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RINKIMAMS LIETUVOJE BESIRUOŠIANT

ĮVYKIŲ APŽVALGA 

h.n.
PRANCŪZIJOS . BALSUO
TO I Al PASISAKĖ U2~— 
EUROPOS SANDRAUGĄ

Labai nedidele dauguma 
Prancūzija pasakė TAIP 
Europos Bendrijos planuoja
mam ekonominiam ir poli
tiniam susivienijimui. Vos 
50.95% balsavo pravestame 
referendume už Ši planą 
(49.05% balsavo prieš). 
Manoma, kad tai stabili
zuos praeitą savaitę susvy
ravusias Didž. Britanijos, 
Ispanijos ir Italijos valiutas 
ir teigiamai paveiks kitu 
Europos Bendrijos valstybių, 
laikyseną. Kaip žinia, prieš 
kiek laiko Danijos gyvento
jai panašiame referendume 
pasisakė prieš šį planą. 
Esama nuomonių, kad da
nai dar kartą perbalsuos 
tą pati klausimą.

Iš pirmųjų davinių atro
do, kad dabartinis Estijos 
AT pirmininkas Arnold 
Ruutel, buvęs komunistas, 
nebus perrinktas šitame 
balsavime, nes nesurinko 
50-*-l% balsų.

Todėl prezidentą turės 
išrinkti naujasis parlamen
tas.

Spėjama, kad Estiją 
valdys Centro ir Dešinės 
koalicija, susibūrusi į Isa- 
maa (Tėvynės) grupuotę. 
Jai vadovauja Lennart Me
ri, buvęs Užsienio Reikalų 
ministeris ir šiuo metu 
Estijos ambasadorius Suo
mijai.

L. Meri yra pasisakęs 
už draugiškus santykius 
su Rusija, bet patarsiąs 
grįžti į savo tėvynę 50- 
čiai nuošimčių Estijos ru
są.

KOALICIJOS UŽ DEMOKRATINĘ LIETUVĄ VADOVYBĖ:

V. Landsbergis; J.Tumelis - Lietuvos Sąjūdis; 3. V.Ku- 
bilius- Lietuvos Piliečių Chartija; 4. S.Pečeliūnas - Lietu
vos Demokratų Partija; 5. I. Ignatavičienė - Lietuvos Ža
lioji Partija; 6. A.Stasiškis - Lietuvos Politinių Kalinių 
Sąjunga; 7. A. Balsienė - Lietuvos Darbininkų Sąjunga; 
8. V.Lapė - Lietuvos Žemdirbių Sąjūdis; 9. G.Vagnorius.

KARTU SU KOALICIJA "UŽ DEMOKRATINĘ LIETUVĄ" 
t RINKIMUS EINANČIOS ATSKIRAIS SĄRAŠAIS 
PARTIJOS IR JUDĖJIMAI:

JUGOSLAVIJA PAŠALINTA 
IŠ JUNGTINIŲ TAUTŲ

JT Saugumo Taryba 
vienbalsiai nutarė pašalin
ti Jugoslaviją iš Jungtinių 
Tautų organizacijos už 
pradėtą ir tęsiamą teroris
tinį karą prieš pasiskelbu
sias nepriklausomomis Kro
atijos ir Bosnijos-Herce- 
govinos respublikas. Jugo
slaviją dabar tesudaro Ser
bija ir mažytė Montenegro 
provincija. Serbija, naudo
dama savo buvusio komunis
tinio Tito režimo kariuo
menės dalinius, be atodai
ros griauna gyvenvietes 
ir žudo kitų tautybių žmo
nes, skelbdami tautžudišką 
"etninį valymą"-

Keliasdešimt kartų pa
skelbtų paliaubų serbai 
nesilaikė, siekdami užgrob- 

. ti kiek galima daugiau 
teritorijos ir išvaryti arba 
nužudyti tų vietovių gy
ventojus ne serbus. Sara- 
jev'as, Bosnijos sostinė, 
vis dar apšaudomas serbų 
artilerijos. Prieš kelias 
dienas buvo numuštas Itali
jos lėktuvas, gabenęs JT 
siunčiamą maištą ir vaistus 
į apsuptąjį miestą.

Iki šiol suskaičiuota 
šio civilinio karo pasėkoje 
virš 10.000 žuvusių ir žy
miai daugiau sužeistųjų, 
kurių didžiausia dalis yra 
nekalti civiliai gyventojai.

ESTIJA JAU BALSAVO
Š.m. rugsėjo mėn. 20 

d. įvykusiuose Estijos par
lamento rinkimuose, kaip 
pranešama, balsavo didelis 
nuošimtis turinčių teisę 
balsuoti.

Rinkimuose dalyvavo 
tik Estijos piliečiai, rusai 
kaip kolonistai, kurie suda
ro apie 40% Estijos gyven
toju, neturėjo teisės rinkti 
kandidatų į Estijos parla
mentą, tiktai į vietines 
savo savivaldybes.

TIME APIE LIETUVĄ
TIME žurnalo š.m. 

rugsėjo mėn. 21 dienos 
numeryje atspausdintas 
trumpas straipsnis, pava
dintas GOODBYE. Deda
me jo vertimą:

Praėjus metams nuo vėl 
atstatytos Lietuvos nepri
klausomybės, jos teritori
joje vis dar tebėra 20,500 
sovietų karinių dalinių ka
reivių. Lietuvos ir Rusijos 
krašto apsaugos ministe
rial Maskvoje pasirašė su
tartį, nustatančią, kad 
paskutinieji tos kariuome
nės daliniai paliks šią Bal
tijos respubliką iki kitų 
metų rugpjūčio mėnesio 
pabaigos, taigi, bent me
tais anksčiau, negu buvo 
anksčiau planuota. Tų da
linių atsitraukimas, kuris 
bus pradėtas tuč tuojau, 
tačiau vis dar paliks apie 
100,000 sovietų karių Lie
tuvos kaimynų Latvijos ir 
Estijos teritorijose. Maskva 
pažadėjo juos atitraukti 
iki 1994-jų metų pabaigos.

LIETUVOS TELEVIZIJOJE 
EKSPERTAS IŠ KANADOS

CBC televizijos bendro
ves direktorius-producentas 
Chris Becket atvyko į Lie
tuvą pagal Kanados techni
nės pagalbos Lietuvai prog
ramą. Jis parengė rekomen
dacijas, kaip pertvarkyti 
televizijos ir radijo ad
ministracinę struktūrą, 
darbo organizavimą, daly
vavo ir konsultavo darbuo
tojus laidų rengime.

NEPERDUOS RUSIJAI 
AMBASADOS-

iš Rygos pranešama, kad 
Latvijos Užsienių reikalų 
ministerija pareiškė Rusi - 
jos URM, kad Latvijos 
Aukščiausiosios Tarybos 
prezidiumas nutarė neper
duoti Rusijai tarpkario

(Didžioji koalicija mažoritarinėse apygardose)
Lietuvos Krikščionių Demokratų Partija - vadovai P.Kati- 
lius ir A. Saudargas;
Lietuviu Tautininkų Sąjunga - vadovai R.Smetona, A.Sėjū- 
nas;
Politiniu Kaliniu ir Tremtinių Sąjungą - vadovas B. Ga
jauskas.

/ Paaiškinimas, ką reiškia mažoritarinėse" apygardose: 
tai yra politinė rinkimų sistema, kur rinkimų apygardoje 
laikomi išrinktais tik tie kandidatai, kurie patys arba 
kurių partinis sąrašas rinkimų apygardoje gavo balsų dau
gumą. Red./.

KOALICIJOS "UŽ DEMOKRATINĘ LIETUVĄ" RINKIMINIS 
štasasf 7 ~ .

Pirmininkas - T.Lideikis, Sąjūdis; V.Aleknaite-Abrami- 
kienė, Piliečių Chartija; L.Andrikienė, deputatė; A.Endriu- 
kaitis,deputatas; R.Hofertienė, deputate; J.Janonis, Sąjū
dis; D.Katkus, Sąjūdis; S.Malkevičius, deputatas; S.Peče
liūnas, deputatas (Demokratų Partija); A.Sejūnas, deputa
tas (Lietuvos Tautininkų Sąjungai; S7Š a 11 e n i s, deputatas; 
J.Razma, Sąjūdis; J.Šimėnas, deputatas, V.Žiemelis, depu- 
tatas.

PRANEŠA
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBE:
Nutarimas, 1992 m. rugsėjo 3 d.,Nr. 647, VILNIUS 
DEL PARAMOS UŽSIENIO LIETUVIŲ STUDIJOMS

Pritardama Valstybinės tarptautinių studijų komisijos 
pasiūlymui ir siekdama paremti buvusioje YSRS, Rytų 
Europoje, Lotynų Amerikoje ir kitose šalyse gyvenančių 
lietuvių studijas Lietuvoje, Lietuvos Respublikos Vyriausy
bė nutaria:

1. Nustatyti, kad:
1.1. užsienio lietuviai Lietuvos Respublikos aukštosiose 

mokyklose studijuoja Lietuvos Respublikos piliečiams 
taikomomis sąlygomis:

1.2. Valstybinės tarptautinių studijų komisijos sprendi
mu, užsienio lietuviams gali bū'ti skiriama finansinė para
ma mokesčiui už trumpalaikius kursus sumokėti, be to, 
šių kursų ar studijų Lietuvoje metu jiems gali būti moka
ma stipendija, ne didesne už asistento tarnybinį atlygini
mą.^

Analogiška finansinė parama komisijos sprendimu gali 
būti skiriama ir kitiems užsieniečiams, studijuojantiems 
lietuvių kalbų ar literatūrą.

2. Rekomenduoti aukštosioms mokykloms nustatyti 
lengvatines šio nutarimo 1 punkto nurodytų asmenų priė
mimo mokytis sąlygas.

3. Pavesti finansų ministerijai ir Valstybinei mokslo,
studijų ir technologijų valdybai numatyti 1993 metų Lie
tuvos valstybės biudžete (......... ) ir lietuvių trumpalai
kiams kursams ar studijoms Lietuvoje finansuoti.

/ skliausteliuose neišskaitomas tekstas. Red./.
Lietuvos Respublikos Ministras

Pirmininkas
Aleksandras Abišala

metu buvusios Sovietų 
Sąjungos ambasados pasta
to, kuris neseniai buvo at
remontuotas ir kuriame da
bar yra Latvijos Kultūros 
ministerija.

Rusijos ambasadai, kuri 
buvo numatyta pradėti 
veikti š.m. spalio mėn. 1 
d., reikės rasti kitą pasta
tu
ISPANIJOJE -
LIETUVOS DIENA

Š.m.rugsėjo mėn. 7
d. EXPO 92 parodoje vyko

Lietuvos Diena. Buvo su
grotas Lietuvos Himnas,kal
bą pasakė V.Landsbergis,. 
grojo lietuvių muzikinės 
grupės.
DALYVAUS LIETUVIAI 
FILMŲ FESTIVALYJE

Vykstančiame Italijoje 
tarptautiniame filmų mė
gėjų festivalyje pirmą kar
tų dalyvaus lietuviai filmi- 
ninkai su 5 filmais. Jie 
bus oficialiai priimti į 
tarptautinę kino mėgėjų 
organizaciją UNICA.

KOALICIJA! UŽ D E MOKRATINĘ LIE

TUVA" Reikia ne tiktai BALSU, bet ir BŪ
TINAI LESU RINKI MII KAMPA- 
N I JA I■ /KAUTŲJŲ BLOKAS YRA APSIRŪPINUS 
IŠ BUVUSIU KOMUNISTINIŲ FONDŲ/.

Aukas įnešti: Montrealio LITO sąskai- 
ton nr.5125; toronte PARAMOS sąskaiton Nr. 
10407: PRISIKĖLIMO P-jos Kredito Kooperaty
ve SĄSKAITA NR. 1627590; HAMILTONE -TALKOJE 
SASKA IJ A NR.1471801.

Čekius galima siųst i tiesioginiai var- 
du "UŽ DEMOKRATINĘ LIETUVĄ" 1011 College 
str, .TORONTO, 0nt.,m6h 1a8.________________ _
RINKIMŲ RĖMIMO VALIUTINIO FONDO LĖŠŲ NAUDO
JIMO LIETUVOJE VALDYBA (Numatoma):

S. Šaltenis (deputatas Vilniuje), R.Petrauskas (Vilniuje), 
V. Kamantas (JAV-ėse). 

KANDIDATŲ į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMĄ
SĄR A § A S (Preliminarinis)
P. Aksomaitis - AT deputatas; V.Aleknaltė- Abraipikienė- 
muzikologė; V.Aleškaitis - ministras; N.Ambrazaitytė
- AT deputatė; V.Andriulis - docentas; I.Andrukaitienė- 
AT deputatė; L.Andrikienė - AT deputatė; J.Aputis - 
rašytojas; R.Astrauskas - AT deputatas; V.Bačiauskas
- Valstybės Kontrolės Departamento kontrolierius; V.Bart- 
kus - inžinierius; A.Bartulis - Pasvalio rajono tarybos 
pirmininkas; R.Batūra - istorikas; S. Bukartienė - gydyto
ja; K.Cilinskas - vyriausybės aparato darbuotojas; A.Ciur- 
lys - inžinierius; M.Cobotas - AT deputatas; J.Dieninis
- vyriausybės aparato darbuotojas; P.Dirgėla - rašytojas; 
J.Dringelis - AT deputatas; G.Dobkevičius - inžinierius; 
G.Dubauskas - mokslinis bendradarbis; P.Dumšienė - pe
dagogė; A.Eigirdas - vyriausybės atstovas Šalčininkų rajo
ne; R.Gajauskaitė - AT deputatė; A.T.GeniuSas -profeso
rius; P.Giniotas - AT deputatas; V.Girdzijauskas-filologas; 
V.Grinkevičius - inžinierius; R.Hofertienė - AT deputatė; 
J.Jankauskas - vyriausybės aparato darbuotojas; L.Jan
kauskas - Sąjūdžio Rokiškio rajono tarybos pirmininkas; 
J.Janonis - AT Jungtinės Sąjūdžio Frakcijos referentas; 
E.Jarašiūnas - AT deputatas, V.Jarmolenka - AT deputa
tas; Z.Juknevičius - AT deputatas; I.Kaganas - teisininkas; 
M. Kalvaitienė - Sąjūdžio Ignalinos rajono tarvbos pirmi
ninkė; A.Katkus - Sąjūdžio Kauno m.tarybos pirmininkas; 
V.Katkus-AT deputatas; T.Kazlauskienė- vyriausybės apa
rato darbuotoja; N.Kitkauskas-. istorikas; R.Klimas- minis
teris; R.Krukauskas- ministerio pavaduotojas; A.Kubilius
- Lietuvos Sąjūdžio atsakingas sekretorius; K.A.Lakickas- 
-veterinaras; V.Landsbergis - AT Prezidiumo pirmininkas;

V.Lapė-ŽemdirbiŲ Sąjūdžio pirm.;R.Laužackienė-ekonomiste; 
A.Liaugaudas - Lietuvos Žemės Savininkų Sąjungos pirmi
ninkas; T.Lideikis- fizikas; J.Listavičius- Politinių Kalinių 
Sąjungos vicepirmininkas; A.LukaŠevičius - teisininkas; 
S.Malkevičius - AT deputatas; V.J.Matjošaitis. - dailinin- 
kas-apipavidalintojas; A. Merkys - vyriausybės atstovas 
Vilniaus rajone; V.Milvydas - Miško Brolių Draugijos pir
mininkas; J.A.Misiūnas -inžinierius; V.Nezgada - teisinin
kas; R.Norkus-inžinierius; N.Oželytė-Vaitiekūniene - akto
rė, AT deputatė;V.Pakalniškis- juristas,(buvęs vicepremje
ras); K.Pangonis - gydytojas; A.Patackas - AT deputatas; 
Z. Paulikaitė - architektė; S.Pečeliūnas - AT deputatas; 
L.Pociūnienė - filologė; A. Račas - AT deputatas; ,E.Rau- 
galas - Žemės Savininkų Sąjungos pirmininko pavaduoto
jas; L.Sabutis - AT deputatas; A.Sapiega - vyriausybes 
aparato darbuotojas; E.Simanaitis - Lietuvos Sąjūdžio 
Etikos Komisijos pirmininkas; R. Sližys - profesorius; 
A.Smaižys - profesorius; A.N.Stasiškis - Politinių Kaliniu 
Sąjungos pirmininkas; S.Stoma- "Lietuvos Aido" redakto
rius; R.Survila- ministeris, AT deputatas; A.Šakinis - 
ekonomistas; B.J.Šalčius- zootechnikas; S.šaltenis - AT 
deputatas; A.Šemeta - vyriausybės aparato darbuotojas; 
G.Serkšnys - AT deputatas; Z.Šličytė - AT deputatė; 
A.Švenčionis -docentas; J.Švoba - "Valstiečių Laikraščio" 
redaktorius; P.Tupikas - AT deputatai K.Uoka - Valsty
bės kontrolierius, AT deputatas; A.V.Urbonas - teisininkasj 
G.Vagnorius - AT deputatas; A.Vaišnoras - Sąjūdžio Kauno 
miesto atsakingas sekretorius; V.Valiušis- ekonomistas;
J. Valenčius - inžinierius; V.Vilimas- docentas; S.A.Vozbi- 
nas - technikos mokslų kandidatas; V.Zabiela - teisinin
kas; J.Zajarskis - Pakruojo rajono "Žalgirio" pirmininkas; 
E.Zingeris - AT deputatas; V.A.Žemaitis - agronomas;
K. Žičkus - "Lietuvos Aido" bendradarbis; V.Žiemelis - 
AT deputatas; A.žygas - profesorius; N.Žutautas - inži
nierius, mokslų kandidatas.



