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KARŠČIŲ BANGA 
KANKINA EUROPĄ

Per 6 savaites karš
čiai neatlaidžiai kankina 
Vokietiją, Lenkiją - kurios 
rugpjūčio^ mėn. 2 d. kepė 
38°C karštyje.

Karšta vasara užkaitino 
ir Lietuvą,^ trūksta lietaus. 
Ir Vilnius šuto 37°C karš
tyje rugpjūčio mėn. 1 d.

Danijoje, Vengrijoje, net 
ir Skandinavijoje , neįtikėti
nai šilta vasara tęsėsi per 
visą liepos mėnesį.

Čekijoje buvo nuo šilu- 
nTO!T~ išlinkę - geležinkelio 
bėgiai ir jais važiavimo 
greitį teko sumažinti iki 
60 km. per valandą dienos 
metu.

PROVINCINIAI RINKIMAI
paskelbiT '

Rugsėjo 12 d. Quebec'o 
provincijos gyventojai tu
rės balsavimu pasirinkti 
arba LIBERALŲ Partiją, 
arba PARTI QUEBECOIS, 
kuri pasisako už atsiskyri
mą, ir, anot J. Parizeau, 
laimėjusi rinkimus, po 8 
mėnesių skelbs referendu
mą dėl atsiskyrimo, kurį 
jis mano tikrai laimėsiąs.

Visi balsuotojai labai 
nori matyti Liberalų lyde
rį Daniel JOHNSON' Ą ir 
PQ lyderį Jacques PARI
ZEAU debatuose, televizi
jos ekrane. Rugpjūčio mėn. 
3d., sutikus partijų ir RA
DIO CANADA, TVA ir 
RADIO QUEBEC atsto
vams, bus nutarta tokių de
batų data.

Jokia kita iš mažesniųjų 
partijų neturi galimybės 
pakliūti į vyriausybę.

Rinkimų pravedimui, 
anot Pierre F. Cotė, Que
bec'o Rinkimų vyr. direk
toriaus, reikia apie 150,000 
darbuotojų šiai provincijai, 
kurioje balsuos apie 4 mili
jonai, 800 tūkstančių žmo
nių. Yra 125 didžiosios 
balsavimo apskritys, kurio
se randasi 20,340 rajonų.

Balsavimo dieną bus 
atidaryta 22,000 balsavimo 
stočių ir 1000 išankstiniam 
balsavimui. Sunaudos apie 
25,000 balsavimo dėžių.

Balsavimo direktorius 
linki visiems dalyvauti bal
savimuose, patikrinti sąra
šus, ar yra jų pavardės 
įtrauktos, nes "kiekvienas 
balsas yra reikšmingas".

NEREALIOS SVAJONĖS

MMM- didžiausia inves
tavimo bendrovė Rusijoje- 
turi apie 5 milijonus akci
ninkų. Bendrovė stipriai 
reklamavo savo veiklą, su
keldami įspūdį, kad dabar 

galima lengvai praturtėti 
perkant jos akcijas ir in
vestuojant.

Žinovai tačiau kritikuo
ja MMM ir kitas panašias 
bendroves, kurios žada 
išmokėti nuo 400% - 1000% 
per metus palūkanų! Tai 
klasikinė "piramidės" sche
ma, kuri po trumpo laiko 
neišvengiamai turi sugriū
ti...

Mokesčių specialistai 
apkaltino prisijungusius 
prie MMM mokesčių ne
mokėjimu ir apgaudinėji
mais. Panika kilo, kuomet 
vyriausybė paskelbė, kad 
negarantuoja atsiskaitymo 
už akcijas jokiai investavi
mų įstaigai, kurių tiek daug 
atsirado paskutiniuoju me
tu.

MMM pranešus, kad ne- 
išperka akcijas, išskyrus jų 
filialą, apie 3000 investo- 
rių, susirinkusių prie Bend
rovės pastato, triukšmin
gai reikalavo savo akcijų 
išpirkimo.

-Policiją bftndė išskirstyti 
minią vartodami lazdas, 
keletas žmonių buvo su
žeista, daugelis budėjo vi
są naktį, tikėdamiesi kitą 
dieną atgauti savo pinigus.

MMM B-vė yra kaltina
ma, kad nesilaikė pagrindi
nių taisyklių išduodama 
neregistruotas akcijas ir 
nemokėdama mokesčių, 
tačiau formalaus apkaltini
mo šiai bendrovei dar ne
patiekta ir "slidūs" b-vės 
direktoriai neparodo jokio 
noro tvarkytis kitaip.

Rusijoje šiuo metu yra 
apie 10 milijonų investorių 
ir jie galėtų tapti nemen
ka politine jėga, jeigu rei
kalai pakryptų blogon pu
sėn.

Galime tik spekuliuoti, 
kodėl taip atsitinka: mafi
jos išplitimas , ypač atpa
laiduojant Europos valsty
bių sienų perėjimų taisyk
les; vyriausybių nesusigau
dymas ar - korupcija? Ar 
neišmanymas - nemokšišku
mas-kaip privalo būti tvar
komos valstybės taisyklių 
nuostatos, remiančios inves- 
tacijų ir bankų įstaigas. 
Ar tyčinis buvusių sovieti
nių diktatorių instiguoja- 
mas naujos valstybės val
džios kompromitavimai 
siekiant įvesti vėl savo 
"tvarką". Ar - viskas kar
tu...

APIBŪDINO KOMPIUTERIU 
VIRUSUS

Bostone vykusioje AP
PLE kompiuterių parodoje 
britų kilmės mokslininkas 
-fizikas Stephen Hawking 
pareiškė, kad kompiuterių 
virusai turėtų būti laikomi 
"gyvybės formomis".

Šis pasaulinio garso moks
lo genijus, kalbėdamas 
apie gyvybės prigimtį, 
sakė, jog kompiuterinis 
virusas atitinka gyvybės 
sistemos apibrėžimą, nors, 
jis ir neturi savistovaus 
metabolizmo. Vietoj to, jis 
naudojasi savo kompiuterio 
metabolizmu ir yra tokiu 
būdu parazitiškas.

Paskaitą baigė tokia 

toliau, siekiant atsatyti 
teisingumą ir atgauti, kas 
jai priklauso.

NAUJAS JAV 
AMBASADORIUS 
LIETUVAI

S. m. liepos mėn. 20 
d. prez.B.Ciinton'as pasky
rė James W.Swihart’a.jn. 
naujuoju ambasadorium 
Lietuvai.

J.W.Swihart diplomatinį 
darbą yra dirbęs Austrijoje, 
Jugoslavijoje, Vokietijoje, 
vadovavęs Jugoslavijos
ir Rytų. Europos skyriui 
Valstybės Departamente.

Jis moka vokiečių, ser- 
bų-kroatų ir ispanę kalbas. 
Vedęs, turi sūnų ir dukterį.

REIKŠMINGAS LIEPOS 
MĖNUO PABALTIJUI

1994 m. liepos mėn.6 
d. LIETUVOJE vyko PA
SAULIO LIETUVIU DAINŲ 
ŠVENTE, 70-tąjį kartą 
nuo pirmosios tokios Šven
tės paskelbimo ir pirmąjį 
kartą , Lietuvai iSsivadavus 
nuo sovietinio Kremliaus 
režimo, dalyvaujant ir už
sienio lietuvių choriniams 
vienetams bei šokėjams. 
Dainų šventę papildė ir 
tautinių šokių programa.

Tą. pačią dieną - reikš
mingas įvykis LIETUVAI, 
LATVIJAI ir ESTIJAI; JAV 
prez. Bill Clinton1 as atvyko 
į Pabaltįjį, pasirinkęs Ry
gos miestą. Prie Laisvės 
Paminklo Latvijos prez. 
Ulmanis, pasveikino Ameri- 

-kos Prezidentę, dalyvaujant 
Estijos_ir Lietuvos prezi
dentams^ Jis pasidžiaugė 
Šiuo istoriniu momentu, 
pabrėždamas, kad pirmą 
kartą Baltijos valstybių 
istorijoje ir pirmą kartą 
Latvijos 76-rių metų egzis
tencijos laikmetyje JAV 

-prezidentas yra savo kojo- 
- mis palietęs jos žemę.

Prez.Ulmanis šį ’ įvykį 
savo kalboje įvertino kaip 
simbolį, kad JAV palaiko 
Latvijos, Lietuvos ir Esti
jos laisvę, ir nepriklauso
mybę. Pabrėžė, kad šis 
didingas Laisvės Paminklas 
nebuvo pastatytas garbei 
kokio nors vieno herojaus, 
ar pažymint kokį specialų 
įvykį. Jis išreiškia visų 
individų įnašą ir pagarbą 
laisvei. Laisvei, kuri lei
džia gyventi ir žiūrėti 
viltingai į ateitį.

Priminęs, kaip Baltijos 
valstybės neteko savo 
laisves, nors ir buvo pri
klausiusios Tautų Sąjungai, 
kreipėsi tiesioginiai į prez. 
Clinton’ą , sakydamas, esąs 
įsitikinęs,- ir šis momentas 
pasidalintas su juo, pastip
rinąs tokį įsitikinimą,- kad 
tai (laisvės netekimas) 
niekados nepasikartos... 
"Mes viliamės ir laukiame, 
kad sekančiais menesiais 
svetimoji kariuomenė 
kuri niekada nebuvo pa
kviesta- ir kurios dar te
besitęsiantį čia buvimą 
galima interpretuoti kaip 
faktinę okupaciję, - pasi
trauks iš Estijos ir Latvi
jos teritorijų",-pabrėžė jis.

Kalbėdamas visų trijų

mintimi: "Manau, kad tai 
šį tą pasako ir apie žmo
gaus prigimtį - vienintelę 
gyvybės formą, kurią mes 
sukūrėme, kol kas yra gry. 
nai destruktyvi. Mes sukū
rėme gyvybę pagal save".

RUSIJOS KARIUOMENĖ 
PASITRAUKS IŠ ESTIJOS
Po du metu trukusių kie
tų derybų, galų gale Rusi
ja sutiko laikytis įsiparei
gojimų ir atitraukti liku
sius paskutinius dalinius iš 
Estijos šio mėnesio pabai
goje-

Sis pranešimas buvo pa
skelbtas liepos mėn. 26 d. 
po prez. Boris Jelcin'o ir 
prez. Lennart Meri susiti
kimo Kremliuje.

Rusija ieškojo įvairių 
. priekabių, kad jos kariuo

menė galėtų dar vis likti 
Estijoje ir paskutiniais mė 
nesiais bandė visokiais bū
dais įrodinėti, kad rusai 
Estijoje, o ypač 9000 į 
pensiją išėję jų kariai, 
nutarę pasilikti Estijoje, 
būsią blogai traktuodami. 
(Sovietų Rusija 1940 m. 
aneksavo Estiją - ir tai 
nebuvo laikoma "blogu 
traktavimu").

Po šio paskutinio susiti
kimo pasirašytame susitari
me pažymima, kad karių 
pensininkų teisės bus vie
nodai respektuojamos kaip 
ir Estijos piliečių teisės.

Prez. Meri savo ruožtu 
pareiškė, kad tokie pensi-- 
ninkai gaus "apsigyvenimo 
leidimus", garantuojančius 
tokias pat teises, kaip ir 
visiems kitiems Estijoje gy- 
venantiems, tačiau tiktai 
Estijos piliečiai valstybi
niuose rinkimuose turės 
teisę balsuoti.

Prez. Meri pabrėžė, kad- 
tarp šių dviejų vyriausybių 
piktumas šiuo klausimu 
vystėsi dėka "masinės in
formacijos iškreipimų ir 
dėka tų, kurie priešinasi, 
kad būtų geri santykiai 
tarp Estijos ir Rusijos 
Federacijos".

Šis dviejų prezidentų 
susitikimas - pirmasis toks 
- įvyko po keturių dienų, 
kai Rusijos Durna (parla
mentas) pradėjo atsotogas. 
Montrealio THE GAZETTE 
dienraščio korespondentas 
Mike Trickey rašo, kad 
Durna visą laiką griežtai 
reikalavo "apsaugojimo"et- 
niškųjų rusų buvusiose So
vietų respublikose, ypač - 
Estijoje.

Liepos mėn. viduryje, 
Rusija sutiko išvesti savo 
kariuomenės likučius iš 
Latvijos iki rugpjūčio 31 
dienos. Paskutinieji dali
niai pasitraukė iš Lietuvos 
praeitų metų rugsėjo mė
nesį.

Prez. Mari pranešė, kad 
dar tęsis derybos dėl bran
duolinės stoties įrengimų į 
šiaurės vakarus nuo Tallin- 
n' o taip pat ir dėl iškilu
sių argumentų dėl rube- 
žiaus, kuris buvo nubrėž
tas Sovietio režimo ir 
dalelė teritorijos atiduota 
Rusijai.

Geros sėkmės Estijai ir

JAV prez. Bill CLINTON’as kalba susirinkusiems prie Lais
ves Paminklo Rygoje, Latvijoje, 1994 m. liepos men. 6 d<

Baltijos respubiiKų vardu, 
išreiškė dėkingumą, kad 
JAV pasitiki jomis, nežiū
rint šmeižikiškos propagan
dos. Taip pat pabrėžė,esąs 
įsitikinęs, jog iš Amerikoje 
kursuojančių žemėlapių 
Baltijos valstybės niekuo
met nebus ištrintos.

Prez.Clinton' as atsakė 
/aizdingu, apgalvotu (kad 
ir atsargiu, perdaug konkre
čiai neįsipareigojančiu) 
žodžiu. Jį čia patiekiame 
ištisai:

"šiandien mes švenčia
me atsinaujinimo metą. 
Šiandien mes prisimename 
jūsų drąsą. Šiandien- mes 
džiaugiamės; viena jėga 
veikia ESTIJOJE, LATVIJOJE 
ir LIETUVOJE, ir ta jėga 
yra LAISVĖ.(Plojimai). Dė
koju prez.ULMANIUI už 
malonius žodžius ir Jūsų 
šiltą priėmimą šioje gra
žioje sostinėje. Ir didelis 
ačiū taip pat prez.MERI 
ir prez.BRAZAUSKUI už 
jų prisidėjimą prie šio is
torinio renginio.

šių (trijų) kraštų žmo
nėms, tiems, kurie susirin
ko į šią aikštę, tiems, 
kurie toli, bet mus dabar 
mato ir girdi, visiems 
tiems, kurie išlaikė tikėji
mą laisvę,- sakau, kad 
esu giliai pagerbtas, galė
damas čia stovėti prieš 
jus: pirmasis JAV prezi
dentas ant laisvos Baltijos 
kraštų žemės.(Plojimai).

