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DIDŽIAUSIOS §IO 
ŠIMTMEČIO AMERIKOS 
NEGRŲ RIAUŠĖS LOS ’ 
ANGELES MIESTE

š.m.kovo mėn.29 d.pra- 
sidėjusios riaušės Los Ange
les mieste ir siautusios 
kelias paras, kol policija, 
specialiai iškviesti Na
tional Guard ir reguliarios 
kariuomenės daliniai jau 
numalšino, pareikalavo 
58 žmonių aukų ir padarė 
virš 700 mil.dolerių nuos
tolių. Sudeginta arba visiš
kai sugriauta virš 10.000 
krautuvių, kurios pagrindi
nai aptarnaudavo negrų 
kvartalus. Nukentėjo ir 
korėjiečių kvartalai, ir 
baltųjų gyvenvietės. Riau
šes iššaukė nesuprantamas 
teismo (ir jury) sprendimas 
išteisinęs tuos 4 Los Ange
les policininkus, kurie spar
dė ir mušė ant žemės suk- 
ritusį negrą vairuotoją 
Rodney King. Visa tai buvo 
plačiai išgarsinta ir paro
dyta vaizdajuostėje (ją 
nufilmavo atsitiktinis ste
bėtojas). Prasidėjusi protes
to demonstracija išsigimė 
į plėšikavimą, žudynes, 
padeginėjimus ir chuliga
nizmą. Niekuo nepateisina
mi buvo krautuvių ir Įvai
rių jstaigų, kurios aptar
naudavo negrus s gyventojus 
ir kuriuose daugiausiai 
dirbo taip pat negrai.

Paprastai maištaujantys 
negrai savųjų krautuvių 
neapiplėšinėja ir nedegina, 
bet šiuo atveju buvo ir 
tokių juodųjų gaujų, kurios 
degino ir išvoginėjo negrų 
krautuves. Apibendrinant 
minėtas riaušes, galima 
pasakyti, kad jos buvo 
net intensyvesnės negu 
panašios prieš 30-tį metų 
ir naujuose, ir tuose pačiuo
se Los Angeles priemies
čiuose (Watts). Nukentėjo 
net garsusis Holywood'o 
bulvaras.

Dėl tokios katastrofos 
demokratai kaltina respub
likonus, o šie demokratus. 
Žodžiu, vyksta senas poli
tinis Amerikos farsas, nes, 
iš tiesų, nei vieni, nei 
antri beveik piršto nepaju
dino bandant spręsti Ame
rikos socialines nelygybes 
ir skurstančių savųjų ma
žumų problemas. Amerikos 
gėda yra medicininės ap- 
draudos neturėjimas ir 
gydytojų atviras lupikavi
mas, neturėjimas jokio 
plano kaip išvalyti gatves 
nuo valkatų ir narkotikų 
prekijų bei įvairių paauglių 
gaujų, kaip sutvarkyti pri
skretusius ir yrančius 
miestų kvartalus, kaip cent
ralizuoti ir sutvarkyti švie
timą ir ką daryti, kad 
vargšai netaptų didesniais

vargšais, o pralobę gobšieji- 
dar turtingesniais piniguo
čiais. Amerika - pūva iš 
vidaus ir iš išorės, ir Los 
Angeles riaušės yra tokio 
teigimo geriausias įrody
mas. Amerika tampa mo
dernia Pompėja ir rieda 
į neišvengiamą katastrofą, 
jei skubiai nebus imtasi 
priemonių tą socialinį vėžį 
gydyti. Kol kas jokių ženk
lų nėra, kad būtą kas nors 
planuojama. Prez.Bush'o
retorika kol kas yra tuščia
vidurė,labai panaši,deja,
ir skystoko demokratų pre
zidentinio kandidato Clin- 
ton'o.

Per riaušes buvo išplėš
ta ir minimo priemiesčio 
ginklų iKrautuve. Savininkas 
sako, kad pavogta apie 
1.000 automatinių, pusiau 
automatinių ir kitokių gink
lų, kuriuos, anot krautuvi
ninko, gaujos netrukus pa
naudos. Ar tik ne per anks
ti buvo atitraukta Tautinė 
Gvardija ir Marinų brigada 
iš Los Angeles.

CLAUDE MORIN, 
SEPARATISTŲ ELITO 
VIRŠŪNĖ-RCMP AGENTAS

Šioje provincijje vargu 
ar buvo galima pagaminti 
didesnę sensaciją: Claude 
Morin, tasai intelektuali
nis snobas, taisinėjęs kitų 
gramatines, sintaksės ir 
kitokias kalbos klaidas 
pašnekesių metu, sukombi
navęs 1980 metų referen
dumo suktą, ilgą klausimą, 
nustatinėjęs ir smaigstęs 
etapinio separatizmo gaires, 
pasirodo, išdavinėjo už 
pinigus savo idėjos priešus 
ir draugus jau nuo 1949 
metų, kai jis pranešinėjo 
saugumui apie nepatikimus 
savo mokslo draugus.

Taigi, prof.Claude Mo
rin, Quebec'o nacionalizmo 
ir separatizmo vienas pačių 
didžiausiųjų "ajatolų", ki
tiems nustatinėjęs politines, 
moralės dogmas ir todėl 
beveik visų nemėgiamas, 
artimas Renė Lėvėsųue 
politinis patarėjas bei pati
kėtinis, pasirodė esąs gana 
smulkaus kalibro žmogeliu
kas. Dabar jis bando išsi
teisinti, tvirtindamas, kad 
jis esą daugiau iššnipinėjęs 
iš RCMP separatistų PQ 
partijos naudai, negu sau
gumas sužinojęs iš jo... 
Tai, žinoma,jo pasakojama 
istorija. Kaip iš tikrųjų 
buvo, netrukus paaiškės. 
Jau dabar jo tvirtinimai 
neatitinka saugumo skel
biamiems: P.Morin sakosi 
buvęs staiga užverbuotas 
1974 metais, o saugumo 
dokumentai rodo, kad jis 
jau 1949 m. buvo jų agen
tas; C. Morin tvirtina ga
vęs už pranešimus apie
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LANDSBERGIO TELEGRAMA JELCIN’UI KLB KRAŠTO VALDYBOS PASTOGĖJE

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirnlinin' 
kas Vytautas Landsbergis nusiuntė Rusijos prezidentui 
Borisui Jelcinui telegramą:

"Pone prezidente,
Nepriklausomos Lietuvos teritorijoje esanti kariuome

nė, kuri turėtų gerbti jos įstatymus ir yra Rusijos juri
sdikcijoje, šiandien pažeidinėja! tiek tarptautinius Rusijos 
įsipareigojimus., tiek ir elgesioįšalyje, su kuria nekariau
ja, normas. Kariniai aerodronta Kazlų Rūdoje netoli Kau
no ir Kėdainiuose dabar naudofemi musų uždraustam nau
jų kariuomenės kontingentų įyedimui. Tai neteisėta ir 
pabrėžiamai įžūli akcija, nęliginant įsiveržimas. Mano 
reikalavimai šiuo klausimu, klJiuos pats išdėsčiau genero
lui'V. MibonovYii, ignoruojantį^ įtampa aplink aerodromus 
didėja. Prašau Jus kaip Rusijos prezidentą ir Gynybos 
ministrą duoti nurodymus nutraukti-' šias akcijas ir pir
miausia pašalinti iš Lietuvos teritorijos šiuos naujus , 
Jums pavaldžios kariuomenės kontingentus".

/ELTA, / ELTA, Vilnius /

KAS OPONUOJA LIETUVOS VYRIAUSYBEI

Vilniaus ELTA rašo, kad puolimai prieš Lietuvos 
Respublikos vyriausype tesiąsi. Atsakydama savo kriti
kams, vyriausybe išplatino pareiškimą, kuriame taip pat 
rašoma, kad "Pastaruoju njetu, artėjant rinkimams ir 
paaštrėjus Respublikos vidaus politinei situacijai, vyriau
sybes oponentai bet 
dyta ekonominiu ir 
ma ne pateikiant rimtus kritinius argumentus ar konstruk 
tyvius, racionalesnius 
viską neigiant, op sruojant nepagristais teisiniais ar net 
prasimanymais". C'i 
būti prasimanytais

kokiais budais bando sumenkinti vyk- 
socialiniu reformų politika. Oponuoja-

* Bal. 16 d. tuoj po KLB švietimo ir kultūros suvažia
vimo įvyko KLB apylinkių antrasis suvažiavimas. Jame 
dalyvavo Lietuvos garbės konsulas Kanadai Haris Lapas 
ir painformavo susirinkusius apie Lietuvos pilietybės pa
žymėjimų gavimą ir galimybę Kanadoje gyvenantiems 
Lietuvos piliečiams dalyvauti referendume gegužės 23 d. 
Jame bus balsuojamas Lietuvos prezidento klausimas, gal 
dar ir kokie kiti. (Tuo tarpu žinių nesama).

* Devintosios Tautinių šokių šventės reikalu pranešimą 
padarė Vyt. Bireta. Po trumpų diskusijų nutarta TŠ šven
tės vajuje surinktomis lėšomis paremti tautinių šokių 
grupes, vykstančias į šventę; taipgi dar vieną kurią nors 
grupę iš Pietų Amerikos.

* Milijonihlo Vajaus pabaiga numatoma š.m. spalio 3 Į - 
lapkr. 1 d.d. KLB Tarybos suvažiavimo metu, Taupant 
lėšas, nutarta nekviesti jokių svečių iš Lietuvos, o pa
gerbti aukotojus Kanados lietuvius.

* Skubus ir labai rimtas reikalas - tai visų bendros pas
tangos kreiptis į Kanados valdžios pareigūnus, parlamen
tarus ir visus kitus įtakingus asmenis, prašant pagalbos 
spausti Rusijos vyriausybę, kad iki šių metų pabaigos, 
butų išvesta visa buvusi Sovietų Sąjungos kariuomene.

KLB visuomeninės k- jos pirm. Alg. Eimantas yra pa
ruošęs laiškų pavyzdžius ir išsiuntinėjęs apylinkėms, pra
šydamas greitai reaguoti ir be perstojo atakuoti valdžios 
žmones. Laiškai turi tūkstančiais plūsti į Ottawą ir nesu
stoti, kol bus matomi kokie nors rezultatai. To prašo ne 
tik KLB, bet ir Lietuvos vyriausybė. Tai labai svarbus ir 
bendras uždavinys visiems! KLB Inf.

nei vyriausybes pasiūlymus, bet 
. _ aio ai net <

urbut, korektūros klaida, gal turėjo / Laiškų tekstų pavyzdžiai anglų kalba atspausdinti 2 psl./ 
caltinimais", ar pan.Red.).

Vyriausybe pistebi, kad nuolat kritikuojantys
politika asmenys e r grupes per praėjusius metus nesuge-
bėjo paruošti nei 
pateikti esminiu phsiulymu, svarbesnio Įstatymo ar nuta
rimo ekonomikos r sformos klausimais.

Be to, pasta
se, taip ju ir teh
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pas Danutę Sysak- 
K.L.Bendruomenės rastinėje,

ir rastinės vedėja 
A.Juozapavičių, skambinant tel: 239-0995.

uoju metu vengiama dalyuvauti viešo- 
vizijos, diskusijose, aptariant

nes reformos klaisimus. Susidaro įspūdis, kad kai kam LIETUVIŲ NAMŲ RASTINĖJE
patogiau spaudoje 
vykstančias reforn 
šalininkus "teisti" 
sybe.

skelbti monologus, neigti Lietuvoje c. MnMA T TYTr 
as, o ekonomines reformos politikos °1 ONAI IT lt, 
slapta už uždaru duru,-pažymi vyriau- PAS FONDO ĮGALIOTINIUS

/ELTA, Vilnius/
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is Marc- 
tet kol 
;inta nei 
■aštiškais

500-800 dolerių 
m as 
apie 6000 dolerių, 
aiškina, kad apie 
tavimą. žinojęs I 9nė 
vesque ir buvęs 
teisingumo ministt 
Andrė Bėdard, 
kas tai nepatvi 
Bedard'o, nei
dokumentais. Tai; 
kosi, 
už 
savo 
Quebecois, 
nepatvirtinta dokijnentais.

Jo teigimai, 
esą vedžiojęs F ZMP 
nosies, kvepia jai 
teringu snobizmu 
riausiai 
būtų buvę. Ar t 
taip pat paaiškės etrukus. 
Viena betgi jau 
separatistų elito 
sėdėjo ambicin>s. 
suktas ir persik mbinavęs 
pseudo-intelektual

kad visus 
agentavimą 

parapijai 
Tai

pat sa- 
pinigus 

atidavęs 
r Parti 
kol kas

jog jis 
už 

charak- 
Jis tik- 

norėtų, cad taip 
ip buvo,

aaiškėjo: 
viršūnėje 

bet

su-

kompromitavęs separatizmo 
sąjūdį ir jo ideologus. Pa
našiai apie tai yra prasita
ręs ir PQ vadas J.Parizeau. 
Šį kartą su jo nuomone 
šimtnauošimtiniai galima 
sutikti.
TRAGEDIJA NOVA 
SCOTIA KASYKLOSE

Sekmadieni, gegužės 
mėn. 10 d. Westry kasyklose 
-apie 130 km. į šiaurės 
rytus nuo Halifax'o, įvyko 
sprogimas kasyklose* 350 
metrų gylyje, susikoncen
travus nuodingoms dujoms.

Iki dabar rasta 11 jaunų 
negyvų kasyklų darbininkų, 
ir mažai vilčių, kad likusie
ji 15 kitų požemiuose bus 
rasti gyvi.

Nelaimei ištikus, paaš
trėjo kaltinimai Curragh 
kasyklų bendrovei. Unijų 
vadai, bandantieji suburti 
Westray’s kasyklų 225 dar
bininkus, kalba, kad jie 
buvę nepakankamai paruoš

UŽPILDYTOS ANKETOS PRIVALO BŪTI GRĄŽIN
TOS NE VĖLIAU KAIP S.M.GEGUŽĖS MĖN.31 D. 

Prašymai be anketų nebus svarstomi. K.L.F.

P.S. Kanados Lietuvių Fondo adresas: 1573 Bloor St.West 
Toronto, Ont. M6P 1A6

tus, uostus ir lėktuvų aero
dromus, nes buvusi sovietų 
kariuomenė ne tik neišvyks- 
ta, o atvyksta nauji karei
viai arba į išvykstančių 
vietą atkeliauja nauji rusų 
daliniai.

ti kasyklų darbams ir ne
turėjo pakankamai apsau
gos priemonių, ištikus stai
giai nelaimei.

Courragh b-vė tvirtino, 
kad Westroy kasyklų vado
vybė buvo gavusi žymenį 
už rūpestį saugumu iš Ka
nados Metalurgijos ir Aly
vos Kasyklų Instituto.

Nežiūrint to, atrodo, 
tos priemonės nebuvo pa
kankamos. ši akmens ang
lių kasykla gali būti iš 
viso uždaryta.

• ESTIJOS vyriausybė pa
skelbė, kad pradės tikrinti 
savo sienų perėjimo punk -

• RYGOS Radijas prieš 
porą savaičių pranešė, kad 
du MIG-27 tipo buv.sovietų 
ginkluotų pajėgų lėktuvai 
sudužo Latvijoje tą pačia 
dieną, nors jie nesusidūrė.

Abudu pilotai užsimušė. 
Latvijos vyriausybė .tačiau, 
nebuvo painformuota apie 
šių svetimos valstybes 
lėktuvų skridimus.
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KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENĖS KRAŠTO VAL
VALDYBA prašo visus lietuvius pastoviai raginti Ka
nados valdžią, visokiais budais, kad ji tarpininkautų, 
buv.Sovieti£ Sąjungos karinių^ pajėgu repatriavimui, 
nes tai tebėra aukščiausioji pirmenybe laisvos Lietu
vos atstatymo eigoje. Žemiau- adresai ir tekstai anglų 
kalba laiškams, kuriuos galima, jei norima, panaudoti.

