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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
(h.n )

PREZIDENTĖ AQUINO 
LAIMĖJO

Filipinų prezidentės Co
razon Aquino naujoji kons
titucija priimta didele bal
su dauguma. Oficialūs bal
savimo rezultatai bus žino
mi tiktai už savaitės, bet 
jau dabar politiniai stebėto
jai ir žurnalistai teigia, 
jog virš 75% balsavo "TAIP,, 
pasisakydami už naująją 
konstituciją, tuo pačiu pa
sisakoma ir už arba prieš 
naująją prezidentę. Aquino, 
pasirodo, yra labai populia
ri visame krašte.

Naujoji konstitucija su
mažina prezidento galią, 
atstato dviejų rūmą parla
mentarinę sistemą, drau - 
džia kariams veltis politi- 
nėn veiklon 'ir praplečia 
žmogaus teisią garantijas. 
Aquino liks prezidento pa
reigose iki 1992 metą bir
želio 30 d., kai pagal naują, 
konstituciją, įvyks sekantys 
prezidentiniai rinkimai. Rin
kimai praėjo gana ramiai, 
pagal filipiniečių mastą, 
nes komunistinią sukilėlių 
buvo nužudyti tiktai 9 as
menys ir vienas žuvo tarpu- 
savėse muštynėse.

DAR APIE PAGROBTUO
SIUS ĮKAITUS LIBANE

Kaip rašėme praeitame 
"NL" numeryje, Libane ir 
jo sostinėje Beirute nera
mumai nesibaigia ir padė
tis vis labiau panašėja į 
tikrą chaosą. Sąmyšiu pasi
naudodamos įvairios tero
ristą grupės ne tiktai žudo 
brolžudiškose kovose vieni 
kitus, bet taip pat grobia 
kitą valstybią piliečius. Jau 
minėjome, kad Anglikoną 
bažnyčios pasiuntinys Terry 
Waite dingo ir buvo baimi
namasi, jog jis suimtas ir 
pats tapo įkaitu. Žinia pa
sitvirtino. T. Waite, kaip 
Beirute teigiama, esąs su
imtas vienos kraštutinią 
musulmoną teroristą grupės. 
Laikraštį leidžiant, dar nė 
viena grupė nebuvo atsilie
pusi. Tačiau kita teroristą 
gauja, kuri pagrobė 4 ame- 
rikiečią universiteto Beiru
te profesorius, jau atsiuntė 
reikalavimą, kad būtą pa
leisti iš Izraelio kalėjimą 
400 suimtą palestiniečią 
laisvės kovotoją. Izraelio 
vyriausybė tuojau pat tokį 
reikalavimą atmetė. Izrae
lio krašto apsaugos min. 
Yitzak Rabin pareiškė, kad 
Izraelis rūpinsis tiktai savo 
piliečią likimu. Kiek žino
ma, arabą pogrindininkai 
Libane šiuo metu laiko 
suėmę tris Izraelio karius 
ir tris Libano žydus. 1985 
m. gegužės mėn. tas pats 
Rabin iškeitė net 1,150 
suimtą palestiniečią už 
3 paimtus nelaisvėn Izrae
lio karius.

O Hamburgo žurnalas 
B1LD paskelbė, kad už 
du Beirute pagrobtuosius 

Vakarą Vokietijos įkaitus 
ir anksčiau minėtus 4 pro
fesorius reikalaujama net 
50 milijoną amerikietišką 
dolerią. Vakarą Vokietijos 
vyriausybė pranešė, jog a- 
pie tokį reikalavimą nieko 
nežino. Paskutiniame komu
nikate grobikai grąsino vi
sus įkaitus sušaudyti, jeigu 
ją reikalavimai nebus paten
kinti.

O VISDĖLTO IZRAELIS 
VIRĖ IRANO AFEROS 
k ošę

JAV senato žvalgybos 
komitetas (U.S. intelligence 
committee) š.m. sausio 
mėn. 30 d. paskelbė savo 
apklausinėjimo bei tyrinėji
mo davinius apie nelegalią
ją gi nl.lą^ pardavimo Iranu i 
aferą." idvraporto pagrindi- ’ 
nė išvada: Izraelis buvo 
visos Irano ir Contras afe
ros "akušerė" (midwife), 
kuri tą prekiavimą ir sugal
vojo, ir padėjo įvykdyti. 
Izraelio vyriausybė tuojau 
pat kaltinimo užsigynė. 
Bet jau š.m. vasario mėn. 
2 d. Izraelio parlamentari
nė komisija ėmė (už užda
rą durą) apklausinėti įtaria
muosius. Knesset'o gynybos 
ir užsienių reikalą komi
teto pirm. Abba Ebban pa
reikalavo iš ministerio pir
mininko Shamir'o raštiško 
pasiaiškinimo, kokį vaidme
nį vaidino Izraelio valdžia 
tame Irano-Contras skan
dale. O kaltinimai, kuriuos 
paskelbė JAV senato komi
sija, štai kokie: l)Kai 1985 
m. gruodžio mėn. JAV ir 
Irano pasitarimai suiro, nes 
JAV nenorėjo duoti ginklą 
už įkaitus, Izraelio užsienių 
reikalą ministerijos direkto
rius David Kimche ragino 
derybas tęsti; 2) Anksyves- 
nio Izraelio min. pirm. Pe- 
res'o patarėjas antiteroris- 
tiniams reikalams admiro
las Nir pirmasis pasiūlė 
amerikiečią pulk. Įeit. 
North (kuris buvo atleistas 
iš pareigą skandalui paaiš
kėjusi gautus iš Irano pini
gus už parduotus ginklus 
nukreipti į Nikaragvos suki
lėlią CONTRAS rankas; 
3) Izraelis, nežiūrint visą 
laiką kartojamą paneigimą, 
davė tiems patiems CONT
RAS didelį kiekį sovietinių 
ginklą; 4) Izraelis visą lai
ką rėmė Iraną, kovojantį 
su Iraku. O jau nuo 1985 
m. gegužės mėn. Izraelio 
pastagomis ir Amerika 
buvo prikalbinta remti Ira
ną. Tai padaryta per JAV 
National Security Council 
patarėjo Michael Ledeen'o 
pasitarimus su Peres, nežiū
rint JAV valstybės sekreto
riaus George Shultz'o įspė
jimo, kad Izraelio intere
sai esą skirtingi nuo Ame
rikos. Pirmieji ginklai Ira- 
nui buvo amerikiečią pa- 
siąsti 1985 m. rugpjūčio 
mėn. 30 d.; 5) FBI taip 
pat tiria, kas atsitiko su 

didžiuma 27 milijoną dole
rią, kuriuos kongresas buvo 
1985 m. patvirtinęs, kad 
jie būtą sunaudoti parėmi
mui ne ginklais, CONTRAS 
dalinią, kovojančią prieš 
prokomunistinį Nikaragvos 
režimą.

New York Times rašo, 
kad didelė dalis tą pinigą 
paslaptingai dingo ir neįma
noma nustatyti kur. Šis 
senato komisijos praneši
mas tiktai dar labiau pa
tvirtina faktą, kad dabarti
nę JAV užsienio reikalą 
politiką nustato ne pati 
Amerika, bet suinteresuoti 
kitą valstybią ir kitų inte
resą sluoksniai. Kad daugu
ma ją randasi Izraelyje 
- labai akivaizdu.

KREMLIAUS GANDAI IR 
NE GANDAI

Š. m. sausio gale įvyku
siame sovietą komunistą 
partijos centrinio komite- 
tp^s’.ivažiav.mę, kuris truko 
dvi dienas ir kuriame daly, 
vavo 300 atstovą, buvo 
suteikta Gorbačiov’ui dau 
giau galios tvarkant visaga
lį komunistą partijos sekre
toriatą, bet nepaskelbta nie
ko sensacingo, nei ypatin- 

’ gai reikšmingo. Pavyzdžiui, 
plenumo rezoliucijose visai 
neminimas prieš keletą die
ną Gorbačiov'o pasiūlytasai 
partijos komitetą rinkimą 
"sudemokratinimas", lei
džiant išstatyti daugiau 
negu vieną kandidatą ir 
balsuoti slapta. Atrodo, 
partija tokiam "buržuazi
niam" žingsniui dar nepri
brendo. Iš pareigą atleista 
visa krūva didesnią ir ma- 
žesnią partijos "bosiuką". 
Kaikurie iš ją atleisti už 
kyšiu, ėmimą bei sukčiavi
mą. Ją tarpe minimas ir 
Brežnev'o žentas. į parti
jos sekretoriato postus Gor
bačiovas paskyrė savo šali
ninkus. Tuojau po suvažia
vimo žurnale "Nauji laikai" 
pasirodė buvusio Brežnev'o 
globotinio Alexander Bo- 
vin'o parašytas žiaurus 
straipsnis prieš Brežnev'ą. 
Jame Brežnev'as kritikuo
jamas už asmenybės kultą 
ir norą tapti savo paties 
paminklu, o Kruščiov'as 
už tai, kad jis esą išdavęs 
savosios kartos geresnės 
ateities viltis.