šiandien mes prisimena
me Rugpjūčio mėnesio 
dieną, vos tik prieš 5 me
tus, kai jūsų valstybių žmo
nės bendram tikslui buvo 

susiėmę rankomis nuo TA
LLINN'© iki VILNIAUS, 
visas MILIJONAS jūsų, 
peržengė baimės pančius. 
Ir čia, šioje aikštėje, prieg
lobstyje Laisvės Paminklo, 
ta žmonių grandis rado 
savo centrą. Jūs parodėte 
pasaulio žmonėms baltie- 
čių savitą būdo jėgą

Dabar,šiandien, aš sto
viu su jumis čia. Visų ame
rikiečių vardu, aš pasidi
džiuodamas įeinu į tą ne
nutraukiamą laisvės grandį 
(plojimai). Ta grandis nusi
tęsia atgalios iki jūsų se
nelių, ištremtų į Sibiro 
dykynes, iš kurių daugelis 
nebesugrįžo; atgalios iki 
jūsų tėvų žmonių, kurie 
nuėjo į miškus kovoti su 
okupantais (plojimai) ir 
siekia iki jūsų, kurie , tų 
pačių idealų vedami, sto
vėjote sargyboje prie de
gančių laisvės laužų, dai
nuodami nepriklausomybės 
dainas. Ir iki tų visų ge
neracijų žmonių, kurie 
dėl laisvės atidavė savas 
gyvybes.(Prezidentas kalba 
latviškai). Laisvė. (Plojimai)

Nesvarbu, kokia kalba 
kalbėtume, yra ryšys, jun
giantis mūsų valstybės 
žmones: estus, lietuvius, 
latvius ir amerikiečius, 
nesvarbu, koks šimtmetis, 
nesvarbu, koks okupantas. 
Jūs įrodėte, kad laisvės 
(idealas) niekada nemiršta, 
jeigu gyvena vyrų ir mote
rų širdyse. Jūs mus pamo
kėte, kad niekada nereikia 
pasiduoti. Jūs - įkvėpėte 
visą pasaulį.

Ir Amerika kartu su

/nukelta Į 2 psl............ /
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JAV PREZIDENTAS........

jumis tikėjo: per 50 metų 
mes atsisakėme pripažinti 
Baltijos kraštų okupaciją. 
Jūsų vėliava plazdėjo mūsų 
sostinėje.

Daugelis jūsų tėvynainių 
ieškojo prieglobsčio mūsų 
krašte. Dabar kai kurie 
sugrįžo dirbti savosioms 
tėvynėms, kiti pasiliko 
Amerikoje, palaikydami 
laisvės dvasią. Jungtis - 
(mūsų ir jūsų), yra nenu
traukiama (Plojimai). Mes 
gėrimės jūsų patvarumu 
ir jūsų atgimusia nepriklau
somybe. Bet taip pat žino
me, kad daugelis jūsų susi
duriate su sunkumais ir 
netikrumu kasdieniniame 
gyvenime, nes kelias į 
reformas nevisada be kliū
čių. Amerika, nežiūrint 
to, ragina jus stipriai lai
kytis tame kelyje, naudotis 
šiuo atsinaujinimo laikotar
piu, atbaigti jūsų protėvių 
(tėvų) grumtynes, pratęsti 
laisvės grandį taip, kad 
pereitų per generacijas 
jūsų vaikams, ir po jų

Jums sugrįžtant į Euro
pos sferą,- esame su jumis. 
Mes jums padėsime (ploji
mai). Padėsime jums atsta
tyti savo kraštą, sukurti 
naujas galimybes verslams, 
visiems pakelti gyvenimo 
lygį- Ir džiaugsimės kartu 
su jumis, kai paskutiniai 
svetimos kariuomenės dali
niai paliks jūsų žemes (plo
jimai). Mes būsime taikos 
bendraminčiai (partneriai). 
Mūsų kariai,- naujasis Bal
tijos batalijonas jų tarpe,- 
bus kartu, kad naujajai 
Europai užtikrintų saugu
mą. Mes dirbsime kartu, 
kad jūsų valstybė būtų 
visada laisva (plojimai).

Diplomatiškai užbaigė 
savo žodį (žinome kodėl 
tokio reikėjo: juk neteisingi 
apkaltinimai dėl "mažumų 
skriaudos" manipuliavimo 
tikslais, visą laiką buvo 
ir tebėra skleidžiami), prez. 
Clinton'as:

"Aš esu iš krašto, kuria
me gyvena žmonės, suėję 
iš viso pasaulio. Krašto, 
kuriame daugelio žmonių 
grupėms buvo apkartą prie
šai, o dabar gyvena kartu, 
draugiškai. Ir jūsų krašte 
visuomet bus įvairių kil
mių gyventojų. Šiandien 
aš kreipiuosi į jus, kviesda
mas sukaupti savyje tai, 
ką mano krašto didžiausias 
(konfliktų) gydytojas Abra
ham LINCOLN'as pavadino 
" goresniuoju mūsų prigim
ties angelu" ir niekada 
nepaneigė kitiems teisingu
mo nei tolygaus traktavimo 
už ką jūs taip kietai kovo
jote ir laimėjote sau.

Nes laisvė be toleranci
jos yra neišsipildžiusi laisvė. 
Šviečiantis Laisvės pavida
las šiandien budi ir jūsų 
žmonių dvasia pripildo šią 
dieną, džiugindama mūsų 
širdis. Mes girdime laisvės 
dainas, kurios aidėjo šimt
mečiais. Mes matome lieps
nas, kurios nušvietė jūsų 
2 psl.

kelią į Nepriklausomybę. 
Mes jaučiame drąsą, kuri 
palaikys laisvės grandį. 
Tegul tęsiasi šios dienos. 
Tegul neišblanksta šios 
dienos atsiminimai. Tegul 
Baltų siela skleidžiasi ga
lingai. Tegul stiprusis lais
vės pajutimas niekad nenu- 
blanksta. Taip, laisvą A- 
merikos žmonių vardu, 
sakau laisvoms Baltijos 
tautoms: tegul skamba
laisvė. (Prez. kalba latviš
kai. Plojimai).

» Čigonai irgi minėjo 
jų holokausto 50-metį, AU- 
SCHVVITZ'e, Lenkijoje, 
kai čia esančimae lageryje 
ir Birkenau II-jo Pasaulinio 
karo metu hitlerininkkai 
nužudė apie 20.000 čigonų 
ir paskutiniji - čia,rugpjū
čio mėn.3 d., 1994 m.

Iš viso Europoje naciai 
nužudė apie 500.000 čigonų.

į minėjimą buvo atvykę 
keletas šimtų čigonų už
sienio valstybių diplomatai, 
Lenkijos politikieriai.
NELEIDO ŽVEJOTI 
JAV LAIVAMS

Prieš 10 dienų 2 JAV 
žvejybiniai straigių laivai 
buvo sulaikyti St.Johns, 
Nfld., už nelegaliąžvejybą. 
Straigės (scallops), kurios 
nejuda iš savo gyvenviečių 
pagal tarptautinius įstaty
mus, gali būti kontroliuoja
mos pakrančių valstybių 
ir toliau kaip 200 mylių nuo 
vandens zonos. Suimtieji 
laivai ir jų įgulos buvo 
paleisti,įmokėjus $100.000,- 
kiekvienam. Iki dabar su 
tokiais nuostatais mažai 
skaitėsi JAV žvejybiniai 
mega-laivai, o Kanada 
jau pražiopsojo daugelį 
progų prižiūrėti ir apginti 
savo pakrančių jūrinio mais
to išteklius bei pramonę 
ne tik nuo JAV,bet ir nuo 
ypač rusų,japonų ir kt.

Paaiškėjo, kad šiemet 
pastebėti žymūs žuvų iš
teklių sumenkėjimai Angli
jos, Prancūzijos ir Ispanijos 
pakraščiuose. Žvejai sune
rimę , ir kaltina vieni kitus 
nesiskaitymu su žvejybų 
nuostatais, vartojant per 
ilgus tinklus ir peržengiant 
nustatytas žuvų normas. 
Tad- ir vandenynai nebėra 
daugiau "neišsenkantys". 
Ar nereikes skubiau vykdyti 
efektingesnės jūrų taršos 
priežiūros ir gal žuvų vei
simo bazių,

• Metę rūkyti, gali prail
ginti savo gyvenimą 4- 
riais metais, - tvirtina 
Montealio General Hospi
tal ligoninės gydytojas 
Steven Grover, tyrinėjęs 
kartu su savo pagalbinin
kais riebalų vartojimo ir 
rūkymo įtaką sveikatai.

Išvadoje - riebalų suma
žinimas vyresnio amžiaus 
grupės žmonėms, ypač 
sėsliems, gyvenimą prailgin
tų tiktai keliais mėnesiais. 
Tačiau, turintieji kraujuje 
per daug cholesterolio ar 
sergantieji širdies krauja
gyslių ligomis, gali išgy
venti žymiai ilgiau, jeigu 
pagal gydytojo nurodymą, 
atsisako riebalų.

Karaliaus 
atminimui 

kuriame

B. N.
• Nežiūrint , kad šiemet 
VALSTYBES DIENA- Kara
liaus MINDAUGO karūnaci
jos 741-ji sukaktis-sutapo su 
Pasaulio Lietuvių Dainų 
šventės liepos 6 d. atida
rymu, ir dėmesys jai buvo 
kiek nustelbtas, šventė 
buvo paminėta didžiuosiuo- 
siuose Lietuvos dienraščiuo
se ir laikraščiuose. Taip 
pat renginiuose Kaune , 
Vilniuje ir kitur.

MEDININKUOSE ( lie
pos mėn.5 d., sekmadienį) 
šventė pavadinta PILIA
KALNIU LIEPSNA. Anksti 
rytac Lietuvos Keliautojų 
S-gos nariai, paėmę žemės 
sauja iš Vilniaus Žemutinės 
Pilies, nuvyko į Medininkų 
Juozapinės kalną ir išpylė 
šia žemę prie 
MINDAUGO 
skirto akmens, 
yra iškalta karūna.

Iš Vilniaus atskrido 
malūnsparnis su mindaugai- 
čiais ir atgabeno Karaliaus 
Mindaugo Kolegijos vėliavą, 

šventės vadovai pristatė 
atvykusius svečius: prez. 
Algirdą Brazauską, Latvijos 
Respublikos 
ir' įgaliotąjį 
Lietuvoje Albertą Sarkanj, 
Konstitucinio Teismo pirm. 
Juozų Žilį, Aukščiausiojo 
Teismo pirm. Mindaugą 
Lošį (jis yra oficialiai šios 
Karaliaus Mindaugo Kolegi
jos pirmininkas) ir Medi
ninkų apylinkės viršaitį 
Česlovą Ancukevičių.

Kolegijos ugnininkas 
ir kalno komendantas Jo
nas Griežė su palyda užde
gė šventine ugnį šiame 
aukščiausiajame ‘Lietuvos 
kalne. Lietuvos kariuome
nės garbės sargybos orkes
tras grojo Lietuvos Himną.

nepaprastąjį 
ambasadoritį

VILNIUJE, Žemutinės 
Pilies požemyje įrengtame 
teatre vyko J. Marcinkevi
čiaus istorinės dramos MIN 
DAUGAS spektakliai.

KLAIPĖDOJE Valstybe’s 
Diena minėjo liepos mėn. 
6 d.p'avakarėje Muzikiniame 
Teatre. Dainavo mišrus 
choras AUKURAS; Laikro
džių Muziejaus kieme vyko 
koncertai, dalyvaujant 8- 
niems chorams, grojo Klai
pėdos kariljonas, pučiamųjų 
instrumentų kvintetas.

Eilėraščius skaitė akto
rius Vytautas Anužis.

• AUSTRALIJOS lietuvių 
šimtinė dainininkų ir šokėjų 
atvykusių į Dainų Šventę, 
surengė koncertą Kauno 
Statybos Tresto rūmuose, 
sutraukdami daugybę žiūro
vų.

LIETUVOS ĮAUNIU 
KREPŠINIO RINKTINĖ 
LAIMĖJO EUROPOS TAUR^

Su aukso medaliu grįžo 
namo Lietuvos Jaunių Krep
šinio Rinktinė. Vyriausybės 
Rūmuose ji ir treneriai buvo 
pasveikinti, dalyvaujant 
kai kuriems ministeriams, 
Rinktines rėmėjams, sporto 
organizacijų vadovaMS.. 
Min.p-kas Adolfas Šleževi
čius visus pasveikinės, itei- 
ke Rinktinei dovanu ir 
Rinktinei taip pat paskirta 
$25.000 litu premija.

elio valstybėje, Tel Avive.

IŠKILMINGA EISENA 
KARALIAUS 
MINDAUGO 
VALSTYBĖS DIENOS 
ŠVENTĖJE

Vyriausybės nariai 
dalyvavo eisenoje nuo 
Seimo Rūmų į Ka
tedros aikštę minė
jimo Aktui ir pamal
doms Katedroje. Pa
rade dalyvavo Lietu
vos jaunieji kariai ir 
savanoriai.

Nuotr.
Augusto Mylės.

Lietuvos Valstybės Dienos minėjime Vilniuje prakalbą 
sako vyskupas Juozas Tunaitis.

Valstybės Dienos vakaronėje.
Abi nuotr. Vlados Inčiutės

Aikštėje

• LIETUVOS VALSTYBĖS 
DIENĄ Vilnius buvo pasi
puošęs vėliavomis. Kated
ros- Gedimino 
vyko ceremonijos, kuriose 
dalyvavo karių orkestras, 
Mindaugo Kolegijos nariai, 
Seimo p-kas C.Sleževičius, 
Vilniaus Savivaldybės ats
tovai, svečiai, dainininkai, 
pasirėdę tautiniais drabu
žiais.

Aikštėje vyko tradicinis 
Devynių Prakalbu ritualas. 
Mitologinis skaičius 9 turįs 
magišką galią, o taip pat 
primena ir 9-nias baltų 
žemes: aukštaičių, dzūkų, 
kuršių, latgalių, prūsų, 
sėlių, sūduvių, ‘ žemaičių, 
žemgalių. O Lietuvos kara
liškoji karūna- tai visų 
baltų kovų už laisvę istori
nis laimėjimas.

Prakalbų ritualą pradėjo 
ir mindaugiečių pranešimą 
perskaitė mažasis karaliū
nes Mindaugas Šinkūnas. 
Po himno, 
Kariuomenės 
deklamavo Kolegijos 
das Saulius Siparis.

Sveikinimo žodį 
ir vyskupai- Juozas 
tis ir išeivijos 
Paulius A.Baltakis, nes 
Karalius Mindaugas suprato, 
kad atėjo laikas Lietuvai 
apsikrikštyti ir perimti 
krikščionybę ir tuo atimti 
Kryžiuočių ir Kalavijuočių 

grojo Lietuvos 
Orkestras, 

heral-

tarė 
Tunai- 

atstovas

daktaras-
na-

ordinams progas puldinėti 
Lietuvos žemes.

Sveikinimo kalbas sakė 
Seimo p-kas A.Šleževičius, 
Vilniaus Miesto Tarybos 
p-kas Valentinas Šapalas, 
teisės mokslų
Konstitucinio Teismo 
ryas-Stasys Stačiokas, Lie
tuvos Kariuomenės vadas 
gen.Jonas Andriškevičius. 
Žodį tarė ir svečias- Lat
vijos Nepaprastasis ir įga
liotasis Ambasadorius A. 
Sarkanis.

Pabaigos prakalbas sakė 
Kolegijos 
Siparis ir 
lauskas.