VYKSTANTIEMS IS JAV Į LIETUVĄ !
Consulate General of Lithuania

4 1 WEST OZNO STKCCr '

NEW ro<«K. N T <0024

Atvykstantys į Lietuvos Respubliką turi turėti galio
jančią Lietuvos Konsulato užsienyje ar Lietuvos pasienio 
tarnybos išduotą vizą tiems, kurie keliauja iš valstybių, 
kuriose dar nėra Lietuvos atstovybių.

Lietuvos Ambasada ir Konsulatai JAV išduoda daugkartinio 
įvažiavimo vizas galiojančias tris mėnesius. Pagal Lietu
vos - JAV sutarimą, po 1992 m. kovo pirmos dienos, vizų 
mokestis panaikintus. Dvidešimt penki doleriai $25.00 ima
mi kanceliarinėms išlaidoms padengti.

Generalin:ai konsulatai New Yorke ir Los Angels išduoda 
įklijuojamas vizas, tad vizos prašantis su anketa gali at
siųsti savo paso nuotrauką to puslapio, kuriame yra foto
grafija. Prašančiam bus pasiųsta viza, kurią jis pets įsi- 
klijuos savo paso vizos skirtam puslapyje. Arba jis gali su 
anketa atsiųsti savo pasą, kuriame bus įklijuota viza ir 
pasas grąžintas.

Vizos normaliai išduodamos vavaitės bėgyje gavus užpildy
tas anketas, tačiau ypatingais atvejais viza gali būti išduo 
ta per 24 vai. Procesui pagreitinti, vizos prašantys asme
nys turi parūpinti apmokėtą "espress-pašto" voką, sąskai
tos numerį, ar įdėti papildomą 10 dolerių sumą.

RAŠANT -HOUSE OF COMMONS” ADRESU NEREIKIA
PAŠTO ŽENKLU

Hon. Barbara McDougall, P.C., M.P.
Secretary of State for External Affairs 
231 West Block, 
House of Commons
Ottawa, Ont.
KIA 0A6

Hon. Michael Wilson, P.C., M.P. 
Minsiter for International Trade 
515-S Centre Block 
House of Commons 
Ottawa, Ont.
KIA 0A6

Asmenys, nenorintys siųsti savo 
įdedamųjų vizų iš:

Ąmb. Anicetas Simutis
Consulate General' oTTithuania

Mr. Vytautas Čekanauskas 
Čonsulate General of Lithuania

Po laiškais pasirašius, nepamirškite

pasų paštu, gali prašyti

41 West 82nd Street 
New York, N.Y. 10024 
Tel.:212 877-4552

3236 N. Sawtocth Court 
Westlake Vilage, CA 91362 
Tel: 805 496-5324

Rt. Hon. 
Minister 
165 East 
House of 
Ottawa, i
KIA 0A6

Joe Clark, P.C., M.P.
• of State for Constitutional Affairs 
Block, 
Commons
Ont.

Dear Sir / Madam,

Mr /Mr s . t M.P. 
House of Commons
Ottawa, Ont.
KIA 0A6

is still on our territory and shows no
The much publicized withdrawal of Red

pridėti savo varda ir jadresą.1

approximately 50,000 forme

ir

savo

apylinkėSincerely,

Woerner, upon his visit t

Rašykime

The Lithuanian president, Vytautas Landsbergis, has recently
reiterated:"a foreign army
sincere desire to leave".
Army troops from Lithuania
soldiers have departed

on 3 March, 1991 was a sham. Only 103

NATO Secretary General, Manfred
Lithuania on 15-16 March 1992, found
Soviet troops still strongly entrenched on the Lithuanian soil

An alien army on sovereign territory can not be tolerated.
Canada's intervention is requested to help expedite the departure
of forces of occupation from Lithuania.

Dear Sir/Madam Parlamėnto

Canada was among the first countries to recognize the atstovai is.

independence of Lithuania on 2 6 August, 1991. It was expected
that Lithuania assume the total control of its own affairs
immediately thereafter. However, even today, that eventuality
has not occurred, for the Red Army is still firmly entrenched on
Lithuanian soil.

The much publicized withdrawal of these foreign troops on 3 
March 1991, resulted in the departure of only 103 individuals. 
It is estimated that approximately 50,000 troops are still 
stationed in Lithuania.

Dear---------------------- ,

I would like to take this opportunity to thank you for 
your continuing support of emerging issues in Lithuania 
over the years, and especially for endeavours which 
helped reinstate Lithuania’s indpependence.

Although progress has been made to establish democracy in 
Lithuania, I would like to ask for the Canadian 
government’s asisstance to pressure Moscow to withdraw 
troops from Lithuanian soil. I also look forward to your 
continued support for every effort made to asissit 
Lithuania in establishing a strong, democratic form of 
government, as well as building a strong economy, with 
assistance from Canada.

Yours truly,

Dear Sir/Madam,

Recognition of re-established "de facto" independence in 
Lithuania has enhanced the international stature of 
Canada and gained the appreciation of Lithuanians 
worldwide. There is, however, a matter of great import to 
the Lithuanian people in which the Canadian government 
could again provide invaluable assistance.

A concern exists over the fact that the Red Army is 
still firmly encamped on the soil of Lithuania. Soviet 
incursion on the sovereignty of Lithuania cannot, and 
must not, continue, for it suppresses the evolvement of 
democracy.

I urge you to approach the Canadian government with a 
request to exert pressure on the Kremlin to remove the 
army of occupation from Lithuania without delay.

Sincerely,

1

It is of paramount urgency that the armed forces of the 
former Soviet Union withdraw from the sovereign state of 
Lithuania. The presence of the alien military units, in the 
territory of Lithuania, endangers not only its citizens, but also 
the process of democratization.The Lithuanian government alone is

Dear Sir/Madam, .

Canada has recognized the re-establishment of Lithuanian 
independence. Unfortunately, the Red Army has ignored 
such convention and is still firmly encamped on 
Lithuanian soil.

It is imperative that the Soviet armed forces depart from 
the Republic of Lithuania. The continuing deployment of 
foreign troops within the borders of Lithuania cannot, 
and must not, be tolerated.

powerless to act against the armed might of the occupying force. The Canadian government can help resolve this problem by 
exerting its influence to repatriate the army of occupa
tion without delay.

All Canadians of Lithuanian heritage request the government 
of Canada to intervene in the resolution of the existing 
stalemate and pressure Russia to repatriate its soldiers without 
delay. Yours truly,
2 psi.

Your ongoing support for freedom and democracy is well 
known and very much appreciated.

Sincerely,
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



B g KALTĖS Valentinas Gustainis

/Autorius praleido 15 mėty Sibire, tremtyje ir lageriuo
se. Spausdiname ištrauk* ii neseniai Lietuvoje pasiro
džiusios jo knygos. Red./.

/ pabaiga /
Bet mes nebūtume taip gerai įsikūrę ir visi taip pui

kiai apsirengę, jei ne tikrai gausios dovanos iš užjūrio. 
Daugiausia mus šelpė Magdalena Avietėnaitė, žmonos se
suo, ir mano paties vienintelis brolis Antanas, kuris aną 
neužmirštamą birželio 14 d. rytą suskubo pasislėpti Ne
muno šlaito krūmuose. Kokia laimė, kad jis išvengė Kras- 
lagor kur didelė jo rango vyrų dauguma jau pirmą žiemą 
atsisveikino su gyvenimu. įsikūręs "anapus balos" (taip Va
karų kontinentas buvo vadinamas jau "Varpo" laikais), sun
kiai dirbdamas brolis Antanas prasisiekė tiek, kad ne tik 
pats gerai gyvena, bet dar ir savo artimuosius Lietuvoje 
gana gausiai apdovanoja. Magdalena Avietėnaitė Lietuvos 
nepriklausomybės laikais buvo plačiai žinoma kaip spau
dos sferų darbininke. Nelaukdama, kol ją ištiks mylimos 
sesers Izabelės likimas, ji taip pat pasitraukė "už balos", 
tenai įsikūrė, gavo darbą pagal savo išsimokslinimą ir 
sugebėjimus. Pati sau nekrovė jokių turtų, visa, ką už
dirba, nutarė paskirti pagalbai seseriai ir kitiems arti
miesiems.

Nuo galvos iki kojų aprengti, pasijutome net elegantiš
ki, galutinai užmiršome tuos laikus, kai buvome pusnuo
giai baidyklės. Vaikai tapo savarankiški, pradėjo gauti 
atlyginimą už darbą ir ėmė jaustis nepatogiai, kad geroji 
teta ir dėdė dar vis dovanas siuntinėja. Keletą kartų abu
du vaikai gana kategoriškai reikalavo parašyti tetai ir dė 
dei, kad jau patys esame visu kuo aprūpinti, patys užsi
dirbame, gerai gyvename. Rašėme, ir ne' vieną kartą, 
ypač tetai. Bet atsakymas būdavo vienas - dovanas siųsti 
jiems esąs didelis malonumas, gal net didesnis, negu mums 
čia jas gauti.

Vertingų dalykų atsiuntė ir tokie žmonės, kurie patys 
gana nelengvai ten vertėsi. Pavyzdžiui, kadaise pas mus 
namų darbininke buvusi Zofija Kraujelienė. Tokio tautie
čių dosnumo ir solidarumo niekaip nesugebu paaiškinti 
kaip užuojauta nekaltai kentėjusiems. Žodis "deportacija" 
žiauriai skamba visomis kalbomis.

Gimtinėje atkutęs ir padoriai apsirengęs, nutariau 
pasidairyti, kokios permainos įvyko krašto gyvenime. No
rėjau apžiūrėti Vilnių, susitikti vieną kitą seną bičiulį. 
Paprašiau Augustiną Gricių, kad pasidomėtų, ar galėtų 
mane priimti Justas Paleckis. Praeityje, nors mūsų nuo
monės kai kuriais ideologijos klausimais skyrėsi, su Palec- 
kiu jokių nesusipratimų nesu turėjęs. Pažinojau jį kaip 
nuoširdų žmogų, gerą lietuvį, ir tiek. Norėjau jam pasiro
dyti, priminti, kad tebesu gyvas ir dar norėčiau padirbė
ti toje srityje, kuri kadaise buvo mano kasdienine duona. 
Paskutinį kartą su Justu Paleckiu buvau susitikęs anų 
laikų prezidentūroje 1940 m. birželio antroje pusėje - 
buvau iškviestas kaip ELTOS direktorius referuoti jam 
apie tarptautinę padėtį, kuri tuomet buvo labai nepapras
ta ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Justą Palec
kį tada radau tame pačiame kabinete, kuriame prieš tai 
daug kartų esu matęs Antaną Smetoną. Atsisveikindamas 
jis pasakė ir toliau prašysiąs 5 mane referuoti apie tarp
tautinius įvykius, kai tik jis turėsiąs bent kiek laikę. Ta
čiau berods, rytojaus dieną buvo paskirtas kitas lELTOS 
direktorius, ir si pareiga savaime atkrito.

Nuo . 1940 m. vasaros iki 1958-ųjų žięmos praėjo be
maž aštuoniolika metų. Pasikeičiau aš, pasikeitė, be abe
jo ir Justas Paleckis. Kai Gricius pranešė, kad Paleckis 
apie mane atsiliepiąs^ draugiškai ir sutinkąs priimti, skir
tą valandą be jokio širdies drebėjimo, visai gerai nusitei
kęs ėjau į jo įstaigą. Neįsvaizdavau, kaip ir kokiu tonu 
prasidės mudviejų pokalbis. Ar tai bus Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo Pirmininko susitikimas su buvusiu 
represuotu ir nieko nereiškiančiu piliečiu, o gal įvyks 
draugiškas senų pažįstamų pasikalbėjimas apie asmeninius 
dalykus?

Vos įžengęs į didelį jaukų kabinetą, pamačiau Paleckį 
sėdintį už stalo. Pasisveikinau, jis atsakė ir iš savo ker
tės išėjo priešpriešiais. Susitikome beveik pusiaukelėje. 
Paleckis draugiškai ištiesė man ranką, be jokių ceremoni
jų pakvietė sėsti prie kabinetinio staliuko ir pats čia at
sisėdo. Pradėjome kalbėtis.

- Seniai tavęs nemačiau, - tarė Paleckis, - net neži
nojau, kur tu. Kartą užsienyje vienas žurnalistas manęs 
paklausė, kur dingęs jo draugas Gustainis, bet aš negalė
jau jam tiksliai atsakyti. Na, tai papasakok, kaip gyvuoji 
ką veiki?

Ir aš jam gana glaustai papasakojau, kas man per 
tuos keliolika metų buvo nutikę. Praėjo kone valanda. 
Daugiausia, žinoma, kalbėjau aš, nes man nebuvo reikalo 
klausinėti, ką per tuos aštuoniolika metų veikė Paleckis. 
Mano odisėją jis išklausė gana atidžiai, paklausė dar apie 
vieno kito bendro pažįstamo likimą. Draugiškam pokal
biui baigiantis, jau sustojus prie durų, aš užsiminiau, kad 
norėčiau išnaudoti svetimų kalbų bagažą ir būčiau jam, 
Preziudiumo Pirmininkui, dėkingas, jeigu jis padėtų man 
gauti atitinkamo darbo.

- Prie tavęs mūsų įstaigos dar turi priprasti, kad jos 
tavęs nebijotų, - pareiškė Paleckis. - Ką gi, mes, bolševi
kai, esame humaniški, padoriais žmonėmis rūpinamės, jų 
neatstumiame. Apie tave pakalbėsime. Bet... žiūrėk! - 
draugiškai pagrūmojo man smiliumi, - nedaryk kvailysčių!

Jutau, kad Paleckio lūpose sakinys "mes bolševikai 
esame humaniški" skambėjo tikrai nuoširdžiai. Paties Pa
leckio humaniškumu niekad ir suabejojęs nebuvau. į jo 
draugišką priminimą nedaryti kvailysčių, atsakiau:

- Esu realistas, gerai žinau, kad niekad neverta nei 
prieš vėją pūsti, nei kakta sienos mušti.

Paleckis rekomendavo mane Grožinės literatūros lei
dyklos direktoriui Jonui Čekiui, kuris įtraukė mano pa
vardę į leidyklos vertėjų sąrašą. Jokių kitų prašymų Pa
leckiui neturėjau.

Po penkerių metų vėl aplankiau Justą Paleckį tame 
pačiame tarnybiniame kabinete. Kalbėjomės labai drau
giškai - apie savo šeimų reikalus, apie marčias ir žentus 
apie sveikatas ir pan. Šį kartą jau neturėjau ko prašyti. 
Tai, ko aną kartą prašiau, jis sąžiningai išpildė. Nenorė
jau Paleckiui skųstis, kad leidykla jau treti metai mane 
guodžia pažadais duoti darbo. Gal esu prastas vertėjas? 
Pakalbėjome ir apie atsiminimų rašymą. Pasisakiau, kad 
K. Korsakui esu įteikęs gerą pluoštą savo specialių atsi
minimų. Paleckis pritarė, reikia, sakė, surašyti ir kitos 
pusės atsiminimus, nes istorijai yra svarbus principas 
"Audiatur et altera pars" (Tebūnie išklausyta ir antroji 
1992. V.13 

pusė)... Visai nelauktai Paleckis ištarė mano taip vertina
mą lotynišką sentenciją.

