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ĮVYKIŲ 
APŽVALGA

h. n.
IAV PREZIDENTINIŲ 
RINKIMŲ IŠVAKARĖSE

Laikraštį baigiant ruoš
ti spaudai, Amerikoje rin
kimai dar nebuvo pasibaigę. 
Kiek galima spręsti iš ap
klausos įstaigų pastarųjų 
rezultatų, atrodo, JAV 
prezidentu bus išrinktas 
demokratas William (Bill) 
Clinton'as. Jis, kaip aiškina 
dauguma politinių komen
tatorių, laimėsiąs rinkimus, 
nes surinksiąs daugiau negu 
reikalingų 270 rinkėjų ko
legijos balsų. Amerikoje 
prezidentas yra išrenkamas 
ne visų balsuojančiųjų balsų 
dauguma, bet kiekvienoje 
valstijoje išrenkamų taip 
vadinamų Electorial Col
lege rinkėjų skaičiumi. 
Jų yra iš viso 538, taigi 
270 sudaro būtinųjų daugu
mą.

VAKARYKŠTES KANADOS 
NEBERA. KANADOS RE
FERENDUMO REZULTATAI

Visų Kanados provincijų 
premjerų vieningai sutartą 
ir priimtą Kanados Konsti
tucijos pakeitimo projektą 
atmetė ne tiktai Quebec'o 
provincija, ko buvo laukta, 
bet ir Nova Scotia, Mani
toba, Saskatchewan'as, 
Alberta ir Britų Kolumbija 
Vos vos prasmuko projek
tas net ir Ontario provin
cijoje. Kaip praeituose 
"NL" numeriuose buvo pa
aiškinta, toks masyvus 
NE reiškia tiktai vieną 
sprendimą: Quebec'as ta
riasi gavęs per hiažai, 
o kitos provincijos, balsa
vusios neigiamai, nedvipras
miškai pasakė, kad Quebe- 
c'ui norėta duoti perdaug. 
Taigi, Kanada stovi lem
tingoje kryžkelėje: kažin 
ar yra galimybė išgelbėti 
konfederaciją su Quebec'o 
provincija. 1993 metais, 
vėliausiai 1994 metais, 
įvykstančiuose Quebec'o 
provincijos rinkimuose bus 
sprendžiamas atsiskyrimo 
klausimas. Neišsisuks iš jo 
nei Parizeau,nei Bourassa.. 
Pastarasis labai netrukus 
turės apsispręsti ar šios 
provincijos liberalai nedvi
prasmiškai pasisako už 
Kanados konfederaciją, 
ar nori sėdėti vis dar ant 
dviejų kėdžių - būti nacio
nalistais, grasinančiais ne
priklausomybe, ir kartu 
federalistais, norinčiais 
likti Kanadoje. Atrodo, 
kad kitos išeities nebus 
kaip pasisakyti už federaliz
mą, nes Parti Quebecois 
vadas Parizeau jau pranešė, 
kad sekantys rinkimai būsią 
pasisakymas už Quebec'o 
nepriklausomybę. Tą patj 

tvirtina ir Bouchard, Bloc 
Quebecois vadas, pranašau
jąs sekančiuose federaliniuo- 
se rinkimuose, kurie gali 
įvykti gana greitai, laimėti 
apie 50 vietų federaliniame 
parlamente. Panašiai pra
našauja ir Manning, Refor- 
mistų vadas, kuris agitavo 
balsuoti NE ir nieko neduo
ti Quebec'ui. Labai lengva 
įsivaizduoti, kokia maišatis 
gali Įvykti Ottawoje ir 
koks nedarbingas bus toks 
parlamentas. Reikia būti 
nepaprastu optimistu, kad 
patikėtume! šviesesne Ka
nados ateitimi.

Šiek tiek referendumo 
statistikos: visoje Kanadoje 
54.2% balsavo NE ir 44.8% 
balsavo TAIP. Newfound
land^ balsavo TAIP 62.9% 
ir NE 36.5%; Nova Scotia
- TAIP 48.5%, NE 51.1%; 
Prince Edward Island 
TAIP 73.6%, NE 25.9%; 
New Brunswick - TAIP 
61.3%, NE 38 %; Quebec
- TAIP 42.4%, NE 55.4%; 
Ontario - TAIP 49.8%, 
NE 49.6%; Manitoba 
TAIP 37.9%, NE 61.7%; 
Saskatchewan - TAIP 45.5, 
NE 55.1%; Alberta - TAIP 
39.6%,NE 60.2%; British 
Columbia - TAIP 31.9%,NE 
67.8%; North West Terri
tories- TAIP 60.2%, NE 
39 %; Youkon- TAIP 43.4% 
NE 56.1%.

Po referendumo pasigir
do balsų, kad, girdi, nesą 
ko būkštauti, nes saulė 
vėl patekėjusi kitą dieną, 
ir niekas nepasikeitė. Kons
titucijos klausimas esąs 
padėtas ant lentynos (arba 
"back burner") ir ten bū
siąs gal 10, gal 15, metų.

Tokie pranašai tikrai 
nukrito, tur būt, nuo mė
nulio. Galima, žinoma, 
sapnuoti ir tvirtinti tai, 
ką norėtųsi matyti. Deja, 
tikrovė yra daug papras
tesnė ir žiauresnė: refe
rendumo rezultatai galuti
nai palaidojo vakarykštę 
konfederaciją ir vakarykštę 
Kanadą. Kokia bus naujoji 
Kanada, jei tokia iš viso 
bus, niekas nežino.

KEISTI LIETUVOS 
RINKIMŲ REZULTATAI: 
PIRMAUJA BUVUSI 
KOMUNISTŲ PARTI Į A 
/LDDP/

Dar ne visai galutinais 
duomenimis,š.m.spalio mėn. 
25 d. rinkimuose daugiausia 
atstovų į naująjį Lietuvos 
Respublikos Seimą pasiųs 
Algirdo Brazausko vadovau
jama buvusi Lietuvos Ko
munistų partija, persikrikš
tijusi į Lietuvos Demokra
tinę Darbo partiją. Papildo
mieji rinkimai, kuriuose 
bus balsuojama dar kartą 
už kandidatus, nesurinku
sius daugiau kaip pusę 
reikalaujamų balsų daugu
mos, ivyks š.m.lapkričio 
mėn. 15 d. Tokių yra apie 
30. Tačiau, iš girdėtų už
sienio trumpų bangų radijo 
pranešimų (Vilniaus radijo 
arba visai nesigirdi, arba 
nieko negalima suprasti) 
ir spaudos reportažų aišku, 
kad LDDP jau pravedė 
j Seimą bent 46 atstovus, 

SĄJŪDŽIO koalicija -21, 
KRIKŠČIONIŲ DEMOKRA
TŲ PARTIJA - 14, kitos 
po mažiau atstovų (apie 
jas nebuvo nieko pranešta).

Beveik visos užsienio 
agentūros teigė, kad LDDP 
su ja remiančiomis kelio
mis mažesnėmis partijomis, 
atrodo, turėsianti absoliu
čią daugumą iš viso 141 
atstovą turinčiame seime. 
A.Brazauskas esą siūlęs 
SĄJŪDŽIUI sudaryti koali
cinę vyriausybę, bet V. 
Landsbergis esą siūlymą 
atmetęs. A.Brazauskas 
esą pasisakęs už Lietuvos 
nepriklausomybę ir buv.so- 
vietinių dalinių pasitrauki
mų iš Lietuvos. Kaip žinia, 
Jelcin'as jau pranešė, kad 
nežiūrint susitarimo, oku
paciniai daliniai iš Pabalti
jo kraštų nebūsią atitrauk
ti, nes juose esą "persekio
jami" rusai...

Pasaulio media tokių 
rinkimų davinių nesitikėjo. 
Skaudokai skamba jų ko
mentaras: Lietuva pirmoji 
atmetė komunizmą ir drą
siai pasisakė už nepriklau
somybę, o dabar pirmoji 
vėl susigrąžino valdžion 
buvusius komunistus. Jiems 
tai beveik nesuprantama. 
Daugelį ir Lietuvoje, kaip 
teko girdėti, tokie balsavi
mo rezultatai pritrenkė. 
Jie visiškai pritrenkė ir 
nustebino užsienio lietuvius. 
Beveik visi klausia: argi 
Lietuvos žmonės taip grei
tai pamiršo • komunistinę 
okupaciją, terorą, sibirus, 
kagėbistus?

Kai kurie guodžiasi, 
kad papildomuose rinki
muose nebebūsią išrinkti 
LDDP šalininkai. Tarptau
tinės žinių agentūros betgi 
pranašauja, kad iš tų 30- 
ties dar perrinktinų būsią 
bent 10 priklausančių buv. 
komunistų- LDDP partijai.

Rinkimuose dalyvavo 
apie 70% turinčių teisę 
balsuoti. Britanijos BBC 
reporterė po rinkimų iš 
Vilniaus kalbėjo, jog žmo
nės esą patenkinti dabarti
niu premjeru A.Abišala 
ir norėtų jį pasilaikyti, 
nors jis į Seimą nekandida
tavo, o min.pirmininku 
tegali būti Seimo narys. 
Kas juo bus, paaiškės po 
papildomųjų rinkimų. Po 
jų daug kas paaiškės. Šiuo 
metu tegalima pasvarstyti 
kodėl Lietuvos žmo
nės taip balsavo.

Pradžioje dar keli žo
džiai apie kairės ir dešinės 
partijas. Labai aišku, kad 
pačioje kairėje (ideologiš
kai ir tikrovėje ) yra ko
munistų partijos arba joms 
artimos grupuotės. Sunkiau 
aptartinos dešiniosios par
tijos. Paprastai dešiniosio
mis laikomos taip vadina
mos nacionalistinės partijos 
daugiau iškeliančios savąją 
tautą. Todėl pav.Italijos 
fašistai ir Vokietijos nacio
nalsocialistai populiariai 
buvo vadinami kraštutiniais 
dešiniaisiais. Tačiau, pagal 
savo ekonominę politiką, 
jos abi buvo kairiosios 
partijos. Iš tiesų, dešiniau-

Vytauto Didžiojo bažnyčia,ir prieplauka Kaune
sios partijos - pagal jų 
ekonominę programą- yra 
konservatorių ir liberalų 
patijos, skelbiančios kapi
talistinę laisvosios rinkos 
(laissez-faire) doktriną.

Lietuvoje partijos apta
riamos labai apibendrintai: 
kairieji - tai komunistai 
ir jiems artimos grupuo
tės (socialdemokratai), 
dešinieji - Sąjūdžio, Krikš
čionių demokratų, tautinin
kų, o visi kiti kažkur vidu
ryje. Reikės nemažai laiko, 
kol Lietuvos partijos nusis
tovės, susilies į didesnius 
junginius ir nustatys savo 
programas.

Tiems, kurie ieško at
sakymo kodėl buvo taip 
balsuota, štai keli:

1) LDDP ėjo vienu vie
ningu sąrašu, o opozicija 
pristeigė galybę partijų 
bei partijėlių ir tokiu būdu 
ne tiktai sumaišė balsuo
jančiuosius, bet ir suskaldė 
jų balsus. Partijos, kurios 
nesurinko 4% balsų, iš 
viso negavo jokio atstovo. 
Taigi, tokie balsai buvo 
tarsi išmesti šiukšlynan. 
Perdaug būta egoizmo, 
tuščių ambicijų ir demok
ratijos nesupratimo. Per
daug buvo trokštančių val
džios.

2) Nebuvo gerai praves
ta rinkiminė propaganda. 
Tiktai LDDP,atrodo,kalbėjo 
kaimų ir mažųjų miestelių 
žmonėms. Kitos partijos 
apsiribojo radijo ir televi
zijos pranešimais ir vienu 
kitu mitingu didesniuosiuo
se miestuose.

3) Buvo kalbama, ypač 
dešiniųjų partijų kandidatų, 
perdaug "aukštu" stiliumi. 
Jų išvedžiojimų nesuprato 
bent 80% Lietuvos žmonių. 
Pasimokslinę lietuviai serga 
"intelektualizmo" liga. Ją 
dalinai atgabeno Lietuvon 
Šiaurės Amerikos akademi
kai lietuviai ir lietuvės, 
save kiekviena proga afišuo
jantys "intelektualais". 
Deja, ne "grietinėlė" nule
mia rinkimus, bet eiliniai

PRANEŠA
LIETUVOS GENERALINIS KONSULAS KANADAI:

RINKIMUOSE į Lietuvos Respublikos Seimą ir 
Lietuvos Respublikos konstitucijos referendumą iš turin
čiųjų teisę balsuoti 999-ių gyvenančių Kanadoje Lietuvos 
piliečių balsavo 925 asmenys. Kadangi maždaug 57-iose 
vienmandatinėse apygardose nė vienas kandidatas nesu
rinko virš 50% balsų, lapkričio mėn. 15 d. įvyks perbal- 
savimas, kur balsuotojas pasirinks vieną iš dviejų dau
giausiai toje apygardoje surinkusių balsų kandidatą.

Gavus iš Lietuvos naujus biuletenius, balsavimas 
Kanadoje bus pravestas ta pačia tvarka kaip spalio 25 
dienos rinkimuose.

XV-TOJO KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIMO, VYKUSIO š.m. lap
kričio men.31 d. Toronte BUVO PATVIRTINTA 
AKLAMACIJOS BUDU.*

KLB Krašto Valdyba Toronte, kuria sudaro Jul.Ada- 
monytė, Vyt.Gruodis, Jz.Krištolaitis, G.Paulionienė, A. 
Vaičiūnas ir V.Zubrickaitė;

Revizijos Komisija Hamiltone: B.Mačys, K.Deksnys ir 
G. Skaistys;

KLB Garbės Teismas Montrealyje: J z. Lukoševičius,Rū
ta Pocauskaitė-Rudinskienė, dr.Vyt.Pavilanis, J.Adomonis, 
Br.Staškevičius.
***************************************************-»wn
žmonės, kurie sudaro dau
gumą rinkėjų.

4) Nekreipta dėmesio 
į įspėjimus ir patarimus 
tų žmonių, kurie buvo daug 
geriau susipažinę su demok
ratiško balsavimo strategija, 
sąranga ir plonybėmis bei 
partijų steigimu.

5) Patys rinkimai buvo 
pakrikai organizuoti, silpna 
ir pavėluota jų informacija. 
Kažkodėl buvo perdaug 
pasitikėta dešiniųjų partijų, 
ypač Sąjūdžio, laimėjimu. 
Sėdėjimas ant laurų- pražū
tingas.

6) Gal perdaug buvo 
įvairių pareigūnų su gau
siais palydovais "ekskursuo- 
jančių" į užsienį. Gal rei
kėjo pavažinėti daug daž
niau po Lietuvą ir susitikti 
su būsimais rinkėjais ir 
išklausyti jų pageidavimų.

7) Kenkė ir gąsdino 
Lietuvos žmones Rusijos 
ekonominis spaudimas ir 
sabotažas. Žmonėms buvo 
nuolat kalama (net kai 

kurių "intelektualų"), kad 
reikėję išrinkti Brazauską, 
nes jis būtų geriau susita
ręs su Maskva negu V. Lands 
bergis.

8) Kas be ko, žmonės 
balsavo materialistiškai. 
Jau vis garsiau ir garsiau 
buvo girdima tokia nesu
prantama nuomonė: komu
nistams valdant buvęs ge
resnis gyvenimas. Kažkodėl 
buvo pamirštas netolimos 
praeities komunistinis koš
maras. Kudirka buvo teisus: 
už pilną pilvą ir pinigus 
daug ko išsižadama. Net 
laisvės.

Yra, žinoma, dar dau
giau nemažiau svarbiu prie
žasčių: nepasitenkinimas
betvarke, vagystėmis, ky
šiais, sukčiavimu, spekulia
cija, kylančiomis kainomis, 
būtinų prekių stoka, biuro
kratija, ūkio padargų stoką 
skurstančiais pensininkais, 
blogais našlaitynais ,kuro

/nukelta į 2 psl........./
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P .S. Bendradarbių ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankratčiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuo Ii Ura, grasinami lik 
ii anksto susitarus. Ui skelbimu turini redakcija arba 
leidykla neatsako.

nto Lietuvių Centro vaizdas is lėktuvo 
____________________ Nuotr:R.Paskaus

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBOS

VEIKLOS GAIRĖS
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba, kaip demo

kratiškai išrinkta pasaulio lietuvių išeivijos vadovybė, ryž
damasi tęsti 1949 m. birželio 14 paskelbtos Lietuvių 
Chartos nurodytų uždavinių vykdymą, tik atsižvelgdama į 
Lietuvos Nepriklausomybės atgavimą ir pritaikiusi juos 
prie naujų aplinkybių bei sąlygų, savo ketverių metų ka
dencijai skelbia tokias veiklos gaires.

1. Nekeičiamas Pasaulio Lietuvių Bendruomenės tiks
las yra rūpintis lietuvių tautos, Lietuvos valstybės ir lie
tuvių išeivijos išlikimu bei gerove.

2. Is anksčiau vykdomų dviejų pagrindinių uždavinių - 
Lietuvos laisvinimo ir lietuvybės išlaikymo išeivijoje, pir
masis pakeičiamas į pagalbą Lietuvai, o antrasis lieka 
toks pat kaip ir buvęs. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
valdyba visomis jėgomis ir turimomis priemonėmis uoliai 
stengsis tuos abu uždavinius vykdyti.

o o S <8 S S S S S a
ne visiškai laisva valia 
pabėgome ar išėjome. Bu
vome priverstini 
Su ta mintimi 
apsipratome po 
šimtmečių, ypač, kai trem
tiniais, tikra to 
prasme, vadinome 
tuosius iš Lietuvos 
ir vergų stovyklas 
tuvos. Juos dabar 
ir ^teisingai, vadiname tik
raisiais tremtiniais. Mums 
liko išeivių vardas.