Vilniaus 
to mišrus 
apgaubė renginį savo dai
nomis, vadovaujant Felik
sui Viskantai.

heraldai Saulius
Gintaras Mika-

Technikos U- 
choras GABIJA

Valstybės 
surengė 

mėn.

• VAKARONį 
Dienai . paminėti 
išvakarėse- liepos 
5 d. TĖVYNĖS SĄJUNGĄ 
Valakampių miške, į kurį 
buvo suplaukė^ šimtai vil
niečių, svečių iš užjūrio, 
Dainų šventės dalyvių .

Vakaronės dalyvius links
mino Tautinio Teatro muzi
kantai ir dainininkai, isto
rijas apie "pacukus Seime" 
pasakojo akt.A.Grašys, 
juokus krėtė Pupų Dėdės 
vaikaitis A.Ciurlionis ir 

dainas pravedė ' R.Vešiota. 
Visi buvo įtraukti į ragučių 
polką ir \itus šokius , o 
iš Los Angeles atvykę lie
tuvių tautinių šokių ansamt> 
lis įsuko ir rimtuosius Sei
mo deputatus - L.Andrikie- 
nę, A.Kubilių, S.šaltenį, 
A.Vaišnorą i smagius rit
mus.

Vakaronėn atvykęs
Vytautas Landsbergis su 
žmona Gražina buvo įsukti 
į valso sūkurį.

Jis, pasveikinęs visus, 
paminėjo, kad politiniai 
oponentai Tėvynės Sąjungą 
ir ji, asmeniškai kaltina 
destruktyvumu ir klaidomis, 
bet pasidžiaugė, kad dar 
nebandyta pavadinti klaida 
buvusios Aukščiausios Ta
rybos sprendimo paskelbti 
liepos 6-tąją dieną MIN
DAUGO KARŪNAVIMO 
DIENĄ- valstybine švente.

Patenkinęs ilgą eilutę 
autografų prašytojų, Vy
tautas Landsbergis ir jo 
žmona Gražina toliau links
minosi su visais, o ponia 
Gražina, grodama akordeo
nu, įsitraukė į dainuojančių- 
jų būrį. Vakare buvo uždeg
tas laužas. Tai nauja, reikš
minga ir graži tradicija.

/Pasinaudota "Lietuvos 
Aido" in f. ir nuotrauka/

» KAUNO VYTAUTO DI
DŽIOJO UNIVERSITETO 
rektoriumi išrinktas dr.prof 
Bronius Vaškelis, keturių 
metų kadencijai. Jis rekto
riumi atidirbo dvejus me
tus .

LIETUVOS ŠACHMATU 
ČEMPIONATE

Vilniuje neseniai pasi
baigė Lietuvos vyrų šach
matų čempionatas, dalyvau
jant pajėgiausiems.

Dvi savaites trukusiame 
renginyje, 1994 m. čempio
nu tapo kaunietis - Šarū
nas Šulskis, surinkęs 10 
taškų, iš 13 galimų. Antra 
vieta atiteko didmeisteriui 
Vidmantui Mališauskui, 
trečia- tarptautiniam meis
teriui Gintui Piešinai ir 
ketvirtoji - Dariui Ruželei. 
Jie visi surinko po9 taškus, 
ir tik pagal koeficientų 
sistemą paskirtos vietos. 
Šarūnas yra 22 m. amžiaus* 
Kartu su kitais trimis ir 
didmeisteriais Eduardu 
Rozentaliu bei Aloyzu 
Kveiniu Lietuvos rinktines 
sudėtyje dalyvaus Pasaulio 
šachmatų Olimpiadoje lap
kričio mėnesį, Solonikuose- 

Graikijoje.

/nukelta į 4 psl....... /
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Elections
Ce qu’il faut savoir 
pour exercer son droit 
de vote a I’occasion des 
elections generales du 
12 septembre 1994
Si, le 12 septembre 1994,
• vous avez 18 ans et plus,
• vous ėtes de citoyennetė canadienne,
• et vous avez votre domicile au 

Quebec depuis au moins six mois, 
alors vous avez le droit de voter lors 
des prochaines elections generales. 
Au Quebec, toute personne peut 
exercer son droit de vote en confiance.

Revision des listes electorates 
(du 22 au 27 aout)
Vous recevrez la liste electorale a votre 
domicile; vėrifiez avec soin si votre nom 
y est inscrit et bien inscrit! Pour toute 
modification a la liste electorale, vous 
devrez vous rendre au bureau de 
revision le plus pres de chez vous. 
L'adresse de ce bureau vous sera 
transmise avec la liste electorale et sera 
ėgalement publiėe dans les journaux.

Vote par anticipation 
(les 4 et 5 septembre)
Si vous pre,voyez qu'il vous sera difficile 

ft: d'aller voter le jour de I'election, vous 
pouvez voter avant. Vous recevrez un 
avis qui vous donnera tous les 
renseignements concernant le vote par 
anticipation. Vous recevrez ėgalement 
un dėpliant intitule Manuel de 
I'electeur*. Consultez-le et conservez-le 
prėcieusement.

Des questions? Appelez-nous
Pour de plus amples renseignements, 
n'hėsitez pas a communiquer avec nous, 
de 9 heures a 22 heures, sept jours par 
semaine, en composant sans frais le: 
1 800 461-0422

Les personnes sourdes ou
BS malentendantes peuvent composer 

sans frais: 1 800 537-0644

Kas reikalinga žinoti 
naudojantis teise 
balsuoti visuotinuose 
rinkiniuose 1994 m. 
rugsėjo mėn 12 d.

Jeigu rugsėjo mėn. 12 d., 1994 m.
* esate 18 m. amžiaus, arba vyresni;
* esate Kanados pilietis-tė;
* esate apsigyvenę Quebec1 e ne vėliau, 
kaip prieš 6 mėnesius, jūs turite tiesę 

balsuoti ateinančiuose rinkimuose.
Quebec1 e visi turi teisę balsuoti laisvai.

RINKIMINIŲ SĄRAŠŲ PERŽIŪRA 
(RUGPJŪČIO MĖN. 22 - 27 d.d.)

Jūs gausite į namus rinkiminį sąrašą. 
Rūpestingai patikrinkite, ar jūsų vardas 

ten įrašytas be klaidų. Jeigu būtų kas 

taisytina, kreipkitės į artimiausią 

peržiūros (revizijos) įstaigą. Jos adresą 

rasite prie rinkiminio sąrašo, taip pat 
paskelbtą laikraščiuose.

IŠANKSTINIAI BALSAVIMAI 

(RUGSĖJO mėn. 4 ir 5 d.d.)

Jeigu numatote kad paskirtą dieną jums 

bus sunku atvykti balsuoti, galite tai 
atlikti anksčiau. Gausite nurodymus, kaip 

tai padaryti. Taip pat bus išduodamas 

lankstinukas pavadintas Manuel de 1’ 
ėlecteur* Perskaitykite jį ir pasilaikykite.

AR NORITE KO NORS PAKLAUSTI? 

PASKAMBINKITE MUMS
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Smulkesnių informacijų galima gauti
nuo 9 vai. r. iki 10 vai. vakaro, septynias 

savaitės dienas, veltui telefonu:
1 - 800 - 461-0422.

Kurtieji arba menkai girdintieji gali 
skambinti veltui: 1-800-537-0644.

*Le Manuel de I'electeur est 
imprimė en franęais et en anglais. 
Si vous le prėfėrez, vous pouvez 
vous procurer sur demande une 
brochure imprimee en 19 
langues, qui resume le contenu 
du Manuel de I'electeur.

* Balsuotojo lankstinukas yra atspaus
dintas anglų ir prancūzų kalbomis.

Jeigu pageidaujate, galite paprašyti bro
šiūrą, kurioje randasi susumuotas lanks
tinuko turinys 19-koje kalbų.

KIEKVIENAS BALSAS SV R B U S !

LE DIRECTEUR CĖNĖRAL 
des Elections du quėbec

Parce qu’un vote, ęa compte
1994.VHI.9 3 psl.



DIDINGA PASAULIO
LIETUVIUKĄ INUTo-toji Švente

Bernardas B r a z d ž i o

Dainuok, Širdie, tėvynės dainą 
Ir kai Šviesu, ir kai sutemę,- 
IS amžių glūdumos ji eina 
Ir amžiams puoSia mūsų žemę .

Daina - tautos gyvybės balsas, 
Daina - jos džiaugsmo,laimės lūpos, 
Ir atlaidų. Šaltiniai skalsūs, 
Tautai nelaimėse suklupus.

Daina ramino, slaugė, guodė 
Kai buvo liūdna, kai skaudėjo, 
Dangun iškėlus laisvės žodį, 
Daina kaip vėliava plazdėjo.

n i s

/Sveikinimas PLD šventės proga 1994 m./

«***«*#**»

atkelta iš 2 psl./
PERPLAUKĖ BALTIJOS
JŪRĄ .

Klaipėdietis- Gintaras

PAULIONIS, 49 m.
žiaus, perplaukė Baltijos 
jūrą savo pagaminta valti
mi. Tai pirmas toks įvykis 
Lietuvos jūreivystės istori-

Š. m. PL Dainų Šventėje, Vingio Parko arenoje dainavo tūkstantinės minios lietuvių iš viso pasaulio. Dešinėje - dalis 
išrikiuotus vienetų ženklus ir vėliavas.

joje, kaip rašoma Lietuvos 
spaudoje.

Plaukė 14 parų 360 
km. iki Švedijos Karlskron'o •

Sunkiausia buvę išsėdėti
14 parų,nors jūra buvo pa
kankamai rami.

Karo sąvartoje, nema
ža baltiečių yra perplaukę

Baltijos jurą ir pasiekę 
Švedijos krantus valtimis.

am-
• š. m.liepos mėn. 6 d. 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Gynimo SAUSIO 13-osios 
BROLIJOS būstinėje atida
ryta fotografijų paroda- 
"Lietuvos Kankiniai".

TEISINANT, TEISINANTIS ir VIS DĖL TO - N E P A T E I S I N ANT

kad jos sumanytojas, padėjęs daug pastangų jam įgyven - 
dinti PLB pirmininkas Bronius Nainys yra pernelyg asme
niškai puolamas, nes šio leidinio trūkumai - tikrai nėra 
jo kaltė. Vieši ir neatsakingi išpuoliai prieš daug metų 
lietuviškai veiklai paaukojusį Bronių Nainį ne tik skaudi
na jį, bet dėl vienoje knygoje esančių trūkumų gali su
žlugdyti visą sumanymą ir tolesnį knygų leidimą. (J leidi
mo darbą reikia neatidoliojant tęsti, kol tebėra gyvi rep
resijų ir genocido liudininkai, kurių autentiški prisimini
mai turi papildyti, praplėsti ir patikslinti 
mentuose iškreiptą tikrovės vaizdą;

3. Tolesniam "Lietuvos kovų ir kančių 
Šimui ir leidimui PLB valdybos, Lietuvos 
tuto, Tremtinių ir politinių kalinių sąjungos, Politinių 
kalinių sąjungos vadovybių bendru sutarimu yra sudaro
mas specialus koordinacinis priežiūros komitetas, į kurį 
pakviesti: dr. Petras Kisielius -Pasaulio lietuvių bendruo
menės vicepirmininkas; dr. Kęstutis Girnius - "Laisvosios 
Europos" radijo skyriaus vedėjas Europoje; dr. Rasa Ma
žeikaitė - istorikė (Kanada); prof. dr. Benediktas Mačiuika 
- istorikas (JAV); prof. dr. Antanas Tyla - Lietuvos istori
jos instituto direktorius; Balys Gajauskas - Lietuvos politi
nių kalinių ir tremtinių sąjungos prezidentas, Lietuvos 
Respublikos Seimo narys; Antanas Stasiškis - Lietuvos po
litinių kalinių sąjungos pirn),, Lietuvos Respublikos Seipio 
narys; prof. Zigmas Zinkevičius - akademikas; Birutė Bu- 
rauskaitė - Lietuvos gyventojų represijų tyrimo centro va
dovė; Nijolė Gaškaitė - "Laisvės kovų archyvo" redkolegi
jos narė; prof. dr. Vytautas Landsbergis - Lietuvos Res- 

tuvių, tačiau jie nepavaizduoja tikrovės, kančių ir siaubo, publikos Seimo narys; kunigas Jonas Boruta, S.J. - Lietu- 
kurį patyrė tremiamieji. Todėl manome, kad reikia ruoš
ti to rinkinio pataisytą ir papildytą laidą. Naujoji laida 
turėtų būti papildyta naujais dokumentais, patikslinta jų 
atranka ir isdėstymo tvarka. Kiek įmanoma, būtina pa
tikrinti dokumentų autentiškumą ir aptarti turinio patiki
mumą. Prie dokumentų būtinai pridėtini išsamūs komen
tarai ir autentiški tremtinių liudijimai;

2. Sumanymą išleisti "Lietuvos kovų ir kančių istori
jos" 16 (daugiau ar mažiau) tomų seriją reikia sveikinti 
ir visokeriopai palaikyti. Pasitarimo dalyviai, dėkodami 
išeivijoj lietuviams uz paramą šiam leidiniui, pabrėžia,

LIETUVOS KOVU IR KANČIŲ. ISTORIJOS
LEIDIMAS - TĘSIAMAS

PAREIŠKIMAS VISUOMENEI
Mes, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybai atsto

vaujantys asmenys - Valdybos pirmininkas Bronius Nainys 
vicepirmininkai: Vytautas Kamantas, dr. Petras Kisielius, 
vicepirm. dr. Vitalija Vasaitienė, PLB atstovas Lietuvoje 
Juozas Gaila ir "Lietuvos kovų ir kančių istorijai" lėšų 
telkimo dr. Antanas Razma bei Seimo narys prof. dr. 
Vytautas Landsbergis, Seimo narys, Politinių kalinių sąjun
gos pirmininkas Antanas Stasiškis, Seimo narys, Politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungos prezidentas Balys Gajauskas, 
Lietuvos istorijos instituto direktorius prof. dr. Antanas 
Tyla, buvęs laikinasis Genocido ir rezistencijos tyrimo 
centro vadovas Juozas Starkauskas, "Laisvės kovų archy
vo" redkolekcijos narė Nijolė Gaškaitė, Mokslo ir enciklo
pedijų leidyklos direktorius Zigmas Pocius, Lietuvos gy
ventojų represijos tyrimo centro vadovė Birutė Burauskai- 
tė, dviejuose posėdžiuose pasvarstėme padėtį, susidariusią 
išleidus dokumentų rinkinį "Lietuvos gyventojų trėmimai 
1941, 1945-1952 metais", pavadintą "Lietuvos kovų ir kan
čių istorijos" I-uoju tomu, ir nutarėme:

1. Išleistame dokumentų rinkinyje iš serijos "Lietuvos 
gyventojų trėmimai 1941, 1945-1952 metais" padaryta es
minė klaida - tai komentarų ir jų paaiškinimų trūku
mas. Nors nėra pagrindo abejoti, kad paskelbti dokumen
tai yra parašyti pačių okupantų ir jiems parsidavusių lie-

čekistų doku-

istorijos" ruo- 
istorijos insti-

vos katalikų mokslų akademijos narys.
Komiteto pirmininkais kviečiami: Antanas Stasiškis 

(Lietuvoje), dr. P. Kisielius (išeivijoje), komiteto sekreto
re pakviesta Birutė Burauskaitė. Pasitarimas dėkoja vi
siems, parėmusiems "Lietuvos kovų ir kančių istorijos" 
leidimo sumanymą bei jo įgyvendinimą ir kviečia toliau 
visokeriopai remti. Tik bendromis visų Lietuvos patriotų 
pastangomis galėsime deramai atlikti šį būtiną ir neati
dėliotiną darbą.

