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ĮVYKIŲ 
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REFERENDUMAS NULEMS 
KANADOS ATEITI
Klausantis ir skaitant dau
gelio agituojančių pasisaky
ti neigiamai spalio 26 d. 
referendume, neįmanoma 
atsikratyti įspūdžio, kad 
šie žmonės gyveno ne mū
sų tarpe, bet mėnulyje.

Visai suprantama, kodėl 
šios provincijos separatis
tai ragina balsuoti NE - 
- jie nori kuo greičiau su
naikinti dabartinę Kanados 
konfederaciją, pasiskelbti 
Quebec'o respublika, bet... 
(ir čia prasideda komedija) 
bet Ottawa kažin kodėl 
dar turėtų spausdinti ir 
dalinti dolerius, išnešioti 
paštą ir rūpintis maža ka
riuomene. Tik tiek! Pari- 
zeau ir Bouchard' o elitas 
mulkina savuosius, tarytu
mei visi kiti kanadiečiai 
būtų silpnapročiai ir su 
tokia kvailyste sutiktų.

Tačiau nemažiau keisti 
išvedžiojimai tų, kurie 
siūlo kitose Kanados pro
vincijose gyvenantiems bal
suoti neigiamai. Vakarinėse 
provincijose Reformų par
tijos vadas Manning ir jo 
šalininkai nenori Quebec' o 
provincijai duoti jokių išim
tinų teisių, kurios numaty
tos kompromisiniame Ka
nados konstitucijos projek
te. Britų Kolumbijos agi
tatoriai taip pat atmeta 
visas Quebec' ui _ numatytas 
išimtis, reikalaudami ir 
sau panašių išimčių. Pana
šūs balsai girdisi ir Manito- 
boje, Albertoje ir Saskat
chewan'e. Jų maždaug 
tokia suvestinė: sakykit 
federalinį NE, sakykit NE 
Malroney-iui, pasisakykit 
neigiamai, tada gausite 
daugiau iš Ottawos. Bet 
balsavimo lapelyje tėra du 
žodžiai: TAIP ir NE. Nėra 
jokio federalinio NE! Visi, 
kurie balsuos NE, balsuos 
kartu su separatistais, sie
kiančiais išmontuoti ir su
griauti Kanadą. Tokia yra 
liūdna ir vienintelė realybė 
Argi kuris nors sugebantis 
blaiviai galvoti, gali įsi
vaizduoti, kad atmetus šį 
pirmą kartą taip vieningai 
sutartą Kanados konstituci 
ją, susėdę vėl už vieno 
stalo, Quebec'o separatistų 
vadai ir Vakarų Kanados se
paratistų vadai bei įvai
raus plauko mėnuliniai 
keistuoliai ir keistuolės 
galės susitarti, kad ir po 
šimto metų!? Jie niekad 
nė prie vieno stalo nesės. 
Be aiškaus TAIP šiam 
istoriniam susitarimui, Ka
nados ateitis bus maišatis.

Indėnai, eskimai, negavę 
to trupučio ~ savivaldos, 
kuri pažadėta šiame susita
rime, nenutils. Dabartiniai 
indėnų genčių vadai kovos 
už savo teises. Kovos, jei 
reikės, ne vien žodžiais. 
Netolima praeitis tai turė
tų priminti. O visi teigian
tieji, kad ekonominė padė
tis nepablogėsianti, jei bus 
neigiamai pabalsuota, arba 
sapnuoja, arba yra papras
ti melagiai. Kanadietiško 
dolerio vertė neišvengia
mai kris. Jokia tarptautinė 
arba ir Kanados bendrovė 
neinvestųos šioje privinci- 
joje nė cento. Tūkstančiai, 
nelaikomų "grynakraujais" 
kvebekuazais, ims krausty
tis iš šios provincijos. Nuo
savybių kainos kris. Visa 
tai matėme, separatistams 
Quebec' e laimėjus rinki
mus ir prieš 1980 metų re
ferendumą. O kokia ateitis 
laukia Kanados, jei - kaip 
šios provincijos separatis
tai pranašauja, - į federa
linį parlamentą bus išrink
ta 50 Bouchard' o Bloc 
Quebecois separatistų, o 
provincinius rinkimus lai
mės Parizeau separatistų 
Parti Quebecois, - beveik 
nesinori nė įsivaizduoti.

Tėra, iš tiesų, viena iš
eitis: balsuojant TAIP, bus 
ištiesta ranka šios provin
cijos žmonėms, kurie nori 
likti Kanadoje ir būti kana
diečiais. Jeigu jie vieni at
mes tą ranką, turės patys 
atsakyti už pasėkas. Bet 
.jeigu ir kitų provincijų 
žmonės atmes šią vieninte
lę progą išsaugoti ir pa
gerinti Kanados konfedera
ciją, už ateities pasekmes 
bus kalti visi.

Kitų šalių ir kontinentų 
žmonės žiūri su pavydu į 
Kanadą, neišpasakytų tur
tų, plotų, galimybių ir lais
vių kraštą. Ar po spalio 
26-tos ji bus tokia pati, 
nuspręs kiekvienas balsuo
jantis už ar prieš ją.
LIETUVIAI UŽSIENYJE 
JAU BALSAVO

Nors rinkimai į Lietuvos 
Respublikos Seimą Lietu
voje įvyks tiktai š.m. spa
lio mėn. 25 d., užsienyje 
gyvenantys lietuvės ir lie
tuviai, atgavę Lietuvos pi
lietybę, balsavo spalio 18 
d. (Sužinota, kad Montrea- 
lyje balsavo apie 100 asme
nų, taigi daug didesnis 
skaičius, negu abiejuose 
referendumuose prieš tai).

Neatrodo, kad partijų ir 
kandidatų gausa būtų balsa
vusius ypatingai apsunkinu
si - dauguma buvo apsi
sprendusi už kurią partiją 
ir kurį kandidatą nori bal
suoti. Paaiškėjo, deja, per 
vėlai, ir kai kas apie pra
eitame numeryje mūsų mi
nėtą. Krikščionių Demokra
tų Sąjungą (taip pat lyg ir 
tautininkų JAUNOJI LIE
TUVA sąjungą) kurių bend
ro sąrašo pirmuoju įrašy
tas buvęs VLIKo pirminin
kas Kazys Bobelis. Lietuvos 
spaudoje paskelbta, kad 
prieš jo kandidatūrą buvo 
protestuota AT posėdyje, 
nurodant, kad Seimo nariu 
gali būti renkamas tik Lie

tuvoje nuolat gyvenantis ir 
bent 3 metus joje išgyve
nęs Lietuvos pilietis, at
sisakęs kitų valstybių pi
lietybės.

Betgi AT, po karštokų 
diskusijų buvo nubalsuota 
padaryti išimtį ir palikti 
K. Bobelio pavardę minė
tame sąraše. Pažymėtina, 
kad už tokį sprendimą 
pasisakė LDDP (buv. komu
nistų ) ir kitų kairiųjų par
tijų dauguma. O panašūs 
partijų vadai parinkti, aiš
ku, norint suklaidinti bal
suotojus ir atimti bent 
kiek nors balsų iš LIETU
VOS KRIKŠČIONIŲ DEMO
KRATŲ PARTIJOS ir LIE
TUVIŲ TAUININKŲ SĄJUN
GOS.
MIRĖ WILLY BRANDT

Š.m. spalio 8 d. Vokie
tijoje, sulaukęs 78 metų, 
mirė buvęs Vakarų Vokieti
jos kancleris ir Berlyno 
miesto burmistras, social
demokratų partijos narys, 
Willy Brandt. 1971 m. jis 
buvo apdovanotas Nobelio 
taikos premija už pastan
gas rsti ryšius su komunis
tų „ okupuotais kraštais, 
ypač Rytų Vokietija.
• Vakarų valstybės yra 
susirūpinusios, kad Rusija 
pardavė povandeninį laivą 
iš Rygos uosto,Latvijoje, 
nepranešdama Latvijos 
Respublikos atitinkamoms 
žinyboms. Apie tai buvo 
pranešta Pentagonui JAV, 
ir JT generaliniam sekre
toriui B.Galis.

• JAV finansinė, parama 
Baltijos valstybėms šiais 
finansiniais metais sieks 
daugiau negu 45 milijonus 
dolerių. Apie tai pranešė 
JAV ambasados Estijoje 
atstovas Adrian de Grafen- 
ride.
• Rugsėjo pradžioje Ry
goje, parlamento rūmuose, 
įvyko Šiaurės ir Baltijos 
valstybių moterų konferen
cija. Svarstyta moteris, 
užimanti vadovaujančius 
postus politikoje ir ekono
mikoje. Šios konferencijos 
iniciatoriai: Šiaurės šalių 
informacijos centro atsto
vas norvegas Richard Be- 
rug' as ir Latvijos liaudies 
fronto moterų draugijos 
pirmininkė Anita Stankevi- 
ča.
NOBELIO LITERATŪROS 
PREMIJA paskirta šiais 
metais Trinidado salos pi
liečiui, gyvenančiam Brook
lyn'e, Mass, JAV-se Derek 
Wolcott' ui.
NOVELĖS KONKURSUI
8 NOVELĖS

Į skelbtą DIRVOS 30- 
tąjį novelės konkursą atsi
liepė 8 rašytojai.

Novelės vertinimo komi
sija yra sudaryta Čikagoje, 
į kurią įeina Danutė Bin- 
dokienė, Alfonsas Šešplau- 
kis-Tyruolis ir Mečys Va
liukėnas.

Premija $700 - yra
mokama iš Simano Kaše- 
lionio palikimo ir bus Įteik
ta Neo-Lithuania Korpora
cijos metinėje šventėje 
lapkričio mėn.7 d. Lietuvių 
Tautiniuose Namuose, Či
kagoje.

j

Naująjį Lietuvos premjerą ~A. Abišalą pasitinka prie Parlamento rūmų susirinkusį 
tautiečių minia , kuri išreiškia jam savo pritarimą. Nuotr. V. Kapočiaus

"Lietuvo j e
h. n.

* Š.m. rugsėjo 8 d. Lietu
voje AT prim. V. Lands
bergis pasakė kalbą JT 
visuotinėje sesijoje. Jis 
apibūdino padėtį Lietuvoje 
ir užtikrino, kad Lietuvos 
ir Rusijos susitarimas dėl 
svetimos kariuomenės iš
vedimo iš Lietuvos, jokiu 
būdu nesuskaldė trijų Pa
baltijo valstybių vienybės, 
bet tiktai dar labiau pri
vers Rusiją panašias sutar
tis pasirašyti, kiek galima 
greičiau, taip pat su Lat
vija ir Estija..
* Vilniuje pradėti kaldin
ti nauji Lietuvos pinigai - 
1, 2 ir 5 centų monetos. 
Netrukus bus taip pat nu
kaldinti ir po 10, 20 ir 30 
centų monetos ir pradėti 
spausdinti litų banknotai 
bei vertybiniai popieriai. 
Kol litai bus paleisti apy
varton, Lietuvos Bankas 
atspausdino vieno nomina
lo vertės talonus, kurie 
turi būti priimami visokių 
rūšių mokėjimams.
* ELTA praneša, kad gal 
dar šiemet bus pasirašyta 
dvišalė sutartis su Lenkija 
dėl santykių išlyginimo ir 
valstybinės sienos pripaži
nimo bei taisyklių ją per- 
žiangiant.
* Rusija buvo įspėta, kad 
nuo š.m. balandžio mėn. 
27 d. iki š.m. rugsėjo 27 
d. Rusijos karo lėktuvai ir 
malūnsparniai Lietuvos oro 
erdvę pažeidė 1321 kartą. 
Tokia įžūli Rusijos lakūnų 
laikysena sukelia grėsmę 
įvairioms nelaimėms ir ava
rijoms.
* Š.m. spalio pradžioje 
Lietuvos bankai JAV dole
rius pirko už 250 talonų ir 
pardavė už 260 talonų. Ka
nados dolerius pirko už 
197 talonus ir pardavė už 
205 talonus.
* LIETUVOS AIDAS pa
skelbė, kad žinomąjį krep
šininką R. Kurtinaitį vėl 
apvogė Kaune. Anksčiau

MILIJONAS DOLERIU 
LIETUVAI

1000,000

,KLB PAGALBOS LIETUVAI VAJAUS 
PAJAMŲ - IŠLAIDŲ IR FINANSŲ STOVIS 

1992m. rugpjūčio mėn. 31d.

PAJAMOS:

1. Individualinės aukos-------- ----------------------------- $738,580.-
2. Korporacijų aukos----------------------------------------- $206,550.-
3. Nuošimčiai —------------------ --------------------------$ 49,643.-

IŠLAIDOS:

$994,773-

1. Lietuvos atstovybei pastatas Briuselyje-------------$665,000-
2. Pirkiniai Lietuvai, V.L. nurodymais----------------- $155,000.-
3. Lietuvos Invalidų Sąjungai----------------------------- $106,000.-
4. Lietuvos atstovų vizitui (V.L., G.V. ir kiti)---------$ 31,000.-
5. Skelbimai, Time Press, Tėv. Žiburiai------------- $ 9,372.-
6. Raštinė: paštas, telefonas, kompiuteris-------- ------ $ 9,000.-

$975,372.-

pavogtos jo Mercedes-Benz 
mašinos policija dar nera
do, bet štai spalio 7-tos 
naktį iš jo kito automobi
lio nežinomi vagys pavogė 
magnetofoną, fakso ir tele
fono aparatus ir sportinius 
batus. LA baigia žinią 
taip: "Pats sportininkas... 
pasakė, kad nušaus kiekvie 
ną, dar kišantį nagus prie 
ratuoto jo turto. R. Kurti
naitis yra Medžiotojų drau
gijos narys f jis turi 
teisę namuose laikyti šau
tuvą. Vagys, pasigailėkite 
savęs".

* "Lietuvos Aide" praneša

ma, kad netrukus sustiprės 
dujų ir naftos prekyba 
su Rusija. Spalio mėn. 
numatoma pasirašyti Lietu
vos ir Rusijos ekonominio 
ir prekybinio bendradarbia
vimo sutartis.

Yra pasirašyta Maskvoje 
7 dokumentu sutartis dėl 
tarpusavio atsiskaitymų 
nuo spalio mėn. 1 dienos 
ir vėliau, Įvedus litą. Susi
tarimuose numatoma atsi
skaityti per korespondenci- 
nes sąskaitas Lietuvos ir 
Rusijos centrinuose ban-r 
kuose bei komerciniuose

/nukelta Į 2 psl........./
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P.S. Bendradarbiu ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. RankraSčiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuoliūra, grajinami tik 
ii anksto susitarus. Ui skelbimų turini redakcija arba 
leidykla neatsako.

Lietuvos Susisiekimo įgaliotas min. A. Kisonas ir Lietu
vos Civilinės Aviacijos Departamento direktorius D. Ba
landis Montrealyje su Maria Serra poilsio valandėlėje.

Nuotr. V. Sabalio

GERBIAMI PAGALBOS LIETUVAI VAJAUS RĖMĖJAI,
Jau praėjo netoli dvieji metai, kai Kanados Lietuvių 

Bendruomenės iniciatyva buvo įsteigtas Kanados lietuvių 
Pagalbos Lietuvai Vajus- užsimojęs sukelti bent vieną 
milijoną dolerių pagelbėti Lietuvos valstybės pirmiesiems 
žingsniams į nepriklausomybę.

Nors ir nelengvu ir ilgoku keliu, Kanados Pagalbos 
Lietuvai Vajus rėmėjų dosnumu jau artinasi prie užsibrėž
to tikslo - vieno milijono dolerių Lietuvai. Vajus,iki 
šiol įskaitant taupomų kasų palūkanas ir vajaus ruoštų 
parengimų pelną, jau yra pasiekęs virš 994,000.

Džiugu, kad suprasdamos Pagalbos Lietuvai Vajaus 
svarbą, Kanados lietuvių finansinės institucijos prisidėjo 
stambiomis aukomis. Norėtume paminėti Toronto Prisi
kėlimo Parapijos- $100.000, Hamiltono "Talkos"- $65.000 
ir Montrealio "Lito"- $25.000 kredito kooperatyvų aukas.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirminin
kas Vytautas Landsbergis ir buvęs Lietuvos premjeras 
Gediminas Vagnorius, negalėdami išreikšti savo padėkos 
asmeniškai už Jūsų paramą Lietuvai, siunčia savo ir 
visos Tautos padėką raštu.

