
4

L I T U A NI E I N D E P E N D A N T E • INDEPENDENT LITHUANIA • WEEKLY

(46-rt.i1 metai) LAPKRIČIO - NOVEMBER 20 d. * LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS * 7722 GEORGE $».. LA SALLE, P.O. H8P 1C4. Tel..- 366-6220 * 50 e.
 iii- --------------- —----------------------------------------------------B*

i

SAVAITINIAI ĮVYKIAI

IŲ.KAPUOSE DETALĖ PAMINKLO, ŽUVUSIEMS KOVOSELATVIŲ, BROL
VIENOS KONFERENCIJA

JAV AMBASADOJE,

kiek kitos tarptautinės su- 
Sutartis privalo būti visų 

JAV ir sieks.

AUSTRIJOS SOSTINĖ VIENA, KUR VYKO HELSINKIO SUTARTIES 
DEŠIMTMEČIO PROGA, PERŽIŪRA

todėl esą

Įtariamasis šioje aferoje 
tarnautojas yra apklausinė
jamas. Jo pavarde kolkas 
neskelbiama.

savo religinę mokyklą. Taip 
pat pranešama, 
elitą kariniai 
dvejis kartus 
bombardavo

NGO ATSTOVŲ PRIĖMIMAS
VIENOJE

Puošniose JAV Ambasados pobūvių patalpose lap- 
kirčio 5 d. JAV ambasadorius Warren Zimmermann su 
ponia priėmė apie pusantro šimto organizaciją atstovą, 
kurie dalyvauja trečiame Helsinkio susitarimą visumos 
peržiūros suvažiavime Vienoje, Austrijoje.
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NEBAIGTA 
mūsą anks- 
žinios apie 
prekybą su 

nebuvo tiktai gandai, 
ilgesnį laiką 

smulkesnius

GYVAS AR NEGYVAS?
Pietinės Korėjos žinią 

agentūra Seoul'o mieste 
pranešė, kad Šiaurinės Ko
rėjos garsiakalbiai, pasta
tyti prie demarkacijos lini
jos pranešė, jog Š. Korėjos 
komunistą diktatorius Kim 
Il Sung, valdęs geležiniu 
kumščiu tą kraštą nuo 1948 
"rietą, esąs nužudytas ir 
valdžią perėmęs krašto ap
saugos ministeris O Jin 
U. Bet Kinijos ir pačios 
Š. Korėjos vyriausybės tą 
žinią pėneigė, nurodydamos, 
kad š.m. lapkričio mėn. 
18 d. diktatorius Kim esą 
pasitikęs aerodrome komu
nistes AffeflgoUjos l'ižiaddes- 
respublikos delegaciją.

kad ir izra- 
lėktuvai jau 
apšaudė ir 

palestiniečią 
pabėgėlią stovyklas bei gy
venvietes ties Sidono mies
tu, pietiniame Libane.

IRANO AFERA
Pasirodo,kad 

čiau paskelbtos 
neaiškią ginklą 
Iranu. 
JAV-ėš jau 
leido gabenti 
ginklus bei lėktuvą dalis, 
norėdamos, anot prezidento 
Reagan'o, pagerinti santy
kius su šiuo strateginiai 
taip svarbiu kraštu. Ame- 
rikiečią spauda gi teigia, 
kad tai buvo daroma, no
rint išlaisvinti amerikiečią 
įkaitus Libane. Paskutinieji 
trys esą buvę paleisti kaip 
tiktai todėl, kad amerikie
čią valdžia leido gabenti 
ginklus Iranan. Prezidentas 
ir vyriausybė tai griežtai 

nurodydama, jogpaneigė 
ginklą į Iraną daugiau nebū
sią gabenama. Daug klausi
mą betgi lieka neatsakytą. 
Nors kai kurią komentato
rių ir buvo iškelta, bet 
taip ir liko nepaaiškinta 
Izraelio rolė šioje ginklą 
prekyboje^ Izraelio agentai 
buvo suimti JAV-se, nors 
kiti tarpininkavo ginklus 
gabenant iš Danijos ir Izra
elio uostą. Ar toji akcija 
buvo atlikta su JAV žinia?

Kai kurie amerikiečią 
šaltiniai tvirtina, kad taip, 

suimtieji būsią 
netrukus paleisti. Neaišku 
taip 
Irano 
remti

atei- 
kitai 
Nors 

per 
pastaruosius 18 mėnesią 
buvę kontaktų tarp Tehera
no ir Washington'o, bet 
tai nereiškia, kad Iranas 
atsisakytų savo "islamiškos 
revoliucijos principų".

Ir karas tarp Irako ir 
Irano tebesiaučia visu nuož
mumu.

TERORAS PARYŽIUJE
Š.m. Lapkričio mėn. 

17 d. Paryžiuje nušautas 
G. Besse, 58 m. Renault 
automobilių fabriko vedėjas. 
Fabrikas buvo valstybinės 
ir dalinai amerikiečią auto- 
mobilią gamyklos American 
Motors Corp. G. Besse su
gebėjo Paryžiaus fabriką 
išgelbėti iš bankroto ir pa
darė iš jo pelną teikiančia 
gamykla. Įtariami žudikai 
esą komunistinės ACTION 
DIRECTE nariai.

ŽUDYNĖS IR POGROMAS 
JERUZALĖJE

Š.m. lapkričio mėn. 15 
d. Jeruzalės mieste buvo 
nužudytas žydą religinės 
mokyklos mokinys. Įtariami 
ir suimti trys palestinie
čiai arabai. Žydai keršyda
mi už nužudytąjį, ėmė dau
žyti arabų priemiestyje lan
gus, padegė kelis namus 
ir sužeidė nenurodytą skai
čių arabų. Pasaulinių žinių 
agentūrų teigimu, tai bu
vęs didžiausias žydų pogro
mas prieš arabus nuo pat 
Izraelio valstybės įsteigimo. 
Nesutarimai ir muštynės 
prasidėjusios nuo to laiko, 
kai prieš 4 metus žydai 
pastatė arabų priemiestyje

>at, kodėl Irako ir 
kare JAV-ės turėtų 
Iraną, nes turima 

žinią apie nemažą amerikie
čią pagalbą taip pat ir Ira
kui. Gal karas pakurstomas 
iš abieją pusią, norint su
silpninti abu svarbius Arti
mąją Rytą kraštus?

Paskutinėmis dienomis 
paaiškėjo, kad ir Kanadoje 
esančios lėktuvą gamyklos 
siunčia Iranan malūnspar- 
nią dalis, tinkamas panaudo
ti kariniams reikalams.

Tuo tarpu iš Irano 
nančios žinios viena 
gerokai priešingos, 
ir patvirtinama, kad

LAI DZIVO LATVIJA !
LATVIAI MINI NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO ŠVENTę 
LAPKRIČIO 18- tąją DIENĄ . PRISIMENAME-SVEIKINAME

BUVO DINGUSI 16 MILIJO
NŲ KANADIEČIŲ 
KARTOTEKA

Š.m. lapkričio 17 d. Ka
nados pajamą ministeris 
Elmer MacKay parlamente 
pranešė sensacingą žinią, 
kad esą dingusi 16-kos mi
lijonų kanadiečių, kurie už
pildė šių metų mokesčių 
dokumentus (tax returns), 
kartotekos informacija. Ji 
buvo užrašyta ant mažų 
negatyvų, nurodant vardą 
ir pavardę, adresą, gimimo 
datą, socialinio draudimo 
numerį, žmonos arba vyro 
vardą ir pragyvenimo šalti
nį. Kortelės dingo spalio 
mėn. 30-31 d., bet ministe- 
riui apie tai tebuvo pra
nešta lapkričio mėn. 4 d. 
Tiriama, kodėl taip pasielg
ta. Bet jau tos pačios die
nos, t.y. lapkričio mėn. 
17d. popietę kortelės buvo 
grąžintos. Jas grąžino jau 
kelias dienas RCMP poli
cijos tardomo įtariamojo 
asmens advokatas. Dabar 
bandoma nustatyti, ar pa
vogtosios kortelės nebuvo 
panaudotos kokioms nors 
suktybėms. Taip pat svars
toma, kaip apsisaugoti nuo 
panašių vagysčių ateityje. 
Tai pirma tokio masto ir 
pobūdžio vagystė Kanadoje.

PRANEŠA ELTA

JAV AMBASADORIUS WARREN ZIMMERMANN'O 
PRANEŠIMAS NGO ATSTOVAMS VIENOJE, 
LAPKRIČIO 4 d.

Lapkričio 4 d. CSCE Konferencijos atidarymo die
ną ambasdorius Warren Zimmermann America House 
Bibliotekos Rūmuose 9 vai. ryto davė pranešimą nevals
tybinių organizacijų atstovams (NGO). Jis pabrėžė, kad 
JAV Valstybės^ Sekr. Shultz savo lapkričio 3 d. kalboje 
ypač pabrėžė Žmogaus Teisių klausimą, "žmogaus teisės 
ir saugumas labai artimai rišasi" ir pridėjo, "kuris savo 
piliečius persekioja, yra pavojingas ir pasaulio saugumui

Vėliau į pobūvį atėjęs JAV Valstybės Sekretorius 
George P. Shultz susirinkusiems pabrėžė, kad JAV neat
sisakys 1975 metais pasirašyto Helsinkio Akto ir niekad 
neatsisakys ginti Žmogaus Teisių. Jo žodžiais, Helsinkio 
Sutartis yra tiek pat svąrbi, 
tartys. Pasirašyta Helsinkio 
vykdoma. Jos pilno vykdymo

PASAULIO PABALTIEČIŲ SANTALKOS SPAUDOS 
KONFERENCIJA VIENOJE, AUSTRIJOJE, 1986 m. 
LAPKRIČIO 3 d.

Konferencija vyko Presseclub CONCORDIA, Vie
noje, kurią atidarė VLIKO atstovas Europoje Algis Kli- 
maitis, ir Konferencijai moderavo. Pasaulio Pabaltiečių 
Santalkos (PPS) pirm. dr. K. Bobelis trumpai supažindi
no Konferencijos dalyvius su Pabaltijos kraštų padėtimi. 
Po jo trumpai kalbėjo Pasaulio Estų Tarybos pirm. Lem- 
bit Savi ir Pasaulio Latvių Organizacijos pirm-ko pava

duotojas dr. Lukks.
Ypatingo dėmesio susilaukė į Konferenciją atsilan

kęs ir joje dalyvavęs JAV delegacijos galva CSCE Vie
nos Konferencijai ambasadorius Warren Zimmermann 
ir iš Švedijos atvykęs buvęs Švedijos ministerio pirmi
ninko pavaduotojas Per Ahlmark. Perpildytoje Concordia 
Presssclub salėje buvo arti Šimto žurnalistų ir korespon
dentų. Jų tarpe ir TASSO reporteris, o televizijos tarny
bų grupėje ir Maskvos televizijos atstovas.

Virš valandos užtrukusioje Konferencijoje, kuri 
buvo laikoma labai gerai pasisekusia, buvo statyti įvai
rūs klausimai: apie Pabaltiečių kareivių Sovietų armijoje 
siuntimą kariauti Afganistane; kaip Pabaltijo kraštų rei
kalą tęsti ir gvildenti Europos Parlamente ir kt.

PAVADUOJA DR. S.A. BAČKĮ
Lietuvos atstovui dr. S.A. BAČKIUI 1986 m. spa

lio mėn. 16 d., kartu su žmona išvykus atostogų sveika
tai sustiprinti, STASYS LOZORAITIS jr., laikinai eis 
Lietuvos atstovo pareigas Washington'e, kartu likdamas 
Lietuvos atstovo pareigose prie Šventojo Sosto.

PRANEŠA LIET. INF. CENTRAS

DEUTSCHLAND FUNK RADIJAS PAINFORMAVO KLAU 
SYTOJUS DEŠIMČIA KALBŲ APIE PABALTIEČIŲ 
VEIKSMUS VIENOJE

Spalio 28 d. Vakarų Vokietijos tarptautinis radijas 
DEUTSCHLAND FUNK savo Europos skyriuje skleidė 
žinias apie visus planuotus pabaltiečių renginius Vienoje, 
sąryšyje su ESB Konferencija, kuri prasidėjo lapkričio 
4 dieną.

Buvo pranešta, kad veikia specialiai prie Konfe
rencijos įsteigtas Pasaulio Pabaltiečių Santalkos (PPS) 
Informacijos Centras, kad lapkričio 4 d. daug pabaltie
čių iŠ užjūrio ir visos Europos atvažiuos Vienon, kur 
jie demonstruos prieš sovietų okupaciją Pabaltyje, kad 
planuota pravesti, šalia minėtą veiksmą, plačią kultūrinę 
ir politinę verkią.

Žinia buvo transliuota į Angliją, Prancūziją, Olan
diją, Norvegiją, Italiją, Daniją, Švediją, Lenkiją, Čekoslo
vakiją ir Vengriją.
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Vi Lietuvos Hlaisvinimą! Už Utikimybę Kanadai ! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyautd au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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S. Š e t k u s
Pati didžiausia mūsų vardų. Caristinė Rusija mė- 

kariuomenės reikšmė yra- ' .....
ta, kad ji anais laikais iš
kovojo Lietuvai laisvę. Be 
laisvės jokia tauta negali 
žmoniškai gyventi. Tai aiš
kiausiai parodo dabartinė 
Lietuvos padėtis. Kų tauta 
bedarytų, ko ji besiektų,-
vistiek jos rankos

Ta pati padėtis 
laikais buvo, todėl 
mūsų tauta dėjo

Metine prenumeratos kaina $ 20
Rėmėjo — $ 25.00

P.S. Bendradarbiu, ar korespondentu spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankratčiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, grąžinami tik 
iŠ anksto susitarus. Už skelbimų turini redakcija arba 
leidykla neatsako.

surištos. 
ir carų 
ir tada 
didelių 

pastangų laimėti tikrų lais
vę ir savarankiškų gyveni
mų. Tautos pasiaukojimas 
buvo nepaprastas. Beviltiš
kose sųlygose lietuviai sava
noriai ėjo gintis nuo priešių 
o tais 1918-1920 metais 
priešų radosi daug ir per
daug. Kad ir po revoliu
cijos, kad 
sirašymo, 
ir lenkai, 
mesti ant
kietas, žiaurias grandines.

ir po taikos pa- 
bolševikai, kaip 
mėgino vėl už- 
Lietuvos rankų

gino nustelbti tų vardų, 
pavadindama jų "Šiaurės Va
karų kraštu". Panašiai daro 
ir dabartiniai sovietiniai 
rusai, Lietuvai duodami 
keistus pavadinimus, 
pasaulis manytų, jog 
va tebėra sovietinės 
jos provincija.

Nemaža 
sovietai, 
visa, kas 1 
Gedimino 
Kryžiaus 
ti. To nedarė nei hitlerinė 
Vokietija, nei pilsudskinė 
Lenkija, pavergusi Vilniaus 
kraštų. Net iš vaikų širdžių 
raunama meilė savo tikėji
mui ir savo tikrajai tėvy
nei. Brukama rusiška kul
tūra, "Didžioji tėvynė", ta
rytum ir orų galima pava
dinti "didžiuoju ir mažuo
ju" oru...

Gėda pažvelgti ir į so-

kad
Lietu-
Rusi-

dedai pastangų 
kad suniekintų 

lietuviška. Vytis,
Stulpai, Dvigubo 

ženklas- uždraus-

PRANEŠA LIET. .INF. CENTRAS

LIETUVIŲ VEIKLOS PROGRAMA VIENOJE 1986 m. 
LAPKRITIS

Šalia Pasaulio Pabaltiečių Santalkos paskelbtų ren
ginių, lietuviai reiškėsi ir kituose forumuose Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo Konferencijos metu Vieno
je. Renginių planas buvo koordinuojamas su Pasaulio Pa
baltiečių Santalkos informacijos centru ir vykdomas 
bendromis Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir Lietuvių 
Informacijos jėgomis, talkinant JAV, Kanados ir Šveica
rijos Lietuvių Bendruomenėms, Pabaltiečių Namams Pa
ryžiuje ir Kanados Lietuvių Žmogaus Teisėms Ginti Ko
mitetui Toronte.