DERĖSIS SU 
BALTARUSIJA

Iš Vilniaus pranešama, 
kad liepos mėn. 26 d. Lie
tuvos Užsienio Reikalų 
Ministerijos sekretorius 
Rimantas Šidlauskas susiti
ko Baltarusijos Užsienio 
Reikalų ministerio pavaduo
toją Stanislav Ogurcov'ą.

Pagal oficialų praneši
mą, buvo tartasi "apie 
geležinkelio ruožų, esančių 
Baltarusijos 
bet pavaldžių 
geležinkeliams, 
Baltarusijai".

Tuo tarpu pokalbio pa
sekmės dar nežinomoj. Ar 
būtina, ir kokiu pagrindu 
reikalaujama "perduoti"?

KODĖL negalima abiem 
pusėm susitarus,—ir Lietu
vai, ir Baltarusijai-bendrai 
būti atsakingomis už tuos 
ruožus, jeigu jau kitos 
išeities, naudingos Lietuvai 
nebūtų???

KEISTI LAIKRAŠČIO 
PAVADINIMĄ - LENGVA...

Laikraštis "TIESA* 
(t.yjsuv.pagal sovietinį mo
delį "Pravda"), atgavus 
Lietuvai Nepriklausomybę, 
tapo uždarosios bendrovės 
"Tiesos" leidžiamas. Nese
niai prireikė (gal, kad iš
trintų iš atminties neseną 
ryši) pakeisti pavadinimą 
į "DIENĄ". .

Š.m. liepos mėn. 21 
d. leidėjų valdybos posėdy
je jau nutarta pakeisti 
ir vyr.redaktorių Domą 
šniuką, o vieton jo paskir
ti vieną. iš "RESPUBLI
KOS" leidėjų- R.Tarailą.

Po posėdžio Domas 
šniukas pasakė "Lietuvos 
Rytui", kad jam buvo da
ryti priekaištai, laikraštis 
esąs nepakankamai kairus 
ir nepakankamai radikalus.

teritorijoje, 
Lietuvos 

perdavimą

žiūrovų stebi
Nuotr. Augusto Mylės 

Priekaištus buvo pateikę 
Seimo LDDP frakcijos va
dovas Justinas Karosas 
ir jos nariai Vytautas Pet
kevičius , Kęstutis Jaske- 
levičius.ir kiti. Kai praėju
sią savaitę pasitraukti pa
siūlė ir LDDP vadovas, 
tai jis esą ir nutarė tai 
padaryti.

D.šniukas taip pat pa
reiškė, kad buvęs nuosaikiu 
redaktoriumi, nes manąs, 
kad laikraštis turėtų būti 
daugiau 
į rinkėjų, 
partijos 
Esą, partiniam laikraščiui 

nėra galimybių. 
(.t.y.buv."Tiesa") 

leidžiama 25.000

o 
narių

atsižvelgiantis 
ne atskirų 

poziciją.

išsilaikyti 
"Diena" 
šiuo metu 
tiražu.

D.šniukas pasiliko užda
rosios akcinės b-vės "Tie
sa" valdybos nariu; kartu 
su G.Končiumi bendrovėje 
turi 40% redakcijos akcijų 
paketą, LDDP- 30%. R.Ta
raila , atrodo, kol kas netu
ri akcijų ir nėra b-vės 
valdybos nariu.

R.Taraila skelbia pradė
siąs dirbti nuo rugpjūčio 
men. 1 d., nesuksiąs laik
raščio nei kairėn, nei deši
nėn, nes tai būtą nukrypi
mas nuo gyvenimo. Laik
raštis busiąs "normalus- 
centristinis’.'

Taigi, kur dėtis žurnalis
tams, kurių ,atrodot yra 
nemaža Lietuvoje, o kai 
kurią laikraščių perteklius 
pradeda atslūgti.

• Paskirta ambasadorė 
ESTIJAI- Halina Kobeckai- 
tė. Jai suteiktas Lietuvos 
Respublikos pasiuntinio 
ir įgaliotosios ministerės 
diplo'matinis rangas. Ji 
yra karaimą kilmės, mo
kanti keletą užsienio kalbų, 
baigusi Vilniaus U-tą.

LITUANISTIKOS TYRIMO IR STUDIJŲ CENTRAS
Phone (312) 434-4545 PAX (J12) 434-9363

5600 South Claremont Avenue 
Chicago, IL 60636-1039 USA

Skundas dėl PLB Pirmininko Broniaus Nainio 
atsakomybės už moralinę žalą tautai

Gausios publikacijos išeivijos ir Lietuvos spaudoje bei valstybės ir visuomenės 
veikėjų vieši pareiškimai atskleidė „Lietuvos kovų ir kančių istorijos" pirmosios knygos 
žalą ir akivaizdų jos rengėjų norą melagingai aiškinti tragiškus Lietuvos istorijos įvykius: 
masiškus gyventojų trėmimus, jų tikslą ir padarinius.

Kai jau buvo spausdinama Represijų Lietuvoje Tyrimo Centro (RLTC) parengta 
knyga „Lietuvos gyventojų genocidas” (apie 1940-41 m. trėmimus), PLB pirmininkas B. 
Nainys Lietuvoje nepanoro net susitikti su RLTC vadovu dr. J. Juzeliūnu ir Lietuvos 
istorijos instituto direktoriumi dr. A. Tyla ir pasitarti dėl bendro darbo (žiūr. „Lietuvos 
aidas” 1994 m. birželio 4 d.), o priėmė iš buvusių komunistų partijos vadovaujančių 
Istorikų sudarytą sovietinių propagandinių dokumentų rinkinį, jų neskaitęs parašė 
pratarmę ir finansavo jo išleidimą išeivijoje surinktais pinigais. Žinojo jis tai ar ne, bet kaip 
dabar matyti, šis rinkinys buvo parengtas pagal SSRS KGB gen. majoro A. Fokino 1990 
m. gruodžio mėn. 20 d. direktyvą Lietuvos SSR KGB pirmininkui gen. majorui R. 
Marcinkui. Joje buvo nurodyta parengti alternatyvią sovietinių okupantų genocidą 
pateisinančią (jų terminu „tikrą pasipriešinimo esmę atskleidžiančią") lietuvių kovų ir 
kančių istoriją. Taip B. Nainio sprendimu į vertų knygų seriją buvo įkišta aiškiai 
tendencinga ir melaginga knyga, kuri nebuvo numatyta plane. Šioje knygoje ne tik kelis 
kartus sumažintas tremtinių skaičius, bet ir veidmainiškai rodomas rūpinimasis 
tremiamaisiais, gyventojų pritarimas tautos genocidui ir t.t.

Deja, PLB Valdyba ir jos pirmininkas B. Nainys iki šiol nesutiko prisiimti visišką 
atsakomybę už šią knygą. Manome, kad didžiausia kaltė yra PLB valdybos pirmininko, 
vienašališkai, su niekuo nepasitarus, suradusio šios knygos rengėjus ir finansavusio jos 
leidimą. Kadangi PLB valdybos pirmininkas nerado reikalo viešai pasiaiškinti ir pripažinti 
savo kaltę, todėl būtina neatidėliojant kreiptis į PLB Garbės Teismą ir reikalauti, kad jis 
ištirtų B. Nainio atsakomybę leidžiant šią knygą.

Skatiname PLB Seimo narius, JAV ir Kanados tarybų narius, visų kitų kraštų tarybų 
-narius, visas išeivijos sąjungas ir organizacijas, visus lietuvius, kurių šeimų nariai yra 
kentėję Sibiro tremtyje, ir norinčius prisidėti prie skundo dėl PLB Valdybos pirmininko 
atsakomybės, rašyti laiškus garbės teismo pirmininkui dr. Adolfui Damušiui šiuo adresu:

PLB GARBĖS TEISMAS prof. dr. Jonas Račkauskas
C/O DR. VYTAUTAS BIELIAUSKAS valdybos pirmininkas

2968 Compton Road 
Cincinnati, OH 45251

Welcome to Vilnius 
We fly you there 
7 times per week.

Lufthansa has daily flights 
from 5 Canadian gateways to 
Germany. From there, con
venient same day, non-stop 
connections to Vilnius, 7 times 
per week.

So, if you are in a hurry to get 
to Lithuania, nobody flies you 
there more often.
For information call your travel 
agent or 1-8OO-56-FLY-LH (in 
Toronto 368-4777).

4 psl.

Istorikas Jonas Dainauskas
Tarybos Sekretorius

Lufthansa
Lufthansa is a participant in the 
Canadian Plus Mileage Program.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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REKRUTO ATSIMINIMAI/

Tarsi būtų atgiję iš vaikystės intuityviai gerbiamo Ange. 
lo Pasveikinimo žodžiai, sutinkantys rytą ir palydintys 
vakarą. Tarsi grįžtų atgal į mane, nešdami stiprybę ir 
drąsą. O jei ir mirtis - tegul! Juk meldžiuosi "dabar ir 
mirties valandą"? Vis tiek ta valanda ateis, o dabar, taip 
arti nusileidus Amžinybei, ko gi baidytis? Marija greta 
manęs! Ramu... Ir, rodos, mirties valandą nieko, kas bran
gu, ką myliu, neprarasčiau - priešingai, dar labiau visa 
atgaučiau.

Karininkai subruzdę, kažkur skambina, skubiai antspau
duoja kažkokius dokumentus, bet manęs dar nepaleidžia, 
teisingiau atiduoda įtūžusiam "vzvodui" (būriui). Čia pat 
vėl užverda diskusija. Ne, carinio, o paskui ir tarybinio 
šovinizmo pripūstais rusais nesistebiu. Nėra ko tikėtis jų 
supratimo, kad ir kitos tautos^ gali siekti nepriklausomy
bės. Tačiau dar niršiau puola čečėnai, kaukaziečiai - taip 
pat kietai prislėgtos mažumos! Juk ir jie turėjo nepriklau
somas valstybes, gerbia gimtąją kalbą, netgi ir čia, armi
joje, aiškiai palaiko vieni kitus, draudžiamuoju tautiniu pa. 
grindų. Nesitikėjau tokio didžiarusiško jų patriotizmo 
plykstelėjimo.

- Pamanykit, nacionalinis didvyris! (Spjūviai į veidą. 
Smūgiai).

- Nesuprantu, kodėl jį paleido! Kalėjime supudvti svolo- 
čių!

- Pakart ant pirmo pasitaikiusio stulpo!
- Mes jiems, fašistams, atnešėme gerovę, o jie ten, 

Pabaltijy žiurkes iš bado ėdė!
- Tu, kalės vaike, tarybinę duoną valgai, o kam tar

nauji?
Duoną! Tarytum už kalinio davinį žmogus privalo įsi

mylėti kalėjimą ir teisėtumu vadinti smurtą bei kalinimą 
Kaip galima nesuprasti tokių elementarių dalykų! Nuste
bęs iš pradžių bandau apeliuoti į jų protą, bendražmogiš- 
kas vertybes, ir bene pirmąkart akivaizdžiai įsitikinau, 
koks bejėgis protas pries dresiruotą neapykantą. Jaunuo
lių mąstymas pernelyg išmuštrintas vienpusės tele-, radi
jo, presideologijos, kad paimtų ką nors nauja.^ Mano min
tys ir argumentai atsimuša į sugniaužtų kumščių, perkreip
tų veidų, piktų žvilgsnių sieną. Su prietaringa laukinio 
baime - "tabu" - jie nesutinka netgi svarstyti to, ką jiems 
sakau. Jeigu nuo jų priklausytų, nulinčiuotų nesuabejoję 
nė sekundę.

"Agonijos spazmuos raitykis, 
Kraujo klane voliokis 
Už tai, kad esi tu kitokis 
Neg aš!" - -

(V. Mykolaitis Putinas)
Tykšta ir tykšta į veidą gličios patyčios. Ir kai žmo

giškomis pastangomis, rodos, neįmanoma labiau pažeminti, 
apgaubia ramybė. Niekad tokios neturėjau, kai buvau gi
riamas. Net jei visi keturi žemės gyventojų milijardai 
šauktų, kad esu niekšas, nenusiminčiau, nepakeisčiau spren
dimo, kad tik neapleistų ši neįveikiama sąjungininkė - 
sąžinės ramybė. Bet mylinti Apvaizda žino mūsų galimy
bių ribas, ir laiku atleidžia pertemptą stygą. Dalinio lie
tuviai! Būtų buvęs karčiausias šios taurės lašas, jeigu nea
pykantos apgulty būtų dalyvavę ir jie. Maža tikėjausi, 
kad būsiu suprastas tautiečių. O tuo tarpu jie remia ma
no apsisprendimą. Baiminasi dėl galimų represijų, ginčija
si dėl kovos strategijos ir taktikos, bet nė vienas nesiža
vi 1940-aisiais ant tankų atvažiavusia "laisve". Nė vienas 
nesidžiaugia, kad tarnauja kažkieno interesams Kazachs
tane, o ne tautinėje armijoje. Žiūrėk, kur buvęs, kur ne
buvęs jau ir susispietęs lietuvių būrelis, žodis po žodžio.

- Ir mes už Nepriklausomybę.
- Ir mes žinome, kas buvo Romas Kalanta.