Pilnai suprantame, kad vienas milijonas dolerių yra 
tik akimirka besikeliančiai iš vergijos tautai ir valstybei. 
Tačiau, Kanados lietuviai su pagrindu gali didžiuotis, 
kad jų skubus atsiliepimas į Tautos šauksmą buvo itin 
svarbus pirmomis Lietuvos į laisvę besiveržiančiomis 
dienomis. Tuose Lietuvos valstybės pirmuose žingsniuose 
Pagalbos Lietuvai Vajus sudarė finansines sąlygas Lietu
vos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkui at
vykti į Kanadą~susitikiniūT~su Kana9os rinn.pfrm.~^rian 
Mulroney bei, JAV prezidentu. George Bush, įtaigojantį . 
juos pripažinti Lietuvą kaip suverenę ir ^nepriklausomą 
valstybę.

Vajus padengė Lietuvos min.pirm.Gedimino Vagno
riaus oficialaus vizito į Kanadą išlaidas.

Auksčiausiosios Tarybos pirmininko prašymu, Pagalbos 
Lietuvai Vajus suteikė stambesnę paramą Lietuvos Inva
lidų Draugijai, kad galėtų įsigyti užsienyje žaliavų ga- ' 
minti Lietuvos invalidams reikiamų ir trūkstamų protezų.

Lietuvai blokados metu grėsė pavojus, kad jos visos 
komunikacijos sistemos su pasauliu gali būti panaikintos. 
Vajus prisidėjo prie parūpinimo Lietuvai su užsieniu ko
munikacijos satelitinės sistemos siųstuvą, kuris slaptu 
būdu buvo nugabentas į Lietuvą.

Kai mūsų tauta SAUSIO TRYLIKTĄJĄ išėjo savo 
kūnais ginti Lietuvos Parlamento Rūmų ir televizijos 
bokšto, kai okupantas, norėdamas nutildyti Lietuvą, nu
traukė Lietuvos Vyriausybės komunikaciją su tauta ir 
pasauliu, Lietuvai Pagalbos Vajus skubiai nupirko trumpų 
bangų elektroninį komunikacijos bei televizijos siųstuvą 
ir slaptais keliais pristatė į Lietuvą. Tuo būdu Lietuvos 
Vyriausybė palaikė ryšius su tauta ir laisvu pasauliu. 
Šita komunikacijos sistema ir dabar tebėra vartojama 
komunikacijai su Lietuvos muitinėmis ir pasienio sargyba.

To SAUSIO MĖNESIO Lietuvos tautai smurto dieno
mis, kai grėsė Lietuvos Vyriausybei būti panaikintai, 
Lietuvos Vyriausybė skubiai išsiuntė į užsienį Lietuvos 
Užsienio Reikalų ministrą A. Saudargą ir vice-prezidentę 
B.Kuzmicką, kad tokio pavojaus atveju galėtų palaikyti 
Lietuvos Vyriausybės tęstinumą, ir čia vėl Vajus suteikė 
jiems finansinę paramą.

Sunku bet kokiai valstybei be savo piniginio vieneto. 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkui prašant, Pagalbos 
Lietuvai Vajus apmokėjo dalį Lietuvos lito plokščių pa
gaminimo.

Pasauliui pripažinus Lietuvą suverene valstybe, stam
biausia mūsų dovana Lietuvai yra Lietuvos ambasados 

jau yra 
Lietuvos

pastato nupirkimas Briuselyje, šiame pastate 
įsikūrusios Lietuvos ambasada " 
misija prie Europos tautų.

Nors ambasada oficialiai jau 
galbos Lietuvai Vajus yra įsipareigojęs aprūpinti 
basadą seifu bei elektroninėmis komunikacijos________
mis, šių sistemų įrengimas kainuos $50.000 - $60.000.

Benelux'ui ir

yra atidaryta, bet Pa- 
šią am- 

sistemo-

Todėl dar kartą kreipiamės į aukotojus tikėdamiesi, 
kad Jūs suprasite šį paskutinį Pagalbos Lietuvai Vajaus 
prašymą.

Su gilia pagarba,

Vytautas Bireta, Pagalbos Lietuvai Vajaus 
Komiteto Pirmininkas

PAGALBOS LIETUVAI VAJAUS DARBO KOMITETĄ SUDARO:
V. Bireta,pirmininkas, dr.R. Karka- vicepirmininkas, 
G.Petrauskienė- vicepirmininkė, J.Krištolaitis- iž
dininkas, D.Nausėdienė- sekretorė; nariai : L.Berzi- 
nytė, E.čuplinskas, dr.J.čuplinskienė, G.Ignaitytė, 
D.Juozapavičiūtė, J.Karasiejus, K.Manglicas,V.Naru
šis, G.Šernas, dr.M.Uleckienė.
2 psl.

Lietuvos Avialiniją BOEING 737-200 pasiruošęs skrydžiui į 
Kopenhagą. Nuotr: Edv.Baranausko /Iš "LB"/

LIETUVOJE
/........ atkelta iš 1 psl/
bankuose. Mokėjimams 
naudojami lietuviškieji ta- 
lonai(vėliau-litai), rubliai 
arba trečiųjų šalių valiuta.

Susitarta, kaip rašoma, 
užskaityti ir apmokėti vi- 
sas skolas už iki spalio mėn. 
1 dienos patiektas 
ar patarnavimus.

Šie susitarimai,
listų nuomone, yra didelis 
laimėjimas įtvirtinant Lie
tuvos valstybingumą.

Vicepremjeras Bronislo- 
-vas Lubys taip-pat susitiko ♦ 
Maskvoje su Rusijos vice-1 
premjeru Viktor Cernomyr- " 
din'u dėl kuro ir energeti- , 
kos reikalų sprendimo.

prekes

specia-

Derybose pavyko suma
žinti gamtinių dujų kainą 
nuo 85 iki 75 dol.už 1.000 
kub. metrų, mokant ją nuo 
spalio 
pagal 
banko 
ir rublio santykį. Taip pat 
gauta užtikrinimas dėl 
dujų tiekimo šiais ir se
kančiais metais. Numatytas 
kiekis visiškai patenkins 
Lietuvos poreikius. 
Kontraktus dėl dujų tieki
mo galės sudaryti ne tik 
valstybinės, bet ir priva
čios bendrovės.

1 dienos 
Rusijos 
nustatytą

rubliais 
centrinio 

dolerio

ĮDOMŪS S V E f I i I
"NL" Redakciją yra aplankę įvairūs svečiai ir vieš

nios iš Lietuvos, atvykę ne tik pas gimines, bet ir profe
siniais ar valstybiniais reikalais. Taip š.m.rugsėjo mėn.pa- 
baigoje buvo ypatinga proga susipažinti su įgaliotu Lietu
vos Transporto- Susisiekimo ministeriu Algimantu Kišonu 
ir Domu Balandžiu, Lietuvos Civilinės Aviacijos Departa
mento direktoriumi (šis dėparatamentas priklauso Susisie
kimo Ministerijai). Abu svečiai atstovavo Lietuvai 29-joje 
Tarptautinės Civilinės Aviacijos Organizacijos ICAO ple
numo sesijoje. Tokie suvažiavimai vyksta kas 3 metai 
organizacijos centre- Montrealyje.

Lietuva buvo priimta nare į šią organizaciją prieš 
metus ir vykstant šių metų susirinkimui, gavo oficialų 
pakvietimą jame dalyvauti.

Savo patiektame pranešime rugsėjo mėn.30 d. Lie
tuvos atstovai supažindino suvažiavimą su civilinės aviaci
jos padėtimi Lietuvoje. Oro, geležinkelio ir jūrų transpor
tas, valdomas iš Maskvos ir priklausęs buv.Sovietų Sąjun
gai, po Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės paskelbi
mo, perėjo Lietuvos jurisdikcijon, tačiau praktiškai pradė
tas vykdyti po pučo Maskvoje 1991 m. rugpjūčio mėnesį.

Suglaustai patiektoje Lietuvos aviacijos istorijoje 
paminėti pirmieji skraidymai buvę kariniai 1919 m., ir 
1921 m. Lietuvos aviacijos technikos kūrėjo Antano Gus
taičio įvestasis pirmasis savos konstrukcijos lėktuvas AN- 
BO. Jau 1934 m. šios serijos lėktuvu jis skrido aplink 
Europą (Kaunas, Stockholm'as, Copenhagen, London'as, 
Paryžius, Roma, Praha, Kijev'as, Maskva, Kaunas).

Nuo 1941 m. visa Lietuvos civilinės aviacijos veik
la buvo sustabdyta.

Pranešime suvažiavimo dalyviams buvo primintas 
Dariaus ir Girėno skrydis 1933 m., kuris buvo pirmasis 
be sustojimo iš Amerikos į Lietuvą. Pagal jų nuskristo 
kelio ilgį, jie buvo antrieji pasaulio aviacijos istorijoje 
ir pirmieji, gabenę paštą per vandenyną!

Lietuva šiuo metu kontroliuoja savo oro erdvę 
(susitarimas pasirašytas š.m.rugsėjo mėn. 8 d. Vytauto 

Maskvoje), savo žinioje 
aerodromus. Rusų kariuo- 
pertvarkyti jų paliktieji

Landsbergio ir Boris Jelcin'o 
turi 3 tarptautiniams skrydžiams 
menei galutinai pasitraukus, bus 
aerodromai civilinei aviacijai.

Keleivinių lėktuvų šiuo metu yra 34. Suvažiavime 
tarpe kitų dalykų, buvo pasiūlyta ir priimta rezoliucija, 
kad Federalinė Jugoslavija(Serbija ir Montenegro) negali 
automatiškai toliau priklausyti šiai Tarptautinei Civilinės 
Aviacijos. Organizacijai ICAO, kaip buvusi Socialistinės 
Federalinės Jugoslavijos Respublika. Rezoliucija patvirtin
ta, kad norėdama tęsti darbą šios organizacijos rėmuose, 
privalės būti iš naujo priimta nare. Pažymėtina, kad Lie
tuva buvo rezoliucijos bendraautorė.

Min.A.Kišonas ir D.Balandis į "NL" Redakciją pasi- 
kalbėjiman atvyko lydimi Vyt.Sabalio. Birutė Nagienė 
supažindino svečius su paskutiniųjų 3-jų metų archyvine 
spauda, kur jie galėjo matyti ir kaip tarptautinė media 
stipriai reiškėsi kritišku Pabaltijui, o ypač Lietuvai, lai
kotarpiu. Svečiai įdomiai atsakinėjo į paklausimus. Suži
nota, kad 9 Lietuvos lėktuvai yra pritaikyti skrydžiams 
į Vakarus, Lietuvos lėktuvai skraido ir į Rytus, veikia 
ir čarterio -užsakytieji - skrydžiai. į Vakarus skrendant, 
naudojamas BOEING tipo lėktuvas. Iš visų buvusiųjų So- 

plauKiVnčią‘Tt*et:il Sąjungos respublikų, atstatytoji "’neprikl’afustJm,a,'' Lie-1 
buvo brako- niuvos Respublika pirmoji įsisavino BOEING'ą. Reikėjo' 

i buvo suiaf^Herkvalifikudti 12 lakūnų. LAL - 'Lietuvos Aerb^Llihijoje) 
- dirba specialiai paruošti 8 inžinieriai ir palydovės.

Užklausus, kad teko girdėti , jog Vakaruosna ir 
iš jų į Lietuvą LAL skrydžiai brangiau kainuoja,negu kitų 
lėktuvu bendrovių, paaiškino, kad yra pakankamai jiems 
keleivių, kurie sutinka šiek tiek brangiau mokėti ir kol 
taip yra, kainomis dar nekonkuruos. Lėktuvas kainuoja 
daug ir stengiamasi tą jo nuomą iš Airijos kaip galima 
greičiau atsipirkti.

Pasikalbėta ir apie kitas susisiekimo priemones- gele
žinkeliu ir laivais. Bekalbant, iškilo ^tiesiog, panorama, 
kaip rimtai stengiamasi iš mūsų vyriausybės pusės prama
tyti ir ateities poreikius, ir sutvarkyti šios dienos reika
lus... Klausantis min.A.Kišono ir D.Balandžio, buvo aišku, 
kad girdėti ir skaityti Lietuvoje žmonių darbe apsileidimo 
ir nerangumo (ar ir nenoro?) debesys-nuslinks. Nuslinks, 
nes yra daug ir kitokių, tvirtai pasiryžusių ir išmintingų 
žmonių, kurie ištvers dabar esantį sunkųjį laikotarpį.To 
trokštame ir visiems nuoširdžiausiai linkime.

Paklausus kaip naudingas yra Lietuvai priklausymas 
ICAO organizacijai ir dalyvavimas šioje 29-tojoje suvažia
vimo sesijoje, svečiai patvirtino, kad labai reikalingas. 
Suvažiavime dalyvavo 173-jų valstybių atstovai; yra ne 
tiktai prestižo reikalas, bet ir būtinybė sužinoti ir pasi
mokyti, kokie vykdomai tarptautiniai oro transporto stan
dartai, jų apsauga, kaip sprendžiama oro taršos, triukšmo 
klausimai, susipažįstama su rekomendacijomis ir kitų pa
tirtimi. Taip pat formuojama aviacijos politika, palaikant 
ryšius su kitomis valstybėmis.

Už rezoliuciją pasisakė 101 valstybė, susilaikė 35, 
prieš pasisakė 3. Rezoliuciją parėmė 43 valstybės(co-spon~ 
sors):Algeria, Australia,Austria,Bahrain,Bangladesh,Belgium, 
Bulgaria,Canada,Chad,Chile,Costa Rica,Croatia, Denmark, 
Egypt, Finnland,Germany,Greece, Guineau-Bissau, Hungary, 
Iceland,Ireland,Italy,Lithuania,Luxemburg,Morocco, Nether
lands, Norway,Pakistan, Paraguay, Poland,Portugal,Qatar, 
Saudi Arabia,Senegal, Slovenia,Spain,Sweden,Switzerland, 
Tunisia,Turkey,United Kingdom,Uruguay,Yemen.

Dar nesinorėjo išleisti mielų gerbiamųjų svečių, tačiau 
palydovas žvilgčiojo į laikrodėlį ir subtiliai davė suprasti, 
kad laukia kitas įsipareigojimas, kad reikia "transportuo- 
tis" nedelsiant kitur. Palinkėjom vieni kitiems ištvermes 
ir geriausios sėkmės/ Birutė Nagienė

savaites šiame ruo- 
šeimininkavo 

MGB kariškiai.
nepaliko nieko,

Visi konkretūs susitari
mai dėl dujų ir naftos 
turėtų būti pasirašyti spa
lio mėn. 12 d.
* PALANGOS pasienio 
ruožas perimtas Lietuvos 
pasieniečių kontrolėn. Dar 
prieš tris 
že įžūliai 
Rusijos 
Išeidami,
tad Lietuvos pasieniečiai, 
neturėdami jokios aparatū
ros,, jūros pakrantę stebi 
tik paprastai.

Rugsėjo pabaigoje poste 
budėję kariai pastebėjo 
jūroje valtį, ] 

’į krantą. Tai I 
nierių valtis. Ji buvo sulai 
kyta, iš Klaipėdos atvykęs 
žuvų priežiūros inspekto
rius surašė aktą.

Plaukti į jūrą savo val
timi leidžiama, tik reikia 
pirma ją užregistruoti už
kardoje, o prieš plaukiant, 
įspėti budintįjį, kuris pasi
žymi išplaukimo laiką, 
valties numerį ir maršrutą. 
Gęižus iš jūros .reikia taip 
pat pranešti.

Laisvu nuo budėjimo 
metu šio ruožo darbuotojai 
kariai užsiima rikiuotės 
ir fizinio pasirengimo pra
tybomis. Tikisi netrukus 
gauti ir visus reikalingus 
šiai tarnybai prietaisus.

Palangos pasieniečiai lietuviai tikrina tinklus.

* VILNIAUS centriniame 
pašte specialiu žymekliu 
antspauduojama lietuviška 
pašto ženklų serija, kurioje 
vaizduojami ypač globoja
mi Baltijos srities jūriniai 
paukščiai. Serija pavadinta 
"Mare Balticum". Ženklai 
į apyvartą yra išleidžiami 
bendrai Estijos, Latvijos, 
Lietuvos ir f 
pašto ženklai, 
kurioje iš 
platinami, yra 
spalvos, formos 
skiriasi tik užrašai- 
bių pavadinimai.

Švedijos. Šie 
nesvarbu 

šių valstybių 
vienodos 

dydžio, 
valsty-

ir

• Sudaryta speciali 
sija nustatyti

komi- 
Lietuvos

teritorinių vandenų ribas. 
Jai vadovauja B.Bradauskas, 
nariai- V.Gricius, K.Jasku- 
telis, P.Kindurys, A.Rusa- 
kevičius, J.Stankevičius 
ir J.Šimėnas.

