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NAUJA ERDVĖLAIVIO 
PASKIRTIS

Rusijos erdvių stotis 
MIR, tebeveikianti 10 
metų ilgiau negu tikė
tasi, savo veikimą galės 
tęsti toliau, nors prieš 8 
mėnesius paskutinioji jo
je dirbusi komanda, ją 
uždarė.

Rusija nebeplanavo in
vestuoti MIR remontui 
ar išlaikymui erdvėje. 
Tačiau atsirado užsienio 
rizikuojančių vizionierių, 
kurie pasiūlė Rusijos vy
riausybei projektą, kaip 
panaudoti MIR pelningam 
ir įdomiam tikslukmoks- 
liniams eksperimentams, 
reklamai iš erdvių, In
terneto kameros prijun
gimus ir gal net erdvių 
koteli, turtingiems nuo
tykių ieškotojams.
• EUROPOS TARYBOS 
posėdyje Strasburge dra
matiškai išėjo iš jo Ru
sijos delegacija, nes jai 
buvo sulaikyta teisė bal
suoti dėl masinio žiau
rumo vykdymo Čečėnijo
je.

Europos Demokratijos 
klubai taip pat yra krei
pęsi į vyriausybių m mis
terius, kad Rusija butų 
iš viso suspenduota, kol 
Maskva tuojau pat nesu
stabdys visus Žmogaus 
Teisių pažeidimus Čečė
nijoje.

Kremliui labai nepati
ko toks Europos Tarybos 
siūlymas. Portugalijos 
Užsienio Reikalų minis-
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teris, Jungtinės Europos 
atstovas, Jaimie Gama 
pasakė, kad Vladimir Pu
tinas planavęs "politinę 
platformą dėl susitarimo 
su Čečėnija", bet Krem
lius tai paneigė, tvirtin
damas, kad tai buvo tik 
projektas civilinei admi
nistracijai, kai būsianti 
atstatyta tvarka regione.

VI.Putinas labai sten
giasi pagerinti santykius 
su Europa ir tuo pačiu 
išlaikyti savo stipraus 
valdytojo įvaizdį savo 
krašte. Jis apkaltino Eu
ropos Tarybą, kad ji baP 
savusi savo nutarimui pa
sinaudodama neteisinga 
(čečenų karo) informaci
ja. Rusija, anot jo pa
reiškimo, ir toliau kant
riai aiškins apie mūsų 
veiksmus".

Iki dabar Kremlius rei
kalavo visiško čečenų 
laisvės Kovotojų pasida

vimo, jeigu nori pradėti 
taikos derybas. Tarima
sis, be tos sąlygos, būtų 
Europoje jau laikomas iš 
viso svarbiu žingsniu dėl 
taikos. Tačiau Rusija te- 
beskelbia, kad nebaigs 
karinių veiksmų, nes su 
sukilėliais (atseit ban
ditais) nėra ko derėtis, 
nes jie tiktai skatintų 
neramumus kituose nera
miuose regionuose... O 
tie regionai, kaip 
žinome, nuo seno nenori 
Rusijos dominavimo.

• Rusijos Dūma (Parla
mentas) užblokavo komu- 
nistų įstatymininkų ban
dymą panaikinti buvusiam 
prez.Boris Jelcinui su
teiktą imunitetą nuo ap
kaltinimų. Jo buvusi ad
ministracija "susipurvi
no" dėl nuspėjamos, pla
čiai paplitusios, korup
cijos.

Imunitetas B.Jelcinui 

buvo suteiktas jo at
sistatydinimo 1999m. 
gruodžio mėn.31 dieną.

• Gruzijos Prezidentu 
antrąjai 5-rių metų ka
dencijai perrinktas Edu
ard Ševerdnadze. Jis su
gebėjo krašte išlaikyti 
stabilumą, nors ekonomi
nė padėtis nėra lengva.
JAV archyvų dokumen
tai perduoti Lietuvai

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės (PLB) atstovas 
Lietuvoje Gabrielius Žem
kalnis Lietuvos archyvui 
perdavė mikrofilmus. 
Juose yra dokumentai 
apie Lietuvos ir kitų 
Baltijos valstybių diplo
matinę veiklą bei susi
rašinėjimą su JAV diplo
matinėmis tarnybomis 
1918-1944 metais. >

PLB mikrofilmus nu
pirko iš JAV nacionali
nio archyvo.

BALTIJOS VALSTYBIŲ 
DAILININKŲ KURINIAI 
PRISTATOMI AMERIKOS 
RINKAI

Amerikos ir Baltijos 
Fondas National Arts 
Club New Yorke atidarė 
pirmąją Baltijos valsty
bių meno parodą—parda
vimą. Parodoje pateikta 
Baltijos valstybių 43 — jų 
menininkų 67 šiuolaiki
nės tapybos ir skulptū
ros darbai.

Vėliau jie bus Vašing
tone, Čikagoje, Hustone, 
Los Angeles.

Paroda-pardavimas tę
sis iki rugsėjo mėne
sio. Neparduoti kūriniai 
bus grąžinti autoriams.

Rytų Europos meninin
kams nėra lengva patek
ti į tarptautinę rinką. 
Tad šio projekto rengė
jai nemažai lėšų skyrė 
projekto reklamai. Be to, 
lėšos už Amerikoje par
duotus šios parodos ka
talogus, kurių kiekvienas 
kainuoja $35 US.? bus 
skiriamos Baltijos vals
tybių Vaikų Namams.
• Lenkijos parlamentas 
nedidele balsų persvara 
pritarė visokios porno
grafinės medžiagos pla
tinimo sustabdymui.Jeigu 
šis nutarimas taps įsta
tymu, tai bus pats griež
čiausias Europoje.

Šį nutarimą rėmė Kon
servatorių blokas valdan
čioje "Solidarnošč" Par
tijoje Jr Romos Katalikų 
Bažnyčia.

Siūlomu įstatymu būtų 
uždraustas pornografinės 
medžiagos importas ir 
pardavinėjimas.

Prez.Aleksander Kwas
niewski kol kas šio įsta
tymo projekto nepatvir
tino.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e

VELYKOS-pirmoji di
džioji pavasario gamtos 
atgimimo ir prisikėlimo 
viltį atnešusio Kristaus 
Prisikėlimo šventė.

Lietuviškuose papro
čiuose senasis tikėjimas 
ir krikščionybė pasireiš
kia ekumeniškai: svar

biausias simbolis yra ve
lykinis kiaušinis margu-

kusių archaiškų ornamen
tų prasmėmis nuo kitų tautų marginamų velyki

nių kiaušinių. Svetimos 
įtakos juos labai mažai 
palietė.

Didžiausios margučių 
margintojos- dzūkės, iš- 
siskirdavusios labai ori
ginaliais, v meniškais, 
puošniais raštais.



1 I1

Už nepriklausomą Lietuvą! Už ištikimybę Kanadai! 
Pour la Lituanie lib re. Pour loyaute au Canada L 

For free Lithuania! For loyalty to Canada!
LEIDĖJAS ”NL” SPAUDOS BENDROVĖ.
REDAGUOJA - REDAKCINĖ KOLEGIJA Vyr. red.
TELEFONAS • (514) 366—6220 Birute Nagienė

Publication Post 1361112. Return postage guaranteed.
Po stage paid at Montreal, CP. P ublished by the fndependant 
Lithuania Publishing Co. , 7722 George St. LaSalle, P.Q.

H8P IC4

Metine prenumerata Kanadoje - $30,- 
Rėmėjo - $35.

P.S. Bendradarbiu ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, gražinami tik 
iŠ anksto susitarus. Už skelbimų turinį redakcija arba 
leidykla neatsako.

Lietuvoje snas-aMMaMBs
GRĮŽTA paukščiai

Sniegas dar ne visur 
nutirpęs, tačiau šilagėlės 
skleidžia pirmuosius žie
dus, o paukščiai triukš
mingai grįžta į Žuvinto 
rezervatą. Jau atskrido 
ir gandrai. Jie per pa
staruosius 37 metus į Žu
vinto kaimą ir paežeres 
grįžta labai punktualiai- 
kovo 20-30 dienomis.
VASAROS STOVYKLOS 
UŽSIENIO LIETUVIAMS

Tautinių Mažumų ir iš
eivijos^ Departamentas 
balandžio mėnesį išrinks 
vasaros poilsio stovyk
las, kuriose ilsėsis už
sienio lietuvių vaikai.Bus 
pasirinktos tos stovyklos, 
kurios pasiūlys įdomesnę 
turtingesne programą,pi
gesnes ir geresnes poil
sio, gyvenimo sąlygas. 
Šiemet jaunieji lietuviai, 
daugiausia iš Rytų kraš
tų, jau 12-tą kartą va
saros gražiausiose Lie
tuvos vietose. Stovyklose 
jie ne tik ilsėsis, bet ir 
gilins lietuvių kalbos ži
nias, susipažins su 
Lietuvos istorija, geogra
fija, etnokultūra.