Manau, kad tai, ką čia papasakojau, kaip tik ir yra 
toji "altera pars", kurią turėjo galvoje Justas Paleckis, 
ragindama* mane rašyti atsiminimus. Baigti norėčiau eita 
ta iš I. Erenburgo atsiminimų "Žmonės, metai, gyveni
mas": Lož vsesusčia i vsesilna, no, k sčiastju, ona ne 
večna". Griškabūdis, 1965 m. pavasaris

EPILOGAS

Kovo pabaigoje iš Maskvos atėjo man labai svarbus 
dokumentas RTFSR Aukščiausiasis teismas atsiuntė pažy
mą, datuotą 1967 m. kovo 11 d. . ___ ““___
teismo dokumente parašyta: "RTFSR Aukščiausiojo teis
mo baudžiamųjų bylų teisminės kolegijos 1967 rn. vasario 
9 d. nutartimi Oirotijos autonominės srities Oirotijos 
teismo nuosprendis, priimtas | 1946 m. kovo 4-5 dieną, 
dėl Gustainio Valentino, Vinco, gimusio 1896 metais, 
panaikinamas ir byla nutraukiama, nes nerasta nusikalti
mo sudėties.

Pil. Gustainis V.V. šioje baloje reabilituotas".

Vadinasi, Aukščiausiasis teismas^ patvirtino tai, kuo aš 
pats ir mano artimieji niekad nebuvome suabejoję, t.y. 
kad kalėjimuose ir lageriuose atlikinėjau ilgą bausmę, 
nepadaręs jokio nusikaltimo.| Ką; gi, tai didelė moralinė 
satisfakcija. Tuo turėtų džiaugtis ir plačioji visuomenė, 
matydama, kad šiais laikais /valstybės teisingumo organai 
netoleruoja nei neteisetumo, nei pavieniams piliečiams

Tame Aukščiausiojo

daugiau už mane, yra pripa- 
geras vardas, kai kuriems,

panasiais kaltinimais tikėda- 
kad kas nors galėtų būti

netoleruoja nei neteisetumo, 
padarytų skriaudų...

Dabar reabilituotųjų y a daug. Nemaža pažįstamų 
vyrų ir moterų, iškentėjusių daugiau už mane, yra pripa
žinti nekaltais, grąžintas j 
deja, po mirties. Tarp reabftituotųjų yra ir mane Norils- 
ko etapiniuose lageriuose kčmisavęs bei nuo distrofijos 
gydę medikai dr. Margulis’ ir prof. Haskinas, kuriuodu 
buvo pasmerkti ilgus metu kalėti už -horribile dietu!- 
(Baisu ir pasakyti!) - rašyte jo Maksimo Gorkio nunuodiji- 
mą, (sic!). Žinoma, nei man, 
absurdas netilpo „ galvoje, 
buvo toks fantastiškas, kad 
vo apie jį nuteistiesiems r et užsiminti. Tačiau daugelis 
"blatnųjų" - urkių- tokiais i‘ 
vo; jie negalėjo įsivaizduc ;i 
įmestas į kalėjimą ar lagei be jokios kaltės. Matyt, ma
tuodavo savo matu. Gal dėf ' 
niekindavo, laikydavo ne ti 
priešais, net dėl savo bedi 
būtų šalyje "kontrikų", tai 
visi visko gautų pagal por 
plėšikauti, netektų už tai i 

Džiaugiuosi sužinojęs,.
mano pažįstamų lietuvių. __ 
mečių sutikau dar gyvą n t trylika metų lageriuose at
vergusią ir pripažintą nek{ ta Vandą Gineitienę, kuri taip 
sėkmingai mane gydė No ’ ’ 
Krasnojarske. Ir jos vyras 
nas inžinierius, reabilituots

to politinius kalinius jie taip 
valstybės, bet ir asmeniniais 
kaltindavo juos - esą jei ne

jau būtų sukurtas komunizmas, 
ikius, nereikėtų nei vogti, nei 
kalėjimuose sėdėti...

kad reabilituota nemaža gerų 
Jaugiau kaip po dviejų dešim- 
t trylika metų lageriuose at-

Isko persiunčiamajame punkte 
Lietuvos kariuomenės kapito- 

i, tiesa, po mirties.

Ir dar vienas dokum ntas (šio dokumento faksimilė 
buyp .paskelbta leidinyje!'Lietuvių archyvas". Bolševizmo 
mexai". L- Studijų^ biuro J&kiirtys, Kaunas, 1942, p. 37- 
45), verčia mane šį tą įrašyti šiame epiloge. Porai metų 
praėjus po to, kdi baigiau ’ rašyti atsiminimus, visai neti
kėtai pavyko dirstelėti į labai įdomų dokumentą, tiesio
giai susijusį su /1941 m. birželio masiniais trėmimais. 
Dabar tikrai įsilnkinau,| kad buvau iš anksto numatytas 
gabenti į specialuosius Ilagerius, kur netrukus turėjau ir 
galą gauti. Supritau, kad tik netikėtas žmonos susižeidi- 
mas per arešta išgelbėjo mane nuo mirties Kraslage.

Kai ką iš tJ mano matyto dokumento norėčiau paci
tuoti. Jame latpi smulkiai numatyta visa trėmimų eiga 
ir jų tikslas, iistrukciją išleido ir pasirašė tuometinis 
NKGB liaudies komisaro toavaduotojas, trečio rango vals
tybės saugumo Komisaras jSerovas.

NKGB insrukcijos 4rame punkte detaliai nurodoma, 
kaip turėjo būy vykdomas areštas ir ką leidžiama sumtie- 
siems pasiimti/

"Operacija/turi prasidėti švintant. įėjęs į tremiamojo 
namus, operayvinės grupės vyresnysis suvaro visą tremia
mojo šeimą įlvieną kambarį, imdamasis reikiamų priemo
nių, kad būtiijišvengta visokių ekscesų.

Patikrinėj šeimos sudėtį pagal sąrašą, išsiaiškina, kur 
yra tie, kurio trūksta, ir kiek yra ligonių, po to pareika
lauja atiduoj ginklus... Po kratos tremiamiesiems paskel
biama, kadjjie yra vyriausybės nutarimu iškeldinami į 
kitas Sąjungos sritis.

Jiems leidžiama pasiimti daiktų ne daugiau kaip 100 
kg. svorio: 1) drabužių, 2) avalynės, 3) baltinių, 4) pataly
nės, 5) stalo indų, 6) virtuvinių indų, 7) maisto produktų 
vienam mėifesiui, 8) turimus pinigus, 9) lagaminą ar dėžę 
daiktams. ■ a s t a b a . Griozdiškų daiktų imti nere- 
komenduojKTia. Tremiant kaimo kontingentą, leidžiama 
pasiimti smulkius žemdirbystės įrankius - kirvius, pjūklus 
ir kitus cffliktus, kurie surišami ir supakuojami atskirai, o 
žmones sodinant į ešaloną, sukraunami skyrium nuo bend
rų daikto j į specialiai tam skirtus prekinius vagonus".

O štai penktasis šio dokumeto punktas vadinosi "Poria- 
dok razdelenija semji vyseliajemovo ot glavy", taigi, kaip 
vykdyti šeimų išardymą. Dėl šio punkto ypatingos reikš
mės ve rta jį visą pacituoti:

"Daugt tremiamųjų numatyta areštuoti ir išskirstyti po 
specialiuosius lagerius, o jų šeimos vyks į specialaus ap- 
gyvendtfii1710 vietas tolimose srityse, bet išsiuntimo opera
ciją reikia daryti vienu metu ir šeimos nariams, ir jų 
galvoms, neskelbiant jiems apie būsimą išskyrimą. Atli
kus kiptą ir įforminus atitinkamus dokumentus, tremiamo
jo bute ^operatyvinis darbuotojas užpildo dokumentus šei
mos galvai ir sudeda į jo asmens bylą, o šeimos nariams 
parengtus dokumentus sudeda skyrium, į jų bylą.

stoties visa šeima vežama viename vežime, ir tik 
ten šeimų galvos talpinamos skyrium nuo šeimų - specia
liai šeimų galvoms skirtame vagone.

Šeimos galvą įspėti, kad asmeninius vyriškus daiktus 
susidėtų į atskirą lagaminą, motyvuojant tuo, kad tremia
mieji ivyrai turės pereiti sanitarinį apdorojimą skyrium 
nuo! moterų ir vaikų.

Stotyse šeimų galvas, kurios turi būti areštuotos, suso
dinti i specialiai jierhs skirtus vagonus, kuriuos nurodinės 
tarti tikslui paskirtas operatyvinis darbuotojas..."

Dabar man visiškai aišku, kad Pilviškių geležinkelio stotys 
jej turėjau būti nuo šeimos atskirtas, nes NKGB karinin
kas, ^vadovavęs mūsų trėmimui, mane tikrai įspėjo vyriš-

EŠELONU BROLIAI

ESelonų broliai,
Ešelonų sesės,
Niekam neišdavę mūsų Lietuvos,
Lageriuos kalėję,
Tremtyje kentėję,
Žuvę del tėvynės svetimuos kraštuos.

ESelonų broliai,
Ešelonų, sesės,
Sielos nepalaužtos vėjų atšiaurių.
Ak, nesigailėjo,
Ak, nesudrebėjo
Akmeninės Širdys budelių žiaurių.

Ešelonų broliai,
ESelonų sesės,
Kaulelius palikę ledjurio Saly,
Verkia jūsų pievos,
Verkia gailios rasos.
Verkia tėviškėlės uosiai pakely.

Ešelonų broliai,
ESelonų. sesės,
Genocido aukos Nemuno krantuos,
Nekaltus mus baudė,
Priespaudoj mus skriaudė, 
Žemė nesugėrė ašarų tautos.

ESelonų broliai,
ESelonų sesės,
Lietuvos vargdieniai 0 dvasios milžinai,
Žinom ir žinosim,
Mirdami kartosim:
Lietuva - Tėvynė musu amžinai.

nei kam kitam panašiam toks 
Sufabrikuotasis apkaltinimas 

padoriam žmogui drovu būda-

/IS:"Sibiro Tremtinių Dainos. Žodžiai Antaninos Garmutės/.

kus daiktus susidėti skyrium, nes būsianti dar "sanobra- 
botka muščinam otdelno ot ženščin i detei"... Be to, ir 
mano atsakymus į klausimus jis užsirašinėjo atskirame 
lape. Tik kai susižeidusi ir nepaprastai susijaudinusi žmo
na apalpo, o aš priekaištingai paklausiau "Čto delajet 
ruskij oficer, kogda s damoi takoję nesčastje?", jis nu
traukė anketos pildymą, paskubino mus išgabenti iš namų 
ir tik Pilviškių geležinkelio stotyje, mane pasišaukęs prie 
palangės, užbaigė tvarkyti tą anketą, o as turėjau progą 
paprašyti, kad būtų atsižvelgta^ į žmonos susižeidimą ir 
leista man važiuoti drauge su šeima. Jis patenkino mano 
prašymą, nes, matyt, žinojo, kad dar bus laiko mane 
areštuoti ir pasiųsti į specialiuosius lagerius.

Masinis nekaltų žmonių trėmimas is gimtojo krašto pa
darė siaubingą įspūdį visai liaudžiai. Net ir šiandien nega
liu atsikratyti minties, kad toks žmonių įerzinimas pačia- 
me priešo pasienyje, prieš pat prasidedant karo veiks
mams, tegalėjo būti padiktuotas arba sąmoningo sabotažo 
arba begalinės kvailybės. įvykdyta Serovo instrukcija dau
gybę mano tautiečių nuteikė prieš tarybinę santvarką, 
paskatino juos į vokiečius žiūrėti kaip į išvaduotojus. 
Šiaip ar taip, o slaptoji instrukcija iškilo viešumon. Pa
skelbti ir įvairūs kiti slapti dokumentai, iš kurių, paaiškė
jo, kad antitarybiniu elementu laikomi visi bent kiek 
vienaip ar kitaip prisidėję prie nepriklausomos Lietuvos 
kūrimo: visų polininių partijų - krikščionių demokratų, 
valstiečių liaudininkų, tautininkų, socialdemokratų - nariai 
taip pat visi Lietuvos kariuomenės savanoriai, šauliai ir 
kitų tautinių organizacijų nariai. Beje, prie antitarybinio 
elemento Pabaltijos respublikose buvo priskirtos ir prosti
tutės. Matyt, šia kategorija norėta "pagardinti" vadinamą
jį antitarybinį elementą.

Tai argi nesuprantama, kad Raudonosios Armijos bijo
jo daugybė dorų Lietuvos žmonių, nepriklausomybės lai
kais dalyvavusių politiniame ar kultūriniame darbe? Todėl 
tiek daug savo šeimas mylinčių vyrų paskubomis išbėgo į 
Vakarus, dėl įvarių priežasčių nespėję kartu pasiimti 
šeimų? Vieni bėgo bijodami bausmės už tai, kad talkinin
kavo vokiečiams, kiti prie jokios nusikalstamos veiklos ne
buvo prisidėję, bet gimtinėje pasilikti vis tiek bijojo, nes 
turėjo nemaža pavyzdžių, kai tokie pat visai nekalti žmo
nės buvo išsiųsti į sunaikinimo lagerius.

Esu giliausiai įsitikinęs: jei karo išvakarėse nebūtų bu
vusi vykdoma toji NKGB instrukcija, tai pirmosiomis 
karo dienomis Raudonajai Armijai Lietuvoje būtų buvę 
daug lengviau laikytis prieš vokiečius, daug mažiau lietu
vių būtų talikininkavę vokiečiams, daug mažiau būtų bu
vę miškinių, taigi ir daug mažiau nekalto, brolžudiškuose 
susirėmimuose beprasmiškai pralieto kraujo būtų tekę su
gerti Lietuvos žemei. Manau, kad NKGB veiksmai Lietu
voje 1941 m. daugiau pasitarnavo vokiečiams negu Raudo
najai Armijai. Istorikas, kuris remiasi dėsniu "audiatur et 
altera pars", vertindamas tą Lietuvos laikotarpį, pirmiau
sia turės pabrėžti, kad abi pusės padarė daug klaidų, ku
rių padariniai buvo labai tragiški. Ar gali jas atleisti nu
kentėjusieji? Aš pats, kai jau esu gavęs mane liečiančios 
klaidos atitaisymo oficialų raštą, nesijaučiu turįs pagrin
do be galo pykti.
/ Pati "rehabilitacija" - turėtu vadintis ATSIPRAŠYMU.
Taip pat- priklausytu KOMPENSACIJA. Bet - ar išgau - 
si tu savaime suprantamu dalyku IS tu, kuriems bet ko - 
kia etika nėra suprantama... Red./.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!
Iki šiol šis fondas išleido per 700,000 dolerių lietuviškai 

kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi
talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai 
veiklai įvairiose srityse.

Sudarydami testamentus, bent dalį turto palikime 
Kanados lietuvių fondui (Lithuanian-Canadian Foundation).

Tapkime šio fondo nariais ir aukokime jam! Visos 
aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.
Testamentines ir kitas aukas siųsti:

Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P1A6.

Šio fondo šūkis: “Kapitalas Lietuvai, palūkanos — 
lietuvybei išeivijoje!“

3 psl.



ROMO KALANTOS kapas Kauno kapinėse.

EVENTSRENGINIAI

Rengia:JAV ir KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENES
9300 W Bryn Mawr Avė

CELEBRATION OF FREEDOM

Celebration of Freedom

Sponsored by

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

1Ū vąl ryto PA 
Lietuvių Evangi 
bažnyčioje, 662

IX IŠEIVIJOS LIETUVIŲ 
tautinių Šokių Švente

kirtas Lietuvos Respublikos 
Tautinio Saugumo tarnybos 
generaliniu direktoriumi.

2 vai p.p ŠOKI' 
Rosemont Horizo 
Rosemont, IL

rtas: 
miui. 
piems 
įms.