Ui Nepriklausomą Lietimą! Už ištikimybę Kanadai! 
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P .S. Bendradarbiu ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankrailiai Kali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, gražinami tik 
is anksto susitarus. Už skelbimų turini redakcija arba 
leidykla neatsako.

1£ 1I& 11£ 11&II&ll£ 11£ 1I&II&ll£ 1I&llkfc ll&II £ I1& plauko išeivijos politikierių, kurie skraido į Lietuvą irLwj M L“j M bįd L* j M Lyj Lyj Lyj M M hd U* i perša tenai savo sukirpimo ideologines ir partines išmin-
Duoti patarimų gal ir galima, bet tai turi būti pada-

RINKIMŲ IŠVAKARĖSE
sių metų ruduo gali būti lemtingas ir Lietuvai 

ir Kanadai.
.Kanados referendumas, jeigu jį laimėtu NE (NON) 

politinės jėgos, gali visiems laikams suskaidyti Kanada 
taip, kad naująjį šimtmetį pasitiks nebesulipdomai subyrė
jusi valstybė, kuria gėrisi, su pavydu į ją žvelgdami, už
sieniečiai, bet nemato jos galimos šviesios ateities ir 
gerbūvio savieji.

Lietuvos Seimo rinkimai, jeigu juos laimėtų kairio
sios, t.y., buvusių komunistų vadovaujamos ir prikimš - 
tos partijos (ypač LDDP), gali atsikūrusią nepriklausomą 
Lietuvą pasukti pavojingai Maskvos link. Jokia paslaptis, 
kad buvę komunistą ir saugumo didieji viršininkai ir ma
žieji viršininkėliai su tūkstančiais pakalikų ir agentų te
besidarbuoja Lietuvoje, daugelis jų tebesėdedami aukštose 
kėdėse. Jie nori išlikti bet kokia kaina viršūnėse: įvairio
se įstaigose, kolchozuose, ministerijose ir organizacijose.

Argi nebuvo SĄJŪDŽIO pirmosiomis dienomis taip 
pat sulipę į tribūnas ir visokie buvę partijos tūzai, stri
bai, apsimetėliai? Argi nenorėjo įvairūs burokevičiai ir 
kuoleliai vėl sugrąžinti tarybinę valdžią, šaukdamiesi Mask
vos Raudonosios Armijos pagalbos? Argi nebuvo rašytojų, 
kurie šmeižė atgimstančią savo tėvynę? Visos tos jėgos 
tebėra gyvos ir veiklios Lietuvoje ir šiuose rinkimuose 
yra pasiryžusios išsilaikyti savo esamose pozicijose arba 
atgauti prarastąsias. Šiuo metu jos viešai ir slaptai - 
paskalomis - nięki na dabartinę Liętuvos vyriausybę ir 
ypač Vytautą Landsbergį. Tai sąmoninga ir gudri taktika. 
Išdergus Landsbergį, kuris visafnfe pasaulyje, ir didele 
dalimi dar ir Lietuvoje, yra Nepriklausomos atgimusios 
Lietuvos simboliu, bus lengviau prakišti savo partijų kan
didatus, kurie labai garsiai skelbiasi esą demokratai ir 
Lietuvai atnešiu politinį ir ekonominį "rojų".

Reikia tikėtis, kad Lietuvos gyventojai atsimins, 
kokį "rojų" jie atnešė 1940 metais. Reikia tikėtis, kad 
prieš rinkdami kandidatus, Lietuvos žmonės nepamirš 
šimtą tūkstančių nukankintų gulaguose ir Vinco Kudirkos 
posmo, primenančio, kad žmogaus vardo teverti tie, kurie 
neparduoda savęs už "trupini aukso, gardaus valgio šaukš
tą".

Visiems žinoma, kad Lietuvoje šiandien nelengva 
gyventi. Daug ko trūksta: pinigų, produktų, tvarkos. Deja, 
demokratijos negimsta staiga- joms reikia patirties, laiko 
ir geros valios. Praėjus pradinei entuziazmo ir dvasinio 
pakilimo bangai, kai SĄJŪDIS jungė visus, prasidėjo kas
dienybė. Dainuojanti Lietuvos revoliucija, sužavėjusi pa
saulį, tapo dejuojanti evoliucija. Kartais atrodo, kad visi 
pamiršome kodėl dabar tokia suirutė Lietuvoje. 
Argi ne todėl, kad pusę šimtmečio mus valdė komunistinę 
utopiją žadantis, bet iš tiesų psichopatiškai meluojantis, 
žlugdantis, išnaudojantis ir žudantis laisvą žmogų k o- 
m u n i z m a s. Argi buvo geriau, kaip kar
tais vienas kitas prasitaria, tarybinės vergijos laikmečiu? 
Argi galėjo būti geriau? Suskaičiuokime matomus 
ir nematomus kapus, suardytus gyvenimus, sužalotas sąži
nes. Nebuvo ir nėra didesnių tautžudybių už komunistų 
įvykdytąsias. Nėra. Šitai verta įsidėmėti visiems laikams 
ir Lietuvoje balsuojantiems, ir mums svetimybėje bal
suojantiems. Tikrai ne Vytauto Landsbergio kaltė, kad 
šiuo metu yra nedateklių Lietuvoje, kad demokratinė 
santvarka taip sunkiai įgyvendinama Lietuvoje. Be Lands
bergio tvirtos laikysenos, ko gero, dabar būtų petkevičinė 
ir burokevičinė Lietuva, dar vis diriguojama Maskvos.

Landsbergio menkinimą, žinoma, pradėjo kaip tik
tai minėtieji burokevičininkai, vėliau brazauskininkai (su
tariamą intelektualų pagalba).

Šioje Atlanto pusėje Landsbergio knibinėjimę pra
dėjo AKIRAČIAI,chroniškai sergantys neklaidingumo sind- 
romu.Tariamųjų liberalų (nes kai kurių redakcinio kolek
tyvo narių fanatizmas niekuo nesiskiria nuo kitų ideologi
nių ir partinių siauražiūrių) "laisvo žodžio mėnraštis" 
nuolat rasdavo krislų Landsbergio asmenybėje ir veikloje. 
Beveik sustabintas A.J.Greimas kai kurių laikomas libera
lu dvasios vadu, net savo laiku viešai pasipiktino, kad 
Landsbergis laikęs viena proga ant stalo religinę statulėlę. 
Tas pat Greimas, berods pirmasai, pradėjo gąsdinti Lietu; 
va galima Landsbergio diktatūra, o visiems apsiskelbė 
buvęs generolo de Gaulle garbintoju!

Landsbergis nė iš tolo negali prilygti pompastiška
jam generolui, nuolat iškilmingai kalbėjusiam apie buvu
siąją Prancūzijos imperiją ir jos šlovę bei įvariusiam 
nemaža baimės visiems prancūzų demokratams dėlei savo 
diktatoriškų kėslų ir būdo. O kanadiečiai dar gerai atsi
mena generolo provokacinį ir jokio diplomatinio takto ne
parodžiusi. šūktelėjimą apie laisvą Quebec'a. (įdomu, ką 
būtų pasakęs tas pats generolas, jei Kanados ministeris 
pirmininkas, oficialiai lankydamasis Prancūzijoje, būtų šūk
telėjęs: Tegyvuoja laisva Korsika, arba laisva Baskų res
publika?).

Visa tai verta prisiminti kalbant apie spalio mėne
sio rinkimus Lietuvoje, nes čia esama nemaža įvairaus
2 psl.

Istorinis ir Karo Muziejus

ryta geravališkai ir niekad nebrukant savojo kromelio. 
Deja, taip nėra. Tad ir nenuostabu, kad Lietuvoje krato
mas! tokių patarėjų, kurie ne tiktai lando į aukštas vie
tas, bet taip pat pasirašinėja atsišaukimus su buvusiais 
komunistų ideologais, staiga pavirtusiais demokratais, 
liberalais, krikščionimis, patriotais ir ypač kovotojais 
prieš diktatūrą.

Svarbu atskirti netikrą pinigą. Kandidatų ir partijų 
gausumas tai labai apsunkina. Todėl svarbu žinoti apie 
kiekvieną kandidatą viską kas įmanoma. Viską, kas įma
noma apie kiekvieną partija^ ir partijėlę. Svarbiausia ta
čiau, nebalsuoti už nežinomus kandidatus ir nežinomas 
partijas. Slapukais negalima pasitikėti. Taip pat negalima 
pasitikėti gandais. Todėl tikėtina, kad apie visus kandida- 

• tus ir visas partijas bus suteikta pakankamai oficialių 
žinių, nes be to neįmanomas joks demokratiškas balsavi
mas. Gali žmogų suklaidinti ir partijų pavadinimai. Niekam 
ne paslaptis, kad, pavyzdžiui, komunistų partija daugely
je kraštų dar vis save vadina visokiais vardais, tiktai 
ne Komunistų partija. Ir Lietuvoje ji dabar, A.Brazaūsko 
vadovaujama, save vadina Lietuvos Demokratine Darbo 
Partija (LDDP). Su ja poruojasi ir Lietuvos socialdemok
ratai, vadovajami K. Antanavičiaus. Tai kairysis sparnas. 
Tariamame centre esančios partijos plūduriuoja tarp kai
rės ir dešinės, dažniausiai balsuodamos parlamente kartu 
su LDDP ir socialdemokratais. Šių tarpe yra ir liberalų 
partija. Tačiau dar neaišku, kokį liberralizmą ji atstovau
ja. Liberalų politinė programa yra gerokai skirtinga Di
džiojoje Britanijoje nuo Liberalą partijos Kanadoje, o 
JAV-se liberalais save vadina dažniausiai demokratų par
tijoje įsikūrg asmenys nuo kairiausių pažiūrų iki tradici
nės laissez-faire - taigi konservatoriškos- ekonominės 
politikos išpažinėjų, 
vadina nerodantys..
kitaip galvojančiam. Toks liberalizmas niekuo nesiskiria 
nuo eilinio fanatizmo. Lietuvoje liberalais taip pat skar
denas! nemaža auto-intelektūalų, nes tai madinga. Paskai
čius jų pasisakymus ir straipsnius, juose randi nedaug 
tolerancijos ir pakantos kito asmens pažiūroms, taigi,ne
daug tikros liberalizmo nuostatos.

Deja, netrūksta fanatizmo apraiškų ir kraštutinėje 
dešinėje, kuri, stebėtinu būdu, dažnai balsuoja kartu su 
kairiaisiais (Terlecko atvejis/). Pasirodo, kad tie, kurie 
teigia tarp kraštutiniųjų esant nedaug skirtumo, yra tei
sūs. Kraštutinumai susisiekia. Kadaise hitlerininkai Vokie
tijos miestų gatvėse mušė policiją susidėję su komunis
tais. Taigi, būtina atsargiai žvelgti net į kai kuriuos bu
vusius Sibiro tremtinius bei politinius kalinius: balsuotina 
ne už ją buvusias kančias ir drąsią laikyseną bet už 
tai, ką jie šiandien skelbia, su kuo jie šiandien Lietuvos 
politinėje veikloje susidėję ir ar jie iš viso tinkami dirbti 
Seime.

Lietuvos Bažnytinės hierarchijos nuosprendis, drau- 
džiąs kunigams kandidatuoti (ne "balatiruotis"j kaip mėg
džiojant, be reikalo, rusiškąjį terminą vis dar sakoma 
ir rašoma Lietuvoje) yra pagirtinas. Yaip bus išvengta 
religijos maišymo su politine veikla, nes tame mišinyje 
dažniausiai nukenčia religija. Yra pakankamai pasauliečių, 
kurie tinkamai sugebės atstovauti ir ginti tikinčiųjų tei
ses, jei to reikės.

Demokratinėje 
tiktai vieną balsą. Iš 
šimtai, tūkstančiai. 
svarbus. Tie, kurie

į,; ū ---------------------------------- a

įsuose liberalais save ^dažnai 1966 m. Australijoje) 
ikantos nėt savo pačių'./eilėse"

santvarkoje kiekvienas asmuo turi 
tų pavienių balsy susidaro dešimtys, 
Todėl kiekvienas balsas yra lygiai 

_______ nebalsuoja, i" 
balsuoti už juos. Žmones be savo nuomonės vedžioja kiti, 

žmogus yra sąmo- 
pats už save. Ne 

a i p valdys ne- 
s tariame savo

Demokratinėje santvarkoje tiktai tada 
ningas, kai sugeba galvoti ir veikti 
vistiek Lietuvos piliečiams kas ir 
priklausomą Lietuvą. Rinkimuose m 
žodį. Tarkime jį būtinai ir apgalvotai.

k 
e

H. N a g y s

t-************************************************

/Inf.ELTA/

BUVUSIOJI SOVIETŲ KARIUOMENĘ IŠ LIETUVOS BUS 
IŠVESTA IKI 1993 m.RUGPjŪČIO MEN. 31 DIENOS

Aukščiausiosios Tarybos pirmininko Vytauto Lands
bergio ir Rusijos Federacijos prezidento Boris Jelcino 
susitikimas

Kalbėdamas apie dokumentus, kuriuos susitikimo 
išvakarėse kelias paras derino darbo grupės, LIETUVOS 
derybų su RUSIJA delegacijos vadovas Česlovas Stankevi
čius prisipažino, kad Lietuvos pusei nepavyko visuose 
straipsniuose pasiekti norėtų formuluočių, teko eiti i 
kompromisus. Pavyzdžiui, iš dokumentą tekstai Rusijos 
pusės reikalavimu buvo pašalinti žodžiai "okupacija" ię, 
"aneksija", kaip "neatitinkantys dabartinės situacijos". 
Derybų delegacijos vadovas taip pat pasakė, kad Lietuvos 
Krašto Apsaugos ministras "ture”jo rimtą kliūčių, kai buvo 
derinamas Rusijos kariuomenės išvedimo grafikas. Todėl 
mes paprašėme Rusijos aukšfeiausiąją politinę vadovybę 
padaryti kai kurios įtakos kariškiams. O apskritai derybų 
rezultatai yra tokie, kokią Lietuvai įmanoma buvo pa
siekti"*

Lietuvoj e
h. n.