Ši komisija taip pat 
spręs žvejybos ribų nusta
tymą Baltijos jūroje, teri
toriniuose užsienio valsty
bių vandenys ir jų ekono
minėse zonose.

KANADOS TAUPYMO 
lakštų serijai 40, išduotai 
1985 m.,terminas sueina
š. m. lapkričio mėn. 1 d.

Tai paskutinė data šiuo 
lakštus iškeisti. Vėliau 
tie lakštai neneš jokių 
palūkanų.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Iki šiol šis fondas išleido per 700,000 dolerių 
lietuviškai kultūrai, menui, švietimui paremti. 
Pagrindinis kapitalas neliečiamas. Tik palūkanos 
gali būti sKiriamos lietuviškai veiklai.

Sudarydami testamentus, prisiminkime
Kanados lietuvių fondą (Lithuanian-Canadian Foundation).

Tapkime šio fondo nariais - aukokime jam! Visos 
aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

4 ūkas siųsti: Lithuanian-Canadian Foundation,
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P1A6,
Žinoki m e kad:

FONDO TIKSLAS - LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



KĄ RAŠO LATVIAI APIE LATVIJĄ 
h. n.

Nors skelbiamės esą 
brolių tautos, bet išeivijos 
(o taip pat ir nepriklau
somos Lietuvos dabartinė
je) spaudoje žinių apie 
Latviją ir Estiją tikrai la
bai maža, iš tiesų, išeivi
jos spauda beveik nieko 
apie tas dvi tuo pačiu li
kimu besidalinančias mūsų 
kaimynes nerašo. Išsilaisvi
nimo metais - 1988-1991 - 
Lietuvoje buvo daug dau
giau dėmesio skiriama 
žinioms apie Estiją ir Lat
viją, bet palengva dėmesys 
ir žinios apie jas sumažė
jo. Tas žinias pakeitė įvai
rūs smulkesni ir stambesni 
partijų ir atskirų asmenų 
barniai, pasipešiojimai, 
sąskaitų suvedinėjimai ir 
net gerokai nekultūringi 
apsikoliojimai. Nuvykę ap
lankyti savo tėvynių, atve
ža į čia įvairių ir gana 
skirtingų nuomonių ir įspū
džių. Galimas dalykas, kad 
kiekvienas grįžęs atranda 
savo kraštą tokį, kokį nori 
matyti. Tačiau po kiek 
laiko ima kristalizuotis ir 
objektyvesnis savos gim
tosios žemės vaizdas. Jis, 
kol kas, yra daugiapusis. 
Yra nemaža šviesių pra
giedrulių, bet netrūksta ir 
debesų. Kai kas yra visai 
suprantama ir pateisinama. 
Pavyzdžiui, varginga ekono
minė padėtis. Argi galima 
buvo tikėtis, kad po tokio 
sovietinio "šeimininkavimo" 
staiga viskas radikaliai 
pasikeis: valdininkai ims

myklas ir suteikti gyvento
jams darbo. Ekonominis 
gerbūvis ir valstybės sau
gus gyvenimas kaip tiktai 
garantuosiąs Latvijos gy
ventojams sveiką gyvena
mąją aplinką. V. Zarins 
teigia, kad viskas eina į 
gerąją pusę: atsidaro nau
jos krautuvės, kur galima 
nusipirkti užsienietiškų pre
kių, nors už jas vietiniai 
turi mokėti gana aukštas 
kainas. Rygoje yra stato
mi nauji viešbučiai, gyvena
mieji namai, atsidaro kavi
nės ir gatvėse daug užsie
nio turistų. Televizijos sto
tis kasdien transliuoja ži
nias ir anglų kalba, kas 
esą labai svarbu turistams.

Kaimuose taip pat stato
mi naujų sodybų pastatai. 
Matosi tūkstančiai pasienio 
sargybinių ir krašto gynėjų 
(latviškai žemessargi). Yra 
muitų kontrolė su Lietuva 
ir Estija, o su Rusija būsian
ti netrukus įvesta. Polici
jos mašinos esančios perda
žytos, policininkai apreng
ti naujomis uniformomis, 
nors dauguma policininkų 
esą rusai. Sutvarkytas ir 
gerai prižiūrimas Rygos 
orauostis (aerodromas). Iš 
Rygos esą tiesūs skrydžiai 
į Kopenhagą, Frankfurtą, 
Berlyną, Helsinkį ir Pragą. 
Netrukus lenkai įrengsią 
tiesų skrydį ir į Varšuvą.

Rinkimai į naująjį parla
mentą (seimą), vietinių

manymu, įvyksią 1993 m. 
kovo arba lapkričio mėne
sį. Piliečių registracija 
vyksta lėtai. Žmonėse jau
čiasi nuovargis ir nerimas. 
Kainos dar vis kyla. Kairių
jų Darbo partija, kuriai va
dovauja Bojars, kritikuoja 
Aukščiausiąją Tarybą ir 
kursto žmones. Dar vis 
tebeveikia senoji biurokra
tija, kuriai nerūpi Latvijos 
ateitis. Senasis saugumas 
(čeką) nori Latviją padary
ti Maskvai paklusnia valsty
be. įsigalėjusi didelė korupci
ja valdininkų ir net deputatų 
tarpe, nes nėra jokios suin
teresuotos kontrolės. Kuris 
ką nors veikia, esąs iš pa
vydo apkalbamas ir tai 
trukdo Latvijos atgimimui.

V. Zarins tvirtina lat
vius išeivius esant labai 
svarbiu Latvijos atstatymo 
faktorium. Šioje vietoje jis 
iškelia estų veiklą. Esą 
Estijos išeiviai palaiką Estų 
Tautinę Nepriklausomybės 
partiją, kuriai vadovauja 
Kanados estas, kandidatuo
jąs į Estijos parlamentą, 
ir Kanadoje dalyvavęs fede
ralinės Konservatorių parti
jos rinkiminėje kampanijoje 
Toronto estai sukuria poli
tines vaizdajuosčių rekla
mas, kurias rodo Estijos te
levizijos stotis. Jie taip 
pat sudaro skelbimus, spaus
dinamus Estijos spaudoje 
V. Zarins ragina ir latvius 
panašiai veikti.

Kitas latvių bendruome
nės vadovaujantysis išeivi
joje T. Kronbergs, išbuvo 
Latvijoje 7 savaites. Jis

buvo lankęsis pirmą kartą 
savo tėvynėje 1991 m. 
lapkričio mėnesį. Tada 
Latvijos būklė atrodė liūd
na. Šį kartą viskas atrodė 
daug geriau. Nors klau
siant vietinių, kaip jiems 
sekasi, daugelis atsako, 
kad dabar esą blogiau ne
gu komunistų laikais. Tiems 
T. Kronbergs atsakęs, kad 
laisvė neatgaunama veltui, 
kad kitos tautos už ją 
užmokėjo krauju. Latviams 
ją pasisekę žymiai leng
viau atgauti. Praeitų metų 
lapkričiu mėnesį rusų ka
rininkai dar vaikščiojo 
Latvijoje užrietę nosis, o 
dabar savieji krašto gynė
jai vaikšto išdižiai, kaip 
povai! T. Kronbergs kurį 
laiką dirbęs Pasaulio Lat
vių Bendruomenės biure 
Rygoje, kur jie galėję pa
dėti daugeliui tautiečių, 
nes latvių valdžios įstai
gos skaitosi su minėto 
biuro nuomonėmis.

Ypač surusinta esanti 
Latgalė. Pavyzdžiui, Dau- 
gavpilyje tėra 12% latvių, 
kurie dabar kartu su 13% 
lenkų ir tvarko miesto gy
venimą. Labai didelės įta
kos Latgalėje turi Kata
likų Bažnyčia.

Latvijos žmonės sutinka, 
kad einama laisvės link, 
bet užsienių ir vidaus rei
kalų ministerijos neatlieka 
savo uždavinių pakanka
mai gerai, nes dar nėra iš
valytos nuo čekistų. Užsie
nių reikalų ministerijai 
nėra ko atsiprašinėti dėl 
rusų blogesnės būklės Lat

vijoje, ji turi reikalauti iš 
Rusijos atsilyginti už visą 
nuteriojimą, kurį įvykdė 
okupacija. Kur buvo dingu
sios žmogaus teisės visus 
penkiasdešimt metų, kai ru
sai į jas Latvijoje nekreipė 
jokio dėmesio, o dabar 
patys garsiai rėkia, sau jų 
reikalaudami?

Trečiasis latvių išeivijos 
atstovas vyko į Latviją 
deleguotas Ontario provin
cijos. J. Eichmanis turėjo 
patikrinti Ontario provin
cijos įsteigtame vasaros 
institute Latvijoje vykdo
mą programą. Jis praleido 
Latvijoje 2 mėnesius. Mi
nėtojo instituto 4 mokyto
jai dėstė anglų kalbą Ry
gos technikume ir VEF 
(Valstybės Elektros fabriko) 
mokykloje. Eichmanio nuo
mone, reikėtų suorganizuo
ti tokią Latvijos švietimo 
ministeriją, kuri sugebėtų 
mokyklose įgyvendinti pa
saulinio lygio švietimą. 
Tokiam uždaviniui dviejų 
mėnesių nepakako, todėl 
J. Eichmanis planuoja ne
trukus vėl sugrįžti į Latvi
ją ir išbūti joje vienerius 
metus.

Ketvirtasai savo įspū
džiais pasidalinęs, B. Logins 
labai dalykiškai apibūdina 
gyvenimą ypač Latgalėje. 
Policijoje tarnaują daugiau 
šiai rusai, kurie nemoka 
kalbėti latviškai. Policinin
kų šiuo metu labai trūksta 
ir jų būsiąs dar didesnis 
trūkumas, kai reikėsią 
išlaikyti latvių kalbos egza
minus. Nusikaltimų skai

čius pašoko 60% ir tiktai 
pusė žmogžudysčių yra iš
aiškinama. Policininkų al
gos žemos ir viršininkai 
yra rusai. Pavyzdžiui, Re- 
zeknės policijos viršinin
kas yra rusas ir jo padėjė
jas latvis - buvęs KGB vir
šininkas.

Krašto gynėjai padeda 
pasienio policijai ir šiaip 
policijai. Krašto gynėjų 
dalinius sudaro savanoriai 
nuo 18 iki 70 metų arn- 
ziaus. Jie atlieka savo už
davinius sąžiningai ir drą
siai, dažnai neleisdami 
daug geriau ginkluotiems 
rusų daliniams pažeidinėti 
Latvijos sienas. Pasienie
čių gretas sudaro pašaukti 
tarnybon jaunuoliai.

Yra didelis trūkumas 
instruktorių, karininkų, 
automatinių ir sunkiųjų 
ginklų. Stoka disciplinos, 
pareigingumo ir atsakomy
bės jausmo. Didžiausioji 
problema yra girtavimas. 
Keliaudamas po Latgalą, 
Logins pastebėjo, kad daug 
žmonių dar bijo garsiai ir 
atvirai kalbėti, nes nėra 
pamiršę senųjų laikų. Dau- 
gavpilyje ir prie kelių užra
šai tiktai latvių kalba.

Penktoji paskelbė savo 
įspūdžius E. Miniate, taip 
pat Latvių Bendruomenės 
veikėja. Ji aprašo našlai
čių namus, kuriuose išlai
komi nuo 15 iki 30 metų 
amžiaus atsilikę jaunuoliai. 
Jų išsilavinimo lygis esąs 
žemas ir gyvenimo perspek
tyvos nekokios. Daugiavai- 

/nukelta į 4 psl.../
mandagiai ir greitai patar
nauti žmogui ir sužydės 
gerbūvis? Nepriklausomy
bės paskelbimas, nežiūrint 
kokios nepaprastos svarbos 
yra tasai faktas, savaime 
negali pakeisti dešimtme
čiais įsisenėjusią komandi
nę Kremliaus primestą 
rutiną. Demokratijai reikia 
laiko. Pasikeitimams rei
kia laiko. Debesims išsis
klaidyti reikia laiKo. Laiko 
ir geros valios. O tos ge
ros v^įjos^-nė^nemano^pa-v-^c. ..vii 
rqdyti įvairūs buvę nq- . 
menKlatūrininkai>AZH partor- ,/ t 
gai ir kitokie komsorgai, <
nenorį jos parodyti ir ne
mažas skaičius buvusiųjų 
privilegijuotųjų.

Dažnai klausiame: o 
kaip gi dabar verčiasi Esti
ja ir Latvija, kuriose rusų 
kolonistų yra žymiai dau
giau, negu Lietuvoje? Ka
nadoje leidžiamame latvių 
svaitraštyje LATVIJA 
AMERIKA (Latvija Ameri
koje) š.rn. rugsėjo. 26 d. nu
meryje yra paskelbtas 
straipsnis KĄ JIE MATĖ 
LATVIJOJE. Jame keli 
Kanadoje gyvenantys latvių 
veikėjai papasakoja savo 
įspūdžius po šių metų ap
silankymo Latvijoje. Štai 
keliolika to rašinio įdomes
nių ištraukų:

Latvių Centre, Toronto 
mieste, savo įspūdžiais pa
sidalino pirmiausia V . 
Z a r i n š, per 3 savai
tes aplankęs daugelį Latvi
jos vietovių. Jo kelionės 
pagrindinis tikslas buvo 
susipažinti su Latvijos . 
miestų, kaimų ir valsčių 
savivaldybėmis, jų proble
momis ir kokiu būdu išei
vijos latviai galėtų Joms 
padėti. Jis palaikė ryšį su 
Latvių išeivių įsteigtu biu
ru Rygoje ir latvių politi
nių sąjūdžių vadovais, ku
rie jį painformavo apie da
bartinę padėtį Latvijoje ir 
kitais metais įvyksiančius 
rinkimus į seimą (latviškai 
Saeimą). Jo nuomone, sun
kiausio likimo susilaukė 
mažesnieji Latvijos mies
tai, kuriems sovietmetis 
išmušė iš po kojų jų eko
nominį pagrindą. Labai 
svarbu būtų netrukus įsteig
ti turizmo ministeriją, nes 
turizmas esąs labai svar
bus faktorius šiandieninėje 
Latvijoje. Pirmiausia rei
kėtų susirūpinti šiais tri
mis reikalais: 1) Valstybės 
saugumu, 2) užsienių kapi
talo investacijomis ir 3) 
Latvijos gyventojų gyveni
mo sveikatingumu.

Be užsienių kapitalo bus 
sunkiau sumoderninti ga-
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L'ENTENTE DE CHARLOTTETOWN : EN BREF

LE QUEBEC ET 
LA NOUVELLE ENTENTE 
CONSTTTUnONNELLE.

Les leaders fėdėral. provincaux, 
territoriaux et autochtones se sont 
entendus sur de nouvelles propositions 
constitutionnelles qui tiennent mieux 
compte dės intėrėts dės Canadiens et 
des Canadiennes, autant au Canada 
qu’au Ouėbec. L’Entente a ėtė conclue 
ė Charlottetown, le 28 aoūt 1992.

Sociėtė distincte
La nouvelle entente constitutionnelle 
entend reconnaitre le Ouėbec, aprės 
dės annėes de dėbat, comme sociėtė 
distincte. De plus, eile accordera ė 
l’Assemblėe nationale juridiction 
exclusive en ce qui conceme la culture 
sur son territoire, et lui confirmera 
son contrčle sur l’immigration en 
sol quėbėcois. Le Ouėbec aura ainsi 
dorėnavant davantage les moyens de 
protėger sa langue, sa culture et sės 
traditions.

Poids politique
La nouvelle entente constitutionnelle 
entend accroitre la reprėsentation du 
Ouėbec ė la Chambre des communes 
en lui accordant 93 siėges plutot que 
les 75 qu’il dėtient prėsentement. De 
plus, eile prėvoit garantir au Ouėbec un 
minimum de 25 % dės siėges dans cette 
mėme chambre, mėme si sa population, 
par rapport ė ceile de l’ensemble du 
Canada, devait un jour ėtre infėrieure ė 
ce pourcentage. Le Ouėbec aurait main- 
tenant autant de Sėnateurs que toutes 
les autres provinces canadiennes dans 
un nouveau Sėnat qui, ė l’image dės 
grandės dėmocraties, serait ėlu et 
efficace.