Nepriklausomybės kovos 
visur vyko žūtbūtines ir 
mūsų narsi kariuomenė pa
rodė didelį pasišventimų 
ir priešus išstūmė iš LietUr 
vos, ko pasėkoje Lietuva 
tapo laisva ir nepriklauso
ma valstybe.

Nors ir per trumpus 
laisvės metus jie pasiekė, 
palyginus, aukšto gyvenimo 
lygio visose srityse, palik
dama ekonominiu atžvilgiu 
toli tokias valstybes, kaip 
bolševikinę Rusijų ar pil-

• Pirm.,penkt., lapkričio 4-7 d.d. nuo 10 vai. ryto 
ligi vakaro Messepalast Hali 02, Messeplatz, 1071 Wien: 
veikė lietuvių informacijos stalas Tarptautinės Rezisten
cijos biure. Vedė Jolanta Vaičaitytė iš Paryžiaus. Prie 
stalo buvo išstatyta ryškių Lietuvos kovotojų foto paro
da, laisvai dalinama literatūra bei atsakinėjama į spau
dos, delegatų ir besilankančių klausimus.

• Ketvirt., lapkričio 6 d. 14-16 vai. p.p. Messepalast 
Hali 02, Messeplatz, 1071 Wien: Persekiojamosios Mo
ters Popietė. Rengė įvairių tautinių ir religinių grupių 
koalicija Tarptautinės Rezistencijos biuro apimtyje. Iš 
Paryžiaus lietuvių - Jolanta Vaičaitytė atliko įkalintų 
moterų poezijos ir muzikos pynę; aktorė Karolina Masiu
lytė deklamavo ištraukas iš Nijolės Sadūnaitės memuarų.

• Ketvirt., lapkričio 6 d., 20-22 vai. v. Messelpalast 
Hali 02, Messelplatz, 1071 Wien: Pabaltiečių ir Afganų 
Filmų Vakaras. Buvo rodoma LIC 20 minučių video juos

ėta apie disidentinį judėjimų Lietuvoje, NBC televizijos
tinklo reportažas apie religiją, Lietuvoje ir švedų doku- 
•mentinis filmas apie Pabaltiečių Taikos ir Laisvės Žygį.

• Pirm., lapkričio 10, 14:30 vai.p.p., Annagasse 20, 
1010 Wien: Spaudos Konferencija Lietuvos ir Ukrainos 
Helsinkio Grupių dešimtmečiams paminėti. Dalyvavo ru
sas Juris Orlovas, lietuvis Tomas Venclova ir ukrainie
čiai Nadia Svitlychna ir Leonid'as Pliousch’as. Rengė 
PLB-nė ir Pasaulio Ukrainiečių Kongresas.

• Treč., lapkričio 13 d. Šv. Barboros bažnyčioj, Rei- 
nergasse 1-111, 1010 Wien: Simpoziumas apie persekio
jamų Katalikų Bažnyčių Ukrainoje ir Lietuvoje. Rengė 
Pasaulio Ukrainiečių Kongresas, PLB-nė ir Lietuvių In
formacijos Centras.

Šalia Pabaltiečių Santalkos programos, lietuviai 
aktyviai prisidėjo ir prie kitų ruošiamų įvykių. Pvz., Lie
tuvių Informacijos Centras paruošė memorandumų apie 
Lietuvę Tarptautinės Rezistencijos organizacijai bei jos 
JAV skyriui pritaikė naudingų Lietuvę liečiančię doku
mentaciją; įteikė vaizdinės medžiagos Kanados Tarpkon- 
fesinės Grupės parodai apie uždarytas bažnyčias Sovietų 
Sąjungoje bei sęžinės kalinius; paruošė duomenis estų 
keturiomis kalbomis redaguojamai brošiūrai apie įkalin
tas pabaltietes.

PLB lėšomis Lietuvių Informacijos Centre buvo 
paruošti ir išleisti du leidiniai apie Žmogaus ir Tautos 
Teisių pažeidimus okupuotoje Lietvoje. Kartu su pirm. 
Vytauto Kamanto lydraščiu, jie buvo įteikti JAV, Kana
dos, Anglijos ir Šveicarijos delegacijoms bei bus toliau 
skleidžiami Vienoje. Lietuvių Informacijos Centras į Vie
nų pasiuntė laisvam dalinimui virš du šimtus svarų lite
ratūros apie Lietuvę, įskaitant ir LKB Kronikos sęsiuvi- 
nius anglų kalba.

Pasaulio Pabaltiečių Santalkos Informacijos dar
bams Vienoje talkino bei virš minėtų veiklos programų 
vykdė LB-nės Gintė Damušytė iš New Yorko, Narcizas 
Prielaida iš Ženevos bei Joana Kūraitė-Lasienė ir Juo
zas Danys iš Kanados.
PRANEŠA ELTA

sudskinę Lenkijų. Didžiau
sio sukrikimo laikotarpyje 
1930-1933 m. krizėje, pa
saulinė spauda rašė apie 
Lietuvę, kaip apie laimin
gų "oazę", kurios nepalietė 
jokie ekonominiai sunkumai. 
Tuo tarpu Sovietų Rusijoje 
siautė baisus skurdas ir 
net badas, o ypač Ukraino
je.

Lietuvos kariuomenė- 
nebuvo didelė, bet labai 
gerai susitvarkiusi. Ji visai 
tautai patapo tarytum ko
kia mokykla. Daug jaunų 
vyrų praėjo pro jos eiles, 
i ššinėšdam iz naujos pat irt lės 
šviesos ir itie i lės Š'ėvo^k raš
tui.

Tarptautiniai pripažinta 
Lietuvos valstybė patapo 
visais atžvilgiais viename 
lygyje su kitomis valstybė
mis. Geras kariuomenės 
išsilavinimas, sveika, žvali 
karių išvaizda maloniai nu
teikė kitų valstybių kari
nius atstovus, dalyvaujan

čius manevruose. Aukštas 
kariuomenės technologinis 
lygis reiškėsi visur ir ypač 
aviacijoje. Lietuviai lakū
nai preciziniu tikslumu ap
skrido aplink visų Europę; 
Lietuvos pažanga inspiravo 
lietuvius lakūnus net At
lantu nugalėti. Kapitono 
Dariaus ir Girėno žygis 
ir paminklai dar ir dabar 
šviečia Lietuvos laisvei ir 
jos garbei. Tik labai pa
žengusios valstybės tais 
laikais mėgino pasiekti to
kio pasaulinio masto žygių.

Jei ne mūsų kariuome
nės iškovojimas laisvės Lie
tuvai, vargu kas pasaulyje
šiandienę beminėtų jos ’ laisvės troškimo dvasia.

AUKOS DVASIA
/ iš gen. Stasio R a š t ik i o raštų /
" ....... Buvusi nepriklausomos Lietuvos kariuomene tu
rėjo daug nuopelnų savo valstybei. Pirmieji Lietuvos ka-

vietinę "lietuvių" enciklope
dijų: iš jos gaunasi įspūdis, 
kad mūsų tauta labiausiai 
rūpinosi tiktai nutautusios 
Lietuvos padugnės. Užmas
kavimui - tik vienas, kitas 
tikras lietuvis minimas. 
Be atodairos niekinami 
Lietuvos laisvės- nepriklau
somybes laikai, suniekina
ma jos kariuomenė: lietu
viai kariai sovietiškose uni
formose ir net su meda
liais. Tai juk baisus išprie
vartavimas ir absurdas: jei

Gen. STASYS RAŠTIKIS DEDA VAINIKĄ ANT NEŽINOMOJO 
KAREIVIO KAPO KAUNE .

Lietuvos kariuomenės savanoriai atvykę su savo arkliais. T ai buvo Lietuvos kavalerijos 
užuomazga nepriklausomybės kov^ metais.

ne kruvina Pozdniakov’o 
ranka Sovietų kariuomenei 
užplūdus Lietuvę 1940 me
tais, tai nė vienas tikras 
lietuvis nebūtų pakliuvęs 
į pavergėjo rankas. Nerei
kėjo tada lietuviui kariui 
būsimo Katyno pavyzdžio, 
kad žinotų su kuo turi rei
kalo.
Kas pakliuvo į Sovietų Ar
mijos gretas, tas pakliuvo 
ne savo noru, bet prievar
tos būdu. Ne už Lietuvos 
laisvę jie buvo priversti 
kovoti, bet už Rusijos so
vietinę imperijų ir jos išsi- 
olėtimę pasaulyje. Tai da
bar jau mato visas laisva
sis pasaulis ir tik iš tokių 
dalykų daro atitinkamas 
išvadas.

Tuo tarpu, kaip paverg
ta tauta, taip ir jos dalis 
išeivijoje ir toliau gyvens

polit'įkai ir nepartiniai, ūkininkai ir mestelenai, mokiniai 
studentai ir profesoriai, darbdaviai ir darbininkai. Visus 
buvo palietusi aukos ir pasiryžimo dvasia, ir tėvynė bu
vo išgelbėta, nors ir didėlėmis aukomis. Per Lietuvos 
nepriklausomybes karę vien tik karių, šaulių ir partizanu 
žuvo 1.444, o drauge su tuo metu mirusiais kariuomenė
je nuo įvairių ligų bei epidemijų, žuvusiųjų buvo 4.256 
kovotojai.

Kautynėse su Lietuvos priešais sužeistųjų buvo 93 
karininkai, 2.438 kareiviai ir 146 šauliai bei partizanai. 
Invalidais liko 154 karininkai bei kareiviai.

Už parodytų dręsę ir pasižymėjimus kautynėse 235 
karininkai buvo apdovanoti Vyčio Kryžio ordinais ir 1. 
113 karių, šaulių ir partizanų buvo apdovanota Vyčio 
Kryžiais. Iš tų apdovanotųjų skaičiaus 20 karininkų, 48 
viršilos, puskarininkiai ir eiliniai ir 2 šauliai žuvo gink
luotose kovose su Lietuvos priešu.
....... Tai buvo aukos dvasios pergale prieš fizinę jegę, 
nes nors tuometiniai Lietuvos priešai buvo gausesni negu 
Lietuvos gynėjai, tačiau svarbiausiu Lietuvos pergales 
faktoriumi buvo ne ginklų persvara, kurios neturėjome, 
bet musų galinga aukos dvasia, kurios truko tuometi
niams musų priešams.

Musų kovos už Lietuvos nepriklausomybę 1919-1920 
metais sudarė ne vienintelį pavyzdį lietuvių tautos au
kos dvasiai. Aukos dvasia buvo stipriai pasireiškusi ir 
1923 m. per lietuvių sukilimų Klaipėdos Krašte per to 
Krašto prijungimę prie Lietuvos valstybes. Dar stipriai 
ji buvo pakilusi 1941 m. per lietuvių sukilimų prieš bė
gančius nuo vokiečių rusus. Ta pati aukos dvasia buvo 
pasireiškusi ir vokiečių okupacijos metais, boikotuojant 
vokiečį mėginimus suformuoti lietuvių SS legionų ir su-

LIETUVOS KURORTUOSE PERMAŽA RUSŲ KALBOS...
"Lietuvių ir rusų kalbos lygaus funkcionavimo 

principas" pabrėžiamas LKP CK propagandos ir agitaci
jos skyriaus lektoriaus JUOZO PALECKIO straipsnyje, 
"Tautų draugystės tema - ar ryški ji kurortuose?", ku
ris pasirodė žurnalo "Laikas ir įvykiai" 14-tame numery
je. "Vienas svarbiausių komunistų partijos nacionalinės 
politikos laimėjimų", rašo autorius, "yra intensyvus gim
tosios ir rusų kalbos, kaip tarpnacionalinio bendravimo 
priemonės, vartojimas įvairiose visuomeninio gyvenimo 
srityse".

Bet Paleckiui rusų kalbos dar per maža, o lietu
vių - perdaug: "Tobulinant vaizdinę agitacijų būtina ge
riau atsižvelgti ir į įvairiu tautybių žmonių kalbinius 
interesus. Reikia iki galo įgyvendinti dviejų kalbų - lie
tuvių ir rusų - funkcionavimų, nes šiuo metu Palangos, 
Neringos, Druskininkų ir Birštono miestuose, sanatorijose 
ir poilsio namuose vaizdinė informacija, užrašai parduo
tuvėse, visuomeninio maitinimo ir buitinio aptarnavimo 
įstaigose dar neretai yra pateikiami tik lietuvių kalba".

"PASITIKĖJIMO GRUPĖS" SKYRIUS VILNIUJE
USSR News Brief (1986.IV.30) žiniomis, Vilniuje 

veikia rusų kitamanių įsteigtas "Pasitikėjimui sukurti

riuomenes pulkai, suformuoti beveik iš vienų savanorių, 
dvejus metus kovojo su Lietuvos nepriklausomybes prie
šais rusais, vokiečiais ir lenkais ir apgynė savo tėvynės 
laisvę ir valstybes nepriklausomybę. 1920 m. lenkams 
sulaužius jų pačių pasirašytų Suvalkų sutartį, tuometines 
Tautų Sęjungos paskirtas Taikos Delegacijos pirmininkas 
anglas Hymans'as tada labai teisingai pasakė Lietuvos 
delegacijos pirmininkui: "Už savo tautos nepriklausomy
bę jus turite būti dėkingi ne Ambasadorių Konferencijai 
ir ne Tautų Sąjungai, bet tik savo narsiai kariuomenei".

Tai buvo musų didelio pasiryžimo metai. Tada 
lietuvių tauta, kupina pasišventimo ir pasiaukojimo bend 
riems visos tautos reikalams, energingai pakilo iš ilgos 
nelaisvės ir priespaudos, pasiuntė tūkstančius dręsiausių 
savo sūnų savanoriais į kovotojų eiles ginti tik kę pa
skelbtų Lietuvos valstybes nepriklausomybę. Tai buvo 
istorinis žygis, kuriame dalyvavo visa tauta: kariai, šau
liai, partizanai, jaunimas ir senimas, vyrai ir moterys,

grupės" skyrius. Kiti skyriai veikia Kijeve, Leningrade 
ir Gorkyje. Grupės tikslas yra tiesięginėmis piliečių pa
stangomis atstatyti pasitikėjimų tarp Sovietų Sųjungos 
ir JAV-ių. Grupės nariai yra valdžios persekiojami. Biu
letenis nemini, ar Vilniaus skyriui priklauso ir lietuvių.

mobiizuoti lietuvius į vokiečių kariuomenę ar išvežti 
juos darbams į Vokietijų. Ypač pakilo aukos dvasia 1943 
metais, pašaukus lietuvius vyrus į Vietinę rinktinę ir po 
to netrukus žiauriai likviduojant tų rinktinę. Neturime 
užmiršti aukos dvasios ir vėlesnių lietuvių partizanų 
žiauriose kovose su rusais.