* Š.m.rugsėjo mėn. 8 d. 
Lietuvoje buvo iškilmingai 
paminėtas Vytauto Didžiojo 
karūnavimas. Ta proga 
ir vėl, kaip pirmosios Ne
priklausomybės 
Kauno 
bokšte 
laiku 
(tamsiai
baltas vytis). Ji dabar iškil
mingai pakeliama ir nulei
džiama kiekvieną sekma
dienį ir valstybinių švenčių 
dienomis.

Karo 
iškelta 

valstybinė 
raudoname

metais, 
Muziejaus 

Vytauto 
vėliava 

fone

* Kaip tenka iš Lietuvos 
spaudos pasisakymų spręsti . 
naujojo premjero Aleksand
ro Abišalos 
veikia gana 
kreipdama dėmesį 
šiol mažai arba 
neliestas savivaldybių 
kitas problemas, 
reporterių paklaustas 
kandidatuosiąs 
A.Abišala 
mai.
* Šaulių 
valdyba 
J.Matuso 
vos Šaulių Sąjungos Istori
ją". Dabartinis yra trečias 
šios knygos leidimas (pir
masis buvo išleistas 1939 
m. Lietuvoje, o antrasis

t 
atsakė

vyriausybe 
energingai, 

ir iki 
ir visai 

ir 
Tačiau 

ar 
Seimų, 
neigia-

Sąjungos 
išleido 
parašyta

Centro 
istoriko 
"Lietu

* Š.mL.‘ rugsėjo mėn. 9 
d. Lietuvoje mirė seniau
sias lietuvis rašytojas Juo
zas Žlabys, pasirašinėjęs 
Žengės slapyvardžiu. Jis 
buvo vienas KETURIŲ VĖ
JŲ literatūrinio - futūrįsti- 
nio sąjūdžio dalyvių. Šio
mis dienomis Vilniaus VA
GOS leidykla išleido jo 
poezijos rinktinę. PAVASA
RIŲ GRAMATIKA. Jis 
buvo gimęs 1899 metais.

* Š.m. rugsėjo mėn. 4 
d. Vytautas Landsbergis 
susitiko su Krašto Apsau
gos minisferijos dalinių 
karininkais Vilniuje, GELE
ŽINIO VILKO brigados 
būstinėje. Buvo aptarti 
svarbūs Lietuvos kariuome
nės klausimai.

tures 
balsų, 

savo

* Būsimuose Lietuvos Sei
mo rinkimuose š.m.spalio 
mėn. 25 d. partijos 
surinkti bent 4% 
kad galėtų pravesti 
kandidatus j Seimą.

bir-

KIEK LIETUVOJE
BEDARBIU

Valstybinėse darbo 
žose per rugpjūčio mėnesį
įregistruota 8851 bedarbis. 
Pašalpas šiuo metu gauna 
6721. Darbo biržos per 
rugpjūčio mėnesį įdarbino 
2227 žmones, iš jų 553 
bedarbius.

Laisvą darbo vietų yra 
4201, iš jų 3441 - darbinin
kams.

Per rugpjūtį sostinėje 
Vilniuje įregistruota 3948 
bedarbiai, iš jų 2081 mote
ris. Sunku įsidarbinti aukš
tąjį ir aukštesnįjį mokslą 
baigusiems inžinieriams, 
ekonomistams, pedagogams^ 
humanitarinią mokslų spe
cialistams. Iš Vilniaus dar
bo biržos rugpjūčio mėnesi 
įregistruotų 1122 laisvų 
darbo vietų tarnautojams 
tik 193*” - Darbo’ sostinėje-' 
neturi 14%.

* Valstybine kalba Klaipė
doje , uostamiestyje ne tik
tai nepagerėjo viešame 
vartojime, bet pastebimas 
kitų kalbų skverbimasis,y- 
pač prekybos įstaigose.

Valstybinės kalbos ins
pekcija rūpinsis, kad tam 
tikras pareigas eis žmonės, 
būtinai mokantys lietuviš
kai.

vąiruotojų,HA'5 
9% visuomeninio maitinimo 
darbuotojų, 21% nekvalifi
kuotų darbininkų, 7% san
technikų. Vilniuje nesunku 
gauti darbą 

23%laisvų 
bedarbiu 
tik 1%.

0 
yra

statybininkui 
darbo vietų, 

statybininku

* PLUNGE 
pažymėjo 200 
tį- '

iškilmingai 
metu sukak-

DĖKOJA L I E T UVOS K R E PŠ I N I N K A I
Šiaurės Amerikos Lietuvių, Fizinio Auklėjimo ir 

Sporto Sąjungos Centro Valdyba gavo tokio turinio laišką, 
adresuotą ŠALFASS pirmininkui Audriui Šileikai Toronte, 
Kanadoje:

" Lietuvos olimpinė krepšinio rinktinė Barselonos olim
pinėse žaidynėse iškovojo bronzos medalius. Išsipildė visų 
mūsų olimpinės svajonės. Tai bene ryškiausias Lietuvos 
krepšinio, įžengusio į savo aštuntąjį dešimtmetį, laimėji
mas.

Lietuvos Respublikos krepšinio federacija nuošir
džiai dėkoja Šiaurės Amerikos lietuvių ir kitų kraštų 
sporto ir kitoms organizacijoms, visiems lietuviams, kurie 
domėjosi ir domisi Lietuvos krepšiniu, olimpine krepšinio 
rinktine, vienaip ar kitaip rėmė ir remia musų krepšinį.

iš tiesų^ leidžia Kitiems A£į5 jUms. Džiaugiamės, kad Lietuvos krepšininkai neap- 
nuomones vedžioia kiti. __ i___ i z- „a. .... r • . »vylė Jūsų lūkesčių. Tikime, kad ir ateityje Lietuvos krep

šinis gražiai bus atstovaujamas įvairaus rango tarptauti
nėse varžybose, kad mūsų krepšininkai ir krepšininkės 
deramai garsins Lietuvą pasaulyje.

Su pagarba
prof. S.Stomkus, Lietuvos krepšinio federacijos
prezidentas,

A.Ivašauskas, Lietuvos krepšinio 
atsakingasis sekretorius 

Vilnius, 19.08.1992.

>» 1HHH» MMMMMMMMMMMM »»*♦*♦**<» M M M M M M M M M M-M. ******** M M l»»
Lietuvos Krašto Apsaugos ministras Audrius Butke

vičius ir Rusijos Federacijos Gynybos ministras Pavel 
Gračiov'as pasirašė Rusijos jurisdikcijoje esančios kariuo
menės išvedimo grafiką ir techninių, organizacinių klausi
mą sprendimo protokolą: RUSIJA įsipareigojo visus savo 
karinius dalinius iš LIETUVOS teritorijos IŠVESTI iki 1993 
m. rugpjūčio 31 dienos, o iš sostinės VILNIAUS - iki 
šią metų lapkričio pabaigos.. Pagal šį grafiką, Vilniuje 
dislokuotos 107-osios divizijos išvedimas turi prasidėti 
nedelsiant.

Lietuvos Užsienio Reikalų ministras Algirdas Sau
dargas ir Rusijos Užsienio Reikalų viceministras Vltalij 
Ciurkin'as pasirašė konsulinę konvenciją. , Sfer

Svarbiausias dokumentas - tarpvalstybine sutartis 
- nebuvo pasirašyta, šio fakto Lietuvos ir Rusijos parei
gūnai nekomentavo. v ....................

Kitas aukščiausiojo lygio Lietuvos-Rusijos susitiki
mas turėtą įvykti spalio 1-2 dienomis, Vilniuje. Tikimasi, 
kad tuomet valstybių vadovai galės pasirašyti galutinai 
suredaguotą tarpvalstybinę sutartį.



Vasaros Vinjetės

ŠIOKIADIENIAI LIETUVOJE

Nijolė Bagdžiūnienė

Šią vasarą daugybė turis
tų iš viso pasaulio suplau
kė į Lietuvą - į kraštą 
Nepriklausomą ir laisvą, į 
tokią, apie kurią tiek me
tų svajojo ir kovojo po 
įvairius pasaulio kampelius 
išblaškyti jos vaikai. Nors 
rusų kariuomenė dar trypia 
mūsų žemę, tačiau jos bu
vimas, bent šiuo metu, nebe
gąsdina žmonių. Todėl tu
ristams iš viso pasaulio 
atsidaro durys į bet kokį 
Lietuvos kampelį, be jokių 
suvaržymų, grasinimų, gau
dymų ir sekimų. Ir kas at
važiavęs į tokį kraštą ne
norėtų praleisti jame kuo 
daugiau laiko, pavažinėti 
po mielas ir brangias vie
toves, kurių lankymas anks
čiau taip griežtai ir negai
lestingai buvo uždraustas 
eilinam turistui iš užsienio. 
Aš taip pat nutariu aplan
kyti šiemet Lietuvą, pasi
rinkdama birželio ir liepos 
mėnesius, kurie yra labiau
siai turtingi savo religinė
mis bei tautinėmis dato
mis. Taip pat nutariu pa
gyventi Lietuvoje ne turis
to teisėmis, bet eilinio Lie
tuvos gyventojo. Du mėne
siai, tai yra pakankamai 
laiko pabūti turistu 
liniu gyventoju.

Skrendu Šveicarų 
lėktuvu, iš Ziuricho 
buvo pranešta, kad 
dus Lietuvos 
lėktuvui 
į Vilniaus aerouostą būsi
me nuskraidinti šviecarų 
lėktuvu. Ir štai visų lau
kiančių nustebimui ir pasi
gėrėjimui, mūsų lėktuvas, 
raudonaisiais kryžiais 
ženklintas, nusileidžia 
niuje ir lėtai rieda 
prie aerodromo. Po 
laiko privežami labai 
tūs laipteliai ir mes 
žu i

ir ei-

linijos 
mums 
suge- 

aerolinijų 
mes pirmą kartą

pa- 
Vil- 

taku 
kiek 
sta- 

pama- 
pradedame jais lipti 

žemyn. Apačioje jau stovi 
išsirikiavęs šveicarų lėktu
vo personalas ir linksmai 
juokaudami, kaip begalė
dami stengiasi mums padė
ti saugiau pasiekti žemę, 
nes visi esame apsikrovę 
sunkiaisiais rankiniais ne
šuliais. Čia pat prie šveica
rų stovi ir keli mūsų lie
tuviai pasieniečiai, kurie 
ne tik niekam nepadeda, 
bet dar ir veidų išraiškos 
nieko gero nežadančios. Ir 
matant juos, norom-neno- 
rom pagalvoji, kad vistiek 
jau čia mūsų valdžia, ne
besvarbu kokios veido iš
raiškos, svarbu, kad niekas 
nebeareštuos, o šypsenų, 
tikriausiai, reiks palaukti 
dar keletą metų...

Ir taip įsiliejo į savo 
laivos tėvynės gyvenimą, 
godžiomis akimis pradedu 
sekti žmonių pėdomis po 
krautuves, knygynus, teat
rus, bažnyčias, turgus ir 
kiek galima daugiau naudo
juosi viešuoju transportu. 
Ir prasideda mano kryžiaus

keliai santykiuose su žmo
nėmis. Niekaip nesuprantu, 
kodėl čia galėtų būti bet 
kokia problema - juk pi
nigų neprašau, nes savo 

vertėjo taip pat ne- 
- savo gimtąją kal-

nigų 
turiu, 
reikia _ _ _
bą moku. O tačiau neran
du bendros kalbos su žmo
nėmis. Kartą pamačiau 
krautuvėje kažkokių žuvų, 
tik nesupratau ar tai buvo 
šaldytos, ar sūdytos, gerai 
į jas pasižiūrėti taip pat 
neįmanoma, nes jos buvo 
numestos kampe į kažko
kią dėžę, todėl - reikėjo 
pardavėjos paklausti. Nors 
ir mačiau, kad prieš mane 
stovėjęs senas rusų kilmės 
žmogelis, neturėdamas 
daug pinigų, maldavo par
davėjos nors mažiausios žu
velės, bet šioji, aišku, 
nesutiko sverti permažos 
žuvelės ir gerokai tą žmo
gelį apskaldė žodžiais. Ži
nojau, kad ir manęs gal 
toks pat likimas laukia, 
vistiek susigundžiau pra
tarti savo žodį, būtent, ar 
tas produktas toks ar ki
toks, toji pardavėja tuojau 
man išrėkė taip: "Ką, ar 

koks čia dar

PRANEŠA

LITHUANIAN INFORMATION INSTITUTE apie
VERSLO ĮMONES LIETUVOJE, KURIOS PARDUODAMOS
TIKTAI UŽ UŽSIENI ETl^ŽKĄVALiUTĄ/

/Be abejo, yra išeivijoje lietuvių, kurie

LIST OF ENTERPRISES OFFERED FOR PRIVATISATION 
FOR HARD CURRENCY

Į Name of enterprise Į Address Į Sphere of activity j

MANUFACTURE OF FOOD PRODUCTS AND BEVERAGES
1.

3.

4.

5.

6.

7.

nematote 
klausimas". Aš išdrįsau at
sakyti, kad ne čia gyvenu, 
tai ir nepažįstu tokio pro
dukto be jos išaiškinimo. 
Šioji beveik užsiutusi, tei
kėsi paklausti iš kur aš 
čia tokia. Kai atsakiau, 
kad iš Kanados, tai sekė 
atsakymas, kad privažiuoja 
čia visokių ir dar moko 
kaip gyventi, ir jai išvis 
atsibodę čia visokie pamo
kymai. Kai aš jai atsakiau 
kad negi už savo pinigą aš 
negalėčiau sužinoti, kokia 
tai yra žuvis - šaldyta ar 
sūdyta, sekė tiesiog išrė- 
kimas: "Atvažiavo čia su 
savo pinigais ir mano mus 
visus valdys". Ot, taip ir 
prašau, Jums ponai, apsipir
kimas.

8.

Alytus
Butter Plant

Klaipėda 
Dairy Plant

Marijampolė 
Canned Dairy Plant

Mažeikiai
Dairy Plant

Utena
Dairy Plant

Vilnius
Dairy Plant

Kaunas 
Confectionery 
Factory 
Kėdainiai 
Sugar Plant

9. Marijampolė 
Sugar Plant

10. Panevėžys 
Sugar Plant

11. Pavenčiai 
Sugar Plant

12. Vilnius Oil and 
Fat.Production 
Enterprise

13. Klaipėda
Tobacco Factory

1. DROBĖ Wool 
Company

Putinų str.33, 
4580 Alytus, 
tel 354 58, 
fax: 581 31 
Šilutės rd. 33, 
5800 Klaipėda, 
tel. 554 27 
Kauno str.l 14, 
4520 Marijampolė, 
tel. 714 20 
Skuodo str.4, 
5500 Mažeikiai, 
tel. 653 41 
Pramonės str.8, 
4910 Utena, 
tel. 515 70, 
fax: 565 38 
Saltoniškių str.9, 
2664 Vilnius, 
tel. 751 131, 
fax: 738 549 
Taikos str.88, 
3031 Kaunas, 
tel. 751 285 
Pramonės str.6, 
5030 Kėdainiai, 
tel. 507 60 
P. Armino str.65, 
4520 Marijampolė, 
tel. 506 75 
jmoniq str.22, 
5319 Panevėžys, 
tel. 620 07 
Ventos str.79, 
5420 Kuršėnai, 
Šiauliai region, 
tel. 344 59
Panerių str.62/1, 
2600 Vilnius, 
tel. 630 788, 
fax: 662 721 
Bangų str.7, 
5800 Klaipėda, 
tel. 145 49

MANUFACTURE OF TEXTILES

Milk processing

Milk processing

Milk processing

Milk processing

Milk processing

Milk processing

Confectionary products

Sugar production

Sugar production

Sugar production

Sugar production

Production of oils, fats 
and soaps

Tobacco products

domėtųsi jų tėviškėse parduodamais objek
tais. išeivijos lietuviu įsigijimas Jšių 
nuosavybių padėtų jiems išlikti lietuviško
se rankose, nes yra ne viena galimybė, kad 
eilė gamybos sričių atsidurtų svetimųjų 
kontrolėje. Pav., parduodami visi 4 cukraus 
fabrikai. Pridedamas sąrašas parduodamųJp 
objektų, kurines persiuntė P.Adamonis/.