PRANEŠA ALT A:

PAGERBTAS ALT PIRM. T. BLINSTRUBAS, SULAUKĖS 
80 METŲ

Amerikos Lietuvių Tarybos valdyba sausio 16 d. turė
jo posėdį savo būstinėje Chieagoje. Posėdį pravedė pirm. 
Teodoras Blinstrubas.

... K. Oksas, Pavergtų Tautų komiteto Chieagoje pir
mininkas, painformavo apie planus paminėti Pavergtų 
Tautų savaitę.

Baigiantis posėdžiui, Gr. Lazauskas visų vardu pasvei
kino pirmininką Teodorą Blibstrubą, sulaukusį 80 metų 
amžiaus suskaktį, ir jam įteike menišką žymenį, kuriame 
buvo išgraviruoti žodžiai: "Didžio pasišventimo visuome
nininką, Amerikos Lietuvą Tarybos pirmininką Teodorą 
Blinstrubą, švenčiantį 80m. amžiaus sukaktį, nuoširdžiai 
sveikiname, linkėdami dar daugelį metų dirbti pavergtos 
tėvynės "Šviesesniam rytojui”. Visi posėdžio dalyviai 
sugiedojo jubiliatui "Ilgiausių metų".

Atstačius Lietuvos nepriklausomybę, Šiuose rūmuoseį vyko seimas, 
1920 m. Vėliau juose buvo įsikūrusi ’‘Aušros’’ Mergaičių Gimnazija.
MIRĖ PROFESORIUS? 2SL ANTANAS MACEINA (

Tačiau Vakarą spauda 
^blausiai ištrimitavo Mask
voje paklidusius gandus 
apie netrukus įvyksiančius 
nuostabius dalykus, kurie 
nustebinsią pasaulį. O tai 
būsianti visuotinė amnestija, 
pagal kurią būsią paleisti 
laisvėn politiniai kaliniai. 
Kiek, kurie ir. kada bus 
paleisti, gandonešiai nesako. 
Tačiau prasprūdo žinelė, 
jog būsią paleisti tik tie 
kaliniai, kurie sutiks išvyk
ti iš Sovietą Sąjungos. Tai
gi, savam krašte negalės 
jie gyventi laisvi. Ne be 
reikalo tuos išpūstus gan
dus disidentas Ščaranskis 
laiko tiktai propagandiniu 
burbulu ir įspėja vakarie
čius jais perdaug nesi
džiaugti. Ščaranskio nuomo
ne, Gorbačiov'as labai sten
giasi’ laisvajam pasauliui 
pasirodyti liberaliu humanis
tu, gudriai manipuliuoda
mas ir panaudodamas savo 
naudai naivią vakarietiškų 
spaudą. O visdėlto, kažkas 
Maskvoje verda. Kas - pa
aiškės netrukus. Tuo tarpu 
kita Kremliaus taikos antis 
jau nugaišo: Afganistane, 
kaip praneša amerikiečią 
AP žinią agentūra, sovie
tai nė nemano laikytis 
savo pačią ištrimituotą pa
liaubą. Sovietą lėktuvai 
tebedaužo Afganistano kai
mus ir tebežudo afganista
niečius.

Prof. dr. A. Maceina savo bibliotekoje.

Savo gimtadienyje, sausio 
mėn.27 d., Vakarą Vokie
tijoje mirė Antanas Macei
na. Šalia filosofinią knygą, 
jis yra parašęs ir poezijos 
Antano Jasmanto slapyvar
džiu.

Jo eilėraščią rinkinys 

Šiame valdybos posėdyje, be minėtųjų, dalyvavo dr. 
J. Valaitis, dr. L. Kriaučeliūnas, inž. V. Naudžius, dr. V. 
Dargis, M. Pranevčius, P. Bučas, adv. A. Domanskis, D. 
Danilevčiutė- Dumbrienė ir kun. J. Prunskis.

VASARIO 16 MINĖJIMAI

Mūsų tautinės šventės - Vasario 16-tos-minėjimams 
stropiai ruošiamasi. Chieagos pagrindinis minėjimas bus 
vasario 15 d. 2vai. p.p. Marijos Aukšt. mokyklos salėje. 
Pagrindinis kalbėtojas - iš Washington’o atvykęs Valsty
bės sekretoriaus pavaduotojas Žmogaus Teisėms Richard 
Sehister. iš lietuvių kalbės atskridęs iš Kalifornijos prof, 
dr. Feliksas Palubinskas.

Meninę programą atliks Dainavos ansamblis ir šokių 
grupė Spindulys. Minėjimą ruošia Chieagos Lietuvių Taryba 
kurios pirmininkas yra Vladas Šoliūnas. ALTO Centro valcy 
bos vicep. dr. L. Kriaučeliūnas vasario 15 d. vyksta į 
Clevelandą, Ohio, kur minėjime pasakys kalbą.

ALTO Centro valdyba lietuvių Radijo valandėlėms 
išsiuntinėjo Vasario 16 d. progai įkalbėtas juosteles lietu
vių ir anglų kalbomis. Lietuvių kalba įkalbėjo ALTO 
pirm. T. Blinstrubas ir M. Marcinkienė, anglų kalba įkal
bėjo garbės gen. konsulas V. Kleiza ir inž. A. Rudis. 
ALTO skyriams išsiuntinėjami lankstinukai lietuvių ir 
anglų kalba. Vedamas susirašinėjimas su JAV Kongreso 
nariais dėl Vespk) 16 d. minėjimo Kongrese.

"Gruodas" 1965 m.buvo at
žymėtas Lietuvią Rašytoją 
Draugijos premija.

Prof.dr. A.Maceina buvo 
gimęs 1908 m., sausio mėn. 
27 d., Bagrėną km., Ašmin
tos valsč., Marijampolės 
apskrityje.
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P.S. Bendradarbiu ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, gražinami tik 
is anksto susitarus. Ui skelbimų turinį redakcija arba 
leidykla neatsako.

PRANEŠA ELTA 

EUROPOS TARYBA PASMERK I A 
PABALTIJO VALSTYBIŲ ANEKSIJĄ

Š. m. sausio 28 d. 6 vai. vakare, Europos Tarybos 
parlamentarinėje sesijoje. Štrasburge, buvo pradėta svars
tyti Pabaltijo kraštus liečiančią rezoliuciją. Jos išvadoje 
sakoma, kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybės buvo 
Sovietų Sąjungos neteisėtai aneksuotos; kad reikia nuola
tos atkreipti laisvojo pasaulio dėmesį į šią tebeegzistuo
jančią problemą, ir kad Pabaltijo klausimas turi būti 
viena pagrindinių tarptautinio dialogo temų, ypač tarp 
dviejų didžiąją galybių —Jungtiniu Amerikos Valstybių ir 
Sovietu Sąjungos., Rezoliucija kviečia Europos Tarybos 
narius kelti Pabaltij klausimą Vienoje vykstančioje Euro
pos Saugumo ir Bendradarbiavimo Konferencijoje, kurios 
antroji sesija prasidėjo sausio mėnesio pabaigoje ir tęsis 
iki balandžio 11 dienos.