Nė vienam lietuviui nereikėjo aiškinti, kodėl atsisa
kiau priesaikos. Ir tai daugiariopai atsvėrė patirtą panie
ką, užliejo džiugia viltimi. Jei kelinta karta, gimusi ir 
užaugusi kalėjime, sovietinio tanko šešėlyje, išlieka tokia 
jautri laisvės^ balsui, ar galima vadinti ją prarasta? Ar 
galima nesidižiuoti savo tauta? Ir ar galima netikėti, kad 
Dievas įvertins ištikimybės patvarumą? Kitą dieną gavau 
į palydas tą patį praporščiką Klavdijevą, ir maršrutiniu 
autobusu išriedėjome į vakarėjančias stepių tolumas.
Saugumiečiui vairuojant: Lietuva ir Armija

Naujųjų Metų proga gavome paradinę uniformą, tačiau 
lakstymo, marširavimo būta daugiau negu šiokiadieniais. 
Sunkiausia buvo surinkti visą dalinio "asmeninę sudėtį". 
Stovėjome išrikiuoti aikštelėje ir šalome, kol viršininkai 
atsirinko, kas iš neatsiliepienčių pavardžių savininkų ligo
ninėje, kas budi, kas virtuvėje, kas seniai perkelti į kitą 
tarnybos^ vietą._ Viršila Chalilovas visą kuopą po to ėmėsi 
mokyti žygio žingsnio, dainuojant "Denj pobedy" ("Perga
lės diena"). Gerokai privargino. Nuolatinių grasinimų pa
versti šventę pratybų diena, užvaikyti stepėje nepasaldino 
nė tas keletas saldainių, sausainių, tekusių kiekvienam 
valgykloje. Prievartos atmosfera temdė naujametinį 
džiaugsmą ir nuolat primindavo, kad esame nelaisvėje. Ir 
vis dėlto - jau 1983-ieji... Rudenį čionykštė kuopa išva
žiuos namo, liksime penkiese - gegužės šaukimo kariūnai 
baigsime rekrūtauti, jau tarp naujokų... Tik apie tą už
baigą vienmečiai šneka tvirtai, o man ji labai miglota. 
Prie valdžios vairo atsisėdo saugumo komiteto pirminin
kas - Jurijus Andropovas. Pasitvirtino įžvalgesnių sovie- 
tologų prognozės dėl jo kandidatūros patvirtinimo ir būgš
tavimai, kad KGB šefo išrinkimas reikš posūkį į staliniz
mo laikus. Dabar Satarovas prieš rikiuotę grūmodamas 
"plano žlugdytojams", nuolat piktdžiugiškai primindavo: 
"Čia jums ne prie velionio Brežnevo! Dabar viskas va 
ta-a-ip sukasi!" - ir abiejų rankų krumpliais pavaizduoda
vo dantračių sukimąsi. Karininkai, vizitatoriai iš aukščiau 
taip pat nepraleisdavo progos pasidžiaugti "geležinės draus
mės" sugrįžimu. Pasigardžiuodami pasakodavo, kaip kaž
kur, Maskvoj ar Leningrade, darbo valandų metu čekistai 
surengė reidą per kino teatrus, parduotuves: "Jūsų doku
mentai?! Kodėl ne įstaigoje darbo metu?!" Ir - už pakar
pos pilietį! Ir - į skyrių! Karininkai, Stalino garbintojai, 
Andropovo asmenyje tuojau užuodė savo stiliaus žmogų. 
Spauda staiga suskato rašyti apie darbo drausmę, nuobau
das pravaikštininkams ir veltėdžiams, tarytum tik dabar 
būtų pastebėję šalies ekonomiką smukdančias blogybes. 
Mes šios triukšmingai reklamuojamos, iš viršaus pradėtos 
kampanijos beveik nepajutome, nes visą laiką dirbome, 
kaip byloja jau pats karininkų pamėgtas posakis: "s pol- 
noj otdačej siP (atiduodami visas jėgas). Pastebimas And
ropovo eros požymis tebuvo du plakatai, atsiradę ant ga
myklos sienos. Vienas vaizdavo po tuščių butelių kalnu 

t palaidotą pijokelį, kitame buvo nupieštas darbininkas, 
įeinantis pro vienas duris ir išeinantis pro antras darbo
vietės duris. Vienoje rankoje jis nešėsi pareiškimą "Pra
šau priimti", kitoje - "Prašau atleisti". Užrašas po plaka
tu skelbė: "Gamykla - ne pereinamas kiemas!.

Po Naujųjų Metų darbinis išnaudojimas sumažėjo, pra
dėta paisyti dienotvarkės, tačiau žmonių kantrybės styga 
buvo pertempta, ir - trenkė perkūnas. Vieną dieną pa
skelbiama neplaninė rikiuotė. Nesitverdamas savo kailyje 
Satarovas pareiškė, kad tarp mūsų atsiradę "diversantų, 
liaudies priešų, kiaurai supuvusių žmonių", kurie drįso 
ant jo (!!) parašyti kolektyvinį skundą aukštesnėms kari
nėms žinyboms. Kadangi armijoje kolektyviniai skundai 
draudžiami, leista tik individualiai skųstis, šie sąmoksli
ninkai, tarybinų įstatymų pažeidėjai, bus teisiami ir nu
bausti! Plūsdamasis ir grasindamas, karininkas paminėjo 
kelių gruzinų pavardes. Tačiau balse, intonacijoje galėjai 
sugauti ir nerimo, lyg teisi nimosi gaidelę. O netrukus 
dalinyje pasirodė ir kombatas su štabo atstovais. Grasin
damas susidoroti, aiškindamas, kad jau smulkiai žinąs, 
kas čia organizatorius, kas tik akli, kvaili parankiniai, jis 
susirinko ir nusivedė kanceliarijon grupę gruzinų. Kas gi 
juos taip užkaitino? Kiti kaukaziečiai, pritilę ir nuliūdę, 
susibūrė rūkykloje. Pasirodo, jų surašyta gausybė faktinės 
medžiagos apie Badamo košmarą - darbą be išeiginių die 
nų, darbą be miego, darbą pas privačius asmenis - kari
ninkų pažįstamus, apie nuolatines patyčias, plūdimą ne
cenzūruotais žodžiais, pažeminimus nacionaliniu pagrindu. 
Visa ši Badamo kronika su pavardėmis, datomis ir daugy
be karštakraujų kaukaziečių parašų nusiųsta kažkuriai 
Maskvos karinei žinybai.

Plūstelėjo tikrintojai. Satarovas ir jo viršininkai ba
talione susivokė perlenkę lazdą. Patyliukais tebegrasin
dami "pasodinti" organizatorius, atiduoti juos tribunolo 
teismui, kita vertus, griebėsi glostymo politikos. Kaip ir 
"asmens kulto" demaskavimo metais, viešai, kareivių sūsi- 
rinkimuose, Saratovas ir jo karininkai pripažino kai ku
rias klaidas, trūkumus. Bet teisinosi, kad viskas buvo da
roma mūsų pačių labui. Daugiausia keblumų sukėlė "mė
sos skandalas". Mat mus ilgą laiką maitino užuodžiamai 
dvokiančia mėsa, kurios į pabaigą sutartinai atsisakydavo 
net alkanieji. Dėl kažkieno aplaidumo didelis jos kiekis 
sugedo, o bandant nurašyti - kažkam iš kuopos valdžios 
būtų reikėję mokėti už ją iš savo kišenės. Užtat ir steng
tasi sušerti mums, bet kad jau nebelindo - netgi bada- 
miškai pamainą atidirbus. Taip ir nebuvo aišku, kas už 
sudvokusį maistą atsakingas - dalinio vadas, vyr. virėju 
dirbęs kareivis ar valgyklos viršininkas Jura (civilis).

Nors su griausmais, nors su pažadėjimais bausti ir 
įskųstuosius, ir įskundusius, šitas konfliktas patvirtino 
bendrą taisyklę: viešumas blogį visada tramdo ir varžo. 
Gavome vieną išeiginę dieną per savaitę. Nusistovėjo nor
malus darbo ir miego laikas, kuris būdavo retai tepažei- 
džiamas. Šalia duonos davė ir "žaidimų" - jau nesikėsino 
atimti kino seansų, radijo ir televizijos laidų. Tiesa, su
grįžo ir smegenų praplovimo seansai - politinės pamokos. 
Su maištininkais gruzinais, kurie pasirodė esą sunkiai 
įkandamas riešutas, kuopos valdžia sudarė tarsi kompro
misines paliaubas. Vienas iš kaukaziečių, Gėla Karelidze, 
kuris, kaip šnabždėjosi kareiviai, buvo skundo įkvėpėjas 
ir turėjo pažinčių minėtoje karinėje žinyboje Maskvoje, 
tapo kuopos budinčiu ("dežurnyj po rote") ir nepajudina
mai pasiliko šiame poste iki tarnybos galo. Toks paskyri
mas reiškė atleidimą nuo darbo gamykloje, nes "dežurno" 
pareigos buvo palaikyti tvarką kareivinėse, kbrhhriduoti' 
"pridurkams" ir rikiuoti kuopą, kai išvykdavo viršila.

Vasario 16-ąją atšvenčiau, kaip ir Kalėdas, - labiau 
susikaupdamas maldoje' ir atnaujindamas troškimą aukoti 
sunkumus Jėzaus Kryžiaus intencija - gėrio triumfui. Ži
nojau, kad daug iškilmingiau, su jaunatvišku išradingumu 
ir rizika, Tėvynės Nepriklausomybės šventė sutinkama 
mūsų didmiesčiuose ir kaimuose. Tai patvirtindavo ir laiš
kai, kartais nuo visai nepažįstamų tautiečių - moksleivių 
studentų, darbininkų. Nuodėmė būtų kai kurių vietų ne
pacituoti: "Šiuo metu pamokos man paskutinėj vietoj. Ne
seniai (83.01.29) ... buvo suvažiavę daug jaunimo... Važia
vome į Viduklę. Viduklėj buvo nors liūdnos, tačiau iškil
mingos pamaldos. Varpai skambino nuo 12 iki 12:30 vai. 
Jaunimas su tautiniais drabužiais nuo bažnyčios durų iki 
altoriaus ėjo keliais kalbėdami šv. Rožančių - už Svarins
ką.

Vakar pas mus buvo Vasario 16-os minėjimas. Manau, 
tai mus suartino, beveik kiekvieno, besilenkiančio bučiuo
ti trispalvės, supratau jausmus (...)

Na, dabar prieš akis pirmadienis, sunki diena! Praeita 
naktis nemiegota, bet nejaučiu, ir viskas mums taip ge
rai! O tau? Tau sunku... Aplink svetimi, kad ir draugai, 
bet ne lietuviai..."

Skaitant šį laišką, pirmąkart dygtelėjo juodas nujauti
mas - žodžiai "Už Svarinską" buvo parašyti kitos spalvos 
tušu. Vėlesni laiškai patvirtino tai, ko bijojo ir ką jautė 
širdis, - 1983 metų sausio 26 d. kunigas Alfonsas Svarins
kas areštuotas. Trubūt visi mes, šiai žiniai pasiekus, išgy
venome akimirką^- tarsi kaimenė, vilkams sudraskius 
ganytoją. Kunigas Alfonsas stovėjo kaip uola. Kur jis at
sidurdavo, ten dorieji pajusdavo jėgos persvarą savo nau
dai - moralinės, Kristaus jėgos. Kur jis sakydavo pamoks
lą, draugai ir nedraugai žinojo - nutylėjimų, vyniojimo į 
vatą nebus, kaip kalbant Jonui Krikštytojui. Argi tikintis 
jaunimas galėjo nesižavėti žmogumi, kalintu 1946-1956 
m., 1954 m. spalio 3 d. priėmusiu Kunigystės šventimus 
iš vyskupo kankinio Ramanausko spec, lageryje Abezėje, 
1958-1964 m. praėjusiu Gulago keliais antrą kartą... Ir 
štai - pirmasis - Andropovo smūgis Lietuvai ir kovojan
čiai Bažnyčiai! Netekome Tikinčiųjų teisių gynimo komite
to nario, uolaus apaštalo ir lietuvio idealisto! Netekome? 
Žvelkime giliau - Viešpaties žvilgsniu! O gal dabar pra
sideda jo tikroji veikla - Bažnyčios ir Tėvynės labui? 
Golgota... Be kurios - nėra Velykų ryto! (Bus daugiau)

ŽURNALISTŲ IŠMONES
Manau, kad ne tik man vienam sukėlė pasipiktinimą 

birželio 2 d. girdėtas dialogas per radiją dėl padėties Lie
tuvoje, kuriame dalyvavo LDDP atstovas G. Kirkilas ir 
Opozicijos lyderis V. Landsbergis. Nors tai buvo nebe 
pirmas kartas, kai gerb. profesoriaus V. Landsbergio kal
ba, neva dėl "techniškų kliūčių" buvo nutraukta, o vėliau 
perdėtai maloniai "atsiprašyta"...

Manau, kad daugeliui yra aiškūs tokie "atsitiktiniai" 
techniniai nesklandumai, už kuriuos laidų vedėjai galbūt 
yra net premijuojami? Bet tas irgi aiškiai parodo LDDP 
vadovų nuomonę ir įvertinimą savo pavojingiausio opo
nento pirmumą. Kad tokie išpuoliai dėl "techninių kliū
čių" prieš prof. V.Landsbergį yra iš anksto suplanuoti, 
man nekelia abejonių. Bet tokios priemonės, su tikslu 
sutrukdyti, sumenkinti sakomas tikrai svarias, gerai ar

šią vasarą, Dainų šventės proga, buvusių Sibiro tremtinių 
pastangomis, pastatytas paminklas, sudėtas iš įvairiose 
apylinkėse atgabentų akmenų, kur buvo žuvę partizanai 
ar ištremti žmonės. Nuotr. Augusto Mylės

gumentuotas kritiškas pastabas valdančiajai partijai ir jos 
Vyriausybei, norimą tikslą vargu ar pasiekia.

Tuo tarpu gegužės 30 d. 19 vai. Žiniose komentato
rius, kalbėdamas apie prezidento spaudos konferenciją, 
net septynis kartus paminėjo prez. Brazausko vardą, ži
noma, tuo norėdamas jam įsiteikti. Taigi, prezidentui kal
bant, techniškų kliūčių nebūta.

Jei dar pridėtume birželio 7 d. “Lietuvos Ryte^pradė- 
tus spausdinimus apie žinomą visai Lietuvai "garbingą" 
prezidento Brazausko šeimą, tai manau, niekam nekils 
abejonių, kad pataikūniški radijo ir televizijos bei “Lietu
vos Ryto1'ir kitų, neva, "nepriklausomų" leidinių žurnalis
tai bet kokiomis priemonėmis stengiasi kelti, lyg ant ša
kių, smunkantį prezidento ir LDDP autoritetą. O savo 
oponentui sumenkinti nesidrovi net pačių niekšiškiausių 
priemonių panadoti.

Tikiu, kad ne aš vienas pastebiu ir matau tas klastin
gas LDDP užmačias. Lietuvos žmonės jau geba atskirti 
pelus nuo grūdų, o dėl skleidžiamos įkyrios, tendencingos 
propagandos padarys savas, teisingas išvadas.