Knitted-Wear 
Company VILIJA

3.

4.

1

1.

Fashions 
Factory

Manufacturing of knit
wear

Household Service trade

Polocko str.26, 
2007 Vilnius, 
jei. 612 143 
Laisvės 59, 
Kaunas, 
tel. 741 931

• C3iy Privat«atk>n Office telephone

Sewing Shop No. 5 Kauno str.21, 
Klaipeda, 
tel. 12801*

MANUFACTURE OF FOOTWEAR
Mažeikiai Foot-Wear 
Factory

Šiauliai Printing 
Plant TITNAGAS

Personal services

Pramonės str.27, Production of summer fo- 
Mažeikiai,, * ot.wear for men and wo-
tel. 32131** men

PRINTING ACTIVITIES
Vasario 16-osios str.52, Printing services 
5419 Šiauliai, 
tėl. 334 73

MANUFACTURE OF RUBBER AND PLASTIC PRODUCTS
1. Vilnius Polymer Kirtimų str.45, Production of linoleum.

Product; Plant 2028 Vilnius, adhesives and rubber go-
tel.640943 ods

MANUFACTURE OF BRICKS, PANELS AND CONCREATE PRODUCTS
1. Matuizos Construction Matuiza region, 

Materials Plant

3.

Enterprise 
NAMŲ DETALĖS 
(UNITS FOR 
HOUSING 
CONSTRUCTION) 
Vilnius 1st 
Ferroconcrete
Plant

4630 Varėna, 
tel. 406 10,40635 
Gamybos str.4, 
5419 Šiauliai, 
tel. 401 06

Production of lime-and- 
sand bricks and heat insu
lating materials 
Manufacturing of large si
ze panels for housing 
construction

1. Kaunas 
Enterprise 
METALAS

1.

Žarijų str.6, 
2028 Vilnius, 
tel. 628 687*

MANUFACTURE OF METAL PRODUCTS

Manufacturing of ferro
concrete products

J uozapavičiaus str.82, Production of heating 
3002 Kaunas, and plumbing fixtures
tel. 740195 and consumer goods

MANUFACTURE OF GENERAL HARDWARE,
Panevėžys Šermukšnių str. 19,
Enterprise Panevėžys,
METALISTAS tel. 238 93

Furniture accessories, 
iron-mongery for con
struction, locks

• City Privatisation Office telephone
•• Regional Privatisation Office telephone

MANUFACTURE OF HOUSEHOLD LUMINAIRES

Kitas labąi įdomuąatsi-,... 
tikimas. .Susitinku vieną pa
žįstamą ir jis kviečia kar
tu užeiti į Vilniaus aero
uosto kasą, nes ten norįs 
nusipirkti bilietą į Varšuvą. 
Užeiname į patalpas. Čia 
dvi kasos - viena parduoda 
bilietus, o kita tik rezer
vuoja. Mes, aišku, atsistoja
me prie kasos, kuri parduo
da bilietus, nes to žmo
gaus bilietas jau užrezer
vuotas prieš kelias savai
tes. Prie šios kasos prasto
vime gerą pusvalandį laiką 
nes prieš mus stovėjęs 
žmogus perka šeimai iš 
kelių žmonių bilietus į Ber
lyną. Kasininkė, matyt, ne 
labai 
kaip 
laikas 
plėšia 
bilietą 
sinėti pirkėją iš naujo. Pa
sirodo, kažkoks vyresnysis 
ir pamatęs mūsų eilę, pa
sako sekančiai kasininkei 
pakeisti iškabą ir vietoje 
tik rezervacijoms, atsidaro 
nauja kasa pardavimui. 
Mes prieiname pirmieji, ta-

gerai susigaudanti 
valdyti kompiuterį, 
nuo laiko vis per-

tik atspausdintą 
ir vėl pradeda klau-

2. Enterprise 
AUDĖJAS

3. Kudirkos Naumiestis
Flax Plant

Lentvaris
Carpet Enterprise

Jonavos sfr.6O, 
2002 Kaunas, 
tel. 262 917, 
fax: 262 474 
Zarasų str.24/1/ 
2600 Vilnius, 
tel. 627477, 
telex: 261115 AUD, 
fax: 614 676 
Kibanų str.l, 
4482 Kudirkos 
Naumiestis, 
Šakiai region, 
tel. 524 68, 
fax: 51 475 
Klevų ai.46, 
4200 Lentvaris, 
Trakai region, 
tel. 582 83

MANUFACTURE OF WEARING APPAREL

Production of wool and 
carded wool

Spinning, weaving, fabric 
finishing

Textile fibre processing, 
weaving, production of 
fabrics

Production of various ty
pes of carpets

Panevėžys
Enterprise

Production of household 
luminaires

Kranto str.3$, 
5319 Panevėžys, 
tel. 238 93*

MANUFACTURE OF COMPUTING MACHINERY
Production of compu
ters, electronic game; ma
chines and ‘
Communication equip
ment
Production o( computers 
and communications 
equipment

3.

Vilnius
Computer Machines 
Enterprise

Kalvarijų str. 125, 
2648 Vilnius, 
tel. 356 181, 
fax: 356 181

Telšiai State Sedos str.3O,
Computer Plant 5610 Telšiai, 

tel. 515 17, 
fax: 53190

Panevėžys Precision JJanonio str.3,
Tools Enterprise 5319 Panevėžys, 

tel. 638 33, 
telex: 287 425

Winchester memory 
equipment, magnetic 
discs

MANUFACTURE OF ELECTRICAL EQUIPMENT 
Manufacturing of house
hold electrical equipment

1. Enterprise UTENOS 
TRIKOTAŽAS 
(UTENA 
KNITWEAR)

Basanavičiaus str. 122, Production of knitwear 
4910 Utena, 
tel. 514 45, 
fax: 693 58

clothes and fabrics

Mažeikiai Laisvės str.216,
Electrical Engineering 5500 Mažeikiai, 
Plant tel. 324 48
Utena Basanavičiaus str. 114, Production of furnaces
Laboratory Electric 4910 Utena, for laboratories and wel-
Furnace Plant 'tel. 512'38 ding equipment

/ bus daugiau /

čiau ši kasininkė 
galvoja pabaigti anksčiau 
pradėtą pokalbį su savo pa 
šaliniu bičiuliu. Pastovėję 
taip kelias minutes nebe- 
iškentėm ir aš gana griež
tai pasakiau, ar galime 
mes pagaliau nusipirkti 
bilietą.

/ bus daugiau /

nė ne-

LA NOUVELLE 
ENTENTE CONSTITUTIONNELLE

1992 m. METINIS VISUOTINIS ŠALFASS-gos 
SUVAŽIAVIMAS

Metinis visuotinis ŠALFASS-gos suvažiavimas įvyks 
1992 m. lapričio 7 d., šeštadienį, Cleveland© Lietuvių 
Namuose, 877 East 185-th St., Cleveland, Ohio. Telefo
nas /216/-531-2131.

Suvažiavimo pradžia - 11:00 vai. ryto.
Pagal ŠALFASS-gos statutą, suvažiavime sprendžia

muoju balsu dalyvauja: sporto klubų rinktieJi atstovai, 
sporto klubų pirmininkai ar jų įgaliotiniai, ŠALFASS-gos 
rinktiej*i bei skirtieji pareigūnai ir ŠALFASS-gos garbės 
nariai.

Patariamuoju balsu kviečiami dalyvauti sporto dar
buotojai, fizinio auklėjimo mokytojai, sporto veteranai, 
lietuviškų organizeijų bei spaudos atstovai ir visi lie
tuvių sportiniu gyvenimu besidomį asmenys.

Smulkios informacijos pranešamos sporto klubams ir 
SALFASS-gos pareigūnams. Organizacijos ar asmenys norį 
gauti smulkesnių^informacijų ar patiekti pasiūlymų, pra
šomi kreiptis į ŠALFASS-gos Centro Valdybos pirmininką 
Audrių Šileiką, 150 Colbeck St., Toronto, Ont. M6S 1V7. 
danagaT" fleTe?. ----------------------

Šalia rutininių, einamųjų ŠALFASS-gos reikalų, vie
nu iš svarbiausių šio suvažiavimo punktų bus sportinis 
bendravimas su Lietuva.

ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA
>992.IX.23

RENSEIGNEZ-VOUS

3 psi.

1-800-561-1188



Atsiusta paminėti:
MOČIUTES DAINOS. Sigitas Geda. Eilėraščiai vaikams. 
Skirta jaunesniam mokykliniam amžiui. Išleido "Vyturio11 
leidykla Vilniuje. Spalvotos iliustracijos Gintaro Cesevi
čiaus. 56 psl., 61 eilėraštis.

Originalios temos, originalios, įdomios iliustracijos. 
Eilėraščiuose atsispindi kartais ir žinomos temos, auto
riaus permegztos naujomis variacijomis. Žaismingumas 
nebūtinai laikosi rimavimo taisyklių, tačiau skamba alite
racijomis. Daugelis tų eilėraščių būtų įdomus ir šiame 
kontinente begyvenantiems lietuviu vaikams. b.

Iš MOČIUTES DAINOS:

Sigitas Geda

Is kur sitos knygos?
Gal sapne jas matėm? 
"KAIP ANT KALNO PILį 
GEDIMINAS STATĖ".

KNYGA APIE GEDIMINO 
SAPNĄ ———

Vėl ir vėl man verčias 
prieš akis knygutė...
Betgi paklausykim - 
Kukuoja gegutė!

Joja Gediminas,
Lietuvos karalius,
Aplinkui tiek žemių, 
Šunų ir erelių!

Su tais šunimis
Jis ima medžioti, 
Kai sutemo - girioje 
Rengiasi nakvoti.

Ir štai jam bemiegant 
Ateina toks vilkas
Ir sako: "Karaliau, ruoškis, 
Sako, vilkis"!

SOLISTAS -TREMTINYS IKI GYVOS GALVOS
/ tęsinys /

Boleslovas Radžius 1933 m
P.Igelgafo operetėje 

"Meilė iš pirmo žvilgsnio" mudu su gražiąja Joana Balevi- 
čiūte atlikome jau pagrindinius vaidmenis. Spektaklį šiau
liečiai pamėgo. Pakiliai nuteikti, pastatėme J.Strausso 
"Šikšnosparnį", kuriame dainavau notarą Falkę. Galvojome 
apie operą, iš Kauno parsivežėme A.Račiūno "Trijų talis
manų" partitūrą - deja, repeticijomis ir baigėsi Naujojo 
muzikinio teatro ir operos "Trys talismanai"gyvavimas. į 
Lietuvą grįžtantys sovietai subombordavo Šiaulius, teatrą 
ir operos partitūra sudegė, žmonės išbėgiojo.

Iš Boleslovo Radžiaus virtęs Bronium Radžiūnu, pra
dėjau studijuoti dainavimą konservatorijoje. Paskyrė mane 
į Juozo Babravičiaus klasę. Operos solistas ir vardą turin
tis pedagogas dar buvo ir jautrus žmogus. Jis rekomen
davo mane į operos chorą, kad turėčiau iš ko gyvenu.

Kiauras dienas praleisdavau teatre žiūrėdamas spek
taklius ar repeticijas, arba dalyvaudamas juose. Čia atsi
vėrė naujas pasaulis, kurį jau pajėgiau priimti, vertinti. 
Regėjau, aišku, nebe tą teatrą, kuris žydėte žydėjo Ne
priklausomos Lietuvos laikais, bet dalį spektaklių su var
gu pavyko restauruoti, ir juose dainavo kelios pasiliku
sios mūsų operos žvaigždės. Dar girdėjau nepamirštamą 
Kipro Petrausko Germaną "Pikų damoje"; kvapą užgniau
žęs klausiausi Antano Sodeikos prologo "Pajacuose". Ir 
nepakartojamo Juozo Mažeikos Onegino. "Fausto" spek
takliuose šėlo Antano Kučingio Mefistofelis. Tuomet pra
dėjo garsėti jaunas tenoras Vladas Česas, ir aš jo klau
siausi kaip konkurento. Ypač domino mano dėstytojo Bab
ravičiaus vaidmenys. Jaunystėje jis dainavo Europos, Ame
rikos teatruose, Kauno Valstybiniame teatre Alfredą, 
Lenskį, Hercogą, kitus, o pirmąjį pokario sezoną Trike 
"Eugenijaus Onegino" spektakliuose. Kaip ir K.Petrauskas, 
buvo Peterburgo konservatorijos profesoriaus S.Gabelio 
mokinys. Buvo sukaupęs laoai daug žinių. Prieš jo pamo
kas as dar atskirai ruošdavausi. Todėl vargti su manim 
jam neteko. Babravičius net pasisiūlė pakalbėti su cho
ro vadovu, kad leistų man padainuoti solo. Nusigandau ir 
neslėpdamas pasipasakojau, kad esu ne Radžiūnas, o Ra
džius, kad 1940m. prisidėjau prie lietuvių partizanų, karo 
metais dalyvavau antinacinėje rezistencijoje ir kaip jos 
dalyvis keletą mėnesių dirbau kriminalinėje policijoje. 
Sovietams esu "tėvynės išdavikas". AŠ stengiausi pasislėp
ti už kitų, lindėti scenos gilumoje, kad kas nors iš žiūro
vų nepažintų, nesiskųstų.

Antraisiais mokslo metais, žiūriu, kartą stovi prie 
konservatorijos durų du juodais ouiniais apsiaustais. "Baly, 
tavęs ieško",- įspėjo bendrakursiai. Pavyko pabėgti pro 
antro aukšto langą.

r* Psi- I t, t 

Tankmės, gūdumynai, 
Tamsios upės plaukia, 
Karalius dar miega, 
O vilkelis kaukia.

Tąsyk ir nubudo,
Akis~ prasikrapštė, 
Pasišaukė žynį:
Ką tas sapnas reiškia?

Ten, kur susiglaudžia 
Sraunios upių vilnys 
Reik statyti miestą, 
Reik supilti pilį.

Miestą kuo gražiausią, 
Pilį kuo aukščiausią...
Akmenis jie vežė , 
Žynio pasiklausę...

Paskui buvo karas, 
Krito Gediminas, 
Liko Vilniaus miestas 
Kaip jo atminimas...

INGĖS DAINA

Skraidė musė po kiemelį, 
Skraidė musė po laukus, 
Rezgė mėlymą tinklelį, 
Gaudė mašalo vaikus.

Mes tą musę palaikysim 
Už sparnelių, už žalių, 
Mes muselę sušukuosim, 
Jai supinsim kaseles.

Skraidė musė po kiemelį, 
Skraidė musė po lankas, 
Sėdi musė prie stalelio, 
Skaito dideles knygas...