1999m. Giruliuose,Ka
čerginėje,Pagėgiuose sto
vyklavo apie 200 užsie
nio lietuvių vaikų, kurių 
poilsį finansavo Departa
mentas.

APIE RINKIMUS

Savivaldybių tarybų rinki
muose daugiausia balsų 
gavo Naujoji Sąjunga,va
dovaujama Artūro Pau
lausko ir Valstiečių par
tijos bei Krikščionių de
mokratų sąjungos koali
cijos, kurios lyderiai yra 
Seimo nariai Ramūnas 
Karbauskis ir Kazys Bo
belis. Šios dvi naujos po
litinės jėgos atitinkamai 
gavo 270 ir 227 vietas 
savivaldybių tarybose.Tė-
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vynės Sąjunga, iki tol tu
rėjusi 493 vietas savi
valdybėse, po rinkimų tu
rės 221. Apžvalgininkai 
teigia, kad toks rinkėjų 
balsų pasiskirstymas ro
do kairiųjų ir kairiojo 
centro jėgų pergalę. Da
bar jos is viso turi 865 
mandatus, dešiniosios ir 
dešiniojo centro jėgos- 
525. Po 1997 metų 
rinkimų buvo atvirkščiai, 
dešinieji turėjo 776 man
datus, kairieji 548. Savi
valdybių rinkimuose,kaip 
niekad anksčiau, dalyva
vo daug rinkėjų-apie 53% 
Oficialūs rinkimų duo
menys bus paskelbti vė
liau.

Opozicijos atstovai džiu
giai informavo kitose 
apygardose laimėjo LDDP 
ir jai artimos partijos ir 
kuriose daugumos neteko 
Tėvynės Sąjunga bei jos 
sąjungininkai.

Naujosios Sąjungos būs
tinėje taip pat nebuvo 
jokių gėrimų ir užkan
džių. To reikalavo Artū
ras Paulauskas, nes po 
Prezidento rinkimų foto
grafai įamžino pasilinks
minančius ir alkoholio 
padauginusius politikus. 
Daug triukšmingiau rin
kimų rezultatų laukė 
savo jaunatviškumą
reklamuojantys centris
tai ir liberalai. Tačiau į 
kavinėse surengtus už
darus vakarėlius jie ne
kvietė ir nelabai noriai 
įsileido žurnalistus.

PARAŠAI
Naujoji Sąjunga (so- 

ciallioeralai) Vyriausia
jai rinkimų komisijai 
įteikė daugiau kaip 87 
tūkst.Lietuvos piliečių 
parašų. Šie parašai buvo 
renkami dėl įstatymo 
iniciatyvos. Sociallibera
lai siūlo pakeisti 2buū 
metais valstybės ir savi
valdybių biudžeto įsta
tymą ir 148 mln.iš lėšų, 
numatytų krašto apsau
gai, skirti švietimui bei 
aukštajam mokslui. Kons

titucija numato, kad įsta
tymo leidybos iniciatyva 
be Prezidento, Vyriausy
bės ir Seimo narių, turi 
50 tūkst.piliečių. Pasak 
Naujosios Sąjungos pirmi
ninko A.Paulausko, jų 
iniciatyva labai populia
ri visuose Lietuvos ra
jonuose. A.Paulauskas 
teigia, kad Naujoji Są
junga siūlo tik pakeisti 
krašto apsaugos finan
savimo struktūrą, todėl 
oponentų teiginiai, kad 
siūlomo įstatymo projek
to priėmimas sužlugdys 
gynybos programas ir 
pakenks Lietuvos stoji
mui į NATO, nepagrįs
ti. Seimo priimtu įsta
tymu Lietuva yra įsipa
reigojusi palaipsniui di
dinti gynybos išlaidas 
iki 2% BVP 2001 metais. 
Lietuva tikisi, kad dėl 
jos narystes NATO Šiau
rės aljansas sprendimą 
priims 2002 metais.

SAVIVALDYBIŲ 
RINKIMUOSE

Seimo kancleris Jurgis 
Razma, bandydamas 
nuspėti galimas koalici
jas, teigia, kad jų sudė
tis priklausytų nuo "kitų 
partijų elgesio ir jų nuo
statų kategoriškumo". 
Anot jo, "konservatoriai 
bus pakankamai lanks
tūs". Taip pat jis mano, 
kad daug nulems Centro 
Sąjungos laikysena:ar pa
kryps į Naująją Sąjungą, 
ar matys, kad prasmin
giau su mumis".
NETIKĖTUMAS KAUNE

Kauno Savivaldybes Ta
ryboje daugiausia, 11 vie
tų, turės Lietuvos Lais
vės Sąjunga, kurios lyde
ris yra Vytautas Šustaus
kas. šioje Taryboje iš 
viso yra 31 vieta, tad 
norint turėti daugumą, 
bet kurios partijos atsto
vams teks sudaryti koa
licijas. Anot Vytauto 
Šustausko, jam dar 
niekas nesiūlė bendra
darbiauti. Jis yra garsus 
kaip įvairių akcijų prieš 
žmonių skurdinimą ir 
"ponaują" organizatorius. 
Jis organizavo Ubagų Žy
gį iš Kauno į Vilnių bei 
Ubagų Balių prie Vil- 
nbiaus Rotušės po to, 
kai joje neįvyko Austri
jos ambasadoriaus reng
tas labdaringas Vienos 
balius.

Vytautas Šustauskas la-
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K.L.FONDO TARYBA

Eugenijus Bugaetso- pagarsėjo

VILNIETIS EUGENIJUS
BUGAETSAS laimėjo auk- 
so medalį ir diplomą 
"Brussels Eureka — 99" 
Tarptautinio Mokslo iš
radėjų Konkurse. Jis iš
vystė naują automobilių 
variklių degimo sistemą, 
kuri stipriai sumažina 
degalų vartojimą.

Pagal išsilavinimą jis 
yra mikroelektronikas,ku
rį laiką dirbęs Rusijoje, 
vėl grįžo į Lietuvą,buvo 

blausiai pasižymi pokal
biuose su žurnalistais ro
domu pasipūtimu, arogan
cija ir nepraustaburniš
kumu. Jei jis turi daug 
pasekėjų, tai tenka pa- 
sidarvti liūdnas išvadas.
Lietuvoje renkami merai

Naujai išrinkti Lietu
vos savivaldybių depu
tatai rinko merus. Ne
mažai buvusių merų liko 
vadovauti savivaldybėms 
ir toliau. Kai kurie per
rinkti ir trečią, ir ket
virtą kartą. Daugumoje 
savivaldybių partijos,siek
damos balsų daugumos, 
buriasi į koalicijas.

Vilniaus meru jau iš
rinktas Rolandas Paksas. 
Jį išrinko liberalų, kon
servatorių ir Lietuvos 
lenkų rinkimų akcijos de
putatai, esantys koali
cijoje ir turintys 30 iš 
51 mandato.

Vilniaus mero rinki
mus atidėti labai sten
gėsi susivieniję LDDP, 
centristai, socialdemo
kratai ir socialliberalai, 
tvirtindami, kad pirma
sis valdybos posėdis yra 
neteisėtas. Jie siūlė į 
Vilniaus mero postą 
centristą Algį Čapliką.

Nepavykus atidėti me
ro rinkimų, opozicija rin-

išradimais
Nuotr: Br.Talaikio 

mokslinės firmos "Zon
das" direktoriumi. Pa
sirinko automobilių va- 
riklių sritį.

Savo išradimo jis ne
nori niekam parduoti.Jis 
nori pats organizuoti to
kių variklių gamybos sis
temas Lietuvoje,išradi
mas yra patentuotas.Eu
genijus Bugaetsas jau 
yra gavęs užsakymų iš 
Rusijos, Kazachstano,Len
kijos.

kimuose nedalyvavo.
IŠIMTIS TIK 
PREZIDENTUI

Seimas priėmė Opera
tyvinės Veiklos įstatymo 
pataisą, kuri leis sekti 
Seimo ir Vyriausybės na
rius. Neliečiamumo sta
tusą turės tik Preziden
tas. Už šią pataisą bal
savo 38 parlamentarai, 
prieš buvo 2 ir susilaikė 
12.

Projekto iniciatorius, 
Seimo Nacionalinio Sau
gumo Komiteto pirm. 
Algirdas Katkus, savo pa
siūlymą sumažinti išim
tis, grindė piliečių ly
gybės prieš įstatymą 
principu.