• Parlamentariniuose debatuose kalbėjo 15 atstovų. 
Išskyrus Ispanijos socialistą Miguel Martinez, visi pasisa
kė už rezoliuciją. Martinez paklausė, ar verta kalbėti už 
nebeegzistuojančias valstybes; jam atrodė, kad pokarinė 
Europos tvarka yra realus faktas ir kad sienų pakeitimo 
klausimas - o Pabaltijo kraštų suvereniteto atstatymas 
būtų susijęs su sienų pakeitimu - vestų atgal į šaltojo 
kar>o laikus. Jam atsakė daugelis kitų kraštų atstovų, 
įskaitant socialistus ir socialdemokratus. Jie tvirtino, kad 
laiK0 bėgyje neteisėtumas nepavirsta teisėtumu. Taip pat 
r„l.fėž’ta. kad Helsinkio susitarimai pasisako už taikingą 
sienų pakeitimą. Be to, tuose susitarimuose Sovietų Sąjun
ga pripažino tautų teisę laisvai apsispręsti. Tai reiškia, 
kad Pabaltijo kraštų atžvilgiu Sovietų Sąjungai tereikia 
įgyvendinti jos jau pasirašytas sutartis, ir vienas svarbus 
įtampos židinys Europoje būtų pašalintas. Primindamas 
Sovietų Sąjungai, kad jai reikia įvykdyti jos duotus paža
dus, laisvasis pasaulis nekursto šaltojo karo, bet vykdo 
savo moralinius įsipareigojimus. Vak. Vokietijos parlamen
taras, krikščionis demokratas Klaus J tiger, savo kalboje 
pabrėžė, kad artėjant Hitlerio-Stalino pakto 50-ties metų 
sukakčiai, jis laukia, kad Vak. Vokietijos vyriausybė ofi
cialiai atšauktų šitat paktą ir pareikštų, jog ši sutartis, 
negalioja. Švedijos atstovė, socialdemokrate ponia Huglas 
pareiškė, kad Europos padalinimas yra tragedija, kurioje 
Pabaltijo valstybių likimas vaidina ypatingai šiurpų vaid
menį. Ji paragino Pabaltijo klausimą kelti ir Vienos ESB 
Konferencijoje Dei Jungtinėse Tautose. Britų konservato
rių partijos atstovas Europos Taryboje, Sir Frederic Ben
nett pabrėžė faktą, kad redaguojant rezoliuciją, ir prie 
jos prijungtą pranešimą, apie Baltijos tautų dabartinę 
padėtį, tarp visų valstybių ir komisijoje dalyvaujančių 
partinių atstovų neiškilo nesutarimų - visiems rūpestį 
kėlė nuolatinis žmogaus teisių pažeidinėjimas ir atsisaky
mas pabaltiečiams suteikti tautų apsisprendimo teisę. 
(Sir Bennett yra taip pat Europos Tarybos asamblėjos 
prezioento pavaduotojas bei politinės komisijos priminin- 
kas). Europos Tarybai nepriklausančių Europos valstybių 
komisijos pirmininkas, švedas Hugosson, kurio komisija 
buvo atsakinga už rezoliuciją, pareiškė, kad šios rezoliu
cijos redagavimui buvo skirta pakankamai laiko ir ji 
buvo nuodugniai apsvarstyta. Hugosson taip pat paminėjo, 
kad apklausinėjimo metu komisija buvo pakvietusi ir 
Pasaulio Pabaltiečių Santalkos atstovą Europoje, kuris 
atsakinėjo į komisijos narių klausimus ir taip pat pateikė 
savo pareiškimą.

Lygiai 7:30 vai. debatams pasibaigus, prasidėjo balsa
vimas. Rezoliucija buvo vienbalsiai priimta. Šis įvykis 
yra ypatingos politinės reikšmės:

a) Sovietų Sąjunga apklatinama neteisėta Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos aneksija;

b) Is Sovietų Sąjungos reikalaujama, kad ji bematant 
įgyvendintų tautų apsisprendimo teisę Pabaltyje;

c) Europos Tarybą sudarančios valstybės yra įparei
gotos kelti Pabaltijo klausimą Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo konferencijų eigoje, pradedant 
Viena.

Europos Taryba buvo įsteigta 1949 metais. Jai priklau
so dvidešimt viena Europos valstybė: Austrija, Belgija, 
Danija, Didž. Britanija, Graikija, Islandija, Airija, Italija, 
Kipras, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Malta, Olandija, 
Norvegija, Portugalija, Ispanija, Prancūzija, Švėdija, Švei
carija, Turkija ir Vak. Vokietija. Šioje sesijoje dalyvavo 
visų šių valstybių atstovai.

Pabaltijo atstovai Štrasburge buvo: latvis Gunars Mei- 
erovies, estė Nora Morley-Fletcher, ir lietuvis - šio 
pranešimo autorius, Algis Klimaitis, kuris atstovavo 
Pasaulio Pabaltiečių Santalką ir Vyriausi Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetą.

VLIKAS supažindino JAV delegaciją Vienos konferenci
joje su Europos Tarybos priimtos rezoliucijos tekstu.

Z psl

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIAI,
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 69 metų išvaka

rėse Vyriausias Lietuvos išlaisvininio Komitetas ir Tautos 
Fondas sveikina lietuvius visame pasaulyje.

Visų pirma mūsų žvilgsnis krypsta į Sovietų Sąjungos 
okupuotą Lietuvą ir ten gyvenančius mūsų tautiečius, 
nešančius sunkią vergiją jau 47-sius metus.

Mūsų visų didžiausia pagarba ir padėka Tėvynėje pa
grindinių žmogaus teisių gynėjams, kaliniams tolimo istrė 
mimo lageriuose, psichiatrinėse ligoninėse ir kalėjimuose.

Visi gėrimės ir didžiuojamės ok. Lietuvos pogrindžio 
leidiniais - L.K. Bažnyčios Kronika, "Aušra" ir kt., liudi
jančiais nepalaužiamą Tautos ryžtą išsaugoti savo kilnią
sias dvasines vertybes.

VLIKAS daro viską, -kas įmanoma, ok. Lietuvos laisvės 
bylai ginti ir Tautos valstybinio suverenumo atstatymui 
priartinti. VLIKAS ir toliau vykdo 1944 m. vasario 16 d. 
atsišaukime VLIKO pareikštą visiems geros valios lie
tuviams kvietimą, "nusiteikti tarpusavio bendradarbiavimo 
ir vienybės dvasia nelygstamoje kovoje dėl Lietuvos". 
Šio pareisimo siekimą ir toliau vykdykime.

VLIKAS bendradarbiauja ir su pagrindinėmis bendro 
likimo Baltijos tautomis - latviais ir estais - organiza
cijomis. Šio junginio darbo vaisiai buvo 1985 m. SSSR 
teismas Kopenhagoje ir Laisvės Ryžto Žygis Baltijos 
jūra ir Skandinavija ir pernai Vienoje (Austrijoje) demons
tracija už Baltijos tautų laisvę.

Visiems suprantama, kad VLIKO darbams reikia ne tik 
didelio žmonių ir grupuočių ryžto ir pasišventimo, bet 
ir finansines paramos.

Lietuvos laisvinimo veiklai finansuoti pagrindinis lėšų 
teikėjas yra Tautos Fondas. Jo nariai ir rėmėjai savo 
pinigine auka įgalina ELTOS biuletenių leidimą keliomis 
kalbomis, paremti radijo transliacijas į ok. Lietuvą, išlai
kyti Informacijos įstaigą Vvashingtone ir kitus VLIKO 
atliekamus darbus.

Dėkodami Tautos Fondo rėmėjams, prašome visus lietu
vius, ypač vasario 16-tos proga, atsiminti Tautos Fondą 
savo dosnia parama. Kiekviena auka prisideda prie Lie
tuvos laisvės artėjimo.

Su savo sveikinimais norime pakartoti VLIKO 
1944.11.16 deklaracijos Lietuvoje pirmąjį teiginį: "LIETU
VIŲ TAUTOS LAISVĖ IR LIETUVOS VALSTYBĖS NEPRI
KLAUSOMYBĖ YRA TAUTOS EGZISTENCIJOS IR JOS 
VISOKERIOPOS GEROVĖS BŪTINOJI SĄLYGA". Šio pa
reiškimo siekimą ir toliau vykdykime vieningai. Vardan 
tos Lietuvos vienybė težydi!

UŽ TĖVYNĖS RIBŲ G I M U S I O J I
KARTA
Ką rodo Pasaulio lietuvių anketos duomenys.

Prof. dr. Kęstutis Trimakas

Analizuojant Pasaulio Lietuvių Anketą, ypatingas 
dėmesys krypsta į 10-35 m. amžiaus jaunąją kartą. 
Tai už tėvynės ribą gimusioj! karta. Josios tik 2.4% yra 
gimę Lietuvoje.

