME -.7.50 __

KASOS VALANDOS 
1475 De Sėve 3907 A Rosemont

Pirraadieniais 9.00 - 3.00 10.00 - 2.00
An.tr., treciad. 9.00 - 3.00Ketvirtadieniais 12.00 - 8.00 3*90 - 7.00
Penktadieniais 10.00 - 6.00 2.00-6.00

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS JR VAIKAIČIAIS 
PROTĖVIU KALBA _ LIETUVIŠKAI

SPECIALIOS DRAUDIMO KAINOS
AUTOMOBILIAMS, kurių vairuotojai yra 55 m. 
amžiaus ar daugiau, nepatyrusiems susidūrimo, 
gaisro, vagystės ar kitų nelaimių .
NAMAMS, naujiems ir atnaujintiems, gerai 
išlaikytiems, savininko gyvenamiems 
aroa nuomojamiems.
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

3907A Rosemont Blvd., Montreal, Que. HIX 1L7 
Tel: 722-3545______________ Fax: 722-3546

Sąžiningai patarnauja nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

PAUL RUTKAUSKAS /R OS S/ 
5344 Verdun Ave., VERDUN, QC., Canada . 
Tel: 7514/ 766-3586-darbo, 7514/ 365-7060,- namų.

LES TOITURES

r.p.s. IVHROIM II\1C.

COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS
Patrick Sweezey 3272 BouL LASALLE
Mark Richard VERDUN (Quebec) H4G 1Y9

Tel: 767 - 9941 Fax: 766 - 9985
Darbas atliekamas sąžiningai ir prieinamomis 

kainomis.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.ll.
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