Kovos bei aukos dvasia buvo labai suklestėjusi lietu
vių tarpe ir 1938, 1939 ir 1940 metais per Lenkijos, Vo 
kietijos ir Sovietų Sųjungos ultimatumus Lietuvai. Tik 
labai nepalanki tuometine tarptautine politine padėtis 
neleido mums ginkluotai pasipriešinti tiems ultimatu
mams, nes tuometinėse sąlygose toks beviltiškas pasi
priešinimas butų iššaukęs dar didesnę ir žiauresnę ka
tastrofų ne tik Lietuvos valstybei, bet ir visos lietuvių 
tautos ateities likimui....Mes buvome dviejų didžiųjų 
valstybių didžiosios agresijos auka.
.......Lapkričio 23-ioji yra ne vien karių, bet visų kovoto
jų už Lietuvę švente. Todėl šiandien pagerbkime žuvu
sius didvyrius ir kankinius. Bet kartu prisiminkime ir 
gyvuosius Vyčio Kryžiaus kavalierius, kūrėjus - savano
rius, kovų dalyvius, visus karius, Šaulius, partizanus, 
tremtinius, kalinius, rezistentus ir visus kitus musų ko
votojus."

/Iš "Lietuvių Dienos", 1977 m.,nr.9 /



MOSU DIENOS - MŪSŲ NAKTYS XXXI - OSIOS KANADOS LIETUVIŲ DIENOS MONTREALYJE

KLD, P ABAI,GT.UVI,Ų ATGAIVOJE — susirinko už vieno stalo Montrealyje gimusios draugės, čia augusias, daugelį metiį kartu skautavusib s, dalyvavusios Gintaro Ansamblyje, lankiusios 
Šeštadieninę Mokyklą - Lile* G E V IL AIT Ė, Audra ŽURK EVIČIUTĖ, Daina VASILIAUSKIENĖ - KERBELYTĖ, Silvija LECKMAN- ZURKEVlČlUTĖ, Rasa KURIENĖ-LUKOSEVlČlUTĖ, Kultūros K- 
jos p —kė, Audra JONELYTĖ. Toliau — Birute^NAGIENE ir Ginfatas GRUŠAS, PL.JS— gos p —kas; stovi A,ir I. KLIČIAI; 
uz stalo svečiai is Ottawos:Rūta KLIČIENĖ — SIULYTĖ su vyru Raimundu ir kt.svečiai.

PABAIGTUVES

Po didžiojo koncerto, Toronto Vyrų Choras "Aras" 
turėjo išvykti atgal į namučius Torontan autobusu, kiti 
koncerto dalyviai - rengėjai ir svečiai - pasiskirstė atsi
kvėpimui abiejų mūsų parapijų salėse. Jaunimas susirin
ko į Šv. Kazimiero salę. Čia pabaigtuves suorganizavo 
KLjS-ga ir Montrealio Jaunimo Sųjungos Skyriaus Valdy
ba su apie 10-čia talkininkų-kių. Patys pasigamino už- 
valgymų iš gerų itališkų "spagetti" su mėsos padažu. 
Veikė baras su kūrybingais, egzotiškais gėrimėliais. Buvo 
gauta DJ aparatūra plokštelių ir garsajuosčių muzikai iš 
McGill Universiteto. I'ad- linksminosi, šoko, šnekučiavosi 
dalindamiesi įspūdžiais. Kiek teko girdėti, jaunimas buvo 
labai patenkintas ir programa, ir montrealiečių priėmimu 
XXXI-oje KLD šventėje.

Kanados Lietuvių Jaunimo Sųjungos Montrealio 
skyriaus valdybų šiuo metu sudaro Jonas Valiulis - pir
mininkas, Shirley Milaknytė - vicepirmininkė, Danius 
Piečaitis - iždininkas, Krista Ottaitė - sekretorė, Rita 
Jaugelytė, Audra Verbylaitė - ryšininkės, Chris Bernotas 
- programų koordinatorius. Gaila, kad šių pabaigtuvių 
proga nebuvo padaryta nuotraukų.

SUDIEU EXPO 86
Tarptautinė didžioji paroda Kanadoje, Vancou

ver' yje - EXPO-86, kaip ir žymioji EXPO - 67 Montre
alyje - lieka nepamirštamos visų kanadiečių kultūrinio 
gyvenimo istorijoje, jų tarpe ir lietuvių.

Lietuviai, kaip tautinė grupė, dalyvavo ir Mont
realyje ir Vancouver'yje.

Šiemet Kanados Lietuvių Bendruomenei remiant 
ir jos Kultūros Komisijai rūpinantis, buvo užmegsti kon
taktai ir sudarytos sųlygos nuvykti tolimų kelių į Kana
dos Vakarus. Nuvykti ir dalyvauti ne tik EXPO - 86, 
bet ta proga ir vykstančioje Folkloramoje VVinnipęg'e, 
aplankyti lietuvius ten, Edmontone ir Vancouver'yje (pa
keliui šokėjai dar pasirodė su šokių programa Čalgary 
mieste).

Puikiai pasiruošusi Toronto šokių grupė "Ginta
ras", vad. Ritos ir Juozo Karasiejų, stebino minias ne 
tik šokiais, bet ir autentiškais, puošniais mūsų tautiniais 
drabužiais ir atnešė ypatingo džiaugsmo ir atgaivos toli
mose kolonijose gyvenantiems lietuviams.

Montrealio kolonijai, VAIVORYKŠTĖS grupei buvo 
paskirta eksponuoti mūsų liaudies meno pavyzdžiais iš
austas juostas, pasakų ir kitokių temų kilimus, demonst
ruoti jų audimų ir lėles.

" Vaivorykštė " yra sukaupusi daug vertingų darbų; 
jos narės - keliakalbės, gerai susipažinusios su mūsų 
tautodailės charakteristika ir technika. Pasakų temų ki
limai buvo parūpinti vertimais į anglų kalbų ( "Perkūnas 
Straublys ir Vaiva", "Eglė, Žalčių Karalienė" ir "Jūratė 
ir Kastytis" - trys didieji kilimai, kokių ypač pageidavo 
Expo 86 organizatoriai. Pirmojo projektas- Kristinos 
Bendžiūtės - Makauskienės, bendrai austas vaivorykšti- 
ninkių; kitų dviejų - dail.a. Tamošaičio, išausti Genės 
Montvilienės. Tiek visi kilimai, tiek tų pasakų tekstai 
susilaukė netikėtai didelio dėmesio parodoje).

EXPO 86 Rengimo Organizacija šių parodų orga
nizavo 3 metus. Nemaža organizacinio darbo buvo įdėta 
ir mūsų KLB Kultūros Komisijos, kad joje būtų reprezen
tuoti lietuviai su savo liaudies. šokiais ir liaudies menu.

Rasa Kurienė, nuo 1983 m. išrinkta Kanados Lie
tuvių Bendruomenės Kultūros Komisijos pirmininkė, pra-
&8BES8KEKSSS5KSSS5SSS

MIRĖ LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS DUOBKA
SYS V.M. MOLOTOV.

Š.m. lapkričio pradžioje 
mirė užkietėjęs komunistas 
V.M. Molotov'as, 96 m. 
amžiaus, kuris buvo Lenino 
dešinioji ranka, padėjęs į- 
vesti Rusijoje komunizmų. 
Bet Stalinas jo nemėgo ir 
buvo pašalinęs iš Komunis
tų Partijos. Molotov'o ne
mėgdavo ir Vakarų diploma
tai, vien dėl jo dėvimų "ne- 
diplomatinių kelnių."

Molotovui sulaukus 90 
metų amžiaus, į jį kreipėsi 
vienas žurnalistas, klausda
mas, - kaip jis jaučiasi su
laukęs tokio amžiaus? Molo
tovas trumpai ir drūtai at
sakė, kad jis esųs pasiry
žęs išgyventi apskritų šim
tinę ir dar pridėjo, kad 
dabartiniai Sovietų Sųjun- 
1986.XI.20

gos komunistų partijos va
dai daro daug nuolaidų. 
Jeigu būtų dar gyvas Stali
nas, jis taip nesielgtų!

Kad ir be bilieto, Molo
tovas įėjo į komunistinės 
Rusijos istorijų. 1934 m. 
jis buvo rehabilituotas ir 
jam grųžintas komunistų 
partijos bilietas. Be abejo, 
jis pateks ir į Lietuvos is
torijų, kaip jos nepriklauso
mybės duobkasys, nežiūrint, 
kad jis savųjų tarpe ir ne
buvo pasiekęs vadovaujamo 
posto. Molotov'as buvo ak
tyvus dalyvis įvairių tarp
tautinių konferencijų. Kada 
1939 m, Berlyne vyko slap
tas vokiečių ir komunisti
nės Rusijos pareigūnų susi
tikimas, vokiečiai užsiminė, 
kad Vokietijai paskelbus 
karų prieš Lenkijų, jie nie
ko neturėtų prieš, jei Sovie
tų Rusija užimtų Pabaltijo

valstybes: Estijų, Latvijų 
ir Lietuvų, ir jei Sovietų 
Sųjunga paskelbtų neutralu
mų, prasidėjus karui su 
Lenkija. Molotov'as šiam 
pasiūlymui mielai pritarė. 
Šio pokalbio tųsa toliau 
vyko Maskvoje ir greitai 
buvo susitarta, pasirašyta 
Vokietijos ir Sovietų Sųjun
gos nepuolimo aktas ir prie
do - slapti protokolai. Juos 
pasirašė Vokietijos Užsienių 
Reikalų ministeris Joachim 
Ribbentrop'as ir Molotov'as. 
J. Ribbentrop'ų Anglijos 
karalius Jurgis VI buvo iš
vijęs iš Anglijos, kai šis 
įsigalėjus Vokietijoje Hitle
riui, buvo pasiųstas į Angli
ju atstovauti Vokietijų. Rib
bentrop'as, įteikdamas pa
skyrimo raštų Anglijos kara
liui Jurgiui VI, jį pamatęs, 
pasveikino: "Heil . Hitler". 
Karalius atsisakė priimti

Svečiai kanadiečiai, vyresnieji KLD rengėjai, pa
reigūnai, ansamblių vadovai, rėmėjai ir svečiai susirinko 
į AV Parapijos salę. Čia buvo suruoštos malonios ir at
gaivinančios, elegantiškos vyno ir sūrio vaišės, gražiai 
papuoštoje dar nuo KLD atidarymo, salėje.

KLB Montrealio A-kės p-kas ir Rengėjų Komiteto 
pirmininkas Arūnas Staškevičius išreiškė 
padėkų svečiui parlam. E.Desrosiers už paramų rengiant 
Šių šventę, mūsų bankui "Litui" už pabaigtuvių vaišes ir 
visiems šios šventės rengėjams .

Čia irgi dalinomės įspūdžiais, 
nomės malonioje atmosferoje. 1

Paskui - laikas skirstytis, ir 
rūpesčiai ir pareigos - už nugaros,
sakyti sudieu mieliems svečiams, visiems, su kuriais per 
darbų tampriai susirišom. Montrealiečiai išsijudino di
džiajam renginiui, pasimiklino, o ypatingai gražiai pasi
rodė Montrealio jaunimas, chorai ir gintariečiai, labai 
rūpestingai ir atsakingai atlikę savo užduotis. O ir vyres
nieji nestokojo kūrybingumo. K dal.

išvadomis ir gaivi-

net keista, kad jau 
Ir keista, kad reikia

Sol. GINA ČAPKAUSKIENĖ ir Montrealio “Gintaro” Ansamblio vadovė SILVIJA AKSTINAITĖ- STANKEVIČIENĖ su Kanados 
parlamentaru EDOUARD DESROSIERS XXXI — jg, KLD Koncerto P abaigtuviy pobūvyje. Salia gausiy kitu pareigu, jos palaike kontaktg 
ir globojo kitataučius žymiuosius svečius. Visos nuotr. J. Piečaičio

*XttXHX*&3ZXia^^
vestame pasikalbėjime papasakojo keletu momentų, kaip 
vyko organizavimas:

KL: Kaip sekėsi užmegsti kontaktų su Expo 86 
vadovybe dėl lietuvių joje dalyvavimo?

R.K.: Kontaktai užmegsti lųįjai seniai. Paštas, 
di-stancija - didelė kliūtis. Be to., priimti atvykstančius 
mažose kolonijose labai nelengvas ^užjcįąvinys, pareika
laujantis daug talkos. Aptarti, patarti , padėti - visam 
tam reikėjo kalbėti bent 2 valandas telefonu kas savaitę 
paskutiniais 6-iais mėnesiais. Čia edmontoniečio veikėjo 
Algio Dudaravičiaus darbas Bell Telephone buvo didelė 
palaima... Su Vancouver'iu buvo lengviau, nes galė
jome tiesioginiai kalbėtis su Parodos vadovybe ir neap
krauti lietuvių.

Pirmas kontaktas su Parodos vadovybe buvo pada
rytas Kultūros Komisijos, nes Vakarų Kanados lietuvių 
Tarybos suvažiavime buvo pareikštas pageidavimas ir 
siūlymas Parodoje dalyvauti. Po laišku patiekto siūlymo, 
atsiliepė Parodos vadovybė, prašydama patiekti planų. 
Vadovybė, peržiūrėjusi medžiagų, pasirinko iš patiektų 
portfolio Tautinių Šokių Ansamblį "Gintarų" ( iš Toronto) 
ir "Vaivorykštę" - tautodailės darbų puoselėtojų grupę 
iš Montrealio.

KL.: Ar Parodos vadovybė žinojo kų nors apie 
šias grupes iš anksčiau?

R.K.: Nebuvo nieko girdėjusi ir neturėjo suprati
mo apie jas, bet labai susidomėjo ir parenkant dalyvavi
mo plotus, buvo duotos strateginiai svarbesnės vietos 
parodoje, negu iš pradžių buvo numatyta skirti. Mūsų 
grupių pasirodymai buvo traktuojami ne tik kaip etninių, 
grupių, bet kaip tam tikros srities darbų atstovų. Gauta 
daug įvertinimo ir padėkos laiškų iš Parodos vadovybės.

Montrealyje "Vaivorykštė" pradėjo ruoštis, kaip 
sako lietuviai, "vienu šūviu...du kiškius",-o šį kartų ir 
kelis kiškius nušauti. Susirinkus pirmajam posėdžiui ir 
"Vaivorykštės" pirmininkei (taip pat jos įkūrėjai) Irenai 
Lukoševičienei pranešus gerų žinių, kilo karštos diskusi
jos kų ir kaip vežti, kas pageidaujama, kokias papildo
mas idėjas būtų galima pasiūlyti, pav. skaidres ir kt., 
ir galop - kaip praktiškai visa tai padaryti. Neaišku bu- 

paskyrimo raštų ir tuojau 
įsakė Ribbentrop'ų išprašy
ti iš Anglijos.

Pasirašant Sovietinės 
Rusijos ir Vokietijos nepuo
limo sutartį ir slaptus pro
tokolus, ir Molotovui pa
reiškus, kad Stalinas sutiko 
paskelbti neutralumų, tuo 
atveju, jei Vokietija pultų 
Lenkijų, Ribbentrop'as pa
reikšdamas dėkingumų, pra
nešė, kad Pabaltijo kraštai, 
Hitlerio sutikimu lieka So
vietų Sųjungos įtakos zonoje. 
Tačiau priminė, kad karo 
metu rusams užėmus Vilnių, 
Sovietų Sųjunga turėtų jį 
grųžinti Lietuvai, kaip jos 
senų sostinę! Molotovas, 
turėdamas Stalino sutikimą, 
mielai pritarė. Bet visa 
diplomatinė istorija dar 
nepasibaigė.

Molotov'as tuojau pasiū
lė, kad okupuojant Lietuvą, 

vo ir kokio dydžio ar kokio pobūdžio patalpose teks visa 
tai atlikti. O nuo to daug kas priklauso. Taip pat buvo 
aprubežiuotas ir maksimumo eksponatų, skaičius.

Praktiški reikalai ne tokie paprasti: reikia saugiai 
viskų supakuoti, saugiai nugabenti ir taip pat saugiai 
viskų atgal parvežti. Kai kurie kilimai buvo labai dideli 
(mažųjų Parodos rengėjai iš viso nepageidavo), kaip su
pakuoti lėles?