Tačiau, mūsų jaunoji 
karta visai teisingai sako, 
kad jie n ė r a jokie išei
viai. Jie neišėjo iš Lietu
vos. Jie yra tiktai išeivių 
vaikai. Taigi, dabar jau 
nesame visi išeiviai. 
Todėl netikslu ir tuo vardu 
vadinti visus ne Lietuvoje, 
bet užsienyje gyvenančius, 
lietuvius ir 
tiesų, esame 
n i o lietuvi

psi/
h. n.

stoka ir t.t.,ir 1.1. To viso 
galima buvo tikėtis: demok
ratija ir gerbūvis- po ko
munistinės betvarkės 
negalėjo gimti staiga.

To,atrodo, nebuvo nori
ma suprasti. Žmonės grei
tai, deja, įsitikins, 
nė Brazauskas su 
draugais stebuklų nepada
rys. Kur jis nuves Lietuvą 
dar neaišku. Aišku tiktai, 
kad šių Lietuvos rinkimų 
rezultatai yra skaudi pa
moka ir įspėjimas pamiršu- 
siems, jog demokratijoje 
tie, kurie juos išrinko, 
gali juos ir išmesti. Už 
aroganciją ir vaikščiojimą 
debesyse, nebematarit rea
lybės, tenka užmokėti.

nori-

kad 
savo

AR VISI ESAJVIE IŠEIVIAI? 
KAIP TURĖTUME SAVE 
VADINTI?

Pokario stovyklinėje gady
nėje,dar Vokietijoje, dauge
lis save vadino tremtiniais. 
Jau tada buvo pasigirdę 
balsų, kad esą netikslu 
save vadinti tremtiniais, 
nes,girdi, niekas daugumos 
mūsų netrėmė, kad paliko
me Lietuvą patys- išėjome 
pabėgome, Todėl esą tiks
liau 
liais 
gal 
kad 
me 
kraštą palikome 
kad nenorėjome gyvenimo 
baigti okupaciniuose raudo
nųjų kalėjimuose arba ko
munistinės sovietijos gula
guose. Visa tai daugelio 

'mūsų laukė už 
norėjome gyventi 
ir nepriklausomoje 
v o 1 
nuo persekiojimų, teroro 
ir mirties. Traukėmės nuo 
bestiališko režimo, ne nuo 
savo gimtos žemės. Taigi,

save vadinti pabėgė- 
arba išeiviais.
galvojantys 

pažodžiui gal 
tremtiniai, betgi savo

Priešin- 
tvirtino, 

nesa-ir

todėl,

tai, kad 
laisvoje 

s s a- 
tėvynėje. Traukėmės 

persekiojimų,

egzilai. 
ir vardu 

keliu de- «

žodžio 
ištrem-

2 žūtį 
iš Lie- 

visi, Galileo Galilei

8-rius savo gyvenimo me
tus buvo laikomas namų 
arešte.

Įsteigta istorinė
nė ir
13 metų svarstė

lietuves. Iš 
u ž s i e- 

a i . Tad to
kiu vardu gal ir galėtume
patys save vadinti ir taip 
mus gal galėtų vadinti 
Lietuvos spauda ir žmonės? 
O gal dar tiksliau turėtu
me vadintis tiktai lietu
viais? Galų gale, tie, kurie 
visados vadinome save 
lietuviais, gyvenome Lietu
va ir 
esame- 

ma, jei 
pasakyti 
ir 1.1, lietuviai. Tik tiek.
Henrikas N a g y s

Lietuvai, tokie ir
1 i e t uv i a i . Gali- 
reikia, patikslinti, 

Kanados, JAV

A t i t ai s y t i n a:
Praeitame "NL1' numery- 

je įsivėlė keletą taisytinų 
korektūros klaidų. Straips
nio LIETUVIAI UŽSIENYJE 
JAU BALSAVO paskutinia
jame sakinyje vietoj "O 
panašūs vadai..." turi būti 
"O panašūs v a r d a i...". 
Nobelio literatūros premi
jos laureatas Derek Wol
cott gyvena Brookline (tar
ti : Bruklain), o ne Brook- 
lyn'e, kaip atspausdinta.

Apgailestaujame. "NL"

/§.m.spalio mėn.30 d. Kanados Užsienio Reikalų ministerė 
pareiškė, kad Kanados vyriausybė ragina Maskvą tęsti sa
vo kariuomenes išvedima^ iš Pabaltijo kraštų/: 
McDougall calls for withdrawal of Russian 
TROOPS FROM THE BALTICS

The Secretary of State for External Affairs, the Ho
nourable Barbara McDougall, today expressed Canada’s 
concern about Russia's decision to suspend the withdra
wal of its troops from Lithuania, Latvia and Estonia.

"Canada is urging Moscow to resume withdrawing its 
troops now. We believe that a speedy and complete pull 
out is important for European security", Mrs. McDougall 
said.

"Although we are sensitive to the practical problems 
in the return of Russian soldiers, as well as 
concerns about its minorities in the Baltic Sta- 
reject the linking of troop withdrawals with 
any other issues". The Minister added that Ca-

involved 
Russia' s 
tęs, we 
these or 
nada expects all countries, including the Baltic States, 
to live up to their C onference on Security and Co-opera
tion in Europe (CSCE) commitments with regard to mino
rity and human rights.

Canada’s position on the question of Russian troop 
withdrawals was underlined in September during Mrs. Me 
Dougall's meeting with Russian Foreign Minister Andrey 
Kozyrev at 
reiterated 
October 21 
Ottawa.
Canadian officials also 
CSCE officals' meeting in Prague next week.

For further information, media representatives 
contact: Media Relations Office, External Affairs 
International Trade Canada (613) 995-1874.

2 psi.

the United Nations General Assembly. It was 
by a senior 
and today

Canadian 
with the

intend to

official in Moscow on 
Russian Ambassador to '

raise the issue at the

may
and

VATIKANAS GALU GALE 
IŠTEISINO GALILEO

Š.m. lapkričio men. 1 
d. Vatikane, Romos Katali
kų Bažnyčios Mokslo Aka
demija, raginant popiežiui 
Jonui Pauliui II-jam, atitai
sė savo 359 metus užsitę
susį formalų mokslininko 
Galileo Galilei pasmerkimą. 
Matematikas, astronomas, 
fizikas Galileo, 
pagrindus gamtos 
buvo apkaltintas 
kai pirmasis 
panaudojęs patobulintą 
teleskopą(kuris buvo olandų 
išrastas) paskelbė, jog že
mė sukasi aplink savo ašį 
ir per 1 metus 
saulę. Galileo, 
63 m.amžiaus, 
buvo Romos 
verčiamas 
"klaidą" ir

moksli- 
teologinė komisija 

Galileo 
atvejį ir paskelbė oficialų 
sprendimą - NEKALTAS. 
Komisija priėjo išvados, 
kad Galileo dvasiškiai tei
sėjai neturėjo blogos valios 
atmesdami mokslininko 
teoriją, nes "nepajėgė at
skirti tikėjimo nuo senojo 
kosmologijos supratimo"- 
biblinės vizijos- kad Žemė 

esanti viso pasaulio centru. 
/"Dievas sutvėrė žemę ant1 
tokių pamatų, kurie nieka
da nebus pajudinami",- 
rašoma Biblijoje/. Anot 
Komisijos, to meto teisėjai 
nesugebėjo suprasti nerai- 
dinę Rašto prasmę ir bijojo, 
kad pasklidus Galileo idė
joms, sumenkęs Kataliky
bės tradicija ypač tuo lai
ku, kai prasidėjo protes
tantų, Liuterio ir Kalvino 
reforminis judėjimas.

padėjęs 
mokslams, 
herezija, 

istorijoje,

apskrieja 4 
būdamas

1633 m.
Inkvizicijos 

apgailėti savo
paskutiniuosius

Inkvizicija nepasmerkė 
Galileo sudeginti, nes jis 
nenoromis sutiko, kad gal 

klydo, tačiau, išeidamas 
teismo 
dėl to,

jis 
iš 
vis

salės, pasakė:"O 
ji sukasi". b.

KĄ RAŠO APIE BALSAVIMUS LIETUVOJE MONTREAL1O
THE GAZETTE: spalio 27 d. laidoje žurnalistė Juliet 

O Neill ("Southam News") rašo:
" VILNIUS, LITHUANIA - Buvę komunistai vėl iškilo 

Lietuvoje vykstančių pirmųjų po-sovietinių rinkimų išda
voje, palikus Vytautą Landsbergį ir nepriklausomyoės ju
dėjimų Sąjūdį pritrenktus dėl pralaimėjimo.

Algirdas Brazauskas, buvęs Lietuvos Komunistų parti
jos vadas, numatė, kad jo Lietuvos Demokratinė Darbo 
Partija laimės parlamente 75 vietas iš 141 vietų prieš 
dvi savaites.

Balsuotojai taip pat pasisakė už naują konstituciją, 
kurios projektas AT buvo patiektas ir atspausdintas laik
raštyje. Prezidentiniuose rinkimuose gali būti siūlomas 
kandidatu A. Brazauskas ekstrovertiškas (back slapping 
style) populiarus vadovas , kuris sakosi geriausiai žinąs, 
kaip derėtis su Maskva, prieš Landsbergį. Pastarasis ra
maus būoo, 60 metų amžiaus, muzikos profesorius, vado
vavęs Lietuvos taikingoms grumtynėms, atgaunant Nepri
klausomybę, nepajėgė užtikrinti ekonominės lygsvaros.

Brazauskas, kuris buvo pirmasis Komunistų Partijos 
vadas, atsiplėšęs nuo Maskvos ir kuris stipriai pritarė ir 
rėmė Nepriklausomybę, tuojau pažadėjo rūpintis Lietuvos 
valstybingumu ir reikalauti, kad pasilikusieji Sovietiniai 
daliniai, dabar kontroliuojami Rusijos, būtų atitraukti. 
Balsuotojai priskyrė Opozicijos statusą Landsbergio vado
vaujamam Sąjūdžiui, kuris faktinai buvo išbraukęs iš par
lamentinio žemėlapio komunistus prieš 2 metus. Lands
bergis nedelsdamas atmetė Brazausko siūlymus sudaryti 
koalicijos vyriausybę".

Toliau žurnalistė sako, kad manoma, jo^ socialdemo
kratai prisidės prie Darbo Partijos ir Krikščionys Demo
kratai (irgi laimėję keletą vietų). Centrinio bloko kandi
datai, kurie buvo tikimasi, prisijugs prie Sąjūdžio nauja
jame parlamente, neužtikrino pakankamai populiarumo, 
kad laimėtų parlamente kokią vietą.

"Toks balsavimas, atrodo, buvo reakcija prieš ekonomi
nes krizes, kurios atšaldė kaimų gyventojus vis didėjant 
žemdirbystės sunkumams, o miestų gyventojai sutrikę dėl 
infliacijos ir energetikos tiekimo.

Kuro trūkumas ypač akivaizdus sostinėje Vilniuje, kur 
tiktai vienas kitas automobilis matomas gatvėse, šiltas 
vanduo normuojamas ir apšildymo nėra daugelyje būtų ir 
įstaigų, aroa jis yra visai menkas, nors oras atšalęs že
miau nulio.

Beveik trečdalis Lietuvos įmonių yra uždarytos.
Nors Maskva dabar laikinai pradėjo atgabenti siuntas 

už rublius, Landsbergiui nepavyko užsitikrinti ekonominio 
kooperavimo su Rusija, kas sukėlė nerimą žmonėse, kurie 
supranta, kad nežiūrint nepriklausomybės, nedidelei valsty
bei reikia palaikyti sveikus ekonominius santykius su savo 
didžiuliu kaimynu.

A. Brazauskas pareiškė, kad jis sieks geresnių ekono
minių santykių su Rusija, kad atitaisytų, kaip jis pavadi
no, Lietuvos, ekonominę "disaster". (Ar nėra dar didesnės 
"disaster" Rusijoje? Red.) Tačiau jis įspėjo: "Mes nepa
žadame per naktį aukso kalnų". b.

3. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba pasilieka 
nuomonės, kad tauta tegali išlikti ir geriausiai tarpti tik 
susiorganizavusi į savarankišką valstybinę organizaciją, 
todėl remia 1990 m. kovo mėn. 11 d. atsikūrusią Nepri
klausomos Lietuvos demokratišką valstybę ir jos demokra
tiškai išrinktą vadovybę. O tai reiškia, kad PLB valdyba 
nesieja savęs nė su kokia nors viena politine partija, 
grupe_ ar judėjimu, nei su kokia nors viena idėja bei pa
saulėžiūra, nei su kokia nors viena religija. Jos veiklos 
pagrindinis tikslas ir darbų atrama yra Nepriklausomos 
Lietuvos Valstybė ir už jos ribų gyvenančių tautiečių 
Lietuvybė.

4. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba taip pat 
mano,* kad ir išlaikymas tarp už Lietuvos valstybės gy
venančių tautiečių lietuvybės, kurią sudaro lietuvių kalba, 
būdas, kultūra, papročiai, tradicijos, tegali būti paveikūs 
tik visiems lietuviams susibūrus į vieną bendrą junginį, 
kur visi, nusistatę bendras veiklos gaires ir periodiškai 
jas įvertindami, persvarstydami bei pritaikydami prie 
laiko bei sąlygų, galėtų kartu dirbti, bendrauti, bendra
darbiauti, vieni kitiems padėti. O tokia jungtis kaip tik 
ir yra Pasaulio Lietuvių Bendruomenė.

5. Todėl savo kadenciją pradėdama, 
čia visus už Lietuvos ribų gyvenančius 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės šeimą 
ruomenes bei kitus padalinius ir dirbti 
ordinuojamą bendros vadovybės, demokratiškai visų 
Lietuvos ribų gyvenančių lietuvių išrinktos Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės valdybos, neatsisakant savo savarankiš
kumo ir suprantant, kad bendradaroiavimas tegali būti pa
grįstas tik bendruomeniško solidarumo principais, toleran
cija ir abipusiu sutarimu.

6. PLB valdyba, visomis jėgomis remdama demokra
tiškai išrinktą Nepriklausomos Lietuvos Respublikos vado
vybę ir pati teikdama arba ieškodama paramos Lietuvai, 
Lietuvos Seimą, Vyriausybę, visas organizacijas ir pavie
nius žmones kviečia atsižvelgti į išeivijos bei jos vadovy
bės puoselėjamus tikslus, padėti jų siekti ir bendrauti su 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba, kaip su vyriau
sia už Lietuvos ribų gyvenančių lietuvių taip pat demok
ratiškai išrinkta vadovybe.

PLB valdyba kvie- 
lietuvius jungtis į 
per Kraštų Bend- 
bendrą darbą, ko- 

už

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės įvairios vadovybės, 
padaliniai bei pavieniai išeiviai visomis jėgomis ir ištek
liais uoliai darbavosi dėl Lietuvos nepriklausomybės atga
vimo savo gyvenamuose kraštuose, visada jausdamiesi 
esantys tos pačios lietuvių tautos ir tos pačios, daugelio 
Vakarų valstybių niekada sovietams nepripažintos, Lietu
vos valstybės dalis, niekada neatsisakę nei pareigų, nei 
teisių. Todėl ir mano, kad Lietuvai nepriklausomą valsty
binį vyksmą sukliudžiusių jėgų atsikračius, už jos ribų 
gyvenantieji lietuviai turi turėti tokias pačias teises Lie
tuvos valstybėje, kaip ir jos ribose gyvenantieji žmonės, 
nepaisant į kokias valstybines ar kitas organizacijas išei- 
viškas gyvenimas juos būtų įjungęs.

7. Po penkiasdešimt metų vergijos ir sunkios lietuvių 
tautos kovos Lietuvos žemėje ir nuolatinio darbo už jos 
ribų pagaliau laimėjome Lietuvai nepriklausomybę ir da
bar visomis jėgomis turime ją išlaikyti, apginti, rūpintis 
jos pažanga, gerove, visapusišku gyvenimo sužydėjimu 
visiems jos žmonėms.

Bet yra ir išeivija, ir kiti už Lietuvos ribų gyvenantie 
ji lietuviai. Tik maža jų dalis tegrįš į Nepriklausomą Lie
tuvą. Visi kiti liks gyventi tarp kitataučių. Gims ir augs 
naujos kartos. Jos turi būti lietuviškos, ir tokias jas išlai
kyti yra mūsų visų - ir Lietuvos, ir už jos ribų gyvenan
čių lietuvių - pareiga. O ją tegalime atlikti tik visi 
glaudžiai bendradarbiaudami, kartu dirbdami, vieni kitiems 
padėdami, vieni į kitus atsižvelgdami, susiprasdami, bū
dami tolerantiški, pakantūs, vieni Kitus gerbdami.

Tepadeda mums Dievas tokiais būti, taip gyventi ir 
kartu bendrai dirbti.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba: Bronius Nai
nys - pirmininkas; Rimas Česonis, Kostas Dočkus, Vacys 
Garbonkus, Vytautas Kamantas, Dr. Petras Kisielius, Ba- 
niute Kronienė, Milda Lenkauskienė, Paulius Mickus, Dr. 
Vitalija Vasaitienė. Lemont, 1992, spalio 24 d.

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.