Iš jaunosios generacijos gauta 933 užpildyty anke
tų, t.y. beveik trečdalis visą Pasaulio Lietuvių Anketų 
(viso gauta 3.078). Ankątyvęsnės, vien jaunimui skirtos, 
studijinės anketos, platintoj pasaulio, lietuvių jaunimą 
kongresų proga, nepasiekdavo nė pusės šios anketos jau
nimo skaičiaus: 1972 m.-435, 1976 m.- 406, 1983 m.-289 
Anos anketos buvo naudingos jaunimo padėčiai nušviesti. 
Šioji anketa dar vertingesnė savo skaičiumi, paliestų sri
čių apimtį bei galimybę, jaunimą palyginti su viduriniąja 
bei vyresniąja kartomis.

Nors buvo skelbtą anketą pildyti nuo 15 m. am
žiaus, gauta «ir iš jaunesniųjų, ypač JAV-iy ir Kanados. 
Užpildžiusieji anketą pasiskirsto pagal amžių: 10-14 m.- 
84 (9.4%); 15-17 m.- 166 (17.6%); 18-20 m.- 123 (13.2% 
21-25 m.- 177(19.0%) ir 26-35 m. -379 (40.6%).

Pagal kraštus (dėl nedidelio jaunosios kartos skai
čiaus kai kuriuose kraštuose, šiame apskaičiavime kai 
kurie kraštai yra sudėti į kontinentus): JAV-460 (49.4%), 
Kanada-181 (19.4%), Australija- 100(10.7%), Europa (Ang
lija ir V.Vokietija)- 95 (10.2%) ir Piety Amerika(Argen- 
tina, Brazilija ir Uragvajus)- 72(7.7%).

Pagal lytį - motery- 56%, vyry - 44%.

Tautinė Sąmonė
Į klausimą, kuo jie save laiko,, atsiliepė 903.IŠ jy 

12% pasisakė esą gryni ‘lietuviai; daugiau kaip trečdalis 
(37%) - daugiau lietuviai, negu gyvenamojo krašto tau
tybės; trečdalis (32%) - lygiai lietuviai, lygiai gyvena-71 
mojo krašto tautybės ir tik 2% - grynai gyvenamojo 
krašto tautybės.

Taigi, didžiuma dauguma (86%) šios jaunosios, ne
be Lietuvoje gimusios kartos žmonių, laiko save dvitau- 
čiais, bendrai paėmus, daugiau lietuviais, negu gyvena
mojo krašto tautybės (vidurkiu 4.7; etninės sąmonės ska
lėje 7 reiškia grynas lietuvis-e; 6-5- daugiau lietuvis ne
gu gyvenamojo krašto tautybės; 4- lygiai, lygiai; 3-2 - 
daugiau gyvenamojo krašto tautybės; 1- grynai gyvena
mojo krašto tautybės).

Jaunesni - lietuviškesnės 
Sąmonės

Jaunesnio amžiaus grupės viršijo jaunosios kartos 
vidurkį (4.7) lietuviškos sąmonės kryptimi: 10-14 m.- vi
durkiu 5.1; 15-17 m. ir 18-20 m. amž. - 4.9. Tuo tarpu 
vyresnės 21-25 m. ir 26-35 m. amžiaus grupės nebebuvo 
daug ką lietuviškesnės (4.5) už tuos, kurie būtų tautiš
kai pasidalinę lygiai per pusę.

Tas pat matosi ir procentuose. Jaunesnėse grupė
se didžiausi procentai (42-47%) buvo ty, kurie turėjo 
daugiau lietuviškos sąmonės, o vyresnėse grupėse/ (35- 

'38%)- ty, kurie buvo etniškai pusiau pasidalinusios są
monės. Šiose vyresnėse grupėse taipogi gausiau (18-19%) 
ty, kurie save laiko daugiau gyvenamojo krašto tautybės, 
jaunesnėse tokių šiek tiek mažiau (11-17%).

Visa tai lyg rodo, kad arčiau vaikystės esąs jau
nimas save laiko labiau lietuviais, negu nuo vaikystės - 
nutolęs ir tuo pačiu į krašto aplinką labiau įsitraukiąs 
bei jos labiau paveikiamas vyresnysis jaunimas, kurio 
bent dalį lietuviškos sąmonės, laikui bėgant, perima gy
venamojo krašto tautybę.

Kraštuose
Anketą užpildžiusi jaunoji karta JAV-ėse (vidurkis 

4.9), Kanadoje (4.7) ir Europoje (4.65) laikė save kiek 
daugiau lietuviais negu gyvenamojo krašto tautybės; Aus-

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS 
REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI ’

Jūsų auka TAUTOS FONDUI garsina Lietuvos laisvės 
bylą laisvame pasaulyje. SeŠiomi s kalbami s ELTOS 
ir radijo žinios nesulaikomai skleidžia informacijas 
įvairiuose kraštuose apie Lietuvos laisvės kovą ir ją 
skatina.

REMKIME TAUTOS FONDĄ, 
aukomis, < darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 
centas artina Lietuvai laisvės aušra.

Aukas ar palikimus siųskime Tautos Fondui: 
TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE, 
18 NORWICH Rd. STONEY CREEK, Ont. L8E 1Z6

tralijoje (4.4) stiprokai krypo į "lygiai-Iygiai" etninę są
monę; Piety Amerikoje (3.7) nuo "lygiai-Iygiai" etninės 
sąmonės vidurkis ėmė svertis gyvenamojo krašto tauty
bės link. Jaunosios kartos lietuviškasis sąmoningumas 
kiekviename krašte maždaug atitiko to krašto bendrą 
lietuviškąją padėtį.

Amžiaus atžvilgiu nebuvo vienodumo. JAV-ėse 
trys jaunesnio amžiaus grupės (10-14, 15-17 ir 18-20 m. 
amžiaus; vidurkiu 4.9-5.2) yra lietuviškesnės sąmonės 
už vyresniąsias grupes (21-25 ir 26-35 m.amžiaus; vidur
kiu 4.6-4.8); taipogi Kanadoje (jaunesni 5.0-5.4; vyresni 
4.2-4.4.); be to ir Piety Amerikoje (jaunesni 3.8-4.3 ; 
vyresni 3.1-3.5). Australijoje tarp jaunesnio ir vyresnio 
jaunimo nėra skirtumo, o Europoje yra atvirkščiai: jau^- 
nesni (4.5) yra šiek tiek silpnesnės lietuviškos sąmonės 
už vyresnius (4.7-4.8).

Du šimtai 10-20 m. amžiaus jaunuoliy JAV-se ir 
Kanadoje pakelia ne tik savo kraštą jaunimo, bet ir vi
sos jaunosios kartos lietuviško sąmoningumo lygį. Prie 
to stipriai prisideda šimtas 26-35 amž.jauny motery JAV 
-ėse (jų etninis vidurkis 4.9). JAV-se šios jaunos mote
rys ir 15-17 m. amž. mergaitės yra reikšmingai lietuviš
kesnės sąmonės už berniukus ir jaunus vyrus. Kituose 
kraštuose tokio skirtumo tarp vaikiną ir mergaičių nėra.

Lietuviškosios s amo nės priežastys
Jaunosios kartos atstovai pažymėjo sekančias prie

žastis, paveikusias juos, kad jie save laiko pilnai ar dali
nai lietuviais. Šios priežastys čia spausdinamos paties 
jaunimo joms teikiamos svarbos tvarka.

1. Tėvai, t.y. pats faktas, kad jie turėjo tokius, t.y. 
lietuvius tėvus, apsprendė tai, kad' jie pilnai ar dalinai 
save laiko lietuviu, - aite. Net 315 tėvus laikė svarbiau
sia priežastim, 87 - antra1 svarbumu, 49 - trečia svarbu
mu. Jokia kita priežastis nebuvo suminėta tokio didelio 
jaunuolių skaičiaus, nei jokiai kitai priežasčiai nebuvo 
suteikta tokia primaujanti reikšmė.

2. Auklėjimas, t.y. užauginimas ir išauklėjimas lietu
viškai. Jokia kita priežastis nebuvo tokio gausaus skai
čiaus jaunuolių sumįpčt'ė, • kaip antra svarbumu - 201. 
Kaipo svrbiausia, ji buvo^sųminėta 75, o trečia svarbu
mu - 102 jaunuoliy.
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3. Lietuvių kalba - palaikyta svarbiausia priežastimi 

- 53, antra svarbumu - 144, trečia - 120.

4. Bendravimas su lietuviais: svarbiausia - 50, ant
ra svarbumu - 80, trečia svarbumu - 168.

5. Asmeninis apsisprendimas: svarbiausia - 57, antra 
svarbumu - 54, trečia - 113 (apie Šią priežastį žr. skyre
lį žemiau).