Operatyvinės veiklos 
priemonės sekimą slaptą 
gyvenamosios patalpos 
apžiūrą ir kitką, prieš 
parlamentarus ir Vyriau
sybės narius bus galima 
naudoti turint Apygardos 
Teismo sankciją.
• Panevėžio alaus
gamybos bendrovėje 
"Kalnapilis" lankėsi Ja
ponijos b-vės "Dandy In
ternational" atstovas T. 
Wakisaka, tirdamas gali
mybes ir sąlygas ekspor
tuoti į Japoniją viduti
nio stiprumo šviesųjį 
"Kalnapilio" alų.



GERA NAUJIENA
Kėdainių centrinė ka

tilinė 1999in. į atmos
ferą išmetė tik 0.5 to
nos teršalų, apie 1000 
kartų mažiau negu anks
čiau. Tai dėl to, kad 
1998m. pabaigoje Kėdai
niams šildyti pradėta pa
pildomai naudoti išsiski
riančią energiją bendro
vėje "Lifosa”, kuri ga
mina mineralines trąsas.

Šios energijos, pasi
rodo, pakanka kėdai
niečių naudojamam van
deniui ir patalpoms šil
dyti, jei oro temperatū
ra lauke nenukrinta že
miau 15 l.šalčio. Pernai 
tokių šalčių nebuvo, tad 
centrinės katilinės kami
nas beveik nerūko.

Ząlą aplinkai sumažino 
ir kitos Kėdainių įmo
nės. Oro taršos rekor
das buvo pasiektas 1985 
metais, kuomet vien 
"Chemijos" gamykla, da
bartinė "Lifosa", į ap
linką buvo išmetusi dau
giau kaip 10.000 tonų 
teršalų.

ŽEMĖS ŪKIUI YRA NAU
JŲ GALIMYBIŲ.

Apie tai, kaip ir nuo 
ko pradėti žemdirbiui ne
įprastą netradicinį vers
lą, ouvo kalbama praėju
sią savaitę Lietuvos Že
mes Ūkio Rūmų ir 
Žurnalistų bei Verslinin
kų Klubo surengtoje dis
kusijoje.^ -Pokalbyje daly
vavo LŽŪ Rūmų pirmi
ninkas J.Ramonas, LŽŪM 
Kaimo plėtros ir Ekono
mikos departamentų va
dovai, kitų institucijų at
stovai. "Kaime padėtis 
katastrofiška. Pragyven
ti iš žemdirbystes neįma
noma ” - teigė J.Ramo
nas. Tad, jo nuomone, iš
kyla būtinybė griebtis pa
galbinio verslo. Vienas 
būtų - auginti stručius, 
didžiuosius paukščius, ku
rių mėsos pareikalavi
mas kyla, auginimas pi
gesnis ir lengvesnis,negu 
jaučio.

• Audrius Butkevičius, du
su puse metų praleidęs 
kalėjime, atvyko į Seimo 
posėdį, kai jį išleido iš 
Vilniaus sustiprinto re
žimo darbų kolonijos, 
kur jis atliko bausmę už 
sukčiavimą stambiu mas
tu. Jis atleistas lygtinai 
nuo likusios bausmės,ta
čiau rudenį vykstančiuo
se Seimo rinkimuose,da
lyvauti jis neturės teisės.

Moksleiviai skatinami 
gerai mokytis. _

Viekšnių Žemes Ūkio 
mokykloje besimokantys 
moksleiviai gauna 66 li
tų stipendiją._Jei moks
leiviai kruopščiai lanko 
paskaitas ir puikiai . mo
kosi, jie gali kas mėnesį 
gauti papildomai 95 
litus. Tačiau už kiekvie
ną nepateisinamai pra
leistą paskaitą iš moks
leivio stipendijos išskai

čiuojama po 3 litus.
Našlaičiams Viekšnių 

Žemes Ūkio mokykloje 
mokama 370 litų stipen
dija. Jie taip pat gali 
gauti papildomai 95 li
tus, jei gerai mokosi ir 
aktyviai dalyvauja visuo
meninėje veikloje.Daugu
ma moksleivių patenkin
ti savo stipendija, suge
ba ir pragyventi, ir su
sitaupyti. Tiesa, nepra- 
leidinėjant pamokų jtenka 
rečiau parvažiuoti į na
mus.

• Nuo balandžio įnėn.ld 
mobiliojo ryšio operato
rius "Omnitel" planuoja 
įvesti naują nuolaidų si
stemą, pagal kurią pa
slaugų kainos už pokal
bius bus mažinamos pri
klausomai nuo abonento 
naudojimosi paslaugomis 
laiko.

• Klaipėdiečiai D.Jur
kus ir V.Paukavičius tei
gia vis dar turį vilčių 
Lietuvoje rasti teisingu
mą. Paskutinė jų viltis- 
Prezidentas. Jei ir iš jo 
nieko nepavyks išpešti,du 
žemaičiai grąsina susi
deginsią. Badauti vyrams 
leista tik pasirašius pa
sižadėjimą per akciją 
"nesiimti jokių kraštuti
nių priemonių".

Abu klaipėdiečiai pa
sakojo investavę visas 
savo santaupas į gyvena
mojo namo statybą. 
Vėliau jų statomus būs
tus pasisavino statybos 
įmonė bei asmenys,gimi
nystės ryšiais susiję su 
aukštais Klaipėdos pro
kuratūros pareigūnais. 
Anot protestuotojų, Klai
pėdos teisėtvarkos orga
nai atsisako kelti bau
džiamąją bylą jų skriau
dėjams.

Susideginimas esą su
teiktų kur kas mažiau 
kančių, nei ilgus metus 
trukusios teisybės paieš
kos - sake jie.

IŠLEIDO GINTARĖS 
JAUTAKAITĖS ALBUMĄ

Keliolika metų Va
karuose gyvenanti daini
ninkė Gintarė Jautakaitė 
įraše albumą "Earthless" 
vienoje autoritingiausių 
pasaulyje muzikos lei
dybos bendrovių EMI. 
Šiuo metu EMI vykdo di
džiulę lietuvių daininin
kės, pristatytos kaip Gin 
tarė, kompaktines plokš
telės reklamą.

Trumpam atvykusi į 
Lietuvą, Gintarė Jauta
kaitė pristatė"Earthless" 
ir Vilniuje. Pirmasis kon
certas, kuriame Gintarė 
pristatys savo albumą 
"Earthless" Londono No- 
tinghill salėje, yra ren
giamas gegužės mėn.14d. 
Gintarė tapo antraja lie
tuve, kurios įrašas iš
leistas EMI. Prieš kele
rius metus EMI išleido 
Vytauto Landsbergio kom
paktinę plokštelę "Born 
of the Human Soul", ku
rioje profesorius groja 
M.K.Čiurlionio kurinius.

• Naujame Pajevonio 
herbe mėlyname skyde 
vaizduojami du vienas ša
lia kito auksinės spal
vos varpai. Jie simboli
zuoja dangaus ir žemės 
ryšį, žemiau skydo apa
čioje žalios spalvos, lyg 
trilapis, vaizduoja tris 
kalvas.

Du varpai buvo pava
dinti Šv.Jono ir Šv.Juo
zapo vardais 1928m. at
statytoje mūrinėje baž
nyčioje. Ji II- jo Pasau
linio Karo metu buvo 
sugriauta.

Istorinio herbo Paja- 
vonys niekada neturėjo. 
Šio herbo modelį parengė 
dail.Juozas Galkus, susi
taręs su Heraldikos Ko
misija ir vietos seniūnija.

Nuo 
iki 

bu-

Pajevoniu miestelis 
randasi netoli Virbalio.Jo 
pradžia siekia XVIa. 
antrosios XIXa.pusės 
1950m. šis miestelis 
vo valsčiaus centru.

Pajevonio gyventojai 
aktyviai dalyvavo 1863m, 
sukilime ir partizanų ju
dėjime. Naująjį herbą pa- 
tvirtino 
Adamkus.

prez.Valdas

New housing 
developments 
New homes for all 
tastes and budgets 
872-5837

Carte Accės Montreal 
Des activitės š rabais, 
seulement pour les 
Montrėalais 
872-2237, #610

MONtrėaL

Neighbourhood 
councils
To voice your opinion, 
ideas and comments 
872-9387

Montreal Access Card
Activities at bargain 
prices, only for 
Montrėal residents
872-2237, 9 for English, #610

Nuotr: 
Algimanto 
Gavenausko 

Odeta

R i m a i t ė

• Odeta Rimaitė su Lie
tuvos Nepriklausomybes 
Atkūrimo 10—mečio minė
jimu švente ir savo 10- 
jį gimtadienį.

Ukmergės ligoninėje 
gimusi mergaitė dabar 
yra Jono Basanavičiaus

Vidurinės Mokyklos IIJ-os 
klasės mokinė. Jos 14-os 
metų brolis Edgaras irgi 
mokosi toje pačioje mo
kykloje. Tėvai Lidija ir 
Stasys Rimai su šeima 
gyvena Šventupio mies
telyje.