Aukas siųsti: Lithuanian-Canadian Foundation, 
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A6.
Žinoki tn e kad;

FONDO TIKSLAS - LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



ESTIJA PO RINKIMU
Latvių savaitraščio LATVIJA AMERIKA reportažas apie 
Estiją

Toronte leidžiamo šio latvių laikraščio 1992 m. 
43 numeryje LeoŠvarcs rašo apie politinę padė
tį Estijoje po š.m.rugsėjo mėn.20 d. įvykusiy parlamento 
(estiškai RIIGIKOGU) rinkimų. Estija nesusvyravo: buvu
sių komunistų grupuotės tegavo mažumą balsų_ ir 101 
atstovo parlamentan išrinko jų tik 29 atstovus.TĖVYNES 
(est.ISAMAA) grupuotė ir jai pritariančios partijos išrin
ko į parlamentą virš 60 atstovų, taigi, absoliučia daugu
mą. Visai kitaip negu Lietuvoje. Estijos ekonominė pa
dėtis nėra geresnė už Lietuvos. Estijoje daug daugiau 
rusų kolonistų ir Maskva nemažiau sabotuoja ir terori
zuoja mažąją Estiją. Estija nepakriko. Prezidentu jau 
išrinko vakarietiškos ir nepriklausomos nuostatos diplo
matą ir rašytoją Lennart'ą M e r i, ne buvusį Estijos 
komunistų partijos vadą ir Aukščiausiosios Tarybos pir
mininką Arnold'ą Ruutel'j, kaip buvo spėliojama užsieny
je. Š.m.spalio 5 d. Merį išrinko Estijos parlamentas savo 
pirmajame posėdyje 59 balsais prieš 39 (šie balsavo už 
Ruutel'j).

Spausdiname LATVIJA AMERIKA reportažo ištrau
ką vertimą:

"Pirmieji demokratiški rinkimai atstatytos Estijos 
parlamentan jau praeitis. Išrinktųjų, sąraše nesimato ne 
vienos rusiškos pavardės. 101 atstovo daugumą sudaro 
dešiniojo sparno partijos: TĖVYNĖS koalicijos 29 atsto
vai, Estijos Tautinės Nepriklausomybės partijos 10 atsto
vų, Estijos Piliečių partijos 8 atstovai, Sodiečių Centre 
partijos ir Socialdemokratų, kurie taip pat palaiko deši
nįjį sparną, 12 atstovų ir dar keli atskirai išrinktieji 
atstovai. Jų iš viso yra daugiau negu 60.

Kairiųjų grupę sudaro buv. AT pirmininkas ir buv. 
Estijos Komunistų vado A.Ruutel'io SAUGIŲ NAMŲ koa
licijos 17 atstovų, TAUTOS FRONTO koalicijos 12 at
stovų ir dar kelių mažyčių grupelių keli atstovai.
... Iš 677.930 užregistruotų rinkėjų, rinkimuose dalyvavo 
453.339 rinkėjai, taigi 67.5%. Išrinktųjų tarpe yra buvu
sio pirmosios Nepriklausomos Estijos prezidepto K.Pets'o 
vaikaitis Matti Pets, gavęs iš visų TĖVYNĖS grupuotės 
kandidatų daugiausia balsų. Sekantis to sąrašo, surinkęs 
daugiausia balsų, yra ryžtingasai estų laisvės kovotojas 
Enns Tarto, ilgai kalėjęs sovietų vergų gulaguose. Kitas 
tarptautinėje spaudoje aprašytas Estijos laisvės kovotojas 
Mart Nikius, išrinktas iš dešiniosios ESTIJOS PILIEČIŲ 
partijos sąrašo.
... Žvelgiant į rinkiminę veiklą, ją galima taip trumpai 
apibūdinti: kaip yra įprasta, kandidatai kalbėjo susirinki
muose ir mitinguose. Ypatingai puošniai ir išlaidžiai 
buvo pravesta kairiųjų (Savisaar'o) koalicijos propaganda 
- su dainų ir šokių ansambliais ir spalvingomis dekoraci
jomis... Ir Ruutel'io SAUGIŲ NAMŲ grupuotė galėjo 
sau , leisti nusipirkti dideles reklamas laikraščiuose ir 
radiofone. Miestų namų sienos, mūrai ir tvoros buvo 
apklijuoti kairiųjų plakatais. Estijos Tautinės Nepriklau
somybės partijos ir didelė dalis TĖVYNĖS koalicijos 
plakatą paprastai kitos dienos rytą būdavo nuplėšyti,kaip 
paaiškindavo valdžios pareigonys, "nežinomu" chuliganų.

Estijos televizija rinkiminių skelbimu nepriėmė, nors kai
riųjų partijų kandidatams buvo leidžiama ištisas savaites 
nuo 9:20 iki 11:00 vai.vakaro diskutuoti rinkiminėmis 
temomis. (Nežiūrit tokio šališkumo, kairieji Estijoje rin
kimus skaudžiai pralaimėjo. Mano pastaba.h.n.).
... Iš viso, labai aišku, kad dešiniojo sparno partijos 
laimėjo ir prezidento, ir parlamento rinkimus. Kadangi 
didžiausia dauguma partijų ėjo į balsavimus sudariusios 
koalicijas (į jas susijungė 3,4 kartais ir 5 partijos), sun
ku pasakyti, kuri partija gavo daugiausia balsų. Tiktai 
drąsiai galima teigti, kad Estijos Tautinės Nepriklauso
mybės partija, kuri i rinkimus ėjo viena pati, išrinkusi 
10 atstovų,- laimėjo įsidėmėtiną pergalę. Ji susilaukė 
ypatingo populiarumo estų, gyvenančių užsienyje, tarpe. 
Didelė dalis estų politinių ir visuomeninių veikėjų užsie
nyje yra šios partijos nariai arba rėmėjai. Vienas iš 
dviejų estų, gyvenančių užsienyje ir išrinktų j parlamen
tą yra šios partijos narys. Tai Amerikos Estų Tautinio 
Komiteto valdybos narys ir New York'e leidžiamo estų 
laikraščio VABA EESTI SONA anglų kalbos puslapio re
daktorius Jaak Roosaare.
... Užsienio estų politines pažiūras labai gerai nusako 
rinkimų statistika. Daugiausia užsienio eštų balsavo Ka
nadoje. Prezidento rinkimuose dalyvavo 2792 rinkėjai. 
Už Meri balsavo 1464, už kandidatą Lagli Parėk 814, 
ir 1.1. (Mano pastaba: visuotiniuose pirmuose rinkimuose 
joks kandidatas j prezidentus nesurinko reikiamos daugu
mos, todėl prezidentą vėliau išrinko parlamentas. Estijos 
prezidento postas yra tiktai reprezentacinis, be ypatin
gos galios. Lietuvos prezidentas turės žymiai daugiau 
galios, nors, pagal naująją priimtą konstituciją, daugiau
sia galios turės Seimas, h.n.).

Estijos parlamento rinkimuose Kanadoje dalyvavo 
2709 estai. Iš jų 1247 balsavo už TĖVYNES koaliciją, 
1074 už Estijos Tautinės Nepriklausomybės partiją, 80 
už Tautos Fronto koalicija, 85 už Ruutel'io SAUGILL 
NAMŲ grupę, ir 1.1. JAV-se balsavo2180 estų. Už TĖ
VYNĖS koaliciją balsavo 864, už RTNP 1024, už TAUTOS 
FRONTA41,už SAUGIUS NAMUS 27ir1.1. Švedijoje balsa
vimuose dalyvavo 2285 estai ir Australijoje - 1109.
... Rusijos parlamentas, Užsienių Reikalų ministerija 
ir spauda po šią rinkimą Estijoje dar labiau sustiprino 
melų propagandą prieš Estiją. Toji melaginga šmeižtu 
kampanija pasiekė kaikurių JAV didžiųjų laikraščių pus
lapius, kaikurių diplomatų ausis ir net JT ir Europos 
Bendrijos forumus... Pačioje Estijoje buvę Aukščiausios 
Tarybos deputatai rusai (Aksinin, Kuznecov, Israeljan, 
Lebedev, Gusjev, Panfilov ir kt.) pareiškė, kad jie at
stovaus savo rinkėjus iki 1995 metų. Jie įsteigė savotiš
ką "Estijos Regijono Savitarpinę Aukščiausios Tarybos 
Deputatų Tarybą", kuri, anot jų, kelsianti viešumon ma
žumą persekiojimą ir diskriminaciją Estijoje, ne tiktai 
Rusijos rusų spaudoje, bet ir tarptautinėse sferose. Ypa
tingai intensyviai ėmė darbuotis didžiausias Estijos (taip 
pat Latvijos ir Lietuvos, h.n.) neapkentėjas, taip vadina
mos Rusijos Liberaldemokratų partijos vadas Žirinovski's - 
Jis, susidėjęs su revoliucionierumi Volski'u, nes šis turįs 
artimus ryšius su Estijos rusais ir komunistais. Estijos 
laikraščių žiniomis, Žirinovski'o-Volski'o grupė planuojan
ti įvairias provokacijas naujai išrinktajame Estijos parla
mente.

Žirinovski's prieš kelis mėnesius viename rusų 
susirinkime Narvos mieste, Estijoje, prisiekė visus estus 
suvaryti į jūrą, kad jie plauktų į Suomiją. Jų vietas 
tada užimsią rusai..."
1992. XI. 4 d.

Estijos sostinės Tallinn'o senamiesčio detalė

talkininke nuo 
mėn. 1 
muzikologes 

Nomickaites to sky- 
vadovavimą.

Dėkodami Ed. Šulaičiui 
už jo pastovų rūpinimąsi 
Vlado Jakubėno kūrybos 
populiarinimu Lietuvoje, 
laukiame gaidų siuntos su 
instrumentine šio kompo
zitoriaus kūryba.

Pastaba. Šio laiško auto
rė, kuri dirba Muzikos ir 
Teatro muziejuje Vilniuje, 
iki šioliai buvusi VI. Jaku
bėno Draugijos Vilniaus sky. 
riaus talkininke nuo šių 
metų rugsėjo mėn. 1 d. 
perėmė iš 
Ritos 
riaus

JAU NĖRA MARQUETTE 
PARKU "PARAMOS"

vien tik Marquette

Taip baigtas L.Švarz'o reportažas. Verta ir bū
tina paminėti, kad šitokio fanatiko kaip Žirinovski's, 
klausosi Vakarų pasaulis ir nori mokyti ir net pasmerkti 
...Estiją. Ji neva nepaisanti Žmogaus Teisių ir skriau
džianti rusų kolonistus. Argi estai neturi teisės gintis 
ir imtis visų demokratiškų priemonių, kad netaptų ma
žuma savo pačių žemėje? Kas kvietė rusų kolonistus 
ir partiečius Estijon? Tiktai ne patys estai, kurių tautą 
beveik išnaikino rusiškasis komunizmas. Kodėl JAV ir 
vakariečių media nešaukė tada, kai milijonai kitų tauty
bių buvo žudomi sovietiniuose vergų lageriuose? Kur 
tada buvo šie žmogaus laisvių gynėjai ir skelbėjai? Ko
dėl šiandien tokiems įvairiems žirinovskiams ir kitiems 
panašaus plauko rusams imperialistams dabar turėtų 
aiškintis Estija, Latvija ir Lietuva? Kodėl nešaukiama 
garsiau Jelcin'ui sulaužius sutartą žodį ir nebenorinčiam 
išvesti iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos okupacinius buv. 
sovietinės armijos dalinius?

Visa tai labai primena tuos laikus, kai įvairaus 
raudonumo žmonijos taikos ir meilės "apaštalai" slankio
jo didmiesčių gatvėmis, rėkavo prie JAV ir kitų Vakarų 
šalių ambasadų ir konsulatų, bet nė vienas jų niekad 
neprotestavo prie Sovietų Sąjungos ambasadų dėl žudomų 
estų, latvių, lietuvių, lenkų, ukrainiečių ir daugelio kitų 
Sibiro dykynėse. Jų buvo ir tebėra mūsų tarpe, tų aša
rotojo už rusų, lenkų, tuteišų teises dabartinėje Lietuvo
je, bet nenulašinančių nė vienos ašaros dėl lietuvių ma
žumų,persekiojamų Lenkijoje ir Rusijoje. Nenustebkime , 
jeigu jie ims pritarti žirinovskiams ir volskiams... mus 
pavadinę ultra patriotais... h.n.

Ne 
Parko lietuviai gyventojai, 
bet ir v- • 
kagoje 
ges stambios, 
gyvavusios maisto ir gėri
mų parduotuvės PARAMOS. 
Ji gana tyliai baigė savo 
egzistenciją š.m. liepos 
mėnesį, ir tai nebuvo ne
lauktas įvykis, bet surištas 
su lietuvių mažėjimu toje 
kolonijoje.

Jau ilgas laikas buvo 
kalbama apie galimą užda
rymą, bet savininkas vis 
nesusitardavo su pirkėjais, 
o be to, bet kam ir neno
rėjo parduoti. Kaip prane
šama, dabar tose patalpose 
įsikurs medicinos centras, 

savininkais
J. JANU- 
J. MAŽEI- 

išsikėlus į 
laiką PA-

tautiečiai visoje Či- 
bei apylinkėse pasi

ilgę laiką

PARAMOS 
yra buvęs žurn. 
SA1TIS kartu su 
KA. Pirmajam 
Floridą, jau ilgą
RAMOS savininku buvo tik 
vienas Mažeika su žmona 
Aniceta. Čia tautiečiai 
galėjo nusipirkti ne tik 
maisto ir gėrimų, bet ir 
lietuviškos spaudos - laik
raščių bei žurnalų, kurios 
čia buvo labai gausu iš 

• viso pasaulio. Čia buvo ir 
tautiečių susitikimo vieta, 
nes_ atvykę’apsipirkti, tau
tiečiai turėdavo progos 
pasikalbėti su pažįstamais 
bei draugais. Dabar jau 
tas viskas praeityje.

Lietuviško maisto dar ga
lima nusipirkti 
krautuvėse, 
likę, tačiau 
ilgai ir jos
manyti, jog dabar tautie
čiai jau ne taip 
kitos rasės f ' __ r
kad anksčiau mūsų tatiečiai 
darydavo ir neužleis gražio
jo Marquette Parko juoda- 
odžiams.

VI. Jakubėno drau-komp.
susitikus Biržuose praėjusį

Muz. Irena Skomskienė, naujoji 
gijos Vilniaus skyriaus vadovė, 
pavasarį su VI. Jakubėno gimtojo miesto veikėjais. Vidury
je komp. Jakubėno jaunystės draugė A. V. Balčiauskienė, 
kairėje - ligšiolinė draugijos Vilniaus sk. vadovė R. No- 
mickaitė. Nuotr. Ed. Šulaičio

po vasaros pertraukos pra
dėjusi rudens ratą, vėl gra
žiai pirmauja. įveikusi Wau
conda miesto komandą, ji 
sužaidė lygiomis su SCHWA- 
BEN ir ROYAL WAWEL 
vienuolikėmis. Tada sekė 
dvi pergalės prieš stiprias 
komandas - buvusį čem
pioną EAGLES (4-z) ir 
MAROONS (1-0).

Š.m. spalio 10 d. Lemon- 
te buvo vėliausias susitiki
mas prieš stiprią PEGA
SUS vienuolikę (prieš ją 
buvo pralaimėtos vieninte
lės šių metų pirmenybių 
rungtynės). Šį kartą pralai
mėjimo išvengta ir pats 
susitikimas baigėsi taikiai 
- be įvarčių. Taigi, pasida
linta po vieną taŠKą, kas 
LITUANICAI visai priimti
nas rezultatas. Dabar mū
siškiai toliau pirmauja 
"Metropolitain" lygos aukš
čiausioje divizijoje su 21 
tašku ir 23-11 įvarčių san
tykiu (net 11 įvarčių yra 
įmušęs vienas žaidėjas 
R. Urbonavičius). Antroje 
vietoje eina UNITED SERBS 
19 tšk., o trečioje irgi su 
19 tšk.- EAGLES. Po jų ri
kiuojasi PEGASUS, SPAR
TA ir kt. Paskutinėje vie
toje stovi Wauconda mies
to futoolininkai, kuriems 
atrodo, teks grįžti į I di
viziją.

Kaip atrodo, LlTUANICA 
šiemet pirmą kartą per sa
vo 42 metų gyvavimą yra 
arčiausia meisterio vardo. 
Rašant šias eilutes, buvo 
dar liKusios trejos rungty
nės, iš kurių bent dvejas 
laimėjus, mūsiškiams už
tektų taškų čempione titu
lui užtikrinti.

Reikia pažymėti, jog 
prie šio gero pasirodymo 
daugumoje prisideda žaidė
jai iš Lietuvos (jų žaidžia 
8) ir jų nuopelnu, kaip at
rodo, gal bus pasiekti se
niai laukti laurai. Tad rei
kia palinKČti mūsiškiams 
sportinės sėkmės ateinan
čiose trejose rungtynėse. O 
mūsų publika turėtų futbo
lininkus paremti ir mora
liniai ir materialiniai, ka
dangi pajėgios komandos 
išlaikymas brangiai kainuo
ja. E.Š.

DĖMESIO:

KANADA SUTEIKIA 
AMNESTIJĄ GINKLŲ 
LAIKYTOJAMS

Nuo š.m.lapkričio mėn. 
1-30 d.d. galima į bet ku
rią policijos stotį atiduo - 
ti nebenorimus laikyti gink
lus, arba juos laikant ne
legaliai ,ir nebūti už tai 
baudžiamiems. Galima at
sikratyti sprogstamąja me
džiaga ar kitais uždraus
tais ginklais./Skelbimas 
žemiau/.

LIETUVOS CHORVEDŽIŲ 
DŽIAUGSMUI
Rašo muz. Irena Skoms- 
kienė iš Vilniaus.

Lietuvių chorinės chres
tomatijos III dalyje (išl. 
Vilniuje, VAGOS leidyklos 
1969 m.) yra tik dvi Vlado 
Jakubėno dainos: "Ko žilas 
ožys bliovė" (harmonizuota 
dzūkų liaudies daina) ir 
originali "Vai eičiau" (M. 
Putino žodžiai). Tai ir vis
kas, ką Lietuvos chorve
džiai iš VI. Jakubėno kury 
bos turėjo per visą soviet
metį.