PAVASARIS

Vyturiukas čyru — vyru, 
Vyrai, duokite pipirų! 
Susirinko šimtas vyrų, 
Davė vieversiui pipirų.

Pupu, pupu, pupu, pupu, 
Mes turėjom šimtą pupų, 
Tas pupas pasisodinę, 
Ėjome žiūrėt kės dieną.
Gal išdygs, gal neišdygs, 
O gal šiaip kas atsitiks?

Bet sudygo šimtas pupų, 
Išravėjom tupu, tupu.

Išravėjome pupas 
Ir pabaikim tas kalbas!

MERGAITĖS PRAŠYMAS

Kad ateitų vasara, 
Kad greičiau atšiltų,-- 
Bėk, pelyte, vandenio, 
Voverėle, miltų!

Kad padangėj saulė 
Greitai nesudiltų,-- 
Bėk, pelyte, vandenio, 
Voverėle, miltų!

Kad nugrimzdę ašaros 
Saulėn neiškiltų,— 
Bėk, pelyte, vandenio, 
Voverėle, miltų!

Kad greičiau nujotume 
Saulėn vario tiltu,— 
Bėk, pelyte, vandenio, 
Voverėle,miltų!

Pradėjau nelegaliai gyventi.
Visą laiką persekiodavo baimė. Slapsčiausi pažįstamų 

choristų butuose. O Babravičius perkėlė pamokas į savo 
namus Panemunėje. Tikėjo, kad dainuosiu operoje. įdavė 
"Traviatos" klavyrą, kad palengva ruoščiau Alfredo parti- 
ją’

Svajojau apie sceną. Žinojau, kad kada nors dainuo
siu. O kol kas kankinamai rūpėjo okupuotos Lietuvos 
reikalai.

Susipažinęs su Juozu Laurinaičiu, ėmiau tarpininkau
ti aprūpinant miško brolius vaistais, drabužiais. Pakalbin
tieji žmonės noriai padėdavo, nors kiekvienas žinojo, kuo 
rizikuoja. Prisimenu, Jonas Bagdonas, tuometinis "Liet
ūkio" direktorius ir tolimas mano giminaitis, dažnai pri- 
pirkdavo medikamentų; gausias siuntas nuolat suruošdavo 
Raudonojo kryžiaus ligoninės seselė Olytė Milinavičiū.tė. • 
Nemažai rūbų surinkdavo senieji bičiuliai iš teatro. Sta
sys Dautartas ir pats uoliai šelpė, ir dar Liudą Truikį 
pritraukė.

Einam mudu į Truikio namus "ypatingosios arbatos ant 
grindų gerti'\ Kilimėlis patiestas, pagalvėlės, namų šei
mininkė, gražioji operos primadona Marijona Rakauskaitė 
su ryškiaspalvio šilko pižama - lyg iš "Madam Butterfly" 
nutūpusi. Daug ir įdomiai pasakoja apie gyvenimą Ameri
koje, teatro intrigas, ir kad dabar nežmoniškai šalta, o 
jos Truikinis mėgstąs, kad namuose vaikščiotų nuoga. 
Truikys atneša puodelius, tylėdamas pilsto arbatą. Išleisda
mas tylomis įduoda ryšulėlį. Neatrodė nusiminęs, nors 
byrėjo ir jo gyvenimas. Jau priartėjęs prie savo vizijos, 
negalėjo jos įgyvendinti operoje: sovietiniam teatrui jis 
buvo nereikalingas "formalistas".

Surinktus daiktus, pinigus perduodavau ryšininkui. Kon
spiracija buvo griežta, pažinojau beveik tik vieną Lauri
naitį. Su partizanų Tauro apygardos vadu Faustu susiti
kau Stalino prospekte (visvien vadinome Laisvės alėja). 
Jis davė ir man slapyvardį Karvelis.

Kas išdavė, nežinia. Brolį Aleksandrą suėmė iš vakaro 
ir kas atėjo į namus, jau nebeišėjo. Aš pasirodžiau įdie
nojus. Pravėręs^ duris, pamačiau bute kokį tuziną žmonių, 
ir tuojau pat išgirdau: "Ruki vierch!" Vedė mane tarp sa
vęs įsispraudę du čekistai - iš senamiesčio pro preziden
tūrą į Laisvės alėją. Vidudienis, žmonių gatvėse daugy
bė, sumojau, kad patogiausia bėgti prie Šaričių bažnytė
lės, ten tuoj į kiemus- ir su Dievu.

Tačiau, matyt, kitokį kelią buvo įrašiusi lemtis. Už
kliuvo koja. Parbloškę ant žemės, čekistai užgulė mane, 
suraišiojo virvėmis ir, įmetę į sunkvežimį, atgabeno lyg 
Kokį krovinį į saugumo rumus.

Pirmiausia mušė KGB viršininko pulkininko Razausko 
kabinete. Paskui naktimis vedė tardyti pas kapitoną Mi- 
cnailovą, majorą Belejevą, vis norėjo sužinoti partizanų 
buvimo vietas, per mane iki vado prieiti. Per tris kanki
nimų mėnesius mano kūnas pamėlo nuo kraujosrūvių, atsi
vėrė negyjančios žaizdos, gulėdavau tik kniūbsčias, paki
šęs po galva kepurę ir visiškai nejausdamas ar kietos tos 
grindys ar ne.

Sužinojęs apie mano suėmimą, profesorius Babravi
čius įsidrąsino - jis iš jaunumės mokėjo rusiškai - ir nuė
jo į saugumą.

- Ką padarėte? Areštavot tenorą, kuris ateityje gal 
bus Lietuvos pažiba. Tokie balsai - retenybė. Tuojau 
paleiskite, arba aš einu pas Paleckį!

Nusišaipė, nusižvengė anie iš jo gąsdinimų: "Mes už 
viską atsakome, o ne Paleckis!"

Matydami, kad nieko neišmuš, nuteisė kaip "liaudies 
priešą" dešimčiai metų lagerio. įmetė mane į Kauno kalė
jimo kamerą, prigrūstą Raudonosios armijos recidyvistų. 
Mes, lietuviai, dabar atsidūrėme lyg kitame pasaulyje: 
nebuvome matę, kad su žmonėmis šitaip nežmoniškai 
elgtųsi, nebuvome girdėję tokių keiksmažodžių. Kalėjime 
prisiekiau: "Niekada nesikeiksiu. Negersiu ir nerūkysiu".

Šventai laikiausi savo priesaikos. O visų kančių žmo
gus neišpasakosi. Bet ir niekad neužmiršiu...

Būdamas Kaune aplankiau muziKinį teatrą. Žvelgiau į 
sceną, kurioje gavau vertingiausias pamokas; mačiau diri
gento pultą, kurį mano atmintyje dar sergsti Mykolas 
Bukša...
Jauna Vilniaus operos solistė Irena Jasiūnaitė mane supa
žindino su tuometiniu Valstybinio operos ir baleto teatro 
dirigentu įsaku Altermanu, su soliste Elena Čiudakova. 
Nedrąsiai, bet vyliausi - gal pakvies pasilikti. Jaunam

A ’ f.

JAPONIŠKA PASAKĖČIA

Bedėliodamas koją 
Už kojos, 
Kartą ėjo keliu 
Šimtakojis.

Ir visai neblogai 
Jam čia klojos!

Bet pradėjo galvot 
Šimtakojis, 
Kaip jis deda 
Tą koją už kojos.

Ir — Pamiršo kaip eit 
Šimtakojis!

MĖGINIMAS NUPIEŠTI
PAVASARĮ

Iš dangaus atidaryto
Mėlyna spalva nukrito.

Tylutėliai, tylutėliai 
Žemę apsupa šešėliai.

Senas didelis ir liesas
Jautis — išlipa iš freskos.

Du senukai veda arklį
Ir arklys jau žino — arti.

Du vėžliai saulutėj snaudžia 
Ir lėktuvą skrendant jaučia.

O kai sušvilpia varnėnas, 
Dreba žalias žemės nervas!

GATVES REMONTAS

Visas judėjimas 
Kažin ko sustojo, 
Išėjome į gatvę, 
Gatvę remontuoja!

Troleibuso ūsai
Ilsisi nukritę, 
Šimtas darbininkų 
Traukia vieną ritę?

Visas judėjimas
Nejuda iš vietos 
O mums reik važiuoti, 
Kur dabar dėtis?

Tik nereik liūdėti, 
Nereik nusiminti, 
Galim mašinėlę 
Kokią pasiimti.

Taksi nevažiuoja!
Ar nėra benzino?
O kada atveš jo?
Vienas galas žino!

Pataisys gatvelę, 
Tiktai mes ką veiksim? 
Negi atsistoję 
Judėjimą peiksim!

Eime į turgelį.
Pirksime arbūzą. 
Suvažiavę žmonės 
Derasi ir ūžia.

Nebėra arbūzų!
Pirksime ledų!
Stovėsim, žiūrėsim 
Priemiesčio vaizdų.

Vytautui Viržoniui akompanuojant, padainavau Germano 
ariją. Bet Lietuvos teatras nepakvietė...

Vėl atsisveikinu su Lietuva. Aš - tremtinys iki gyvos 
galvos.

* * *

1980 m. B. Radžius sugrįžo į Lietuvą. Dabar dirba B. 
Dvariono muzikos mokyklos fonotekoje, dainuoja tremti- 
nių chore. užrašė Jūratė VYLIŪTĖ 

KULTŪROS BARAI, nr.6, 1992. Kultūros ir Meno mėnesi
nis žurnalas. 80 psl. Prenumeratoriams 2 rbl. Universiteto 
g.,6, 2600 Vilnius MTP St.Nr.101.

EILĖS IR DAINOS PADĖJO KOVOTI
Jokūbo Bruzdeilino prisiminimus užraše • 

Vytautas RIMGAILA
Lemtingais 1938-39 m. tarnavau Lietuvos kariuomenė

je liktiniu puskarininkiu. 1944 m. rudenį kagėbistai ir 
enkavedistai mane, kaip buvusį Lietuvos kariuomenės lik
tinį puskarininkį, policijos tarnautoją, suėmė, ir po tar
dymų nuvarę į Lazdininkų kaimą (Kretingos raj.), uždarė 
ūkininko P. Grabio sodybos tvarte įrengtame kalėjime.

Patyręs niekšingiausias patyčias, nepaprastą žiaurumą, 
iš Kretingos buvau nugabentas į Karelijos Medvežegorskio 
lagerį. Tai buvo mirties lageris. Nepakeliamai sunkus dar
bas, badas, šaltis, vėl patyčios. Žmonės krito kaip rudenį 
medžių lapai, iš nusilpusių kalinių sudarė brigadą, kuri 
kasdien surinkdavo kalinių lavonus ir veždavo už lagerio 
vartų. Prie vartų kalinių lavonų laukdavo budelis enkave
distas. Jis su budelišku pasigardžiavimu durtuvu subady
davo lavono krūtinę arba kirviu perkirsdavo blauzdas, kad 
pribaigtas kankinys kartais "neišdrįstų" pabėgti. Mano 
jėgos silpo. Bet kokia kaina ryžausi bėgti. Pavyko. Slap
tai parvykau į Kretingą. įstojau į Palangos partizanų bū
rį, tapau partizanu. Tais metais kovojome ne tik ginklu, 
bet kolektyviai kūrėme partizanų dainas, eilėmis šaukėme 
lietuvių tautą į kovą. Dažniausiai eilės liedavosi po mū
šių su enkavedistais ir stribais. Šių dainų ir eilių bendra
autorius buvau ir aš. Savo posmais smerkėme ir tautos 
išdavikus. Tai stiprino mūsų dvasią ir padėjo ištverti.

Netrukus vėl patekau į kagėbistų nagus. Po žiaurių 
tardymų, kankinimų 1949 m. nuteisė mane 25-eriems 
metams laisvės atėmimo ir 5-eriems tremties. Po teismo 
beveik metus išbuvau Vilniaus persiuntimo punkte. Enka
vedistai rinko jaunus, stiprius vyrus darbams į vario rū
dynus. Enakvedistams atėjus rinkti kalinių į etapą, visi 
kaliniai sustoję giedodavo Lietuvos himną, po jo - gies
mę "Marija, Marija..." ir "Draugystės himną".Matyt, ne
norėdami sukelti triukšmo, budeliai kantriai kentėdavo ir 
mums to nedrausdavo.

Vėlyvą, šaltą 1949 m. rudenį, po ilgos, varginančios 
kelionės vagonuose, atvežė mane į Kazachstane liūdnai 
pagarsėjusius DŽezkazgand vario rūdynus. Čia turėjau pa
miršti sąvo vardą ir pavardę. Paženklino mane kaip dar
bo gyvulį numeriu SČ719. Taip ir buvau vadinamas, kol 
kalėjau šiame lageryje.

Mirus "tautų tėvui", kaliniai laukė permainų. 1954 m. 
lageriuose kilo sukilimo bangos, pasiekusios ir mus. 40 
parų kaliniai nėjo į drbą, neveikė vario kasyklos. Greti
mame lageryje vieną sekmadienio rytą tankai pradėjo 
puolimą: išvertė tvorą, važiavo žeminių stogais, viską pa
kelyje traiškė. Lagerių teritorija liko aplaistyta žmonių 
krauju, mėtėsi kalinių kūnai ištąsytomis žarnomis. Tačiau 
iškasė gilią duobę ir čia suvertė tuos sudarkytus žmonių 
kūnus. Taip enkavedistai kraujyje paskandino kalinių suki
limą. Likę gyvi kaliniai pradėjo dirbti. Bet vis dėlto val
džia, matyt, sukilimo išsigando. Atvyko iš Maskvos komi
sija, ėmė peržiūrinėti bylas. Vieną kitą paleido į laisvę. 
Man, kaip buvusiam partizanui, tik bausmę sumažino 10 
metų.

1958 m. išėjau į laivę, tačiau į Tėvynę grįžti neleido. 
Rūdyne kaip tremtinys dirbau laisvai samdomu darbininku. 
1961 m. baigėsi mano tremties laikas. Enkavedistai pri
vertė pasirašyti, jog į Lietuvą negrįšiu. Tačiau Lietuvoje 
laukiantį žmona, Tėvynės ilgesys buvo stipresnis už bai
mę. Grįžau į Kretingą savavališkai. Tuometinė Kretingos 
rajono valdžia reikalavo, kad grįžčiau atgal, atseit, poli
tiniai kaliniai čia nereikalingi. Ilgainiui tas kliūtis įvei
kiau. Iš: TREMTINYS Nr. 16 (73).
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Rinkiminio sąrašo patikrinimas (spalio 5-10 d.d.)

išankstinis balsavimas (spalio 18-19 d.d.)

KIEKVIENAS BALSAS SVARBUS

* "Voter’s Manuel" - 
atspausdintas anglų 
pageidaujate, galite 
spausdintą brošiūrą, 
terš Manuel'

Jūs gausite sąrasą savo namuose; atidžiai patikrinkite, ar jūsų vardas 
teisingai įršytas. Jeigu norite kokio pakeitimo rinkiminiame sąraše, 
nueikite į jums artimiausią revizijos įstaigą. Tokios įstaigos adresas 
jums bus atsiųstas kartu su rinkiminiu sąrašu bei paskelbtas vietinia
me laikraštyje.

Ce qu'il faut savoir pour exercer 
son droit de vote a ('occasion du 
referendum du 26 octobre 1992

Viskas kas reikalinga žinoti apie balsavimo 
teisę 1992 m. spalio 26 d. referendume

Jeigu numatote, kad jums bus sunku balsuoti referendumo dieną, gali
te balsuoti anksčiau! Gausite paaiškinimą apie išankstinį balsavimą.