VENTE
>920 N. Mannheim Rd

.IETUS 
O UŽ- 
"siųšTT

lŪMam CHURCH SERVICES
Lithuanian Evangelical-Lutheran Home Church
6641 S. Troy St., Chicago, IL

NINTH LITHUANIAN 
FOLK DANCE FESTIVAL

liepos mėn -f d. j 
SUSIPA2INI 
5620 S Claren

Padienį, 7:30 r. v.
O VAKARAS. Jaunimo Centras, 
pt Ave., Chicago, IL

liepos mėn y d., 
1030 va J. ryto j 
švč. Mergelės I 
Washtenaw Avi

nadienį
ilmingos SV. MIŠIOS 
.rijos Gimimo bažnyčioje 
ir 69th St., Chicago, IL

2:00 p.m. FOLK DANCE FESTIVAL
Rosemont Horizon, 6920 N. Mannheim Rd 
Rosemont, IL

akių 
pirmąją 

siunta

LAUKIAMAS ir JAV viceprez. DON QUAYLE

šokio Sūkury — Lietuva firdy

6 vai. vai:. BAN]
Hyatt Regency 0 
Rosemont, IL

Nijolfe
KIS LIE LIUS

Kviečiame Jus šioje džiaugsmo šventėje dalyvauti ir 
kartu su visa lietuviškąja išeivija atšvęsti Tėvynės 
Lietu vos laisvės atga vimą. pripažinimą Mes visi to 
tikslo daugelį metų siekėme. Tiksli) atsiekus, 
jun kimūs į šokio sūkury auskime tikri) lietuviško 
džiaugsmo audinį su laisvąja Lietuva širdyse.

ŠOKIO SŪKURY — LIETUVA ŠIRDY

The Ninth Lithuanian Folk Dance Festival will take 
place on July J, 1992at the Rosemont Horizon Over 
2,000 folk dancers from North and South America 
Australia and Furope will be performing together 
in celebration of Lithuania s independence. A 
special guest group from Lithuania will also be 
participating

lą ir į. Pasaulio 
Valdemaras Kutkus 
tas iš Užsienio

AMERICAN and CANADIAN LITHUANIAN 
---------------------CnMMHNTTTRS______________

it Lietuve 
jos 100-tl 
bus miniii 
m^n.23-25 j 
kur 1892 ri 
pradėjo ve 
ttvoje elekl

July d. Sat urday, 7:30 p m 
FRIENDSHIP DANCE. Lithuanian Youth Center, 
5620 S Claremont Ave., Chicago, IL

July 3. Sunday
1030am HIGH MASS
Nativity B.V.M. Church, Washtenaw Ave. and 

69th St., Chicago, IL

* Lietuvos vyriausybės pot
varkiu, Balys Gajauskas 
KLB veiklai Lietuvoje tirti 
komisijos pirmininkas, pas-

Taigi, Lietuvai bei lietuviams bus

♦ Sibiro platybėse dar esa
ma apie 70.000 lietuvių, 
tremtinių palikuonių.

6:00p m BANQUETS
HyaURegency O'Hare. 9300 W. Bryn Mawr Ave 
Rosemont, IL

* KAUNO LAIKAS infor
muoja, kad balandžio mėn.
i Kauną buvo atvykę gar
sios Vokietijos veirgonu, 
firmos SCHUCKE speėialis“! 
tai , kurie bandys pagerinti 
Vytauto Didžiojo Universi
teto didžiosios salės akus
tiką..

* Kauno Filharmonijos 
salėje balandžio mėn. 15 
d.jvyko Klaipėdos kompozi
torių kūrinių koncertas.

)S elektrifikaci- 
įsios sukaktuvės 

ds š.m. spalio
d. d. Rietave, 

,,Rietavo dvare 
cti pirmoji Lie- 
irinė.

ance
t 71sE 
įB0629 
į arba

kad liepos mėn. 2-ąją dienų 
, s "LITHUANIAN DAY", o 
d. savaite - Illinois valstijos 

2 d.. miesto centre, DA- 
cfrnas lietuvių tautinių šokių

į Iš Vilniaus pranešama, 
ad dar šiais metais numa- 
oma paleisti apyvarton 

i t ų, ir tokiu būdu sta- 
ilizuoti Lietuvos ekonomi-

lLDOS
;ų-Liuteronų Tėviškės 
Troy St., Chicago, IL

Ve in vite you to take part in this unique event and 
look forward to seeing you on July 3th at the 
Rosemont Horizon.

* Kaip rašo KAUNO LAI 
KAS, š.m. balandžio mėn.
13 d.buvo įteikti kaunie 
čiams pirmieji nauji Lietu
vos Respublikos pasai.

Edvardas § u 1 a i t i s
IX-JOJE išeivijos Lietuvių Tautinių Šokių šventeje, kuri 
įvyks liepos mėn. 5 d.,Rosemont Horizon patalpose prie 
Čikagos, dalyvaus 54 tautinių šokių grupės su daugiau 
negu 2.000 šokėjų iš viso pasaulio, įskaitant ir LIETUVĄ. 
Šalia to, bus ir dainininkų bei muzikantų, kurie palydės 
šokėjus.

Šventėje bus kelios dešimtys ypatingų garbės sve
čių, kurių tarpe tikimasi sulaukti ir JAV viceprez. DON 
QUAYLE. Jau galutinai pasirašyta sutartis su Rosemont 
Horizon salės vadovybe ir paaiškėjo, kad ta salė (su prie
dais) gali kainuoti iki 55.000 dolerių. Pagaliau atspausdin
ti ir šventės bilietai, kurie jau pradedami platinti, šiaip 
viskas vyksta gerai, tiktai aukos šiai šventei plaukia la
bel lėtai, kas kelia susirūpinimą rengėjų tarpe.

Tokios buvo pagrindinės mintys mėnesiniame šios 
šventės rengimo komiteto posėdyje, vykusiame balandžio 
mėn.22 d. "Seklyčios" patalpose Čikagoje.

* Vytautas Landsbergis, 
Lietuvos AT pirmininkas, 
neseniai sugrįžo iš Pary
žiaus ir ta proga Prancūzi
jos Respublikos prez.Fran- 
ęois Mitterand pranešė,kad 
š.m.gegužės mėn. viduryje 
aplankys Lietuvą ir pasira
šys draugystės ir abišalio 
bendradarbiavimo sutartis.

Atidarė dr.Petras Kisielius
Šį posėdį pradėjo rengimo komiteto pirm. dr.Petras 

Kisielius, o po jo pranrešimą padarė adv.Saulius Kuprys, 
kuris rūpinasi šventės teisiniais reikalais,iki šiol daugiau
sia rūpesčio turėjęs su patalpų nuomos sutarties pasira
šymu. Tačiau šis reikalas pagaliau buvo išspręstas ir da
bar jau ramiau galima atsidusti.

Šventės organizacinio komiteto vicep.Birutė Jasai
tienė savo pranešime kalbėjo apie iš kitų valstybių at
vykstančių tautinių šokių grupių paramą. Atvyksta ketu
rios grupės - trys iš Pietų Amerikos- Argentinos Inkaras, 
Dobilas, Brazilijos - Nemunas ir viena iš Lietuvos - Klai
pėdos - Vėtrungė.

Visos jos prašo pinigų kelionei. Nutarta paskirti 
po 10.000 dolerių. Patvirtinti ir šventės programos prane
šėjai: ANTANINA ŽMUIDZINAITĖ iš Rochester’io ir ED
VARDAS TUSKENIS iš Chicago*.

Iždininkas . Kostas Dočkus kalbėjo apie finansinius 
reikalus. Pažymėjo, kad iš mecenatų gauta apie 15.000 
dol., o mažesnėmis sumomis-11.000 dolerių.. Už užsakytus 
bilietus jau gauta 19.000 dolerių. Tačiau - teko išmokėti 
jau apie 45.000 dolerių. Taigi - laukiama daugiau aukų, 
kurių tikimasi ir už loterijos bilietus, kurie neseniai buvo 
išsiuntinėti.

Sekretorė Jūratė Budrienė kalbėjo apie užsakomus 
bilietus ir pasidžiaugė, kad iŠ kitų vietovių planuojami 
net autobusai su žiūrovais. Iš HAMILTON'© miesto KA
NADOJE atvyksta 3 tokie autobusai.

Pranešimų padarė patalpų techniškų reikalų koor
dinatorius Jonas Beržanskis. Išklausyti pranešimai litua
nistinių mokyklų šokėjų atstovės Reginos Kučienes, gar
bės svečių globos ir priėmimo komisijos vadovės Angelės 
Karnienės, banketo vadovės Marijos Rėmienės, lėšų telki
mo komisijos pirm.dr. Antano Razmos, propagandos anglų 
komisijps vedėjos Silvijos Foti, ryšių su valdžia komisijos 
vadovės Alės KięĮelienės, reklamos lietuviu kalba komisi
jos vadovo Broniaus Juodelio ir kitų.

Lekėčių 
Įmonė 
mtė 
ekonų 
15 tonas sker- 
jautus pinigus 
I pašaras be-

* Kauno Dramos Teatre 
š.m.balandžio mėn. 11 d.į- 
vyko ispanų rašytojo Fre- 
derico Garęia Lorca veika
lo JERMA premjera.

Darbai Vyksta Sklandžiai
Visi pranešėjai pasisakė, kad darbai vyksta gana 

sklandžiai ir su ypatingais sunkumais nesusiduriamą. Tik, 
kaip minėta, gerokai nusiskundžia žmonės, kurie tvarko 
piniginius reikalus (K.Dočkus ir dr.Razma).

Kadangi laiko iki šventės netaip jau daug beliko, 
visi komiteto ir komisijų nariai, atrodo, turės atsiraitoti 
rankoves ir dirbti dar daugiau, norint, kad ši šventė tik
rai gerai pasisektų ir ji Įeitu i tokių švenčių istoriją, 
kaip labiausiai pavykusi. O tam' galimybių yra, ir tai pri
klausys ne vien tik nuo komiteto nariu, bet ir nuo lietu
viškosios visuomenės - kiek ji finansiniai šią šventę pa
rems ir kiek mūsų tautiečių ateis jos pasižiūrėti. Šioje 
vietoje dar reikia pridėti, kad norint užpildyti nusamdytą 
salę (yra apie 14.000 vietų), būtų gerai, kad lietuviai pa
sikviestų - paragintų dalyvauti savo draugus amerikiečius 
bei kitataučius pasižiūrėti tokio grandiozinio spektaklio. 
Kadangi tautiniai šokiai yra visiems suprantami, tad kita
taučiams programą sekti nebūtų sunkumu.

* Už veiklą, kuri buvo 
priešinga Lietuvos vyriau
sybės sprendimui Įstoti 

Tarptautinį Valiutos Fon- 
Banką, 
atleis- 

Reikalų 
ninisterio pirmojo pavaduo- 
ojo pareigu.

inių šokių Šventės organizacinio Komiteto narės - Rasa PASKOClMIENĖ 
zio mėn.22 d. "Seklyeroje". Komiteto posėdyje, Šventės pirm. dr. Petras 

sekretore Jūrate Budriene. Nuotraukos Ed. Š

pareigų, nes am- 
Įs pareigos JAV 

šiuo metu viso

skirtas didelis 
dėmesys ir dabar priklauso nuo mūsų visų tautiečių, kiek 
jie PATYS PARODYS DĖMESIO. Norima palinkėti, kad 
tas dėmesys būtų galimai didesnis ir. kad Lietuvos ir lie
tuvių balsas galimai plačiau nuskambėtų.1

/Iš toliau užsisa' 
pridėkite savo ve 
adresu/._____________

Lietuvos min.pirmininkas 
ėdi minas Vagnorius priė- 
lė amerikiečio filantropo 
eorge Soros pasiūlymą 
nansuoti lietuvių ekono- 
listų studijas užsienyje.

IX—stos Išeivijos Lietuvių Tai 
P U PIENĖ posėdyje, sm .balai 
tariasi su adv. Regina NARŪNE NE

*7 Valstybinė 
lininkystės ' 
rajone išs] 
lietuviškų 
švedijjon- 1 
dienos, o už 
bus perkam 
konams.

Čia dar verta pridėti, 
numatoma paskelbti Cikagt je 
birželio mėn. 29 - liepos 5 d. 
" BALTIC DAY". Liepos mi n. 
LEY PLAZOJE yra numat 
šokėjų pasirodymas.

VIENU SAKINIU 
APIE LIETUVĄ.

How win Chis Festival differ from the eight 
previous7 The Ninth Lithuanian Folk Dance 
Festival will be the first Lithuanian cultural affair 
of this magnitude following the world's recognition 
ofLi th uania as a free nation. This Festival will be a 
joyous expression o f world Lith uanian unity and a 
true celebration of freedom.

Lietuvos atstovas prie 
/SVėntojo Sosto Vatikane 
Stasys Lozoraitis pasitrau
kė iš šių 
basadoriat 
reikalauja 
jo laiko.

ŠOKIŲ ŠVENTĖS į 
GALIMA IŠ ANKS 
ŠISAKYTI, arbaĮ 
AUKĄ šiuo adresu? 
IX Lithuanian Foltl 
Festival, 2713 Wį 
St.,St., CHICAGO,! 
USA. (Mokėti čeki 
’money order'/.

Iki šiol šis fondas išleido per 700,000 dolerių lietuviškai 
kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindįnis fondo kapi
talas yra neliečiamas, tiktai' palūkanos skiriamos lietuviškai 
veiklai įvairiose srityse.

Sudarydami testamentus, bent dalį turto palikime 
Kanados lietuvių fondui (Lithuanian-Canadian Foundation).

Tapkime šio fondo nariais ir aukokime jam! Visos 
aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių. 
Testamentines Ir kitas aukas siųsti:

Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor St W., 
Toronto, Ont M6P1A5.

1992 m liepos mėn 3 d. Rosemont Horizon stadione 
įvyks ZT išeivijos Lietuviu Tautiniu šokiu Švente 
Šventėje dalyvaus virš2,000šokėjų atstovaujančių 
30 tautinių šokių vienetų Programos dalyvių tarpe 
yra ne tik neseniai įsikūrusių ratelių bet ir 
vienetų, kurie šokių šventėse šoks net devintą 
kartą Atvyksta tautinių šokių vienetai iš Pietų 
Amerikos, Australijos, Furopos ir tikimasi susila ukti 
laisvąją Lietuvą atstovaujančios šokėjų grupės.

Kuo ši šventė skirsis nuo praėjusių aštuonių? , IK 
Išeivijos Lietuvių Tautinių Šokių Šventė bus 
pirmasis įseivi/os masinis renginys Lietuvai 
atgavus laisvę ir viso pasaulio pripažinimą Si 
šventė bus tikrosios laisvės džiaugsmo išraiška

Iki malonaus pasimatymo išeivijos lietuviu 
džiaugsmo šventėje, liepos mėn 3 d, Rosemont 
Horizon

K a i n o s:
• Šokiu šventės ko 
$20,- £15,- $10- a
• Banketai: $35-suai 
$20 - jaunimui/studi

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ

> - * 7 y < .... wy.
ws.s ■ -.<o %•-* -s t- i:

' - ' X i®1

auno Teatro soefelyje kryželiu pažymėtoje vietoje 1972 m. susi
degino Romas Kalanta reikalaudamas laisvės Lietuvai

1 r%Viši *



PIRMOJOJE KLB 
KULTŪROS IR ŠVIETIMO 
KOMISUOS SUVAŽIAVIMO 
DltNOJE Birutė Naglenė 

Po Lietuvos Nepriklauso
mybės pripažinimo, KLB 
Kultūros ir švietimo Komi
sijos surengtas suvažiavi
mas, įvykęs S.m.balandžio 
mėn.25 d-26 d.d.. reikš
mingai pavadintas MES 
ir 2001”. Tai nusako, pasi
keitus valstybinei Lietuvos 
situacijai, ir lietuvių išei
vijos Kanadoje rūpestį, 
kaip galima efektingiau 
išlaikyti lietuvybę čia 
ir _ kaip . tikslingiau padėti 
mūsų Tėvynei sunkiu atsi
kūrimo laiku.