6. Gimimas tautoj ar krašte tebuvo suminėtas nedau
gelio jaunuolių; kaipo svarbiausia priežastis - 33, antra 
svarbumu - 19, trečia - 19. Tai suprantama: gimę kita
me krašte, nesijaučia gimę lietuvių tautoj arba nejaučia,, 
kad tauta yra jų lietuvybės priežastis (verta čia paminė
ti, kad yra vyresnioji karta, kurių didžiulis procentas 
yra gimę Lietuvoj, svarbiausia savo lietuviškosios sąmo
nės priežastim laiko gimimą tautoj ar krašte, o ne savo 
tėvus).

7. Kitos jų pačių nurodytos priežastys tebuvo suminė
tos tik išimtinais atvejais: 9 - kaipo svarbiausia, 6 - 
antra svarbumu, 9 - trečia svarbumu.

Apsisprendimas būti lietuviu
Lietuviškosios s ąmonėspriežasčių svarbos 

sąraše asmeninis apsisprendimas yra po kele- 
tos kitų - penktoje vietoje. Tai rodo, kad 
jaunosios kartos didesnė dalis juto jų tau
tinę sąmonę esant daugiau aplinkybių bei 
sąlygų pasėka, o ne asmeninio apsisprendimo 
rezultatu. Matyti, kad nedažnai pasitaiko 
kudirkiškų tautinių "atsivertimų", bet tai
pogi gal negausu stipriau sąmonėn įrėžtų 
apsisprendi mo atvejų. Tai nereiškia, kad 
lietuvybės pasirinkimas mažai jaunime figū
ruoja. Jo yra. Tik jo reikšmė, matyt, jauni
me nėra tiek lietuvių būti, kiek tokiu i § - 
likti. Apsisprendži amų jų rečiau 10-17 m. 
amžiaus tarpe (14-16%), o svarbiausia savo 
lietuvbės priežastimi savo apsisprendimą 
laikančių tik 3%.

Tie procentai kyla ir pasiekia zenitą 21-25 m. am
žiaus periode, kur jau 30.5% sakėsi, jog jų pačių apsi
sprendimas yra viena jų lietuvybės priežasčių, o 11% 
- svarbiausia. Vyresnėje, 26-35 m. amž., kaip ir 18-20 
m. amž. grupėje lietuvybei apsisprenduisų (25-27%) 
kaip ir apsisprendimą svarbiausia priežastimi laikančiųjų 

(6%) procentai mažėja. ,
Panašūs, tik kiek mažesni procentai 21-25 m. am

žiaus jaunime, apsisprendusiųjų už gyvenamojo krašto tau
tybę , patvirtina, kad to amžiaus periodas yra ryškesnis 
etninio apsisprendimo , o kartais gal ir tautinės krizės 
laikotarpis.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



PAJŪRIAIS, PAMARIAIS IR UPE
B. Stundžia

Metai po metų daug ką baigiame pamiršti ir eilę 
įvykių palikti istorijai. Tačiau dar labai reikalinga yra 
prisiminti 1923 m. sausio 15 d. laimėjimą, atgaunant 
Klaipėdą ir kelius į pajūrį.

Pasigėrėję Kauno Marių vaizdais, patraukime į 
Neries ir Nemuno santakoje esantį upių uostą, kur užlip
sime ant greitaeigio laivo blikties (denio) ir leisimės se
niausiu prekybos keliu - Nemunu - žemyn, kad prisimin
tume matytas, ar tik iš apsakymą girdėtas vietoves ir 
su jomis susijusius kai kuriuos įvykius ir žmones.

Keletą kartą esu tuo keliu plaukęs irklinėmis ar 
burine valtimi, prisimenu daugelį vietovią, bet istori
niams daviniams surašyti tenka pasikviesti į talką prof. 
Č. Kudabą.

Greitai praplaukiame Nemuno ir Nevėžio santaką 
su atstatyta Raudondvario pilimi ir kairėje paliekame 
kauniečią mėgiamą vasarvietę Kačerginę. Nuo ten jau 
netoli Zapyškis su sena 16 a., o gal dar senesne bažny
čia. Ten gimė poetas A. V i š t e 1 i s, kuris dalyvavo 
1863 m. sukilime; sužeistas, pasveikęs kovėsi Italijoje 
Garibaldžio pulkuose ir vėliau net Argentiną pasiekė. 
Kas neprisimena dainos: "Op,op kas ten, Nemunėli, ar 
tu mane šauki?..."

Seka kita graži vasarvietė Kulautuva, o už jos 
jau Vilkija netoli. Dar Vilkijos nepraplaukę, pastebėsime 
kelis piliakalnius: Altonę, kur, pagal padavimą, būdavo 
kūrenama šventoji ugnis jaunavedžią deivei Altonai, o 
toliau ir Jadagonią, ir Jundakalnis. Netoliese kadaise 
stovėjo stipri Paštuvos pilis, o pačioje Vilijoje būta kry
žiuočių pilies, vadinamos Vilkenbergu. Vilkijoje gyveno 
žymus tautosakininkas A. Juška.

Prie Seredžiaus priplaukiame Dubysos santaką su 
Nemunu. Buvo bandyta Dubysą sujungti perkasu su Venta 
ir atidaryti naują kelią į jūrą. Darbai buvo pradėti, bet 
1831 m. sukilimo metu nutraukti. Santakoje stovėjo gar
si Pieštvės pilis, kurią kryžiuočiai kelis kartus bandė 
užimti ir galiausiai 1363 m. sudegino. Kitoje Nemuno 
pusėje randasi Kriukai, kur seniau statydavo upinius lai
vus.
Pasroviui Pro Istorines Vietoves

Aukščiau krante matosi istorijoje žinoma Veliuoną 
kurios apylinkėse stūksojo Junigėdos pilis. Sakoma, kad 
kryžiuočiai ją puolė net 57 kartus. Ginant Veliuonos pili, 
1341 m. žuvo Gediminas ir po 7 metų kunigaikštis Nari
mantas. Tose vietovėse dažnai lankydavosi Vytautas ir 
Jogaila. Su srove laivas skrieja ramiu Nemuno paviršiu
mi. Dešiniame krante, aukštai tarp medžių vos matosi 
Raudonės pilis, jau vėlyvesnių amžių statybos. Kairiaja
me krante stebime Gelgaudiškio miestelį, o kitame kran
te stūkso didinga pilis, vadinama Gelgaudų ir kartais 
Vytėnų. Pilies savininkas generolas Gelgaudas vadovavo 
Lietuvoje 1831 m. sukilimui ir jam pasitraukus į Prūsiją, 
buvo savo karininko nušautas. Pakeliui į Jurbarką Maš-

"AMNESTY INTERNATIONAL” APIE SĄŽINĖS KALINĖS 
SOVIETU SAJUNGOJE-M1NI IR LIETUVES

Vertė E. K.
(tęsinys)

Iš MAŽOSIOS ZONOS DIENORAŠČIO:

Rugpjūtis, 1983 m.
" Rugpjūčio 17 d., Lazareva ir Osipova buvo nuga

bentos į SHIZO 13-kai ir 10-čiai dienų už tai, kad atsi
sakė dėvėti identifikacijos ženklus ir kad neatėjo dirbti. 
Minimą dieną Osipova plovė indus po pusryčių, bet baus
mių nurodymuose buvo paskelbta, kad ji "slapmpinėjo 
po dormitoriją..." Kitos kalinės- Velikanova, Barats, Ab- 
rutienė, Ratušinskaja, Bieliauskienė ir Rudenko - paskel
bė bado streiką, kaip kad jos visada darydavo, jei kuri 
nors išsiunčiamaį SHIČO...

5-tąją streiko dieną, kai mes visos nusilpom, kali
nė, kuri niekuomet nedalyvavo mūsų veikloje, pradėjo 
mus gąsdinti fizine grėsme. Ji pradėjo nuo tada kalbėti, 
kad ji mus paversianti į "lavonų krūvą" ir kiekvienai grą- 
sino nužudymu. Visa tai vyko Ltn....... žinia ir jos akivaiz
doje.