Antanas BIELINIS, Elektrėnai

GRAŽUS ABITURIENTU BŪRELIS VASARIO 16-TOSIOS
GIMNAZIJOJE, VOKIETIJOJE

1994 METŲ ABITURIENTAI
• Giedrė BABRAVIČIŪTĖ 
atvyko į šią gimnaziją 
1991 m. rudenį is Kauno. 
Čia gerai išmoko vokiečių 
kalbą. Laisvalaikiu keliavo 
daug skaitė, dainavo liau
dies dainų būrelyje. Mėgo 
rusų, lietuvių kalbos pa
mokas. Ketina studijuoti ir 
tapti diplomuota vertėja.
• Rolandas ČERNIAUSKAS 
atvyko iš Itzehoe. Vasario 
16 gimnazijoje mokosi nuo 
1991 metų. Atvyko jau 
kaip pasižymėjęs sportinin
kas šuolyje į aukštį. Ir čia 
būdamas, toliau lankė tre
niruotes "Olympia Stūtz- 
punkt Mannheim" bei daly
vavo varžybose. Artimiau
sius porą metų ketina pa
dirbėti, o vėliau studijuoti 
ekonomiką arba teisę.
• Ramunė ČIUKŠYTĖ 
atvyko į gimnaziją iš Vil
niaus taip pat 1991 m. 
rudenį. Labai mėgo keliau
ti, skaityti grožinę literatū
rą. Mėgiamos pamokos 
buvo biologija, Lietuvos 
istorija, lietuvių bei rusų 
literatūra. Dvejus metus 
dainavo mokyklos chore, 
trejus metus dainavo liau
dies dainų būrelyje. Norėtų 
studijuoti ekonomiką Mann- 
heimo universitete.
• Kristina HOLZMANAITĖ 
atvažiavo iš Klaipėdos, ap
sigyveno pas dėdę Lūbec- 
ke, iš ten 1991 m. lapkri
čio 21 d. atvyko į Vasario 
16 gimnaziją. Čia labai 
mėgo sportą: krepšinį, sta
lo ir lauko tenisą, važinė
ti dviračiu. Jai labai pati
ko šokti ir dalyvauti pasi
rodymuose. Mėgo vaidinti, 
ypač Talentų vakare, mėgo 
skaityti grožinę literatūrą, 
jai patiko matematikos ir 
vokiečių kalbos pamokos. 
Draugų tarpe palaikydavo 
gerą nuotaiką. Kurį laiką 
buvo aktyvi skautė, labiau 
reiškėsi ateitininkų kuopos 
veikloje. Lankė chorą bei 
tautinių šokių grupę. Arti
miausioje ateityje ketina 
padirbėti socialinėje srityje 
o paskui studijuoti sociali
nę pedagogiką arba ką 
nors medicinos srityje ir 
norėtų dirbti su vaikais.
• Ieva KURMANAVIČIUTĖ 
atvyko iš Vilniaus į 11 kla
sę 1991 m. Mėgo skaityti 
grožinę literatūrą, skambi
no pianinu. Laisvalaikio 
metu dainavo gimnazijos 
chore, estradiniame an
samblyje, sportavo, rašė. 
Ketina studijuoti kalbas

Heidelbergo vertėjų insti
tute.
• Vytautas LEMKĖ yra vie
tinis gyventojas. Gimnazi
jos gyvenime dalyvauja 
nuo pat mažens. 12 metų 
skambina pianinu, mėgsta 
roko muziką, pats kuria 
dainas, groja ir dainuoja 
gimnazijos roko grupėje, 
visus metus grojo gimnazi
jos orkestre, ^pagrodavo 
dainų būreliui, šokių gru
pei, literatūros vakare. 
Dainavo gimnazijos chore. 
Dalyvavo visuose Klasiki
nės muzikos ir Talentų 
vakaruose, kokie tik bebu
vo organizuojami. Pats jis 
dažnai organizuodavo disko
tekas šeštadienio vakarais. 
Ir į lietuvių pamaldas įne
šė nemažą indėlį, elektri
nių vargonų muzika paly
pėdamas giesmes. Viene
rius metus buvo išrinktas 
mokinių komiteto nariu ir 
dvejus - parapijos komite
to nariu. Rudenį planuoja 
pradėti matematikos ir mu- 
zikos studijas Mannheime 
ir tapti mokytoju.
• Henrikas MARTENS 
mokosi gimnazijoje nuo 
penktos klasės. Buvo moki
nių komiteto narys, šoko 
tautinių šokių grupėje, dai
navo chore. Artimiausiu 
laiku ketina atlikti civilinę 
tarnybą, o po to studijuoti. 
Tik dar nėra gerai apsi
sprendęs, ką studijuos.
• Aistė TEREKAITĖ 1991 
m. rugsėjo mėnesį atvyko 
į gimnaziją iš Lietuvos. 
Laisvalaikiu mėgo skambin
ti pianinu, skaitė grožinę 
literatūrą. Jai labai patiko 
vokiečių kalbos pamokos. 
Pirmaisiais metais reiškėsi 
skautų organizacijoje, dai
navo chore, o taip pat 
liaudies dainų būrelyje. Ke- 
tina studijuoti teisę Hei
delbergo universitete.
• Gabrielė ŽEMAITYTĖ į 
Vokietiją atvyko iš Izraelio 
1991 m. ir nuo to laiko 
mokosi Vasario 16 gimnazi
joje. Mėgo piešti - ne 
vienas jos teptuku pagražin
tas skelbimas ar plakatas 
puikavosi mūsų mokykloje 
ir miestelyje. Mėgo Gab
rielė ir dainuoti: dainavo 
chore, liaudies dainų būre
lyje buvo tvirčiausias ant
ras balsas, šoko tautinių 
šokių grupėje ir kurį laiką 
reiškėsi ateitininkuose. 
Norėtų studijuoti grafiką - 
dizainą, vėliau specializuo
tis atskiroje šakoje kaip 
madų, knygų dizaine ar 
pan.

1994. Vm.9 5 psl.



toronto ~ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ SPORTO RENGINIAI

Lietuvių Namų 
Žinios

1994 m.š.A. BALTIEClŲ, IR LIETUVIŲ LENGVOSIOS 
ATLETIKOS PIRMENYBES

• TORONTO LIETUVIŲ 
NAMŲ Vyrų Būrelis rengia 
vasaros stovyklų rugpjūčio 
13-21 d.d. Rugpjūčio 20 

užbaigi- 
su ido-

13-21 d.d.
d. vyks stovyklos 
mo GEGUŽINE 
mia programa.

Informacija ir
cija pas Aug.Sukauskų 
tel: 416-614-7739 arba
- E. Bartminą tel: 416-

registrą-

249-0490.
e LN sekmadienio 
tėję liepos 
lyvavo 190 
supažindino 
padarė LN 
J.V.šimkus.

popie- 
mėn.22 d. da- 

žmonių. Svečius 
ir pranešimus 

Valdybos narys

o Dar vis reikalingas DAR
BININKAS LN pastato prie 
žiūrai. Kreiptis į LN rašti
nę tel:532-3311.

o Rugsėjo mėn. 1 d. Že
mės Naudojimo Komitetas 
(Land Use Committee) 
svarstys Lietuvių Namų 
v-bos prašymą dėl zonavi- 
mo pataisymo ir pateiks 
savo rekomendacijas To
ronto Miesto Tarybai rug
sėjo mėn.26 d.

prašymą pridedami 
architekto pateikti brėži
niai, autoaikštės ir LN 
salią naudojimo statistika, 
papigintų butų išplėtimo 
istorija.

Dokumentai iki rugpjū
čio 15 d. yra patikrinami 
Miesto Planavimo ir Miesto 
Viešųjų Darby bei Aplinkos 
Departamentų pareigūnų.

įvyks 1994 m.rugsėjo 10-11 dd.,Aidershot High School, 
50 Fairwood Place,West, Burlington, Ont. Pirmenybės 
vykdo šALFASS Lengvosios Atletikos Komitetas, talkinin
kaujant TORONTO "AUŠROS", "VYČIO" ir HAMILTO
NO "KOVO" klubams. Lietuvių pirmenybės 
iš baltiečių.

Varžybos vyks šiose klasėse: vyrų, moterų,
B (15-16 m.),
F (žemiau 9

m.) ir visų klasių "Mas- 
t.t., kas 5 metai.

Prieauglio klasifikacija - pagal dalyvio amžių 1994 
m. gruodžio 31 d."Sub-masters’*ir"Masters" - pagal dalyvio 
amžių varžybų dieną Dalyvių skaičius neapribotas visose 
klasėse.

Varžybų pradžia ŠEŠTADIEN], RUGSĖJO 10 d., 1:300 
p.p. Registracija - nuo 12:00 vai. SEKMADIENĮ) varžybų 
ta^a nuo 10:00 val.r.

Dalyvių registracija - IKI RUGSĖJO 7 d. IMTINAI, 
šiuo adresu:

Mrs.Irena Wilkinson, 2783 Kinnerton Cresc., MISSISALP
GA, Ont. L5K 2B3. Tel: (905) 822-0302.

Papildomi kontaktai: ALGIS MALINAUSKAS, varžybų 
vadovas (905) 844-7694; ALGIRDAS BIELSKUS (216) 486- 
0889.

Klubams nepriklausantiems irgi gali kreiptis į čia pa
minėtus asmenis arba į betkurį lietuvių sporto klubą.

šių metų varžybos bus pravedamos platesne apimtimi. 
Atgaivinant ankstyvesnes tradicijas, šiais metais svečių 
teisėmis yra pakviesti dalyvauti ir vietiniai suomių, ukrai
niečių ir lenkų lengvaatletai.

Dalyvavimas atviras visiems lietuvių lengvaatletams. 
Klubai ir pavieniai asmenys kviečiami šiose varžybose 
gausiai dalyvauti!
ŠALFASS Lengvosios Atletikos
Komitetas ŠALF ASS Centro V- ba

S. A. LIETUVIŲ SOFTBOLO PIRMENYBĖS

(17-19 m.); jaunių ir mergaičių 
m.), 0(11-12 m.), E (9-10 m.), 
ir moterų "Sub-masters" (35-39 
terš" - (40-44 m.), (45-49 m.) ir

Prieauglio klasifikacija

išvedamos

jaunių A 
C (13-14 

m.); vyry

e Toronto Pensininkų Klu
bas rengia ekskursiją auto
busu po Torontą rugsėjo
mėn. 13 d.

Bus važinėjama 
landas su vadove po 
1 valandą plauks 
Veiks bufetiniai 
aplankys Casa Loma.

Daugiau informacijos 
galima gauti pas Lydiją 
Balsienę tel:766-7724.

2 va- 
miestą, 

laivu.
pietūs,

1994 m.S.Amerikos lietuvių "3 Pitch" softbolo 
pirmenybės įvyks š.m.RUGPJŪČIO 27-28 d.d., Kinsman 
Field, Mosley St., WASAGA BEACH, Ont. Rengia- TO
RONTO "JUNGTIS". Tai jau 9-tasis metinis LSK ’Jung
ties" turnyras, kuris kartu laikomas Š.A.lietuvių pirmeny
bėmis.

Pradžia RUGPJŪČIO 27 d. .šeštadienį, 1:00 vai.p.p 
Komandos prisistato nuo 11:00 val.r. Sekmadieni - tur
nyro tęsinys nuo 10:00 val.r.

Komandos gali būti ir "co-ed" tipo. Žaidėjų am
žius - virš 17 metų. Gali dalyvauti ir klubams ar koman
doms nepriklausą žaide'jai. Pagal galimybes, jie būtų 
paskirstyti prie kitų komandų.

_ Komandų registracija atliekama IKI 1994 m.RUG- 
PJUClO 13 d.IMTINAI, pas turnyro vadova:
Brad Stephenson, 558 MISSISSAUGA, Valley Blvd.,MISS
ISSAUGA, Ont. L5A 1Z1, tel:(905) 279-1851.

LIETUVIŲ
-I T T T KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
5.00% už 90 dienų term. Indėlius 
5.50% už 6 mėnesių term, indėlius 
5.75% už 1 m. term, indėlius
5.75% už 2 m. term. Indėlius
6.25% už 3 m. term, indėlius 
6.50% už 4 m. term, indėlius 
6.50% už 5 m. term. Indėlius
6.25% už 1 m. GIC mėn. palūk.
7.50% už 1 m. GIC invest, pažym.
7.75% už 2 m. GIC invest, pažym.
7.75% už 3 m. GIC Invest, pažym. 
8.00% už 4 m. GIC Invest, pažym. 
8.25% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.75%' už RRSP ir RRIF ind. (v«Hab<« r«ta> 
7.50% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind. 
7.75% ’Jž RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
7.75% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. Ind.
8.00% už RRSP Ir RRIF 4 m. term ind.
8.25% už RRSP ir RRIF 5 m. term Ind.
3.75% už OHOSP (variable rate) 
3.25%- už taupymo sąsk. (gyvybte dr«ud.) 
3.75 % kasd. pal. čekių

sąsk. virš 10.000
2.50% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.)

IMA:
už asmenines

paskolas nuo........... 7.75%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu

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

(fixed rate)

8.00%
8.75%
9.00%

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų ...... 6.60%

(variable rate)

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per 00 milijonų dolerių

MasterCard] Kredito kortelė

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). Nekilnojamo turto pa
skolų (mortgage) drauda. (Cumis & The Co-operators).

KASOS VALANDOS:
e Pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r.-3.30 v.p.p.
e Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r.-3 v.v.
e Šeštadieniais nuo 9 v.r.-1 v.p.p.

BŪSTINĖ: Lietuvių namai -
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 1A6

Telefonas 532-1149
6 psl.

Papildomas kontaktas: Rimas Kuliava, LSK Jung
ties pirm.,tel:(416)766-2996 namų.

Dėl laiko ir vietos aplinkybių, turnyre gali daly
vauti nedaugiau 16-kos komandų. Pirmenybę gauna per
nai metais dalyvavusios komandos.

Dėl detalių skubiai kreipkitės i Brad Stephenson.
1993 m. laimėtoju buvo Cleveland'© LSK ŽAIBAS.

ŠALFASS Centro Valdyba

1994 m. BALTIEClŲ LAUKO TENISO PIRMENYBES
BUS PRAVESTOS JAV-bių LATVIŲ atvirų pirme

nybių rėmuose 1994 m. rugsėjo 3-4 d.d., Wickertree Ten
nis Club, 5760 Maple Canyon Dr.,COLUMBUS, ^Ohio. Tel: 

(614) 882-5725. Vykdo - JAV Latvių Teniso Sekcija.
Varžybų pradžia abi dienas nuo 8:30 val.ryto. Regis

tracija - šeštadienj nuo 8:00 vai.ryto.
Programa: Vienetai - vyrų, senjorų 45-54 m., veteranų 

/55 m. ir vyresnių/, jaunių /1976 m. gimimo ir jaunesnių/ 
ir moterų /tik viena klasė/. Dvejetai - vyrų , moterų , 
mišrūs ir senjorų /45 m.ir vyresniu/.

Klasifikacija - pagal žaidėjo amžių 1994 m. rugsėjo 
3 d., išskyrus jaunių klasę.

Dalyvavimas atviras visiems LIETUVIŲ, LATVIŲ ir 
ESTŲ žaidėjams.

Dalyvių registracija - IKI RUGSĖJO l d., pas JAV 
latvių teniso vadovą: EDGAR BEDRITIS, 5680 Forest 
Grove Ave., WESTERVILLE, OH, 43081, tel: (614) 523- 
0009. Fax - tas pats.

Papildoma informacija- ARTURS ZAGERIS, tel: (614) 
236-5690 namų, (614) 459-5200 darbo.

Lietuviai žaidėjai taip pat gali informacijas gauti 
pas ŠALFASS C.V-bos gen.sekr. Algirdą Bielskų (216) 
486-0889 ar pas SALFASS teniso vadovą dr. ALGI BA
RAUSKĄ (810) 258-6535.

Varžybos bus vykdomos privačiame klube, uždarose 
patalpose, išskirtinai gerose sąlygose. Lietuviai tenisinin
kai kviečiami šiose varžybose gausiai dalyvauti.

ŠALFASS Centro Valdyba

|chlcago|
Čikagos ir Lietuvos
SPORTININKAI VARŽYBOSE

Nors amerikiečių spauda 
nerašė apie šias rungtynes, 
nerodė televizijos stočių 
programose, jos buvo vie
nodai įdomios kaip ir Pa
saulio Taurės futbolo var
žybos.