BĖGTI— MODERNU
Prieš šimtą metų suaugusieji bėgimą laikė 

nerimtu dalyku. Bėgimo varžybas
visiš

kai nerimtu dalyku. Bėgimo varžybas pradėjo 
vaikai. Jei būtų tekę matyti pirmąsias bėgikų var
žybas, tikriausia, būtų buvę kuo stebėtis, 
įsivaizduokite parko alėjoje bėgančius lenktynių pa
auglius. Jie mūvi trumpas kelnaites, su jojikų kepu
rėmis ir kazakinais. Kiekvieno jų rankose vytelė, 
kuria bėgikas uoliai ragina pats save.

Pirmosios toKlos varZyoos įvyno
Paryžiuje. Varžybų dalyviai vadinosi ne savo pa
vardėmis, o arklių vardais-Vejas, Buranas, ar net 
tiesiog Sartis, Bėris.

Aišku, tai tebuvo tik žaidimas. Jaunieji sporti
ninkai mėgdžiojo žirgų lenktynes, kurios tuo metu 
buvo labai populiarios. v

Kas galėjo pagalvoti, kad vaikų žaidimas ilgai
niui virs įdomiausia sporto saka, kurią dabar kulti
vuoja milijonai žmonių - ir suaugusių, ir vaikų.

The City at your serviceLa Ville a votre service

Fire prevention 
Advice to help 
you prevent fires 
872-3800

Conseils de quartier 
Pour exprimer vos • 
opinions, vos idėes, 
vos commentaires 
872-9387

Nouveaux projets 
d'habitation
Des habitations neuves 
pour tous les gouts et 
tous les budgets 
872-5837

www.ville.montreal.qc.ca

3 psl.

Prevention des 
<ncendies 
)es conseils pour 
vous protėger contre 
les incendies 
872-3800

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


APIE paskutinįjį partizana

Šio paskutiniojo Lietuvos partizano gyve
nimu susidomėjimas aštriai atsinaujino po 
to,kai Vasario 16-tosios proga buvo įteik
tas D.L.K.GEDIMINO III-jo laipsnio ordi
nas, tarp eilės kitų asmenų ir buv. kadri
niam KGB pareigūnui Marijonui Misiuko- 
niui. Jis yra vienas tų, kuris dalyvavo par
tizano Antano Kraujelio-Siaubūno baigmi
niame apsupime ir tuo prisidėjo prie jo lik
vidavimo.

"Valstiečių laikraščio" š.m. Nr.18 kores
pondentas Jonas Albertavičius patiekia pla
tesnį pokalbį su šeimos artimaisiais apie 
partizano "Siaubūno" gyvenimą. Kalbėtasi 
su 70 metų seserimi Vitalija Telksniene. Ji 
dar ir dabar klausia buv.kagėbisto, kur yra 
palaidoti jos brolio Antano Kraujelio pa
laikai. Žinoma, atsakymo nesulaukia.

Sesuo su šeima buvo ištremta du kartus 
į Sibirą. Sesuo Vitalija pasakoja: "Kai pir
mą kartą sugrįžau iš Sibiro į Lietuvą, su 
broliu buvau du kartus susi tikusi. Vieną 
kartą ėjau pas vyro tėvus pamiške. Kažkas

švilptelėjo lyg paukščiukas. Mes turėjom to
kius sutartinus ženklus. Atsigręžiu, stovi 
brolis. Gal kažkas iš kaimynų matė, gal jo 
ryšininkas jam pranešė. Brolis paprašė, kad 
kitą kartą aš atsivesčiau vyrą ir supažin
dinčiau. Sutarėm, kokioj vietoj susitiksim. 
Kitą kartą atėjau kartu su vyru, supažindi
nau, ilgai bendravom, kalbėjom. Susigrau
dinau, verkiau, sakiau— nematyti jokių pro
švaisčių. Kas galėjo tikėti tais laikais,1959 
metais, kad dar kažkas įvyks? O brolis 
tvirtai tikėjo: sesute, sako, ir patapšnojo 
per petį, nenusimink, tikrai Lietuva atgaus 
nepriklausomybę, būsim laisvi. Tik, sako, 
žinoma, ne aš - man prošvaisčių nėra. O 
jūs tikrai sulauksiti Jis buvo su ginklu, 
kariškai apsirengęs. Labai prašė mylėti sū
nų, žmoną f parode jų nuotraukas, Tik, 
sako, suraskit mano kaulus ir padėkit į 
vietą. Deja, lig šiol brolio prašymo negalim 
išpildyti. Rašėm visur, ieškojom bylos doku-
mentų, gal juose yra kokia žinutė, bet lig- nepakliūtų saugumui. Atsisveikino su 
šiol nežinom, kur jį saugumas pakasė". žmona. Ji prašė, sakė, nepalik ir manęs 

Laikui bėgant, partizanų vis mažėjo, ga- gyvos. Ne, tau reikia gyvent, apsakęs jis. 
lų gale Antanas Kraujelis liko visai vienas. Bet ramiai kalbėjo. Dar pasiėmė suknelę— 
Žmonės ir giminės, paprasti kaimiečiai,pa- jis dažnai, jeigu kur nors išeidavo, persė
dėjo jam slapstytis 17 metų, jį maitindami rengdavo moterimi. Apsirengęs su,..na jis 
slapstydami, išlaikydami paslaptį. "Jei būtų dar galvojo, kad išbėgs.. Užlipo ant aukšto, 
buvęs blogas žmogus, argi jis būtų tiek iš- gerai apsižvalgė, pamatė, kad aplinkui mi- 
silaikęs?"- korespondento klausė > sesuo Vi- licininkai ir saugumiečiai. Dar paleido- 
talija. Jis išsislapstė iki 1965m. kovo mėn. seriją pro langelį, peršovė du stribus, viena 

Pasirodo, kad jis savo keliu stengdavosi kulka kliudė šunį, ir pats sau į kaktą. Yra 
padėti žmonėms, kurie į jį kreipdavosi,ku- jo nuotraukų, kur matyti, kiek kulkų pra- 
riuos persekiodavo, šantažuodavo, ar jei eita.
kolūkio pirmininkas ar agronomas engdavo. "1998 ^metais broliui būtų sukakę 70 me- 
Tada Antanas Kraujelis nusiųsdavo tokiems tų. Jo žūties vietoje spalio menesį vyko 
įspėjamuosius laiškus. Žmonės kartais jį ly- labai gražus minėjimas, kuriame dalyvavo 
gindavo su Tadu Blinda - "svieto ir Seimo Pirmininkas, V.Landsbergis.Jis bu- 
lygintuoju" . vo užlipęs ant aukšto, žiūrėjo, kur pro

skliautą kulkos išėjusios. Namas tebestovi, 
Apie paskutines "Siaubūno" dienas nors niekas dabar čia negyvena. Kieme, 

pasakojo jo žmona Janina. Jis buvo vedęs, kur buvo ištrauktas ir paguldytas brolis,kur 
jų 10 metų sūnus tą dieną buvo kitur. jo krauju aplaistyta žemė, dabar stovi pa-

Visi gyveno pas Janinos seserį. Po kros- statytas paminklas. Girdėjau, kad bunkerio 
nimi buvo įrengtas bunkeris. t maketas buvo nuvežtas į Maskvą parodyti.

Agentai . ilgai ir atkakliai sekė bet ko- čia Dušąnskio darbai. Atseit, žiūrėkit, 
kius jo pėdsakus. Pagaliau nustatė, kur kokias slėptuvės lietuviai turėjo.’ V.Lands- 
Antanas Kraujelis galėtų būti. bergis tada su tėvuku pasodino ąžuoliuką.

Apsupo. Kartu dalyvavo ir KGB operaty
vinis įgaliotinis Marijonas Misiukonis, KGB 
Utenos skyriaus įgaliotinis Sergejus Ticho- 
miroVas, operacijai vadovavo Nachrnanas 
Dušanskis, dabar gyvenantis Jeruzalėje.

Ryte pusryčiaujant pastebėjo, kad supa 
sodybą. Brolis greitai įšoko į bunkerį, užsi
maskavo. Enkavedistai suėjo į vidų. Gal 
susekė pagal sūnelį, kuris buvo labai į tėvą 
panašus. Su durtuvais badė, visur ieškojo ir 
užčiuopė, kad kažkas yra po krosnimi. Lie
pė sodybos šeimininkui Antanui Pinkevičiui 
atidaryti. Šis atidarė, troba buvo pilna sau
gumiečių. Ar jis turėjo išlįst iškėlęs ran
kas? To nepadarė. Metė granatą— granata 
nesprogo. Paleido seriją iš automato ir pa
taikė svainiui. Visi enkavedistai išbėgo iš 
trobos, išsislapstė kieme. Tuomet jis išlin
do iš bunkerio, spėjo surinkti visus 
popierius, ką turėjo, sumetė į krosnį, kad

• Finnair flies daily between 
Helsinki and Vilnius.