Tiė aktualūs klausimai 
palietė visą musu išeiviją,
ne tiktai Kanadoje, taigi, 
ir ne nuostabu, kad tuojau 
po trumpo KLB Kultūros 
K-jos pirm. Dalios Skrins- 
kaitės- Viskontienės žodžio 
suvažiavusieji klausėsi 
iŠ JAV atvykusios dr.Dalios 
Katiliūtės-Boydstun paskai
tos.

Paskaitininke užimpona
vo guvių minčių perdavimu 
apžvelgiant ypač psicholo
ginę išeivijos reakciją i 
pasikeitusią padėtį Lietu
voje ir j jos pačios reikš
mę dabar.

Įsigilinti į jos kondensuo
ta * žodį, perduotas kelių 
psichologų ilgesnius pasisa
kymus ir kai kuriuos, gali
ma sakyti, netikėtus tvirti
nimus - neteko. Nebuvo 
po ranka paskaitos nuorašų. 
Klausytojai Įdėmiai seke 
paskaitininke, . tačiau ko 
nors iš esmės paklausti 
taip ir nebuvo progos. Tuo
jau sekė pertrauka ir po 
to punktualiai pradėtas 
pats simpoziumas ir disku
sijos.

Čia norėčiau pasakyti 
( ,ir ne vien mano vienos 
mintis), kad tokiai paskai
tai reikia skirti kokią 
visą popietę. Ir tiktai tai 
'vienai paskaitai. . Ji butu 
"sukę Risi Įdomių minčių 
pasikeitimą. Iškiltu ir. sa
votiški skirtumai, aiškėjan- 
tys tarp Amerikoje išsi
mokslinusios ir gyvenančios 
kartos, ir Kanados lietuvių 
Susidarė įspūdis, kad JAV 
universitetuose 
kaip individas, 
labai aukštai 
nes jo, kaip tokio teisės
nėra pakankamai apsaugo
tos ar suteikiamos. Bent
man susidarė toksai įspūdis 
Ir pati prelegentė stipriai
pabrėžė, kad žmogus yra 
svarbesnis už tautą, už 
valstybę. Atrodo, kad tos 
pirmos pakopos Amerika 
dar nėra tikrai perlipus 
ir tai dar ją vis stabdo
apžvelgti valstybiniu mastu 
subrendusio žmogaus 
individo vietą.

žmogus 
dar yra 

iškeliamas,

Juk VILNIUJE - LIETU
VOJE kritiškomis valando
mis ŽMOGUS - INDIVIDAS 
vis dėlto atidavė save - 
TAUTAI-SAVO LAISVAI 
VALSTYBEI. Jei būtų ki-

r Les femmes, les membres dės communautės 
culturelles et dės minoritės visibles sont invitės a 

soumettre leurs candidatures.

La C. (J. M. ėst prėsentement a la recherche de candidats pour creer une banque 
de candidatures pour des emplois auxiliaires en secretariat. Cette recherche se 
fait dans le cadre du programme d'accės a l'ėgalitė.
La liste de candidatures sera crėėe pour d'ėventuels emplois temporaires.
Les candidats retenus devront rėussir 1'examen de sėlection pour les emplois de 
secretaire ou de prėposė au secretariat, selon le cas.
Exigences des emplois
Formation acadfemlque
Dėtenir un diplome d'ėtudes professionnelles de niveau secondaire dans un 
programme appropriė tel que le secretariat.
PRĖPOSĖ ACI SECRETARIAT
(taux horaire: 12,08 $)
Experience requise: Quelque experience. La connaissance de la 

stėnographie, des logiciels WordPerfect 5.1 et Lotus 
1 -2-3 constitue un atout.

SECRETAIRE 
(taux horalre: 14,48 $) 
Experience requise: Possėder au moins deux ans d'experience pertinent 

dans un travail permettant de se familiariser avec 1 
nature de Templei. Connaissance de la stenograph! 
des logiciels WordPerfect 5.1 et Lotus 1 -2-3.

Les personnes intėressėes doivent completer un formulaire d’offre de service et 
y inclure les preuves de scolaritė requises. Vous pouvez consulter le registre de 
recrutement afin de prendre connaissance des autres emplois auxiliaires. 
dlsponibles. Adressez-vous ė la Coj-nmunautė urbaine de Montrėal, 2, Complexe 
Desjardins, bureau 1910, MONTREAL, H5B1E6. Tel. : 280-3700. PourtouM 
informations concemant les emplois permanents offerts a la Communa 
urbaine de Montreal, veuillez consulter les quotidiens du samedi.

1992, V=13

Dr.Arunas Dailydė patiekia Būrelių diskusijų susumavimų. Toliau - vienas būrelių diskusijose; pravedė Ina Sungailiene.

taip - nebūtų įvykęs Lietu
vos Nepriklausomybės at
statymas, nebūtų Lietuva 

. pripažinta nepriklausoma 
valstybe visame pasaulyje.

Prelegentė pastebėjo, 
kad mes- išeiviai- perdaug 
idealizavome Lietuvą, jr 
lietuvius, todėl dabar per
gyvename savotišką sukrė
timą, kad Lietuvoje reika
lai nesiklosto be problemų, 
kad yra ir "bjaurių” lietu
vių...tinginių, vagių ir sa
botuojančių dabar jau SA
VOS vyriausybės Įstatymus.

Prelegentė taip pat 
pasisakė, kad mes ir savo 
jaunimui perduodame gal 
irgi perdaug suidealizuotą 
Lietuvos vaizdą. Ji, sakėsi, 
kaip buvusi sukrėsta, suži
nojusi daugiau tiesos apie 
prez.Antano Smetonos re
žimą; Kažkaip Sis sakinys 
nuskambėjo kai keno daž
nai kartotu tvirtinimu pro
pagandiniais tikslais... Tai
gi, jeigu būtų duota vi
siems daugiau laiko susi
telkti ties šia Įdomia, ge
rai paruošta paskaita, būtų 
buvę galima Įdomiai padis-

O susirinkome suras- 1 _
ti konkrečių spren- tesi nemaža ja|inų veidų.
dimų ateinantiems 8-iems
ar 9-riems metams. Sekė -

Kuriene, 
Juozas Pie-

Simpoziumas ir Diskusijos
Moderatorė- Irena Ross, 

dalyviai-Dimitrijus Kanovi
čius, dr. Dalia Katiliūtė- 
Boydstun,Rasa 
Lina Mockutė, 
čaitis.

Dalyvavusieji
šiai lietė lietuviškųjų mo
kyklų programų patobulini
mo klausimus ir kaip nau
jais metodais suįdominti 
jaunimą, kad neatitrūktų 
nuo savo lietuviškosios 
kultūros kamieno.

įdomu ir naudinga buvo 
išgirsti studentės Linos 
Mockutės pasisakymus. 
Ji mums parodė, kad yra 
jaunimo, kuris norėtu giles
nių žinių apie Lietuvos 
istoriją ir kultūrą. Savo 
laiku veikė Lituanistikos 

bet paskui jie 
vietovių išblėso,

laiku 
Seminarai, 
daugumoje

COMMUNAUTĖ 
URBAINE .
DE MONTRĖAL

kai juos lankiusioji karta \ 
užaugo ar ir išsiskirstė.

Jos pasisakymai į
patvirtino, kad naujai užsi- į 
degęs dėmesys Lietuva | 
paskatino jaunimą giliau j 
ja domėtis. Tai reikia ne-J 
delsiant išnaudoti, kaip! 
buvo pasiūlyta iš montrea- 
liečių atstovų, organizuoti; 
specialios programos kelio
nę jaunimui į Lietuvą. 
Gal ir stipendijos netaip 
svarbu, kaip tokios kelio
nės suprojektavimas. Lietu
va jaunimui turi būti konk- 

• reti savo istorinėmis vietO" 
mis- Parlamento Rūmais 
Televizijos bokštu, teatrais 
muziejais, piliakalniai: 
ūkiais, fabrikais, uostais... 
Savo išlaikytais papročiais^ 
bažnyčiomis, universitetaią

Ar toksai konkreti > 
pasiūlymas bus svarstytas 
ir vykdomas - pažiūrėsime 
Jeigu ne - reikės tą klai - 
sima vėl ir vėl kelti.

Pietūs - Supažindinimas ,
Su Svečiais,
GINTARO Programa

Malonu buvo pastebėti, 
kad atvykusiųjų Tarpe ma-

Jų buvimą papildė ir rpalo- 
niu, bet griežtai! (kas labai 
gerai) apibrėžtu (laiku vykę 
pietūs,kur mikliai išnešiojo 
valgius. GINTARAS pasiro

 

dė malonia muzikine Įtąrpą 
pagrodami, 
ir šilta šypse 
sveikindami.

Į ju eiles 
įsijungęs ir s 
ninkas iš Liet 
Stulgys.

Su garbės 
pažindino Rū 
Trumpą žodį 
konsulas 
Lapas, o 
su- gerais Ii 
vanojo su 
Elaine ZI 
Pilietybės 
ir konsul 
karštais p 

a-

daugiau-

su kaimy-

Orga 
rėjo tvar 
daug įsi

0

a

loniai buvo 
čias smulki- 

vos Algirdas

atoriai prižiū- 
ir neleido per- 

pėti

adainuotjami 
a visus

svečiais su- 
Žilinskieriė.

arė Lietuvos 
nadai- Haris 
širdžių kalbą
ėjimais pado- 
i avi m ui Hon. 
BA, Ontario 

ministerė. Ji 
buvo sutikti

imais.

nais už stalų. Tad - sekan
ti programos dalis-

Diskusiniai Būreliai
Pasidalinę į būrelius 

įvairiose vietose, sukabinus 
temų lapus ant sienos, 
kievienas- kiekviena galėjo 
pasisakyti.

Who says 
Canada is the 
best country 
in the world?

The 
United Nations.

The Human Development Report (1992) 
Wg&ip is published by the United Nations 

Development Programme. The Human 
Development Index (HDI) used in this 
report is based on an evaluation of the 
life expectancy, education levels and 
purchasing power in 160 countries.

Vėliau paaiškėjo, kai 
reikėjo patiekti Būrelių 
išvadas - visiems buvo 
pritrūkę laiko. Kai kurie 
išgvildeno tik po vieną 
aspektą, kiti suradę buvo 
kokį nors praktinį pasiūly
mą vienai problemai. Ne
žiūrint to - bediskutuojant

Canada
125 years to celebrate 

iškilo naujų minčių, naujo 
mūsų situacijų supratimo 
ir tai išėjo į naudą.

Būreliai buvo gerai 
sukomponuoti, nes į juos 
įėjo ir vyresnio ir jaunes
nio amžiaus dalyvių.

/Bus daugiau/.

5 psi.



Lietuvių Namų 
Žinios

mėn.26
L N Moterų

d.• Balandžio 
sekmadienį 
Būrelis ir LN suruošė tradi
cinius Velykų pietus. Daly
vavo 200 žmonių, jų tarpe 
24 vaikai.

Susirinku'sius pasveikino 
LN Moterų Būrelio pirm. 
Birutė Abromaitienė ir 
pakvietė svečią iš Lietuvos, 
Raudonės P-jos kleb. kun. 
Algį Kildušį invokacijai.

Po pietų Lelia Pocienė 
supažindino su koncerto 
programa ir smuikininku 
Algirdu Stulgiu , ir pianiste 
Leokadija Paulauskaite- 
Kanovičiene. Publika šiltai 
priėmė koncerto programą, 
nepagailėdami gausių ploji
mų. Tuojau po koncerto 
atvyko Velykų Senelė 
Laima Mačionienfe su dova
nomis, lydima būrio vaikų. 
Toliau sekė kavutė su tur
tingu pyragų stalu. Pietus 
paruošė B.Stanulienė ir 
V.Birštonas. Šia proga LN 
valdyba nuoširdžiai dėkoja 
LN Moterų Būrelio po - 
nioms už menišką scenos, 
salės ir prieangio papuoši
ma.

po $25 - T.V.Sičiūnai, S.V. 
Liuimai, J.Tamulionis, Lina 
Sapijonytė, B.Saniionienė; 
po $20 - J.V. Šimkus, Jz. 
Stravinskas, H. Stepaitis, 
S. Petryla, V. Demikienė, 
K.B. Žutautai G. Repečka, 
Z.O.Girdaųskai, A.N.Bane
liai, E. J.Cuplinskai, P.Sap- 
lienė; $5 - A.Slaboševičius.
- a.a.Antano Smailio atmi
nimui^ 50 - Frederikas 
ir Danutė Gates; - a.a.P.
Naudžiūvienės atminimui- 

$20 - J.V.Šimkus.
$ 1,333-Osvaldas Delkus 

$1.000-Pr.Krivinskiene (iš 
Hamiltono); a.a. Jeronimo 
J akelaičio atminimui: po 
$100 - A.J.Kizas, L.B.Mc 
Neil; $40 - S.Poderiene; 
po $25- L.Balsiene, V.L. 
Pevcevičiai; po $20- P.J.Pa 
kalkai, P.Balasevičius;$10- 
G.Venskaitis.

Iš viso statybos fonde 
yra $789,485.

Aukos priimamos
ronto ir Hamiltono kredito 
kooperatyvuose arba tiesiog 
siunčiant šiuo adresu:LAB- 
DAROS 
Slaugos 
St.,W., 
1A6.

e Lietuvos Konsulatui To
ronte reikalinga raštinės 
darbuotoja, mokanti rašyti 
elektronine mašinėle ir 
laisvai vartojanti lietuviu 
bei anglų kalbas.

Pridėjus apie save ap
rašymą (reziume), kreiptis 
šiuo adresu: Consulate 
General of Lithuania.

Suite 502, 
Ont., M2J

Yorkland Blvd., 
WILLOWDALE, 
4Y8.

235

didžiojoje
Jaunimo

To-

FONDAS, Lietuviu 
Namai, 1573 Bloor 
Toronto,Ont, M6P

ne tiktai moralini paskati
nimą studijuoti * Ontario 
College of Arts in Toronto, 
bet ir 5.000 dolerių moks
lui tęsti.

Savoi lai
verta visiems!

bandyti

• Arch, technologas Simas 
Barškėtis pakviestas i Lie
tuvių Slaugos Namu komi- 
tetą. nariu. Jo patyrimas 
prisidės prie projekto darbu 
vykdymo.
• Gegužės mėn.. 3 d.sek- 
madienio popietėje dalyva
vo 280 žmonių. Svečiu 
knygoje pasirašė Panevėžio 
LIETKABELIO 
komandos 10 žaidėju 
treneris V.Paškauskas,4 
dytojas - B. Lapė,
- R.Sargūnaitė ir 5 rėmė
jai iš Kauno, 2 iš 
ter'io, NYJAV.
supažindino ir pranešimus 
padarė LN revizijos komi
sijos pirm. H.Sukauskas.

SLAUGOS NAMŲ 
PROJEKTAS

Lietuvių Namų valdybos 
posėdyje 
mėn. 30 
svarstyti 
statybos 
brėžiniai 
Savivaldybės 
komisijai su 
pakeitimais, 
sakymo.

š.m. balandžio 
buvo 

Slaugos 
reikalai.
Toronto

d. plačiai 
Namų 

Patiekti 
Miesto

atitinkamai 
pageidautais 

Laukiama at-

krepšinio 
iH 

gy- 
vertėja

Roches-
Svečius

• Nauji LN nariai: Vikto
ras Petrauskas ir Kendra, 
Olivia Colgan-Sodonis, su
mokėję nario įnašą po $100.