Jūs taip pat gausite lankstinuką, pavadintą "Voter's Manuel" - "Manu 
el de 1'electeur". Saugokite jį ir perskaitykite.

I F. DIRECTEUR GENERAL 
DES ELECTIONS DU QUEBEC 

Piern-F. C8te, C.R

Ar kas neaišku? Paskambinkite mums!
Daugiau informacijų gausite 9 vai.r. - 10 v.v 
septynias dienas savaitėje neapmokamu telefonu

1 800 461-0422.

Manuel de T electeur"
ir prancūzų kalniomis. Jei 
paprašyti 15-ka kalbų at- 

kur rasite kondensuotą "Vo- 
medžiagą.

Des questions? Appelez-nous!
Pour de plus amples renseignements, 
n’hesitez pas a communiquer avec nous, 
de 9 h a 22 h, sept jours par semaine, en composant san^f&is lą: 

* Le Manuel de l'ėlecteur ėst imprimė en frangais et err anglais.
Si vous le prėfėrez/vous pouvez vPUSprocurersur demande un dėpliant 
imprimė en 15 languos qui resume lė čttlitenu du Manuel de l’ėlecteur.

Jeigu 1992 m. spalio 26 d. * esate 18 m.amžiaus ar vyresni;
* esate Kanados pilietis - te;
* gyvenate Quebec'e bent 6 mėnesius, 

jūs turite teisę balsuoti referendume. Quebece kiekvienas
asmuo gali balsuoti su pasitikėjimu.
Sąrašų sudarymas (rugsėjo 21-24 d.d.
Balsavimui jūs privalote pirmiausiai būti įrašytas į rinkiminį 
sąrašą. Tam tikslui du asmenys su oficialiu sąrašo sudary
tojų žymeniu atvyks pas jus į namus. Priimkite juos!

Si, le 26 octobre 1992, • vous avez 18 ans et plus,
• vous etes de citoyennetė canadienne,
• et vous avez votre domicile au Quebec depais au moins six mois, 

alors, vous avez le droit de voter a l’occasion du referendum. Au Quebec, toute personne 
peut exercer son droit de vote en confiance.

Recensement (du 21 au 24 septembre)
Pour voter, il faut d’abord que votre nom soit inscrit sur la liste electorale.
Pour ce faire, deux personnes portant 1’insigne officiel du recensement se prėsenteront 
chez vous. Laissez-les entrer!

Revision des listes electorales (du 5 au 10 octobre)
Vous recevrez la liste electorate a domicile; verifiez avec soin si votre nom y est 
inscrit et bien inscrit. Pour toute modification de la liste electorale, vous devrez 
vous rendre au bureau de revision le plus pres de chez vous. L’adresse de ce 
bureau vous sera transmise avec la liste electorale et sera ėgalement publiėe 
dans les joumaux.

Vote par anticipation (18 et 19 octobre)
Si vous prėvoyez qu’il vous sera difficile d’aller voter le jour i,,.. .. 
du referendum, vous pouvez voter avant.
Vous recevrez un avis qui vous donnera tons les renseignements 
concemant le vote par anticipation.
Vous recevrez ėgalement un dėpliant intitule Le Manuel 
de I’electeur*. Consultez-le et conservez-le precieusement.

parce qu'un vote ęa compte
U992. IX. 23
V .y ... A 1 1 5



toronto
Lietuvių Namu 

Žinios
• Rugsėjo mėn. 6 d. sek
madienio popietėje dalyva
vo 212 žmonių. Svečiu 
knygoje pasirašė 1 iš Vil
niaus, 2 iš Kauno, 1 iš 
Klaipėdos’, E.Šarkauskienė 
iš Cleveland'o, JAV. Sve
čius supažindino ir praneši
mus padarė LN valdybos 
sekretorė dr.Gina Ginčaus- 
kaitė.

• Nauji LN nariai: Kazi
mieras Janušonis ir Valdas 
Žukauskas, sumokėjo po 
$100- nario Įnašą.
e Lietuviu Slaugos Na
mams aukojo;

po $1.000- Anele Draga- 
šienė, Antanas Vinskas; 
$100- Juozas Jakubauskas
(iš Oakville); A.a.Mindaiugo 
Šelmio atminimui: $50-

Frank Kosar (iš Brampton
Ont.); po $20- L.P.Bigaus- 
kai, N.Uogintienė, A.Štrei- 
mikis (iš Milton,Ont.); $10

montreal

Char A. Žiūkų sūnelį, krikštija A V P-jioš šventovėje Tėv. J.
Aranauskas, S J.______ _______ ' 1 ■_______ ■■ ■'

džiaugiasi vaikaičiu. Sveiki
name!

• Christiane ir Antanas 
ŽIŪKAI J r. pakrikštijo 
savo pirmagimį sūnelį Ro
bert Adam AV P-jos šven
tovėje. Krikšto apeigas 
atliko kleb.Tev.J.Aranaus-
kas,SJ. Vaišės vyko AV 
P-jos salėje.

Rūta ir Antanas Žiūkai

t4tt
PARAMA

MOKA:
4.75% už 90 dienų term, indėlius 
4.75% už 6 mėnesių term, indėlius 
4.75% už 1 m. term, indėlius 
4.75% už 2 m. term, indėlius 
5.00% už 3 m. term, indėlius 
5.25% už 4 m. term, indėlius 
5.50% už 5 m. term, indėlius 
4.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
5.00% už 1 m. GIC invest, pažym.
5.25% už 2 m. GIC invest, pažym.
6.00% už 3 m. GIC invest, pažym.
6.25% už 4 m. GIC invest, pažym.
6.75% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.75% už RRSP ir RRIF ind.
5.00% už RRSP ir RRIF 1 m. term. Ind.
5.25% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
6.00% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
6.25% už RRSP ir RRIF 4 m. term ind.
6.75% už RRSP ir RRIF 5 m. term ind.
3.75% už OHOSP (variable rate)
3.75% UŽ taupymo sąsk. (gyvybta drauda) 
3.00% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
2.00% už kasd. pai. čekių sąsk.
2.25% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.)
Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje;

AKTYVAI - DAUGIAU 95 MILIJONU DOLERIŲ"

Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau 
$2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $30,000. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės 
perlaidos. Kelionių čekiai (American Express, Thomas Cook 
mastercard cheques). Kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų 
kraštų. (The Co-operatos & Blue Cross)._____________________

Kredito kortelė su "paramos" vardu

KASOS VALANDOS*: pirm.,antrad. ir treč. nuo 9 v.r.- 
3:30v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais _nuo 9 
val.r.-8 vai.v.,šeštadieniais nuo 9 v.r.-l v.p.p.BŪSTINĖ: 
Lietuvių Namai-1573 Bloor Str.,West, TORONTO, Ont. 
M6P 1A6, tel: 532 - 1149. TELEFONAS: 532 - 1149.

6 psl.
I

- G.Misetich. A.a.Reginos 
Gvazdaitienės-Klemkienės 
atminimui: $50-Vyt.Gudai
tis; po $20- Lidija Balsienė 
K. Zabiela, J. Dragūnas.

Iš viso dabar statybos 
fonde yra $811,532.

• Kanados Baltiečių Fede
racija pavedė V.Cuplinskui 
sudaryti baltiečių vakaro 
Ottawoje- "Baltic Evening" 
programą. Kaip žinome, 
tokie tradiciniai vakarai 
buvo organizuojami V.J.Da
nio iniciatyva ir dabar 
tapo tradicija.

TORONTO lietuvių pensi
ninkų klubas š.m. spalio 
mėn. 7 d., trečiadieni, 
12:30 vai. p.p. "Vilniaus" 
namų III-jo aukšto menėje 
ruošia savo metini renginį. 
Bus šilti pietūs, vynas, 
įvairi loterija. Meninę pro
gramą atliks smuikininkas
Algirdas Stulgys iš Lietu
vos. Bilietus galima Įsigy
ti pas T. Kobelskienę, tel: 
760-8003; P. Jutelį, tel: 
766-6019 ir J. Kandrotienę 
tel: 766-6437.

• • Christopher ir Monika 
/RAClNSKAITĖ/ FOISY 
susilaukė pirmagimės duk
relės Melanie. Sveikiname
laimingus tėvus ir Čiaudėt 
te ir Antaną Kačinskus,su 
laukusius vaikaitės.

LIETUVIŲ
KREDITO 
KOOPERATYVAS

IMA: 
už asmenines 
paskolas nuo.......... 8.75%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

1 metų ................. 7.00%
2 metų ................. 7.25%
3 metų ................. 8.00%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų ___ 6.75%
(variable rate)
Asmenines paskolas 

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

TORONTO tautinių šokių 
ansamblio "Atžalynas" tėvų 
komitetas kviečia užregist
ruoti savo vaikus naujam 
sezonui. Taip pat kviečia
mi tėveliai dalyvauti meti
niame susirinkime š.m. rug. 
sėjo 20 d. sekmadienį, 2 
vai. p.p. Lietuvių Namuose, 
Bus renkamas naujas tėvų 
komitetas.

• ANGLŲ KALBOS kursai 
naujiems ateiviams vyksta

MIRUSIEJI:
• ALBINAS BARSAUSKAS, 
74 m. amžiaus, "NL" skai
tytojas ir rėmėjas nuo 
pat laikraščio leidimo 
Montrealyje, po sunkios 
ligos mirė savo namuose 
rugsėjo mėn.20 d.

DIDŽIŲJŲ ATRADIMŲ SALYJE 
/Kur svajonės virsta tikrove/

D.N. Baltrukon

Lygiai prieš 500 metų 
(1492) Kristupas Kolumbas 
ieškodamas trumpesnio ir 
saugesnio kelio į egzotinių 
prieskonių, šilko ir aukso 
šalis, visai netikėtai atra
do du naujus milžiniškus 
kontinentus, Amerikomis 
pavadintus. . O už 42 me
tų (1534 m.), kitas europie
tis, prancūzas Jaques Car- 
tier atrado kelią į naujai 
atrasto Šiaurės Amerikos 
žemyno pačią širdį. Jis 
taipgi visai atsitiktinai 
užtiko didžiulės upės, pava
dintos Švento Lauryno 
vardu žemupį,- žiotis. Šio 

neseniai atrasto milžiniško 
žemyno tyrinėjimai, pasi
rodo, vyko ne taip jau 
greitu tempu. Tik 70 me
tų vėliau, kitas prancūzas 
Samuel Champlain ėmėsi 
intensyvaus Šv. Lauryno 
upės tyrinėjimo. Keliauda
mas šios didžios upės sro
ve aukštyn, jis atradinėjo 
jau gerokai organizuotas 
autochtonų (indėnų) įvai
rias tauteles.

Samuel de Champlain 
užtiko kitą pasakiškai gra
žią upę, įtekančią į Šv. 
Lauryną. Čiabuviai indėnai 
ją Saguenay vardu vadino. 
Atrado jis šios fantastiš- 
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IŠNUOMOJAMAS NAMAS - 1500 kv.pėdų apimties, 
1579 Bloor St.,W. - arti prie Lietuvių Namų:

7 kambariai per du aukštus, atskiras; 6 automo
biliams vieta. Ideali vieta daktaro, advokato ar 
verslo raštinėms. Skambinti Danutei Sysak-Simonai- 
tytei, tel: 532-3311 arba kreiptis tiesiog į LN raštinę.

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.00 v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.00 v. ryto iki 8.00 v.v.; šeštadieniais - nuo 9.00 v. ryto Iki 1.00 p.p. 
sekmadieniais nuo 9 v. ryto iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE 
sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto iki 1.00 v.p.p.

ARAPUOS KREDITO KOOPERATYVAS
---- 999 College St., Toronto. Ontario M6H 1A8 

V Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind........... 4.75%

180-364 d. term, ind........... 4.75%
1 metų term, indėlius....... 4.75%
2 metų term, indėlius....... 4.75%
3 metų term, indėlius....... 5.00%
4 m. term, indėlius 5.25%
5 m. term, indėlius 5.50%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 4.50%
1 metų GlC-met. palūk.... 5.00%
2 metų GlC-met. palūk.... 5.25%
3 metų GlC-met. palūk.... 6.00%
4 metų GlC-met. palūk.... 6.25%
5 metų GlC-met. palūk.... '6.75%
RRSP, RRIF Ir OHOSP.... -3.75% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 5.00% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 5.25% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 6.00% 
RRSP Ir RRIF-4 m. term. ind. 6325% 
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 6.75% 
Taupomąją sąskaitą ........ 3.75%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 3.50%
Kasd. pal.čekių sąsk.iki...2.00%

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

AKTYVAI per 53 milijonus dolerių

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Prisikėlimo P-jos salėje- 
kavinfeje kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 
9 val.r.-12 vai.

Kursai skiriami prade
dantiems mokytis angliškai.

Visi turėtiĮ nedelsdami 
tais kursais pasinaudoti.

KANADOS LIETUVIŲ 
MUZIEJUJE, Anapilyje 
nuo š.m. rugsėjo men. bus 
naujos parodos. Visi malo
niai kviečiami jose apsilan
kyti.

Liko žmona Stasė, sū
nūs Narvydas ir Laisvydas 
su šeimomis, brolis Vincas 
su šeima, 2 broliai ir 2 
seserys su šeimomis Lietu
voje.

Užuojauta artimiesiems.

i s

kos upės krantuose labai 
gerai civilizuotą ir susi
tvarkiusią Saguenay indėnų 
karaliją. Tai buvo nepa
prastai didžių ir įdomių 
atradimų laikai. Tas pats 
Samuel de Champlain 1608 
metais ant nepaprastai ža
vingo Šv. Lauryno upės 
kranto įkūrė Kvebeko mies
tą - CITĖ DU QUEBEC - 
QUEBEC CITY.

Tolesni tyrinėjimai, pagal 
tų laikų priemones sekė 
gana sparčiai. Netrukus 
buvo užtikti ir šios milži
niškos upės baseinai - Di
dieji Ežerai. Taigi, buvo 
rasti vandens keliai į pa
čią Š. Amerikos kontinento 
širdį. Tyrinėjimų iniciaty
vą tęsė vėl kiti prancūzai: 
Paul Chomedy de Maison- 
neuve, Pere Marquette, de 
Soto ir kiti. Iš Didžiųjų 
Ežerų prancūzų tyrinėtojai 
leidosi į Pietus didžiosio
mis Missouri ir Mississippi 
upėmis. Kiti keliautojai 
(Voyageurs) veržėsi į Vaka
rus, atrasdami vis naujus 
kraštus su kitomis indėnų 
(čiabuvių) tautelėmis.

Suprantamai, akivaizdoje 
ir įkarštyje šių didžių atra
dimų, neatsiliko ir kiti eu
ropiečiai, ypatingai anglai.

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ............... 8.75%
Sutarties paskolas 

nuo ............... 8.75%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................ 7.00%
2 metų ................ 7_25%
3 metų ................ 8.00%
Su keičiamu nuošimčiu 
1, 2 ir 3 metų ..... 6.75%

Draudžiame asmenines Ir su
tarties paskolas Iki $15,000 
ir narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, če
kių ir taupymo sąskaitose. 

Prancūzų tyrinėtojų takais 
jie taipgi veržėsi ir sku
bėjo įtvirtinti savo įtaką 
bei autoritetą šiame pasa
kiškai turtingame konti
nente.

Pats Montrealis, išaugęs 
nūnai į pustrečio milijono 
gyventojų metropolį, ir 
kurio įvairiose dalyse mes 
dabar gyvename, buvo 
įsteigtas oficialiai lygiai 
prieš 350 metų - 1642 
metais. Taigi, šie metai 
yra mūsų Metropolio jubi
liejiniai metai. Visas vasa
ros laikas yra paskirtas 
visokiausiems festivaliams, 
koncertams, fejerverkams.