• Finnair will operate leisure 
flights between Toronto and 
Helsinki 3 times a week 
this summer.

• Finnair flies scheduled flights 
to over 50 destinations 
worldwide.

• Finnair also operates leisure 
flights to over 60 destina
tions worldwide.

• Finnair was established in 
1923 as Aero Oy.

Your trusted experts to Finland, Scandinavia, Baltics and Northern Europe in Canada since 968

4 psi.

Telephone 416 222-0740
Web www.finnair.com
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Bet neilgai tas ąžuoliukas žaliavo, kažkas 
nulaužė"
../’Apie tai, kad Vasario 16-tąją bus apdo
vanoti K.Prunskienė ir M.Misiukonis, igir- 
dau per radiją. Negalėjau namuose būt, iš
ėjau į mišką, vaikščiojau, meldžiausi ir ver
kiau. Tai buvo baisus dalykE.s. Bet kaip aš 
dėkinga Nijolei Sadūnaitei, kad ji pasakė 
Prezidentui, ką jis padarė. Ar čia jis 
kaltas, ar tie, kurie prie jo dirba? Tie dar 
A.Brazausko-visi palikti.

Šventvagiškai buvo įžeistas mano brolio 
atminimas. Pradėjo skambinti sesutės. Visi 
buvome labai , sukrėsti. Labai išgyveno ir 
mano kaimynė, ir kiti Tremtinių globos 
namų gyventojai. Jie pradėjo rinkti para
šus - pasirašė 70 globos namų gyventojų. 
Tėvukui iš karto nesakėm, o kai sužinojo, 
negalėjo suprasti, kad ir auka apdovanota 
ir budelis. Tėvukui- 97 m. amžiaus.

Pritariu V.Lendsberiui,kuris per 
televiziją pasiūlė kagėbistams atsisakyti 
apdovanojimo". - baigė pasakojima viena 
partizano Antano Kraujelio-"Siaubūno" se
serų - Vitalija.

X >£< >3) X Q X ’X< X v?
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P.S. Kaip būtų buvę: apdovanotieji tuojau pat,prie 
visų, grąžina medalius ir atsiprašo, kad netikėjo, jog 
Lietuva- išgvers lemtingą, valandą ir atstatys Nepri
klausomą savo valstybę? Arba - priima medalius, ir 
tada atsiprašo. Kur dingo budrumas? (.; Arba - jis 
veikią senąją kryptimi...)
SUSI PAŽJSTAME SU ANTANU 
PETRONI U

KAUNE,dailiai išleistame Aldonos Zimnachaites 
leidinyje ATODANGOS apžvelgiamas Antano Pet
ronio gyvenimas ir veikla. Gerai parinktos 26-ios 
nuotraukos primena ano laikmečio entuziastinga 
veikėją ir jo aplinką. Autorė Aldona Zimnachaitfe į - 
jungia Antaną Petronį į "Atminties" ciklą. Jis buvo 
vienas iŠ daugelio tautinio sąjūdžio veikęjų, 
lietuviškos spaudos organizatorius Kaune. Jo
Įsteigtame knygyne - Rotušės alėjoje- buvo parduo
damos grožinės literatūros, mokslinio populiarinimo, 
filosofinės, religinio turinio knygos, kalendoriai., 
pirmieji lietuviški atvirukai su miestų ir apylin
kių vaizdais reklaminiai lankstinukai. Taip pat 
bažnytiniai reikmenys - arnotai, kamžos,žvakidės, 
kielikai ir kt. Užsitikrinant pastovesnes pajamas, 
negu knygų leidimas ar pardavimas, Antanas 
Petronis įsirengė greta knygyno dirbtuvę, kur buvo 
gaminami bažnytiniai reikmenys ir pardavinėjami, 
kaip rašo leidinio autore,žemiausiomis kainomis.

Gabus ir kūrybingas Antanas Petronis su žmona 
Stanislava ne tiktai išplėtė savo verslą, palaikyda
mi ryši su Vilniaus XXa. pradžios lietuviškų 
spaudinių leidybiniu centru, bet ir vystydamas 
tamprius ryšius su Įvairiomis kultūrinėmis bei 
religine’mis bendrijomis. Mėgdavęs muziką ir 
ypatingai, operą,bendravo su menininkais, kaip 
pav.,komp. Juozu Naujaliu, sol.Kipru Petrausku, 
komp.Stasiu Šimkumi; arkiv. Juozapu Skvirecku, 
rašytoju prel.Adomu Jakštu, verslininkais Vailokai
čiais, ir kt. Buvo užmegzti prekybiniai ryšiai ir su 
užsieniu- Vokietija, Prancūzija, Lenkija.

Pries 80 m.,t.y., 1919m. A.Petronis buvo
išleidęs komp.Stasio Rimkaus harmonizuotų dainų 
rinkini "Dainų Dainore’lis/ sekė dar bent 7 leidiniai 
muzikos srityje- Aleksandro Kačanausko "Pavasa
rininkų Himnas", balsui ir fortepijonui, ir eilė 
Stasio Šimkaus kompozicijy. Išleido ir Prano 
Mašioto paruoštą "Asakaičio abėcėlę",, Maironio 
poemas "Jaunoji Lietuva" ir "Mūsų Vargai", Gotje 
Filio romaną "Bramizmo stebuklai", Juozo
Mikuckio poezija/’Aušros Rytas", Kazimiero Palta
roko knygeles "Socialis klausimas", "Trys tiesos 
apie girtuoklystę.", "Visuomeninis kunigo veikimas"^ 
taip pat ir Mykolo Vaitkaus poeziją "Liepsnelės". 
Knygų rinkoje veikė 16 metų. Paskutiniais gyvenimo 
metais praleido daugiausia laiko savo dvare, kur 
buvo užsiėmęs gyvulininkyste.

1941 m.birzelio mėn. 1 d. ji suėmė už tai, kad 
laiku neatliko pyliavos prievolės už ūką, ir buvo 
kalintas 25 dienas Pravieniškių priveržiamųjų darbų 
"stovykloje". Joje tuo metu nebuvo nė vieno 
ilgesniam laikui nuteisto kalinio .

1941 m.birželio mėn.26 d., jau po 12 vai.,prie 
stovyklos privažiavo raudonarmiečių būrys su dviem 
šarvuočiais. Kaliniai buvo išrikiuoti spygliuotomis 
vielomis aptverto barako kieme. Kaliniai turėjo 
stovėti iškėlę, rankas aukštyn, o bolševikai apžiūrų 
nėjo jų kišenes. Radę, po keletą laikrodžiu, pasiėmė

Svečiai solistai, for-

Illinois 
Valstijos 
Guberna
torius 
George H. 
Ryan ir - 

kairėje

Artūras 
Chrapko

X.

floridą
IŠKILIŲ LIETUVOS SO
LISTŲ KONCERTAS

Lietuvių Klubo Kultū
ros Būrelis, susitaręs su 
JAV LB Kultūros 
Tarybos pirmininke Mari
ja Remiene, kovo 
mėn. 1d. Palladum Teatre 
St.Petersburge surengė 
solistų iš Lietuvos — 
Juditos Leitaitės ir Vla
dimiro Prudnikovo kon
certą. Tai buvo jų pir
masis iš dešimties kon
certų Amerikoje, sutrau
kęs netoli 400 klausy
tojų ne vien tik iš lietu
vių, bet ir amerikiečių 
tarpo. Atsilankė taip 
pat tautiečiai ir iš Day
tona Beach, Juno 
Beach.

ATLIKO STAŽĄ

Gubernatorius George H.Ryan susitiko su Arturu 
Chrapko, atlikusiu Gubernatoriaus įstaigoje stažą.

Lietuvių kilmes Arturas Chrapko ruošiasi ma
gistro laipsniui National Louis Universitete Čikagoje. 
Tarp kitų aprašomų jo darbų, verta pažymėti, kad 
jis dirbo 1990-1995m. Lietuvos Kariuomenėje Kaune, 
turi majoro laipsnį. Gerai vartoja lietuvių, anglų ir 
rusų kalbas.

Lietuvoje jis planavo bei prižiūrėjo lavinimo 
programas; tarnavo ryšininku Lietuvos ir Amerikos 
programose.

1994-1995m. Jungtinių Tautų Taikos Misijoje 
Kroatijoje, kovojančioms pusėms perduodavo JT po
litinius nuostatus, pravedė tyrimus apie vietovės 
humanitarinės pagalbos prioritetus.