• Slaugos Namams aukojo:
a. a. Pijaus Jurkšaičio

atminimui- po $100- dr.A. 
Pacevičius, K.Stulpinas, 
V.A.Šipeliai; $50 - A.R.Sa- 
pijoniai; $ 40 - I.S.Girdzi- 
jauskai; $30 - T.B.Stanuliai;

I Slaugos Namų komp
lekso ketvirtą ir penktą 
aukštą planuojama įjungti 
34 butus. Tai būtu perei
namos gyvenvietės asme
nims, kurie ateityje gyven
tu Slaugos Namuose. Taip
gi ten galėtų gyventi as
menys, kurių šeimos nariai 
randasi Slaugos Namuose. 
Užpildyti atitinkami pra
šymai į Ministry of Hous
ing. Tikimasi, kad ministe
rija skirs reikalingus finan
sinius išteklius arba garan
tijas šių butu statybai.

Lietuvių Slaugos Namų 
Planavimo Komitetas

• Birželio mėn. 28 
sekmadienį, vyks LN 
ATŽALYNO gegužinė, 
kurią kviečiami VISI.'

• ANAPILIO 
salėje Toronto
Ansamblis GINTARAS ren-| 
gia tautiniu 
š.m.gegužės 
pavadinta 
svečiai atvažiavo".

Programoje bus atliktai 
dalis šokią iš IX-sios Išei
vijos Lietuvių Tautiniu 
Šokių Šventės, kuri vyks 
liepos mėn. 5 d., Čikagoje.

ANAPILYJE dalyvaus 
visa GINTARO grupė- nuo 
mažiausiųjų iki veteranų. 
Kai kuriuos šokius palydės 
Toronto choras VOLUNGE, 
vad.muz.D.Viskontienės.

Svečiai vaišinsis vynu, 
kava, pyragais; rengiama 
ir loterija. Pelnas skiria
mas gintariečių kelionei 
(apie 150 šokėjų) į IX-ja 
TŠ šventą Čikagon.

Tėvą Komitetas kviečia 
visus torontiečius ir apylin- 
kią lietuvius gausiai 
vauti, paremiant 
lietuviškąjį jaunimą.

• LIETUVIŲ KREDITO 
UNIJA "PARAMA" metinio 
narių susirinkimo metu 
paskyrė laikraščiui "Nepri
klausoma Lietuva" $600- 
palinkėdami tolimesnės 
sėkmės mūsų darbuose.

Nuoširdžiai* dėkojame!"NL"

šokių šventę 
mėn. 24 d.,I 
"Oi,motinėlėj

daly- 
mūsu

PAAUGLE LAIMĖJO 
NAUJOS MONETOS 
KONKURSĄ

Devyniolikametė pritai
komosios dailės studentė 
Beth iMcEachen, gyvenanti 
Hanover, Ont., laimėjo 
naujos 25 centų kanadiškos 
monetos konkursą. Konkur
sas skelbtas Kanados vals
tybės 125-tąjai 
paminėti.

Prisiminusi 
ir geografijos 
kursą apie 
Territories 
išstudijavo

sukakčiai

istorijos 
pamokose 

North West 
ir inuitus, ji 

___ inuitu tundrose 
statytą akmens keliažęnklįu 

— -nuotraukas. Tai davė— 
ta tema

nuotraukas. Tai 
įkvėpimo sukurti 
projektą monetai.

e Motinos Dienos proga 
GINTARO Šokių, Ansamblio 
nariai pardavinėjo rožes.

• Norintieji dalyvauti sto
vykloje KRETINGA gali gauti 
blankus Prisikėlimo P-jos 
raštinėje. Vaiką stovyklos 
lietuviškai
vyks liepos mėn.5-18 d.d., 
lietuviškai

liepos mėn. 19- rugpjūčio 
mėn. 1 d.d.

kalbantiems

nekalbantiems-

• MAIRONIO Šeštadieninės. 
Mokyklos šeimų gegužinė 
vyks stovyklavietėje KRE
TINGA gegužės mėn.30 
d. nuo 10 v.r. iki 4 val.p.p 
Mišias atnašaus kun. Anta
nas SaulaitiSjSJ. Programo
je - įvairūs žaidimai, rank
darbių kampelis, loterija, 
pietūs ir kt. Daugiau in
formacijų gausite pas Biru
tę Batraks, tel:271-1640.

KAUNO VALSTYBINIS 
'EATRAS - TORONTE 

"Dumaurier" Festivalyje 
larbour Front vietovėje 
aidins "Smėlio Klavyrai" 
•irželio mėn. 5-8 d.d. Vei-

d., 
ir
į

Jury komisija 
jos piešinį už 
grožį ir už pasirinktą temą, 
nes primins kanadiečiams 
Šiaurės sritis ir pirmuosius 
gyventojus, o ir pats įvaiz
dis gerai atitinka monetų 
serijos apimtį.

Šiam konkursui buvo 
patiekta 11.000 projektų. 
Beth McEachen laimėjo

išrinko 
paprastą

:alą režisavo Jonas Jura- 
as/ kuris grižo i Lietuvą 
990 m.

■ Vaidinimo metu bus 
alima girdėti vertimą 
usinių pagelba.
I Bilietus galima užsisa- 
yti tel.973-4000.
* Toronto Central Hospi- 
al ligoninė aptarnaujan- 
i daugiataute Toronto 

:^ieu^men nuo pat savo 
feisteigirr prieš 35 me- 
^us„ .

kakįtį ir
. gegužės mėn. 29 d. 

 

Ta priga nuo 12 vai., 
šais igoniną lauke 

suruošti kepsnių ant 

 

mo valdai, kuriuos pa- 
nins įilairių tautybių 

  

cialistail Valgių kainos 
itiks 195į-jų metų kai- 
s, kuom 
. Paul 
šią ligonin

s.

pr 
b 
ie 
g 
s
a

me- 
švęs| kartu savo su- 

anados 125meti..

dr. John ir 
ekai atidarė 
Bus atideng-

Parapijos kredito koop ratyvas
— f>99 College SI.. Toronto. (Intai » M6H 1A8

' Telefonai. ( 1 Iii) 532-3400 i 532-3111

mr LIETUVIŲ KREDITO 

PARAMA KOOPERATYVAS
MOKA:

5.50% už 90 dienų term, indėlius 
5.50% už 6 mėnesių term, indėlius 
5.75% už 1 m. term. Indėlius 
6.25% už 2 m. term, indėlius 
6.75 % už 3 m. term, indėlius 
6.25)% |už 1 m. GIC mėn. palūk. 
7.00% už 1 m. GIC Invest, pažym. 
7.50% už 2 m. GIC invest, pažym. 
8.00% už 3 m. GIC invest, pažym. 
6.25)% už RRSP Ir RRIF ind.
7.00% už RRSP ir RRIF 1 m. term. Ind. 
7.50% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
8.00 % už RRSP ir RRIF 3 m. term. Ind.
6.25 % už OHOSP (variable rate)
5.25 % už taupymo sąsk. (gyvyMa drauda) 
5.00% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
3,50% už kasd. pal. čekių sąsk. 
3.50% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.)

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........... 10.50%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

1 metų ......
2 metų ......
3 metų ......

(fixed rate)

8.25%
8.75%
9.00%

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų .>... 8. % 
(variable rate) 
Asmenines paskolas 

duodame iki $65,000 ir 
mortgičius iki 75% Įkainoto 
turto. Kitos paskolos: (Line 
of Credit) ir antrieji mortgičiai.

Nuošimčlal gali pasikeisti savaitės eigoje.
AKTYVAI VIRS 94 MILIJONŲ DOLERIŲ

Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau 
$2,000. Asmeninės peskotoe mirties atveju apdraustos M $90,000. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės 
perlaidos, kelionės čekiai (American Express).

fCnMMo kortoM au PARAMOS vardu

- mro 9 v. ryto M1 v. po platų SOSTINĖ: Lietuvių namai

TELEFONAS 532-1148.

KASOS VALANDOS: Pirmadieniai#, antradieniais Ir trač 
nuo 9.30 v. ryto Iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir pen 
nuo 9.30 v. ryto iki 8.00 v.v.; šeštadieniais-nuo 9.00 v. ryto 1 
sekmadieniais nuo 9.00 v. ryto iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS A 
Sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto Iki 1.00 v.p.p.

MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind. ... 

180-364 d. term. Ind. ...
1 metų term. Indėlius ..
2 metų term, indėlius ..
3 metų term. Indėlius .. 
1 metų GlC-mėn.palūk.
1 metų GlC-met. palūk.
2 metų GlC-met palūk.
3 metų GlC-met palūk.
RRSP, RRIF ir OHOSP .
RRSP Ir RRIF-1 m. term. Ind. 7.25% 
RRSP Ir RR1F-2 m. term. ind. 7.75% 
RRSP Ir RRIF-3 m. term. Ind.8.00% 
Taupomąją sąskaitą ___ 5.25*%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 5.00 % 
Kasd. patiekiu sąsk.ikl... 3.50%

6.00% 
6.25% 
6.50% 
6.50% 
6.75% 
6.75% 
7.25% 
7.75% 
8.00% 
6.25%

lala- 
nlals -r 
OOp.p.; 
ILYJE:

10175%

IMA UŽ:

Asmenines paskola 
nuo ..... .....

Sutarties paskolas
nuo __________ 10.75%

Nekiin. turto paskolas: 
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................ 8.50%
2 metų ................ 9.00%
3 metų ................ 9.50%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 Ir 3 metų __  8.50%

Draudžiame asmenines i 
tarties paskolas' iki $15, 
Ir narių gyvybe iki $2, 
santaupas laikomas iėrų, 
kių ir taupymo sąskaitose, f

BURIASI PANEVĖŽIO KRAŠTIEČIAI________________

1991 m..rugsėjo menesį susikūrė PANEVĖŽIO KRAŠ
TIEČIU DRAUGIJA (P.K.D.), kuri numato burti kraštie
čius, organizuoti susitikimus, keistis informacija, burti 
bendrai kultūrinei veiklai. Pagal galimybes kaupti litera
tūros, meno , rankraštinį ir kitą palikimą bei kultūrines 
vertybes, kad jos nedingtu, kad nebūtų paliktos užmarš
čiai.

Mieli PANEVĖŽIO KRAŠTO, PANEVEŽIETIŠKOS 
KILMĖS ŽEMIEČIAI! Kviečiame atviram ir nuoširdžiam 
bendravimui, asmeniniams ryšiams ir pažintims, kultūrinės 
dvasinės ir gyvenimiškos patirties pasidalinimui. Numato
ma 1992 m. LIEPOS 24 - 27 d.d. surengti kraštiečių su
važiavimą. Norinčius atvykti prašome iš anksto informuo
ti mūsų P.K.Draugijos pirmininko adresu: Bonifacas Ru- 
želė, Žemaičių gt.,21?28, 5307, PANEVĖŽYS, LITHUANIA

Norėtumėm turėti trumpy informaciją apie atvyks
tančius: adresą, užsiėmimą- interesus, amžių, ar reikalin
gas viešbutis, ar sutiktu apsigyventi panevežiečių šeimose 
kokiom dienom atvyksta.

Laukiame jūsų laiškų.
B. Ruželė, Panevėžio Kraštiečių D-jos 

Pirmininkas

ta memorialinė lenta, pa
skirta Toronto istorinės 
Tarybos. Ta proga bus 
galima apžiūrėti su gidais 
ir ligoninės patalpas.

Šios Centrinės ligoninės 
adresas: 333 Shertourne 
Street, Toronto.
INDĖNŲ MENININKAI 
FILMUOJAMI

"Canadian Scene"Issue 
136U,1992m. rašoma, kad

National Film Board pa
ruošė naują dokumentinį 
filmą apie 8 indėnų me
nininkus atstovaujančius 
Micmac ir Maliseet gen
tis, gyvenančias New 
Brunswick ir Nova Scotia 
srityse. Filmas pavadin
tas’ KWA-NUTE. Pirmiau
siai rodoma CBC televi
zijos tinkle gegužės mėn. 
10d., o po to bus galima 
išsinuomoti per NFB biu
rus visoje Kanadoje.

PASKAITYKIME VAIKAMS MŪSŲ LIAUDIES PASAKŲ,H»

MES SIŪLOME UBAI 
PATOGIĄ KELIONĘ 
BE SUSTOJIMO 
LOT 767 SKRYDŽIU 

| VARŠUVĄ
LOT skrydžius atlieka Boeing 767 didysis lėktuvas, 
puikiai aptarnaujant tiek verslininkus, tiek turistus,

Iš Varšuvos LOT gali suderintai
nuskraidinti į 24 Europos miestus.

Daugiau informacijų 
gausite pas kelionių agentą 
LOT Polish Airlines.

POLISH AIRLINES

LOT Polish Airlines 
Montreal (514)844-2674 

Toronto (416)236-4242

T>ni7CTTI7n INSURANCE U Iv IL jJoLJlLIv brokers

Fax 233-0285 - Tel. 231-2661 
3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B1K8 
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS Ir

RIMA (Petkutė) DREŠERIENĖ
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. - 5 v.p.p.
Profesionaliam nekilnojamo turto įvertinimui oraJome skambinti

Tel:
Narys “Better Busslness” biuro

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 Ir mortgičius iki 7 
įkainoto turto vertės: Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimama 
už Įkratytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI PER 52 MILIJONUS DOLERIU

Musu tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Patarnavimas — greitas Ir tikslusI 
V. Dauginto - Mėtomi (416) 533-1121, (410) 822-6M0 
LjtyaPaoėvKtonė-Mėtomi (416) 633-1121,(618) 8634668 

* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS *
• GYVYBĖS ‘ KOMERCINĖ*

DRAUDA —INSURANCE 
Walter V. Dauginto insurance Broker Limited, 

1613 Bloor St West Toronto, Ont, M8P1A6
(410) 533-1121 FAX 533-1122

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



montreal "NL" SPAUDOS VAKARE PAVASARINIS SPAUDOS
VAKARAS

/ Redaktorės Birutės Nagienės žodis/

A t A i
mylimam broliui KAZIMIERUI BALAIŠIUI

po sunkios ligos mirus Kupiškyje, Lietuvoje I

Jo broli Leona B a 1 a i S i Montrealyje

ir visus artimuosius nuoširdžiai ujaučia

"NL" Valdyba, Redakcija ir darbuotojai

NORI PASAKYTI "LABAS" 
"LABA S"

"NL" Redakcija gavo 
laišką iš Vokietijoje gy
venančio Aloyš Eberhard 
ir pridėtą nuotrauką, ku
ris prisimena ir ieško 
lietuvio "Josef", pavar
dės neatsimena, tik žino, 
kad buvo atvykęs iš Kau
no. Susipažino 1946 m., 
karui baigiantis Foto Stru- 
zyna. Mes visuomet gerai 
sutikome, rašo jis, o Vely
kų švenčių metu 1947 m. 
tas jo draugas lietuvis 
buvo apsilankęs pas jo 
tėvus. Vietovėj Wetter 
(Ruhr) rodosi lageris ir 
barakas Hartkorberg, iš 
ten, kaip klausėjas yra 
girdėjąs, visi lietuviai iš
emigravo Kanadon. A. 
Eberhardhii nepasisekė 
susižinoti, kur randasi tas 
jo buvęs geras ipažįsta- 
mas Josef ir sako gavęs 
iš jo kokią nors žinią, 
labai apsidžiaugtų.

Jo adresas: Aloys Eber
hard, Hagener Str. 100, 
DW 5800 Hagen 1, GER
MANY.

Žinantieji apie jį gali

Dešinėje - su akordeonu- 
- lietuvis Josef.

pranešti ir "NL" Redakci
jai.