Antriniai atradimai

Pasibaigus Antrojo Pasau
linio Karo audroms, 1946 
ir ypatingai 1947 - metais 
pirmosios bangos baisaus 
karo iš Tėvynės išblokštų 
tėvynainių pasiekė Šiaurės 
Amerikos krantus. Tai 
buvo mūsų šio taip išsva
joto kontinento lyg ir 
nauji atradinėjimai. Kiek
vienas iš mūsų čionai at
rado naują gyvenimo pra
džią, didesnę ar mažesnę 
laimę, įsigijo didesnės, ma
žesnės prabangos pastoges.

Atvykom šian kontinen- 
tan vedini įvairių svajonių, 
sapnų ir vilčių. Kiekvienas 
iš mūsų atradome čia savo 
naują pasaulį. Kaip tie pir
mieji šio Naujojo Pasaulio 
tyrinėtojai, laimės, turtų 
ieškotojai, atvykome ir 
mes, palikę senutę, baisių 
karų nuniokotą Europą, rau
donųjų okupantų terioja- 
mas gimtines...

Atvykome tuomet daugu
ma mūsų pačioje jaunystė
je, pačiame jos žydėjime. 
Prigijome, kaip tie perso
dinti Lietuvos medeliai. 
Atsiekėme kiekvienas iš 
mūsų šį bei tą. O tie sap
nai, tos svajonės išsipildė 
vieniems net ir labai ge
rai, kitiems - taip ir liko 
tik iliuzijomis. Suprantama, 
šiame pasaulyje niekas 
lengvai negaunama. Reika
linga daug kieto darbo, pla
navimo, mokymosi', ištver
mes, na ir geros laimės...

Gentemann1 ų šeimos saga

Tarpe tūkstančių čia 
Montrealin atvykusių jau
nių ir šaunių vyrukų ir 
merginų buvo ir dvi sesės 
Paužėnaitės - . Milda ir 
Kėtė. Laikui bėgant, abi 
jos sukūrė savuosius šeimų 
židinius. Taip jau buvo 
gerojo likimo -lemta, kad 
jaunesnioji sesė - Kėtė 
susitiko labai šaunų, jauną 
ir gražų jaunuolį Valdema
rą Gentemann. Netrukus 
sekė šaunios vestuvės, pa- 
broliaujant kitam šauniam 
jaunuoliui - Rolf C. HAGEN. 
Na ir ką? Kaip teks ma
tyti vėliau - Valdemaras 
ir Kete Gentemann' ai bu
vo ne tik šauni pora, išau
ginusi porelę - sūnų Rai- 

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA GRA
ŽIAUSIŲ IR SENIAUSIU, KALBŲ - LIETUVI ŠK A k

PASKAITYKIME VAIKAMS MŪSŲ LIAUDIES PASAKŲ, U ».

TAT)!? QUT17INSURANCE ĮJtvILIjAllLlV BROKERS

Fax 233-0285 - Tel. 231-2661 
3830B Bloor Street West, Islington, Ontario MSB 1K8 j 
Lietuvių kalba patarnauja - V. OREŠERIS ir

RIMA (Petkutė) DREŠERIENĖ
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. — 5 v.p.p.
Profesionaliam nekilneiano turtą Įvertinimui profane skambinti

Tel: 233—4446
___  ______________Narys “Better Bueainees” biuro j p

i i ■ i ■■ ..............■-........ ■! jĮĮfįį
Patarnavimas — greitas ir tikslusi 
V. Dauginis - Matomi (410) 533»1121, (414) «M49S 
LjgaPMevMM-toMomi (414) 444-1141,(410 444 44ft

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

DRAUDA —INSURANCE 
VHoKfar V. Dauginto mauranoa Broker Umltod*

1013 Bloor St West Toronto, Ont, MSP 1A8 
(4*10) 033-112*1 FAX 033-1122

nerj, ir dukrą Dianą - bet" 
jiedu sudarė tokią gerą 
"biznio ekipą", kokią var
giai kada nors gyvenime 
besutiksi!

Pilnai aprašyti šios šei
mos pastovų kopimą į visa
pusiškos laimės viršūnes 
reikėtų visiškai atskiros 
studijos. Trumpai paėmus, 
tai. buvo tiesiog fenomena
lus skrydis į naujas biznio 
sėkmės orbitas.

Šio rašinio tikroji 
paskirtis yra truputį kito
kia. Yra būtina pabrėžti, 
jog ši_ pagarbi ir nepapras
tai sėkminga Gentemann'ų 
šeima, pasiekusi aukštas 
visapusiško gerbūvio plot
mes, pasiliko, visdėlto, 
"down to ėrth” žmonėmis. 
Tas fenomenalus skrydis į 
biznio aukštumas jų neiš
puikino ir nesugadino. Jie 
pasiliko ir toliau paprasti 
ir nuoširdūs. Jie moka 
dalintis savo laime ir ger
būviu ir su kitais žmonė
mis, ypatingai su savais 
tautiečiais - lietuviais.

Su nuolat pastoviu Gen
temann' ų šeimos gerbūvio 
augimu, lygiai pastoviai 
augo ir jų jaunoji porelė - 
sūnus Raineris ir dukrelė 
Diana. Abu jaunuoliai buvo 
tėvelių ugdomi kiek galint 
geresnėje lietuviškoje dva
sioje. Čia daug nulėmė 
motinos Ketės tvirtas lie
tuviškas charakteris. Abu 
jaunuoliai, - Diana ypatin
gai - kalba puikiausiai lie
tuviškai. Abu jaunuoliai 
lankė Montrealio lietuviš
kas mokyklas. Diana, pa
veldėjusi iš motinos puikų 
balsą, dainavo Montrealio 
mergaičių "Pavasario" cho
re iki jo pabaigos. Jaunoji 
Diana: aukšta, liekna, gra
ži ir - stebėtinai kukli. 
Tai didelės išminties ženk
las!

...Taigi, gerojo likimo 
vėl buvo taip lemta, jog 
čia prieš keletą metų Mont
realyje stažavosi jaunas ir 
šaunus daktaras - kardio
logas Audrius Žibaitis iš 
Lietuvos. Turėdamas gerą 
baritono balsą, Audrius 
prisijungė prie mūsų Mont
realio Aušros Vartų Para
pijos choro ir visuomet 
rasdavo nuo savo studijų 
laiko choro pratyboms.

Taip bestudijuojant ir be
dainuojant, Audrius Žibai
tis susitinka su jauna ir 
šaunia Diana Gentemann. 
Pažintis išsivystė į tikrą 
romansą ir štai abu jaunuo
liai surišo savo širdis Mo
terystės Sakramentu Kaune 
Lietuvoje, 1991 metų ru
denį (spalio 26 d.).

Dešimt mėnesių nuplasno
jo nuo tos dienos, kai Dia
na ir Audrius surišo savo 
žydinčias jaunystes naujon 
bendron ateitin. Ir štai, lie
pos mėnesį į Montrealio 
lietuvių duris pasibeldžia

/nukelta į 7 psL,,.,,.,,,,,/

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



kairėje

Var K. Gente mannų 

rezidencija

CHANTECLAIR

ESTATES

/..... atkelta is 6 psL/
kvieslys: "Esate maloniai 
kviečiami dalyvauti mūsų 
dukters Dianos ir Audriaus 
Žibaičių sutiktuvėse iš Lie
tuvos"...

Sutiktuvių iškilmių diena 
-rugpjūčio 15-oji artėjo 
didžiu tempu. Ta diena 
pasitaikė dar tokia nepa

prastai saulėta ir vasariš
kai šilta, kokios net ir 
visą mielą vasarėlę beveik 
neteko matyti.

Taigi, tą popietę leidžia
mės gražiuoju Laurentian 
Autore, te greitkeliu į Šiau
rę, į aurentian kalnynus, 
kur randasi Ketės ir Val
demaro Gentemann' ų vieš
patija - CHANTECLAIR

hamilton
DŽIAUGIASI MUZIKA

Regina ir Doug Haggo 
parengia klasikinės muzikos 
programas, kurios transliuo
jamos kiekvieną antradienį 
1-2 vai, p. p.Hamiltone, 
McMaster Universiteto 
stotyje CFMU, banga FM 
93,3.= 2 -

Programų vedėjai išsa
miai supažindina anglų 
kalba su klasikinės muzikos 

PAGERBDAMI MIRUSIUOSIUS IR REIKŠDAMI UŽUO
JAUTĄ ARTIMIESIEMS KANADOS LIETUVIU FONDUI 
AUKOJO:
• A.a. Elzbietos Tiknienės atminimui po $20 - A.Petrai- 
tienė, J.G.Krištolaičiai, V.J.Pilkauskai, P.Z.Sakalai, X.Y., 
P.Žulys, Ald.Gailienė, P.G.Breichmanai, L.E.Klevai, dr.R.V. 
Giedraičiai, R.G.Giedraičiai, V.R.Solow; $15- J.R.Pleiniai;
$10- A.Didžbalienė; • a.a. Justino Vaičiaus atminimui- 

$20 -Ald.Gailienė.

VISIEMS dėkoja už aukas K.L.F.

V» ft I INDELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANAPOJE, 
rqiUjpES NUOSAVUOSE NAMUOSE

"TALKA" LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
830 Main Street East, HAMILTON, Ontario L«M ILS

TEL: 544-7125
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki...3% asmenines paskolas ....12.25%
santaupas............................ 3% neklln. turto pask. 1 m. ....6.5%
kasd.pal.taupymo s-ta .. 2.25% nekil.turto pask. 3 m. ... 6.5%
90 dienų indėlius ..........4.25% Nemokamas čekių ir sąskaitų
1 m. term, indėlius ........ 4.75% apmokėjimo patarnavimas.
1 m. term.ind.mėn.pal. ...4.25% Nemokama narių gyvybės
3 m. term.indėlius ........  6.00% drauda pagal santaupų
RRSP ir RRIF (pensijos).2.75% dydi Iki $2.000 Ir
RRSP ir RRIF 1 m............ 4.75% asmeninių paskolų
RRSP ind. 3 m. .............. 6.00% drauda iki $25.000.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Taikoje”
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
— nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais — nuo 9 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.
Liepos-rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.

992. IX. 23 ~~

ESTATES. Taį viešpatija 
pilna to žodžio prasme. 
Vos tik išsukęs iš tarpu
kalnės visaip besiraitančio 
greitkelio, pakliūvi į kažko
kį pasakų slėnį. Dešinėje 
Upėtakių ežeras. Prieš 
akis į kalno viršūnes, veš
lių medžių pavėsiuose išsi
dėstę kyla tirolinio tipo na
meliai. Dar pasukus į deši
nę, privažiuojama Avenue 
GENTEMANN -501. Prie 
didžiulių akmeninių vartų 
plevėsuoja Lietuvos trispal
vė! įvažiavus pro vartus - 
- aikštelės automašinoms. 
Pasistatę savo "žirgus", 
labai stačiu šlaito keliu 
kylame į pačią rezidenciją.

kuriniais.
Ypač musų jaunoji kar

ta turėtų pasinaudoti tokia 
proga lavintis muzikos 
repertuaruose, nes šiaip 
daugiausiai girdima per 
įvairias kitas stotis muzi
kinė programa nepriveda 
prie tikrų muzikos šaltinių.

e Po vasaros atostogų Ha
miltono Aušros Vartų P- 
jos Choras pradėjo repeti
cijas rugsėjo mėn. 3 d. 
Kviečiami įsijungti ir nauji 
dainininkai-kės!

Prieš akis prasiveria aukš
ta plokštuma, ant kurios į 
padanges kyla masyvus 
trijų aukštų pastatas, kokį 
berasi gal kur nors Vokie
tijos Alpių kalnų viršū
nėse...

Dar tik penkta valanda 
saulėto šeštadienio popie
tės. Tačiau ant erdvios 
terasos priešais tą aukštą 
rezidenciją - pilį- jau gru
puojasi pirmieji svečiai: 
Ray CHIU su žmona, Mont- 
realio General Hospital 
vyriausias širdies chirur
gijos departamento dakta
ras, svečiai iš Lietuvos - 
Audriaus Žibaičio tėvai 
Anatolijus ir Dalia, sesuo 
Daina VYŽIUVIENĖ, psicho
logė iš Vilniaus. Toliau 
Valdemaro giminės iš Vo
kietijos. Netrukus atvyksta 
baltai išsipuošęs industria- 
listas - milijonierius, filan
tropas Rolf C. HAGEN su 
žmona. Jis yra ypatingai 
entuziastiško būdo žmogus. 
Neapleido nei vieno, asme
niškai nepasveikinęs. Tai 
kilnaus būdo požymis. Vi
sus svečius asmeniškai pri
iminėja Valdemaras ir Kė
tė Gentemann'ai. O jų 
prisirinko tikrai gausus 
būrys. Svečiai skyrėsi savo 
amžiumi nuo žydinčio jau
nimėlio iki pagarbaus am
žiaus sulaukusių įvairaus 
luomo žmonių: daktarų, 
muzikologų, mokslo ir li
teratūros atstovų. Taipogi 
buvusio Dianos "Pavasario" 
choro vadovė Ingrid TARK 
su vyru Jeff FICHER, 
A.V. choro vadovas muz. 
komp. A. STANKEVIČIUS 
su žmona.

Visus svečius labai pui
kiai aptarnauja turtingas 
baras ir asmeniška smulkių 
užkandžių tarnyba. Vyksta 
labai gyvas susipažinimas, 
seniai nematytų ir visai 
nematytų žmonių susitiki
mai. Tai buvo tikras akių 
atidarymas pilna to žodžio 
prasme. Kalbuosi su jau
nojo Andriaus tėveliu Ana
tolijum. Jis savo geriausią 
gyvenimo dalį praleido 
mokydamas lietuvių kalbą 
ir literatūrą Šilutėje, drau
ge su savo žmona Dalia. 
Jinai reiškiasi ir poezijos 
kūryboje. Jie labai domėjo
si mano mokslo metais

Sutiktuvėse jaunavedžiai dr.Audrius ŽIBATEIS, jo žmona DIANA, Audriaus sesuo DAINA 
is Lietuvos ir svečiai. Žemiau- D.N.Baltrukonis, Diana ir Audrius Žibaiciai, muz.A.
Stankevičius, dr.J.Maliska. Nuotraukos: D.N.Baltrukonio

Marijampolėje ir mano 
trumpa tarnyba Vietinės 
Rinktines štabe Marijam
polėje bei Vilniaus krašte.

Pokylis - vaišės

Pats kulminacinis šios 
ypatingos Gentemann'ų šei
mos šventės punktas buvo 
to vakaro vaišės - vaka
rienė, nusitęsusi iki anks
tyvo ryto.

Po gana intensyvaus 
susipažinimo - pasižmonė- 
jimo lauke - terasoje, sve
čiai buvo pakviesti į poky
lių salę. Iš terasos pro 
olimpinio dydžio vidaus 
baseiną buvome pravesti į 
antrame aukšte esančią 
pokylių salę. Šalia manęs 
ėjęs Tėvas ŠAKALYS iš 
Kennebunkport perspėjo 
eiti labai atsargiai, idant 
neįkritus į tą žydro vande
nėlio sklidiną baseiną. Lai
mingai - nei vienas iš 
svečių į baseiną dar ne
pakliuvo...