Droit de veto
L’Entente de Charlottetown propose 
aussi que, comme les autres provinces, 
le Ouėbec ait dorėnavant un droit de veto 
sur toute modification ė la composition 
de la Chambre des communes, du Sėnat, 
ainsi qu’ė la Cour suprėme, oū le Ouėbec 
se verrait garantir trois des neuf juges, 
en reconnaissance de sa tradition de 
droit civil.

Pouvoirs uterus
Dans un pays oū la duplication des 
services gouvernementaux dans trop de 
domaines pourrait nuirę ė la prospėritė, 
(’entente prėvoit une rationalisation 
importante en reconnaissant des pouvoirs 
exclusifs au Ouėbec, tout comme aux 
autres provinces. Ainsi, le Ouėbec aurait 
juridiction exclusive sur son territoire 
dans les sečteurs suivants : les forėts, 
les mines, le tourisme, le logement, les 
loisirs, les affaires municipales et urbaines. 
De plus, le Ouėbec pourrait contrfiler 
toute la question de la formation de la 
main-d’oeuvre dans le but de mieux 
subvenir ė ses besoins particuliers.
Le Ouėbec se verrait maintenant garantir, 
par la nouvelle constitution, son droit de 
gėrer le dossier de l’immigration sur 
son territoire.

Union economique
II existe aujourd’hui des barriėres com- 
merciales entre les provinces qui nuisent 
au dėveloppement ėconomique. L’Entente 
de Charlottetown entend dėfinir un 
objectif qui abattrait ces barriėres : celul 
d’encourager la libre circulation des 
personnes, des biens, des services et 
des capitaux ė travers le pays.

Ce ne sont la que quelques points de 
I’Entente de Charlottetown d’intėrėt 
pour les Ouėbėcois et les Ouėbėcoises. 
Vous aurez ė vous prononcer sur 
I’entente le 26 octobre prochain et 
il vous apparent d’en juger.
Pour en savoir plus long sur la 
nouvelle entente constitutionnelle, 
appelez sans frais au : 

1-800-561-1188
Personnes sourdes ou malentendantes : 
1-800-465-7735 (TTY/tdO)

Canada
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Vasaros Vinjetės LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA

ŠIOKIADIENIAI LIETUVOJE

Nijolė Bagdžiūnienė
/ tęsinys/

Palanga, Palanga, koks 
nepaprastai gražus Lietu
vis kampelis. Kokie nuosta
būs parkai. Bet kartu ir 
taip liūdna. Tiek daug už
darytų kavinių, valgyklų, 
restoranų. Tai vis komunis
tų partijos turtas. Jis šiuo 
metu yra privatizavimo 
procese. Ir šie visi užda
ryti pastatai yra išdaužy
tais stiklais, užkaltomis 
durimis, apšiurę ir apšepę. 
Bet juk tai tik laikinas 
dalykas. Kai viskas susi- 
normalizuos, vėl atgis ir 
pastatai ir gal žmonių nuo
taikos. Dabar tai liūdna ir 
graudu į viską žiūrėti, 
gerai, kad nors gamta liko 
ta pati su. mūsų sena isto
rija, su nuostabiomis anti
mis bei gulbėmis vandeny
je prie grafo Tiškevičiaus 
rūmų. Labai norisi Tiške
vičiaus rūmuose aplankyti 
gintaro muziejų, bet čia 
atsirandame apie penkio- 
liKa minučių prieš šešias 
ir policininko uniformoje 
sargas, svirduliuodamas 
nuo gėrimėlio, paaiškina, 
kad jau nebegalima lankyti, 
nes šeštą valandą viskas 
uždaroma ir jau įjungti 
visi signalai. Ką gi, teko 
vėl ateiti kitą kartą, bet 
nuostabų gintarą vistiek 
apžiūrėjome.

Būnant Palangoje, eina
me Baltijos jūros pakraščiu, 
kol prieiname didžiulę 
vilą, kažkada- priklausiusią 

Brežnevui. Iš lauko pusės 
vila, kaip vila, esu mačiu- 

■ si gražesnių Kaune pas pri
vačius asmenis. Būtų ta
čiau įdomu pasižiūrėti, 
kaip ji įrengta viduje. Pri
einame prie vartelių, nes 
jau visos nuo žmonių už
tvaros nuimtos. Laipteliais 
žengiame kelis žingsnius 
aukštyn į kiemo pusę. Eina
me ir netikime, kad taip 
lengvai sekasi prasibrauti 
į anksčiau taip ypatingai 
slepiamą nuo žmonių akių 
vietovę. Tačiau čia pat 
mūsų sėkmė ir pasibaigia. 
Iš kažkur išnyra žmogus ir 
pasako, kad čia įeiti ne
galima. Paklausiau kodėl, 
ar ši vila yra kam nors iš
nuomojama. Pastarasis at
sako, kad taip. Dar paklau- 

, siu, ar ją nuomoja vyriau
sybės nariai. Atsako, kad 
ne ir parodo, kad daugiau 
kalbėti nebenori. Mes išėję 
nusprendėm, kad tikriau
siai ją dabar nuomoja už 
valiutą kokie nors užsienio 
piliečiai.

Atsisveikinu su Palanga, 
o giliai širdyje jai palinkiu, 
kad ji kuo. greičiau grįžtų 
į gyvenimą, nes šiuo metu 
uždaryti ir, lyg tai Dievo 
valiai palikti, pastatai, 
sudaro mirusio miesto įspū
dį.

Važinėjant po Lietuvą, 
įdomu buvo stebėti pirmuo- 
sius atsikuriančios priva

čios prekybos žingsnius. Ir 
reikia pasakyti, kad labai 
nedaugelyje vietų buvome 
aptarnauti pagal vakarietiš
ką stilių, būtent: gerai, 
greitai ir su bent šiokia to
kia šypsena. Kartą važiuo
jant Žemaitijos keliais ir 
pasitaikius labai karštai 
dienai, pamatėme šalia ke
lio pastatytą mažą staliu
ką, ant kurio buvo padėti 
keli buteliai apelsinų gėri
mo, cigarečių pakeliai ir 
kramtoma guma. Sustojo
me šalia staliuko ir, išlipę 
iš mašinos, kelias minutes 
laukiame ateinant kokio 
nors žmogaus. Pagaliau, iš 
netoliese esančio krūmo, 
išlenda mergina, kuri, at
rodo, buvo nelabai paten
kinta, kad kažkokie užkly
dę žmonės privertė ją per 
tokius karščius palikti pa
vėsį. Namelis, kuriame ji 
gyveno, buvo tolėliau nuo 
kelio, todėl ji čia pat bu
vo labai patogiai įsitaisiu
si krūmuose, ir štai mes 
ją sutrukdėme.

Mes jos paklausėme, gal 
čia kartais patiems gali
ma pasitarnauti, bet isgir- 
dę_ trumpą ir nieko gero 
nežadantį "Ne", atsiskaitę 
už porą buteliukų šiltos 
sodos, patraukėme savais 
keliais. Aš ir galvoju, kad 
kol ta jauna prekybininkė 
dar tik viena prekiauja 
šiame kelyje, tai dar vie
nas kitas ištroškęs žmogus 
ir sustoja prie jos staliuko, 
bet kai atsiras daugiau no
rinčių prekiauti, tai jos 
karjera ir pasibaigs, nes 
kas gi norės laukti, kada 
ji teiksis aptarnauti savo 
pirkėją.

Visiškai tokia pati istori
ja ir miestuose. Vilniuje, 
pavyzdžiui, netoli Kated
ros, išnuomotame kioske 
sėdi jaunas vyras ir pre
kiauja plokštelėmis bei gar- 
sajuostėmis (audio kasetė
mis). Aš jo paklausiau, ar 
jis neturėtų tremtinių cho
ro plokštelės ar garsajuos- 
tės. Sekė labai nerangus 
atsakymas, kad jis tokią 
kasetę, turėsią^ rytpijr ji 
man kainuosianti a[)ie 20U 
rublių. Aš jam pažadėjau 
ateiti į tą pačią vietą kitą 
dieną ir nupirkti tą jo ka
setę. Tačiau kitą dieną jo 
ten jau nebuvo, jis pakeitė 
savo prekybos kioską. Ar 
jis to nežinojo prieš tai, 
ar jam nereikėjo tų mano 
200 rublių, sunku pasakyti. 
Bet tokiu atveju, jis galėjo 
man pasakyti, kur kitą die
ną ateiti ir būtų galėjęs 
uždirbti tuos pinigus.

/bus daugiau/

/Sis LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS projektas 
buvo PRIIMTAS Vilniuje, AT, rugsėjo mėnesį,./. ;

LIETUVIU TAUTA
- pries daugelį amžių sukurusi Lietuvos valstybę, 
-jos teisinius pamatus pagrindus! Lietuvos Statutais 
ir Lietuvos Respublikos Konstitucijomis, 
-šimtmečiais atkakliai gynusi savo laisvę ir nepri
klausomybę, ,
-išsaugojusi gimtąją kalbą}rastą ir papročius, 
-įgyvendindama prigimtinę žmogaus ir tautos teisę 
laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių že
mėje -nepriklausomoje Lietuvos valstybėje, 
-siekdama įtvirtinti atviros, teisingumu ir darna 
grindžiamos pilietinės visuomenės bei demokratinės 
teisinės valstybės principus, 
-išreikšdama atgimusios Lietuvos valstybės piliečių 
valią, pareikštą referendumo budu, 
priima ir skelbia šią

KONSTITUCIJĄ

/.........atkelta iš 3 psl./
........ APIE LATVIJĄ 

kėms šeimoms taip pat 
esą sunku gyventi, nors 
daugelis jų gėdinasi prašy
ti valstybės paramos.

E. Miniate apsilankiusi 
ir Aukščiausioje Taryboje, 
kurioje tebevyrauja chao
sas. įvairių interesų kon
fliktai nesą išspręsti ir 
posėdžiuose dar gana daž
nai kalbama rusiškai. Moks
lo ir Tyrimų institute SIG
NA tebedirbama sovietiš
kais metodais. Svečiai iš 
užsienio vaišinami ir girdo
mi, o savieji ignoruojami. 
Instituto laboratorijų pa
talpos, kurias aprodinėja 
svečiams, esančios ištaigin
gos, bet jose nesimato 
dirbančiųjų. Latvijoje plin
ta daug nepagrįstų gandų. 
Dažnai sumaišomos pana
šios pavardės ir todėl nu
kenčia nemaža nekaltų 
žmonių. > ■

Kaip matome iš šių pa
skelbtų pasisakymų, Lat
vijoje vyrauja panašios
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problemos ir rūpesčiai, 
kaip ir Lietuvoje. Kai ku
riais atvejais latviams dar 
sunkiau, nes Latvijoje yra 
daug didesnis nuošimtis 
atgabentųjų rusų. Latvijos 
pajūryje yra gausybė į pen
sijas išėjusių Raudonosios 
armijos aukštesnių ir že
mesnių karininkų, kurie 
yra ten užėmę buvusias 
vilas ir gyvenvietes arba 
pasistatę nuosavas. Labai 
suprantama, kad jie nenori 
palikti tokių šiltų gūžtų ir 
grįžti savo "plačiojon" tė
vynėn, kur tektų gyventi 
žymiai skurdžiau ir alka- 
niau. Šie okupacijos pali
kuonys dabar labai garsiai 
reikalauja sau žmogaus 
teisių, nei klausyti neno
rėdami apie tai, kokias 
"žmogaus teises" jie sutei
kė Sibiro koncentracijos la
geriuose numarintiems 
pabaltiečiams. Šiauree Ame
rikos spaudoje pasireišku- 
siems tų rusų kolonistų 
užtarėjams derėtų prieš 
skelbiant savo kritiką apie 
tai paglvoti.

I SKIRSNIS LIETUVOS VALSTYBĖ
1 Straipsnis

Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė res
publika.

Lietuvos Respublikos nepriklausomybė yra neliečiama.
2 straipsnis

Lietuvos Respublikos piliečiai turi teisę priešintis bet 
kam, kas prievarta kėsinsis į Lietuvos valstybės nepriklau
somybę ar jos teritorijos vientisumą.
3 straipsnis

Suverenitetas Lietuvoje priklauso Tautai. Niekas nega
li varžyti ar kokia dingstimi riboti Tautos suvereniteto. 
Jokia Tautos dalis, organizacija ar asmuo negali savintis 
visai Tautai priklausančių suverenių galių.
4 straipsnis

Tauta savo suverenią galią tiesiogiai reiškia per refe
rendumus ir rinkimus.

Suverenitetą taip pat Tauta įgyvendina per savo iš
rinktą atstovybę - Seimą.
5 straipsnis

Valstybės įgiojimai kyla-iš Tautos suvereniteto.
Valstybinę valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respubli

kos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas, remdamiesi val
džių padalijimo ir pusiausvyros principu.

Seimas leidžia įstatymus. Prezidentas ir Vyriausybė 
yra vykdomoji valdžia. Teismas vykdo teisingumą. Jokia 
valstybės institucija negali sukoncentruoti visos ir abso
liučios valdžios.

Valstybinė valdžia vykdoma tik remiantis Konstitucija 
ir pagal ją priimtais įstatymais.

Valstybės valdžia tarnauja Tautai, rūpinasi piliečių 
gerove ir saugumu.
6 straipsnis

Bet kurios valstybinės valdžios ar jos institucijos už
grobimas smurtu arba pažeidžiant Konstitucijos nustatytą 
valdžios formavimo tvarką,, arba demokratinių valstybes 
institutų panaikinimas yra laikomi neteisėtais antikonsti
tuciniais veiksmą!?, nęgąįipja, incq h IBH194
7 straipsnis

Svarbiausi valstybės beį Tautos gyvenimo klausimai 
sprendžiami referendumu. Referendumą skelbia Seimas. 
Referendumas taip pat skelbiamas, kai to reikalauja 300, 
000 Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių rinkimo teisę. 

Referendumo vykdymo tvarką nustato įstatymas.
8 straipsnis

Konstitucija yra vieningas ir tiesiogiai taikomas aktas.
Lietuvos Respublikos Konstitucijai negali priešintis jo

kie teisiniai aktai ar veiksmai.
Teisinių aktų konstitucingumą užtikrina Konstitucinis 

teismas.
9 straipsnis

Lietuvos Respublikoje vykdomi tik paskelbti įstatymai. 
Niekas negali pasiteisinti nežinąs priimtų įstatymų.

10 straipsnis
Lietuvos valstybės teritorija yra vientisa ir nedaloma 

į jokius valstybinius darinius.
Lietuvos valstybinės sienos gali būti keičiamos tik 

tarptautine sutartimi, ją ratifikavus Seimui 4/5 visų Sei
mo narių balsais arba referendumu.
11 straipsnis

Lietuvos Respublikos teritorija vietiniam valdymui ir 
savivaldai organizuoti skirstoma į administracinius viene
tus: apskritis, valsčius ir miestus.

Administracinio suskirstymo tvarką nustato įstatymas.
12 straipsnis

Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimimu ir ki
tais įstatymo nustatytais pagrindais.

Išskyrus įstatymo numatytas išimtis, niekas negali 
būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos kurios valstybės 
pilietis. Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato įsta
tymas.
13 straipsnis

Valstybės kalba - lietuvių kalba.
14 straipsnis

Lietuvos valstybės herbas yra baltas Vytis raudoname 
lauke.

15 straipsnis
Lietuvos Respublikos valstybinės vėliavos spalvos: gel

tona, žalia, raudona.
16 straipsnis

Lietuvos Respublikos valstybinis himnas - Vinco Kudir
kos "Tautiška giesmė".
17 straipsnis

Lietuvos Respublikos sostinė yra Vilniaus miestas - 
ilgaamžė istorinė Lietuvos valstybinė sostinė.

II SKIRSNIS ASMUO IR VALSTYBĖ
18 straipsnis

Žmogaus teisę į gyvybę saugo įstatymas. Niekam nega
li būti savavališkai atimta gyvybė.
19 straipsnis

Žmogaus laisvė neliečiama. Žmogus negėli būti perse
kiojamas, suimamas, įkalinamas ar patirti kitokį laisvės

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame kun. Juozapui ARANAUSKUI, 
S.J., Seselei PAULEI įt Kanados MOTERŲ DRAUGI
JAI savo auka prisidėjusi erns prie Truskavos Šv. Dva 
sios parapijos bažnyčios statybos -

° Parapijos kleb. kun. P. Baniulis 
ir komitetas jA

apribojimą be teismo sprendimo ir pakankam1© pagrindo.
Asmuo gali būti sulaikytas nusikaltimo vietoje ir be 

tokio sprendimo, tačiau jis per 48 valandas turi būti pri
statytas į teismą, kur sulaikytajam dalyvaujant, sprendžia
ma apie jo sulaikymo pagrįstumą. Jeigu teismas nepriima 
nutarimo asmenį suimti, sulaikytasis tuojau pat paleidžia-
mas.
20 straipsnis

Žmogaus asmuo neliečiamas. Draudžiama žmogų kan
kinti, jį žaloti, žeminti jo orumą ar žiauriai su juo elgtis." 