7-tąją dieną jie "izoliavo" Velikanovą, Rudenko 
ir Ratušinskają, t.y..nugabeno jas į ligoninę, kur prievar
ta pradėjo maitinti sekančią dieną. Kadangi Ratušinskaja 
ir Velikanova spyrėsi, 6 vyrai surakino jų rankas ir prie
varta maitino. Per visa tai, Ratušinskajos galva atsimu
šė į medinės lovos galą ir jai praradus sąmonę, skystas 
maistas buvo jai pilamas į gerklę. Ją atgaivino Velika
nova psichiatrinėje "dėžėje", kur jas abi buvo nunešę 
ir užrakinę po prievartinio maitinimo. "Dėžė" - be lan
gų, be vėdinimo ir iš jos neišleisdavo pavaikščioti. Jos 
ten praleido 5 dienas ir 5 naktis. Sprendžiant iš pasek
mių...Ratušinskaja sirgo nuo sutrenkimų. Nežiūrint to, 
daktarė....... neatėjo jos apžiūrėti, nors ji buvo šalia jos
priverstino maitinimo metu ir turėjo matyti, kas nutiko.

Apie tai greitai sklido kalbos visoje ligoninėje. 
Velikanovos ir Ratušinskajos daugiau prievarta nebemai
tino. 

I

Spalis, 1983 m.
” Spalio mėn.20 d. Bieliauskienę nugabeno ligoni

nėn. Budintis gydytojas pareiškė, kad jis negali būti tik
ras, jog Bieliauskienės tulžis išoperuota; operacinis ran
das nesąs joks įrodymas:"Kas žino, gal tik jus prapjovė 
taip sau". Jis atsisakė prirašyti jai specialią dietą... 25 
spalio Abrutienė iš laiško sužinojo, kad jos vyras ir 9 
metų amžiaus sūnus buvo atvykę jos aplankyti spalio 
14 d., bet buvo jiems pasakyta, kad abu vizitai atšaukti. 
Abrutienei apie tai nebuvo nieko pranešta. Neleido jos 
aplankyti už bausmę, kad ji buvo atsisakiusi dėvėti iden
tifikacijos lopą ant rūbo.

Lapkritis, 1983.
"Lapkričio 14 d. Lazarevai ir kitai kalinei buvo 

įsakyta pasiruošti perkėlimui, bet nepasakyta į kurią 
vietovę. Lazareva sirgo ir laukė gydytojo patikrinimo, 
kuris buvo atidėtas, esą dėl vietos trūkumo... Nors jos 
temperatūra buvo patikrinta 2 kartu, Ltn....... ir šios sto
vyklos viršininko pavaduotojas....... tvirtino, kad ji nuduo
dant! sergančią. Vis dėlto, jos tą dieną neperkėlė, bet 
ir nenugabeno į ligoninę. Lapkričio mėn. 16 d. jie vėl 
atvyko ją išvežti. Ji dar buvo lovoje ir prašėsi gydytojo. 
... Pavaduotojas pasakė mums, kad dr....... nutarė, jog
Lazareva pajėgi keliauti ir jeigu nevyks geruoju, bus jė- 
1987.111.5 

taičių piliakalnyje kryžiuočiai buvo pasistatę Christmeme- 
lio pilį, bet Vytenis ją išgriovė.

Skirsnemunės šlaituose, nežinia kada pastatyta, 
radosi stipri Bisenos pilis, kurią kryžiuočiai pradėjo pul
ti jau 1283 metais ir tik po aštuonių apgulimų pavyko 
užimti, bet,matomai, pilis buvo atstatyta, nes vėl puoli
mai sekė vienas po kito septynerius ar daugiau kartų.

Apskaičiuojama, kad Nemuno gynimosi linijos pilis 
tarp 1290 ir 1380 metų kryžiuočiai puolė daugiau negu 
100 kartų. Tai rodo, koks sunkus ir ilgas karas vyko su 
kryžiuočiais ir kiek lietuvių kraujo buvo pralieta. Spėja
ma, kad beveik per du šimtmečius buvo išžudyta gal 
pusė miijono lietuvių, nes vien Sūduva, kuri buvo tan
kiai apgyvendinta, virto dykra (t.y.negyvenama vieta, 
balos,pievos Red.) ir apaugo miškais.

Jurbarkas, išsidėstęs prie Mituvos ir Imsrės santa
kos su Nemunu ir yra žinomas kaip upių uostas, kur da- 

' bar taisomi laivai. Šiame mieste gimė žymus teatralas 
K.Glinskis ir ilgai gyveno skulptorius V. Grybas. Laivai 
remontuojami taip pat ir Kalnėnų žiemos uoste. Smali
ninkai anksčiau buvo pasienio miestelis su vandens ma
tavimo stotimi ir vokiečių muitine.

Nemunas darosi tiesesnis ir vandeningesnis, nes 
jį papildo Mituva, Šešupė ir tolėliau Jūra. Žemupyje pra
sideda buvusių skalvių žemės, o į pietvakarius nuo jų, 
jau prūsų valdos.

Su Lengva Srove Nemuno Žemupiu
Pasiekus Rambyną ir dairantis nuo jo, kairėje Ne

muno pusėje matosi Ragainės miestas. Ten stovėjo kry
žiuočių pilis, kurią lietuviai po eilės žygių, 1365 m. su
naikino. Ragainėje buvo spausdinama "AUŠROS" ir "VAR
PO" pirmieji numeriai. Šalia Rambyno kalno randasi Bi
tėnų kaimas, kuriame gyveno žinomas Mažosios Lietuvos 
veikėjas Martynas Jankus. Jis visą savo gyvenimą dirbo 
lietuvybės išlaikymui. Dar reikia paminėti, kad kitoje 
pusėje, Ragainėje, buvo palaidotas pirmosios lietuviškos 
knygos autorius Martynas Mažvydas.

Nemunas vis platėja, jo srovė lėtėja. Atsimenu, 
kaip kelis metus iš eilės su irkline ar būrine valtimi pen
ki ar šeši jauni vyrai irdavomės iš Kauno į Klaipėdą, 
tai žemupyje reikėdavo smarkiau padirbėti, nes srovė 
jau nedaug pagelbėdavo. Buriuojant būdavo geriau, nes 
upė ten platesnė ir, jeigu pasitaikydavo priešingas vėjas, 
lengviau būdavo vingiuoti.

Plaukiant pro Tilžę, kur buvo mažlietuvių veiklos 
centras, sunku pamiršti, kad naciai išžudė visą, kartoju, 
visą Jagomastų ir dar Vilmantų šeimą.

Už Tilžės Nemunas išsišakoja į Gilios ir Rusnės 
šakas. Deltoje, praktiškai saloje, randasi Rusnės mieste
lis, kur yra žvejybos laivų taisymo dirbtuvės ir žuvies 
apdorojimo įmonė. Rusnės salą su žemynu jungia naujai 
pastatytas tiltas.

Yra eilė ir mažų atšakų, kurių vardai - Linkūnė, 
Skirvytė, Šneke, Medlaukė, Akelis, Šalteikė, Varžė, Tovė,

ga išgabenta. Osipova ir Ratušinskaja bandė užstoti pri
ėjimą prie lovos, bet joms užsuko rankas ir nutempė į 
šalį nuo lovos. Lazarevą išvilko iŠ lovos, pusnuogę ir 
basą išvedė į šaltį lauke. Pulkininkas......pasakė mums,
kacTLažareva yra išsiunčiama' į KGB izoliacijės kalėjinią 
Saranske "perauklėjimui". Kadangi ją gabenant; ji šaukė
si pagalbos, jie ją primušė. Nors praradinėdama sąmonę, 
ji prisiminė vėliau, kad ją spardė stovyklos viršininkas. 
Saranske Lazareva prašė, kad jos sužeidimai būtų nufo
tografuoti, bet tai nebuvo padaryta. Tik po savaitės at
vyko gydytojas ir apžiūrėjo jos sumušimus. Lazareva....p 
parašė skundą teismui dėl jos sumušimo. Bet mes neži
nom, ar skundas bus svarstytas ir ištirtas."

Gruodžio mėn. 10 d.,
Abrutiene, Barats, Bieliauskienė, Doronina, Laza

reva, Osipova ir Ratušinskaja paskelbė vienos dienos ba
do streiką, minint ŽMOGAUS TEISIŲ DIENĄ.

Gruodžio 23 d. jie nugabeno Ratušinskają 12-kai 
DIENŲ I SHIZO už "nedirbimą be rimtos priežasties..." 
...SHIZO celėje jie laikė Ratušinskają kartu su Lazareva. 
‘f............Lazareva parašė pareiškimą stovyklos Vyriausiai Di
rektorijai, prašydama gersenių sąlygų, atsižvelgiant į jos 
sveikatą, ir gydymo....Atvykęs ir ją apžiūrėjęs daktaras 
nustatė, jog širdis yra nusilpusi ir paėmė šlapumą anali
zei. Lazareva tačiau negavo jokio medicininio patarna
vimo ir 26 gruodžio pradėjo bado streiką. Nei ji, nei 
Ratušinskaja negavo jokio patalo ir nežiūrint jų protestų, 
lovų narai dienos metu būdavo prirakinti prie sienos. 
Taip jos turėjo gulėti ant grindų per badavimo streiką.