1991 m. vasarą, Edvar
dui Šulaičiui įkūrus Vlado 
Jakubėno Draugijos skyrių 
Vilniuje, atsirado galimybė 
artimai pažinti visą voka
linę VI. Jokubėno kūrybą, 
kuri jau randasi Lietuvoje.

Taigi, Lietuvos chorve
džiai gales netrukus pra
turtinti (kopijų pavidale) 
savo vadovaujamų chorų re
pertuarą VI. Jakubėno dai
nomis, kurių tarpe nėra nė 
vieno menkaverčio kūrinio.

Pagaliau pralobome ir 
bažnytine šio kompozito
riaus muzika, skirta evan
gelikų bei liuteronų baž
nyčioms. Netrukus ir ten 
skambės šie choralai, o 
stambios formos kūrinių 
pasiūlysime profesionalų 
chorams, kad būtų galima 
įamžinti plokštelėje.

delikatesų 
kurių dar yra 
nežinia, kaip 

gyvuos. Reikia

issigąs 
žmenių, kaip

ČIKAGOS "LITU A NICOS" 
FUTBOLININKAI PIRMOJE 
VIETOJE ----------------

Jau buvo rašyta, kad 
LITUAN1COS futbolo ko
manda šių metų pavasa
rio ratą Daige pirmąja, o

CANADA'S FIREARMS 
AMNESTY

November 1 to 30, 1992

w
ew lew 
w I.

Find out more about the 
Firearms Acquisition 

Certificate, safe storage, 
restricted and prohibited 

weapons or other parts of 
the firearms law that 

concern you. Ask your 
local police for brochures.

■ Department of Justice Ministėre de la Justice 
Canada Canada

1 hink gun safety. Make it count.
The new firearms control law gives everyone 

the chance to turn in unwanted or illegal guns 
and register restricted weapons without fear 
of prosecution for possession offences during the 
amnesty. The amnesty means you can also 
dispose of any prohibited weapons, explosives 
or ammunition.

Too often, forgotten or neglected guns can lead 
to a tragedy.

The amnesty is an ideal opportunity to get rid 
of weapons you no longer want.

Taking advantage of the amnesty is easy. 
Simply unload the gun and turn it over to your 
local police. If there is the slightest risk or if 
you have any questions, call your local police.

Make it happen for the safety of you and 
your family.

SAFETY

Canada
3 psi.



Vasaros Vinjetės
ŠIOKIADIENIAI LIETUVOJE

Nijolė Bagdžiūnienė
x / tęsinys/

Dar vienas pavyzdys, 
kaip galima ir kaip, tie
siog, nenorima užsidirbti 
daugiau pinigų. Vilniuje 
yra atsidariusios dvi foto 
studijos. Čia už labai di
delę sumą pinigų, būtent 
340 ro., per 5-10 minučių 
padaromos 4 nuotraukos, 
reiKalingos pasams. Šitokia 
suma eiliniam Lietuvos 
gyventojui yra labai didelė, 
gi atvažiavusiam turistui 
yra nedaug. Mes, atvažia
vę į Lietuvą, tuo laiku sku
bėjome išsiimti savo lietu
viškus pasus, nes artėjo 
balsavimai dėl kariuome
nės išvedimo iš~ Lietuvos. 
Reikėjo kuo greičiausiai pri
statyti su kitais dokumen
tais ir nuotraukas, nes 
atsivežtosios iš Kanados, 
pasirodo, neliko. Mums 
buvo paaiškinta, kad nuo
traukų reikia naujų, nes 
mūsų nuotraukose už mūsų 
matosi uždanga (čia, aišku 
yra ne kas kita, kaip dar 
komunistinės taisyklės nuo
traukų atžvilgiu). Ką gi, 
reikia kreiptis į minėtą 
studiją ir kuo greičiau pri
statyti norimas nuotraukas. 
Nueinu į vieną iš tų stu
dijų - čia aišku, didžiausia 
minia žmonių. Palaukiu ko
kią valandą laiko ir staiga 
viskas užsidaro dviem va
landom, nes matote, yra 
pietų pertrauka. Jeigu žmo
nės čia uždirba, sakykim, 
per 10 minučių po 340 
rublių, tai kiek tų pinigų 
prarandama per tas dvi 
pietų pertraukos valandas? 
Ir šie pinigai eina juk ne 
į komunistinės valstybės 
iždą, bet į privačias ran
kas.

Visai kitas dalykas yra 
tada, Kai atsistojęs prie 
kiosko lauki savo eilės nu
sipirkti laikraštį ir prieš 
pat tave~ uždaromas lange
lis sų iškaba, kad ^atvežti 

.išrūšiavimui laikraščiai'3 H* 
tik pb to vėl bus aptar
naujami pirkėjai. Ta parda
vėja gali v sau rūšiuoti 
tuos laikraščius tiek laiko, 
kiek jai patinka, nes ne
bėra prasmės laukti atida
rant tą kioską. Čia jai al
ga mokama valdžios, tad 
nėra kos skubėti, bet dvi 
valandas pietauti ir praras
tu gal tūkstančius rublių 
už nuotraukas ar ir už ką 
kitą, tiesiog neįtikėtina.

įdomūs buvo praeiti ke
liai atgaunant savo piliety
bę ir tuo pačiu lietuvišką 
pasą. Nepasakyčiau, kad tu
rėjau ypatingų sunkumų, 
bet įdomumo tai užteko. 
Pavyzdžiui, pasų skyriaus 
viršininko sekretorė (ar 
kaip kitaip vadinama to 
skyriaus tarnautoja) manęs 
labai aiškiai paklausė, kaip 
aš norėčiau, kad mano pa
vardė pase būtų užrašyta: 
Bagdžiūnas ar Bagdžiūnie
nė. Kas gi nenorėtų turėti 

.savo pasą, lietuvišką, pilna 
to žodžio prasme, ir aš, 
aišku, atsakiau: Bagdžiū
nienė. Tarnautoja, tiesa, 
man labai maloniai ir gra
žiai paaiškino, kad viskas 
būtinai bus taip ir pada
ryta. Kai po kelių dienų 
grįžtu į tą pačią įstaigą, 
mane nusiunčia pas virši
ninką tūlą Minkevičių, 
kuris man pasako, kad taip 
kaip aš noriu, mano pavar
dė nebus įrašyta, o bus tik 
Bagdžiūnas. Kadangi aš 
pati to klausimo visai ne
kėliau, tai man nesvarbu, 
kaip jie man tą pavardę 
įrašys. įdomu tik tai, kad 
tokioje rimtoje įstaigoje 
vienas tarnautojas tau 
aiškina taip, kitas visai 
kitaip... Tas pats viršinin
kas man paaiškino, kad ir 
mano atsivežtos iš Kana
dos nuotraukos yra nieKam 
tikusios ir dar pridūrė, kad 
jeigu aš dar turiu pinigų, 
kantrybės ir laiko, tai jau 
ir tą pačią dieną galėčiau 
pasidaryti nuotraukas ir 
gauti pasą. Iki balsavimo 
dar buvo likę apie pora 
savaičių laiko, todėl, netu

rėdama kur skubėti, aš tam 
viršininkui atsakiau, kad 
turiu pinigų ir laiko, bet 
neturiu kantrybės, tad 
ateisiu kitą kartą. Šalia 
manęs stovėjusi sekretorė 
garsiai nusijuokė, viršinin
kas pyktelėjo, tik nežinau 
ant ko, ar ant manęs už 
tokį atsakymą, ar ant tos 
sekretorės už nusijuokimą, 
bet išsiskyrėme neblogai ir 
jau kitą savaitę gavau 
pasą, kurį pirmą kartą 
paėmusi į rankas, pabučia
vau. Tarnautoja, kuri išda
vė man pasą, apsiašarojo, 
o aš nieko kito nebegal
vojau, kaip tiktai, kad esu 
be galo laiminga gavusi jį 
Lietuvoje - krašte, kur gi
miau ir kur iš manęs buvo 
atimta šventa teisė būti 
savo tėvynės piliete. Ir 
nuo šio momento pajutau, 
kaip atsistojau ant tikro
sios savo žemės, kurioje 
nebebijau laisvai važinėti, 
vaikščioti, juoktis ir kalbė
ti, nebesidairant į šalis.

Gal niekada taip nebuvo 
turistams iš užsienio gerai 
Lietuvoje, kaip šiais me
tais, ypač iš finansinės 
pusės. Kad ir aukštos kai
nos visur, bet rublio vertė 
yra nepaprastai žema, 
todėl issikeituš pinigus, 
tie, kurie nuvažiuoja ilges
niam laikui, gali puiKiai 
pragyventi už labai nedide
lę sumą dolerių. Kad ir 
toks faktas: išvažiuojant iš 
Lietuvos, aplankėme gar
sųjį ir krauju nuplautą Vil
niaus Televizijos bokštą. 
Čia gidė aprodė patalpas 
viduje, paaiškino visiems 
tragiškojo Sausio įvykius 
1991 metais, atsakinėjo į 
gausius lankytojų klausi
mus. Po to visi buvo pa
kelti į restoraną, pavaišin
ti pietumis. Pasigrožėjom 
nepaprasta Vilniaus - Gedi
mino miesto - panorama. 
Visas šis malonumas šešiems 
žmonėms kainavo apie 5 
kanadiškus dolerius. Nors 
vasarą ir nemažai turistų, 
tačįąu sut rezįeryaęijpmis 
nemalonumų neturėjome ir 
jas pabarėme mums pato
giu laiku. Gal todėl, kad 
tas visąs vienkartinis bokš
to aplankymas trunka tik 
apie 40 minučių.

Kas liečia suvenyrus, jų 
yra gausu įvairiose krautu
vėse, tiek privačiose, tiek 
ir valstybinėse. Valstybi
nėse krautuvėse kai kas iš 
gintaro ir paveikslai dauge
liu atvejų yra parduodami 
už valiutą. Čia jau Kainos 
yra aukštesnės. Tačiau tie 
dalykai, kurie yra pardavi
nėjami už rublius, turis
tams yra labai prieinamo
mis kainomis.

Vilnius turi tokias dvi 
gatves, kurios yra labai 
įdomios ir turtingos savo 
suvenyrais ir išvis - žmo
nių susibūrimais. Pirmoji- 
tai Pilies gatvė, kuri tie
siai nuo Gedimino Pilies 
iki Aušros Vartų bažnyčios. 
Šioje gatvėje yra įsikūrusi 
"Vilbaros" valiutinė krau
tuvė, kuri tikrai labai bran
gi net ir kiekvienam už-' 
sieniečiui turistui, tačiau 
žmonių joje netrūksta. 
Šios krautuvės turtingos 
vitrinos paviliojo ir mergi
nas su doleriais, kuriuos 
jos pasisavindavo iš priva
čių laiškų, siunčiamų iš už
sienio. Per didelis dole
riais švaistymasis patraukė 
dėmesį asmenų, kurie ir 
išaiškino, iš Kur tie dole
riai ateina.

Taip pat šioje gatvėje 
yra įsikūrusios gražios 
privatinės suvenyrinės krau
tuvėlės, Kur galima gauti 
įvairiausių gintaro dirbi
nių, medžio drožinių, pui
kių verbų, audinių, tautinių 
lėlių, papuošalų ir kt. Čia 
pat savo darbus pardavinė
ja dailės meno auklėtiniai, 
kurie gatvėje pasistatę pre
kystalius, labai maloniai ir 
kantriai aptarnauja reiklius 
pirKėjus. Tai vis labai ga
bus jaunimas, visokiais bū
dais bandantis užsidirbti 
sau pragyvenimą. Čia pat 
ir liaudies dailininkai par
davinėja savo tapytus pa
veikslus. Šioje gatvėje gali

pamatyti ne tik meno žmo
nes, bet ir jaunimą, kuris 
pradeda grupuotis vakarė
jant, kai jau pirkėjai ir 
pardavėjai skirstosi namo. 
Tuomet jau galima pama
tyti įvairiausio plauko nar
komanus ir girtuoklius, 
kurie nieko kitos nedaro,* 
kaip tik grupelėmis būriuo
jasi kiemeliuose, iš bon- 
kučių traukia skystimėlį, 
dalinasi keistomis cigare
tėmis ir tie baisūs rusiški 
keiksmažodžiai, atrodo, 
taip ir sminga į širdį. Ir 
pagalvoji, koks tai baisus 
komunizmo palikimas Lietu
vai, kai toks nešvankumas 
'turi susigerti į lietuvio 
širdžiai tokius brangius 
pastatų mūrus, kaip Šv. 
Jono bažnyčia, Nepriklauso
mybės Akto pasirašymo 
namai ir 1.1, /bus daugiau/

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA*
/ tęsinys /

29 Straipsnis
įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar 
pareigūnams visi asmenys lygūs.

Žmogaus negalima varžyti ir teikti jam privilegijų 
dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės 
padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.
30 straipsnis

Asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžia 
mos, turi teisę kreiptis į teismą.

Asmeniui padarytos materialinės ir moralinės žalos 
atlyginimą nustato įstatymas.
31 Straipsnis

Asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas 
įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teis 
nio nuosprendžiu.

Asmuo, kaltinamas padaręs nusikaltimą, turi teisę, 
kad jo bylą viešai ir teisingai išnagrinėtų nepriklausomas 
ir bešališkas teismas.

Draudžiama versti duoti parodymus prieš save, savo 
šeimos narius ar atimus ginimaičius.

Bausmė gali būti skiriama ar taikoma tik remiantis 
įstatymu.

Niekas negali būti baudžiamas už tą patį nusikaltimą 
antrą kartą.

Asmeniui, kuris įtariamas padaręs nusikaltimą, arba 
kaltinamajam nuo jo sulaikymo arba pirmosios apklausos 
momento garantuojama teišė į gynybą, taip ir turėti ad
vokatą.
32 straipsnis .rm <į. i r

Pilietis gali laisvai kilnotis ir pasirinkti gyvenamąją 
vietą Lietuvoje, gali laisvai (išvykti is Lietuvos.

Šios teisės negali būti varžomomos kitaip kaip, tik 
įstatymu ir jeigu tai būtjnp valstybės saugumui,-žmonių 

«s*»ito4ai«rapsaugo.tir. taip paT-vykdan-t teisingumą. — 
Negalima drausti piliečiui grįžti į Lietuvą. Kiekvienas 

lietuvis gali apsigyventi Lietuvoje.
32 straipsnis - . i

Piliečiai turi teisę dalyvauti valdant savo šalį tiek 
tiesiogiai, tiek per demokratiškai išrinktus atstovus, taip 
pat teisę lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos Respublikos 
valstybinę tarnybą. ’

Piliečiams laiduojama teisė kritikuoti valstybės įstaigų 
ar pareigūnų darbą, apskųsti jų sprendimus. Draudžiama 
persekioti už kritiką. , . 9 .. .

Piliečiams laiduojama peticijos teisė, kurios įgyvendi- 
niino tvarką nustato įstatymas.
34 straipsnis

Piliečiai, kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų, 
turi rinkimų teisę.

Teisę būti išrinktam nustato Lietuvos Respublikos 
Konstitucija ir rinkimų įstatymai.

Rinkimuose nedalyvauja piliečiai, kurie teismo pripa
žinti neveiksniais.
35 straipsnis

Piliečiams laiduojama teisė laisvai vienytis į bendrijas; 
politines partijas ar asociacijas, jei jų tikslai ir veiKla 
nėra priešingi Konstitucijai ir įstatymams.

Niekas negali būti verčiamas priklausyti kokiai nors 
bendrijai, politinei partijai ar asociacijai.

Politinių partijų, kitų politinių organizacijų steigimą 
ir veiklą reglamentuoja įstatymas.
36 straipsnis

Negalima drausti ar trukdyti piliečiams rinktis be 
ginklo į taikius susirinkimus.

Ši teisė negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu 
ir tik tada, kai reikia apsaugoti valstybės ar visuomenės 
saugumą, viešąją tvarką, žmonių sveikatą arba kitų asme
nų tieses ir laisves.
37 straipsnis

Piliečiai, priklausantys tautinėms bendrijoms, turi tei
sę puoselėti savo kalbą, kultūrą ir papročius.
m SKIRSNIS - VISUOMENĖ IR VALSTYBĖ
38 straipsnis

Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas.
Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir 

vaikystę. ;
Santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu.
Valstybė registruoja santuoką, gimimą ir mirtį. Valsty

bė pripažįsta ir bažnytinės santuokos registraciją.
Sutuoktinių teisės šeimoje lygios. Tėvų teisė ir parei

ga - auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais 
piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti.

Vaikų pareiga - gerbti tėvus, globoti juos senatvėje ir 
tausoti jų palikimą.
39 straipsnis

Valstybė globoja šeimas, auginančias ir auklėjančias 
vaikus namuose, įstatymo nustatyta tvarka teikia joms 
paramą.

Dirbančioms motinoms įstatymas numato apmokamas 
atostogas iki gimdymo ir po jo, palankias darbo sąlygas 
ir kitas lengvatas.

Nepilnamečius vaikus gina įstatymas.
4 psl.

Jaunasis muzikantas uždarbiauja Vilniaus gatvėje Nuotr: Nijolės Bagdžiūnienės
40 straipsnis

Valstybinės ir savivaldybių mokymo ir auklėjimo įstai
gos yra pasaulietinės. Jose tėvų pageidavimu mokoma 
tikybos.

įstatymo nustatyta tvarka gali būti steigiamos nevals
tybinės mokymo bei auklėjimo įstaigos.