Hamilton
• DLK ALGIRDO Šaulių 
Kuopa pasirengė savo veik
los 25-mečiui paminėti. 
Gegužės mėn. 16 d. ta 
proga atvyksta daugelis 
svečių iš toliau. Minėjimas

ir koncertas vyks Jaunimo 
Centro salėje. Gegužės 
17 d.-pamaldos šaulių inten
cija AV šventovėje.

o Hamiltono Sporto Klubo 
KOVAS dalyvavo su šimti
ne savo sportininkų Š.Ame- 
rikos Sporto Žaidynėse.

SULAUKĖME dar vieno pavasario, vėl susitinkame 
šioje, salėje, mieli skaitytojai, bendradarbiai, talkininkai 
ir rėmėjai. JUMS VISIEMS nuoširdžiai dėkoja laikraščio 
"Nepriklausoma Lietuva" darbuotojai. r

Taigi, ši Spaudos Vakaro tradicija primena visų 
jūsų ir NL darbuotojų bei talkininkų ištesėtas bendras 
pastangas per jau 52-uosius metus, kad neprarastume 
lietuviško spausdinto žodžio. O jis - reikalingas, kad 

pasidalintumėm mintimis, džiaugsmais ir rūpesčiais, žinio
mis ir idealais. Reikalingas tas žodis, kad nenuskurstume 
savo kalbos vartojime. Reikalingas, kad palaikytume ryšį 
vieni su kitais išeivijoje. Juk mes gerai vieni kitus supran
tame, daugel) metų praleidome kartu ir esame vieni ki
tiems svarbūs, reikalingi. Taip - SVARBŪS - ir, laikui 
bėgant, vis labiau tai pajuntame. Ne tik čia, bet ir mūsų. 
Tėvynei esame svarbūs, nors kai kas ten dar vis apdūma- 
vusia sąmone ar pikta , griaunančia, valia dar vis bando 
tvirtinti kitaip. Besilankant Lietuvoje, po sukrečiančių 
jvykių atstatant nepriklausomą mūsų valstybę, _esame 
girdėję (ir ne vien iš giminių) - NEPAMIRŠKITE MŪSŲ.

Grūdinomės ir brendome žmonėmis čia, nes mus 
dar maitino ir maitina visa tai, kas buvo gera Lietu
voje, kas mums davė jėgų išlikti čia savais žmonėmis. 
Ir dėl to mes niekada nepamiršome Lietuvos: mes buvo

me ir likome jos dalimi. Išugdytos žmogiškosios vertybės 
mūsų prosenelių žemdirbių, mūsų išsimokslinusių sluoksnių 
mūsų valstybės vyrų, kaip skelbia NEPRIKLAUSOMYBĖS 
AKTAI 1913 m. ir 1990-taisiais, kaip šviesūs tikslai mūsų 
Tautos Himne - pasirodo yra tokie, kokių dabar tik pra
deda pasigęsti taip vadinamos išsivysčiusios valstybės. 
Mūsų neauklėjo lipti ant galvų kitiems, neatsižvelgiant 
į nieką, kad tik pasiekus sau besaikio materialaus gerbū
vio. Mus nuo senų laikų mokė gerbti kitą žmogų ir būti 
teisingam. Ir nesitikėti už kiekvieną atliktą gerą darba 
atpildo ar užmokesčio. Vienas kanadietis inžinierius, ne
seniai sugrįžęs iš jo pravesto seminaro Vilniuje, užsuko 
į Redakciją. Paklausiau, kas padarė jam įspūdį Lietuvoje 
- ŽMONĖS,- pirmiausiai atsakė, kiek patylėjęs. Papasako
jo, kaip stovėjęs ilgoje eilėje ties sūrių parduotuve, suži
nojo, kad be "vagnorėlių"- kuponų jo nusipirkti negalės. 
Moteris, gavusi savo sūrį, pasidalino su juo per puse, 
neimdama jokio užmokesčio iš jo. Kai skaitome dabar 
apie įvairius nemalonius vyksmus Lietuvoje - buvo tikrai 
gera girdėti, kad svetimšalis buvo paveiktas lietuviškojo 
nuoširdumo ir tai jis pirmiausiai atsiminė.

Tai papasakojus, noriu tik pabrėžti jaunajai kartai, 
kad ji prisimintų, jog tos lietuviškos vertybės, idealai 
nėra t i k mūsų mažos kolonijos tikslai, t i k mūsų 
nemažos išeivijos reikalai, bet yra globalinės, visuotinos 
vertybės. Jas atpažino pasaulis, kai Lietuva žinojo k a- 
i p laikytis ir u ž ką pasisakyti tragiškąją komunistinio 
žiaurumo valandą.
... Greitai , greitai laikas bėga, - tik mes gal jau nebe 
tie...Nebe tokie greiti, o tačiau, kaip matau į jus visus

Š.m. gegužės mėn. 2d., 
šeštadienio vakaras buvo 
skirtas Montrealyje leid
žiamam laikraščiui "Ne
priklausoma Lietuva".

Jis nuo kitų renginių 
skiriasi ir tuo, kad liko 
vieninteliu, kuriame nema
ža dalis programos ski
riama ir atsilankiusiųjų 
pasišokimui, kas taip tin
ka pavasariui, galų gale, 
nušvitus.

Tokio vakaro - baliaus 
tradicija ištvermingai 
tebetęsiarna čia, Montrea- 
lyje ir Rėmėjų Būrelio pa
galba, rudens pradžioje, 
Toronte.

Vakarą atidarė "NL"lei- 
dinio Bendrovės pirm. 
Juozas Šiaučiulis, pasvei
kindamas visus ir padėko
damas už atvykimą. Pasi
džiaugė, kad neišblėsęs 
noras paremti savą spaus
dintą žodį ir palinkėjo 
visiems geros nuotaikos.

"NL" redaktorė Birutė 
Nagienė savo žodyje ypač 
iškėlė talkos reikšmę 
laikraščio paruošime, taip 
pat, kad šis laikraštis yra 
tapęs ir tiesiogine infor
macine vieta, atsakinė
jant į įvairius užklausi
mus ne tik lietuviams, o 
ir kitiems kanadiečiams. 
Ragino įsijungti nedel
siant rašytu žodžiu į lai
kraščio puslapius jaunes
niąją kartą.

Pakvietus ateiti prie 
scenos jau šeštus metus 
talkininkaujančius ekspe
dicijai, buvo papuošti gė
le: J.Babrauskas, Alb.Ur
bonas, A.Čepulis, A.Gir
džius, A.Kalvaitis ir ilga
metė loter:jos bilietų 
platintoja - Z.Urbonienė.

Scenoje pasirodė 5- 
ios dainininkės, susibūru- 
sios į dainos mylėtojų 
grupę, pasivadinusią AUŠ-

komiškai apvaidinant — 
bandymą prisivilioti sau 

jaunikį). Andrėja Celto- 
riūtė supažindino su sa
vo draugėm daininkėmiš: 
Dalija Saviguac, Daiva 
Jaugelyte - Zakovič, Inga 
Giedrikiene, Joana Adamo- 
nyte. Publika labai šiltai 
jas priėmė, vieną dainą 
teko pakartoti. Redaktorė 
padėkojo joms ir muz. 
Mme Roch, "kurios mes 
niekuomet neužmirštame 
ir visuomet vertiname".

Reikia tikėtis, kad šis 
dainos vienetas sugebės 
susigyventi ir reguliariai 
parepetuoti, nes visų bal
sai gražūs, o gražių dainų 
irgi visi pasiilgstame.

Ir šio vakaro malonios 
nuotaikos sukelti nuošird
žiai darbavosi ir talkinin
kavo pirmiausiai - vaišių 
šeimininkės: M.Vaupšienė 
su savo sesute O.Ūsiene, 
pagaminusios ne tiktai 
gerą karštą vakarienę, 
bet ir gausybę pyragų ir 
pyragėlių linksmai, pava
sariškai papuoštų. Joms 
padėjo ir mikliai stalus 
aptarnavo Linda Vaupšai- 
tė, Anų KJubinsky, Stefa 
Jutuvienė, John Ūsas, 
Renatas Marcinkevičius, 
Petras Paulauskas.

Loteriją pravedė A.My- 
lė su talkininkais - Albi
nu Urbonu, Margarita 
Dauderiene, Vida Matiu
kiene, Zina Urboniene, 
E ir H Cėltoriais.

Maloniai įvairias tar
nybas atliko G ii E.Ali- 
nauskai, Aug. Kalvaitis, 
L.Balaišis, D.Bt Itrukonis.

O puikiai nuotaiką kė
lė mieli muzikos ir šokio 
mylėtojai, "NL" rėmėjai 
Jonas ir Valerija Šulmistr- 
ai. J.Šiaučiulis supažindino 
su iš Lietuvos čia vie
šinčiais tautiečiais.

Vincas Piečaitis supa
žindino su Lietuvos valsty
bės pilietybės atgavimo 
formalumais ir ragino tuo

PAGERBDAMI MIRUSIUS IR REIKŠDAMI UŽUOJAUTA 
ARTIMIESIEMS, JŲ ATMINIMUI AUKOJO KANADOS 
LIETUVIŲ FONDUI?
• A.a. Matildos Ciparienės, mirusios Londone, atminimui: 
po $20 - H.N.Otto ir F.Aid. Pietrantonio; • a.a. Elenos 
Bilevičienės atminimui: po $25 - K.S.Karaškai, Hamiltono 
Pensininkų Klubas; po $20 - P.Kažemėkas, F.A.Rimkai, 
P.E.Armonai, P.Žulys, Z.Čečkauskas, A.Petraitienė, J.G. 
Krištolaičiai, Lietuvių Pensininku Klubo Dainos Vienetas, 
Ia.E.Klevai; po $10 - J.K.Blekaičiai, A.Adomaitienė, A. 
Leščienė, J.M.Ribiai, X.Y., P.M. šiūliai, A.Didžbalienė, 
V.Kežinaitis; $15 - J.R.Pleiniai.

o a.a. Vytauto Venckevičiaus atminimui: $50- B.A.Stepo- 
navičiai; po $25 - Hamiltono Lietuviu Pensiinku Klubas, 
St.Dalius; po $20 - C.Tiškevičius, V.Beniušis, J.G.Krišto- 
laičiai, S.L.Stungevičiai, L.E.Klevai, H.Rimkevičius, A.Pet 
raitiene, P.Žulys, P.Kažemekas, V.J.Svilai; po $15 - B.E. 
Sopiai, J.R.Pleiniai; po $10 - J.K.Blekaičiai, K.S.Karaškai 
P.M.Šiuliai.

VISIEMS dėkoja už aukas K.L.F.

pažvelgusi, dar nutarė, kad ir ne zovada, bet, sakykime, 
oria žingine keliauti mūsų kultūros keliais. "Nepriklauso
ma Lietuva" savo veiklos 52-uose metuose vis dėl to 
su didėjančiu rūpesčiu galvoja apie ateiti. Audringame 
laike sulaukėme daug talkos - nuotraukomis, straipsniais, 
žiniomis. Ir dabar jūsų paj&tilymai, jūsų aprašymai yra 
nemažiau reikalingi. Reikia, kad ir mūsų naujai atyvku- 
sieji, ir mūsų studentija pasigarsintų "NL" puslapiuose. 
Siūlome jiems jų pačių skiltį, kur jie galėtų susižinoti, 
pagilinti savitarpio kontaktą, pasidalinti problemomis.. 
Taip pat visi gerai suprantame, kad ir toliau mūsų etni
nės grupės reprezentavimas Siame krašte yra svarbus 
ne tiktai mums, bet ir Lietuvai. Tai reprezentacijai svar
bus ir šis laikraštis, kaip visi aiškiai pamatėme ypač 
paskutiniu-galima sakyti 5-rių metų bėgyje.

AČIŪ dar kartą jums visiems čia atvykusiems ir 
tiems, kurie negalėjo atvykti, bet yra mūsų skaitytojai 
ir rėmėjai. Ypatinga padėka "NL" talkininkams, kurie 
eilė metų sąžiningai ir punktualiai atkeliauja į Redakciją, 
atsiraitę rankoves skirsto,pakuoja, klijuoja ir krauna 
į specialius maišus laikraštį išsiuntimui. Ir tai atiieka- 
bejuokaujant, nuoširdžiai besirūpinant , už tą lietuviška 
AČIŪ. . .

Šį pavasarį, kai "SAULELE VĖL ATKOPDAMA PA
BUDINO SVIETĄ" - linkime visiems geriausios sveikatos 
ir geriausios nuotaikos ši vakarą."

RA. Mielai musų bičiulei pasinaudoti.
muz. Mme Madelaine Svečiai ir šokėjai jg.u 
Roch akomponuęjant, jos po 12val., dar nenorėjo
padainavo šešetą gana skirstytis ir sukosi muzi-
sudėtingų dainų, (viena jų kos garsuose- . b.

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VICNA 
gražiaus^ m semiAusiiį

TEGYVUOJA BANKAI 
Pasibaigė mano banke 
buvimo mandatas, 
bet aš būsiu per rinkimus- 
būsiu kandidatas.

Nepritariau aš kiekvienam, 
kuris perdaug vis prašė, 
niekas mano to klydimo 
niekad neužrašė

Rankos visos liko švarios, 
nedarė vagysčių, 
aš manau, kad ir numirus 
nereiks eit j "ščyščių"...

GYVENIMO LAIKRODŽIAMS
Atgavus Lietuvai Nepri- 

klausomybe, ruošiantis ap
lankyti Tėvynę, kai kurie 
tautiečiai numato nugaben
ti ir savo čia mirusiųjų 
artimųjų palaikų pelenus. 
Pervežant juos iš Kanados 
į Lietuvą, yra nustatyta 
tam tikra oficiali ir būtina 
procedūra. Žinotina:
a) šių reikalų sutvarkymą 
reikia pradėti apie 2 me
nesius prieš išvykstant 
Lietuvon;
b) pelenų pervežimas vyk
domas per LIETUVOS kon
sulą Kanadai Harį Lapą, 
šiuo adresu: Consulate 
General of Lithuania,235 
Yorkland Blvd.,#505,North 
York, Ont., M2J 4Y8, tel: 
(416)-494-8313. Konsulas 
sutvarko leidimą įvežti 
pelenus į Lietuvą. Po to
c) per advokatą - reikia 
o-auti leidimą pelenų išyeži-4 
mui iš Kanados. Montrea
lyje šioje srityje speciali
zuojasi advokatas Pierre 
G.Bouchard, 10 rue St.

BESISUKANT
Jacques, kambarys 1010 
(dešimtame aukšte), Mont
real, Que.,H2Y 1L3, tel: 
842-2913 (kalbama ir ang
liškai).

Einant pas advokatą, 
būtina 1- pasiimti su savi
mi mirties liudijimą (vien 
gydytojo pažymėjimo ne
užtenka). Reikia turėti 
pažymejima arba iš savo 
parapijos, fš kur buvo laido
jamas arba Iš laidojimo 
vietos įstaigos; 2- pasiimti 
ir savo asmens dokumentus, 
ir 3- kelionės į Lietuvą 
išvykimo bilietus arba datą*

Jeigu pelenu urna ran
dasi kapinėse, reikia gauti 
specialų leidimą jiems atsi
imti. Tai jums* atlieka ad
vokatas.

Kapinių administracija 
už peleną urnos išėmimą 
ima mokestį.

Aplamai, ši visa pelenų 
pervežimo procedūra gali 
kainuoti apie 600 dolerių.

Inf.

"TALKA" LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
830 Main Street East, HAMILTON, Ontario L8M 1L6

TEL: 544-7125
AKTYVAI PER 36 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki. 5% 
santaupas..................... 4.25%
kasd.pal.taupymo s-ta ..3.75% 
90 dienų indėlius .........  6.25%
1 m. term, indėlius ........7. %
1 m. term.ind.mėn.pal. 6.5%
3 m. term.lndėllus ......... 8. %
RRSP ir RRIF (pensijos).5. %
RRSP ir RRIF 1 m...........  7. %
RRSPind. 3 m................. 8. %

IMAME UŽ:
asmenines paskolas.... 13.25%
nekiln. turto pask. 1 m. 8.75% 
nekil.turto pask. 3 m.... 10.25% 
Nemokamas čekių Ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi iki $2.000 Ir 
asmeninių paskolų 
drauda Iki $25.000.