Apibūdinime rašoma, kad jis yra keletos rūšių 
kompiuterių programų specialistas. Geros sėkmės 
ateičiai!

liui už jo surengimą, Bi- ganizacijos išeivijoje vi- 
rutei Sekmakienei ir cepirmininkė Pranutė šlu- 
Janinai Vienužienei ap^y- tienė gavo anoniminę 
vendinant ir globojant šio 5U.UU0 auką, kuri pa- 
koncerto atlikėjus. skirta Lietuvos benamių

naKvynės namams.

• Kovo mėn.| pradžioje
tepi jonu palydimi pianis
tės Nijolės Ralytės—Prud- 
nikovienės, sužavėjo pub
liką, kuri, net ir išdai
navus koncerte numatytą 
programą, nenorėjo iš
leisti solistų nuo sce
nos.

Naujiena — St.Peters
burge gyvenančio dr. Da
riaus Slavinsko kompozi
ciją Maironio "Trakų Pi
lis”, solistas V.Prudni
kovas įtraukė į šį kon-

St.Petersburge lankėsi 
Šiaulių vyskupas Eugeni
jus Bartulis. Kovo mėn. 
4-5 d.d. Šv. Kazimiero 
Misijoje vadovavo reko
lekcijoms, o sekmadienio 
popietę atsilankė Lietu
vių Klube, kur pakvies
tas Lietuvos Vyčių 147- 
tos kuopos pirmininko Jo
rio Jonaičio, įdomiai pa
kalbėjo apie Šv.Kazimie-7 
ro gyvenimą.

• "DIRVOS" novelės kon
kursą laimėjusiai Dalilai 
Mackialienęi už jos no
velę "Kelionėje" premija 
$500 buvo įteikta Lietu
vių Klube.

įteikimo programą pra
vedė Tautinės Sąjungos 
skyriaus pirm.Juozas §u- 
laitis.

Alvitą Kerbelienė pa
skaitė premijuotos no
velės ištrauką,muz.Aloy-

certo repertuarą.
Koncertas labai patiko 

ir visi buvo dėkingi Klu
bo Kultūriniam Būre-

PRISIMINĖ BENAMIUS

Amerikos "Lithuanian 
Mercy Lift" labdaros or-

juos sau. Po to prasidėjo baisioji kra’ujo drama. Pir
miausia bolševikai sušaudė stovyklos prižiūrėtojus ir 
rastus ją šeimos narius, laisvai samdomuosius rašti
nės ^tarnautojus, o jdo to atėjo eilė ir kaliniams. Šar-, 
vuocių paleista kryžmine ugnis iŠ didelio kalinių bū - i 
rio padarė krauju paplūdusią lavonu masę..."(rašoma I 
1942 m. laikraštyje Laisve"). * Buvo" sušaudyta ' 
apie 400 tuo metu stovykloje buvusių Žmonių, 
neišskiriant nei moterų^, nei vaikiu. Tarp nužudytųjų 
buvo rastas ir Antanas Petronis.

Jo gyvenimo kelio iki šiol niekas nėra tyrinėjęs,j' 
Aldona Zimnachaitė rašo įžangoje:"... "Ruošiant Ši 
leidinį, remiausi išlikusiais dokumentais, archyvinė 
medžiaga, periodika, A. Petronio dukros Danutės 
Smilgevičienės, dukterėčią Stasės Ramanauskienės 
ir Benediktos Morkūnienės Petronyčių. kukliais 
atsiminimais. ( D.Smilgevičienė gyvena Montrealyje).

Nuoširdžiai dėkoju Kaune gyvenančiai istorikei- 
ekspertei Violetai Reipaitei, padėjusiais nustatyti 
Stanislavai ir Antanui Petroniams priklausiusiu 
pastatą vietą."

zas Jurgutis pagrojo pia
ninu.

• Amerikos Lietuvių 
Klubo tautinių šokių gru
pė AUDRA surengė savo 
tradicinį Užgavėnių 
pokylį dalyvaujant vie
tiniams lietuviams ir 
daugeliui svečių iš to
liau.

AUDROS šokėjai pa
tys gamino maistą: kim
šo dešras, kepė blynus 
ir kugelį, kad tik galėtų 
susirinkusius svetelius 
SKaniai pavaišinti. Prieš 
vakarienę buvo atlikta 
programa, pašokant kele
tą šokių, kuriuos jie tu
rės šokti šią vasarą 
Toronte vykstančioje tau* 
tinių šokių šventėje.Sce
noje pasirodė Dana Ma
žeikienė ir Algis Ulbi
nas jumoristiniame vaiz
delyje.

5 psl.



toronto
• "Tėviškės Žiburiai" ren
gia savo leidybos 50-čio 
sukaktuvinį Spaudos Va
karą š.m. balandžio mėn. 
29d.šeštadienį, didžiojoje 
ANAPILIO salėje.

Programą atliks To
ronto chorai: "ARAS" ir 
"ANGELIUKAI", vadovės 
L.Turūtaitė ir N.Beno- 
tienė. šokiams gros "Ža
garai", vakarienės ir vai
sių šeimininkė J.Gurk- 
lienė. Visus dalyvauti 
kviečia "TŽ" leidėjai;

KIEK KAM REIKIA MIEGO!
Ar yra gyvūnų, kurie gali gyventi nemiegoję? 

Pasirodo, kad ne. Be miego niekas il^ai neištveria. 
Nemiga žudo greičiau, negu badas. Tačiau kai kurie 
gyvūnai miega frakciniu (daliniu) miegu, tai yra 

miega, o kita budi, 
raumenis. Pavyzdžiui, 

Voros priekyje ir gale 
skrendantys paukščiai budi, o viduryje miega. Ruo
niai miegodami iškyla iš vandens, kokią minutę pa
kvėpuoja ir vėl neatsibusdami panyra į vandenį. Sa
vaitėmis lydėdami laivus, delfinai nusnūsta plauk
dami. Ir nieko čia nėra keisto. Juk ir žmogus 
miegodamas vartosi, keičia rankų ir kojų padėtį. 
Taup pat budi ir jo kvėpavimo raumenis valdanti 
smegenų dalis.

Antys miega lizduose, bet kartais pasnaudžia ir 
plūduriuodamos vandenyje. Tada jos iriasi tik viena 
koja ir palengvėle sukasi ratu.

viena dalis jų smegenų 
valdydama tam tikrus 
gandrai miega skrisdami.

• Toronto LIETUVIŲ 
NAMŲ ir "LABDAROS" 
Fondo narių metinis su
sirinkimas vyko kovo 
mėn.26d., Karaliaus me
nėje. Vadovavo Audrius 
Šileika, sekretorės Ingri
da Pivoriūtė ir Ingrida 
Grigaliūnaitė. Buvo pa
daryti šie pranešimai:pir- 
mininko, iždininko, Slau
gos Namų statybos, vi
suomeninės veiklos, švie
timo, "Lokio svetaines", 
bingo komitetų praneši 
mai.

Buvo gyvai svarstomi 
ypač Slaugos Namų sta
tybos reikalai.

į Valdybą išrinkti 5 na 
riai: T.Stanulis,J.Sli-
vinskas, dr.R.Zabieliaus- 
kas, R.Sonda, L.Pocienė. 
Kandidatas H.Sukauskas.

Revizijos Komisijon ak- 
lamaciniu būdu išrinktas 
A.Aisbergas.

• Slaugos Namų staty
bai aukojo: V.V.Kriščiū- 
nas-$100 ($21U0), A.Za- 
lagėnas-$50($630), J.Bud- 
reika— $100,0. Yčas—$100, 
dr.J.YČas-^ $1000($235U),
A. Paškevičius — $50($100),
B. Turnosienė — $50($570), 
T.Gražulienė- $250($4520), 
BLSaplys-$100($1390),P.Ži- 
būnas-$500, Z.Barsėnas- 
Cers-$50,S.Kėkštas —$260 
($980), E.Delkus — $250 
($16802),A.Masionis— $100, 
R.A.Sapliai — $100($20ū), 
A.Lemežys-$225($1500).

Slaugos Namų vajaus 
komitetas dėkoja vi
siems aukotojams.

e Lietuvių Namai ir Mo
terų Būrelis rengia vely
kinius pietus balandžio 
men. 30d. 1 val.p.p. Ka
raliaus Mindaugo menėje.

Bus įdomi programa, 
atvyks Velykų senelė su 
dovanėlėmis vaikučiams. 
Pelnas skiriamas Slaugos 
Namų statybai.

Kai laiko miega gyvūnai? Didžiulis dramblys 
temiega dvi tris valandas per parą, o mažutė mie- 
gapelė pučia ištisą dieną. Sutemus ji porai valandų 
atsibunda, papietauja, pasiraivo ir vėl lenda į guolį. 
Jos žiemos.įmigis trunka net aštuonis mėnesius. Jū
rų kiaulytės pamiega, sumerkdamos akis porai mi
nučių, o kiškis per dieną nusnūsta kokius dvidešimt 
kartų.