Negali būti priimtas įstatymas, numatantis žiaurią 
arba žmogaus orumą žeminančią bausmę.

Nė su vienu žmogumi, be jo žinios ir laisvo sutikimo, 
negali būti atliekami moksliniai bandymai ir medicininiai 
poveikiai.
21 straipsnis

Valstybė garantuoja žmogaus privataus gyvenimo nelie
čiamybę.

Asmens susirašinėjimas, telefoniniai pasikalbėjimai, 
telegrafiniai pasikalbėjimai, telegrafiniai pranešimai ir 
kita informacija apie jo privatų gyvenimą neliečiami.

Tik motyvuotu teismo sprendimu ir laikantis įstatymo 
gali būti renkama privatų asmens gyvenimą liečianti in
formacija.

įstatymas ir teismas saugo, kad niekas nepatirtų sava
vališko ar neteisėto kišimosi į jo asmeninį ir šeimyninį 
gyvenimą, kėsinimosi į jo garbę ir orumą.
22 straipsnis

Valstybė garantuoja kiekvienam žmogui teisę vienam 
arba drauge su kitais turėti nuosavybę, taip pat pavel
dėjimo teisę. Visų savininkų teisės lygios.

Naudojimasis nuosavybe neturi kenkti bendrai gerovei, 
piliečių teisėms ir laisvėms.

Nuosavybė neliečiama. Savininkui nesutinkant, nuosavy
bė gali būti paimta tik įstatymo nustatyta tvarka viešuo
menės poreikiams ir teisingai atlyginant. Kiekvienas, ku
rio turtas paimtas be jokio sutikimo, turi teisę kreiptis į 
teismą ir užprotestuoti turto paėmimą arba atlyginimą 
už paimtą turtą.
23 straipsnis

Žmogaus būstas neliečiamas. Gyventojams nesutinkant, 
įeiti į būstą, taip pat areštuoti turtą, daryti poėmį ar 
kratą neleidžiama kitaip, kaip tik teismo sprendimu arba 
įstatymo nustatyta tvarka tada, kai reikia užtikrinti viešą
ją tvarką, sulaikyti nusikaltėlį, pašalinti pavojų žmogaus 
gyvybei, sveikatai ar gelbėti turtą.

' ■ ■ ■' • r
24 straipsnis

Kiekvienas žmogus turi teisę į įsitikinimų ir jų reiški
mo laisvę. Niekam neturi būti kliudoma ieškoti, gauti, 
taip pat skleisti visokią informaciją bei idėjas, nepaisant 
valstybės sienų, žodžiu, raštu, .arba,, per spaudą ar kitas 
masinės •'informacijos priemones, arba meno’ 'formomis, 
arba kitokiais jo pasiEŪnM&itf.būdaistfi

Pilietis turi teisę įstatymo nustatyta tvarka gauti 
valstybės įstaigų turimą informaciją apie jį. H.3F.

įsitikinimų ir informacijos reiškimo laisvė negali būti 
apribojama kitaip, kaip tik įstatymu, kai tai būtina apsau
goti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyve
nimui ar dorovei arba viešosios tvarkos ar vlstybės saugu
mo sumetimais. įsitikinimų ir informacijos reiškimo laisvė 
taip pat yra nesuderinama su tokiais nusikaltamais veiks
mais, kaip tautinės, rasinės, religinės ar politinės neapy
kantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymas, už ku
riuos įstatymas nustato teisinę atsakomybę.
25 straipsnis

Kiekvienas žmogus netrukdomai naudojasi minties, są
žinės ir religijos laisvėmis.

Kiekvienas žmogus turi teisę laisvai pasirinkti bet 
kurią religiją arba tikėjimą ir vienu ar su kitais priva
čiai ar viešai ją išpažinti, atlikinėti religines apeigas, 
praktikuoti tikėjimą ir mokyti jo.

Niekas negali kito asmens versti nei pats būti verčia- 
as pasirinkti ar išpažinti kurią nors kitą religiją arba 
tikėjimą.

Žmogaus laisvė išpažinti ir skleisti religiją arba tikėji
mą negali būti apribota kitaip, kaip tik Lietuvos Respub
likos įstatymų ir tik tada, kai tai būtina užtikrinti visuo
menės saugumą, viešąją tvarką, žmonių sveikatą ir mora
lę, taip pat kitas asmens pagrindines teises ir laisves.

Tėvai ir globėjai laisvai rūpinasi savo vaikų ir globo
tinių religiniu ir doroviniu auklėjimu pagal savo pačių įsi
tikinimus.
26 straipsnis

Visi žmonės lygūs prieš įstatymą, teismą ir bet kokią 
kitą valstybės įstaigą ar pareigūną.

Asmens teisių negalima varžyti ar teikti jam privilę- 
gijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, sociali
nės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar kokios nors 
kitos padėties.

Žmogaus teisės ir laisvės gali būti apribojamos tik 
šioje Konstitucijoje numatytais atvejais. Tokie apribojimai 
turi būti suderinami su demokratinės visuomenės princi
pais ir neiškreipti ribojamų teisių bei laisvių esmės.
27 straipsnis

Asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas nebus įrody
tas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu 
teismo nuosprendžiu.

Kiekvienas asmuo, kaltinamas padaręs nusikaltimą, tu
ri teisę, kad jo_ bylą viešai ir teisingai išnagrinėtų nepri
klausomas ir nešališkas teismas.

Draudžiama versti duoti parodymus prieš save, savo 
šeimos narius ar artimus giminaičius.

Bet kokia bausmė gali būti skiriama ar taikoma tik 
remiantis įstatymu. Niekas negali būti baudžiamas už tą 
patį nusikaltimą antrą kartą.
28 straipsnis . į

Lietuvos Respublikos pilietis negali būti išduodamas 
užsienio valstybei, išskyrus Lietuvos Respublikos tarptau
tinių sutarčių numatytus atvejus. -. ' - !; G

Piliečio išdavimo užsienio valstybei klausimą sprendžia 
Respublikos Vyriausybė. Vyriausybės sprendimą išduoti 
pilietį užsienio valstybei suinteresuotas asmuo turi teisę 
apskųsti teismui. /bus daugiau/

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



PRANEŠA

LITHUANIAN INFORMATION INSTITUTE apie
VERSLO ĮMONES LIETUVOJE, KURIOS PARDUODAMOS 
TIKTAI Už UŽSIENIETIŠKĄ~VALIUTĄ."------------ —

/ pabaiga /
/Be abejo, yra išeivijoje lietuvių, kurie 
domėtųsi tėviškėse parduodamais objek
tais., Išeivijos lietuviu įsigijimas šių 
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, kuriuos persiuntė P.Adamonis/.

tel. 51905

Name of enterprise j Address ! Sphere of activity
22. Building, Housing Jaunimo str.2, Trade center, restaurant

Repair and 
Maintenance 
Company

4520 Marijampolė, 
tel. 707 58

or pub

23. Restaurant 
VASARA

S. Neries str.27, 
Palanga, 
tel. 537 38*

Public catering

24. Canteen 
VASARA

S. Neries 27, 
Palanga, 
tel. 537 38*

Public catering

25. Canteen 
GUBOJA

Palanga, 
tel. 537 38*

Public catering

26. Canteen 
VAIVA

Jūratės str.22, 
Palanga, 
tel. 537 38

Public catering

27. Canteen 
MEDVĖGALIS

Palanga, 
tel. 537 38

Public catering

28. Hotel 
NEMUNAS

Algirdo str.5, 
4490 Birštonas, 
tel. 563 45

Hotel service

29. Canteen/Cafe 
DAINAVA

Laisvės al. 2, 
Druskininkai, 
tel. 517 77

Public catering

30. Canteen 
RATNYČĖLĖ

Čiurlionio str.48, 
Druskininkai, 
tel. 517 77*

Public catering

31. Hotel 
PUNTUKAS

A Barausko str.4, 
Anykščiai, 
tel. 535 84**

Hotel service

32. Hotel 
JURBARKAS

Dariaus ir 
Girėno str.98, 
Jurbarkas, 
tel. 554 45*’

Hotel service

33! Hotel 
MĖGUVA

Mėguvos str .3, 
Kretinga, 
tel. 519 05**

Hotel service

34. Community Vytauto str.135, Public catering, retell tra
Service Center Kretinga, de, baths

* City Privatisation Office telephone, •• Regional Privatisation Office telephone

35. Hotel Nepriklausomy Hotel service
ŽIBINTAS bės str.3, Lazdijai,

tel. 512 60*
36. Motel LAZDŲAI- Kučiūnai district, Public catering, hotel ser

ROADTEL Lazdijai ra. vice
m tel. 51260 iv tuv'J » j «

37. Hotel APUOLĖ Dariaus ir Hotel service
Girėno str,3, Skuodas, ■’ o( atuijiorrx Kd’tR

iijjMį* w ■ 1 tel. 512 56 *
38. Hotel ŠEŠUPĖ Kęstučio str.2, Hotel Service
! f■ Šakiai,

tel. 52946
39. Hotel EGLĖ Vilniaus str.6, Hotel service

Švenčionys, 
tel. 527 97

PHOTOGRAPHIC ACTIVITIES
1. Photoshop Kalvarijų 59, 

Vilnius, 
tel. 733 665

Personal services

1. Alytus 
Sports Hall

SPORTING ACTIVITIES
Naujoji str.52. Personal service
Alytus,.
tel. 35742*

1. Cinema 
DAINAVA

2. Cinema 
ELDUA

3. Birštonas

MOTION PICTURE PROJECTION 
Rotušės str.ll, Entertainment
Alytus, 
tel. 357 42* 
Palanga, Entertainment
tel. 537 38 
Jaunimo str.l, Entertainment

Clnema/Video Center Birštonas,
tel.56472

4. Cinema Ateities str.23, Entertainment
TURISTAS Ignalina, 

tel. 543 01**

WASHING. CLEANING AND DYEING OF TEXTILE
1. Feather Cleaning Tuskulėnų str.35. Personal services

Workshop 2051 Vilnius, tel. 358 794
• City Privailutlon Office telephone, “ Regional Privatisation Office telephone

2. Dry-Cleaning Sluckio str.3/6, Personal services
Workshop No.2 2005 Vilnius, 

tel. 754 286'
3. Kaunas Cleaning Pramonės str.23, Cleaning and dyeing of

and Dyeing Plant 3031 Kaunas, clothes
SNAIGĖ tel. 755 272

4. Dry-Cleaning Smėlio str. 10, Personal services
Shop 4580 Alytus, 

tel. 538 70
HAIRDRESSING

1. Hair-Dresser’s Salon Vytauto str., 
Palanga, 
tel. 537 38*

Personal services

2. Hair-Dresser’s Salon Basanavičiaus str., 
Palanga, 
tel. 537 38*

Personal services

FUNERAL AND RELATED ACTIVITIES
1. Ritual Services 

Bureau
Vilniaus str.47, 
Švenčionys, 
tel. 527 97*

Ritual services, shop and 
office premises

OTHER SERVICE ACTIVITIES
1. Family

Celebrations Center
Šeiminiškių str.5, 
2005 Vilnius, 
tel. 731 964

Personal services

2. Health
Center DELFINAS

Juozapavičiaus str.3, 
2000 Vilnius, 
tel. 756 058

Personal services

3. Public Service Center Kęstučio str.41, 
2004 Vilnius, 
tel. 754 211

Personal services

1992. X. 21

KALĖDOS PAS NYKŠTUKUS

^/ieno veiksmo, trijų paveikslų vaizdelis)
Pirmajame paveiksle dalyvauja: 
Nykštukas Auksabarzdis (Valdovas) 
Nykšukai: Spragtukas, Gudruolis, Greitukas, Meilutis.
Antrajame paveiksle su nukštukais pasirodo: 
Karalaitė Pūga (Snieguolių valdovė) 
Snieguolės: Baltutė, Lengvutė, Šaltutė, Dangutė. 
Trečiajame paveiksle prisideda šie padarėliai: 
Kiškis, Meškutė, Vilkas, Varna, Žvirbliukas, Laputė.

I
Nykštukų rūmai. Aukąabarzdis sėdi soste. Nykštukai dir
ba - vieni tvarko žaislus, kiti - eglutę puošia. Visi dai
nuoja.
NYKŠTUKŲ DAINA
Čia mūsų brangieji namai, 
Mes laukiam Kalėdų labai, labai.
Ąefrenas/-
Lia-drilia, lia-drilia, lia-drilia-lia 
Mes laukiam Kalėdų labai, labai! 
Seniai tie žaisleliai čia paruošti, 
Kalėdų Senelio tuoj bus išvežti. 
/Refrena^/-
Jie džiaugsmo vaikučiams daug daug gal duos, 
Iš kur jie juos gavo - nieks nežinos.
Refrenas./—
AUKSABARZDIS: (Iš savo sosto kalba visiems)
Mano karalystė paslaptim alsuoja;
O Kalėdų naktį burtai suliepsnoja.
Tai tik kartą metuos išgyvena žmonės, 
Kai vaikų pasaulis laukia mūs malonės.
VISI NYKŠTUKAI:
Dovanas čia ruošiam ir tvarkos mes žiūrim, 
Dar Kalėdų Senį palydėti turim.
SPRAGTUKAS (susirūpinęs pribėga prie valdovo):
Mano valdove, kas man daryti - 
Va, šio žvėrelio šonai raityti!
(Valdovas pataiso žaisliuką. Nykšutkas džiaugiasi.)
GUDRUOLIS (Neša kitą sugedusį žaislą ir prašo pata
rimo pas Valdovą):
Mano burtai jam neveikia, ką daryti privalau?
Tokio skysčio duot gal reikia? Ar patepti būt geriau? 
(Valdovas paspaudžia žaisliuko šoną, ir tas pradeda cyp
sėti.)
MEILUTIS (sėdi prie lango susimąstęs):
Baigias jau šviesi dienelė, greit Kalėdos prasidės... 
Sužibės danguj žvaigždelė, daug svetelių sugužės...
GREITUKAS (daro burtus prieš papuoštą eglutę):
Užkerėsiu šią eglutę, gal snieguolės aplankys,
Vjeria jų - varčių Baltutė, gaj'ji man ką pasakys... ""
Pernai ji man pamojavo, ir Šypsojosi linksmai... v. i l ; 
Gal šiemet ji atkeliavo- Jos aš laukiu - taip labai...
AUKSABARZDIS (pakyla iš šosto ir iškilmingai praneša) 
Prakalbės šiąnakt žvėreliai, 
Paukščiai, gėlės, vabalai, 
Grybai, šliužai ir drugeliai - 
Šio pasaulio tvariniai.
Visi nykštukai skuba tvarkytis. Pasigirsta labai garsus 
laikrodžio dūžis: BUM! Tuo metu užsidega eglutės švie
sos. Nykštukai sustingę spokso.

II
AUKSABARZDIS:
Štai Kalėdos prasidėjo!
Kristus žemėn mūs atėjo1.
Nykštukai džiaugiasi. Šoka vienas su kitu. Rankom ploja 
Staiga papučia vėjas - pasirodo Karalaitė Pūga su savo 
snieguolėmis. Pūga skrieja per kambarį, išgąsdina nykštu
kus. Snieguolės sustoja būrelyje kitoje pusėje, prieš nykš
tukus. Nykštukai stovi su savo valdovu.

VĖTRUNGIŲ EKSPOZICIJA NIDOJE
Arch. Rolanda Krištapavičiūtė

Kuršių Nerijos liaudies architektūra labai savita ma
žąja architektūra: ypatingai originalūs antkapiniai pamink- 
lai-krikštai (eksplotuojami Nidos kapinėse) ir vėtrungės. 
Iki 1856 metų žvejų laivus - kūrinius galima sutikti Kur
šių mariose, iš vėtrungių galima buvo paskaityti informa
ciją, iš kurio žvejų kaimo laivas yra atplaukęs. Vėtrungė
se buvo naudojami herbai. Kiekvienas žvejų kaimas turė
jo savo herbą, kuris reiškė, pvz., "Aš iš Nidos". Taip pat 
vėtrungė - tai informacija apie laivo savininką. Kiekvie
nas laivas turėjo savo vėtrungę. Joje pateikiama informa
cija: ar turtingas žvejas - kiek jis turi namų, ūkinių pa
statų, kiek gyvulių, o apie šeimą - kiek šeimoje yra vai
kų, dukrų ir sūnų, kiek jų sukūrę savo šeimas ir dar - 
kuo žvejas domėjosi, ką jisai mėgo.