Sekite kasdieninę Informaciją apie procentus “Talkoje.” 
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, aitradieniais ir ketvirtadieni ai s- 
nuo 10 v. ryto iki 5 v. p.p., trečiadieniais - nuo 10 v. r. iki 1 v«i. p.p.; 
penktadieniais - nuo 10 vai. ryto iki 7vai. vakaro. Liepos-rugpjūčio 
mėnesiais uždaryta

1992. V. 13 7 psL
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i«A.a. Marijos PARGA- 
.LIAUSKIENES atminimui 
.Antanina Patraitytė aukojo 
. $20 - laikraščiui "Nepriklau
soma Lietuva".
i Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

'• AMERIKOS KONSULA- 
' TAS yra persikėlęs iš 
’ Complex Desjardins patalpų 
į L kitas: 1155 st.Alexander 
į (netoli kampo Renė Leves- 
£ qūe Blv.ir Bleury).
[' • Buvusi montrealietė Rūta 

(MONTVILAITĖ) jr Steve
* SEDLAK susilaukė pirmagi- 

mio sūnelio Toronte.
Sveikiname!

• KLK MOTERŲ D-JOS 
MONTREALIO SKYRIUS 
praneša, kad š.m.balandžio 
mėn. aukojo Lietuvoje stei-

?giamiems "Vaiko Tėviškės 
Namams" sekantieji asme
nys bei organizacijos:

į>Lpo $1.000-a.a. Vandos 
Garnelienės atminimui E.A. 

•P. auka, LITAS - Montrea- 
jlio Kredito Unija, Petras 
Verykis; $300 - Aušros
Vartų Parapija Montrealyje; 

'po $100 - O.Sitkauskienė, 
; Iz.Mališka dr. J. Mališka, 
Marthe Sansregret, Aug.My- 

■lė, L.K.MINDAUGO Saulių
Kuopa; po $50 - Silvija

• Staškevičienė - dėdės dr.R. 
iSidrio 75 m.gimtadienio
proga, Joana Blauzdžiūnie-

• nė; $25 - Eug.Grybaitienė; 
po $20 - A.Stravinskaitė- 
Posk, O.Cečkauskienė, M.

■Gudienė, B. Nagienė; $5- 
A.Grigelienė.
KLKM Montrealio Sky

riaus Valdyba nuoširdžiai 
[dėkoja visiems už aukas 
[ir laukia atsiliepiant kitų, 
ypač organizacijų, kurios 
visos yra gavusios prašy- 

? mus. Kad ir nedidelė auka, 
bet jei ji prisidės prie 
bendros - mūsų tikslas 
bus pasiektas.

N.Bagdžiūnienė
• Vilniaus Radijas užsienio 
lietuviams pakeitė bangas: 
hub gegužės mėn. 4 d. 
lietuvių kalba transliacijos 
kasdien 9 vai.v. šiais daž
niai: 13645, 15485, 15580; 
anglų kalba- 7 vai.vakaro: 
11780, 13645, 15580 kh.

DĖMESIO - PRIMENAME :
UŽSIENYJE GYVENANTYS LIETUVOS PILIEČIAI, TAIPk PAT BEVIE

ŠI NTYS TURISTAI LIETUVIAI TURI TEISĘ DALYVAUTI "DEL LIETUVOS 
RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJOS ATSTATYMO" referendume, 
KURIS ĮVYKS*S.M. GEGUŽĖS MĖN. 23 D.

MoNTREALYJE ESANTYS BALSUOJA GEGUŽĖS MĖN. 23 D., ŠEŠTA
DIENĮ, SESELIŲ NAMUOSE, "rūtos" klubo patalpose. Bus ati
daryta NUO 8 VAL.RYTO IKI 8 VAL. VAKARO. VlSŲ ĮSIGIJĘ LIETU
VOS PILIETYBĖS PAŽYMĖJIMUS IR ČlA ESANTIEJI TURISTAI - SVE

ČIAI RAGINAMI PASINAUDOTI ŠIA PRIVILEGIJA.

o Saulius MYKOLIŪNAS, 
Lietuvos ambasadoriaus 
Osvaldo Balakausko pirma
sis patarėjas Paryžiuje, 
su žmona filmininke Rita 
(Zoe) Dirse lankėsi Mont- 
realyje praeitą savaitgalį. 
Jie pravedė pasikalbėjimą 
su Henriku Nagiu apie 
rašytoją Marių Katiliškį, 
apie kurį yra ruošiamas 
filmas Čikagoje ir Lietuvo
je.

Rita-Zoe National Film 
Board dirba nuo 1981 m. 
Ją atsimename iš jos dary
tų dokumentinių filmu de
monstracijų metų, kaf ma
siniai jose rinkomės, taip 
pat j kai buvo paskelbta , 
jog Kanada pripažino Lie
tuvos Nepriklausomybės 
atgavimų ir Lietuvos valsty
bę de jure ir de facto. 
Šiuo metu planuoja darbus 
apie moterų teises darby- 
vietėse ir apie įvairias 
motinas.

Ji taip pat buvo liudi
ninke SAUSIO įvykiuose 
Rygoje ir Vilniuje, kur 
netikėtai galėjo nufilmuoti 
įvykius.

National Film Board 
filmų įstaiga, įsikūrusi 
Montrealyje, laimėjo šį 
kartą ir Los Angeles Filmų 
Kritikų Sąjungos pagerbimą 
už 50-ties metų darbą,

kuriant pieštus I filmus. 
Pirmoji tokia pieštų filmų 
studija buvo Įrengta 1941 
m. genialaus Norman McLa
ren, pripažinto visame 
pasaulyje už savo kūrybin
gumą. pieštų filmų srityje.

N.McLaren, imigrantas 
iš Škotijos, mirė 1987 m., 
tačiau suspėjo pamatyti, 
kaip jo gyvenimo darbai 
- 72 filmai - buvo padova
noti Museum of Modern 
Art New York'o mieste 
ir Los Angeles mieste - 
Kinematografijos Meno 
ir Mokslo Akademijai.

• į KLB Kultūros ir švie
timo K-jos suvažiavimat, 
vykusį balandžio mėn.25- 
26 d.d.Toronte, buvo nuvy
kę. Juozas Piečaitis, Birutė 
Nagienė, Inga Giedrikienė, 
Joana Adamonytė, Petras 
ir Julija Adamoniai.
• Į Hamiltoną^šaulių Rink
tinės suvažiaviman š.m.ge
gužės mėn. 16-17-18 d.d. 
iš Montrealio vyksta J.Šiau- 
čiulis, A.Mylė, P.Gabrys, 
A.Kalvaitis, A.Račinskas,P. 
Ražanas, A.Dauderis, J.Dau- 
deris.

• "LITO" VISUOTINAME 
SUSIRINKIME dalyvavo 
registruotų narių 210, vė
liau atvyko kiti nariai.

Dabar Valdybą sudaro 
notarė Rūta Pocauskaitė- 
Rudinskienė, Gytis Vazalins- 
kas, Arūnas Staškevičius, 
Albina Astrauskienė, Lydija 
Dragūnienė.

Revizijos komisiją suda
ro Joana Adamonytė, Ri
chard Martell, Juozas Šiau- 
čiulis; Kredito komisiją- 
Vincas Piečaitis, Justas 
Kibirkštis,Paul Rutkauskas.

Balsų skaičiavimus atli
ko Leonas Balaišis, Albinas 
Baršauskas ir Genė Kudž- 
mienė.

• Šv.ONOS D-jos narių
susirinkimas vyks gegužės 
mėn. 17 d.,sekmadienį. po
pamaldų.(Seselių Namuose.

• Velykų švenčių proga 
Šv.Kazimiero P-ja buvo 
pagrindinai sutvarkyta dėka 
parapijiečių- A.Zienkienės, 
A.Rašytinienės, M.Pališaitie*. 
nės, A.Tušienės, J.Zienkos, 
M.Taparausko, K.Rašytinio, 
P.Bunio, V.Markausko ir 
R.Pališaičio.

LIETUVIŠKA radijo 
PROGRAMA

1 ITA C MONTREALIO LIETUVIŲ
Ll lAo KREDITO UNIJA ,

1475 De Seve, Montreal, Que. H4E 2A8 
Tel: 766-5827; 766-5830

SKYRIUS: 3907A Rosemont Boulv.
AKTYVAS-VIRŠ f 29,000,000; REZERVAS-YIRŽ-MfL/10N0 .

MOKA UŽ:
Certifikatus 1 m............. 7% Taupymo special ......... 4%%
Certifikatus 2 m...........734% Taup. su gyvyb. dr.......... ‘

1 .......................6'/4% Einamos sask.................. 3 % !
180 d.-364 d» % | 7i/<y120 d. - 179 d............ 5’4% RIFF-RRSP term. į m. ...7/4%
to d - 119 d ......... 5 '*% - RRSP 2 "V-
30 d. 59 d................41/2% RRIF - RRSP taup. sosk...4 /o

IMA UŽ: j
Nekilnojama turtq - nuo 834%> Asmenines - nuo 9%%

Informacija apie naujausias palūkanas "Lite”______

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI _

KASOS VALANDOS:
1475DeSeve 3907A Rosemont

Pirm., antr., treč. 9.00-3.00 Pirmadieniais 10.00-2.00
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00-6.00

• ___________

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11:30- 12 vai. nakties 
Programos vedėjas : LIUDAS STANKEVIČIUS

1053 Albanel Cr. Duvernay, Laval, P.O. H7G 4K7
Tel.: 669-8834

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
NAMAI • AUTOMOBILIAI-PREKYBA- ATSAKOMYBĖ 
3907 A Rosemont Blvd.,Montreal, Que. HIX 1L7

Tel. 722-3545; Fax: 722-3546
JOANA ADAMONYTĖ A.I.B, DONNA SVRAKA A.I.B.

PETRAS ADAMONIS C.I.B. Res: 256-5355
Greitas ir tikslus patarnavimas. ,Pasilei ravimas neįpareigoja apsidrausti.

PAGERBDAMI MIRUSIĄ] Ą ,a.a.ONA SAKALIENĘ. VIETO
JE GELIŲ, AUKOJO KANADOS LIETUVIŲ FONDUI:

po $50 - dr.E.Andrukaitis, J.Ford; $30 - O.A.Norkeliū- 
nai; po $20 - M.J.Hanusiak, M.A.Joneliai, B.J.Lukoševi
čiai; $15 - C.A.Juška; po $10 - O.L.Cečkauskai, J.E.Dal- 
motai, J.Jurėnas ir J.Gražys.

si
O

i

Dr. PHILIP STULGINSKIS
Dental Surgeon 

Dantų gydytojas-Chirurgas 
8606 Centrale,(kamp.45 Av.) 
Suite 209, LASALLE,Que. 
H8P 1N5, tel:364-4658

Dr. MICHEL HUYNH į 
Dantų Gydytojas-Chirurgas I 
(Įiuv.dr. J.MALIŠKOS biurai

1440 St.Catharine St.,W. 
Suite 701 Tel:866-9297
Montreal,P.Q. H3G 1S5

.r.--i • •’ ’ ' . , •

M . C U S S ON VAISTINĖ

‘ 7635 Central St., Ville LaSalle, P.Q. H8P 1L2
Atidaryta kasdien nuo 9-10 v.v.

j- Šeštadieniais nuo 9 - 9:30 v.v.
Sekmadieniais: nuo 10- 9:30 v.v.
Tel.: 366-9745 ir 365-0505

Ap^V’S?"ltH0SPrTAb’ ™ 

Montreal, Que. H3A 1A1 Ext. 1663

H.J. ADOMONIS, M.D.. C.M.
4589 Park a ve., „ . „'Montreal, Que. H2V 4E4 Tels <514>-842-9211.

Aukotojams ir aukų rinkėjui Jonui Dalmotui nuošir
džiai dėkoja K.L.F.

PARDUODAME APARATŪRĄ, TINKAMĄ LIETUVAI: i 
video kameras, video įrašymo aparatus, televizijas, 
radijas, magnetofonus, bevielius telefonus gausite > ’ 
papigintomis kainomis pas: LEON SERVICE, 
5887 Sherbrooke St. W. Montreal tel: (5141-488-3363; j

Toronte tel: (4161-886-7659. i f,- 
Aparatai yra šių firmų: Toshiba, Akai, Aiwa, 

National Panasonic M7, GVC, NEC, SONY, SANYO ,

Dr. A.S. P O P I E R A I T 1 S 

B.A. M.D. MSc. L.M.C.C. F.R.C.S. (c) 
MEDICAL ARTS BUILDING 

1538 Sherbrooke St. W. Suite 215, Montreal, 
? Que. H3G 1L5 Tel.: 931-4U24

Advokatas ROMAS IŠGANAITIS

822 He de France, St.LAMBERT,Que, J4S 1T7, 
tel: 465-1538

arba
8606 Central str., kamb.205, LASALLE, Que, H8P 1N5, 

tel:364-4282

Notarė
RŪTA POCA USKAS-R U PINSK Aį> 

L.L.L. D.D.N.
1155 rue Metcalfe, Suite 1143 
SUN LIFE BUILDING.

Montreal, Quebec, H3B 2V6 
Fax; 871-1784? Tel: 871-1430.

40
per kg

EUROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją, 
Ukrainą, Rusiją’, Moldaviją, Bielorussiją

Į VISAS VIETOVES 
GARANTUOTAI 
ŽEMIAUSIOS KAINOS 
PAIMAME SIUNTINIUS 
IŠ NAMU JEI 
PAGEIDAUJAMA

» (Moscow Ir SI. Petersburg)

Siuntiniai pristatomi tiesog [namus. Nėra nei maksimumo, 
nei minimumo svorio. Neskaitome už C.O.D.

ADRESAS: 2600 RUE LEGER, LASALLE 
Lengvai prieinama dėl pakrovimo jr iškrovimo. Nemokama 

automobilių aikštė.
Valandos: nuo pirmadienio iki penktadienio, 7 v.r. - 4 v.v.
Q/|“7 SKAMBINKIT DĖL INFORMA-OHrfvOOI CIJOS IR APTARNAVIMO

KAILIŲ SIUVĖJAS
* Didelis pasirinkimas gatavų palty
* Saugojimas vasaros laiku (storage)
* Taisau ir remodeliuoju
« Siuvu ir parduodu

1449 rue St.Alexandre
Suite 500 A.

Montreal,P.Q. H3A 2G6

TONY 
P H OTO 
STUDIO

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646

I
PORTOATTS 
PASSEPORT* COMMERCIAL 
MARIAGE » WEDDINGS

5220 ch. QUEEN MARY rd.
TONY LAURINAITIS

MONTREAL P.O. H3W1XB Tel. 481-5608

Two casette radio - $89. Video nuo $299.
Video camera $1299.

Pervedame Lietuvos video kasetes į kanadietišką 
sistemą ir atvirkščiai.

Z I E N K A PLUMBING

24 VALANDŲ PATARNAVIMAS
• LIETUVIAMS NUOLAIDAI 

Neimamas mokestis už atvažiavimą.

TEL.: 254-7846

11
' ■ J 
II Illi

TEL.: (514) 767 - 4690

VINCAS PIEČAITIS
1265 LECLAIR, VERDUN, P.Q. H4H 2M4

JONAS & c6tė realties
NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
Savininkas - Mike OSKOWICZ 
3351 Belair St., Montreal, Que. H2A 2A5 

Tel: 721-9496; res: 729-2446

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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