Buvo apvažinėta ne viena krautuvė vien kilimams 
supakuoti: iš pradžių pasirodė, kad būtų puiku gauti sli
džių maišus, kurie stiprūs, ilgi ir su tvirtu užtrauktuku, 
o dar įtaisius užraktų- paprasta ir puiku. Džiaugėsi to
kiu sugalvojimu pirmininkė ir pritarė su entuziazmu 
vaivorykštininkės. Bet štai - rūpestingas talkininkas Pet
ras Lukoševičius, išžvalgęs sporto krautuvių lentynas, 
turėjo ieškoti kitos išeities: kilimai nesutelpa...
Reikia brezento, reikia ilgų užtrauktukų, užraktų, virvių, 
batsiuvio, kuris su savo stipriomis adatomis galėtų pa
važinėti po tokią medžiagą. O ir grakščiom lėlėm reikia 
padirbdinti gerų dėžę. ( Jos ne tik grakščios, bet ir 
puošnios ir "mandros" -nes kiekviena kitokia. Ir kiekvie
na laiko rankoje kų nors kitų - tai krepšelį, tai gėlę, 
tai nosinaitę, tai puokštę. "Padaryk man tai vienai ver
bų, tik tokių mažų verbytę ", - prašo lėlininkė Danutė 
Staškevičienė. Vėliau, atvykus į Ėxpo 86 vietų, dar ne 
viskų išpakavus, jau reikėjo kovoti už tų lėlių būvį. Bet 
apie tai vėliau...).

Lengva buvo supakuoti juostas, tik kiek sunkiau 
atrinkti, negu lėles. Kiekviena atsinešė, kiek tik jų tu
rėjo ir atydžiai išrinko 30 įvairiausių, gražiausių rinkti
nių ir kaišytinių, daugiausiai tikrai meniškai išaustų Ge
nės Montvilienės ir Danutės Staškevičienės).

Maišus ir dėžes sukonstruavus, vyko rūpestingas 
pakavimas ir pirmoji į kelionę ištraukė į Winnipeg'© 
FOLKLORAMĄ vaivorykštininkė, kilimų audėja Antanina 
Kuncevičienė. ( bus daugiau ) 

Raudonoji Armija neužims 
Suvalkų trikampio su mies
teliu Vištyčiu, kurį gali 
užimti Vokietija. Tačiau 
Ribbentrop'as, neturėdamas 
Hitlerio įgaliojimų, manda
giai atsisakė.

Nors Višytis randasi 
prie šiaurės Rytprūsių sie
nos, pakeliui . į Kybartus 
randasi labai didelis akmuo 
3 metrų aukščio ir 20 m*, 
paviršiaus ploto. Jis, vietos 
žmonių pasakojimu, turėjęs 
religinės reikšmės. Dar iki 
XIX *a. pradžios Šv. Kry
žiaus dienų iš Vištyčio baž
nyčios vykdavo procesija 
prie to akmens, kuris žmo
nių buvo vadinamas "Teisy
bės Akmeniu". Hitleris kaž

kodėl to "Teisybės Akme
nio" nenorėjo. Bet abu dik
tatoriai sutarė Vilnių grų
žinti Lietuvai. Kas ir buvo 
padaryta. Stalinas, gerokai 
jį apiplėšęs, atidavė Lietu
vai. Bet 1940 m. birželio 
15 d. Raudonoji Armija 
pradėjo žygiuoti Kauno gat* 
vėmis. Tada lietuviai supra
to: "Vilnius mūsų, o mes 
rusų". Netrukus prasidėjo 
deportacijos ir visa kita.

Atvykęs Sovietų Sųjun
gos atstovas Dekanozov.'as 
įkūrė naujų vyriausybę, ku
ri pasiryžo įvesti naujų sis
temų, nes toks esųs "liau
dies pageidavimas". .

P. Indreika
3 psf.



KULTŪRINIS PUSLAPIS
NETEKOME GRAFIKŲ _ ALGIRDO KURAUSKO ir ROMO VIESULO

Abi šie žinomi grafikai- ne tik lietuvių, bet ir ki
tataučių šiame kontinente meno žinovu ir mėgėju tarpe 
- mirė š.m. spalio - lapkričio mėnesiu bėgyje.

KURAUSKAS ALGIRDAS - gimęs 1923 m. liepos mėn. 
13 d., mirė Chicagoje š.m. spalio mėn.

Mokėsi Kauno Taikomosios Dailės Institute ir 
Jaunimo Teatro Studijoje. 1950 m. V.Vokietijoje, Frei
burg i.Breisgau baigė dailės studijas Ecole des Arts et 
Metiers. Buvo gavęs Prancūzijos vyriausybės stipendiją 
ir gilinosi dailėje Paryžiuje 1951 m. Grafikos darbais 
dalyvavo nepriklausomųjų dailininku parodoje Paryžiuje, 
o nuo 1953 m., JAV-se įvairomis progomis dalyvavo pa
rodose. Taip pat sukūrė daug iliustracijų knygoms, tai
komosios grafikos darbu lietuviu žurnalams, leidiniams 
ir laikraščiams.
1951-55 m. studijavo Institute of Design of I.I.T. ir dir
bo ilgę laikę komercinio meno srityje. Sukūrė eilei spek
takliu sceninį apipavidalinimą ir dekoracijas (ją tarpe 
operoms "Fidelio" ir "Dana"). Pedagoginiame Lituanisti
kos Institute dėstė Lietuvos dailės istoriją, parašė eilę 
straipsniu dailės klausimais "Margutyje", "Metmenyse" 
ir kt., taip pat paruošė įvadą į dail. P.Augiaus mono
grafiją.

VIESULAS ROMAS - gimęs 1918 m. rugsėjo mėn.ll d., 
Gerdainią km. Lašą valsč., Alūkstos apskr.,Latvijoje)- 
grafikas, tapytojas. 1939 m. baigė lietuviu gimnaziją 
Rygoje, iki 1941 m. studijavo universitete teisę, o nuo 
1941 m.persikėlęs į Vilnių, tęsė studijas iki 1943 m.

1942 - 43 m. lankė Vilniaus Miesto Teatro Studi
ją ir pradėjo dirbti kaip jaun. aktorius.

1944 m. pasitraukė Vokietijon ir 1945 - 46 m. 
Detmolde buvo skrajojamo teatro "Aitvaras" aktorius. 
Pasirodo, kad buvo apdovanotas įvairiais gabumais. 1947 
-49 m. studijavo grafiką Ecole des Arts et Metiers Frei
burg im Breisgau. Taip pat gavo stipendiją iš Prancūzi
jos vyriausybės ir metus laiko gilino studijas Paryžiuje.

1951 m. atvykęs į JAV, dirbo dail. A. Valeškos 
Bažnytinio Meno Studijoje Chicagoje, vėliau persikėlė 
į New Yorką. Būdamas ne tik gabus, bet ir veržlus bei 
darbštus, gavęs 1958 m. Guggenheimo stipendiją grafikos 
menui, Paryžiuje sukūrė ciklą lietuviu liaudies dainų te
momis "DAINOS". 1960 m. gavo Tamarindo stipendiją 
1962 m.-TIFFANY STIPENDIJĄ IR Philadelphijoje sukūrė 
litografijų ciklą "HEW".

Dail. R. Viesulas ieško
jo ne tik nauju temų, bet 
ir naujo apipavidalinimo 
ir siekė tobulai apvaldyti 
techniką. Nežiūrint, kad 
jis įsitvirtino į moderniąją., 
grafiką eiles tarptautinėje 
plotmėje, jis liko ir giliai 
lietuviškąju šaknų gaivoje.

Jo darbuose charakte
ringa detalių iškėlimas į 
pirmąjį planą, originalių 
kompozicijų ir drąsių, ta
čiau prasmingu naujų kelių 
jieškojimas ne chaotiškai, 
bet įsigilinusiai ir rafinuo
tai.

Jis dirbo Ph'iladelphijoe 
kaip meno instruktorius 
nuo 1960 m. ir buvo do
centas ir grafikos skyriaus 
vedėjas Temple U-te.

1964 m. gavo antrą 
kartą Guggenheimo stipen
diją ir išvyko į Europą.

Laimėjo eilę prizų žy- ■ 
menu, dalyvavo kolektyvi
nėse arba individualiose 
parodose Europoje, Ameri
koje, Kanadoje, Australijoje 
Jo darbą ciklu arba pavienių 
yra įsigiję virš 30 meno 
muziejų. Iš jų pažymėtini 
Museum of Modern Art 
New Yorke, Metropolitain 
Museum, National Gallery 
of Art Vashington'e, Phila
delphia Museum of Art, 
Art Institute of Chicago,, 
Musee d'Art et d'Histoire 
Šveicarijoje, Bibliotheque 
National Paryžiuje, Art 
Council of Pakistan, Kara
chi, Lietuvos Mokslu Aka
demija Vilniuje, Art Galle
ry of Sidney, Australija 
ir kt. Mirė Romoje b.

SAMUELIO MARCHBANKS’o RAŠTUŽĖLIAI
/Kanadiečio redaktoriaus mintys apie laiką, žmones, Ka
nadą ir indėnų bėdas/
Žodelis apie autorių

Niekam jokia paslaptis, kad šio kontinento žmo
nės mažai skaito, palyginus su kaikuriomis Europos šali
mis. Tai patvirtina statistikos. Kanados atveju - pažy
mėtinai retas biblioteką tinklas, nekalbant apie ją skur
dumą. Visaip galima peteisinti šį reiškinį: žmonių pomė
giu priblokšti kaimyną materialinėmis gėrybėmis, televi
zijos įtaka, pagaliau įdomesnių ir paveikesnių smagybių 
atsiradimu. Kaip bebūtą - skaityti juk vargas. Reikia 
pastangos, reikia pažinti raides, žodžius, o ją kasdien 
vis daugiau...Tai ne tas pat, ką išmaukti pusbonkį, pa- 
šniaukšti kokaino ar susivaryti švirkštą...

Ir vis dėlto, kažkaip nejauku, kai aptinki universi
tetinėje bibliotekoje, kad savo krašte - Kanados - rašy
tojo knygos metą metais nepajudėjo iš lentyną, kad nie
kas nesusigundė rašyti apie tą autorių diplominio darbo.. 
Rasit nebūtą taip apmaudu, jei tas rašytojas būtą kokia 
vidutinybė. Bet Robertson DAVIES itin simpatiškas pada
ras. Viena iš šakočiausią, spalvingiausią šio krašto asme
nybių. Ir ne koks neįkandamas avangardistas, pritrenkiąs 
įmantrumu bei kabalistika, bet tradicinis, puikiai rez
gantis fabulą, pasakotojas. Beveik norėtųsi sutikti su 
John Kenneth Galbraith nuomone, kad jis galbūt vienas 
brandžiausią mūsą laikmečio rašytoją.

Jo kūrybinis kraitis itin turtingas: aštuoni dramatur
gijos rinkiniai; devynios knygos teatro ir literatūros klau
simais; dvylika beletristikos knygą ( sudarančių trilogijas 
aukštai vertinamu svetur: Anglijoje, Vokietijoje, Austri
joje. Visuose tuose veikaluose jaučiasi tvirta rašytojo 
ranka, mąslumas, erudicija. Visi dalykai, kurių galėtų 
Robertson Davies pavydėti bet kurio krašto literatai. 
Pasiekti tokias aukštumas reikėjo daug dirbti, mokytis. 
Užtat nenuostabu, jei Davies gyvenimo kelias atspindi 
pačios Kanados stūmimąsi priekin. Jos kultūrinio gyve
nimo raidą.

Gimęs mažame Ontario miestelyje Thamesville, 
1913 m. R.Davies įsigyja pirmuosius diplomus čia pat, 
Toronte. Bet išklysta užbaigti aukštųjų mokslu, praplės
ti akiratį Anglijon, Oxfordo universitetan. Po to jis pa
tenka garsiajan Old Vic teatran, kuriame dėsto ir vaidi
na. Karui prasidėjus (pripažintas netinkamu kariuomenei), 
jis grįžta Kanadon ir tampa "Saturday Night" žurnalo 
literatūrinio skyriaus vedėju. Žymus Amerikoje leidėjas 
Alfred Knopf vėliau prikalbins Davies išleisti atskiru 
leidiniu recenzijas bei straipsnius periodikoje, laikydamas 
juos tikrai aukšto lygio kritika.

1943 m. Davies perima "The Peterborough Exa
miner" redaktoriaus pareigas. Ką reiškia redaguoti mažą 
provincinį laikraštuką, kokios būna kliūtys, nesusiprati
mai ir vargai, P.Davies vėliau aprašys itin lakiame, gied
riame romanėlyje "Leaven of Malice", bet aišku, kad 
toji tarnyba dar labiau pastūmės autorių mestis į litera
tūrą, spausdinant savo bandymus tame pačiame "The Pe
terborough Examiner". Negana juk redaktoriui kamuotis, 
taisant bendradarbiu tekstu kalbą, negana rūpintis tobu
linant laikraštį, daryti jį gyvą ir patrauklu prirašant 
skiltis pačiam, jam tenka maišytis visuomenėje, dalyvau
ti renginiuose, šnekučiuotis, žmonėtis. Visa tai atsispin
di R.Davies trilogijoje, pavadintoje "Samuelio March- 
banks'o raštužėliais" /The Papers of Samuel Marchbanks 
apimančioj tris pirmąsias R.Davies knygas: "The Diary 
of Samuel Marchbanks", "The Tabletalk of Samuel Mar
chbanks" ir "Samuel Marchbanks Almanach"- vėliau pava
dintoj "Samuel Marchbanks' Garland").

Per tą dvidešimt metu užtrukusį stažą žurnalisti
koje, R.Davies taip pat rašo pjeses, literatūrinius straips
nius ir sukuria kitą romanų ciklą (Fifth Business, The
4 psl

Manticore, World of Wonders), itin palankiai pasitiktą 
Kanados kritiku. Nuo 1963 iki 1981 m. R. Davies dirba 
Toronto Universiete, išrinktas Massey College magistru 
(Master). Nors ir pasiekęs garbingą amžių, R.Davies ne
praranda kūrybingumo. 1985 m. pasirodęs jo naujas ro
manas "What's Bred in the Bone" - vėl nustebina skai
tytoją savo brandumu, išradingumu , o ypatingai neįpras
tu profesionalu - paveikslų padirbėju, kontražvalgybos 
agentu, graborią - balzamuotoją, astrologu ir 1.1.- pa- 
vaiždaviniu. Rašytojiškos vaizduotės galia. -j

i . f.-. .n j/ \inui; ...z .0/.' v ii .nil
Čia spausdinami R.Davies rašto pavyzdėliai parink

ti iš ankstyvesnių "Samuelio Marchbanks'o raštužėlių", 
tačiau jie, mūsų manymu, vaizdžiai atskleidžia auto
riaus braižą - jo aforizmu blizgesį, sąmoju ir žurnalisti
nį talentą. Kadangi toje knygoje, tose padrikose mintyse, 
laiškuose, komentaruose aptariamos 1943- 1963 m. Kana
dos gyvenimo aktualijos, neretai vingrieji redaktoriaus 
rašteliai gali priminti mūsų pačiu anuometines mintis, 
jausmus, patirtis.