Naktį iš 27-28 gruodžio Lazareva gavo 2 širdies 
atakas. Jai trūko oro ir kvėpuojant šniokštė. Abu kartu 
Ratušinskaja šaukėsi daktaro, bet niekas neatvyko. Gruo
džio 28 d. slaugė už celes durų stovėdama pasakė pro 
maistui padavio angą, kad Lazarevos šlapumo tyrimai 
buvę "perfect", tad visai nesą reikalo, kad atvyktų dak
taras. Lazareva praleido likusį laiką iki sausio 2 d.,gu
lėdama ant grindų prie radiatoriaus, kuris daugumoje 
buvo šaltas. Ratušinskaja vis prašė jai pagalbos, bet nie
kas kitas nepasirodė. Lazareva gavo dar 2 širdies atakas 
ir jos gimdos kiaušinėlių uždegimas stiprėjo (sukeldamas 
spazmas, vėmimą ir bendrą blogumą). Sausio mėn. 2 d., 
kai atėjo terminas ją išleisti iš SHIZO, ji nepajėgė sto
vėti ir turėjo būti išnešta. Ratušinskaja pareiškė, kad 
ji tęs savo bado streiką tol, kol savo akimis pamatys, 
kad Lazareva grįžo į Zoną gyva ir kad buvo nugabenta 
į ligoninę"

Vasaris, 1984 m.
" Vasario mėn.7 d. prokuroro......pavaduotojas........

atvyko į Zoną. Vasario 8 d. jis aplankė Osipovą ir Ra
tušinskają SHIZO. Ratušinskaja priminė Arbutienei netei
sėtą lankymų nutraukimo atvejį...... tvirtino, kad jis pa
aiškinęs apie tai Arbutienei dieną prieš lankymą, kad 
legaliai jai atšauktos lankymo teisės.

Kuomet Osipova pasiteiravo kelintą bado strei
ko dieną gydytojas privalo apžiūrėti streikuojančią kali
nę ir kokią darbo normą atlikti nustatyta kalinėms, pa
skelbusioms bado streiką, jis atsakė: "Jūs privalote atlik
ti 100% darbo normą. Nevienas nėra įpareigotas tikrinti 
jūsų sveikatos stovį tol, kol pajėgiate paeiti. Jus patik
rins, kai sukrisite (Collapsed)." 

************
Nors moterys iš Mažosios Zonos buvo pergaben

tos į neva geresnes patalpas (arba randasi vidaus trem
tyje), Amnesty International organizacija yra susirūpinu-

J %
REMKIME KANADOS LIETUVIU FONDA !

C. C.

Iki šiol šis fondas išleido per 350,000 dolerių 
lietuviškai kultūrai, menui, švietimui paremti. Pa
grindinis Fondo kapitalas yra neliečiamas, tiktai 
palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai Įvairiose 
srityse.

Sudarydami testamentus, bent dali turto pali
kime KANADOS LIETUVIŲ FONDUI ‘'(Lithuanian- 
Canadian Foundation).

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

Testamentines ir kitas aukas siųsti:
Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor 

St.W., Toronto, Ont. M6P 1A6
Šio Fondo šūkis: "Kapitalas Lietuvai, palūkanos - 

lietuvybei išeivijoje!"

Raitė. Plaukiant, laivybai naudojama Atmatos atšaka; 
Nemunas lyg ir baigiasi prie Uostadvario, nes jau prasi
deda Kuršių Marios.

Ten Kur Vanduo, Vėjai ir Dangus
Iš Kuršių Marių į Klaipėdą įdomiausias kelias yra 

palei Neriją, bet Marioms pasišiaušus, plaukiama Klaipė
dos kanalu (anksčiau Viliaus), kur yra vienas šliužas, pa
keliantis ar nuleidžiantis vandenį bene per nepilną metrą. 
Tik vieną kartą su burine valtimi teko tuo kanalu plauk
ti. Šliužas, rodos, randasi ties Dravernos vietove.

Kuršių Marios apima 1580 kv.km plotą ir kasmet 
mažėja. Vidutinis gylis yra 3.8 metro, taigi, labai sek
lios. Yra gana žuvingos; neršia lynai, kuojos, vėgėlės 
ir raudės. Iš jūros atplaukia nėgės, lašišos, stintos, žiob
riai, sykai ir kitos žuvys. Marių vardas kilęs iš baltų 
genties, gyvenusios pajūryje. Jie buvo drąsus jūreiviai 
ir žvejai. Kronikininkas Adomas Bremenietis juos vadino 
"žiauriausia gentimi", kurios net vikingai bijodavę. Apie 
kuršių jūrinius žygius rašė kryžiuočių kronikininkas Hen
rikas Latvis. Anot jo, kuršiai 13 a. pradžioje nusiaubė; 
Danijos ir Švedijos pakraščius; Tdrp kitokio lobio, jie 
išsiveždavo bažnyčių varpus, kuriuos parsigabenę perlydy
davo. Kuršiai taip pat puldavo kryžiuočių laivus jūroje.

( bus daugiau )

si jų gyvenimo sąlygomis. Jų įkalinimo pratęsimas pažei
džia pagrindines Žmogaus Teises. AI yra ypatingai nepa
tenkinta, kad Natalijos Lazarevos skundas dėl įvykdytų 
jai brutalumų, Prokuratūros nebuvo ištirtas. Tatjanos O- 
sipovos atvejis aiškiai parodo, kad kalinės, kurios taikin
gai protestuoja dėl jų teisių pažeidimo, gali gauti baus
mės pratęsimą už "nepaklusnumą administracijai" pagal 
RSFSR Kriminalinio Kodo straipsnį 188-3.

• RAŠYKITE MANDAGIOS FORMOS LAIŠKUS, kad 
būtų tuojau PALEISTA IŠ KALĖJIMO NATALIJA LAZA
REVA IR JOS BENDRAKALINĖS, nes jos YRA SĄŽINĖS 
KALINĖS. Teiraukitės apie tikslią jų bausmės atlikimo 
vietą ir jų maitinimą, darbo sąlygas, apgyvendinimo, me
dicinos priežiūrą ir galimybę lankymų bei laiškų gavimo. 
Prašykite, kad būtų pravestas pašalinės, nepriklausomos 
grupės tyrimas apie Natalijos Lazarevos sumušimą, įvyk
dytą tarnautojų ir kad to tyrimo išvados būtų viešai pa
skelbtos.

Rašykite Mordovijos ASSR Prokuratoriui, oficia
liai atsakingam, kad moterų kalinių teisės būtų nepažei
džiamos: SSSR/RSFSR/ MORDOVSKAYA ASSR/ g.SAR- 
NASK / Prokuratūra Mordovskoy ASSR/ Prokuroru po 
nadzoru za soblyudeniem zakonnosti v ITK.

Atskirus laiškus sąžinės kalinėms individualiai ga
lima rašyti tokiu adresu:

SSSR/RSFSR/ 431200 MORDOVSKAYA ASSR / 
Tengushevsky raion/ s. Barashevo / Uchr. ZhKh 38Š/3/ 
ir kalinės vardą.
******************************

Politiniams kaliniams didelė, moralinė parama 
yra laiškai, kad ir visai nepažįstamų asmenų, nes tai 
tai palengvina jiems pernešti sunkias sąlygas ir išlaikyti 
savigarbą. ' - 7

Jeigu laiškai ir neperduodami - kalintojai žino, 
kad kaliniu domimasi ir bent šiek tiek palengvina jų są
lygas ar bent susilaiko jų dar daugiau nepasunkinę.

Geriausia siųsti registruotus laiškus su užrašu "re- 
mettre en main propre" (atiduoti į rankas).

' 3 psl.



BRONIO RAILOS MEILĖ LIETUVAI IŠ TOLO
Alfonsas Nakas

"Nepriklausomos Lietuvos" skaitytojai su naujausia 
Bronio Railos knyga "TAVE MYLĖTI TEGALIMA IŠ 
TOLO" jau buvo supažindinti (žiūr. 1986.XI.27, Nr. 48). 
Ten radome persispausdintą autoriaus pratarmę ir kelio- 
liką eilučių labai teigiamų, redaktorės pastabų. Knyga 
visą savaitę gardžiavęsis, noriu paberti keletą savo 
įspūdžių ir šį tą iš jos pacituoti.