Aukštosioms mokykloms suteikiama automomija.
Valstybė prižiūri mokymo ir auklėjimo įstaigų veiklą.

41 straipsnis
Asmenims iki 16 metų mokslas privalomas.
Mokymas valstybinėse ir savivaldybių bendrojo lavini

mo, profesinėse bei aukštesniosiose mokyklose yra nemo
kamas.

Aukštasis mokslas prieinamas visiems pagal kiekvieno 
žmogaus sugebėjimus. Gerai besimokantiems piliečiams 
valstybinėse aukštosiose mokyklose laiduojamas nemoka
mas mokslas.
42 straipsnis

Kultūra, mokslas ir tyrinėjimai bei dėstymas yra laisvi. 
Valstybė remia kultūrą ir mokslą, rūpinasi Lietuvos isto
rijos, meno ir kitų kultūros paminklų bei vertybių apsauga.

Dvasinius bei materialinius autoriaus interesus, susiju
sius su mokslo, technikos, kultūros ir meno kūryba, saugo 
ir gina įstatymas.
43 straipsnis

Valstybė pripažįsta tradicines Lietuvoje bažnyčias bei 
religines organizacijas, o kitas bažnyčias ir religines orga 
nizacijas - jeigu jos turi atramą visuomenėje ir jų moky
mas bei apeigos neprieštarauja įstatymui ir dorai.

Valstybės pripažintos bažnyčios bei kitos religinės 
organizacijos turi juridinio asmens teises.

Bažnyčios bei religinės organizacijos laisvai skelbia 
savo mokslą, atlieka savo apeigas, turi maldos namus, 
labdaros įstaigas ir mokyklas dvasininkams rengti.

Bažnyčios bei religinės organizacijos laisvai tvarkosi 
pagal savus kanonus ir statutus.

Bažnyčių bei kitų-religinių^ drgąnizacijų būklė“Valštybė- 
"*je nustatoma'susitarimu arba' įstatymu. '

Bažnyčių bei religinių organizacijų mokslo skelbimas 
kita tikybinė veikla, taip pat maldos namai negali būti 
naudojami tam, kas prieštarauja Konstitucijai ir įstaty
mams. Lietuvoje nėra valstybinės religijos.
44 straipsnis

Masinės informacijos cenzūra draudžiama.
Valstybė, politinės partijos ir visuomeninės organiza

cijos, kitos institucijos ar asmenys negali monopolizuoti 
masinės informacijos priemonių.
45 straipsnis

Piliečių tautinės bendrijos savo tautinės kultūros rei
kalus, švietimą, labdarą, savitarpio pagalbą tvarko sava
rankiškai.

Tautinėms bendrijoms valstybė teikia paramą.

IV SKIRSNIS - TAUTOS ŪKIS IR DARBAS
46 straipsnis

Lietuvos ūkis grindžiamas privačios nuosavybes teise, 
asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva.

Valstybė remia visuomenei naudingas ūkines pastangas 
ir iniciatyvą.

Valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų 
bendrai tautos gerovei.

įstatymas draudžia monopolizuoti gamybą ir rinką, 
saugo sąžiningos konkurencijos laisvę.

Valstybė gina vartotojo interesus.
47 staipsnis

Žemė, vidaus vandenys, miškai, parkai nuosavybės 
teise gali priklausyti tik Lietuvos Respublikos piliečiams 
bei valstybei.

Žemės sklypai nuosavybės teise įstatymų nustatyta 
tvarka ir sąlygomis gali priklausyti užsienio valstybei - 
jos diplomatinėms ir konsulinėms įstaigoms įkurti.

Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklau
so: žemės galmės, taip pat valstybinės reikšmės vidaus 
vandenys, miškai, parkai, keliai, istorijos, archeologijos ir 
kultūros objektai.

Lietuvos Respublikai priklauso išimtinės teisės į oro 
erdvę virš jos teritorijos, jos kontinentinį šefą bei ekono
minę zoną Baltijos jūroje.
48 straipsnis

Kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei 
verslą ir turi teisę turėti tinkamas, saugias ir sveikas 
darbo sąlygas, gauti teisingą apmokėjimą už darbą ir 
socialinę apsaugą nedarbo atveju.

Užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje reguliuoja 
įstatymas.

Priverčiamasis darbas draudžiamas.
Priverčiamuoju darbu nelaikoma tarnyba kariuomenėje 

ar ją pakeičianti alternatyvioji tarnyba, taip pat piliečių 
darbas karo, stichinės nelaimės, epidemijos ir kitais ypa
tingais atvejais. i

Priverčiamuoju darbu nelaikomas ir įstatymo reguliuo
jamas teismo nuteistųjų darbas.
49 straipsnis

Kiekvienas dirbantis žmogus turi teisę turėti poilsį ir 
laisvalaikį, taip pat kasmetines apmokamas atostogas. 
Daroo laiko trukmę apibrėžia įstatymas.

/nukelta i 5 psl........./
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



/atkelta iš 4 psl............. /

JC O N ST I T U C Į Į Ą

50 straipsnis
Profesinės sąjungos kuriasi laisvai ir veikia savarankiš

kai; Jos gina darbuotojų profesines, ekonomines bei so
cialines teises bei interesus.

Visos profesinės sąjungos turi lygias teises.
51 straipsnis

Darbuotojai, gindami savo ekonominius ir socialinius 
interesus, turi teisę streikuoti.

Šios teisės apribojimus, įgyvendinimo sąlygas ir tvarką 
nustato įstatymas.
52 straipsnis

Valstybė laiduoja piliečių teisę gauti senatvės ir inva
lidumo pensijas, socialinę paramą nedarbo, ligos, našlys
tės, maitintojo netekimo ir kitais įstatymų numatytais 
atvejais.
53 straipsnis

Valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medici
nos pagalbą bei paslaugas žmogui susirgus.įstatymas nu
stato piliečiams nemokamos medicinos pagalbos valstybi
nėse gydymo įstaigose, teikimo veiklą.

Valstybė skatina visuomenės kūno kultūrą ir remia 
sportą.

Valstybė ir kiekvienas asmuo privalo saugoti aplinką 
nuo kenksmingų poveikių.
54 straipsnis

Valstybė rūpinasi natūralios gamtinės aplinkos, gyvūni
jos ir augalijos, atskirų gamtos objektų ir ypač vertingų 
vietovių apsauga, prižiūri, kad su saiku būtų naudojami , 
taip pat atkuriami ir gausinami gamtos ištekliai.

įstatymu draudžiama niokoti žemę, jos gelmes, vande
nis, teršti vandenis ir orą, daryti radiacinį poveikį, aplin
kui bei skurdinti augaliją bei gyvūniją.

V SKIRSNIS - SEIMAS
55 straipsnis

Seimą sudaro atstovai - 141 Seimo narys, kurie renka
mi ketveriems metams remiantis visuotine, lygia, tiesio
gine rinkimų teise ir slaptu balsavimu.

Seimas laikomas išrinktu, kai yra išrinkta ne mažiau 
kaip 3/5 Seimo narių. Seimo narių rinkimų tvarką nusta
to įstatymas.
56 straipsnis

Seimo nariu gali būti renkamas Lietuvos Respublikos 
pilietis, kuris nesusijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio 
valstybei ir rinkimų dieną yra ne jaunesnis kaip 25 metų 
bei nuolat gyvena Lietuvoje. Seimo nariais negali būti 
renkami asmenys, nebaigę atlikti bausmės pagal teismo 
paskirtą nuosprendį, taip pat asmenys, teismo pripažinti 
neveiksniais.
57 straipsnis

v Eiliniai Seimo rinkimai rengiami ne anksčiau kaip 
prieš du mėnesius ir ne vėliau kaip prieš mėnesį iki pasi
baigiant Seimo narių įgaliojimams.
58 straipsnis r, . ...

Qr|.., Pirmalaikiai Seimo rinkimai gali būti rengiami Seimo

KAI PUNSKE SKAMBINA VARPAIS
Justinas SAJAUSKAS

Kiekvieną šio žmogaus gyvenimo faktą norėjosi paimt 
į rankas ir apžiūrėti, kaip apžiūrimas gaisravietėje rastas 
aptirpęs pinigas. Matyt, jautė tai ir pasakotojos, todėl, 
kur buvusios, kur nebuvusios, vis gręždavo prie reikšmin
gesnių įvykių: uošviai susipyko su marčia ir išvarė iš na
mų... šeimininko sūnus įsižiūrėjo žvitraakę samdinę... ne
išmanydamas, kaip prasikurti, tuoj po vestuvių patraukė 
už Atlanto uždarbiauti... O gal moterys taip darė todėl, 
kad tokių laiko neišlydytų įvykių liko ne tiek jau daug? 
Juk Andrius Aluška, apie kurį sutiko papasakoti šio Dzū
kijos valstiečio anūkės, seserys Leokadija Lynkienė (g.- 
19-21) ir Julija Siniauskienė (g.1924), gyveno vos ne bau
džiavos laikais.

Jis t.y. Andrius Aluška, gimė 1862 metais prie Pun
sko esančioje Radiškėje. Senelio tėvas, pasakotojų pro
senelis, valdė vidutinišką (tų laikų 'supratimu) 24 ha ūkį. 
Amžiaus gale į tą ūkį parsisamdė Marija Judickaitė iš 
Punsko.

Apie šios samdinės kilmę žinoma tik tiek, kad jos 
motina gyveno pas uošvius Judickus Trumpeliuose, o tų 
išvyta kartu su dukra atsidūrė Punske. Šiandien Trumpe
lius skrodžia Lietuvos — Lenkijos siena. Lietuviškoje kai
mo dalyje žinių apie Judickus aptikti nepavyko. Jonas 
Stožkeliūnas iš Kampuočių, Lenkijos pilietis, jaunas ūki
ninkas ir geras draugas, mėgino aptikti tos šeimos pėd
sakų Šeini joje. Nerado ir ten,

Neabejoju, kad Jonas ieškojo kruopščiai, bet, matyt, 
per daug buvome draskomi ir perdalijami, kad atsektume 
dar bežemės samdinės šaknis.

Senajam Aluškai mirus, ūkį perėmė vyriausias sūnus 
Kazys. Kaip tik tada samdinė ir ištekėjo už gaspadoriaus 
brolio Andriaus. Kazys Aluška vedyboms nepritarė, ir 
jauniesiems leido gyventi sodyboje tik su ta sąlyga, kad 
Andrius nereikalaus savo dalies.

Ar tai dėl brolio atšiaurumo, ar tai sekdamas kito 
brolio, Augusto, pėdomis, jau trečią dieną po vestuvių 
Andrius palieka žmoną ir slapta išvyksta į Ameriką. Rei
kia manyti, žygis buvo sumanytas anksčiau: per tris die
nas nepereisi sienos, juo labiau nepasiruoši tokiai tolimai 
kelionei.

Perplaukęs vandenyną, Andrius apsigyveno pas Au
gustą Screntone ir nuėjo į "mainierius" — angliakasius. 
Tokia buvo daugelio tais laikais Pensilvanijoje atsidūrusių 
lietuvių dalia.

Užjūry išbuvo ketverius metus. Grįžęs už parsivež
tus pinigus nusipirko žemės ir ėmėsi lipdyti nuosavą "dva
rą".Tik labai jau menkas buvo tas dvaras.

— Tėvai, tėvai, tavo svirnas lyg toj pasakoj — ant 
vištos kojelės, — juokėsi žmona, pasižiūrėjusi į svirnelį, 
pastatytą per pirmąjį sugrįžimą.

jT- O tu, PARAKINE, ar tau neužteks? — atsikirds- 
davo tėvas, įmantriu,gal net jam pačiam nesuprantamu 
žodžiu. Suprantamesnį saugojo ateičiai.

Sulaukęs šeimos padidėjimo, pagaliau pasakė ir tą: 
važiuoju Amerikon dar kartą.

Išvažiavo. Po poros metų vėl grįžo su pinigais. Vėl 
praplėtė ūkį ir atšventė krikštynas. Po to vėl atsisvei
kino.
1992.XI.4 d.

nutarimu, priimtu ne mažiau kaip 3/5 visų Seimo narių 
balsų dauguma.

Pirmalaikius Seimo rinkimus gali paskelbti ir Respub
likos Prezidentas:

1) jeigu Seimas per 30 dienų nuo pateikimo nepriėmė 
sprendimo dėl naujos Vyriausybės programos arba nuo 
Vyriausybės programos pirmojo pateikimo per 60 dienų 
du kartus iš eilės nepritarė Vyriausybės programai;

2) Vyriausybes siūlymu, jeigu Seimas pareiškia tiesio
ginį nepasitikėjimą Vyriausybe.

Respublikos Prezidentas negali skelbti pirmalaikių 
Seimo rinkimų, jeigu iki Respublikos Prezidento kadenci
jos pabaigos liko mažiau kaip 6 mėnesiai, taip pat jeigu 
po pirmalaikių Seimo rinkimų nepraėjo 6 mėnesiai.

Seimo nutarime ar Respublikos Prezidento akte dėl 
pirmalaikių Seimo rinkimų nurodoma naujo Seimo rinkimų 
diena. Naujo Seimo rinkimai turi būti surengti ne vėliau 
kaip per 3 mėnesius nuo sprendimo dėl pirmalaikių rinki
mų priėmimo.
59 straipsnis

Seimo narių įgaliojimų laikas pradedamas skaičiuoti 
nuo tos dienos, kurią naujai išrinktas Seimas susirenka į 
pirmąjį posėdį. Nuo šio posėdžio pradžios baigiasi anks
čiau išrinktų Seimo narių įgaliojimų laikas.

Išrinktas Seimo narys visas Tautos atstovo teises įgy
ja tik po to, kai Seime jis prisiekia būti ištikimas Lietu
vos Respublikai.

Seimo narys, įstatymo nustatyta tvarka neprisiekęs 
arba prisiekęs lygtinai, netenka Seimo nario mandato. 
Dėl to Seimas priima nutarimą.

Pareigas eidami Seimo nariai vadovaujasi Lietuvos 
Respublikos Komstitucija, valstybės interesais, savo sąži
ne ir negali būti varžomi jokių mandatų.
60 straipsnis

Seimo nario pareigos, išskyrus jo pareigas Seime, nesu
derinamos su jokiomis kitomis pareigomis valtybinėse 
įstaigose ir organizacijose, taip pat su darbo verslo, ko
mercijos bei kitose privačiose įstaigose ar įmonėse. Savo 
įgaliojimų laikui Seimo narys' atleidžiamas nuo pareigos 
atlikti krašto apsaugos tarnybą.

Seimo narys gali būti skiriamas tik Ministru pirminin
ku ar ministru.

Seimo nario darbas, taip pat išlaidos, susijusios su jo 
parlamente veikla, atlyginamos iš valstybės biudžeto. 
Seimo narysnegali gauti jokio kito atlyginimo, išskyrus 
atlyginimą už kūrybinę veiklą.

Seimo nario pareigas, teises ir veiklos garantijas nu
stato įstatymas.
61 straipsnis

Seimo narys turi teisę pateikti paklausimą Ministrui 
Pirmininkui, ministrams, kitų valstybės institucijų, kurias 
sudaro^ arba išrenka Seimas, vadovams. Šie privalo atsaky
ti žodžiu ar raštu Seimo sesijoje nustatyta tvarka.

Sesijos metu ne mažesnė kaip 1/5 Seimo narių grupė 
gali pateikti interpeliaciją Ministrui Pirmininkui ar mi
nistrui.

Seimas, apsvarstęs Ministro Pirmininko ar ministro 
atsakymą į interpeliaciją, gali nutarti, jog atsakymas 
esąs neatenkinamas, ir pusės iiVisų Seimo narių balsų dau
guma pareikšti nepasitikėjimą Ministru Pirmininku ar mi- 
nistrui . * <-. a'i.'jv iiCu . < ųri •
j ■..Balsavimo tvarką nustato įstatymas. / bus daugiau/

------------------------ — --------
Taip — keturis kartūs. Gal būtų plaukęs per vande

nyną ir penktą, jei ne ;broli6 amerikono laiškas: " And
riaus daugiau neleiskit į Ameriką,— rašė Augustas.— Jam 
labai bloga su širdžia". į .,7; y

Andrius "paliko ant krauto" be didesnės graužaties. 
Viena, paliegęs jau nebegalėjo lįsti po žeme, ir, pasku
tinįsyk atsidūręs Amerikoje, viso labo patarnavo vaisti
nėje, kurioje uždarbiai buvo toli gražu ne tokie kaip an
gliakasio. Antra, sustiprėjęs r ūkis ir pagausėjusi šeima 
reikalavo nuolatinės globos. Po visų kelionių šeimoje au
go penki vaikai: du sūnūs ir trys dukros.

Buvo dar viena priežastis, vertųsi šį energingą valstie
tį atsisakyti kelionių svetur: Radiškėje jo pasigedo drau
gai — Lietuvos knygnešiai.

Kiekvieną kartą, pagalvojęs apie juos, negaliu atsi
kratyti minties, kad, priešingai visoms teisės nuostatoms, 
šitie žmonės už tą patį veiksmą buvo baudžiami dukart. 
Carų laikais — kalėjimu ir tremtimi, mūsų dienomis - 
užmarštimi. Ši, antroji, bausmė jjal net skaudesnė. Skai
tytojai tikriausiai prisimena pries keliolika metų jaunimo 
laikraštin prasprūdusį straipsnį apie užmirštus žodžius. 
Tie žodžiai — KNYGNEŠYS ir DARAKTORIUS. Uolių 
cenzorių pastangomis jie buvo beišnykstą iš mūsų kalbos: 
jeigu pasakojimo palaukėj kartais šmėstelėdavo koks knyg
nešys, — tai tik tam, kad pergabentų per sieną vadina
mąją pažangią literatūrą, pvz., lenininę "Iskrą". Pažinti 
juos iš arčiau buvo neįmanoma, kaip neįmanoma pažinti 
kauką, aitvarą ar laumę.