MAŽOSIOS LIETUVOS FONDUI AUKOJO:

(Skliausteliuose bendras įnašas į Fondą): 
$1000 - Tautos Fondas Kanadoje ($3750) Karaliau
čiaus krašto mokykloms; $500 — TALKA Kredito 
Kooperatyvas Hamiltone ($3050); po $100—L.Balsie
nė ($1380), Ir.Meiklejohn ($830); $35— E.Petrus 
($650); $20 B.Stundžia ($90).
Aukos, skirtos ML.Enciklopedijos leidybai:
$ 1000-I.ir K.Andriuškevičiai ($3700), $980—V.Pete- 
raitis ($13065); po $500—G.Šernas ($1520), G.Jocie
nė ($1820), Prisikėlimo 
($3150); $359.92
A.Gailienė ($950); $300—E.Voges-Žviliūtė ($1212.55); 
po $250 - dr.J.Uleckas ir dr.M.Arštikaitis ($2400), 
prel.P.Gaida ($850), I.Adomavičienė ($1410), A.Bum
bulis ($1650), J.Stukas ($370), Ir.Meiklejohn ($1080); 
$200 - G.Dečkienė ($545.35), $50 J.Gustainis ($360); 
po $25 - H.Lapinas ($175), V.Aušrotas ($365); 
$11.25 - E.ŽiliusJ$1311.86).

Nuoširdus ačiū visiems už papildomus įnašus. 
Ypač dėkojame už dosnų atsiliepimą į Pirmininko ir 
Enciklopedijos vyr.organizatoriaus 
Enciklopedijos leidybai paremti.

KLF kapitalas daugiau kaip 2.3 milijonai - tai Kanados lietu
vių įnašasl 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.

f Išduodami pakvitavimai dėi valstybinių pajamų mokesčių.

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

Parapijos Kredito Unija
E.Reisgys ($996.92); $350-

• Vilnijos Draugija krei
piasi į visus lietuvius, 
prašydama paremti naiki
namas Šeinių Krašto lie
tuviškas mokyklas, kad 
jos išliktų ir staodytų 
lenkinimo veiklą. Aukas 
siųsti adresu: Fundacija 
"Seina", ui.22 Lipca 9, 
16-500, Šeiny, Poland, 
tek (48-87)-5162—125: e- 
paštu: seina (ęlkki.net.pl.

gg^įj^^ĮjĮ^gjgjg^iįjiSĮ

ARAPI.JQS KREDITO KOOPER A I AA AS

999 C’idlege St.. Toronto. Ontario M6II I \S 
Icldonai: 4I6 532-3400 ir 532-3414

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

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių

Anapilyje telefonas: 905 566-0006

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”.............................. 3.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind......4.85%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind......5.50%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind......5.75%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind......5.85%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind......6.10%
Taupomąją sąskaitą iki.............2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk..........2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki.......... 2.00% ■
Amerikos dol. kasd. pal.

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

3.25% 
4.05% 
4.60% 
5.25% 
.5.50% 
.5.60% 
.5.85% 
.4.60% 
,4.85% 
.5.50% 
.5.75% 
.5.85%
.6.10% 1

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

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

7.35%
7.85%
8.05%
8.20%
8.30%

asmenišką
MLF

vajų
Valdyba

bus šių metų va-ė Kokia 
sara?

Pagal 
kokia kovo 
mėn.pirmoji 
ir vasara: 
lietinga, jei atšilo įšilta

patirtį-senolių
ir balandžio
pusė, tokia

jei daug lijo-

LIETUVIŲ TTT7
KREDITO . ...1-1. T—L
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 115 milijonų dolerių
MOKAI

3.00%, už 30-89 dienų term. Indėlius 
3.25% už 90-179 dienų term. Indėlius 
4.05% už 180-364 dienų term, indėlius 
4.60% už 1 m. term, indėlius 
5.10% už 2 m. term. Indėlius 
5.30% už 3 m. term. Indėlius 
5.40% už 4 m. term. Indėlius 
5.60% už 5 m. term, indėlius 
4.70% už 1 m. GIC mėn.palūk.
4.95% už 1 m. GIC Invest, pažym. 
5.35%.už 2 m. GIC invest, pažym. 
5.50% už 3 m. GIC invest, pažym. 
5.70% už 4 m. GIC Invest, pažym. 
5.90% už 5 m. GIC invest, pažym. 
3.00% už RRSP Ir RRIF Ind.

(variable rate)
4.95% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind. 
5.35% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind. 
5.50% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
5.70% už RRSP Ir RRIF 4 m. term. Ind. 
5.90% pž RRSP Ir RRIF 5 m. term. Ind. 
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
4.75% už JAV dol.1 m. GIC
2.50% už JAV dol. kasd.pal. sąsk

(US dol. Sav. Acc.j.

IMA:
už asmenines 
paskolas nuo.........7.75%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų.................... 7.45%
2 metų.................... 7.70%
3 metų.................... 7.90%
4 metų.................... 8.05%
5 metų.................... 8.10%

su keičiamu 
nuošimčiu...............6.20%

Duodame:
- asmenines paskolas 

Iki $250,000;
- mortglčlus iki 95% 

Įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) Ir
- komercinius mortglčlus

• Prisikėlimo parapijoje 
balandžio menesį vyko 
lietuvių ekumeninės 
pamaldos. Giedojo lšga-i 
nytojo ir Prisikėlimo pa
rapijų chorai, pamokslą 
pasakė kun. A.Žilinskas, 
liuteronų Išganytojo pa-

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2, 3 metų. 5.95%

Duodame komercinius 
mortglčlus Iki $750,000.

6 psl.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortglčius iki 75% 
Įkainoto turto vertės (Iki $250,000). Parduodame pinigines perlaidas 
(money orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Ne Ima me 
mokesčio už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

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

Telefonas: 416 532-1149
Etobicoke - 2975 Bloor St. W., Toronto ON M8X 1C8 

Telefonas: 416 207-9239
Elektroninis paštas: parama@total.net Tinklalapls: v/ww. parama.net

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.8

%25c4%2599lkki.net.pl
mailto:parama@total.net
parama.net


moot real

"Nepriklausomos Lietuvos" Valdyba šventiškai užbaigė 1999 m. Re
dakcijos patalpose: (pagal laikrodį):Leonas BalaiŠis , Antanas Žiūkas , 
red. padėjėja Nijole Bagdžiunienė, V-bos pirm.Romas R.Otto, Jo - 
nas Sulmistras, i&d. Alvyra BurkŠaitienė, red. Birutė Nagienfe. ir prie
kyje-Zigmas BurkŠaitis. 2OOO-taisiais "NL" minės 60-ties metu lei
dimo sukakti.

Netikėtai mirus

a+a
JONUI ČIALKAI,

Užjaučiame nelaimės valandoje Jo žmoną 
FILOMENĄ, sūnų GEDIMINĄ ir kitus 
artimuosius,-

Žvejotojų-Medžiotojy Klubas
"NIDA"

’* TAURO jauniu ir veteranu žaidynėse: kun. Stasys gina krepsi nuo jaunio...bet, vėl ju kamuolys atsirado veteranu krepšyje.
Valio, džiaugiasi jauniai ir įsijungė i lietuviu "Taura” sportininkai. Nuotr: Antano J. Mickaus

VIENINTELIS LIETUVIŲ, BANKELIS KANADOJE 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

MONTREALIO "TAURAS"

’TALKA' LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVAS 
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo 9 
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 
dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ

Lietuvių krepšininkų "TAURO" komandos jauniai ir šį sezoną kiekvieną 
trečiadienį treniruojasi AV P-jos salėje.

Jauniai žaidė vienoje stipriausioje Montrealio Lygoje. Pasimankšinti atei
davo ir veteranai, entuziastingai buvo įsijungęs ir svečias kunigas Stasys Ka
zėnas SJ., kurį labai pamėgo jaunimas.

"TAURO" vadovas Antanas J.Mickus ir kun.Stasys sutarė pravesti žaidynes 
tris trečiadienius iš eilės jaunių su veteranais, kurie ne taip reguliariai atei
davo į treniruotes.

r

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąak. Iki.... 
santaupas.............................

....2.50%

....2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk....
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius................

....2.00%

....3.75%
180 dienų Indėlius..............
1 m. term. Indėlius.............

....3.75%

....5.00%
2 m. term. Indėlius............. .... 5.50%
3 m. term. Indėlius............. .... 5.75%
4 m. term, indėlius............. .... 5.85%
5 m. term. Indėlius............. .... 6.10%
RRSP ir RRIF 
(Variable)............................. .... 2.50%
1 m. Ind................................. .... 5.35%
2 m. ind................................. .... 6.00%
3 m. Ind................................. .... 6.25%
4 m. Ind................ ................. .....6.35%
5 m. Ind................................. .....6.60%

PASKOLAS
Asmenines nuo. 
neklln. turto 1 m.