Iki mūsų dienų išliko tik labai nežymi dalis vėtrungių 
oriąinalų. Tačiau išlikę vėtrungių tikslūs apmatavimai ir 
brėžiniai. Savo projekte siūlau padaryti tikslias vėtrungių 
kopijas ir sudaryti pastovią ekspoziciją po atviru dangu
mi. Tai būdingas kraštovaizdžio elementas. Ekspoziciją 
sudarytų 120 vėtrungių, tai Kuršių nerijos ir kito marių

7. Community Service Lentvario str.2, Personal services
Center

8. Pilviškiai

Grigiškės, Trakai rg., 
tel. 516 39*’
Pilviškiai village, Sewing, hair-dressing sa

Workshop for 12 Pilviškiai district, lon, dry cleaning, watch

9. Smalininkai
tel. 527 58** 
Smalininkai,.

repair shop, laundry 
Personal services

Community Service 
Center

10. Plateliai Shop

Jurbarko re., 
tel. 55445 
Plateliai, Personal services

4. Bath House

Plungės rg.v 
tel. 512 30

Aido str.16, Personal services

PŪGA
Mes mirgam, lakiojam, mes šokam, dainuojam.
Mūs rūbas baltutis ir žingsnis lengvutis -
Kur žingsnį tik žengiam, sniegu tą uždengiami.
/Būga šoka/. ■ 1
BALTUTĖ (išbėgusi į priekį):
Atvykstam būreliais padangėm aukštom: 
Mosuojam sparneliais, rankelėm baltom...
Baltutė pribėga prie nykštuko Greituko ir patampo jam 
barzdą. Tas šypsosi, trypia vietoj ir glosto barzdą/.
LENGVUTĖ:
Mes sukamės, dūkstam ir šėlstam aukštai, - 
Pailstam, nurimstam mes čia tik,žemai...
/Lengvutė apibėga nykštukus ir pabarsto sniegu. Jie pur
tosi/.
DANGUTĖ:
Mums metuose kartą teleista kalbėt...
O laikas prakarsta, kai tenka tylėt...
(Pribėga prie kitų. Visos pravirksta)
PŪGA (plodama rankomis, kviečia snieguoles):
Snieguolės skubėkit, nes laiko mažai!
Reik džiaugtis - pašokit nykštukams grakščiai.

/Snieguolės šoka. Joms baigiant, nykštukai atslenka ir 
apsupa jas ratu. Visi susimaišo, kikena, bandydami rasti 
savo vietas. Pagaliau snaigės vėl sustoja prie Pūgos*, o 
nykštukai - prie Valdovo/.

III
Pasigirsta triukšmas už scenos. Auksabarzdis pažiūri į 
tą pusę.
AUKSABARZDIS:
Štai sulauksim dar svečių - prakalbės gal kas iš jų!
KIŠKIS (įėjęs, žemai nusilenkia visiems):
Mėtyt pėdas aš turėjau, dūmiau šuoliais paslapčia.
Su jumis pabūt norėjau - Štai, žiūrėkite - aš čia!
/Kiškis pribėga prie eglutės, nukabina morką ir nubėga 
pas nykštukus/.
MEŠKUTĖ:
Lumpu-pumpu, lumpu-pumpu, meškai sniegas ar bala; 
Nors sugriūnu, nors ir klumpu, bet suspėju visada!
/Meška nueina prie eglutės, nusikabina didelį saldainį ir 
laižydama eina prie snieguolių. Jos juokiasi ir ją glostąt
VILKAS:
Gal ką turit paragaut - alkanas esu labai...
Kapt - nykštuką pasigaut - Jie atrodo taip riebiai...
Mikas vaiko nykštukus. Jie visi bėga. Valdovas sudrau
džia vilką, tada jis atsigula kampe/.
VARNA:
Krank, krank, krank, šią Kūčių dieną
Aš nebūsiu vienui viena. ‘ " ->
/Nykštukas paduoda jai sūrio gabąįėlį/. ųm, 
ŽVIRBLIUKAS:
Kviečių grūdo aš norėčiau per Kalėdas paragaut- 
čir-čir-čir, o gal galėčiau skanų uodą pasigaut?..
/Nykštukas žvirbliukui parodo grūdus. Tas lesa /.
LAPUTĖ (smalsiai dairydamasi aplink):
Štai ir aš jau atvykau - pažiūrėt kas bus toliau...

AUKSABARZDIS (smarkiai suploja rankomis. Visi nu
rimsta):
(į snieguoles)
Dėkui, Pūga, jums labai, džiaugiamės visi tikrai!
(į miško gyventojus)
Kaimynėliams mūs mieliems linkim būt visad geriems!... 
(į visus)
Šventą giesmę štai užtraukim ir kitų Kalėdų laukim .

/Visi gieda Kalėdinę giesmę/
Uždanga.

Šis Alės Paškevičienės Miško vaizdelis labai tinka že
mesnių klasių vaikams Kalėdų vaidinimui.

kranto kaimelių vėtrungės. Siūloma vėtrungių ekspozicija 
prasideda aikštėje, projektuojamoje galerijoje. Tai vėt
rungių simtolikas ir istorijos trumpas paaiškinimas. Vėt
rungių ekspozicija prasideda kito marių kranto vėtrungė
mis, marių pakrante tęsiama ekspozicija - Kuršių nerijos 
kaimelių Kopgalio, Juodkrantės, Pervalkos, Preilos, Nidos 
Nidos-Purvytės, Pilkopės, Rasytės, Šarkuvos vėtrungėmis. 
Eksponuojamų vėtrungių intervalas 50 m. Greta vėtrungių 
įrengiamos poilsio zonos - suolai, šviestuvai. Ekspozicija 
tęsiama iki Žvejo sodybos - muziejaus. Ekspozicija už
baigiama kurėnų prieplauka.

5400 Šiauliai,
tel. 205 25’

5. Community Service Aidostr.16, Personal services
Center 5400 Šiauliai,

tel. 205 25
6. Baths Center Taikos str. 10, Personal services

Sniečkus, tel. 543 01 ••
* City Privatisation Office telephone, •• Regional Privatisation Office telephone 

For further information,please contact: Lithuanian 
Information Institute, Foreign Economic Relations 
Department, Kalvarijų 3, 2659 VILNIUS,LITHUANIA 
Telephone:+7-0122 751 604; Fax:+ 7-0122 353017; 
telex: 261 137 LUVLN SU

5 psi.



toronto
Lietuvių Namų 

Žinios
e LN spalio mėn.4d. sek
madienio popietėje dalyva
vo 220 žmonių. Svečių 
knygoje pasirašė 2 iš Vilka
viškio, 1 iš Kybartų. J.S. 
Mačiulaičiai iš Sunny Hills, 
Fla.,JAV; L.Rutkauskas
iš Tillsonburg'o. Svečius 
supažindino ir pranešimus 
padarė LN valdybos narė 
Aldona Oleinikienė-Barysai- 
tė.

• Norintieji dirbti LN bin- 
go kortelių pardavėjais- 
"ushers", prašomi skambin
ti bingo vedėjui-ai tel:532- 
8217 tarp 6-7 vai.v.,pirma
dieniais trečiadieniais, ket
virtadieniais ir penktadie
niais.

e Spalio mėn. 11 d. LN 
sekmadienio popietėje da
lyvavo 135 žmonės. Daly
vių skaičius sumažėjo sąry
šyje su Padėkos Dienos 
šventės ilgu savaitgaliu. 
Svečių knygoje pasirašė 
V.O.Rociūnai iš Indepen
dence,Ohio, JAV. Svečius 
supažindino ir pranešimus 
padarė LN valdybos pirmi
ninkas Vytas Kulnys.

• LN nariai yra prašomi

yra $815,981. Aukos prii
mamos Toronto ir Hamil
tono kredito kooperatyvuo
se arba siunčiat šiuo adre
su: LABDAROS FONDAS, 
Lietuvių Slaugos Namai, 
1573 Bloor St.,W,Toronto, 
Ont., M6P 1A6._____

• VAGOS leidykla Vilniuje 
išleido žinomo rašytojo 
Juozo Kralikausko, gyve
nančio Toronte, apysaką 
"Įkaitę Vilniaus Mūrai" 
15.000 tiražu.

Knygoje taip pat at
spausdinta "Vėlinės"- ant
roji apysaka.

Juozas Kralikauskas 
pasižymi originaliu pasako
jimo stiliumi,giliu jsijauti- 
mu į aprašomos epochos 
veikėjus ir aplinką. Tiki
masi, kad bus galima išleis
ti Lietuvoje ir jo Mindaugo 
laikotarpio romanu trilogi
ją

• KERAMIKOS ir GRAFI
KOS parodoje ANAPILIO 
Parodų Salėje lapkričio 
mėn. 1 d. dalyvauja dail. 
Snaigė Šileikienė ir kera
mikė, papuošalų meisterė 
Gražina Krašauskienė.

GRAŽUS SKAUTIŠKAS 
DERLIUS

Sukaktuvinė ROMUVOS 
stovykla buvo pavadinta 
"Mes Romuvos Vaikai", 
kuri vyko 2 savaites rug
pjūčio 1-15 d.d. Dalyvavo

N.Simonavičienė.A.Sileika,
S. Šileikienė, D. Barakauskaitė, 
I.Pivoriūtė. Iždininkė-D.Ker
šienė, talkininkavusi Įvai
riems darbams. Buvo lei
džiamas stovyklos laikraš
tėlis, kuriuo rūpinosi C.Sen
kevičius ir Vilniaus radijo 
žurnalistas K.Pivorius , su
kūręs stovyklos radijo va
landėles. Dvasios vadovais 
buvo kun. s. A.Simanavičius 
ir kun. v.s.A.Saulaitis.SJ. 
Ūkio skyrių tvarkė A. Ka
minskas ir A.Paškauskas, 
tiekimą- S.ir A.Kišonai.

Speciali trisdešimtmečio 
sukakties programa vyko 
rugpjūčio mėn.8-9 d.d. 
Jos metu K.Batūra, vienas 
ilgamečių stovyklos dar
buotojų ir globėjų , rodė 
atrinktas istorines skaidres 
iš šios stovyklos gyvenimo.

Šią gražia, stovyklavietę 
buvo suradęs Stasys Mer- 
kelis(dabar miręs), stovykla
viete užpirko Vytautas 
Skrinskas, Feliksas Mockus, 
Leonardas Kalinauskas ir 
Vladas Rušas (du paskuti
nieji yra mirę). Stovykla
vietę suprojektavo archi
tektas Alfredas Kulpavičius 
Virtuvę ir valgyklą pastatė 
Petras Regina. Bronius 
Saplys- ilgametis darbų 
vadovas. Neišminėsi viso 
būrio talkininkų ir lėšų 
kėlėjų bei rėmėjų, ilgame
čių vadovų. Jie visi Įrašyti 
išeivijos skautų istorijos 
knygose.

ROMUVOS Trisdešimtmečio sukaktuvinėje, stovykloje šia vasarą rugpjūčio 9-15 d.(K su 
"Rambyno" tunto vilkais dešinėje stovi sk.Gintaras Nagys (is Montrealio) su Toronto 
Vilkų vadovais ir Vilkais. Nuotr: R.Otto

Visą laiką vyko Įvai
rus įdomus skautiški užsi
ėmimai, dažnos iškylos 
nuostabiai puikioje aplinko
je, lavinimasis aukštes
niems patyrimo laipsniams. 
Neužmiršta ir sporto diena- 
varžybos.

Lietuviško patvarumo 
dėka išaugo visa nauja 
skautų-čių karta. Stovyklo
je įžodi davė: vyr.skaučių- 
D.Baršauskaitė, A.Paulio- 
nyte\ I.Pivoriūtė, V.Ross; 
sk.-Vyčių: G.Batūra, G.Ka- 
rasiejus, J. Mockus, E. Pe

čiulis, R.Stanulis; skautų 
- D.Sonda, skaučių V.Rod- 
tkė, paukštyčių V.Lemke, 
vilkiukų T.Jonaitis ir A. 
Mass.

Stovyklą taip pat buvo 
aplankę daug svečių ne 
skautų, kurie gėrėjosi jos

puošnumu,dainų skambėjimu, 
laužais.

Linkime ROMUVAI ir 
toliau jungti gamtos prieg
lobstyje išeivijos jaunimą 
ir toliau , dalintis dar 
ilgus dešimtmečius skauty- 
bės idealais. n.

1992 m.ŠIAURĖS AMERIKOS PABALTIEČIŲ IR LIETUVIŲ 

PLAUKIMO PIRMENYBES
1992 m.ŠA Pabaltiečių Plaukymo Pirmenybės jvyks 

š.m.lapkričio mėn. 8 d., Trinity Recreation Centre, 155 
Crawford St..Toronto, Ont. (tarp Bathurst ir Ossington 
gatvių, įvažiavimas iš Queen St.). Vykdo - Toronto Estų 
Plaukimo Klubas.

pranešti adresų pakeitimus 
LN raštinei tel:532-3311.

• LN valdybos posėdis 
vyko spalio mėn.22 d.

• Spalio mėn. 24 d.,šešta- 
dienĮ LN rengiamas baza- 
ras paremti Slaugos Namų 
statybą.

• LN valdybos posėdis 
vyko spalio mėn. 8 d.

• Spalio mėn. 11 d. Vytau
to Didžiojo Menėje vyko 
dail.Roberto Jonavičiaus

apie 200 skautų stovyklau
tojų, atvykusių iš Toronto, 
Hamiltono,Montrealio, Ro- 
chester'io, Detroit'o ir 
kelių tolimesnių vietovių.

Trisdešimtmečio stovyk
lą suorganizavo skautų- 
čiu vadovų karta,kuri su
brendo ROMUVOJE. Stovyk
los viršininkė buvo A.Bal- 
takienė, pastovyklių virši
ninkai- T.Meiluvienė, V.Sen- 
kuvienė, Alg.Senkus. Ko
mendantai- dr.R.Saplys 
ir P.Sukauskas. Draugo
vėms vadovavo D.ir K.Bar-

KANADOS LIETUVIU KRAŠTO TARYBOS RINKIMAI 
Toronto Apylinkėje Įvyko š.m.spalio mėn.4

d. Balsavo 483 asmenys.
į Tarybą išrinkta 18 narių ir 3 kandidatai.

Į KLB Krašto Tarybą Toronto Apylinkėje kandidatavo 
25 asmenys. Skelbiame jų sąraša ir surinktus balsus.:
1. Arštikaitytė Uleckienė M. - 324, Cuplinskienė J.M.- 
351, Ehlers L.-166, Garbaliauskienė D.-171, Kulnys V.- 
204, Kuraitė-Lasienė J.- 309, Kuraitė-Zubrickienė V.- 
197, Lukoševičiūtė-Sungailienė I.-266, Pacevičius A.-375, 
Paškauskas R.-162, Paulionienė G.-322, Petrauskiene G.- 
252, Pleinytė R.-165, Rygelis A.-102, Sakalaitė-Jonaitiene 
R.-344, Spalys R.- 327, Sendžikas V.- 195, Senkus A.- 
227, Sungaila M. - 244, Šileika Ant.- 275, Šileika A.- 
176, Simanavičius,T.Augustinas- 389, Uleckas J.-223, 
Vaičiūnas A.- 320, Žižys T.-147.

Varžybų pradžia - 9:00 r. Registracija-apšilimas, 
nuo 8:00 r.

Varžybos bus vykdomos šiose klasėse: vyrų ir moterų 
(15 m. ir vyresnių), senjorų- virš 24 m., jaunių ir mer
gaičių -13-14 m., 11-12 m., 9-10 m.,7-8 m.,ir 6 m.,ir 
jaunesnių.

paveikslų paroda.

• Aukos Slaugos Namams:
,,•,,.$100- ..K.StarkutiS,- 

a. a. sūnaus Eugenijaus 9 
metų mirties sukakties 
atminimui; $1.000- Jonas 
ir Bronė Lukoševičiai (iš 
LaSalle,Que.). Lietuvių 
Namų Slaugos Komitetas 
nuoširdžiai jiems dėkoja.