O jie viso labo tebuvo žmonės, kuriems su nešuliu 
sėlinant per sieną— baisu, įsmukus po ledu— kraupu, o 
tremiamam į sibirus— pikta ir graudu. Pagarsindami kar
tais pavojingus, kartais visai kasdieniškus jų darbus, mes 
bent menka dalele atlyginame skriaudą, kurią šiems pa
siryžėliams padarė praėję dešimtmečiai.

Apsimelavau. Ne todėl leidausi Radiškės ūkininko pė
domis, kad jis gyveno prieš šimtą metų, o todėl, kad 
Andrius Aluška buvo vienas iš tų nuskriaustųjų. Būtent 
tai mane domino pirmiausia ir, skaičiuodamas šio žmogaus 
keliones per vandenyną ar klausydamasis apie jo nesutari
mus su šykštoku broliu, vis galvojau apie Punską — šito 
gilaus Lietuvos užkampio knygnešių centrą, apie Radiškę, 
apie visus tuos Svidiškius, Alksnėnus, Vaiponiskes ir Tra
kiškes, kurių gyventojai pirmieji aplankydavo iš pavojin
gos kelionės grįžusį kraštietį.

Laimė žmonės atsiminė ne tik Alušką— kaimo senbu
vį, bet ir Alušką— knygnešį. Per sieną su knygom jis ėjo 
keturis kartus— grįždamas į> savo Radiškę is Amerikos. 
Galimas dajktas, šios pavojingos veiklos ėmėsi bičiulio 
A. Markevičiaus pamokytas. Parneštas knygas slėpė na
muose. Pats jas ir platino; tą patį darė ir su kitų knyg
nešių atgabenta spauda.

Pamažu į Aluškų sodybą nukrypo daugelio apylinkės 
knygnešių ir platintojų keliai. Vieni draudžiamą spaudą 
atnešdavo, kiti išnešdavo — padėjo šeimininkui. Kelių to
kių talkininkų vardai išliko. Tai — nežinia iš kurios pavie
tės pro Radiškę į Punską, Seinus keliaujantis knygnešys 
Mikas_ Vasiliauskas. Tai — Punsko batsiuvys Povilas Kups
tas, žmonių vadinamas Kupsteliu, savo apylinkėje plati
nęs iš kalvarijietės Agotos Zygmantaitės gautas lietuviš
kas knygas. Užkietėjęs vienužis ir "davatka" (anot am
žininkų, prašnekintas apie panas, riet žegnojosi), jis stip
riau už kitą šeimynykštį rnylėjo savo kraštiečius ir visas

santaupas bei nemažą palikimą išleido labdarai. Amžių 
nugyveno Punske ir tik į senatvę, 1920-aisiais, lenkų 
valdžios spaudžiamas, atsikėlė į Sangrūdą. ""Punsko— 
Sangrūdos knygnešys",— didžiuodamiesi vėliau įrašys jo 
antkapiniame paminkle sangrūdiečiai.

Iš to paties Punsko ateidavo ir Meleške —s Rožė JVIe- 
leškaitė. Astmatike, viena iš tų, kurių gyvenimas prabėga 
šventoriuje, ji betgi nepritrūkdavo kvapo, kai reikėdavo 
su knygų ryšuliu pasiekti tolimiausią parapijos užkampį.

Pagaliau — "raišas dėdė", kaip jį vadino kaimo vai
kai, ūkininkas iš Giluišių Vincas Markevičius ( 1886— 
1938). Gimė ir augo tame pačiame dabartiniame Lietu
vos — Lenkijos pasienyje esančiame kaime, knygas pra
dėjo nešioti būdamas 30-ties, taigi maždaug 1895 m. 
Kaip tik tuo metu pirmąkart pervedė "per rubežių" An
drių Alušką. Žygius per sieną tęsė iki pat spaudos atga
vimo.

Devintą dešimtį bebaigiąs sangrūdietis Jonas Karosas 
prisimena:

— Tai Markevičius mano tėtę į Ameriką išvežė pir
mą sykį. Rusų žandarus, zemskius, papirkdavo. Už vie
no žmogaus pervežimą imdavo 100 rublių. Tai nemažai: 
šimtrublinis arklys — labai geras. Už tuos rublius Mar
kevičius ne tik perveždavo per sieną, bet ir padarydavo 
dokumentus. Grįždavo su knygom ią Tilžės.

Pasak istoriko V. Merkio, šis knygnešys "spaudą dau
giausia įsigydavo O. Mauderodės spaustuvėje-knygyne. Be 
religinių, daugiausia imdavo laikraščių, kalendorių ir kitų 
leidinių. Iš karto gabendavo spaudos už 150-200 rublių ir 
daugiau" ("Aušra", 1983, Nr. 2, p. 12).

Atrodo, tuos laikraščius ir kalendorius^ gabeno dar P. 
Mikplainio "Atsiminimuose" (1920) aprašytu maršrutu: 
Vištytis— Gražiškiai— Kalvarija. O iš Kalvarijos netoli ir 
Seinija.

Skirtingai nei Kazys, kuris liko beraštis, Andrius Aluš
ka buvo apsišvietęs:
mokėjo keturias užsienio kalbas, buvo baigęs Radiškės 
centre— Vidusodėje— esančios "liaudies mokyklos" du 
skyrius. Žmonės tą mokyklą vadino "škalnų daržu".

Mokslus sūnus išėjo betgi prieš tėvo valią. Hektarų 
šeimininkas norėjo turėti ūkyje pagalbininką, ne "mokslin
čių".

— Tu jam nedėk pietų, tegul bunt, alkanas, kad neno
ri dirbti,— liepdavo žmonai, išleidžiančiai sūnų mokyklon.

Žmona vajgį slėpdavo už kluono.
Atskiro žodžio verta ir kita knygnešiui artima mote

ris— žmona. Iš tarnaitės išėjusi į gaspadines, ji visą am
žių išsaugojo simpatijas tokiems bedaliams, kokia ir pati 
buvo jaunystėje. Kiek išgalėdama šelpė vargšus, gydė 
kaimiečius žolelėmis, slaugė ligonius. O svarbiausia— bu
vo kaimo "daktorka". Vaikus mokė kaip tikroje "vargo 
mokykloje": verpdama. Tai ji išmokė skaityti Juozą Gri- 
malauską, Joną Kardoką, tris savo dukras (sūnūs mirė 
maži), o Viktorą Vaicekauską ir kitus, druko jau pramo
kusius, aprūpindavo literatūra.

-- Viską vargas padarė,— pakomentavo šitą M.Aluš- 
kienės veiklą pasakotoja.— Norėjo prasigyvent, tai ir 
mokė.

— Knygnešiavo iš pašaukimo,— kalbėdamas apie V. 
Markevičių, prasitarė Marcelius Jasenauskas.

Ko gero, jis arčiau tiesos. Neteko girdėti apie pra- 
lobusius knygnešius ar daraktorius, tuo tarpu apie nuken
tėjusius— iki valiai. ...į

Neaplenkė pavojai ir Aluškų sodybos, iš kartos į kartą 
eina pasakojimas, kaip kieman su krata įgriuvo žandarai.

— Neieškokit. Tikrai nieko nerasit,—. įtikinėjo parei
gūnus šeimininkė.

Žandarai nepaklausė, iškrėtę kambarius sugužėjo prie 
tvartelio, kuriame ir buvo užkasta dėžė su draudžiamo
mis knygomis. Laimė, tuo metu tvarte buvo pikta kume
lė su kumeliuku. Žandarai, patingėję tąsytis dar ir su 
"naravu" gyvuliu, grįžo seklyčion.

— Duok, matka, sūrio,— pareikalavo apsėdę stalą: na
mų šeimininkė garsėjo skaniais sūriais.

— Kad būtų nekrėtę, tikrai būčiau davusi,— žanda
rams išėjus, aiškino vaikams Aluškienė, nes sūrio, po tei
sybei, turėjo.

Kitąsyk grėsmė pakibo virš vieno A. Aluškos galvos. 
Beeinantį su knygom ties Vištyčio ežeru jį puolė vytis 
tie patys rusų žandarai. Knygnešys pasileido atgal į Prū
sus. Prie sienos žandarams kelią pastojo irklais ginkluoti 
lietuvininkai.

— Nu, šišon, rupūžės, jau į mūsų žemę atlindot!
Pulti "užsieniečius" persekiotojai nedrįso, ir knygnešys 

laimingai paspruko.
Bėgo metai. Grįžo lietuviška spauda, sutrūnijo tą spau

dą persekioję carai, o aptrupėję imperijos pakraščiai iš
kėlė savas vėliavas.

Andrius Aluška toliau arė žemę, sukosi apie gyvulius. 
Šventadieniais, nubraukęs nuo veido savaitės nuovargį, 
drauge su žmona traukė į Punską, kad išklausęs visų 
varpų, šventoriuje persimestų žodžiu su gerokai jau žil
stelėjusiu Kupstu, didžiaake Meleške ar dar su kuriuo 
pažystamu iš praėjusių slogių laikų.

1920-aisiais netikėtai ir skaudžiai nutolus Punskui, jo 
Radiškė atsigręžė veidu į Sangrūdą, kuri pamažu tapo jų 
"miestu". Naujoji Radiškė, kaimo pakraštys, kuriame gy
veno ir Aluškos, netgi prisišliejo prie Sangrūdos parapijos. 
Žmonės meldėsi Sangrūdos bažnyčioje, aiškinosi įstatymus 
Sangrūdos valsčiuje (iki 1940m. jis po senovei vadinosi 
Punsko valsčiumi), laidojosi Sangrūdos kepinėse...

Iš knygnešių pirmieji jose atsidūrė R.Meleškaitė ir 
P.Kupstas, kiek vėliau,— 1930-aisiais, buvo atlydėtas ir 
Andrius Aluška.

— Geras buvo Andriukas, kantrus buvo Andriukas,- 
paskui draugo karstą šlubčiodamas į kapų kalnelį grau
dinosi V.Markevičius; jam pačiam iki to kalnelio dar bu
vo likę 8 metai.

Marija Aluškienė pasitraukė dar vėliau, 1939-aisiais, o 
1941 metų birželio 22-ąją— pirmą karo dieną— granata 
užmušė žentą Vladą Jasenauską, kuris tuo metu vado
vavo buvusiai Aluškynei. Paskutinis sodybos šeimininkas, 
jau minėtas Marcelius Jasenauskas, 1978 metais išsikėlė 
į Sangrūdą.

Kol gyveno žmona ir dukros, į anapus pasitraukęs 
šeimininkas nenuleido nuo savo sodybos akių. Bet kai 
nutilo artimųjų žingsniai, kai likusius be žmonių trobe
sius melioratoriai nugriovė ir aparė— tuščias ir svetimas 
senajam knygnešiui pasidarė šis pasaulis. Tik išgirdęs pa
žįstamus Punsko bažnyčios varpus, jis suklūsta,įsiręžia ir, 
čia pat susispietusiems vienminčiams tyliai pritariant, 
tiesiasi pažiūrėti: kam skambina? ką nori pasakyti? ' ko
kia kalba?

/Iš žurnalo KNYGNEŠYS, nr.10, 1991 m.. Leidžia valsty
binis Leidybos Centras. Spausdina Spindulio spaustuvė 
Kaune/. _
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toronto
Lietuvių Namų 

Žinios
• Spalio mėn. 18 d. LN 
sekmadienio popietėje da
lyvavo 204 žmonės. Infor
maciją ir pranešimus pada
rė LN valdybos narys ir 
statybos komiteto pirm. 
Balys Savickas.

• Spalio mėn.25 d., sekma
dieni, KARALIAUS MIN
DAUGO MENĖJE LN Kul
tūrinė Komisija surengė 
jumoro ir satyros vakarę. 
Programą atliko aktorius 
Algirdas Grašys iš Lietuvos. • Pečiulis, aktorius Algirdas Garsys ir"NL" Vakaro meninės dalies atlikėjai: smuikininkas Algirdas Stulgys, Vilija Pečiulytė, Vyt 

Aldona Totoraitienė . š.m. spalio mėn.24 d. LIETUVIŲ NAMŲ GEDIMINO Menėje

• Spalio mėn. 25 d. LN 
sekmadienio popietėje da
lyvavo 245 žmonės. Svečių 
knygoje pasirašė: M.Stun- 
gevičius iš Hamiltono, A.T 
Sekoniai, V.E.Abromavi- 
čiai iš Wasagos, V.D.Vinda- 
šiai, B.Lukošienė iš Tillson- 
burg'o, P.T.Pargauskai iš 
Otterville,Ont. Svečius 
supažindino ir pranešimus 
padarė LN revizijos komi
sijos narė D. Keršienė.

• Lapkričio mėn. 4 d. li
gonių. lankytojai rinkosi 
pasitarimui. Žinantys apie 
sergančius arba pagalbos 
reikalingus tautiečius kvie
čiami pranešti R.Juodžiui 
tel. 239-4445.

"NL" RĖMĖJU BŪRELIO 

KONCERTO-VAKARO 
ĮSPŪDŽIAI

Metinio parengimo Kon- 
certą-Vakarą,kuris vyko 
spalio mėn.24 d., 7 vai.v. 
Toronto LIETUVIU ’ NA
MUOSE, GEDIMINO Menėje, 
atidarė šiemetinis Rėmėjų 
Būrelio vicepirm. L.Norvai- 
ša-Girinis. Priminė susirin
kusiems svečiams to laik
raščio prieš virš 50 metų 
labai sunkią kūrimosi pra
džią ir vargus. Nors ir 
buvo nelengva, dėka pasi
šventusių atvykusių tautie
čiu ir pirmųjų Lietuvos 
emigrantų pastangų, aukų, 
taip pat bendradarbių ir

• Lapkričio men. 15 d.,
sekmadienį, 2 val.p.p. KA
RALIAUS MINDAUGO ME-

prenumeratorių, laikraštis 
augo, brendo, silpnėjo, 
stiprėjo. Keitėsi redakto
riai. Laikraščio formatas.

Toronto AITVARO teatro grupe: A.Dargyte-Biskeviciene, Vyt.Taseckas, 
B.Tarvydas ir V.Šilininkas - "NL1’ Rėmėjų Būrelio Vakaro programoje.

KAIRĖJE - Šių metų "NL" Rėmėją Būrelio renginio pirm.Bronius Laučys 
taria padėkos žodi Visos nuotraukos Stepo Va rankosNEJE rengiamas Lietuvių 

Namų 41 m.veiklos minėji
mas ir koncertas. Meninę 
programa atliks Montrealio 
Vyrų Oktetas.

•Aukos Slaugos Namams:
LN Slaugos' Namų sta

tybos komitetas nuoširdžiai 
dėkoja LN visuomeninės 
veiklos j LN Moterų, LN 
Vyrų būrelių nariams, "At
žalyno" ponioms ir visiems, 
prisidėjusiems prie bazaro 
pasisekimo. Gauta $700 

pelno, kuris skiriamas 
Slaugos Namų statybai.

$300 - a.a.R.Jakubausko 
1 metų mirties sukakties 
atminimui aukojo M. Jaku
bauskienė; $25 - Teodoras 
ir Birutė Stanuliai a.a.Izi- 
doriaus ir Mato Antanaičių 
atminimui.

Nuo pernai metų "NL" 
eina kaipo dvisavaitinis. 
Visi žinome, kad išeivijos 
spaudai yra sunku vien 
iš prenumeratorių išsilaiky
ti. Ji gyvuoja tiktai dėka 
tautiečių dosnumo ir para
mos. "NL" laikraščio Rė
mėjų Būrelis Toronte ruo
šiamais metiniais parengi
mais prie paramos priside
da. Gaila tik, kad su kiek
vienais metais atsilankiu
siųjų į parengimus skaičius 
mažėja ir iš parengimų 
pajamos menkėja.

Po to, vakaro pranešė
jas ir programos dalyvis 
Vyt.Pečiulis perskaitė gau
tą iš laikraščio leidėjų 
bendrovės ir redakcijos 
sveikinimą, kuriame sako- 
ma:"....Džiaugiamės, kad 
ir per pastaruosius trejetą

metų ,atrodo1 gerai atlikome 
savo uždavinius, kai mus 
kontaktavo kitakalbė spau
da ir televizija. Dėkojame 
už Jūsų nuolatinę moralinę 
ir finansinę taikę, be ku
rios mums būtų sunkiau 
išsilaikyti. Jūsų rūpestis 
padidina gyvastingumą ir 
priduoda mums ištvermės. 
Linkime linksmo ir malo
naus vakaro visiems!".

Meninė Vakaro Programa
Šią programos dalį pra

dėjo Toronto AITVARO 
Teatro 4 aktoriai: Aldona 
Dargytė-Biškevičienė, Vyt. 
Taseckas, Benius Tarvydas 
ir Vidmantas Šilininkas. 
Jie suvaidino sceną iš ju
moristines apysakos "Mo
lis". Matėme jauną lietuvį 
Tony-Antaną, gimusį Kana
doje, atvykusį į Lietuvą, 
į svečius pas savo dėdę.

Antanas pasikalbėjime su 
jais vartoja daug angliškų 
žodžių su lietuviškom galū
nėm, arba "sulietuvintus", 
kaip " karas (automobilis), 
garbičius, kendys (saldai
niai), apsišapinti, išsimū- 
vinti" ir kiti. Iš to kilo 
nemažai nesusipratimo 
ir daug juoko. Šiandieną 
išeivijoje tokią kalbą iš
girsti, net vyresniųjų tarpe, 
nėra jokia naujiena...