Kadangi Lietuva 
vavo atrankinėse 
Taurės Žaidynėse, 
atstovai buvo 
dalyvauti šių žaidynių fina- 

atidaryme, 
ir turėjo

140-ties valstybių - FIFA 
narių šventę. Tokiu būdu 
birželio mėn. 14 d. į Čika
gą buvo atvykę iš Lietuvos 
23-jų asmenų delegacija. 
Ją sudarė oficialūs žmones, 
futbolo žinovai, vienas 
sporto žurnalistas, o liku
sieji - futbolo entuziastai^ 
aistruoliai.

Dar prieš 
j Čikagą buvo 
su vietiniu klubu
CA dėl draugiškų rungtynių, 
kuriose varžytųsi Lietuvos 
delegacijos nariai su LI- 
TUANICA klubo veteranais.

Taip birželio mėn. 19 
d. Marquette Parko aikštė
je bėgiojo daug garbingų 
žmonių, ypatingai Lietuvos 

r komandos sudėtyje. Čia

atvykstant 
susitarta 

LITUANI-

daly- 
Pasaulio 
tai jos 

pakviesti
dalyvauti šių 
linių varžybų 
FIFA kongrese 
progų burtis į gausių

matėsi Lietuvos futbolo 
federacijos pirm. V.Dirmei- 
kis ir garbės pirmininkas, 
kartu ir Seimo narys- V. 
Zi m niekas. Čia buvo ir
Lietuvos futbolo rinktinės 
vyr. treneris A.Liubinskas 
su padėjėju S.Stankumi, 
žaidė ir grupė teisėjų:S.
Slyva, K.Birieta, R.Barta- 
šiūnas, "Lietuvos Sporto" 
vyr. red. Br. Čekanauskas 
ir kt.

Čikagiečių eilėse 
tesi reguliarūs 
komandos atstovai 
nigu, J. Žukausku, 
stirpinti rečiau 
buvusiu ilgamečiu 
ca" pirmosios 
žaidėju, vėliau iki išėjimo 
į pensiją, FIFA teisėju- 

,Alfredu Kleinaičiu bei,
trimis, kiek vyresniais am
žium^ pirmosios vienuolikės 
žaidėjais.

Pirmame kėlinyje laimė 
buvo svečių iš tėvynės 
pusėje ir jie V. Bendiko 
ir K.Liukaičio šūviais vyra
vo 2-0. Tačiau r 
traukos vaizdas pasikeitė 
ir atrodė, kad svečiai iš 
Lietuvos jau "iššaudė" savo 
"paraką". Tad susigriebė 
ir "Lituanica" vyrai. Pir
masis gražų jvartį iš toli 
įkirto R.Siniakovas, o po 
to galva iš arti A.Kleinai- 
tis išlygino 2-2-. Tokiu 
draugišku rezultatu šios 
istorinės rungtynės ir bai
gėsi.

Beje, svečių vartus, 
pasikeisdami, pasišventusiai 
sergėjo Seimo narys (anks
čiau geru futbolininku bu
vęs Seimo narys V.Zimnic- 
kas ir I.Urbonavičius).

Kaip jau įprasta, t po 
rungtynių komandų žaidėjai 
pasikeitė gerokai nuo pra
kaito permirkusiais unifor
miniais marškinėliais ir 
susėdo bendrai nuotraukai 
į tribūnas, kuriose anksčiau 
sėdėdavo "Lituanica" sirga
liai, kai jų komanda žais
davo Marquette Parko aikš
tėje, pirmenybių susitiki
muose. E.šulaitis

ma- 
veteranų 
su H.Je- 
dar pa
matomu 

"Lituani- 
komandos

po per-

ILietubofif Jfonbad
AUKOJO ML FONDUI:

• A.a. V.Anysienes atminimui laidotuvių proga:
$100,- A.Anysienė (iš Albertos), po $50,- E.Delkuvienė, 

A.Pogoželskienė; po $40,- G.Jocas, G.Buntinienė; po $20,-* 
E.Bartminas, E.Senkus, M.J.Trečiokas, U.Bleizgienė, L.I. 
Adomavičiai, G.E.Šernai, A.štukas, G.Tarvydienė, J.B.Da- 
naičiai; po $10,- W.Steponas, E.M.Krygerienė, A.Mikšienė, 
M.Dičpetrytė (iš Vilniaus); $5,- R.Idzelis.

jnašai: $30,- B.Laucys (viso $130,-); $13.65 - 
(iš Vokietijos. Viso $58.26).

DĖKOJAME už papildomus įnašus. Nuoširdi 
Anysų šeimai už aukų nukreipimą i, MLF. MLF 
(MAŽOSIOS LIETUVOS FONDO naujas adresas
6980 Cote St.Luc Rd. Con.# 807, MONTREAL, Que.

H4V 3A4, CANADA

MALONIAI PRAŠOME. ATOSTOGOMS ARTĖJANT į 
PABAIGĄ, ATSISKAITYTI UŽ LAIKRAŠČIO 
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" PRENUMERATĄ.’ "NL"

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDA'

E.Žilius

padėka
Valdyba

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: 
sekmadienlalsmuo 9.30 v. ryto Iki 1.00 v.p.p.

Iki šiol šis fondas išleido [>er 1,100.000. dolerių 
lietuviškai kultūrai, menui, švietimui paremti. 
Pagrindinis kapitalas nelįečiamas. Tik palūkanos 
gali būti skiriamos lietuviškai veiklai.

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

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

Aukas siųsti: Lithuanian-Canadian Foundation, 
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont M6P1A6
Žinokime kad:

FONDO TIKSLAS - LIETUVYBĖS ISLAIK YVAS

Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St.. Toronto. Ontario Mtill I A8 

Telefonai: ( t l (i) 532-3l00 ir 532-34 II

ALTERNATYVINĖ GYDYMO KLINIKA 
Bloor West Village

Gydomi ūmūs ir chroniški susirgimai. Pacientai priima
mi iš anksto susitarus tel: (416)-760-9445. Galima iš
kviesti i-namus.

Darbo valandos: 9:30 r. - 8:00 vai. v.
Gydytoja - naturopatė DANUTĖ TURČINSKIENĖ, 

256 A Durie St., Toronto, Ont. M6S 3G3

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

5.00% 
5.50% 
5.75% 
5.75% 
6.25% 
6.50% 
6.50% 
6.25% 
7.25% 
7.75% 
8.00% 
8.25% 
8.50% 
3.50% 
7.25% 
7.75% 
8.00% 
8.25% 
8.50% 
3.25% 
3.75%

1 
2 
3 
4 
5 
RRSP, RRIF Ir OHOSP.... 
RRSP Ir RRIF-1 m. term. ind. 
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. IW....1.75% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąak................... 2.50%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo  ..........  8.50%
Sutarties paskolas 

nuo ............... 8.50%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ............... 8.00%
2 metų ............... 8.50%
3 metų ............... 8.75%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ..... 7.00%

INSURANCE 
BROKERS

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

Fax 233-0285
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

Duodame asmenines paskolas Iki $50,000 Ir mortgičius Iki 75% 
įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) Ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Nelmame mokesčio

AKTYVAI per 56 milijonus dolerių
Musų tikslas — ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Patarnavimas — greitas ir tikslus! 
V. Dauginis - telefonai (416) 533-1121, (416) 822-7376 
Lilija Pacevlčlenė - telefonai (416) 533-1121,(519) 853-3652 

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

DRA ŪDA----INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6 
(-416) 533-1121 FAX 533-1 122

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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"ŪLA" koncertuoja A.V. parapijos salėje Montrealyje. Nuotr. Petro Adamonio

montreal
"ŪLOS” KONCERTAS 
MONTREALYJE

1994 m. liepos 6 d. mont- 
realiečiai lietuviai turėjo 
progą pasidžiaugti iš Lie
tuvos atvykusio folklorinio 
ansamblio "Ūla" puikiu kon
certu. Šis ansamblis į Ka
nadą buvo iškviestas daly
vauti tarptautiniame folklo
riniame festivalyje Que
bec'e, Drummondville.

Truputis informacijos 
apie ansamblį: "Ūlos" veik
los ištakos siekia 1967 me
tus, kuomet Lietuvoje pra
sidėjo folklorinių ansamblių 
judėjimas. Šio ansamblio 
daly vai atskiromis grupelė
mis dalyvavo folklorinėse 
ekspedicijose po Lietuvos 
miestus ir kaimus, rinkda
mi autentiškas,tokias mums 
brangias lietuvių liaudies 
folkloro gaidas, melodijas 
bei dainas. Todėl net iki 
šiol "Ūla" pasižymi atlie-
karnų . folklorinių kūrinių ir 
kostiumų autentiškumu, 
originalumu bei istoriniu 
tikrumu.

1987 m. vasario 15 d. iš 
dainininkų, muzikantų bei 
šokėjų grupių susikuria vie
ningas folklorinis ansamblis 
ir parenkamas Lietuvos 
upės "Ūla" pavadinimas.

Lietuvoje šis ansamblis 
pasižymėjo aktyvia folklo
rine koncertine bei moko
mąja veikla, skiepydamas 
lietuviams meilę bei pagar
bą savo tautos praeities 
tradicijoms, muzikai bei šo
kiams. Ansamblis dalyvavo 
Lietuvos telefilmo "Žemai
čių dainos ir mes" pasta
tyme. 1987 m. "Ūla" daly
vavo folkloriniame rengi
nyje "Baltica" Vilniuje bei 
kituose tarptautiniuose 
folkloro renginiuose: 1988 
m. - Rygoje, 1991 m. - 
- Prancūzijoje, 1992 m. 
Norvegijoje. Šio ansamblio 
vadovai - Janina Pukantai- 
tė bei Egidijus Virbašius.

Koncerte Montrealyje da
lyvavo apie 150 klausyto

jų. Vasaros metu, kuomet 
daugelis džiaugiasi atosto
gomis užmiesčiuose, tai 
išties gausus lietuvių būrys. 
Atrodo, nė vienas, atvykęs 
į šį koncertą, nebuvo ap
viltas. Programa buvo at
likta profesionaliai bei au
tentiškai. Buvo reta pro^a 
išgirsti senąsias lietuviš
kas dūdas, daudytes, rage
lius. Visiems patiko lietu
vių senovinės dainos, pri
menančios tėviškės sody
bas. Vinguriavo niekieno no- 
dailintos, netaisytos lietu
viškos melodijos, atsklidu
sios iš tolimos mūsų Lietu
vos praeities. įdomu, kad 
kiekvieno dainininko folk
loriniai rūbai buvo skirtin
gi: lygiai taip pat, kaip ir 
senovėje: kas kaip mokė
davo ir išturėdavo, taip ir 
pasipuošdavo.

Antroje koncerto dalyje 
nuoširdūs atlikėjai į savo 
veiklą įtraukė ir klausyto
jus: kas galėjo, jau mušė 
kartu koją su ansamblio šo
kėjais. Daugelis pasijuto

I Š N U O M O J

Hamilton & District 
Senior Citizens’ 

HOME 
RAMBYNAS INC. 
#206-1880 Main St. 
West. Hamilton, Ont. 
L8S 4P8

A M I
vieno miegamojo butai RAMBYNE, Hamiltono va
karinėje dalyje. Kreiptis į ADMINISTRACIJĄ.

Tel: (905) 526-8281.

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE,

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

TEL: 544-7125
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ 

IMAME UŽ:MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki. .4.00% 
santaupas...................... 2.50%
kasd.pal.taupymo s-ta .. 2.00% 
90 dienų Indėlius .........  6.00%
1 m. term. Indėlius .......  7.25%
1 m. term.ind.mėn.pal. 6.73% 
3 m. term.indėlius ........  7.50%
5 m. term. Ind.................. 8.00%
RRSP ir RRIF (pensijos).. 3.00% 
RRSP ir RRIF 1 m...........7.25%
RRSP ir RRIF ind. 3 m. .. .7.50% 
RRSP Ir RRIF ind. 5 m. .. ,8 00%

asmenines paskolas ... 12.00% 
nekiln. turto pask. 1 m....9.25 
nekll.turto pask. 2 m. .. 12.75%

Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi iki $2.000 Ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadienia.s 
— 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.

1994.VHI.9 

atjaunėję kūnu bei dvasia. 
Iki valios prisišokę, ir kon
certo dalyviai, ir klausyto
jai turėjo progos pabend
rauti prie šalto alučio- 
šnekučio stiklo, prisiminti 
tėviškę, brangias dainas bei 
melodijas.

Už puikų koncertą dėko
jame "Ūlai" bei tiems, 
kurie Montrealyje padėjo 
suorganizuoti šį koncertą: 
Petrui ir Julijai Adamo- 
niams, Daliai Savignac, 
Arūnui Staškevičiui, Juo
zui Piečaičiui.

Donaldas Giedrikas

/Apie ŪLOS koncertavi- 
mą_ Drummonville bus pa
rašyta sekančiame "NL" 
numeryje. Red./

Zina ir Albinas Urbonai, veteranai dainininkai, grojant
A.V. Choro vadovui Antanui Mickui, linksmina 

susirinkusius Joninių proga A-V. parapijoje, Montrealyje.
Nuotr. A. Kalvaičio.

Electriden Contractor

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS 
102A Allion 
LASALLE, Que, H8P 2C5 TEL: 366-5484

GUY ® 
RICHARD 
ROOFER------COUVRIUR
7725 george Str., LASALLE, Que. H8P 1C5

Geriausias patarėjas ir Tarbo atlikėjas stogdengys 
GUY RICHARD,kuris Jau seniai aptarnauja lietuvius. 
Darbas garantuotas, ir prieinamomis kainomis.