Pakeliui į pokylių salę 
mus pasitinka pilno sąstato 
kapela su daininke. Kągi! 
Jaučiamės Kaip tikrai kažko
kioje viduramžių pilyje, 
kažkur prie Reino upės. 
Aukšti skliautai kyla bent 
pusantro aukšto. Salė dižiu- 
lė, talpinanti gal šimtą 
svečių. Ir dar apie vidurį
- gera keturkampė aikštė 
šokiams. Kairėje - stalai 
janavedžiams. Kitame gale
- "U" raidės forma išsta
tyta stalai Tėvams ir kil

mingiems svečiams. Apie 
vidurį - apvalūs stalai jau
nimui. Vieta kiekvienam 
svečiui jau iš anksto at
žymėta asmenišku vardu ir 
pavarde. Viskas buvo iš 
anksto labai gerai apgal
vota ir išskaičiuota. Tai 
buvo tikrai puikios organi
zacijos požymis!

Truko valandėlė, kol 
visi susiradome savo vie
tas. Pirmiausia Tėvas Ša
kalys palaimino stalus su 
visomis gėrybėmis. Po to 
servuojama raudoni kaip 
rožės žiedai vėžiai su ge
rai paruošta salota ir dar
žovių mišiniu. Po šio patie
kalo į svečius prakalbėjo 
pats banketo vyriausias 
asmuo - Valdemaras Gen
temann' as, pasveikinęs 
jaunavedžius, sėkmingai 
sugrįžusius iš Lietuvos. Ta 
pačia proga priminė, jog 
šiemet kaip tik sukanka 35 
metai kai patys jaunamar
tės tėvai sumainė aukso 
žiedus, pabroliaujant tam 
pačiam sėkmingam biznie
riui Rolf C. Hagen. O šis 
atsiliepdamas apsidžiaugė, 
kad jo pabroliavimas buvo 
taip našus, sutvėręs tokią 
nepaprastai sėkmingą šei
mą.

Po įžanginių kalbų muzi
kas Aleksandras Stankevi
čius užvedė tradicinę "Il
giausių Metų!"

Po to prasidėjo puota, 
susidėjusi net iš trijų ar 
keturių patiekalų. Gerokai 
užkandus, šokių kapela 
pradėjo serenaduoti tran
kiomis dainomis šokių mu
zika. Šokin pakilo jauna
vedžių Tėvai ir kitos po

ros. Puikiais šokėjais pasi
rodė industrialistas Rolf 
C. Hagen su Ponia. Taipgi 
dr. BELAMIDE su Ponia, 
puikiai sušokę valsus, svin
gus ir kitus tradicinius šo
kius.

Po poros valandų vaišių 
pokylių salėje, užėjus vaka
ro prieblandai sužibus nak
ties^ žiburiams, didelė dalis 
svečių pasklido po erdvias 
sales ir milžinišką atvirą 
verandą. Tenai vėl laukė 
puikus baras su gera tar
nyba, siūliusia gėrimų bei 
kokteilių, kokių tik nori. O 
kokia puiki mėnesiena nu
švito virš didžiulių medžių 
viršūnių! Gaivinanti nak
ties vėsuma traukė ir vi
liojo svečius atsivėsinti su 
egzotiniais gėrimais ran
kose. Būriavosi, kalbėjosi 
ir dainavo žmonės. Foto
grafų švieselės blykčiojo 
tolydžio.

Grįžome vėl į šokių 
salę. Šokome viską: nuo 
tangų iki "rokų". Artėjant 
vėlyvoms valandoms, daug 
kas iš vyresniųjų svečių 
pradėjo išvažinėti namolei. 
Tačiau gera dalis svečių 
šoko ir ūžė gerokai po 
vidurnakčio...

...^ Taip baigėsi šios 
neužmirštamos Genteman- 
n'ų šeimos šventės iškil
mės, sutraukusios tikrai 
šaunią Montrealio visuome
nės dalį.

Vėl tapo užverstas kitas 
malonus epizodas iš Mont
realio lietuviškojo gyvenU 
mo. O gal tik didesnių, 
gražesnių ir lietuvybei visa
pusiškai naudingesnių naujų 
atradimų įžanga?!



montreal
MIRUSI

• .VALERIJA
TĖ, 86 m., mirė Viktoruos 
ligoninėje, Montrėalyje.

Liko artimi giminės 
Bostone, Lietuvoje ir Argen
tinoje.

Palaidota 
iš kur po 
nuvežta į 
dės Neiges

ssssss

K.L.K. MOTERŲ DRAUGIJOS MONTREALIO SKYRIAUS

40 metų veiklos minėjimas
irc* Vi.lc.lrzM* i inė rk

1992 m. spalio mėn. 4 d.

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ
KREDITO UNIJA

iš AV P-jos, 
pamaldų buvo 
Notre k Dame 

krematoriumą.

KUKLIERIENE,• MARIJA 
76 m. mirė rugpjūčio 24 
d. Iš lietuvių. šv.Kazimiero 
šventovės palaidota Cote 
dės Neiges kapinėse.
Liko sūnūs, trys seserys, 
brolis ir kiti artimieji.

Užuojauta mirusiųjų 
artimiesiems.

11 vai. r. - Iškilmingos Mišios 12 vai. - Akademija - Koncertas 
A. SUNGAILIENĖS paskaitą

Koncertinėje dalyje: pianistė - L. PAULAUSKAITE-KANOVIČIENĖ 
smuikininkas - A. STULGYS

Po programos - vaišės su vynu, turtinga loterija.
...... o.-.r: „ ■ ■ Visi maloniai kviečiami dalyvauti !

AUKA: $15.- asmeniui VALDYBA
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

Dalis pelno bus paskirta
VAIKO TĖVIŠKĖS

MAMS. Tad laukiame
NA- 
visų* 
N.B.
Lie-

PADĖKA

SVARBUS 
KETURIASDEŠIMTMETIS

KLK Moterų D-jos Mont
realio skyrius š.m. spalio 
mėn. 4 d. iškilmingai pa
minės savo veiklos 40- 
metį. Ta proga AV Para
pijos salėje įvyks 
koncertas. Jame 
du mūsų muzikai 
anistė Leokadija 
kaite-Kanovičienė 
ronto ir smuikihikas Algis 
Stulgys iš Lietuvos.

L. Paulauskaitė-Kanovi- 
čienė yra baigusi Vilniaus 
konservatoriją ir sėkmin
gai koncertavusi ne vien 
tik tautiečiams Lietuvoje, 
bet ir išeivijoje, taip pat 
ir svetimtaučiams. Ji yra 
apgynusi doktorato laipsnį 
Maskvoje, gyvena su šeima 
Toronte ir dirba Royal Kon
servatorijoje, dėstydama 
fortepiono klasėje.

Smuikininkas Algis Stul
gys taip pat yra baigęs 
Vilniaus konservatoriją, 
davęs visą eilę koncertų 
įvairiuose kraštuose ir šiuo 
metu svečiuojasi Kanadoje. 
; Akademijoje - koncerte 
paskaitą skaitys Angelika 
Sungailienė iš Toronto!...

Bus nedidelė, bet turtin
ga lotėrija ir šaltas bufe
tas su vynu.

• PRIMENAME, kad 
tuvių Šeštadieninė Mokykla 
pradeda naujus mokslo 
metus rugsėjo mėn. 26 d., 
šeštadienį, 9 val.r. Seselių 
Namų patalpose. Jaunesnio 
amžiaus mokiniams 
kos vyks AV P-jos 
Daugiau informacijų 
te tel:722-3545, pas 
Adamonytę.

Mylimai Motinai, Močiutei ir Seseriai

pamo- 
salėje. 
gausi- 
Joaną

PETRONĖLEI SNAPKAUSKIENEI
mirus, 

norime išreikšti visiems draugams ir bičiuliams 
nuoširdžią padėką už užuojautas ir skirtas Jos 
atminimui aukas.

įvertiname Jūsų visų gerumą -
Snapkauskų Šeimaneeilinis 

dalyvaus 
tai pi- 

Paulaus- 
iš To-

B ' gi Jį
NE&fr Sv ■ -i■ j

i 'M
1 1 • .*1

• Montrealio vaivorykšti- 
riirikės" Regina Brifcienė, 
Birutė Nagienė ir Danutė 
Staškevičienė rugsėjo mėn.
19 d.dalyvavo Lietuvių

_______ _____________  .___

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 
Dantų Gydytojas-Chirurgas 

Qiuv.dr. J. M A LES K OS biurai
1440 St.Catharine St.,W. 
Suite 701 Tel:866-9297
Montreal,P.Q. H3G 1S5

Tautodailės Instituto meti
niame suvažiavime, kuris 
vyko Gananoque, Ont., 
dail. Antano Tamošaičio 
namuose.? Dėkingos vaivo- 

. rykštininkės P.Brikiui, kuris 
jas savo automobiliu nuve
žė ir parvežė.

DEŠINĖJE:

Organizacijų, vėliavas ruo
šta TAUTOS ŠVENTĖS mi
nėjimui rengėjai s.m.rug — 
sėjo mėn. 13 d., Montrea- 
lyje, A V P-jos salėje.

N uotr: A. K alvaičio

M . C U S S ON VAISTINĖ
7635 Central St., Ville LaSalle, P.Q. H8P 1L2 

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

ROYAL VICTORIA HOSPITAL, 
687 Pine Ave, West, TeL (514W4-1ZJ1.
Montreal, Que. H3A 1A1 Ext. 1663

H.J. ADOMONIS, M.D., C.M

4589 Park Ave., 
Montreal, Que. H2V 4E4 Tek (5141-842-9211.

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

5 %
6 % 
23/.%

9.00-3.00
12.00- 8.00
10.00- 6.00

Certifikatus 1 m.-  43/4% % 
Certifikatus 2 m...............53/«%
Term, indėlius:

1 metų ...................   4Vz%
180 d. -364 d.......... 41/4%
120 d.-179 d..........  4 %
60 d.-119d.......... 4 %
30 d. - 59 d.......... 23/4%

KASOS VALANDOS.
1475 DeSeve

Pirm., antr., treč, 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

skelbime

užbaigtos

vėliavas, 
Himnas.

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

SKYRIUS: 3907A Rosemont Boulv.
AKTYVAS-V/ftH 29.000.000; REZERVAS- VIRŠ MILIJONO

MOKA UŽ:
Taupymo-special.  ...........23/«%
Taupymo - su gyv. dr............. 2 %
Taupymo- kasdienines....... 2'/z%
Einamos sąsk..................|||
RRIF—RRSP — 1 m.term.......
RRIF-RRSP-2 m.term. ..... 
RRIF — RRSP - taup.............

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 61/z%, asmenines - nuo 7’/z%

Informacija apie naujausias palūkanas "Lite

3907A Rosemont
Pirmadieniais 10.00- 2.00 

3.00- 7.00 
2.00-6.00

TAUTOS ŠVENTĖ PAMINĖTA 
MONTREALYJE

Š.m. rugsėjo mėn. 13 d. 
sekamdienį, AV P-jos šven
tovėje iškilmingas mišias 
atnašavo kleb. J. Aranaus- 
kas, S.J. dalyvaujant 8- 
nioms lietuvių organizaci
jų vėliavoms. (Rengėjai 
tikėjosi, kad Tautos Šven
tės proga, visos organiza
cijos dalyvaus su savo vė
liavomis. Taip buvo pra-

• LIETUVIŠKŲ VIRTINIŲ 
("koldūnų) su mėsa galima 
užsisakyti pas Petrą PAU
LAUSKĄ tek 769-2992.

Galima užsisakyti įvai
riais kiekiais, pranešus 
savaitę iš anksto. 10 virti
nių- $2.99.

EUROPARCEL

Įair cargo]
TIK k
—*** uz kg

(LAIVU - $4.40 uz kg)
Siuntiniai pristatomi tiesiog i.namus. 
Nėra nei maksimumo, nei minimumo 
svorio. Neskaitome uz C.O.D.

Nuo pirmadienio iki penktadienio, 7 v.r.-4 v.p.p.

2600 RUELEGER, LASALLE
Naujas numeris: skambinkite infor-
-------- ----------------- MACUOS IR APTAR -

N AVIMO REIKALAIS
BET KADA - 7 DIENAS

(or Alexander Khalimov)ytas

nešta ir kviesta 
"NL" laikraštyje). 

Pamaldos buvo 
Tautos Himnu.

Salėje, įnešus 
sugrotas Kanados
Aug. Mylė pakvietė pagerb
tu tylos minute žuvusius 
už Lietuvos laisvę, invo- 
kacijai - kun. J. Aranaus- 
ką.

Supažindino su paskai
tininku Vytu Čuplinsku, 
atvykusiu iš Ottawos. Jis 
yra Valdžios Reikalų Raš
tinės vedėjas, kur'] atstovau
ja Kanados Lietuvių 
Bendruomenei vyriausybės 
įstaigose.

Šio jauno lietuvio žodis 
buvo įdomus, aktualus, 
pasakytas gražia ir taisyk
linga lietuvių kalba.

Po jo trumpai kalbėjo 
svečias archyvininkas, da
lyvavęs tarptautiniame XII 
archyvininkų kongrese Mont- 
realyje - Alfonas Tamuly- 
nas. Su juo kartu buvo at
vykęs ir Latvijos Valsty
binio Archyvo direktorius 
Valdis Štals.

Meninėje dalyje Aistė 
Žitnikaitė (čia gyvenanti 
porą metų) perskaitė eilė
raštį TĖVIŠKĖ ir ilgėliau 
skaitė savo kūrybos Juozas 
Šiaučiulis.

Po nuoširdžios, rengėjų 
vardu, Aug. Mylės padėkos, 
sugiedotas Lietuvos Him
nas ir, išnešus vėliavas, 
visi pasivaišino užkandžiais 
kava ir pyragais.

Dalyvavo apie 100 klau
sytojų. d

Aptarnaujame Lietuva, Latvija, Estija, 
Ukraina, Rusija*, Moldavija, Bielorussija

■ PRISTATOME PER 
2-3 SAVAITES

■ I VISAS VIETOVES
- GARANTUOTAI 

ŽEMIAUSIOS KAINOS
- PAIMAME SIUNTINIUS 

IS NAMU JEI 
PAGEIDAUJAMA

Gana/

Cofdner

St-Patrick
8

Neiman

/ Teirauj antis raStu- pašto kodas H8N - 1A3 /

Dr. AJL POP1ERAITIS
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 I § G AN A I T I S 

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

KAILIŲ SIUVĖJAS
* Didelis pasirinkimas gatavų paltų
* Saugojimas vasaros laiku (storage)
*. Taisau ir remodeliuoju
* Sįuvu ir parduodu

1449 rue St.Alexandre Telefonai:
Suite 500 A.

Montreal,P.Q. H3A 2G6

Notarė
RŪTA pOCAŲSKAS-RUDINSKAg

L. L. L. D.D.N.
1155<rUe Metcalfė, Suite 1143
SUN LIFE BUILDING.

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

8 psi.
4

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

B
 HONEY FOR SALE !

Direct from the beekeeper. $1.20 per pound. 
Delivery could be arranged too! Please call

Tel: 962-3780.

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. ;Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

Z I ENK A PLUMBING

24 VALANDŲ PATARNAVIMAS
• LIETUVIAMS NUOLAIDA: 

Neimamas mokestis už atvažiavimą

TEL.: 254-7846

MONTREAL ENTERPRISES Re
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ 

6695 —35—th Ave.,- Montreal, P.Q. HIT 3A6

ALBERTAS NORKELIŪNAS . b.a. c.s.c., i.b.
tel. bus.: 727-3120 REZ.: 376-3781

TEL.: (514) 767 - 4690

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

844-7307 Ir 288-9646

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD

JONAS & C6tĖ REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TONY
M I | M ARI AGE •WEDDINGS

STUDIOlI 5220 ch. QUEEN MARY rtl.
TONY LAURINAITIS

MONTREAL P.O. H3W1X5 Tel. 481-5608

PORTRAITS ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR

APDRAUSTAS.

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

Tel: 721-9496; res: 729-2446
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