Muzikinė Dalis
Smuikininkas svečias 

iš Lietuvos Algirdas Stul
gys atliko solo: Naujalio- 
Maironio "Lietuva,brangi", 
"Lietuvių liaudies dainą", 
"Į Vilnių". Su Stasiu Jokū
baičiu (lūpinė armonika), 
lietuvių liaudies dainas: 
"Plaukia sau laivelis","Kaip 
gražu miške" ir "Žemaitiš
ka polka". Kartu su Vyt.

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. (v.rubi.nrt.) 
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% už 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 sąsk. (gyvyMadrauda) 
2.75% kasd. pal. sąsk. virš 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.

Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St.. Toronto, Ontario M6H 1A8 

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

Pečiulių ir jo dukrele Vilija 
-B.Gorbulskio "Dainą dide
liems ir mažiems" Vyt.Pe
čiuliui pritariant axordeonu, 
lietuvių liaudies daineles.’ 
"Lietuvi, ar tau negaila", 
"Močiutė mane barė" ir 
"Suvalkiečių polka".

Vakaro Programą Papildė
Aldona Totoraitienė, 

padeklamavusi keletą savo 
kūrybos eilėraščiu - "Taip 
ar ne", "Žvejo keiksmažo
dis" ir "Degtinė".

Vakaro programos pay 
baigą nenumatytai papildė 
viešintis Kanadoje Vilniaus 
Jaunimo Teatro aktorius- 
jumoro ir satyros meisteris 
Algirdas Grašys. Jis savo 
Sąmojingu, įžvalgiu pasako
jimu apie buvusius "gerus" 
laikus ir politikus, satyriniu 
stiliumi linksmino vakaro 
dalyvius apie 15 minučių.

Rėmėjų Būrelio Padėka
Pasibaigus vakaro meni

nei programai,Rėmėjų Bū
relio- šiemetinis pirmininkas 
Bronius Laučys tarė: "Ma
lonūs šio vakaro svečiai 
ir viešnios, kaip matau, 
čia atvykę dalyviai yra 
daugumoje nuolatiniai laik
raščio "Nepriklausoma Lie
tuva" rėmėjai, kurie savo

atsilankymu ir auka remia 
to lietuviško laikraščio eg
zistenciją. Jūsų atsilanky
mas į mūsų Rėmėjų Būre
lio parengimus skatino 
to Būrelio ligšiolinę veiklą.

Gaila, bet matome, 
kad laikas veikia mūsų 
nenaudai. Remiančiųjų ir 
savanorių padėjėjų skaičius 
mažėja ir veikla silpnėja, 
šiandieną paruošti didesnio 
masto parengimą-vakarą 
nėra lengva. Nors, tiesę 
sakant, galima, bet svar
biausia problema - susi
laukti gausesnio skaičiaus 
publikos. Kaip ir kiekvie
nais praėjusiais metais, 
nors ir mažėjant Rėmėjų 
Būrelio nariams, rėmėjai 
surengė šį, kiek, kuklesnį 
metinį Koncertą-Vakarą 
laikraščiui Nepriklausoma 
Lietuva" paremti. Ta proga 
kaipo šiemetinis Rėmėjų 
Būrelio pirmininkas, noriu 
pareikšti nuoširdžią padėką, 
išvardindamas programos 
atlikėjus, aukotojus ir tal
kininkus, prisidėjusius prie 
Vakaro paruošimo".

Po padėkos sekė šokiai. 
Baras veikė nuo 6 vai.v., 
buvo atidaryta virtuvė. 
Stasio Jokūbaičio suorgani-
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KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA GRA
ŽIAUSIŲ IR SENIAUSIU KALBŲ. - LIETUVI Š’K A i

PASKAITYKIME VAIKAMS MŪSŲ LIAUDIES PASAKŲ,1.’.*

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.
AKTYVAI - DAUGIAU 95 MILIJONU DOLERIU

MOKA UŽ:
90-179 d. term. ind. .. 

180-364 d. term. ind. ..
1 metų term, indėlius .
2 metų term. Indėlius .
3 metų term, indėlius .
4 metų term, indėlius .
5 metų term, indėlius . 
1 metų GlC-mėn.palūk.

metų 
metų 
metų 
metų 
metų

GlC-met.
GlC-met.
GlC-met.
GlC-met.
GlC-met.

palūk. 
palūk. 
palūk. 
palūk. 
palūk.

4.75% 
4.75% 
4.75% 
4.75% 
5.00% 
5.25% 
5.50% 
4.50% 
6.25% 
6.25% 
6.75% 
7.00% 
7.00% 
3.75%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

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).

Master Kredito kortelė su "paramos" vardu

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

1 
2 
3 
4 
5 
RRSP, RRIF ir OHOSP.
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 6.25% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 
RRSP Ir RRIF-5 m. term. Ind. 
Taupomąją sąskaitą ........
Kasd. pal. taupymo sąsk..
Kasd. pal.čekių sąsk.iki...2.00%

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%

6.25% 
6.75% 
7.00% 
7.00%
3.75% 
3.00%

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

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

AKTYVAI per 53 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

INSURANCEO jvJlL^I~1JlLIv 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 prašome skambinti

Tel: 233—4446
Narys “Better Busslness” biuro

Patarnavimas — greitas Ir tikslus! 
V. Dauginis - telefonai (416) 533-1121, (416) 8224480 
Lilija Pecevičlenė-telefonai (416) 633-1121,(519) 853-3862 

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

ZMKAVJDyl------INSURANCE
Walter V. Dauginis insurance Broker Limned, 

1813 Bloor St. West, Toronto, Ont , M6P1A6 
(41 6) 633-1121 FAX 633-1122

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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.......VAKARO ĮSPŪDŽIAI 
zuotoje loterijoje svečiai,pa
remdami laikrašti , bandė 
savo laimę. Šokiams akor
deonu grojo p.Adomaitis. 
Jam iš pradžių kiek patal
kininkavo svečias iš Lietu
vos, smukininkas A. Stulgys.

Vakaro programa su 
netikėtais papildymais buvo 
įvairi ir atsilankiusieji tau
tiečiai savo patenkinimą 
išreiškė gausiais plojimais.

Kaip ir kiekvienais me
tais, taip ir šiame parengi
me, salėje veikė "Spaudos 
Stalas", prie kurio budėjo 
ilgametė to stalo veterane 
Elena Stepaitienė ir Lialė 
Pocienė, priimdamos iš 
tautiečių aukas ir prenu
meratas.

Pabaigai, su nelinksma 
nuotaika tenka pastebėti, 
kad negailestingas laikas 
veikia ne tik spaudos ne
naudai, bet ir visai išeivi
jos veiklai. Vyresnioji karta 
traukia į Anapilį. Prieaug
lis sunkiai leidžia savo 
daigus į tėvų "dirvą".

Į šį Koncertą-Vakarą 
atsilankė su apsimokėju
siais bilietais apie 60 tau
tiečių. Gaila rengėjų pasi
šventimo ir darbo.

Stepas Varanka

MIRE KORP! NEO-LITHGA

NIA FILISTERIS

ANTANAS DIRŽYS

Š.m. spalio mėn. 13 die
ną 4:30 vai. p.p. savo bute 
Woodhavene, ilgos ligos 
nuvargintas mirė Korpora
cijos Neo-Lithuania akty
vus veikėjas, Filisteris, 
teisininkas Antanas Diržys. 
Velionis sunkiai sirgo ir 
per paskutinius kelis me
tus viešai jau nebuvo mato
mas. Visą gyvenimą buvo 
aktyvus tautiškosios lietu
viškos ir visuomeninės 
veiklos dalyvis, tad ir sirg
damas rūpinosi ir su kitais 
asmenimis veiklos reikalus 
aptardavo telefonu. Pasku
tiniais mėnesiais ir toks 
visuomeninins bendradar
biavimas buvo jam jau 
sunkus.

PAGERBDAMI MIRUSIUS IR REIKŠDAMI UŽUOJAUTĄ 
ARTIMIESIEMS, AUKOJO KANADOS LIETUVIŲ FONDUI:

• a.a.Vytautos Mačikūno atminimui: $50 - Z.A.Stanai- 
čiai; po $20 - G.P.Breichmanai ir S.Saunorienė; a.a.Jono 
Stankevičiaus, mirusio Calgary,atminimui: $100- M.Lepars- 
kienė ir šeima.

• Prisimindami savo mirusius tėvelius Kazimierą ir 
Veroniką Stanaičius, sūnus Zenonas ir duktė Nijonė aukojo 
$3,435.00, padidinę jų jnašą fonde iki $5,000.00.

Širdingai dėkoja visiems už aukas KLF

V’EN’NI'ELfS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE, 

ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

"TALKA", LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
8 30 Main Street Ea»t, HAMILTON, Ontario L«M ILS

TEL: 544-7125
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki...3% asmenines paskolas ....12.25%
santaupas.............................3% neklln. turto pask. 1 m.......6.5%
kasd.pal.taupymo s-ta .. 2.25% nekil.turto pask. 3 m. ... 8.5%
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.lndėtius ......... 6.25% drauda pagal santaupų
RRSP ir RRIF (pensijos..2.75% dydį Iki $2.000 Ir
RRSP ir RRIF 1 m...................6% asmeninių paskolų
RRSPind. 3 m................. 6.25% drauda iki $25.000.

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

992. XI. 4 d. -- ----------------

Garbės sargyboje 
prie Filisterio 
Antano Diržio 
karsto

dr. J.P. Lenktaitis 

ir Aldona Noakai- 
tė - Pinch

Prieš du metus, Korpora
cijos metinių minėjimo 
proga, New Yorko viene
tas nutarė specialiai pa
gerbti vyresnius kolegas, 
studijavusius pirmame Kor
poracijos veiklos dešimtme
tyje, Kurių tarpe buvo ir 
Antanas Diržys.

Jam negalint dalyvauti, 
prie garbės stalo ouvo pa
likta tuščia kėdė, perjuos
ta korporacijos spalvų juos
ta, o ant stalo pastatytas 
gyvų gėlių vazonas.

Liūdnoji žinia nedelsiant 
buvo pranešta Korp! New 
Yorko vieneto pirmininkui 
dr. Jonui Lenktaičiui, ku
ris, pasikvietęs talkon ke
letą vieneto narių, ėmėsi 
laidotuvių apeigų organiza
vimo. Palikus mirties do
kumentų, kapinių, bažnyti
nius ir kitus panašius rei
kalus tvarkyti Marytei Ša- 
linskienei, Shalins Funeral 
Home savininkei, kur velio
nis vėliau buvo pašarvotas, 
ir vieta, kurioje rinkosi 
visuomenė paskutiniam 
atsisveikinimui, telefonu 
buvo susijungta su Lietuvoje 
gyvenančiu sūnum Saulium, 
kuris pažadėjo atvykti į 
laidotuves. Nedelsiant buvo 
painformuota Korporacijos 
Vyriausioji Valdyba Čika
goje, eilė Velionio studijų 
kolegų, draugų bei buvusių 
artimų bendradarbių, dabar 
gyvenančių Amerikoje ir 
lietuviškoji spauda.

Atsisveikinimas įvyko 
sekmadienio vakare, 7:3u 
vai., gausiai dalyvaujant 
New Yorke ir apylinkėse 
gyvenantiems, jį pažinoju-

siems, tautiečiams. Velio
nio krūtinę karste puošė 
Korporacijos spalvos ir 
studentiškoji kepuraitė, o 
šalia užrašas "PRO PAT- 
RIA". Garbės sargyboje 
stovėjo New Yorko Viene
to kolegos, pėrsijuosę pla
čiomis korporacijos spalvų
juostomis. Karstą dengė 
žmonos Genutės ir sūnaus 
Sauliaus raudonų rožių vai
nikas. Gėlių gausume buvo 
Korporacijos Vyriausios 
Valdybos ir New Yorko vie
neto gyvų gėlių pintinės.

Atvyskusių atsisveikinti 
tarpe buvo Jo Ekscelenci
ja vyskupas Paulius Bal
takis, OFM, Lietuvos Vy
riausybės Ambasadorius 
prie Jungtinių Tautų Anie© 
tas Simutis, buvęs Apreiš
kimo parapijos klebonas, 
kun. Jonas Pakalniškis ir 
Tėv. Steponas Rapolas, 
kurie skaitė atitinkamus 
religinius skaitymus ir 
sukalbėjo maldas. Atsisvei
kinimą pradėjo Korpora
cijos Filisteris dr. Jonas 
Lenktaitis, trumpu įvadu 
ir šeimai užuojautos pa
reiškimu.

Ambasadorius A. Simu
tis, su kuriuo Velionis nuo
lat dalijosi visuomeninę 
veiklą liečiančiomis minti
mis, paskutinio atsisveikini
mo jautriais žodžiais nusa
kė savo patirtį bendrau
jant su Velioniu Lietuvos 
laisvinimo reikaluose. Baig
damas išreiškė užuojautą 
žmonai Genutei, sūnui 
Sauliui, Korporacijos Neo- 
Lithuania Vyriausiai Valdy
bai ir visiems Korporacijos 
nariams, netekusiems švie
saus ir aktyvaus kolegos, 
skatinusio išlaikyti tauti
nės minties idėją. Ta pa
čia proga pranešė, kad 
anksti rytą iš Floridos 
skambino Velionio artimas 
kolega Vytautas Abraitis, 
prašydamas savo ir žmonos 
Stelos vardu išreikšti jų 
užuojautą šeimai.

Vyriausios Valdybos atsi
sveikinimo teksto laiku 
negavus (jis buvo gautas 
jau po laidotuvių), suglaus
tai paliesdamas ir pabrėž
damas kai kurias svarbes
nes Velionio gyvenimo 
vietas, Valdybos ir New 
Yorko vieneto vardu kalbė 
jo dr. Jonas P. Lenktaitis: 

"Susirinkome paskutiniam 
atsisveikinimui su Velioniu 
Antanu, taip pat išreikšti 
Jam pagarbą ir lietuvišką

padėką už nenuilstamą jo 
darbą, pastangas, ryžtą 
visą gyvenimo laikotarpį 
dirbant Lietuvos gerovei. 
Niekam ir niekada nereikė
jo Jo raginti imtis darbo. 
Priešingai, jis skatino ki
tus jungtis į visuomeninę 
veiklą ir tuom kelti visų
lietuvių gerbūvį. Jo orga
nizaciniai sugebėjimai, 
pramatyti tikslai ir užsi
mojimai^ uždegdavo kitus, 
ypač už jį jaunesnius as
menis.

Lietuvai ir lietuvių tau
tai dar jaučiant Pirmojo 
didžiojo karo metu padary
tų skriaudų neužgijusias 
žaizdas, Velionio visuome
ninius sugebėjimus pirmieji 
pastebėjo Rokiškio gimna
zijos mokytojai. 1926 m., 
baigęs gimnaziją ir atvykęs 
į Kauną studijuoti, pasiju
tęs platesniuose veikimo 
laukuose, tuoj įsijungė į 
akademinę veiklą. Teologi- 
jos( ir Filosofijos mokslų 
studijos jo nepatenkino, to 
dėl juos baigęs stojo į tei
sių fakultetą, kurį baigė 
1934 metais. Atlikęs priva
lomą kandidatavimo laiką 
Lietuvos Respublikos Vy
riausiojo Tribunolo įstaigo
je, tuojau .buvo paskirtas 
teisėju. Dar nespėjęs apsi
prasti naujose pareigose 
buvo grąžintas į Teisingu
mo Ministeriją, šį kartą 
jau departamento direkto
riaus pareigoms. Tose pa
reigose išbuvo ligi sovietų 
okupacijos. Sovietų tuoj 
buvo suimtas ir kalinamas 
Kauno sunkiųjų darbų kalė
jime ligi 1941 metų birže
lio 23-eios dienos, sovietų- 
vokiečių karo pradžios.

Studijavimo metu akty
viai veikė studentų tarpe, 
Korporacijos Neo-Lithuania 
ribose, o mokslus baigus, 
Lietuvos vyriausybei pasky
rus eiti atsakingas parei
gas, jam atsivėrė nauji ir 
platūs visuomeninės veik
los dirvonai. Pasiskolinant 
ir pakartojant kito garbin
go rokiškėno, TjJMO VAIŽ
GANTO prisipažinimą įsi
jungus į VILTIES draugiją, 
kad jis, Vaižgantas," pavir
to savosios, lietuviškosios 
veiklos tarnu". Tokiu tar
nu ouvo ir velionis Anta
nas. Jam rūpėjo lietuviška
sis kaimas, lietuvis ūkinin
kas, pradžios mokyklų sto
vis ir busimųjų jaunųjų ūki
ninkų švietimas, kao jau 
vaikystėje suprastų tautinę

PADĖKA

A t A

ALBINAS BARŠAUSKAS

po trumpos kovos su nepagydoma liga 
mirė 1992 m. rugsėjo 20 dieną savo namuose.

Per tą laiką ir po Jo mirties pajutome 
didelę moralinę pagalbą iš giminių ir drau
gų. Šia proga norime nuoširdžiai padėkoti vi
siems jį lankiusiems ligos metu ir po a.a. 
/tloino mirties pareiškusieins užuojautų žo
džiu, raštu ir per spaudą.

Ypatingą padėką reiškiame Aušros Vartų 
parapijos kleoonui kun. Juozui Aranauskui, 
S.J., pravedusiam rožinio maldas, ir kun. Izi
doriui Sadauskui, SDB, už gedulingas Mišias 
bei palydėjimą į kapines.

Taip pat dėkojame visiems, užprašiusiems 
už Velionio sielą šv. Mišias ir aukojusiems 
Kanados Lietuvių Fondui. Visiems, visiems 
nuoširdus ačiū.

Žmona Stasė, 

sūnūs Narvydas ir Laisvydas su šeimomis.

lietuviškąją reikšmę. Jis 
uoliai rėmė Korporacijos 
Neo-Lithuania įsteigtą, 
moksleiviams ir kaimo 
jaunimui skirtą "Jaunosios 
Lietuvos" sąjungą.