Mūsų valdybos narį Augustą Mylę, Jo žmonai 

ONAI PETRAUSKAITEI-MYLIENEI mirus, su 

liūdesiu užjaučiame -

"LITO" VALDYBA, KOMISIJOS 

ir TARNAUTOJAI

A t A

RIMGAUDUI URBONUI 
mirus, 

nuoširdžiausia užuojauta Jo šeimai ir Tėvams: 

Linui ir Reginai Urbonams - 

B.M. MAKAUSKAI

A t A 
VANDAI LAPINIENEI 

išėjus Amžinybėn,
Jos sūnus - ZIGMĄ, RIMĄ ir KĘSTUTį- su 
šeimomis bei artimaisiais, nuoširdžiai užjaučiame -

Birutė ir Henrikas NAGIAI, 
Aldona ir Gintaras NAGIAI

Po sunkios ligos, mirus mylimam sūnui 

A t A 

RIMUI URBONUI 
Toronte,

Jo tėvus REGINĄ ir LINĄ URBONUS, 
žmoną ir 3 sūnus nuoširdžiai užjaučia—

J. VASILIAUSKAS

Mylimai Motinai
A t A

PRANEI JACKEVIČIENEI 
mirus,

Jos dukterį BRONIU MALAIŠKIENĘ su 
šeima bei artimuosius Lietuvoje 
nuoširdžiai užjaučiame -

Birutė ir Henrikas 
NAGIAI

PAGERBDAMI MIRUSIUS,JŲ ATMINIMUI AUKOJO 
KANADOS LIETUVIŲ FONDUI:
• A.a.Zigmo Gedmino atminimui: po $20,- H.K.Norkai, 
P.S.Kanopai, J.G. .Krištolaičiai, J.K.Januševičiai, A.Bungap- 
dienė, G.Agurkienė, J.R.Pleiniai; $10,- P.M.Siuliai;
e a.a. Jono Baranausko atminimui: $25,- Hamiltono 
Lietuvių Pensininkų Klubas; po $20,- A.Petraitienė, P.Z. 
Sakalai, X.Y.; po $10,- A.Mačiulaitienė.K.S.Karaškos;
•a.a. Domo Kochankos atminimui: $25,-L.E. Klevai; po 
$20,- F.A.Rimkai, J.R.Pleiniai, P.Z.Sakalai, J.G.Krištolai- 
čiai, J.A.Skaisčiai; $15,- P.V.Sidlauskai;
• a.a.Vytauto Morkūno atminimukpo $20,-A.Petraitienė, 
J.G.Krištolaičiai, P.Sidlauskas, X.Y., V.Kairiai, S.P.Daliai; 
$10,- J.R.Pleiniai;
• a.a. Antano Repčio atminimui: $50,- H.Kšivickienė; 
$20,- V.Subatnikaitė; $15,- A.Bungardienė; po $10,- P.Žu- 
lys, A.Matulicz;
• a.a.Mykolo Repečkos atminimui: $50,- L.Karbunienė- 
Urbonienė; po $25,- P.I.Girniai, A.Petraitienė, P.Z.Sakalai, 
J.Bajoraitis, L.E.Klevai; po $20,- A.Garkunas, P.Žulys, 
V.M.Leparskai, A.Mačiulaitienė, J.J.Stanaičiai, A.Prunskus, 
X.Y., A.I.Pūkai; po $15,- V.Kežinaitis, B.E.Šopiai; po 
$10,- J.Telyčėnas, K.S.Karaškos, V.Subatnikaitė, P.Sid
lauskas, A.Didžbalienė, J.Blekaitis;
• a.a.Juozo Liaugmino atminimui:. $30,- A.F.Rimkai; po 
$25,- A.D.Jankūnai, Hamiltono Lietuvių Pensininkų Klubas- 
po $20,- A.Petraitienė, P.Z.Sakalai, S.p. Daliai, P.Žulys, 
P.S.Kanopai, J.G.Krištolaičiai, H.B.Rimkevičiai, J.Miltenis; 
po $10,- V.R.Bartninkai, A.Didžbalienė;
• a.a.Vlado Vindašiaus atminimui, reikšdami užuojauta 
sesutei Zitai, $25,- L.E.Klevai;
• a.a. Vytauto Laugalio atminimui, mirusio Lietuvoje, 
reikšdami užuojautą sesutei Liudai Stungevičienei, $25,-

Hamiltono Pensininkų Klubas;
• a.a. Olgos Zabarauskienės atminimui: $100,- Jos vyras 
Petras*

VISIEMS nuoširdžiai dėkoja KLF

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
GRAŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ KALBŲ - LIETUVlSKAIl



montreal
MIRUSIEJI*.

• BALSĄITIS HENRY, 88 
m., mirė birželio mėn. 
17 d.

Liko 4 dukterys ir sū
nūs, seserys ANNA ir MA
RIA, brolis GUSTAV Vo
kietijoje.

Palaidotas Notre Dame 
dės Neiges Montrealyje.

• URBONAS RIMAS, eida
mas 53-iuosius metus, mirė 
nuo vėžio ligos birželio 
mėn.24. d., Mississauga
ligoninėje •

Liko tėvai Montrealyje- 
REGINA ir LINAS URBO
NAI, žmona HELEN, sū
nūs PAUL, ROBERT, dukte; 
LISA ir vaikaitė MONICA.

Laidojimo apeigos vyko 
Lietuvos Kankiniu Bažny
čioje, Mississauga, Ont.

• PRANE J ACKEVlClENE- 
PETRAŠKĄITĖ, 94 m. am
žiaus, mirė po ilgos,sunkios 
ligos Lasalle General Ligo
ninėje.

Liko duktė BRONE 
MALAIŠKIENĖ, žentas 
JONAS Malaiška, vaikaitė 
GRAŽINA, provaikaitis 
SHANE ir giminės Lietuvo
je.
• ONA STANKUNAITĖ- 
VILENIŠKIENĖ, buvusi 
montrealietė, ilgai sirgusi, 
mirė Bostone, liepos mėn. 
22 d.

Į laidotuves buvo nuvy
kęs svainis Jonas ADO
MAITIS ir giminaitis Izido
rius MALIŠKA.

• A.a.šaulės Onos Mylienės 
atminimui, vietoje gėlių, 
taip pat reikšdami Jos 
vyrui, Garbės šauliui Au
gustui užuojautą, laikraš
čiui NEPRIKLAUSOMA 
LIETUVA St.ir M. Jokūbai
čiai aukojo $25.

Dėkojame.' "NL"

• Gailius Tomas LAPINAS, 
Romos ir Rimo Lapinų 
sūnus, gavo magistro laips
nį McGill Universitete, 
titulu "Master of Business 
Administration".

Sveikiname!

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS»SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSU

MONTREAL") LIETUVIU ZVEJOTOJU > MEDŽIOTOJŲ

KLUBAS ••NIDA"
MALONIAI KVIEČIA NARIUS IR 

SVEČIUS l

GEGUŽINĘ
St. ir G. RIMEIKIŲ vasarvietėj*. 
Celine St. RIGAUD BAY

1994 m. RUGPJŪČIO mėn. 28 d., SEKMADIENI 
Progra m oje: Pamaldos,vaiBės, loterija.

Jūsų lauks rūkyta žuvis ir virti kukurūzai (corns)
•’NIDOS” KLUBO VALDYBA

MSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS8SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

1475 DE SEVE St. Montreal, Que. H4E 2A8 
Tel: 766-5827; 706-5830

FAX: 514-766-1349.
Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard

AKTYVAS virš $29,000,000t
REZERVAS virš $2,000,000______________ _

MOKA UŽ:
Certifikatus i m.-...........7.00%
Certifikatus 2 m...............7.50%
Certifikatus 3 m............... 8.00%
Term. Indėlius:

1 metų ....................6.00%
180 & 364 d......... 6.00%
120 d.-179d..........5.00%
60 d. - 119 d..........5.00%
30 d.- 59 d........4.50%

IMA UŽ:

Taupymo - special.................. 1 -50%
Taupymo - su gyv. dr..............1.25%
Taupymo - kasdienines....... 1.50%
Einamos sąsk...........................1.00%
RRIF-RRSP-1 m.term.........7.00%
RRIF-RRSP - 2 m.term.........7.50%
RRIF-RRSP - 3 m.term........ 8.00%
RRIF-RRSP —taup..............2.00%

Nekito, turto:
įmetu.............................. 8.75% asmenines - nuo
2 metų............................ 9.75%
3 metų........................... 10.00%

8.00%

IntoanacŲa apt* naujauaiw priMumii

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS: 
1475 DeSeve 3807A Roeemont

Pirmadieniais 9.00- 3.00 10-2
Antr., treč. 9.00- 3.00 ----------
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 300‘ 7 00
Penktadieniais 10.00- 6.00____________ 2.00- 6.00

• MONIKA GRINKIENE- 
GIRDAUSKAITĖ.79 m.
amžiaus, mirė liepos mėn.9 
d.

Po apeigų AV P-jos 
bažnyčioje, palaidota Cote 
dės Neiges kapinėse.

Liko duktė ir sūnus 
su šeimomis ir kiti arti
mieji.

• LAPINIENĖ-VASINAUS- 
KAITĖ VANDA mirė liepos 
mėn.2 5 d.

Liko sūnūs ZIGMAS, 
RIMAS, KĘSTUTIS, 7 vai
kaičiai ir 9 provaikaičiai.

Laidojimo apeigos vyko 
Aušros Vartų P-jos bažny
čioje ir Notre Dame dės 
Neige Krematoriume.

Užuojauta mirusiųjų 
artimiesiems.

ansamblio nariais koncerto metu Montrealyje.
Nuotr. Petro Adamonio

Dalis montrealiečių su "Ūlos"

* Sol. Antanas KEBLYS 
išvyko į Kennebunkport'ą, 
į Tėvų Pranciškonų vasar
vietę atostogų. Ta proga 
paruošė koncertinę progra
mą.
• PRIMENAME, kad rugpjū
čio 14 d.,sekmadienj, Lie
tuvos Karaliaus M1NDAU- 
GO Šaulių Kuopos šauliai 
ruošia tradicinę GEGUŽINĘ 
Stasio Ir Genes RIMEIKIŲ 
vasarvietėje, prie Ottawos 
upės. Pamaldos 12 val.po 
atviru dangumi, šeimininkų 
sodelyje.

Gegužine visada įdomi, 
linksmina graži muzika 
ir dainos.

VISI maloniai kviečiami 
atsilankyti, paplaukioti

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems mane lankiusiems 

j ligoninėje ir namuose: V. Babrauskui, Aug. My- 
• lei, kleb. Tev. J. Aranauskui, Aug. Kalvaičiui,

V. Kličienei, I. Vazalinskienei, Br. ir J. Malaiš- 
kams, V. ir P. Dikaičiams, ir J. Šiaučiuliui —

Ignas PETRAUSKAS

laivu ir pasisvečiuoti!

PADĖKA
Sūnui

RIMGAUDUI URBONUI

iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai dėkojame 
visiems, pareiškusiems užuojautas raštu, žodžiu, 
užsakytomis Mišiomis ir aukomis "Vaiko Tėviškės 

Namams" bei "Canadian Cancer Society";
Kleb. J. Staškui už rožinį, pamaldas ir 

palydėjimą į kapines.
Esame dėkingi visiems už parodytą nuoširdumą -

A t A

Tėvai: Regina ir Linas 
URBONAI

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

Dantų gydytoJas-Chlrurgas 
86Q6 Centrale»(kamp.45 Av.) 
Suite 209, LASALLE, Que. 
H8P‘1N6; tel:364-4658

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytojas-Chirurgas 
Qniv.dr. J. M A Lūšį OS biurai 

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

Advokatas ROMAS I š G A N A I T I S
822 lie de France, St.LAMBERT,Que, J4S 1T7, 

tek 465-1538
arba

8606 Central str., kamb.205, LASALLE, Que, H8P 1N5, 
tel:364-4282

Notarė
RŪTA POCAUSKAS - RUČINSKAS 

L.L.L. D.D.N.
1155 rue Metcalfe, Suite 1143 , 

SUN LIFE BUILDING 
MontrėaL Qudbec, H3B 2Vb 
Tel: 871-1430 ; Fax: 871-1784

8 psi.

PADĖKA
Mirus mylimam Vyrui ir Tėvui

a. a. EDVARDUI ClClNSKUI, 
iš širdies dėkojame visiems už maldas, aukas, 
paaukotas Mišias, dalyvavimą laidotuvėse ir 
palydėjimą į kapines.

Esame dėkingos Tėv. J. ARANAUSKUI už 
lankymą namuose ir kleb. F. JUCEVIČIUI už 
apeigas kapinėse..

Širdingas ACiU visiems už nuoširdumą ir 
atjautimą -

žmona ALDONA, 
dukros: KARUTĖ, LORETA, KRISTINA

EUROPARCEL^
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją,

Mes su malonumu teiksime aukščiausios rūšies 
patarnavimą, todėl prašome ir toliau naudotis mū
sų paslaugomis. Laukiame Jūsų telefono, jeigu no
rite, kad siuntiniai būtų paimti iš_ Jūsų namų.

Siuntiniai priimami, kaip ir anksčiau, TREČIA
DIENIAIS, nuo 9 vai, r. iki 7 val.v.

Kaina $5.10 uz kg. Siuntiniai pristatomi tiesiog 
į namus. Nėra maksimumo svorio. Minimumas - 
2 kg. arba $10.

SKAMBINKITE INFOR* 
MACUOS IR APTAR
NAVIMO REIKALAIS
BET KADA - 7 DIENAS.

TEL: 937-9898 
1450 rue DE SEVE,

MONTREAL h«e 2a?
Vytas Gruodis, Jr.

* Didelis pasirinkimas gatavų paltų
* Saugojimas vasaros laiku (storage)
* Taisau ir remodeliuoju
* Siuvu ir parduodu

KAILIŲ SIUVĖJAS

1449 rue St. Alexandre 
Suite 500 A

Montreal, P.Q., H3A 2G6

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646

TONY 
PHOTO 
•TUDIO

PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL 
MARIAGE - WEDDINGS 
5220 ch,QUEEN MARY Rd.

TONY LAURINAITIS

Montreal, P.Q. H3W 1X5 Tel: 481-6608

• BALTIJOS stovykloje, 
prie Lac Sylvėre ežero 
mūsų skautai-skautės švęs 
savo jau 30-ties metų sto
vyklavimo sukaktį.

Stovykla baigiasi rugpjū
čio 13 d., šeštadienį.

• Tėv.Kazimieras AMBRA
SAS išvyko į BALTIJOS 
stovyklą pabendrauti su

skautais-skautemis jų sto
vyklavimo proga.

• Norintieji PERSIŲSTI 
greitai ir garantuotai 
PINIGUS į LIETUVĄ, gali 
tai atlikti per Leoną BA- 
LAlšį, tel:366-8259.

Už patarnavimą imama 
4% nuo sumos ir $15(Can) 
už pristatymą į namus.

C1NTA1IAS

EXPRESS

SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO LAIVU 
ĮSTAIGOS SKYRIUS MONTREALYJE

TURI SAVO atstovus:
ŽAKLINĄ ir MARĮ KEMZAME,

Tel: (514) 637-9495, 1625 Duff Court,#412 
LACHiNE, Que., h8s 1e5

SAUGIAI IR PIGIAUSIOMIS KAINOMIS 
PERSIUNČIAMI SIUNTINIAI, AUTOMOBILIAI BEI 

KITI STAMBŪS KROVINIAI1.

4 0 METU
PATIRTIS

UŽTIKRINA,pasirenkant draudimo agentūrą ir 
apdraudos bendrovę, pirmoje vietoje žiūrėti, kaip 
jie apmoka nelaimės atveju - ir tik po to į 
apdraudos kainą.
DAUGIAU bėdų būna su mažesnėmis nelaimėmis, 
kadangi nebuvo išsiaiškinta apdraudžiant. Retai 
kyla klausimų dėl didelių nelaimių - gaisro.
PATARNAVIMAS šiais laikais yra vis daugiau 
vertinamas ir į ii daugiau kreipiame dėmesio. 
Patarnavimas yra XXI amžiaus darbo 
užtikrinimas.
Lietuvis gali gerai atlikti darbą. Ne šventieji 
puodus lipdo.
Kreipkitės, esame arti, kaip Jūsų telefonas, 
pasiekiami bet kuriuo laiku. Pasiteiravimas 
neįpareigoja apsidrausti.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Tsl.: 722-3545

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMINI J AUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJ UM.PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR

APDRAUSTAS

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

Tel: 721-9496; res. 729-2446


	1994-08-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1994-08-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1994-08-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1994-08-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1994-08-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1994-08-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1994-08-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1994-08-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