Verta paminėti, kad autoriaus "alter ego" - Sa
muel Marchbanks- turi ekscentrišką draugą indėno Osce- 
olo Thunderbelly asmenyje, rašantį jam laiškus, siunčian
tį komunikatus apie savo nesekmes atsidurti žiemoti ka
lėjime. Tuose "specialiuose pranešimuose" anglu kalba 
laužoma neįmanomai ir nevisada lengva perteikti tuos 
tekstus į lietuviu kalbą, pernelyg sudėtingesnę savo 
linksniuotėm, asmenuotėm už "simplified english". Iš ki
tos pusės tie Krokinjolių Vado laiškai gali parimatyti 
autoriaus šaipymusi iš indėnu Taip nėra. Žinia, Robert
son Davies yra Tory - atsieit, konservatoriškų pažiūru 
žmogus. Užtat nevisada pritariąs socialinėms reformoms. 
Bet jo susimąstymai apie Kanados santvarką anaiptol 
nerodo jo esant oranžistu ar WASP. Davies niekur neuž
kabina kataliką, nesišaipo iš naująją ateivių, 'quebecois' 
ar žydą. Net ir jo indėno charakteris, jo žargonas, ne
turi nieko karikatūriško skaitytojui, susipažinusiam su 
Cree indėno W.P.Kinsellos novelėmis. Visa tai daro "Sa
muel Marchbanks'o raštužėlius" dar labiau patraukliais 
skaitytojui. Vert.

******
Kanadoje šiuo metu yra trys partijos: Flopsy, 

Mopsy ir Cotton Tail. Flopsy ir Mopsy yra atsidavusios 
bankams ir pramonei. Cottontail ("zuikio uodegėlė"/ ta
rias kalbanti darbininkijos vardu. Atrodytą tačiau, kad 
jinai šneka už unijose esančius asmenis, pasinešusius 
dirbti kuo trumpiausias išlygtas darbo valandas už kuo 
aukščiausius išsiderėtus atlyginimus.

******
Šią popietę aš stebėjau būrį vaiką čiuožinėjant 

ant ledo ir mane vėl paveikė begėdiškas jauniklių pagy
rūniškumas. Viena maža mergytė nuolat griuvinėjo ant 
užpakaliuko ir kiekvieną kartą jinai sušukdavo ją stebin
tiems: "Aš padariau tai tyčia."

AŠ pamąsčiau, kad jei tokia laikysena įsišaknys 
joje, tai vieninteliu kanalu, atviru jos karjerai, turės bū
ti politika, nes jos technika yra kaip tik toji, kurią nau
doja mūsų iškilieji vyrai; jie niekad nebambteli žemėn 
nepareiškę, kad jie pramatančiai ir sąmoningai tai su
planavę. r ******

Ar jūs žinot pone, kad kai kapitonas Co
ok nuvyko 1770 metais į Australiją, vienas jo įgulos vy
ru parodė pirštu į kengūrą ir užklausė: "Kas tai?". Vie
tinis, stovintis šalimais, atsakė: "Kan ga' roo", tuo sa
kydamas: "Aš Jūsų nesuprantu". Bet jūreivis pamanė, kad 
jis pasakė gyvulėlio vardą, ir tai išliko iki šių dienu.

Panašus, žinot, nesusipratimas įvyko, kai Jacques 
Cartier iškėlė pirmą kartą koją ant mūsų žemės. -"Kaip 
vadinasi ši vieta?",- užriko jis vietiniams. - "Canada "- 
atsišaukė indėnai ir Cartier palaikė tai šalies pavadini
mu. Bet vienas indėną, būtent iš Krokinjolių genties-

PREMIJA JAUNIMUI

Dr.Leono ir Irenos Kriaučeliūną šeima savo miru
siam sūnui ir broliui prisiminti skiria kasmetinę 

EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO PREMIJĄ

Premijai skirti sąlygos yra tokios: . o
1. Eugenijaus Kriaučęliūno 1.000 dolerių' premija skiria
ma lietuviui jaunuoliui, geriausiai pasireiškusiam raštais 
(lietuvių, anglą, ar kita kalba), veikla, organizaciniu veik-" 
lumu, ar jaunimo vienetui (sambūriui, tautinių šokią gru
pei, jaunimo chorui, sporto būreliui), geriausiai repre
zentavusiam lietuvius ir Lietuvą vienerių metų bėgyje.
2. ^Premijai gauti asmenis ar vienetus raštu pasiūlo 
jaunimo organizaciją vadovybės, jaunimo grupės, vyres
niąją organizacijos ar paskiri asmenys iki kiekvienerią 
metą gruodžio 31 d.(pašto antspaudas).
3. Premijuotino asmens ar jaunimo vieneto tinkamumui 
įvertinti sudaroma Jury komisija, kurion po vieną atsto* 
vą skiria Pasaulio Lietuvių Jaunimo Reikalams vadovas, 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdyba ir JAV Lie
tuvių Jaunimo Sąjunga, o du atstovus paskiria Kriauče
liūną šeima.
4. Jury komisija, aptarusi asmens ar vieneto tinkamu
mą premijai, ją skiria balsą dauguma iki sekančią metą 
vasario 15 d. ir susitaria su Kriaučeliūną šeima dėl pre
mijos įteikimo laiko ir pobūdžio.
5. Premijai asmenys ar vienetai siūlomi raštu, nurodant 
tiksliai premijai tinkamumo motyvus, ir siunčiami: 
EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO PREMIJOS KOMISIJAI 
13400 Parker Road, Lockport, ILL 60441, USA 

faktinai išreiškė nepaprastai taupia savo tautos kalba: 
"Paklausykit mano patarimo, ponai, ir maukit atgal iš 
kur atkeliavę. Mokesčiai čia nepakenčiamai aukšti".

- Štai ką reiškia Kanada tikrumoje, bet laikas 
pasukt namo seniai praėjęs. 

******
Tai, kuo yra arklių lenktynės airiams, arba chorų 

varžybos valams, tuo yra politika kanadiečiams. Tai visa 
užvaldanti aistra, įaugusi į kaulus ir pulsuojanti kraujuje. 
Ji slegia kanadietį šešiolikos svarą į kvadratinį inčą at
mosferiniu slėgiu.

Yra kanadiečių, kurie nesidomi politika, bet tai 
visumoje žmonės, kilę iš tą klasių, kurios susižino ženk
lą kalba, valgo pirštais ir negali suskaičiuoti iki dešim
ties. Tikrą kanadietį galima prikelti iš grabo, atitraukti 
nuo skarbą skrynios, išvilioti iš meilužės buduaro dviem 
dalykais - diskusijomis apie politiką ir ginčais apie reli
giją. ******

Tai tikras faktas, kad daugelis kanadiečių nemėgs
ta ir nepasitiki žmonėmis, kurie kiek įsilinksmina. Jei 
koks žmogus užsigeis uždainuoti gatvėj, jis tikriausiai 
atsidurs daboklėje; jei jis prasimanys dainuoti darbovie
tėje, gamybos kėlimo ekspertas pasišauks tokį kabinetan 
blaiviam išsiaiškinimui. Geriausias būdas padaryti bosui 
palanką įspūdį, tai būti visą laiką apsiblaususiam. Jis 
gali palaikyti tai protingumo ženklu ir pakelti algą. Tas 
pat galioja ir politikoje; tas, kuris juokias,- yra žuvęs 
žmogus.

******
Aš visad sakau, kad Kanados klimatas sutaupo 

mums milijonus dolerią kelionės išlaidą: mes galim šalt 
į ragą kaip eskimai, prakaituoti kaip zulusai, svilti nuo 
karščio kaip arabai, arba pūti nuo lietaus kaip britai 
ir visa tai namuos, sodelyje. Kartais mums pasitaiko tu
rėti tikrai gražaus oro, bet nepakankamai dažnai, kad 
tai mus ištvirkintą. {Bus daugiau)

•K* TV 7T "n*’A" :

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



IB PADANGĖS MIELOS
(if SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

Dail. Jurgis Juodis Aliejus

kad

ir Pana

Dešinėje

sau

”NL*

iš Lietu
$ 15.000

REIKALINGA $.15,000
užmigdyti

10.000

MALONUS "NL" SKAITYTOJAI,

Prašome pasinaudoti žemiau

esančia atkarpa ir ją5.000

atgal atsiųsti "NL" adresu:

1.000

Mr. Mrs.

Adresas

Birutė Grigaitytė-Spudienė
ARBA SKAMBINK MUMS:

dol.

tm.xi.2o

Tai kiekvienas tur žinoti, 
Kad vėliau nereikt dejuoti

7722 GEORGE ST. LASALLE»P.Q. 
H8P IC4, CANADA

Alėjos ir 
pastatyti

GEDIMINO SA PNA S

Ypatingai jis vertina laukinią orchidėją (lady slip 
saldžiąją paparčią ir "bunchberry" gydomas ypaty-

VISIEMS - nuoširdus AČIŪ l

1280 Dundas-St. West, 
(prie DovtrcourtRd.) 
Toronto. Ont. M6J 1X7

Laikui bėgant, jis 
buvo ir užbaigtas

Juozui S.: 631-6834 (namą); Henrikui N.: 366-7>70 
Dainiui L. : 768-9606; Jonui R.: 337-8637

nepriklausomoje 
baigė Vytauto 

Universitete litua- 
ir Kauno Valstybi- 
Teatre- vaidybos 
Jo dėka mūsą Ra-

Siunčiu už "NL" PRENUMERATĄ 198 
"NL" NAMŲ REMONTO VAJUI

taip atrodė ’ * 
"NL" Redakcijos 
namelis prieš 
apie 35 m.

Pirmas didesnis re
montas ir atnaujini
mas vyksta šiemet. 
Kviečiame prisidėti 
prie Vajaus.

vietine 
įvertino

Kelis 
davė ir 

darbinin-

rią , pjeses 
"Eglę, Žalčią 
Žinoma, kad 
liko eiliuota 
"Margiris" ir i 
bės Giesmė".

• ŠIAULIUOSE, artėjant 
ją įkūrimo 750 m. sukak
čiai, Parodą Rūmuose ati
daryta nuotrauką paroda 
"Šiauliai ir šiauliečiai". 
Nemaža ją dalis yra paim
ta iš istorijos ir etnogra
fijos muziejaus "Aušra". 
Šeši fotografai dirbo šios 
parodos paruošime ir nuot
rauką atlikime.

jstoipos Tol.: 535-2500 
Nomą Tai.: 445-9469

KREh/l 
VE/DROD2/AI

buvo 
mi-

NL" NAMŲ REMONTO VAJUI AUKOJO:
Po $ 50, - Kęstutis Dubauskas ir Stasys Dalius; 
$ 10,- Br^ Vaičaitis.

e KAUNO Zoologijos Sode 
gerai jaučiasi 4 naujagi
miai tigriukai, kuriems 
duoti Aido, Timuro, Tauro 
ir Žilvino vardai.

AA CENTRINES ; 
Montreal 273-7544 
Onawa 523 -9977 
Torontą 489-3693 
Hamilton 522-8392
JEIGU CERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS

NAUJI LĖKTUVAI
Nuo spalio 20 d.paskir- 

tas naujas lėktuvas JAK- 
42 skrydžiams tarp Viln- 
niaus ir Maskvos. Naujame 
lėktuve yra vietos 120-čiai 
keleivią, motorai tylesni.

Nors kelis kaimynus turim, 
Šiandien tikį rusą žiūrim... 
Skriaudžia Lietuvę, šėtonas, 
Tas didysis nevidonas.

Likę patys- vargo turi,
Tad kitaip į mus gal žiuri... 

Lenkas- broliu mūsą dėjos, 
O dėl Vilniaus- niekadėjas. 
Metą dvidešimt jį smaugė, 
Kol savą vargą sulaukė...

Kur gražusis pajūrys,
Skriaudė v o k i e ti s žaltys, 
Čia tai Ordino laikų 
Palikimas ainiams ją...

O paskiausiai - 1 a t v i s- brolis 
Sakė - jie geresnio molio..
Dėl Birutės kalno pykom, 
Vargom, kol "kažkaip" sulygom...

Kai visi praradom viską, 
Drožė mūs dalis į mišką, 
O kiti - palikę kraštą - 
Kovai būk, naudosim raštą...

Kai pasklidom po pasaulį, 
Ten išvydom kitą saulę.. 
Tuoj dalis sušilt panoro, 
Ir užmigo savo noru...

Dėl kaimyną negalvojam, 
Nors ir daug politikuojam.
O kaimynai - liks, kaip buvę, 
Ją kėslai nebus pražuvę.,.

Ypač lenkas neišmoks, 
Jis negali būt kitoks...
Vokietis tada sutiks, 
Jei suskaldytas paliks...
Brolis latvis susipras, 
Jei visur pirmausim mes...

ke savo 
ir liko 
protėvią 
dabartiniai valdovai koloni
zuodami Mažąją Lietuvą, 
išvarę vergą darbams tei
sėtus gyventojus, panaikina 
ir istorinius, senus vietovių, 
pavadinimus...
a ŠIAULIŲ DRAMOS TEAT
RAS aplankė Vilnią su M. 
Gorkio "Saulės Vaikai", I. 
Bergmano "Žemuogią Pie
velė", V. J asukaitytės "Že
maitė", E.Liegutės "Povilas

INDĖNŲ MEDICINOS PASLAPTYS
Nova Scotia gydytojas dr. Frank Chandler pradėjo 

rimtai studijuoti gyduoles žoles ir kitokias Atlanto pro
vinciją indėną naudojamas gydymo priemones.

Dr. Chandler Halifax mieste, Dalhouse Universi
teto Farmacijos Kolegijoje peržiūrinėjo šimtus misijonie- 
rią dokumentus ir užrašus. Ten surado aprašymus apie 
130-ties augalą, kuriuos vartodavo Micmac indėną gen
ties gydytojai - žyniuoniai. Tačiau, kai dabar bandė su
rasti tuos augalus botanikos specialistai, paaiškėjo, jog 
kaikurie ją yra arba nepaprastai retai randami, ar ir 
visiškai išnykę.

Iki dabar dr. Chandler yra išbandęs 3O-ties auga
lą ypatybes ir iš keliolikos ją gavo labai naudingą rezul
tatą, 
per/, 
bes.

tino 
kovojo 
jachtos 
Baltijos šalią varžybose.

1936 m. buvo įsteigta 
Klaipėdos Buriavimo Mokyk
la, kuriai vadovavo preky
bos laivyno kapitonas J. 
Andžejauskas ir taip naujo
ji sporto šaka vis labiau 
populiarėjo.

atstovai, 
savo apy- 

senovinius žaidimus 
keliose bendrose 
Šventės tikslas 

senuosius lietuvių 
žaidimus: mušė

Albinas Blynas
SKRIAUDĖ MUS VISI KAIMYNAI

• Lenkams okupavus Vilnią, Lietuvos prezidentūra buvo 
įkurta mažuose mūriniuose namuose Laisvės 
Vytauto Prospekto kampe, kur paskui buvo 
Kauno apskrities Savivaldybės Rūmai.

Kai 1919 m. pabaigoje vokiečiai išsikraustė 
vos, prezidentūrai buvo užimti rūmai Prezidento gat
vės Nr.8. Kol dar buvo vokiečiai, ten gyveno ją karinės 
valdžios viršininkas Isenburg - Birstein, vėliau grafas 
Falkenhausen'as.

Tuos rūmus pertvarkius, juose apsigyveno prezidentas 
Antanas Smetona, vėliau čia gyveno prezidentai A.StuI- 
ginskis, K. Grinius ir A. Smetona.

Sovietams okupavus Lietuvą, ten gyveno ir J.Paleckis. 
1957 m. rūmai paversti Kauno Mokytoją Namais.

ATEIK I LIETUVIU A,A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS) b 
GRUPČS* SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ? 
TREČIADIENI. 7722 GEORGE ST. LA SALLE. QUE.