Dvasioje Velionis buvo 
Viltininkas, t.y. 19U7 me
tais Vilniuje įkurtos Vil
ties draugijos įkūrėjų idėjų 
•*? tikslų puoselėtojas, ku
rių užsimojimai buvo "telk
ti ir veikti tautines pajė
gas į tokią formą, kad ne
prieštarautų kitų lietuviškų 
organizacijų veikimui".

Tų idėjų pasėkoje Velio
nis daug rašė lietuviškoje 
spaudoje tautinės veiklos 
temomis, keldamas tautinį 
supratimą, o tremtyje nu
tautėjimo žalą.

Karo veiksmų nublokštas 
į Pietų Ameriką, Venezue- 
loje, suorganizavo ten bu
vusius ir naujai atvykusius 
lietuvius į vieną bendriją.

1958 m. buvo lemta jam 
atvykti į Ameriką ir apsi
gyventi New Vorke. čia 
rado neseniai atkurtą Kor
poraciją Neo-Lithuania ir 
nedelsdamas įsijungė į jos 
veiklą. Jo pastangomis 
buvo atkurta Filisterių 
sąjunga ir Teisininkų drau
gija, kurioms jis ir vadova
vo.

Korporacijos 44 metų 
veiklai atžymėti ėmėsi ini
ciatyvos sudaryti bendra- 
darbių-talkininkų grupę su
rengti ir išleisti korporaci
jos metraštį, apimantį visą 
44 metų Korporacijos veik
lą. Leidinys išėjo 1964 m.

New Yorke veikusios or
ganizacijos tuoj atpažino 
jo geras savyoes - mokan
tį prasmingai ir išsamiai 
kalbėti, tad pakvietė jį 
paskaitoms, kurias jis nesi 
didžiuodamas skaitydavo.

įsikūrus lietuviškajai ra
dijo programai, jis buvo 
"Laisvės žiburio" klubo 
pirmininku ir vyriausiu 
lėšų teikėju.

Valandomis reikėtų kal
bėti apie Velionio nuveik
tus darbus ir vistiek nega
lima būtų visko išsakyti. 
Tą uždavinį atlikti teks jo 
vienlaikiams kolegoms aka
demikams ir draugams. 
Mums, jo jaunesniems kole- 
goms telieka sekti jo pa
vyzdžiu, puoselėjant lie
tuvio tautines mintis ir 
idėjas.

Skaudžiame liūdesyje
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tenka tiktai guostis, kad 
jis sulaukė Lietuvos Ne
priklausomybės atgavimo 
ir Lietuvos Respublikos 
atkūrimo. Reikia viltis, 
kad šios, mus lietuvių 
tautos našlaičius priglau- 
dusios šalies, Amerikos, 
žemė dabar jam bus leng
vesnė." AČIŪ!

New Yorko tautininkų 
vardu kalbėjo Apolinaras 
Vebeliūnas; Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje - G. 
Meiliūnienė; "Laisves Ži
burio" radijo programos 
vardu - Romas Kezys. 
Atsisveikinimas buvo už
baigtas Lietuvos Himnu.

Prieangyje ant stalo 
buvo aukų lapas, norin
tiems aukoti "Laisvės Ži
burio" programai išlaikyti.

Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje Brooklyne, pa
maldas laikė kun. Bruno 
Kruzas, šiuo metu pavaduo
jantis išvykusį kleboną 
kun. Vyt.’ Palubinską. Jam 
talkino kun. Jonas Pakal
niškis. Pamaldos užtruko 
apie valandą laiko, nes 
kun. B. Kruzas pasirinko 
skaityti gedulingoms pa
maldoms tinkamas vietas 
iš apaštalų laiškų. Ant 
karstą dengusio balto ap
dangalo buvo uždėta plati 
Korporacijos spalvų juosta, 
o ant jos Velionio studen
tiškoji kepuraitė. Prie alto
riaus giedantiems kuni
gams, vargonais pritarda
ma, giedodama atsakinėjo 
parapijos vargonininkė Gr. 
Bukauskienė. Kompozito
riaus J. Naujalio kūrinį 
"Kai skausmas tau širdį" 
solo įspūdingai pagiedojo 
Vytautas Alksninis.

Cypres Hills kapinėse 
mirusiems skirtas maldas 
skaitė kun. Jonas Pakal
niškis. Čia, paskutinį Kartą 
Velionio palaikus, dabar 
jau karste, puošė visą Jo 
gyvenimą branginta Korpo
racijos spalvų juosta ir ke 
puraitė, o ant jos, tartum 
pavargę, ilsėjosi trys raudo
ni gvazdikai, klausydami 
paskutinį kartą Velioniui 
giedančių "Lietuva Brangi" 
giesmės.

Polaidotuviniai užkan
džiai ouvo parengti Belec
ko "Winter Garden" sve
tainėje.

Jonas P. Lenktaitis



montreal
MIRUSIEJI:

• ANELĖ SKRUIBIENĖ.90 
m._ amžiaus, mirė spalio 
mėn.30 d., Rigaud.Que. 
Palaidota Point Fortune 
miestelio kapinėse.

Jos ir jos vyro ten 
esančioje vasarvietėje savo 
laiku vyko lietuviu geguži
nės.

Užuojauta artimiesiems.

• LIETUVIU EVANGELIKŲ 
PAMALDOS su šventa Va- 
kariene, dalyvaujant kuni
gui A. ŽILINSKUI, 
š.m.lapkričio mėn.22
1 vai. p. p., 3594 Jeanne
Mance Str.,ST. JOHN LU
THERAN CHURCH bažny
čioje.

TRADICINIS PAMINĖJIMAS

Graži rudenėjanti diena 
sukvietė nemažą būrį Mont
realio lietuvių į ruošiamus 
Žvejų-Medžiotojų NIDOS 
klubo sezono uždarymo pie
tus.

Klubas yra įkurtas 1966- 
siais ir šiuo metu atžymi 
26-tąją sukaktį. įžanginį 
žodį tarė ir pasveikino 
gausią gerbėjų minią klubo 
vicepirmininkas Antanas 
Žiūkas. Jis trumpai apžvel
gė klubo veiklą, pasidžiau
gė, kad klubo rengiami pie 
tūs bei įvairūs pasilinksmi
nimai yra gausiai palaiKO- 
mi žiūrovų. Jis pabrėžė, 
kad NIDOS klubas aktyviai 
dalyvauja lietuviškoje veik
loje, prisidėjo prie Milijo
ninio Vajaus aukų rėmimo, 
ragino, kad ši graži tradi
cija būtų tęsiama bei puo
selėjama. Šiuo metu klu
bas turi ir didelį žemės 
sklypą, kurį prieš du me
tus pardavė-padovanojo (už 
vieną dolerį) klubo narys 
Jonas Cialka. Sklypas ran
dasi prie žuvingos Otta- 
wos upės ir labai gražioje 
vietoje, bėda tik ta, kad 
sklypas randasi žemoje vie
toje ir reikėtų jį pakelti, 
privežant gana daug že
mės. Trūksta lėšų, todėl 
kreipėsi ne tik į klubo na
rius, bet ir į visus susi
rinkusius, kad atsiradus ga-

vyks
d.,

AI p 2^

VISIPATaRNAVIMAI NEMOKAMI

LITAS

9.00-3 00
12.00- 8 00
10.00- 6.00

5 % 
4%% 
4tt% 
4h% 
3 %

3907A Rosemont
Pirmadieniais 10 00- 2 00

3 00- 7 00
2 00-6.00

KASOS VALANDOS: 
1475DeS«ve

Pirm., antr., treč,
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

Certifikatus 1 m.-...... 5 %%
Certifikatus 2 m...............6 H %
Term, indėlius: 

1 metų ..
180 d. -364 d. 
120d. - 179d. 
60 d. - 119 d. 
30 d. - 59 d.

LIETU VOS
MONTREALIO LIETUVIŲ
KREDITO UNIJA

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS
MINĖJIMAS

1992 m.
lapkričio mėn. 22 d.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS SALĖJE

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

MINĖJIMO AKTAS: dr. Henriko NAGIO paskaita
MENINĖ DALIS: Montrealio Vyrų Oktetas, vad. A. STANKEVIČIAUS 

Moterų Dainos Vienetas 
Po minėjimo - kavutė

Organizacijos kviečiamos minėjime dalyvauti su vėliavomis.

įĖJIMAS - Laisva auka Rengia - L.K.V.S. "RAMOVĖ” 
Montrealio skyrius.

1475 De Seve, Montreal, Que. H4E 2A8

Tel: 766-5827; 766-5830 
SKYRIUS: 3907A Rosemont Boulv.

AKTYVAS - V/R* j 29.PW.00P, REZERVAS- Y/R^ MILIJONO

MOKA UŽ:
Taupymo - special................. 3 %
Taupymo - su gyv. dr............. 2 %%
Taupymo - kasdienines.......  2 %%
Einamos sąsk......................... 1 /1%
RRIF-RRSP —1 m.term........  5 %%
RRIF-RRSP - 2 m term........
RRIF - RRSP - taup.............. 23/«%

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 714% asmenines - nuo 8%

Informacija apie naujausias palūkanas ‘'Lite"

limybėms, būtų šis gražus 
projektas paremtas. Atei
tyje - galvoja vicepirmi
ninkas - įdėtos lėšos atsi
pirktų su kaupu, nes tai 
būtų puiki poilsio bei pasi
linksminimo vieta įvai
riems vasaros renginiams.

Baigiant pranešimą, buvo 
susumuoti žiemos ir vasa
ros sezono žūklavimo re
zultatai ir įteikti apdovano 
jimai. Daugiausia žvejai su
gavo lydekų ir pasidalino 
I-II-mis vietomis. Apdova
noti buvo Augustas Mylė 
(I), St. Rimeikis, Jimmy 
Dauderis (H) vieta. Stasys 
Rimeikis, sugavęs dorę, 
užėmė pirmą vietą.

Po pranešimo ir apdova
nojimų į sceną rinkosi ma
žieji ansamblio GINTARĖ
LIS muzikantai - kankli
ninkai, lumzdelininkai ir 
būgnininkas su muz. Zigmu 
Lapinu. Nors šis liaudies 
jinstrumentų ansamblis susi- 
(organizavo laoai neseniai, 
šiai programai pradėjo re
petuoti tik prieš dvi sa
vaites, bet reikia pasakyti 
kad jaunieji muzikantai 
jautriai ir darniai įsijautė 
į grojamus kūrinėlius, nuo
taikingai juos atliko. Buvo 
pagrotos lietuvių liaudies 
dainelės: "Du broliukai ku
nigai", "Motulė mane ba
rė", "Dar nejok, dar sustok" 
"Baltos burės plazda

TRADICINIAI AUŠROS V ARTU PARAPIJOS

PIETŪS
s.m. LAPKRIČIO men. 8 d. ,po 11 vai. pamaldų*

Aušros Vartų parapijos salėje
• Trumpa programa
• Šilti pietūs, Baras, Loterija

AUKA $10.-

VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI

pastaroji taip išjudino žiū
rovus, kad jie net skanduo
dami plojo ir dainavo. 
Mažieji atlikėjai šypsojosi, 
dėkodami publikai už jiem 
skirtus aplodismentus.

Pasibaigus koncertui, 
buvo pakviestas kun.
J. Aranauskas, SJ, 
palaiminimui. Greitai 
stalų atsirado (vikrių šei
mininkių aptarnaujamų) ne 
tik salotos, šalti ir karšti 
užkandžiai, bet ir žvejų 
sugautas ir išrūkytas ungu
rys. Nors vaišių rengėjas 
ir organizatorius St. Ri- 
meikis ir kuklinosi, saky
damas, kad ruošė mažes
niam skaičiui žmonių, (ne
sitikėjo tokio gausaus su
buvimo), bet kaip visada - 
vaišių pilnai užteko. Veikė 
ir baras, kur buvo galima 
atsigaivinti įvairiais gėri
mais. Gausi ir įdomi lo
terija taip pat priviliojo

Tėv.
stalų

ant

nemažą 
norinčių 
laimę, 
gana

būrį 
išbandyti 

o laimikių

smalsuolių, 
savo 
buvo 

daug ir vertingų.
Pasivaišinę pyragais, 

tortu ir kavute, pasišneku
čiavę (o kalbėti ouvo apie 
ką, tą dieną montrealie- 
čiai atidavė savo balsus už 
Lietuvos Seimą), vakarė
jant skirstėsi namo.

Vitalija Pečiukai tytė- 
Keršulienė

viai... maloniai prašome., 
kad Jūs kiekvienas parašy
tumėte konkretų, gyvą at
sitikimą, kuo Jums asme
niškai kun. V. Šarka padė
jo žodžiu ar darbais. Mes 
ketiname tą medžiagą 
panaudoti ne tik spaudoje, 
bet ir leidžiamoje tremti
nių enciklopedijoje... Mes 
visi mirtingieji senstame, 
užmirštame, tad prisėski
me pusvalandžiui, pagalvo
kime ir parašykime, nenu- 
sineškime į Kapus, Ką ži
nome".

Rašykite: St. Šarka, Vil
nius, 2004, Blindžių gt. 
21-13
PMA 
Mark 
Ont.,

2004 
LITHUANIA; arba: 

Centras , 46 Arthur
Drive, Port 
Canada LI A

Hope, 
3X1.

PRAŠO ŽINIŲ APIE 
KUN. VACLOVĄ ŠARKĄ

Poetės Marijos Aukštai- 
tės Centras Port Hope, 
Ont, gavo laišką iš St. šar- 
kos Vilniuje, kuriame jis 
prašo žinių apie savo brolį 
kun. Vaclovą Šarką, kuris 
yra darbavęsis su lietuviais 
Vokietijoje. Taip pat Sibiro 
Tremtinių Klubas tokių ži
nių pageidauja: "Mes lietu-

IR ŽIEMA REIKIA
SAUGOTIS SAULĖS

Artėjant 
atsiminti, kad ir silpnesni 
saulės spinduliai gali būti

žiemai, reikia

kenksmingi odai. Slidinin
kai, žvejai ant ledo, spor
tuojantys rogutėmis turi 
būtinai 
kremus 

Taip 
žiemoti 
reikia 
sauginį kremų. Mūsų šimt
metyje susilpnėjus ozono 
sluoksniui, saulės spinduliai 
vis dažniau prisideda prie 
odos vėžio ligos sukėlimo.

Dr.Brenda Moroz, der
matologijos skyriaus direk
torė, dirbanti McGill Uni
versitete Montrealyje, ne
seniai vykusioje konferen
cijoje apie ozono sluoksnio 
reikšmę,netgi siūlo, kad 
visos lėktuvų bendroves, 
skraidinančios šiaurės gy
ventojus žiemos metu i 
pietų kraštus, turėtų skelb
ti įspėjimus saugotis karš
tos saulės.

Tie patarimai galioja 
ne tiktai moterims ir vai
kams, bet ir vyrams.

rogutėmis 
naudoti specialius 

veidui.
pat, vykstantiems 

į pietų kraštus, 
būtinai vartoti ap-

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

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

Dantų gydytojas-Chirurgas 
8606 Centrale,(kamp.45 Av.) 

Suite 209, LASALLE,Que. 
H8P 1N5, te!:364-4658

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytojas-Chirurgas 

Q»uv.dr. J. M A LIS K OS tdure^ 

1440 St.Catharine St.,W. 
Suite 701 Tel:866-9297

Montreal,P.Q. H3G 1S5

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- 9:3U v.v.

Tek: 366-97^5 ir 365-0505

ROYAL VICTORIA HOSPITAL, m v
687 Pine Ave, West, Teb <510-842-1231
Montreal, Que. H3A 1A1 Ext. 1663

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

4589 Park Ave., 
Montreal, Que. H2V 4E4 Tel: (514^-842-9211.

PRISTATOME PER 
2-3 SAVAITES
Į VISAS VIETOVES
PAIMAME SIUNTINIUS

UZ kO IS NAMU,JEIy PAGEIDAUJAMA
Siuntiniai pristatomi tiesog į namus. 

Nėra maksimumo svorio.
Minimum yra 2kg, arba $10.00.

Neskaitome už pristatymą.

2600 RUE LEGER, LASALLE
Nuo pirmadienio iki penktadienio, 7 v.r.-4 v.p.p.

SKAMBINKITE INFOR
MACIJOS IR APTARN- 
N AVIMO REIKALAIS

Vytas Gruodis Jr. BET KADA - 7 DIENAS

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC
NAMAI • AUTOMOB ILIA1•PREKYBA•ATSAKOMYBĖ 

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

JOANA ADAMONYTĖ A.I.B, DONNA SVRAKA A.I.B.

PETRAS ADAMONIS C.I.B. Res: 256-5355

Greitas ir tikslus patarnavimas. ,Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

Z I ENK A

St-Patrtck

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

Coroner

Newman

24 VALANDŲ PATARNAVIMAS

• LIETUVIAMS NUOLATDA: 
Neimamas mokestis už atvažiavimą.

TEL.: 254-7846

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.: 727-31^0 REZ.: 376-3781

Dr. A.S. POPIERAITIS 

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

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

Que. H3G 1L5 Tel.: 931-4024

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

1449 rue St.Alexandre Telefonai:
Suite 500 A.

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

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

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

teI:364-4282

TEL.: (514) 767 - 4690

VINCAS PIEČAIT1S
1265 LECLAIR, VERDUN, P.O. H4H 2M4 

JONAS & CŪTĖ REALTIES 

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

8 psi.

Notarė
RŪTA POCAUSKAS-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.

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
A LI U MINU A US DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR

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

Tel: 721-9496; res: 729-2446

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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