Iš viso statybos fonde

šauskaitės, M.Bijūnas, dr.A.
Dailyde, R.Gečienė,,,A.Gle-. balsavusiems ir prisidėjusiems darbu.. Ačiū LIETUVIŲ NA- 
veckas, D.Gurklytė, V.Jan- MAMS, VILNIAUS Rūmams, PRISIKĖLIMO P-jai Jr ANA- 
kutė-tyįoss, . ^I^ąrąsięjūtė, PILLŲiuuži leidimų naudotis patalpomis; TĖVIŠKĖS ŽIBU- 
M.Leknickas,P.Murauskas, RIAMS už pranešimus laikraštyje, D.DEKSNYTEI už bal-

Rinkimų komisija dėkoja visiems kandidatams,visiems

kutė-JVįoss, Ą,^Kąrąsįęjūtė,. PILIŲi .už. leidimą naudotis patalpomis 
M.Leknickas,P.Murauskas, RIAMS už pranešimus laikraštyje, D.D 
G.Nagys, S.Namikas,R.Otto, savimo lapelių paruošimą.
V. Pakštas, I.Paškauskienė,
A.Paulionytė, D.Petrauskie— Valskienei, 
ne, Ir. Petrauskienė, A. Puže- B.Sapliui,
ryte, M.Rusinas, A.Saplys, čienei, E.Sergautienei, A.Barysaitei-Oleinikienei, H.Sukaus- 
T.Senkevičius, S.ir A.Vis- kui, T.Stanuliui, G.Kocienei.
kantai, Alg.Simonavičius, Ypatinga padėka balsų skaičiuotojams: K.Batūrai, E.

Grybui, E. Pamataičiui, A.Barysaitei-Oleinikienei, V.Oleini- 
kui.

Dar kartą VISIEMS AČIU‘
Rinkimų Komisijos PirmininkasK.Budrevičius

Ačiū Rinkimų komisijos nariams: T.Kobelskienei,O.Ko- 
’, B.Cepaitienei, R.Gliponienei, E.Pumputytei, 

B.Sapliui, V.Skrinskui, V.Taseckui, J.Karasiejui.Z.Linkevi-

PARAMA
LIETUVIŲ
KREDITO 
KOOPERATYVAS

MOKA :
5.25%Už 90 dienų term. Indėlius 
5.25%už 6 mėnesių term. Indėlius 
5.25%už 1 m. term. Indėlius 
5.25% už 2 m. term, indėlius 
5.75% už 3 m. term, indėlius 
6.00% už 4 m. term, indėlius 
6.00% už 5 m. term. Indėlius 
5.75% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
6.25% už 1 m. GIC Invest, pažym. 
6.25% už 2 m. GIC invest, pažym. 
6.75% už 3 m. GIC Invest pažym. 
7.00% už 4 m. GIC invest, pažym. 
7.00% už 5 m. GIC invest, pažym. 
3.50% už RRSP Ir RRIF Ind. (mu*. rat» 
6.25% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
6.25% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
6.75% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
7.00% ui RRSP ir RRIF 4 m. term Ind. 
7.00% už RRSP ir RRIF 5 m. term Ind. 
3.50% už OHOSP (variable rate) 
3.50% UŽ taupymo sąskugyvybte drauda) 
2.75% kasd. pal. sąsk. viri 10.000 
2.00% už kasd. pal. čekių sąsk.
2.25% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.)

IMA: 
už asmenines 

paskolas nuo........... 9.50%
už nekilnojamo turto 

paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 

nuošimčiu

1 metų ................... 7.75%
2 metų ................... 8.00%
3 metų ................... 8.75%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ...... 6.50%
(variable rate) 
Asmenines paskolas 

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

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.

Programa apima visus stilius). Šuolių į vandenĮ nebus. 
Amžiaus klasifikacija nustatoma pagal dalyvio amžių var
žybų dieną.

Dalyvavimas atviras visiems lietuvių, latvių ir estų 
plaukikams.

Dalyvių registracija iki š.m.lapkričio mėn.6 d., pas 
PSF-jos Plaukymo Komiteto vadovė: Mrs.Mai Kreem, 
618 Davenport Rd., Toronto,Ont.M5R 1K9. Tel: (416) 
924-6028.

Lietuvių pirmenybės bus išvestos iš pabaltiečių.
Smulkios informacijos praneštos visiems sporto klubams. 

Klubams nepriklausą plaukikai dėl informacijų gali kreip-' 
t is. į betkurį sporto klubą ar tiesiai į Mrš. Kreem.

VISI lietuvių sporto vienetai ir PAVIENIAI plaukikai 
skatinami šiose varžybose skaitlingai dalyvauti. Lietuvių 
dalyvavimą koordinuos Kazys Šapočkinas (416)-239-7562.

ŠALFASS-gos Plaukimo Komitetas
ŠALFASS-gos Centro Valdyba 

•••••••••••••••••••••d••••••••••••••••••••••••••••<

Uietutoog jfonfcag
M.L.FONDUI AUKOJO:

$110 - Ans.T.Gailius (iš viso 130); po $100- U.Vilkienė 
Austr.(iš viso 500), J.Purvins,Austr.(viso 600), C.A.Januš
kevičius (iš viso 175), E.Bartminas (iš viso 160), V.Mont- 
vilas (iš viso 300), O.Krivickas(iš viso 422), A.ir D.Jankū
nai (iš viso 500); $90 - E.Steponas (iš viso 100); po $50 
- P.Vilutis (iš viso 200), E.Stanaitis (iš viso 100), J.Staš
kevičius; $25- J.ir Pr.Baltuoniai (iš viso 150); $6- E.Žilius 
Vokietija (iš viso 26).

MLFondo valdyba nuoširdžiai dėkoja visiems už įnašų 
papildymą bei sveikina naują rėmėją J.Staškevičių. Ypač 
džiaugiamės Įplauką gausumu visuotinio narių susirinkimo 
proga. MLF sąskaita PARAMOJE Nr.8032.

VISIEMS dėkoja MLFondo Valdyba

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA GRA 
ŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ KALBŲ - LIETUVI Š'K A i

PASKAITYKIME VAIKAMS MŪSŲ LIAUDIES PASAKŲ”*

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.
AKTYVAI - DAUGIAU 95 MILIJONŲ 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).

MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind............

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 metų term, indėlius....... 5.25%
5 metų term. Indėlius....... 5.50%
1 metų GlC-mėn.palūk  4.50%
1 metų GlC-met. palūk.... 6.25%
2 metų GlC-met. palūk.... 6.25%
3 metų GlC-met. palūk.... 6.75%
4 metų GlC-met. palūk.... 7.00%
5 metų GlC-met. palūk.... 7.00%
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 3.75% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. Ind. 6.25% 
RRSP Ir RRIF-2 m. term. ind. 6.25% 
RRSP Ir RRIF-3 m. term. Ind. 6.75% 
RRSP Ir RRIF-4 m. term. ind. 7.00% 
RRSP Ir RRIF-5 m. term. Ind. 7.00% 
Taupomąją sąskaitą ......... 3.75%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 3.00% 
Kasd. pal.čeklų sąsk.ikl...2.00%

IMA UŽ:

Asmenines paskolas 
nuo ................. 8.75%

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

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 7.75%
2 metų .................. 8.00%
3 metų .................. 8.75%

Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ..... 7.75%

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

INSURANCE
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 nralome skambinti 

Zd; 233^EM4
_____________ Nerys “Better Busslness" biuro

MasterCard. Kredito kortelė su •’paramos" vardu

KASOS VALANDOS: plrm.,antrad. ir treC. 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.BDSTINĖ: 
Lietuvių Namai-1573 Bloor Str.,West, TORONTO, Ont. 
M6P 1A6, tel: 532 - 1149. TELEFONAS: 532 - 1149.

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

AKTYVAI per 53 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Patarnavimas — greitas ir tikslus I 
V. Dauginto - totofonsi (418) 888*1121, (416) Ofl 8180 
LM|aPa<»vtotonė-totofonai (416) 638-1121,(610) 0884082 

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

ORĄ CZEL*----ZZVSCZRA^CE
Walter V. Dauginta insurance Broker Limited, 

1613 Bloor St West Toronto, Ont, M6P IAB
(418) 833-1121 FAX 633-1122

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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PAGERBĖ JAV OLIMPIETI 
TOMĄ PUKŠTį

Kaip žinome, JaV olim
pinėje komandoje Bareelo- 
noje buvo ir vienas lietu
vių Kilmės amerikietis 
Tomas PŪKŠTYS, Kurio 
tėvai ir jis pats ilgą laiką 
gyveno ir gyvena ČiKagos 
priemiesčiuose. Šio jaunuo
lio. studijuojančio Floridos 
universitete. pasiekimai 
ieties metime yra šiuo 
metu patys geriausi visoje 
Amerikoje Todėl nenuosta
bu, kad ir olimpiadoje jis 
gerai pasirodė. Ypatingai 
pirmąją dieną. Kuomet 
vyko preliminarinės varžy
bos finalui. T. Pūkštys 
pasiekė antrąjį savo geru
mu rezultatą ir turėjo di
delių vilčių olimpiniam me
daliui. Tačiau finale jo 
nervai neišlaikė: negalėjo 
rimčiau susikoncentruoti ir 
liKO dešimtoje vietoje.

Po pirmosios dienos var
žybų apie jo gerą pasiro
dymą plačiai rodė Čikagos 
televizija, kurios atstovai 
visą laiKą ouvo įsikūrę 
Pukščių namuose, ypatin
gai kuomet vvko ieties 
metiiiftt',Var'žyobš ir perda
vė tėvų oei artimųjų reak
ciją. Rodė ir po antros die
nos nepavykusių bandymų 
ir perdavė tėvo pasisaKy- 
mą apie savo sūnų.

TeKo užkalbinti Tomą 
PuKŠtį jam grįžus į namus. 
Jis pareiškė, kad tikėjosi 
maždaug 5-6 vietos. Kas 
būtų atitiKę jo pajėgumą 
šiuo metu pasaulyje. Pažy
mėjo. Kad po olimpiados 
dalyvavo Keliose stamoiose 
varžybose. Kur užėmė aukš

tas vietas. Dabar jo ir jo 
tėvų miestelis - Hickory 
Hills - prie vienos gatvių 
sanKryžos įrengė lentą, 
sakančią, jog čia yra JaV 
olimpiečio TUMO PUKščlU 
NaMAI. Ed. Šulaitis

LIETUVOS OLIMPIETIS 
A. PAZDRAZDIS ATVYKO 
į AMERIKĄ

Lietuvos olimpinės krep
šinio rinktinės žaidėjas 
Alvydas PAZDRAZDIS, 
pasidabinęs olimpiniu bron
zos medaliu, atvyko į Kam 
Kakee (nepertoliausia či- 
Kagos) ir čia mokysis , ir 
kartu žais Krepšinį šio ne
didelio miesto Kolegijoje, 
šis jaunas (š.m. liepos 20 
d. minėjo savo dvidešimtą
jį gimtadienį) Krepšininkas 
iKi šiol moKėsi Vilniaus 
Pedagoginiame Institute, o 
žaidė "Statyoos" Komando
je.

Prieš pat atvažiuojant į 
čiKagą. jis dar atstovavo 
"Statybą" susitikime su 
Kauno "Žalgiriu" (abi šios 
komandos ruošėsi Europos 
taurės varžyboms) ir čia 
pasirodė Kaip vienas is ge
riausiųjų "Statyoos" žaidėjų.1 
Be abejo. "Sta'tyoa"' labai 
pasiges šio gabaus olimpie
čio. ypatingai rungtyniau
jant su pajėgiomis užsienio 
komandomis.

Alvydas turės metus lai
ko praleisti KanKakee kole
gijoje. o sakančiais metais 
jį Kviečia Illinois U-tas. 
Kurio Krepšinio rinktinė 
praėjusį pavasarį Kaip tiK 
viešėjo ir žaidė Lietuvoje.

Tai didžiulis ir 
Puikus universitetas, kurio

Lietuvos olimpinio krepšinio komandos narys savo vieš
nagės metu Čikagoje Alvydas Pazdrazdis. Nuotr. Ed. S.

Mylimam Tėvui

A t A
ANTANUI BENDŽIUI 

mirus,

Jo dukras Kristiną Bendžiūtę-Makauskįenę, jos šei
mą, Gabiją Bendžiūtę, Liliją Bendžiūtę-Adomonienę 
ir visus kitus gimines bei artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame -

Montrealio VAIVORYKŠTĖ

V’EN’NTELfS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE, 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

"TALKA", LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
8 30 Main Street Eaat, HAMILTON. Ontario L8M 1L6

krepšinio rinktinė irgi yra 
žinoma visoje Amerikoje, 
čia Alvydui bus geros gali
mybės dirbti ir tobulėti, ir 
grįžus Lietuvon, (žinoma, 
jeigu jam nepasiūlys vietą 
profesionalų komandose), 
efektingiau padėti vieti
nėms komandoms.

Su Alvydu teko susitikti 
Čikagos Marquette Parko 
"Seklyčioje", kaoa jį čia 
buvo atvežęs ČiKagos lie
tuvių sporto darbuotojas 
Rimas Dirvonis, pagelbstin- 
tis šiam jaunuoliui. Tuo 
metu "seklyčioje” kaip tik 
savo baigiamąjį posėdį tu
rėjo Išeivijos Lietuvių Tau 
tinių Šokiu šventės rengi
mo Komitetas, ir jo na
riams Pazdrazdis buvo pri
statytas.

Alvydas viltingai žvelgia 
į ateitį ir mano, Kad ji 
čia yra daug žadanti. Na, 
ir pats žada kruopščiai mo
kytis bei dirbti krepšinio 
salėse.

Reikia pridėti, jog Ame
rikoje studijuoja i ir žaidžia 
dar vienas Lietuvos Krep
šinio rinktinės žaidėjas 
Artūras Karnišovas (taip 
pat iš "Statybos" klubo), 
kuris jau pradėjo trečiąjį 
sezoną Setton Hall Koman
doje New Jersey valstijoje 
(nepertoli nuo New forko).

Atrodo. Kad Lietuvps 
krepšininkų Amerikos Kole
gijose bei universitetuose 
didės, nes daugumas pasau
lio geresnių krepšininKų 
privalo išeiti Amerikos 
žaidimo mokyklą. Kuri yra 
pati vertingiausia pasau
lyje. E.Š.
• š.m.spalio mėn.30 d.
BALZEKO Muziejuje bus 
atidaryta paroda/'PLUNKS
NA GALINGESNE UŽ 
RAUDONĄJĄ ARMIJĄ-
Baltijos valstybės politinių 

karikatūristų akimis".
1988-1991 m.pasirodė 

šimtai politiniu karikatūrų 
apie Pabaltijo valstybių 
kelia į Nepriklausomybę. 
Jas ’’rinko Valentinas Ra
mojus,kurios bus matomos 
šioje parodoje. Paroda vyks 
iki š.m.gruodžio mėn. 6 
d. Muziejus atidarytas kas

dien nuo 10 v.r.iki 4 vai.p. 
pietų._______________ _______

montrea

pirmininkė, dr. Ona GUSTAP 
NIENĖ, buvusi ilgametė 
CV pirmininkė, dr. Aldona 
UŽUPIENĖ-LUKIENĖ (vie
na pirmųjų veikėjų ir orga
nizacijos steigėjų), Monika 
POVILAITIENE - CV narė 
ryšiams su skyriais palaiky
ti - iš Toronto; veikėjos 
D.. DANIENĖ, S. DANAITIE- 
NĖ -iš Ottawos.

Atėjo eilė paskaitininkei 
viešniai iš Toronto.

Savo kondensuotame žo
dyje paskaitininke iškėlė 
aštrių ir skubių problemų 
sprendimo reikalą. Paskuti
niame Pasaulio Katalikių 
Moterų organizacijos suva
žiavime buvo pagrindinai 
rūpintasi dėl pornografinės 
spaudos plitimo ir smurto 
veiksmų prieš vaikus. Šias 
problemas siekiama visu in
tensyvumu iškelti Ženevoje, 
JT-tose Žmogaus Teisių 
komisijoje.

Lietuvoje sunkiai organi
zuojasi LKM organizacija 
(gal dėl to, kad neapima 
bendrai visų Lietuvos mo
terų, o skirsto konfesiniai? 
Red.).

Kanadoje KLK Moterų 
D-jos pagrindiniu rūpesčiu 
yra padėti gausiems našlai
čiams .