MAŽOSIOS LIETUVOS SKYRIUS 
RUMŠIŠKĖSE

Kauno Marią pakrantėje 
randasi buities muziejus. 
Rumšiškėse randasi buities 
muziejus su 200 pastatą 
iš įvairią Lietuvos vietovių. 
Dabar atėjo eilė plėsti ir 
Mažosios Lietuvos skyrią. 
Numatoma pastatyti tris 
sodybas: žvejo, laukininko 
ir pelkininko. Bet kolkas 
tokią sodybą dar nepavyko 
surasti. Aišku kodėl: po 
karo okupantai sistematin- 
gai naikino ūkininką sody
bas ir visai nesirūpino iš
laikyti statybos paminklą. 
Pasisekė tik perkelti Kant- 
vainią kaimo vėjo malūną, 
stovėjusį prie Agluonos u- 
pelio. Laimei, surandama 
namą apyvokos daiktą, bal
dą, žvejybos ir žemės dar
bą įrankią. Šilutės ap
skrityje, Užbalią kaime 
rasta kraičio skrynia, pa
dirbta 1794 metais.

Lietuvininkai, kentę vo
kiečių priespaudą, neatsisa- 

gimtosios kalbos 
ištikimi tėvą ir 
papročiams. Tai

ATGAIVINAMI LIAUDIES 
SPORTAI .

Baltosios Vokės gyven
vietėje įvyko pirmoji tarp
rajonine Liaudies Sporto 
šventė. Joje dalyvavo Mo
lėtą, Šalčininką, Telšią ir 
Vilniaus rajoną 
demonstruodami 
linkią 
ir varžėsi 
rungtyse, 
atgaivinti 
liaudies 
ripką, žaidė "Ožį" ir kt.

Gal koks iš tą žaidimą 
bus išvystytas ir taps vi
suotinu, paįvairinant žaidi
mą repertuarą.

PRISIMINĖ KAZ[ INCIŪR\
Rašytojas, kritikas, Lie

tuvos Radijofono pranešė
jas, aktorius ir visuomeni
ninkas Kazys Inčiūra, dau
gelio gabumą kultūrininkas 
buvo paminėtas savo 80- 
tojo gimtadienio proga. Jis 
mirė Vilniuje 1974 metais. 
Gimė Panevėžio apskrityje. 
1930 m. 
Lietuvoje 
Didžiojo 
nistikos i 
niame 
studiją, 
dijofonas buvo aukštos ko
kybės savo reprezentacija.

Rašė poeziją, prozą, 
dramos kūrinius ir libretus: 
Karnavičiaus operai "Gra
žina", Račiūno "Trys Talis
manai" ir Stasio Šimkaus 
kantatai "Garbė kovoto
jams už Lietuvos laisvę". 
Šalia to yra sukūręs dau
gybę vaizdelią ir vaidinimų, 
radijo programoms.

Visuose jo kūriniuose 
vyriauja gimtojo krašto 
meilės motyvas, lyrinė es
tetika.

Jo gimtadienio proga, 
gimtajame Vidugirią kaime, 
trobos gale įrengtas kuklus 
memorialinis muziejus su 
rašytojo daiktais, knygomis. 
Iškilingai jo gimtadienį pa
minėjo Troškūną Kultūros 
Namuose.

Tik nepaminėjo 
už dramą "Vincas Kudirka", 
pastatytą Vilniaus Teatre 
rež.Romualdo Juknevičiaus, 
ištrėmė į Sibirą.(Spektaklis 
buvo tik vienkartinis ir 
veikalas išimtas iš repertua
ro, nes perdaug žadinąs 
patriotinius jausmus. Lyg 
lietuvis neturėtą teisės bū
ti patriotu...).Grįžęs iš Si
biro, ilgą laiką nedalyvavo 
kūrybinėje veikloje. Tik 
1962 m. išspausdino poezi
jos knygą "Prie Kauno Ma- 

'Žemaitę" ir 
Karalienę", 
rankraštyje 

i tragedija 
drama "Gul-

Ružavoji laukinė orchidėja- kurpaitės- buvo indėnų 
vartojama dėl savo raminančią ypatybią. Iš ją pagaminta 
arbata būdavo naudinga nuraminti nervams 
be jokią kenksmingą pasekmią. Dr.Chandler įsitikinęs,kad 
šią augalą šaknys būdavo naudojamos anestezijai.

Skaisčiai raudonos " bunchberry" uogos buvo ir 
maistas ir vaistai Micmac indėnams. Dr. Chandler sako, 
kad jos gydo nuo uždegimą ir turi savyje nuo vėžio li
gos ąpsaugojančią medžiagą.

Saldusis papartis - yra krūmas, kurio lapai pana
šūs į paparčio. Indėnai sumaldavo ją šaknis uždėti ant 
žaizdą, o lapus naudodavo gydyti odos išbėrimus. Šis au
galas yra naudingas ir dabar gydant įvairias odos ligas.

Dr. Chandler su entuziazmu pasisako apie tyrimą 
rezultatus, nes jie įrodo, kad šimtmečiais vartotos indė
ną gydažolės yra daugeliu atveju labai efektingos.

(Canadian Scene, Issue 1219, 1986).
(Laisvai vertė Ž.)

JŪRINIAM BURIAVIMUI r- 
60 METŲ

KLAIPĖDOJE 
surengta įdomi šventė, 
nint jūrinio buriavimo 
šiasdešimtmetį Lietuvoje.

Kaip žinoma, ši šventė 
pradėta nepriklausomoje 
Lietuvoje jau 1926 m., ka
pitono L.Stulpino iniciatyva 
įsteigus pirmąjį lietuvišką 
jachtklubą. 1933 m. buvo 
įsteigta Lietuvos Buriuotojų 
Sąjunga. Tada kapitono K. 
Plonaičio jachta "Gulbė", 
pernėrus Šiaurės jūrą, ap
lankė Londoną, Oslo, Goe- 
tteborg’ą ir pirmoji pasiekė 
nulinį meridianą. O.P. Bun-

Žalčią Karalienė" iš- 
greičiausios 

prizą tarptautinėse

NAMŲ REMONTO

VAJUS

Landon 438-1122 ’ 
Windsor 252-3842 
Calgary 287 - 2712' 
Winnipeg 233 — 3508 
Sudbury 674-6217

ir Marija" ir kt. veikalais. 
Veikalus režisavo trys re- 
žisoriai: S.Varnas, R.Stepo
navičiūtė ir G.Padegimas. 
PANAMOJE ŽAVĖJOSI 
LIETUVIU CHORU

Valstybinės Konservato
rijos Studentą Choras daly
vavo I-jame Tarptautiniame 
Polifoninės Muzikos Festiva
lyje Panamos mieste, Pa
namoje. Buvo atlikti lietu- 
vią kompozitorią kūriniai, 
liaudies dainos, Glinkos, 
Čaikovskio kūriniai. Festiva 
lyje taip pat dalyvavo cho
rai iš Kolumbijos 
mos.

Ir publika, ir 
spauda labai gerai 
choro dainavimą, 
koncertus Choras 
studentams bei 
kams.

SOLD



GIMĘS VILNIUJE, BRENDO ŽEMAITIJOJE, 
MIRĖ KANADOJE

Stepas Va r anka
A.a. PETRAS GULBINS- 

KAS gimė Vilniuje 1909 m. 
liepos mėn. 28 d. Krikšty
tas Šv.Petro ir Povilo šven
tovėje Vilniuje. Jo tėvas 
Ipolitas, motina Malvina.

Siaučiant I-jam Pasauli
niam Karui 1917 m. Euro
poje, miršta jaunučio Pet
relio tėvas. Neramiame, 
badaujančiame Vilniuje naš
lei motinai gyvenimo są
lygos buvo labai sunkios. 
Ji, pasiėmusi 8 mėty Pet
ruku, pėsčiomis išvyko į 
Žemaičių Kalvarijų, apsisto
jo ūkyje Gečaičių kaime 
pas Labžinčių šeimų. Čia 
Petrelis gavo pirmų savo 
piemenėlio darbų. Keturis 
metus vasarų ganė ūkininko 
galvijus, o žiemos metu 
lankė Kalvarijos naujai ati

Toupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA: 

6/2,% už 90 dienų term, indei. — 
7 % už 6 mėn. term, indei. S 
7%% už 1 metų term, indei. S 
7%!% už 2 metų term, indei.
7%,% už 3 metu term, indei. Z 
7% % u ž pensijų pi aną
6!Ą[% už special i a taup. s—tą 5 
6 % už taupymo sąskaitas E
6—7% kasd. palūk. sąskaita S
5'/ž % už čekių sąskaitas

AKTYVAI VIRŠ 56 MILIJONŲ DOLERIŲ

Asmenines paskolas duodame Iki $65,000 Ir mortglčlus iki 75% Įkai
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$10,000. Nemokamas čekių Ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los: (Line of Credit) Ir antrieji moftgičial.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. 
po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P1A6

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. e Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 • 532-3414

AKTYVAI VIRŠ 31 MILIJONO DOLERIŲ
KASOS VALANDOS. - M0KA

2 90 dienų term, indėlius .... 6h % 
Pirmadieniais 10-3 s 180—185 d. term, .indelius 7 i %

asmenines nuo ..........
mortglčlus nuo...........

Antradieniais 10-3 g
Trečiadieniais 10-3 =
Ketvirtadieniais 10-8 = 

10-8 =Penktadieniais
Šeštadieniais 9-1 g
Sekmadieniais 9-12.30 f

8
DUODA PASKOLAS: g

Term, indėlius 1 metų ..,.. 7% % 
Temk indėlius 2 metą...... 7%% 
Tentk indėlius 3 metą 73/4% 
Pensiją sąskaitą.............. ,.7%%
Specialią taupymo sask»>«* 
Taupomąją sąskaitą eeppee 6 % 
Kasd. taupymo sąskaitą...6%% 
Depozitą — Čekią sąskaitą .5% % 

........... H %

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybe* pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asmenines paskolas iki $10,000. 
Paiduodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės 
čekius (travelers cheques). Neiiram mokesčio už iŽraŽytus 
Čekius bei apmokamas įvairias sąskaita*. MUSŲ TIKSLAS-

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS I

6 psl.

darytų pradžios mokyklų. 
Joje baigė 4 skyrius.

Petrukas iš vaikystės 
dienų mėgo muzikų. Jis 
išsiprašė iš mokyklos dai
navimo mokytojo-vargoni
ninko Neįmano, kad jį pri
imtų į bažnytinį chorų. 
Chore Petras giedojo altu, 
tenoru, vėliau paaugęs 
bosu.

1928 m.Petras pas tų 
patį mokytojų pradėjo mo
kytis vargonų muzikos. Vė
liau perėjo pas kitų moky
tojų Rezį, atvykusį iš Ma
rijampolės. Gavo vargoninin
ko pažymėjimų ir darbų.

1931 m. Petras buvo 
pašauktas atlikti karinę 
prievolę. Buvo paskirtas 
į 8-tų pulkų, esantį Šiaulių, 
mieste. Baigęs mokomų

PARAMA
IMA :

už asm. paskolas nuo ... 11% 
už nekiln. turto (mortgages): 
su nekeičiamu nuoiimČiu

1 metų ......... ....10 %
2 metų............ 1014%
3 metų............ 10)4 %

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų ...... 9%% 
(variable rate) 

9%%-12%

kuopų, tapo paskirtas kuo
pos dainų ir giesmių moky
toju. 1932 m. pakeltas į 
vyr. puskarininkio laipsnį 
būrininko pareigose. Lankė 
puskarininkų pasitobulinimo 
kursus. Būdamas kariuome
nėje nuolatos mokėsi. Prie 
švietimo Ministerijos komi
sijos išlaikęs 4 gimnazijos 
kalsiu egzaminus, gavo pa
žymėjimų. 1937 m. prie 
divizijos štabo lankė 6 mėn. 
specialius kursus. Baigęs 
juos, buvo pakeltas į virši
los laipsnį.

v
Eidamas 28-tuosius gyve

nimo metus sukūrė šeimų. 
Vedė Stasę Andrulytę. Susi
laukė sūnaus Vaidoto ir 
dukters Vidos. Sūnus yra 
muzikos mokytojas, duktė 
- inžinierė. Prieauglis gyve
na okupuotoje Lietuvoje.

Petras Gulbinskas 1938 
m. už savo veiklų, sųžinin-" 
gų pareigų ėjimų, Lietuvos 
Respublikos prezidento bu
vo apdovanotas "Gedimino 
Ordino 3-čio laipsnio meda
liu. Vėliau už nuopelnus 
ugniagesyboje - "Artimui 
Pagalbos"- bronzos medaliu.

1940 m. birželio mėn., 
rusų komunistams okupavus 
Lietuvų, Petras su visu pul
ku buvo įjungtas į 29-tųjį 
teritorinį dalinį ir perkel
tas į Vilnių, savo gimimo 
vietų, kito okupanto užgrob
tų sostinę.

1941 m., kilus vokiečių- 
rusų karui, Petras atsipalai
davo nuo savo dalinio ir 
grįžo į savo šeimų Šiaulių 
mieste. Gavo darbų miesto 
valdyboje, buvo paskirtas 
2-ros ugniagesių komandos 
viršininku. Tas pareigas 
ėjo iki 1944 metų rudens.

Rusams komunistams 
antrų kartų okupuojant Lie
tuvų, Petras, kaip ir tūks
tančiai tautiečių, bijoda
mas baisaus teroro, trau
kėsi su šeima į Vakarus. 
Netikėtai likimui susiklos
čius, Petrui teko tragiškai 
išsiskirti su šeima. Atsidū- 
re§ Vokietijoje vienišas, be 
šeimos,be turto, vos gyvybę , 
išgelbėjęs. Stovykloms ku
riantis, prisiglaudė pabėgė
lių stovykloje Stuttgart-Fel- 
bach. Pradėjo ieškoti pasi- 
metusios šeimos. Neradęs 
jos, prasidėjus "muskulų" 
emigracijai, 1948 m. išvyko 
į Kanadų. Pagal pasirašytą 
sutartį, dirbo prie geležin- 

'kelio ir miško darbų.
1950 m. Petras, baigęs 

kontraktų, apsigyveno To
ronte. Greitai įsijungė į 
Toronto lietuviškų veiklų. 
Priklausė Šv. Jono parapi
jai. 23 metus dainavo "Var
po" chore ir Lietuvos Kan
kinių parapijos chore. Buvo 
aktyvus KLB narys, dosnus 
lietuviškų darbų ir spaudos 
rėmėjas.

Petras Gulbinskas jau 
nuo 1927 metų priklausė 
Lietuvos Šaulių Sųjungai, 
aktyviai dalyvaudamas Tel- 
šių-Mažeikių Šaulių Rinkti
nėse. Kanadoje priklausė 
Vlado Pūtvio Šaulių Kuopai. 
Buvo tos Kuopos iždininku 
ir korespondentu.

Jis nuoširdžiai rėmė 
ir platino žurnalų "Karys", 
buvo skautų rėmėjas, Kana
dos Lietuvių Fondo narys, 
Kanados Lietuvių Namų 
narys ir rėmėjas, Toronto 
Lietuvių Pensininkų Klubo 
narys.

Petro Gulbinsko kaipo 
muziko-vargonininko patar
navimais dažnai pasinaudoda* 
vo tautiečiai vestuvių ar 
laidotuvių progomis.

Petras Gulbinskas buvo 
susipratęs lietuvis-patriotas, 
savo darbais siekęs Lietu
vai laisvės ir nepriklauso
mybės. Už jo nuopelnus 
Lietuvai, Šaulių Sųjungai, 
skautams ir bendruomenei
buvo apdovanotas Šaulių

1280 DundasSt. West.
(prie Dovėrcourt Rd.) j staipės Tel .: 535-2500 
Toronto. Ont. M6J 1X7 Nomą Tel.: 445-9469

LATVIŲ NAMAI TORONTE, ĮSIGYTI PRIES 22 METUS.

Žvaigždės Ordinu, Skautų 
Rėmėjo Ordinu ir Vytauto 
Didžiojo Šventės Medaliu.