7.35%
7.55%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

Žaidynių sumanymas juos paskatino dalyvauti ir atvyko 8 veteranai. 
Pajuokavo, kad pažais su vaikais. Jiems teko "susiimti", nes laimėjo apsipylę 
prakaitu, o jauniai išmoko dar daugiau gudrybių iš veteranų} vis smarkiau 
žaisdami kiekvieną iš tų trečiadienių.

Visi sportininkai pamilo kun.Stasį už jo entuziazmą : ir gailisi, kad jis jau 
sugrįžo į Lietuvą.

"TAURO" jauniai yra nuo J1-J3 metų amžiaus. Juos du metus treniravo 
Romas Otto ir dabar pasitraukė dėl asmeniškų reikalų. "TAURAS" dėkoja jam 
už jo dalyvavimą ir kantrybę.

Jo vietą perėmė sportininkas-krepšininkas Chauncey Cooper ir jo asisten
tas Frank Springer, kuris yra dirbęs kartu su Romu Otto.

Sėkmės "TAURUI", >kai jie vėl sugrįž rudens sezonui į Montrealio Lygą.

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

INTERAC KORTELĖ

2000.IV.11.

•' Šv.Onos D-ja Montre- 
alyje^ savo susirinkimo 
metu, paaukojo $200 
kun.Pauliui Mališkai jo 
darbams paremti Pietų 
Amerikoje ir Vaikų 
Tėviškės Namams- taip 
pat $200. Be to; nebuvo 
pamirštos ir kelios kita
taučių organizacijos.
• Vyr.leitenantui Algiui 
Baltaouoniui suteiktas ka

pitono laipsnis. Jis at
lieka stažą Kanados ka
riuomenes bazėje
St.Jean-Sur-Richelieu,Que, 
kartu su kitais dviem iš 
Lietuvos atsiųstais ka
riškiais.

• Buvusi montrealietė 
Marytė Adamonytė ir Ri
mas Rekašiai, gyvenan
tieji JAV, susilaukė sū
nelio. Sveikiname!

• Pirmajai Komunijai AV 
p-joje ruošiasi šie vaikai: 
Justinas ir Sabrina Craig, 
Alexander Stephen Fors
ter,Ieva Kibirkštis, Dalia 
Lapinaitė, Victoria Luko- 
shius, Karina Paulauskas, 
Linas Paulauskas, Aleksa 
Zina Piečaitis,Kayla Pie- 
čaitis, Lukas Piečaitis,Ni
kolas Piečaitis, Amanda 
Rimeikis,Patricia Rimei- 
kis, Robert Žukas.

7 psi.



Viename iŠ Velykinių Stalų taip atrodė saldžiojo kampelio dalis

Užuojauta artimiesiems,

jos

Telefonai

LES TOTTURES

23 Maple Blvd., 5784 Verdun Av.

8.00 
9.00 
9.50

7 FUNERAL HOMĖ^ 
J. F. Wilson A Sons Inc.

Patrick Sweezey
Mark Richard

Tel: 767 -

Privatus kabinetas 
932-8441 

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

(Metro Place St.Henri)

2000 m. balandžio men. 30 d 11 val. Misiu

Universiteto seimos 
Medicinos klinika* 

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

(Metro Cote des Neiges)

Vytas yra 13m. 
sesuo Medeinė 
Abu tėvai Vy- 
Alfreda perėjo 

Kad

1475
Pirmadieniais 
Antr., treciad Ketvirtadieniais 
Penktadieni ais

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

Programoje dalyvauja Montrealio Tautinių Šokių 
grupė GINTARAS.

Visi maloniai kviečiami atsilankyti l

5344 Verdun Ave., VERDUN, QC., Canada . 
Tel: /514/ 766-3586-darbo, /514/ 365-7060,- namų.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.7

Sąžiningai patarnauja nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS
U -L RUTKAUSKAS /R O S S/

Auka: $13. Moksleiviams iki 12 m. - $ 8
Valdyba

Esame apdraudę 75 % Montreaiyje gyvenančius lietuvius 
KVIEČIAME 

visus kitus apsidrausti.
Dėl kainų ir mokėjimų,issiaiskine sutarsime.

Taupomos sąskaitos
Specialios 1.26
Kasd i en i nės, u 25

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

Čekių s-ta 0.50

MIRUSIEJI:
• Jonas Čialka, 76m., 
staiga mirė balandžio 
mėn. 1d.,2000m.

Liko žmona Filomena, 
sūnūs Gediminas.

Palaidotas iš Šv.Kazi
miero P-jos bažnyčios 
Cote dės Neiges kapine-

3907 A Rosemont 
10.00 - 2.00

3.00 - 7.00
2.00 - 6.00

Kalbėkime su savo vaikais jr vaikaičiais 
PROTĖVIŲ. KALBA _ LIETUVIŠKAI

COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS 

3272 BouL LASALLE 
VERDUN (Quebec) H4G 1Y9 

9941 Fax: 766 - 9985 
Darbas atliekamas sąžiningai ir prieinamomis 

kainomis

Genės Petrulienes at* 
Tėviš-

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658

2nd mortgage +1%
open mortgage +1%
Asmenines paskolas — pradedant nuo

If guaranteed by deposit at LITAS
Fully guaranteed (CSB)or other
Personal loan regular ...................

Overdraft: ...........................................  17.00
DESJARDINS PRIME -8.QQ
DESJARDINS PERSONAL PRIME - 7-59

K.L.K. Moterų D-jos Montrealio Skyrius 
rengia tradicinį

ATVELYKIO STALĄ
AUŠROS VARTIL PARAPIJOS SALĖJE

ĄCTEMMĮU W KAILIŲ SIUVĖJAS
» ijB^^-^^^^Uidelis pasirinkimas gatavų paltų 

*Saugojimas vasaros laiku(storage) 
*Taisąu ir remodeliuoju 
•Siuvu ir parduodu

1449 rue Su Alexandre 
Suite 500 A 

Montrėal,Que., H3A 2G6

iki 30 d
30 d. - 364 d. išimant prieš laiką. 1.00 

IMA UŽ:
Nekilnojamo turto paskolas ( Residential up to 

4-plex) 
8-45 
,8.55 ..

Notarė
RŪTA POCAUSKAS-RUDINSKAS 

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

Montreal, Quebec H3H 2S2 
Tel: 931-7174

KASOS VALANDOS
De Sėve 
9.00 - 3.00 
9.00 - 3.00 

12.00 - 8.00 
10.00 - 6.00

minimui ’’Vaiko 
kės Namams” 
paaukojo Sofija 
zas Skučai.

Dėkoja LKM 
Montrealio skyriaus V-ba. 
• Ses.Judita ir Pranutė 
ruošia vaikus Pirmajai 
Komunijai, kuri įvyks 
š.m. gegužės mėn.14d. 
AV P-jos bazrivcioje.
BUČIONIŲ ŠEIMA VĖL 
KANADOJE

"The Gazette" dien
raštis kovo mėn.30d. at
spausdino Vyto Bučionio, 
jaunojo pianisto ir jo tė
vo Vytauto nuotrauką ir 
Irwin Block'o straipsnį 
apie šią lietuvių šeimą, 
kuri dabar grįžo į Ka
nadą kaip legalūs imi
grantai.

Nuo 1994m. gyvenę 
čia, Vytui mokantis 
"Montreal Association 
for the Blind" ir McGill 
U-te pas muzikos fakul
teto prof. Carl Urguart'ą. 
buvo pripažinti vaiko ne
eiliniai gabumai. Sugrį
žus šeimai į Lietuvą,Vy
tas neturėjo tokių gali
mybių, kaip Montreaiyje 
toliau lavintis kompozi
cijos srityje, nebuvo jam 
reikalingų knygų, bei 
gaidų akliesiems Braille 
raidynu.

Dabar 
amžiaus, 
yra 8m. 
tautas i] 
ilgą legalų procesą 
galėtų čia Kanadoje gy
venti ir dirbti. Kores
pondentui pasisakė, kad 
turi vilties būti čia nau
dingais.

A-.Q0
3.00
3.00 5.-AQ.

1,50
5..0Q

Certifikatai (min. $1.000.00)
1 metų ... -—5-00.—
2 metų -- - - ----- 5.QQ—
3 metų ....---------- —
4 metų ....--- ^35—
5 metu     --- 5^60—

Terminuoti indėliai • 
1 metų ....____ 3.50
180 d. - 364

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC 
Tel: (514) 722-3545

1475 de Sėve, Montreal, Que.H4E 2A8 

Tel: 766-5827; Fax: 514-766-1349 
Skyrius - 3907A Rosemont Blvd.

montreal

IVHROIM

DĖKOJAME už pasitikėjimą pavedant 
mūsų įstaigai Jūsų apdraudas PER 45 METUS
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