Anot paskaitininKės, so
vietinio pobūdžio vaikų 
"kazerninės" turėtų būti 
kuo greičiau likviduotos, 
nes jose vaikai nėra auklė
jami ir vėliau dauguma jų 
tampa nusikaltėliais. Ji la
bai karštai kėlė šį reikalą,
pabrėždama, kad beglobių

TEL: 544-7125 
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki...3% asmenines paskolas .... 12.25%
santaupas.............................3% nekiln. 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 .........  6% apmokėjimo patarnavimas.
1 m. term.ind.mėn.pal......5.5% Nemokama narių gyvybės
3 m. term.indėlius ......... 6.25% drauda pagal santaupų
RRSP Ir RRIF (pensijos..2.75% dydj Iki $2.000 ir
RRSP ir RRIF 1 m...................6% asmeninių paskolų
RRSP Ind. 3 m................. 6.25% drauda Iki $25.000.

Sekite kasdienine informaciją apie procentus “Tautoje"
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. X.21

PASIDŽIAUGĖ 40-ties 
METŲ VEIKLA

A.V. Parapijos salės 
scenoje šūkis - TIESA ir 
MEILE, 40-mečio ženklas, 
tautinė juosta skelbė KLK 
Moterų Draugijos Montrea
lio skyriaus veiklos sukak
tį,kaip ir pilna salė svečių, 
susirinkusių ją paminėti 
spalio mėn. 4 dienos po
pietėje.

Po iškilmingų Mišių, mi
nėjimą atidarė KLKM D- 
jos Montrealio skyriaus pir
mininkė Genė KUDŽMIENĖ. 
pasipuošusi tautiniu dra
bužiu. Pasveikino susirinku
sius, pakvietė kleb. J. ARA- 
NaUSKĄ. SJ, sukalbėti in- 
vokaciją. Jis baigė ją sa
kiniu: "Duok, Dieve, dau
giau moterų", nes jos, kaip 
jis kalbėjo, "yra taikos Jr 
meilės nešėjos".

Trumpą i organizacijosai 
veiklos apžvalgą patiekė 
pirm. G. KUDŽMIENĖ, 
primindama, kad LK Mo
terų Draugijos užuomazga 
-1908 metai. Pagrindinis 
uždavinys - pagelbėti vargs
tantiems ir našlaičiams. O 
čia išeivijoje - ir palaikyti 
lietuviškąją kultūrą. Per 
savo tradicinius metinius 
renginius Montrealyje sten
gėsi pasirūpinti originalia 
menine programa, pasikvie
čiant menininkus, ansamb
lius. Buvo surengusios 4 ve
lykinius stalus, talkininkau
ja ir kitiems mūsų kolo
nijos renginiams.

Montrealyje veikla prasi
dėjo 1952 m. kovo mėne
sį, atvykus kleb. Kazimie
rui PEČKIUI, S.J. Pirmo
sios valdybos pirmininkė 
buvo E. ‘ NAVIKĖNIENĖ, 
narės: O. Motuzienė, V. 
Piešinienė, G. Rudinskienė, 
A. Mališkienė.

Mirusios narės buvo pa
gerbtos tylos minute.

Svečių buvo atvykusių ir 
iš toliau: paskaitininke An
gelika SUNGAILIENĖ, KLK 
M. D-jos Centro Valdybos

/'■ vaikų*" problemą'reikifiP'spręs-' 
ti dabar, nes ūžiu metų bus 
reikaiihg^i' jle^ kalėjim&i.) '

Šios sukakties minėjimo 
pelnas ir aukos skiriamos 
projektui VAIKO TĖVIŠKĖS 
NAMAI, remiantis Vakarų 
patyrimu, kur vaikas gauna 
kitą gyvenvietę - butą, mo
tiną, brolius, seseris. Mo
tina tampa globėja tų visų 
bute gyvenančių. Dabar 
prie Marijampolės jau pa
statyti 3 našlaičių narnai; 
numatoma dar 12. Bus ir 
vaikų darželis, susirinkimų 
salė, direktoriaus namas, 
tetų ir tarnautojų namai, 
taip pat koplyčia.

Paskaitininke taip pat 
ragino moteris nelikti pasy
viomis.

Meninę programos dalį 
pradėjo svečias smuikinin
kas Algirdas STULGYS, 
pagrojęs, kaip padėką už 
veiklą ir kartu sveikinimą 
"Lietuva, brangi". Jis padė
kojo visiems Montrealio lie
tuviams, kuriems tenka iš 
pirmojo šiame kontinente 
aerodromo Mirabel pasi
tikti atvykstančius iš Lie
tuvos.'

Antrą kūrinį "Tykiai, 
tykiai Nemunėlis teka" 
skyrė savo mokytojui Vy
tautui Landsbergiui.

Du Čiurlionio preliudus 
atliko jau mums gerai pa
žįstama pianistė Leokadi
ja PAULAUSKAITĖ-KANO- 
VIČIENĖ. Duetu, ir piano 
ar smuiko solo girdėjome 
J. Kačanausko, Mozarto, 
Dvoržak'o, Rubinstein'o, 
Sarasate, Albenitz'o kūri
nius. Pažymėtinai nuskam
bėjo Rubinstein' o "Melodi
ja" ir pianistės pagroti 
Chopin'o kūriniai. 2 is jų 
pagrojo bisui.

Abu muzikai buvo apdo
vanoti korsažais.

Vyko malonios vaišės, 
skanūs pyragai ir kava, lo
terija. Šio renginio proga 
VAIKO TĖVIŠKĖS NAMŲ 
FONDUI aukojo^ po~ $100.- 

J. ir St. Naruševičiai, G. 
Montvilienė, "Pavasaris" 
(per J. Baltuonienę), E. 
Lukošienė; $10 - Jonas
Grigelis ir a.a. Alberto 
Norkeliūno atminimui vieto
je gėlių $50 (viso $60); 
$45.- M. ir R. Verbylai 
a.a. Šukio atminimui; po 
$20.- J. ir E. Dalmotai, 
G. Kudžmienė, A. Grige- 
lienė, St. Danaitienė, D. 
Danienė, J. Adomaitytė.

G. Kudžmienė visiems 
atsilankiusiems ir aukoju
siems nuoširdžiai padėkojo.

40 metų sukakties proga 
sveikino Arūnas STAŠKE
VIČIUS, KLB Montrealio 
A-kės pirmininkas. Visų 
vardu palinkėdamas ir to
liau veikti kaip iki dabar, ♦ 
ragino įsiiungti jaunesnią
ją kartą. Taip pat sveikino 
Montrealio L.K.MINDAUGO 
Šaulių Kuopa. O visi atvy
kę ir neatvykę popietėn 
mbriirėaliečiai ut’lietuvftii 
nuoširdžiai linki geros veik
los ir ateityje, kuri tikrai 
yra įvertinama. b.

• "NL" skaitytojas J.Der- 
vaitis,atsiųsdamas $100 
už laikraštį,prirašė:" Linkiu 
Jums ištvermės ir sveika
tos jį redaguojant".

Dėkojame ir už čekį, 
ir už linkėjimus. "NL"

• Laikraščio "NEPRIKLAU
SOMA LIETUVA"Redakcija 
aplankė Lietuvos Susisieki
mo min.A.KIšonas ir Civi
linės Aviacijos Departamen
to direktorius D.Balandis. 
Apie juos ir pasikalbėjimų 
su jais rasite šio "NL" 
nr. psl.

• Anne /GUDAITES/ ir 
Keith RAYMOND dukrelė 
pakrikštyta AV P-jos baž
nyčioje Emma Kristeen 
vardais. Sveikiname.

• AV P-jos bažnyčioje 
buvo pakrikštyti Rimos 
ir Rimo PIEČAIČIŲ sūnus 
Nikolas-Domo vardais, o 
Gintarės ir Aro PIEČAIČIŲ 
dukrelė Aleksa-Zina var
dais. Sveikiname*.

GUY ® 
RICHARD 
ROOFER----- COUVRIUR

7725 George LaSalle



montreal
MIRUSIEJI:

• ANTANAS BENDŽIUS, 
85 m. amžiaus, mirė savo 
namuose spalio mėn.5 d.

Liko žmona Bronė, duk
terys Lilija,Kristina,Gabija, 
Rūta ir Liukrecija, 6 vai
kaičiai ir sesuo.

Palaidotas iš AV P- 
jos bažnyčios.

Užuojauta artimiesiems.

KAS GALI IŠNUOMOTI 
LIETUVIU ŠEIMAI BUTĄ?

Vienerių metų stažuotei 
atvyksta lietuvis daktaras 
dirbti Montrealio Child
rens Hospital ligoninėje. 
Jis atvyksta su žmona 
ir 2 m.vaikeliu. Norėtų 
išsinuomoti prieinama kaina 
butą pas lietuvius.

Praneškite , skambinant

A *

LIETU VOS

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS SALĖJE

11 vai. Iškilmingos pamaldos šventovėje;
12 vai. Minėjimo aktas salėje.

MINĖJIMO AKTAS: dr. Henriko N AGIO paskaita;
MENINĖ DALIS: Montrealio Vyrų oktetas vad. A. STANKEVIČIAUS 

Moterų Dainos vienetas. 
Po minėjimo - kavutė.

KARIUOMENES ŠVENTES
MINĖJIMAS

1992 m. 
lapkričio mėn.

Organizacijos kviečiamos minėjime dalyvauti su vėliavomis.

ĮĖJIMAS - Laisva auka. Rengia - L.K.V.S. "RAMOVĖ'
Montrealio skyrius.

"collect" Arūnui Staškevi
čiui vakarais tel: 1-347- 
0583.

• O.ČEČKAUSKIENĖ, per
skaičiusi "Gimtajame Kraš
te" Zitos Austienės Telšių 
raj., pagalbos šauksmą, 
tuojau iš draugų ir pažįs
tamų surinko $200 ir p.p. 
Markauskams vykstant į 
Lietuvą, tuos pinigus įdavė 
perduoti asmeniškai. Jie 
patvirtino 
padėtį: 
vyras 
ugnis 
namą 
Nukentėjusiųjų šeima širdin- 
dingai dėkoja visiems au
kojusiems. Gal kas norėtų 
dar prisidėti.
• Spalio 25 d., sekmadienį 
Kanados laikas pereina 
įžiemos laiką. Reikia 1 
valanda atgal atsukti laikro
džius.

asmeniškai.
žiaurią šeimos 

šeimoje
nebylys, 
sunaikino 
ir kitus

5 vaikai, 
šią vasarą 

gyvenamą 
trobesius.

• LAPKRIČIO mėn.8 
11 vai.pamaldų vyks

d., po 
tradi

ciniai AV P-jo’s pietūs.Ruo
šiama meninė programa, 
kurioje dalyvaus sol.A.Keb- 
lys su liaudies dainomis, 
akompanuojant Mme Made
leine Roch.

MONTREALIO VYČIŲ 
IŠKYLA

Prie Shawinigan miesto, 
apie 2į vai.kelio automobi-

PAGERBDAMI MIRUSUI A.A.ALBINĄ BARŠAUSKĄ, JO
ATMINIMUI AUKOJO KANADOS LIETUVIU FONDUI:

$200 - Baršauskų šeima; $100(US) - D.V.Baršauskai; 
$100- A.V.Baršauskai; $75 - J.Farinaccio (Bank of Mont
real); po $50 - N.A.Gudai, V.S.Goriai, D.B.Staškevičiai; 
$40 - J.K.Andruškevičiai; $30 - I.Mališka; po $25 - M.J. 
Adomaičiai, A.Burbienė, J.Gražys, M.J.Malciai; po $20
- J.J.Adomoniai, E.G.Alinauskai, E.J.Dalmotai, V.P.Dikai- 
čiai, M. A. Joneliai, J. J urenąs, M.J.Kandižauskai, E.V.Ker- 
beliai, V.Kličienė, B.J.Lukoševičiai, A.Morkūnienė, A.R. 
Ottai, R.J.Piečaičiai, S.V.Piečaičiai, B.D.Rupšiai, O.J.Šei- 
džiai, A.L.Staškevičiai, R.L.Urbonai, A.V. Vaitoniai; $125
- A.Petraitytė, I.Petrauskai; po $10 - J.S.Babrauskai, 
N.Bagdžiūnienė, Z.Barysas, J.A.Išganaičiai, J.Ladyga, K. 
Martinėnas, A.Matusevičius, M. J.Pakuliai, D.R.Staškevi
čiai.

Visiems dėkoja ir reiškia nuoširdžia užuojautą Bar
šauską šeimai " KLF

Montrealio skautai Vyčiai La Mauricie Parke: J.Jonelis,R.Pie_čaitis, 
G.Nagys, P.Murauskas, A.PieČaitis, R.Otto, G.Bulota,Vyt.Ptasinskas, 
R.Valinskas ir R.0tto,jr.______________ ________ Nuotr: Aro Piecaičio________

programoje skauto Vyčio 
įžodį davė Gilius(Gilles) Bu
lota. 

Tokio pobūdžio skautų 
Vyčių rudens iškyla vyko 
trečią kartą. Šia proga 
buvo išrinktas naujas Vyčių 
vadas- Aras Piečaitis.

Kviečiame visus brolius 
Vyčius gausiai dalyvauti

liu nuo Montrealio, La 
Mauricie National Park 
vietovėje vyko 3-jų dienų 
skautų Vyčių baidarių išky
la.

10 skautų Vyčių išplau
kė baidarėmis iki numaty
tos stovyklavietės. Vienas

programos punktų buvo 
lavintis gelbėjime, atsitikus 
nelaimei, keliaujant baida
rėmis ar kanojais(canoe). 
Taip pat iškylautojams 
buvo progos kopti j uolas, 
stebėti bebrų koloniją.

Dienos pasitaikė labai 
šiltos, netgi buvo progos 
pasimaudyti. Vakarinėje

šią metų veikloje: Skautų 
Kūčiose,, Žiemos Stovyklo
je ir Kaziuko Mugėje.

Montrealio ir apylinkės 
sąraše yra apie 30 skautų 
Vyčių. Geležinis Vilkas

• Jau prasidėjo šių metų 
skautų GELEŽINIO VILKO 
tunto Veikla. Sueigos vilkiu

kų ir skautų vyksta kas 
antrą savaite AV P-jos 
bažnyčios saleje (antradie
nio arba trečiadienio vaka
rais, 7 vai.).

Norintieji prisirašyti 
į skautus arba vilkiukus, 
skambinkite Gintarui Na- 
giui tel: 683-6147 /namų/ 
arba 744-8788 /darbo/.

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

■ PRISTATOME PER

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 Gydytoj as-Chirurgas 
(buv.dr. J.M AUŠROS biurai 

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

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.LB. 

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

M. CUSSON 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.: 366-97*5 ir 365-0505

Įair cargo] - IVISAsX^ETOVES
■ J - GARANTUOTAI

TIK >195 ŽEMIAUSIOS KAINOS
-----  PAIMAME SIUNTINIUS

IS NAMU JEI 
PAGEIDAUJAMA

fcfi už kg
(LAIVU - $4.40 už kg)
Siuntiniai pristatomi tiesiog Imamus, 
siera nei maksimumo.nei minimumo

ROYAL VICTORIA HOSPITAL,
687 Pine Ave, West, TeL <51*>-842-1231,
Montreal, Que. H3A 1A1 Ext. 1663

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

Montreal, Que. H2V 4E4 Teh (514J-842-9211.

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

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

N AVIMO REIKALAIS 
BET KADA - 7 DIENAS

(or Alexander Khalimov)ytas Gruodis

Z I ENK A PLUMBING

24 VALANDŲ PATARNAVIMAS
• LIETUVIAMS NUOLAIDA: 

Neimamas mokestis už atvažiavimą.

TEL.: 254-7846

/ Telraujantis raštu- pašto kodas H8N - 1A3 /

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
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

Dr. A.S. POP1ERAITIS 
B.A. M.D. MSe. L.M.C.C. F.R.C.S. (e) 

MEDICAL ARTS BUILDING 
1538 Sherbrooke St. W. Suite 215, Montreal, 

Que. H3G 1L5 Tel.: 931-4U24

Advokatas ROMAS I ŠGANAI 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 palty
* Saugojimas vasaros laiku (storage) 
*. Taisau ir remodeliuoju
* Siuvu ir parduodu

1449 rue SuAlexandre Telefonai:
Suite 500 A.

Montreal,P.Q. H3A 2G6 844-7307 ir 288-9646

TEL.: (514)767 -4690

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

JONAS 8.CŪTĖ REALTIES 

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

8 psi.

Notarė
RŪTA PQCAUSKAS-RUDINSKAS 

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

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

TONY 
P H OTO 
STUDIO

tony laurinahts
MONTREAL P.Q. HXW1X5 Tel. 401-4*00

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

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

Tek 721-9496; res: 729-2446

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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