Velionis Petras buvo 
malonaus būdo tautietis; 
jis nemėgo ginčų, nesusi
pratimų bendruomenėje ir 
organizacinėje veikloje. Jo 
erškėtingas gyvenimo ke
lias neleido jo svajonėms 
išsipildyti, kad jam būtų 
leista numirti laisvoje Lie
tuvos sostinėje Vilniuje.
^Ilsėkis, mielas vilnieti, 

Lietuvos šauly, svetingoje 
Kanados žemėje. Tegul Ka
nados klevo lapai, vėjo 
blaškomi, šnibžda tau ty
liai Lietuvos himnų, kaip 
tavo močiutė kūdikystėje 
tau dainelę niūniavo.

• PRIMENAMA, kad ŽMO
GAUS TEISIŲ DIENA bus 
pažymėta demonstracija 
gruodžio mėn. 10 d., sek
madienį, 1 vai.p.p. Toron
to Rotušės Aikštėje.

Demonstracijos kalbėto
ju bus Ontario Provincijos 
parlamentaras Yuri Shymko.

VISI TAUTIEČIAI KVIE
ČIAMI GAUSIAI DALY
VAUTI. Rengia pabaltiečiai 
ir ukrainiečiai.
• "VILNIUS MANOR" ieško 
šeimos superintendento dar
bui. Atlyginimas geras ir 
duodamas didelis butas ne
mokamai. Kreiptis į V.A- 
damonytę tel: 762-1777 
arba H. Stepaitį, tel: 233- 
8396.

XXXI-JU 
KANADOS LIETUVIU DIENU

” VIDEO CASSETTE ”
* LITERATŪROS VAKARAS * IŠKILMINGOS MIŠIOS, GIESMĖS
* KREPŠINIO FINALAS * DIDYSIS KONCERTAS IŠTISAI

ILGUMAS 3)6 VALANDOS. KAINA : $ 45.00
į UŽSAKYMĄ SIŲSTI: KĘSTUTIS SKUČAS, 6966 Terrasse Sag amo,Montreal, Que., HIS 2G1 

TEL.: (514) - 722- 6152
Užsakymą siunčiant, pažymėti Kasetės pavadinimą: VHS arba BETA.

• LIETUVOS KARIUOME
NĖS ATSTEIGIMO METI
NĖS lapkričio 23, sekma
dienį, 3 vai. p.p. rengia 
Lietuviu Namuose Vlado 
Pūtvio Saulių Kuopa.

Tų dienų Kuopos šauliai 
dalyvauja organizuotai pa
maldose.

Paskaitų skaitys kpt.
Eiva, atvykęs iš Bostono, 
meninę dalį atliks muz. 
Vaclovas Povilonis. Kvie
čiami visi.

• LIETUVIŲ EVANGELIKŲ 
IŠGANYTOJO PARAPIJOJE 
lapkričio 23 d. vyks miru
siųjų minėjimas. Qiedos 
Parapijos Choras. Pamaldas 
laikys kun. P. Dilys.

• ŠEŠTADIENINĖ MAIRO
NIO MOKYKLA, numatyda 
didėjantį dalyvių skaičių, 
šiemet rengia Kalėdinę Eg
lutę Prisikėlimo Parapijos 
didžiojoje salėje gruodžio 
13 d.,šeštadienį, 10 v.r.

Žada būti labai įdomi 
meninė programa.

• PRISIKĖLIMO PARAPI
JOS. TARYBOS VISUOME
NINĖ SEKCIJA pakvietė
Chicagos meno ansamblį
"DAINAVĄ" ir Lemonto 
" SPINDULI" atlikti didelį 
sceninį veikalų "LIETUVIŠ
KOS VESTUVĖS".

Spektaklis vyks Central 
Technical Mokyklos Audi-

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS
JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ Į

ATEIK Į LIETUVIŲ A.A. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE. 
(Skersai gatves nuo pensininku rūmų, 1610 
Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai. v.

SKAMBINKITE Tel.: 487-5531

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

torijoje (Harbord ir Bath- 
hurst gatvių kampe), lapkri
čio 30 d., sekmadienį, 3 
vai. p.p.

• LIETUVIŲ NAMŲ Valdy
bos posėdyje patvirtintos 
Kūčių ir Naujų Metų pa
rengimų sųmatos.

• AUSTRALIJOS MOTERŲ 
TRIJULĖ "SVAJONĖ" kon
certuos LIETUVIŲ NA
MUOSE gruodžio 6 d.,
šeštadienį, 7 v.v.

Po koncerto vyks jauni
mo šokiai.

Koncertų rengia VI Pa
saulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso Organizacinis 
Komitetas kartu su Kana
dos Lietuvių Jaunimo Sų- 
junga ir Toronto Lietuvių 
Namų Kultūrine Komisija.

Bilietus galima užsisa
kyti Vakarais pas V. Ku 1 - 
n į tel: 769-1266 ir pas 
R. Girdauskai- 
t ę, tel: 536-4537.



Vieninteli* lietuvių bankelis Kanadoje
- įsikurt* nuoeovuoee namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 544-7125

AKTYVAI PER 24 MILIJONUS DOLERIU
MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
indėlius (P.C. A.) ...... 5 % nekjln. turto pask. 9.75%
sontaupas......................5.75% asmenines paskolas 12%
kasd. palūkan. ui sant5.25% Nemokamos pilnas čekiu 
term, indelius 1 m. .... 8.5 % patarnavimas
term, irdėlius 3 m....... 9.25% Nemokama nariu gyvybės
reg. pensijų fondo ...,.7.25% drauda pagal santaupų 
90 dienas indėlius....... 7.5 % dydi iki $ 2.000
( minimum $ 5.000) Nemokama asm. paskolą
Reg. pensijų 1 m. ..8.25% drauda iki $25.000

DARBO VALANDOS.: pirmadieniais, antradieniais' ir ketvirta
dieniais — nuo 10 vai. r. — 1 vai. p.p.; penktadieniais — nuo 
10 vai. r. — 7 vai. v. ; šeštadieniais — nuo 9 vai. r. — 12 v.r.

Liepos ir rugpj&Kio mėnesiais šeštadieniais — uždaryta.

Hamilton
DR. ONOS VALAITIENĖS 
PASKUTINĖ KELIONE

Š.m.spalio 24 d., penkta
dienio pusdienyje, Hamilto
no Šv.Juozapo ligoninėje 
su pasauliu atsiskyrė gydy
toja Ona Valaitienė. Dar 
tų pačių dienę savo na
muose buvo rasta nusilpusi, 
tačiau tuoj pat nuvežta 
ligoninėn jau nebeatsiga
vo.

A.a.dr.Valaitienė buvo 
pašarvota Marlatt'o Laido
tuvių Namuose spalio 26 
ir 27 d.d. Rožinio maldoms 
vadovavo Aušros Vartų lie
tuviai parapijos kleb.kun. 
J. Liauba. Per abu vakaru 
rožiniui buvo prisirinkusi 
pilna koplyčia tautiečiu, 
talpinanti apie 250. Šiuo 
atveju teko pristatyti dau
giau kėdžių.

Spalio 28 d., 10 vai.
ryto Velionė buvo atlydėta 
į AV Parapijos šventovę. 
Gedulingas mišias atnašavo 
ir pamokslų pasakė kun.J. 
Liauba. Vargonavo muz. 
R.Paulionis, jo žmona Gied
rė giedojo solo. Šventovėje 
irgi buvo didelis būrys tau
tiečiu.

Po pamaldų Velionė at
lydėta į Mississaugos Šv. 
Jono Lietuviu Kapines, da
lyvaujant kun. J. Liaubai 
ir didelei miniai tautiečiu. 
Trumpų žodį tarė M. Re- 
pečka ir pakvietė visus į 
Anapilio salę užkandžiams.

Didžioji salė buvo pilna 
žmonių, kurioje užkandžia
vo apie 260 palydovų.

A.a. dr.Ona Valaitienė 
(Vaišvilaitė - Goštautaitė) 
buvo kilusi iš Anykščių 
miesto. Gimusi 1913 m. 
rudenį. Dar nebaigusi moks
lo, neteko abiejų tėvų. Po 
jų mirties toliau buvo glo
bojama tetos, prof. Tumė
nienės. Baigusi medicinos

SPECIALYBĖS:
8 BATU TAISYMAS
B DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
B ADYMAS AUDIMU
B MARŠKINIU SKALBIMAS
> UŽUOLAIDŲ VALYMAS
» SAUGOJIMAS (STORAGE/
B ZONDAS

495-90* AVENUE* LaSalle

2*55 ALLARD, VIM ElMNl 
766-2B67

INA XI. 20 

studijas Kaune, toliau jas 
gilino Vokietijoje. Neilgai 
jai teko dirbti savo profe
sinį darbų Lietuvoje, nes 
užsiliepsnojęs II Pasaulinis 
Karas palietė ir Lietuvų.

Besitraukiant į Vakarus, 
buvo atskirta nuo savo vy
ro Jeronimo. Jis buvo pa
liktas kasti apkasų, o dak
tarė buvo nugabenta į Ju- 
goslavijų. Čia ji dirbo sto
vykloje kaip gydytoja. Pa
galiau atsirado ir jos vyras 
Jeronimas. Tada abu persi
kėlė į Austriją, dar vėliau 
į Pietų Vokietijų.

Prasidėjus pabėgėlių į- 
kurdinimui, atvyko Kanadon 
ir apsigyveno Guelph mies
telyje. Čia privatinėje li
goninėje tlrtbb kaip ‘slaugėj 
- sanitarė pagal privalorhųl3 
sutartį. Jų baigusi, persi
kėlė gyventi į Hamiltonų 
ir čia išgyveno apie 35 
metus. Šv. Juozapo ligoni
nėje atliko medicinos rei
kalaujamų stažų, išlaikė 
valstybinius egzaminus ir 
atidarė savo privatu gydy
tojos kabinetų.

Kiek vėliau, nusipirkus 
namus, jame dirbo gydyto
jos darbų iki iškeliavo am
žinybėn.

Dr. Ona Valaitienė tu
rėjo daug pacientų iš lie
tuvių tarpo ir, mokėdama 
vokiečių ir slavų kalbas, 
turėjo daug kitataučių pa
cientų.

Jos mediciniškas patar
navimas buvo ypatingai rei~ 
kalingas ir svarbus lietu
viams, pradėjusiems čia 
gyventi ir dar menkai mo
kantiems šio krašto kalbų. 
Ilgas ir įtemptas profesinis 
darbas labai paveikė jos 
sveikatų. Prie to dar prisi
dėjo jos giminių nelaimės 
ir mirtys. Pradžioje neteko 
tragiškai mirusio jauno se
sers sūnaus Raimondo, po 
to 8 metais jaunesnės savo 
sesers dr. Sofijos. Kiek vė
liau, vėl neteko abiejų sa
vo tetų: prof.dr. Tumėnie-

A.a. DR. O. VALAITIENE su savo vyru JERONIMU

nės ir pulk.Žilio žmonos, 
galiausiai ir paties pulk. 
Žilio, svainio. Galiausiai 
mirė kitas svainis- Jonas 
Rimkevičius. Visi iškeliavo 
iš šio pasaulio gyvendami 
Chicagoje.

Jos vyro Jeronimo mir
tis 1984 m. visai palaužė 
jos sveikatų.

|chicago|
LIETUVIŲ-LATVIŲ KULTŪ
ROS FESTIVALIS 
CHICAGOJE

Vienas iš retesnių kultū
rinių įvykių Chicagoje buvo 
Lietuvių-Latvių Festivalis 
surengtas vietiniame De 
Paul katalikų universitete 
lapkričio 7-8 dienomis. Čia 
vyko įvairi programa, susi
dedanti iš kultūrinio pobū
džio paskaitų, parodų, liau
dies meno demonstravimo 
ir folklorinių ansamblių pa
sirodymu.

Pagrindiniu įvykiu čia 
buvo šeštadienio vakare 
Stuart Hall įvykęs Bostono 
"Sodauto" ir Bostono "Kolib
ri" ansamblių koncertas, 
sutraukęs apie 400 žmonių.

Bostoniečiai lietuviai, 
kurie, jau vięnų ..kartų yra 
pasirodę Chicagos Jaunimo 
Centre, čia pademonstravo 
lietuvių senųsias dainas, 
muzikų ir šokius platesnei 
publikai. Jie atliko maž
daug valandos programų 
su 18 žmonių, dar gana 
jauno amžiaus vyrų bei mo
terų, pasišventusių muzikai 
ir dainai. "Sodauto" pasiro
dymas buvo įdomus ir pub
likos Šiltai priimtas.

Latvių ansamblis "Kolib
ri" gerokai mažesnis - tik 
8 žmones - tačiau jie vis- 
kų atliko grynai koncerti
nėje formoje - stovėdami 
ar sėdėdami vietoje ir nau
dodami mikrofonus. Jų pa
sirodymo pobūdis buvo kiek 
kitoks - dauguma jų muzi
kos ir dainų kūriniai buvo 
harmonizuoti, taigi, pra
radę savo autentiškų formą.

Labiau pažymėtinu įvy
kiu buvo ir garsiosios ar

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA

.9?A*LA_U_S!VJ5_ H*LA_UJ*.U

D D E* C U E* D INSURANCE &
U R L u n t fl REAL ESTATE brokers

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja- V* DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ 

/Darbo valandos: 9 v.r. r 7 v. v. t ioUtadioniais 9 v.rr f- 12 v.p.p.
Narys of’’Batter Business** Būro

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I 

533-1121 (416) 822-8480
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS * 

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DR AU DA-INSURANCE
Walter Dauginis Insurance Broker Limited 
1613 Bloor St. West, Toronto , Ont. M6P 1A6

K Bačėnas ALL SEASONS TRAVEL, B.D. 
ai c w Visais kelionių reikalais

Toronto om ' b*1 ’"•M* *■**«•
»pias ' T«l. 533-3531

Lietuvoje liko brolis 
Jonas su šeima, jų tarpe 
brolio dukra dr. Kristutė.

Miela, gerbiamoji Dak
tare, ilsėkis ramybėje šalia 
savo vyro Jeronimo, toli 
nuo gimtojo krašto, bet 
svetingoje Kanados žemėje.

Z. Pu 1 i anauskas 

MONTREALIO SKAUTŲ STOVYKLOS STABAS 1986 m. VASARĄ. 
Iš kairės: A. PIEČAITIS — adjutantas, V. LUKOŠEVlČlŪTĖ — ad
jutante, J. JONELIS — viršininkas, A. KLIČIŪTĖ—STAŠKE VIČIE — 
NĖ - viršininkė, R. VALINSKAS - ūkvedys, J. VALIULIS - sk.
draugininkas. Nuotr. R. Otto

**********
JAU LAIKAS UŽSISAKYTI KALĖDINIUS IR 

NAUJŲJŲ METŲ SVEIKINIMUS. Galima pranešti "NL" 
Redakcijon telefonu arba prisiunčiant paštu. Iš anksto 
užsisakydami .palengvinate mums darbų!

Iš anksto dėkojame. "NL"
**********

cheologės iš Kalifornijos 
dr. Marijos Gimbutienės 
paskaita, o taip pat ir žy
maus fotografo kun. Algi
manto Kezio foto paroda.

Gal buvo atsitiktinumas, 
bet lapkričio mėn. 7 d. 
vakare lietuvių "Čiurlionio" 
galerijoje Jaunimo Centre 
buvo atidaryta dešimties 
latvių dailininkų meno paro
da. Tokio pobūdžio rengi
nys buvo pirmasis lietuvių 
tarpe. Bendrai su latviais 
iki šiol nebuvo bendrauja
ma ir šie bendri pasirody
mai, reikia manyti, nebus 
paskutiniai.

"Chicago Tribune" dien
raštis Lietuvių-Latvių kul
tūrinį Festivalį pristatė, 
kaip yįęnų iš ^ svarbiausių 
to sa.yaitgą)io'įvykių Chica
goje.

© LIETUVIŲ OPERA pri
mena ir prašo visus, kurie 
dar negrąžino Operos lai
mėjimų bilietų šakneles, 
jau dabar siųsti Operos ad
resu. Penki laimingieji bus 
išrinkti lapkričio 22 d. O- 
peros Baliaus metu, Tauti
niuose Namuose.

montreal

RĖMĖJO PRENUMERATĄ ATSIUNTĖ:
A. Sakalas, B. Mozūras (2 m.), P. Bendikas, K. Du

bauskas, K. Shiller, P.J. Žukauskai, A. Paškevičius, E. 
Senkuvienė, kun. St. Šileika, M. Grinkus, S. Dalius, Ig. 
Ramonas.

RĖMĖJO PRENUMERATĄ IR AUKĄ:
K. Agurkis - $ 15; po $ 5,- J. Cypas, V. Baršauskas; 

$ 10.- J. Krujelskis.

ATSIUNTĖ AUKĄ:
$25, - T. Čipkienė; $50,- Z. Pulianauskas; Sudbury 

Žvejų ir Medžiotojų Klubas "Geležinis Vilkas" - $ 14. 
Grųžino Šerus:

Stasys Dalius - 3 šėrai.
VISIEMS - NUOŠIRDŽIAUSIAS AČIŪ. "NL"

• TAUTOS FONDUI auko
tojų sąraše buvo praleista 
A.ir L. GRIGELIU pavardė 
su $15,- auka, Onos Čeč- 
kauskienės sesutei Lietuvo
je mirus.

Apgailestaujame klaidų 
ir dėkojame.

Tautos Fondo 
Atstovybė Montrealyje

JUŠų FINANSŲ PLANAVIMO PATARIMAI 
---------------------------:---------------------------------------------------- .•■■•J'. 
PERKELIANT ATSKAITYMUS, GALIMA SUTAUPYTI 
PINIGŲ
4. Yra keletą situacijų, kuomet galima šeimoms, pragy
venančioms iŠ vienos algos lengvai sutaupyti mokesčių 
mokėjime, naudojant visas joms priklausančias atskaityk 
mų jS&Fkėlimo galimybes. - - ' #

Prie leistinų perkėlimų priklauso investavimo pajamų, 
darbo invalidumo (disability), amžiaus ir išlaidų mokslui 
atskaitymai.

Pav., mokesčių mokėtojas normaliai turi teisę be 
mokesčių investuoti $1.000. Tačiau, jeigu asmens paja
mos yra pakankamai žemos, šis atskaitymas tikrumoje 
yra "prarastas", nes asmuo vistiek nemoka už juos mo
kesčius. Dalis investavimo atskaitymų gali būti perkelti 
tam šeimos nariui, kurio pajamos yra didesnės.

Sakysim, kad vienas šeimos narių uždirba $30.000, 
o kitas uždirba tik keletu tūkstančių. Kiekvienas - vyras 
ir žmona - taip pat gauna už investacijas po $1.000 at
skaitymo. Tuomet, gaunantis $30.000 algų, gali užrašyti, 
perkeldamas sau atskaitymus iki po $1.000 nuo federaii- 
nių ir nuo provincinių mokesčių. Tiksli suma, leistina 
atskaityti, yra apskaičiuojama, naudojant formulę; pri
klauso nuo vieno asmens investavimo pajamų ir uždarbio.

/Žiūr. Peter SODO patarnavimų skelbimų 8 psl./

GUY
ROOFER------COUVREUR

7725 George LaSalle
eriousias patarėjas ir darbo atlikėjas stogodengys 
UY RICHARD, kuris jau seniai Lietuviams patarnauja.



montreal
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PARENGIMŲ KALENDORIUS:
• GRUODŽIO 14 d., AV 
parapijos salėje, po 11 vai. 
pamaldų KLK Moterų D- 
jos renginys, dalyvaujant 
muz. Vaclovui POVILONIUI

• LAPKRIČIO 22 d., 7 vai. 
v., AV Parapijos Salėje - 
"Baltijos" Vajaus Užbaigi
mo Vakaras.

o LAPKRIČIO 29 d., 6 vai. 
v., AV Parapijos salėje - 
L.K.Mindaugo Šaulių Kuo
pos 3O-ties metų sukakties 
minėjimas - banketas. Me
ninėje dalyje- Montrealio 
Vyrų Choras.

• LAPKRIČIO 23 d.- Šv. 
Kazimiero Parapijos meti
niai PIETŪS. Pradžia 12 
vai.

o GRUODŽIO 12-13-14 d.d 
Šv.Kazimiero Parapijos

BAZARAS, su PIETUMIS 
paskutiniųjų Bazaro dienų.

• GRUODŽIO 31 d.- NAU
JŲ METŲ sutikimas AV 
Parapijos salėje. Rengia 
Parapijos Komitetas ir Šv. 
Onos Draugija.
*************************
• "NL" nr.45, deja, pasie
kė mūsų skaitytojus pavė
luotai, nes, pasikeitus Paš
to įstaigoje inspektoriams, 
buvo pertvarkomas ekspe
dijavimo metodas ir nr.45 
turėjo būti iš naujo perpa- 
kuotas, nors viskas buvo 
laiku paruošta išsiuntimui. 
Tikimės, kad inspektoriai 
nesikeis perdažnai... "NL"
• O.ČEČKAUSKIENĖS sese
riai a. a. M. Survilienei ir 
L.ČEČKAUSKO sesers sū
nui a.a. dr. J.Diktantui 
abiems Lietuvoje mirus, 
užjausdama aukoja $25,- 
"Nepriklausomai Lietuvai" 
Teodora ČIPKIENĖ.

Dėkojame. "NL"

• į "RAMUNĖLIŲ" su
kaktuvinį koncertų Otta- 
woje iš Montrealio buvo 
nuvykęs ir nemažas būrys 
montrealiečių: Aug.ir O. 
Mylės, A.ir S.Staškevičiai. 
Silvija Piečaitienė, R.ir 
A.Ottai, J.ir R.Piečaičiai, 
A.ir M. Beniušiai, G.ir A. 
Nagiai, A.ir I.Kilčiai, Br. 
Rudzevičienė.
IŠLEISTUVĖS

Lapkričio 14 d. Petrui 
STYRAI ir jo žmonai Al
binai jų namuose surengė 
išleistuves būrys draugų 
ir kaimynų. Dalyvavo 27 
svečiai.

P.ir A.Styrai išsikelia 
į Hamiltonų, kur nusipirko 
namus. Jų abi dukterys - 
daktarė ir ekonomistė-

LIETUVOS KARALIAUS MINDAUGO SAULIŲ KUOPA PRIEŠ 25 METUS SAVO JUBILIEJINĖJE ŠVENTĖJE 
Šiemet į au 30—toji suk akt i s. Šaul i ai sąžiningai per tą I aiką netik vykdė savo programas , bet ir reik šm ingai 
talkininkavo įvairiomis progomis eilei kitu organizacijų. Tony’s Photo Studio

gyvena Toronte.
Išvykstantiems įteikė 

gražų sieninį laikrodį atmi
nimui ir maloniai praleido 
vakarų.

• LUKOŠEVIČIŪTĖ Ina, 
buvusi montrealietė tęsia 
toliau studijas, ruošdama 
Masterio laipsnį iš kliniki
nės farmacijos. Toronto 
Universiteto Farmacijos 
Fakultetas paskyrė Inai 
"Norman Aronson" vardo 
$ 5.000,- stipendijų, kurių 
finansuoja SYNTEX vaistų 
kompanija.

Ji, kaip buvo rašyta, 
susižiedavo su Morkum 
Sungaila - buvusių montre
aliečių dr.J. ir A. Sungailų, 
sūnum. Tad montrealie- 
čiai vėl artimai susitiko- 
Toronte. Vestuvės numa
tomos šių vasarų.

Sveikiname!

» Sol.Gina ČAPKAUSKIE- 
NĖ lapkričio 14 d. dainavo 
Montreal North surengtame 
specialiame parlamentaro 
M.Paul L a 1 o n d e 40 
m.liberalų partijoje darbo 
sukakties pagerbime. Minis- 
terė Louise R o b i c pa
sakė kalbų.

Grojo 3 žmonių orkes
tras, kuriam akompanuo
jantį sol. G.Čapkauskienė 
padainavo keletu dainų. 
Pagerbime dalyvavo ir min. 
Carlo Rossi (oppos.)

Publikoje matėsi net 
24 lietuviai.

« Muz.Vaclovas POVILONIS 
neseniai pasitraukęs iš Lie
tuvos, atliks programų KL 
KMoterų D-jos Montrealio 
Skyriaus metiniame rengi
nyje.

Jis ne tik dainuoja, 
bet ir sau akompanuoja 
gitara, akordeonu ir piani
nu.

NEPAPRASTAS ŠVENTINIS 
VARGONŲ KONCERTAS

Vengras Xavier VAR
NUS, pagal kritikus, yra 
fenomenalių gabumų jaunas

22 m.amžiaus vargonų mu
zikos atlikėjas. Jis gavo 
nepaprastai gerus įvertini
mus Budapešte, Leipzige, 
Vienoje, Paryžiuje, Montre- 
alyje. Gruodžio 13 d., 8 
vai. jis atliks koncertų di
džiaisiais vargonais St.Jean 
Baptiste bažnyčioje (kam
pas Rachel ir Henri-Julien 
gt.) Montrealyje. Tame 
koncerte sol. Gina ČAP- 
KAUSK1ENĖ dainuos Moz- 
zarto "Tu virginum corona" 
ir "Aleliuja". Bilietai- $6,- 
pensininkams ir studen
tams - $4.

STANDARD PETER SODO

profesiniai patarnavimai finansų reikalais;
Annuities, R.R.S.P., Life Insurance, Group Pension, 
Finansų ir mokesčių planavimas .

4150 St. Catherine St. West, Suite 330 Tel. Bus.: 937-4294
Westmount, Quebec H3Z 2Y5 Res.: 255—5579

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS r-
C. I. B.

GAISRAS * AUTOMOBILIAI * ATSAKOMYBĖ ‘ GYVYBE

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD MONTREAL. QUE. HIX 1L7

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

1475 DE SEVE ST. MONTREAL QUE H4E 2A8 Tel: 766-5827; 766-5830

SKYRIAI: 3907 A ROSEMONT Blvd, ir SV. KAZIMIERO P-|a

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAI virš $ 19,000,000; REZERVAS virs $600,000.

MOKA UŽ:
CERTIFIKATUS ... 8Fz% TAUPYMO -special .. 6 %
TERM. INDĖLIUS: TAUPYMO - su Gyv. dr. 5%%

1 metų................. 7%% TAUPYMO- kasdieninis 5 %
180 d.- 364 d........ 7/2% EINAMOS....................... S %
120 d. -179 d. ... 7%% PENSIJŲ - RRSP term. 8% %

30 d.-119 d. ... 7 % PENSIJŲ- RRSP taup. 6% %

IMA UŽ:
NEKILN. TURTO nuo 9%%, ASMENINĖS nuo 10%%

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA "LITE”

KASOS VALANDOS

1475 De Seve Rosemont Sv. Kazimiero

Pirm. Antr. Treč. 9:00—3.00 ----------
Ketvirtadieniais 12:00 — 8:00 4:00—8:00
Penktadieniais 10:00 — 6:00 2:00 — 6:00
Sekmadieniais 10:30 - 12:30 ------------ 10:30-12:30

Vasaros sezono laiku nuo GEGUŽĖS 15 d. iki SPALIO 15 d. 
SEKMADIENIAIS “LITAS” bus uždarytas.

RESTORANAS
KOSCflS

Įvairūs gėrimai

Specialybė - "BROCHETTERIE” -

Mėsa kepta ant iešmo. Vėsinama salė.

Priėmimų salė 2-me ‘aukšte, talpina apie 120 asmenų, 
tinkama banketams, vedyboms ir kitiems susibūrimams.

6201 Bannantyne, Verdun
(coin Allard corner)

768-2707 - 768-9189

e Automobilių nuoma 
e Naujų ir vartotų 

pasirinkimas 
e Pardavimas ir 
e Aptarnavimas

5987 Verdun Ave., Verdun, P. Q. H4H 1M6 
Tel.: (514) 768-2551

Dr. Gaetan BERARD, D.M.D.
Dantų gydytojas — chirurgas 
466 A. boul. dės Laurentides 
Pont Viau, Laval, H7G 2V1

(Prie boul. Concorde )
Skambinti Te| : 662—1177

MONTREAL ENTERPRISES Ref d
DRAUDIMO AGENTŪRA

6495 — JSth Avenue, Montreal Hl T- 3 A6

TfL. 727-3 120«m»y 376 -378 1

Albertas N O K K E L I 0 N A S , BIA. G.S.£., LB.

D.N. BALTRUKONIS 
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavimas 
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

445 Jean Talon W. Suite 305,Montreal, P.Q. H3N1R1

Tel. Business: 273-9181 * Residence : 737-0844.

Dr. J. MALISKA
D. p. S.

PANTU GYDYTOJ AS-CHIRURGAS
1440 St. Catherine St. W.
Suite 600,. Montreal. P.Q.

Tel. But.: 8M-S235
Namu: T81-4875

Dr. Philip Stulginskį
D.D.S.

Dantų gydytojas - chirurgas
MM Csntrate, coin opmor 4So avo. 

•uito 20S. 3S4-4SM

Tel: 364-4658

Komercinio, privataus tarto, aatomoAi/«V 
atsakomybės, pyvyH* draudimai

A ji e n J

M. CUSSON R. GENDRON VAISTINĖ

Atidaryta kasdien nuo 9 vai. r. iki 10 vai. v. 
Šeštadieniais : nuo 9 vai. r. iki 9:30 vai. vdk. 

Sekmadieniais : nuo 10 vd. r. iki 9:30 vai. vok.
GREITAS , NEKAINUOJANTIS PRISfAtYMAS 

7635 Central St. Ville La Salle, P.O- H8P 1L2
Tel.: 366-9742 ir 365-0505

WAWELLENKŲ CUKRAINĖ
Gateaux • Biscuits 
Gateaux au fromage 
Pam • Cafė 
Meilleurs beignes 

(Ponchki)

įvairūs pyragaičiai 
Spurgos 
Sausainiai 
Aguoniniai Ir kitokį 
pyragai

2524, Ontario E.. Mtl 524-3348

PRISTATO VESTUVĖMS IR KITOMS PROGOMS

Dr. A. S- POPJERAITIS
B.A. M.D. C.N. M.Sc. L.M.C.C F.R.C.S. (c)

MEDICAL ARTS BUILDING, 1538 Sherbrooke St. W. Sulti 215,
Montreal, P.a TEL: 931-4024

NOTARAI

J. BERNOTAS - RŪTA POCAUSKAS
SUITE 2039, SUN LIFE BUILDING

1155 , rue METCALFE, Montreal, Que., H3B 2V6
Tel. 14) - 871-1430

’’ADAMS” RESTORANAS
7633 La Salle Blvd. , LA SALLE , P-Q. 

Tel.: 365-8666
Sav. Ona Voroninkaitienė “Smoked meat” specialistė

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

8 psi.

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS & C0TĖ REALTIES 

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TOIVl'V' I PORTRAITS
■ » I PASSEPORT - COMMERCIAL

PHOTO Į VARIAGE -WEDDINGS 

STUDIO?5220 Queen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

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

TRAM QUEBEC SIDINGS LTD

ALIUMINI J AUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINI JUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS
Sevininaae : JOHN QSKOWICZ 

3351 B ei ei r St., Meetreelf Owe., H2A 2A5 
Telefonas721-9496

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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