Kaip žinome, "Tave mylėti..." yra 13-toji Br. Railos 
knyga per 26-rius metus. Pirmosios dešimt - laisvojoj 
periodikoj autoriaus skelbtų straipsnių perredaguoti rin
kiniai, o trys pastarosios - jo radijo prakalbų į Lietuvą 
šimtinės. Beje, i "Tave mylėti.." tų prakalbų sudėta net 
116.

Kaip pratarmėje autorius pastebi, prakalbos gyvu 
žodžiu atliktos tai Laisvės radijo, tai Laisvosios Euro
pos radijo laidose. Trumputės, iškalbamos per 5-7 minu
tes, tad knygoje nusitęsusios tik per 3-4 puslapius. Dau
geliu atvejų, kas transliacija, tai vis nauja tema. Bet 
esama temų, nusidriekusių per keletą laidų. Kiekvieną 
prakalbą lydi transliavimo data. Iš jų matome, kad 
autoriaus kalbėta 1983-85 metais.

Nesilaikant transliavimo chronologijos, prakalbos 
sugrupuotos į septynis skyrius. Kai kurie skyriai įsupa 
aiškiai giminingų temų prakalbas: "Aruodas su dirsėm"- 
LietuviŠkosios tarybinės enciklopedijos paskutinių keturių 
tomų kritika; "Sukakčių derlius" - prakalbos apie Lietu
vos žlugimo, II pasaulinio karo, Europos ir pasaulio že
mėlapį keitusių konferencijų ir kitokias apvalias sukak
tis; "Pokalbiai: Los Angeles-Vilnius" - autorius kalbasi 
su viena aktore (Jūrate Nausėdaite-Ann Jillian) bei 
dviem literatais (Ale Rūta ir Bernardu Brazdžioniu). 
Kitų keturių skyrių temos iš jų pavadinimų sunkiai įspė
jamos.

Visi seniai žinome Bronio Railos žurnalistinę erudi
ciją: platų apsiskaitymą keliomis kalbomis, literatūrinę 
bei politinę nuovoką, sodrią, žodingą lietuvių kalbą, 
lengvą stilių. Periodikoj, kai turėdavo užtektinai laiko 
ir vietos, jo temos iŠsitęsdavo, išplisdavo į ilgas, pla- 

* eias "paklodes" (Dieve, gink, ne nuobodžias). Radijo 
prakalbose šio liuksuso sau leisti negalėdamas, temas 
vykusiai sukondensavo, o kur reikėjo labai daug pasa
kyti, keletą 5-7 minučių skirsniu tęsdamas juos junginė
je vienu kitu paaiškinančiu sakiniu.

Mane, o gal ir daugumą čionykščių skaitytojų labiau
siai žavi Br. Railos poleminės temos. Tos rūšies jo žo
dynas nėra neeenzūriškai vulgarus, bet ironija, sarkazmu 
pamuštas, visuomet labai paveikus. Kartais jam užtenka 
vietoj pavardės panaudoti oponento vardą, arba pavardę 
transformuoti į bendrinį daiktavardį (pvz. šepečiai) ir 
skaitytojas prunkštelia. Kur neužtenka vienos kitos sar
kastiškos nuorodos, paleidžiama ilgesnė poleminė tirada. 
Ir tai ne kokių tuščių žodžių, o tiksliai reiškiamų faktų. 
Jo išprausti Songailos, griškevičiai, aničai ir šepečiai 
gali tik žiopčioti, žodžio nebesugraibydami.

Štai keletas iš "Tave mylėti...* knygos parankiotų 
poleminių pavyzdžių. Kritikuodamas Osvaldo Aleksos 
nepriklausomą. Lietuvą šmeižiančią knygelę, rašo:

"Knygelės metrikoje dar skelbiama, kad jos autoriui 
už reportažus buvusi paskirta V. Kapsuko premija. Taip 
ir pasakyta - ’’paskirtai Labai gerai ir užpelnytai, kad 
kaip tik V. Kapsuko. Nes kasgi galėtų skirti kokio pado

„ Dobilas

ISMESTINUKAS
APYSAKA 

( tęsinys)
5. Nauja vieta ir butas Vladui labai patiko. Gatvė
rami, viskas aplinkui gerai matėsi , o kambariai erdvūs 
ir dar palėpėje, į kurią vedė geri su atramomis laiptai, 
buvo daug vietos atliekamiems daiktams pasidėti ir dar 
netikėtai atvykusiam svečiui nakvynę paruošti. Kampe 
stovėjo seniai benaudotas špižinis pečiukas. Tikra laimė 
šiuo metu gauti tokį butą. Gavęs raktą ir čia pat {spau
dęs į draugo Juozo ranką mėnesinį mokestį markėmis, 
įduodamas visai kitokią pavardę, kad sumėtytų pėdas, 
Vladas išskubėjo į ligoninę.. Iš ten kartu su Onute parėjo 
pas nekantraujančią Laimą. Laima pasiliko keletai dienų 
pas Onutę, nes dėl karščio dar nutarė pasikviesti dakta
rą.

Sausis buvo pervirtus į kitą pusę, kai Vladas vie
ną vakarą parvežė Laimą. į naują butą. Jis ypatingai 
džiaugėsi palėpės patalpa ir kartą visai netikėtai išsi
reiškė:

- Iš šios puikios palėpės galima daug ką padaryti, 
kad ir visai neblogą spaustuvėlę įrengti...

- Ką sugalvojai’. Laikraštėlį leisti ir dar daugiau 
rūpesčių prisidaryti?

- Nesugalvojau. Jį jau seniai leidžiame, tik sudaro 
daug vargo, nes patalpos toliau už miesto ir daugiau 
laiko ima ten nuvykti, negu ką nors padaryti. Bet šį 
planą palikime ateičiai. Primenu, - pridėjo Vladas, - ši 
palėpė butų skyriaus sąrašuose visai nepažymėta, tai rei
kės nežymiai užmaskuoti duris ir turime slaptą vietelę.

- Tu, broliuk, ir užsidegęs tokiomis keistenybėmis,
- atsakė Laima.

Butelį aptvarkė ir Laima naujose sąlygose kiek 
apsiprato. Jau ir vasario dienelės pradėjo vartytis. Žie
ma, palyginus, buvo nešalta, tik sniego nepagailėjo.

Liga, kelionė, nauja vieta ir kiti rūpesčiai laiki
nai buvo Laimą nutraukę nuo minčių apie savo sūnelį. 
Po darbų atsikvėpusi, skubotai parašė laišką Albinai. 
Džiaugėsi, kad viskas sekėsi, yra viskuo patenkinta, tik 
neramumas ją yra suėmęs dėl sūnaus. Pakartotinai prašė 
apie jį sužinoti ir jai tuojau parašyti. Vėl pradėjo, kaip 
ir anksčiau, juo rūpintis, sielotis ir dažnai naktį atsibu
dus, ilgai negalėjo užmigti apie jį galvodama. Visokie 
nauji planai pynėsi ir slinko prie to paties taško: kaip 
jį pamatyti ir kartais net gundėsi, kaip savo Vytuką, 
progai pasitaikius, susigrąžinti.

Dienos slinko. Vladas vis dažniau iš namų išėjęs, 
grįždavo vėlai, nors jokio pastovaus darbo dėl slapsty
mosi neturėjo. Laima gavo iš sesers laišką, kuriame ją 
guodė, kad Vytukas yra sveikas, o Motuzienė- dabar jau 
Žemaitienė- ištekėjo už geležinkeliečio. "Reiškia mano 
Vytukas ne tik naują motiną, bet ir naują tėvelį beturįs,
- galvojo Laima, ašaroms riedant per veidą.

Sekančią dieną su pasiuntiniu atėjo maisto siunti
4 psl.

resnio vardo premiją už reportažus, kuriuose nerastum 
nė krislo jokios - nei mokslinės, nei moralinės-vertės'.' 
(30 psl.)

Aptardamas sovietologo Michelio Hellerio veikalą ir 
kai ką iŠ jo cituodamas, pastebi ir mūsiškio Vacio Kei
merio eiles:

"(...) poetas, kaip nuo tribūnos deklamuoja apie 'ntai- 
kos divizijas” ir dar daugiau - "taikos armijas" (abu pa
braukiami autoriaus, A.N.). Taikos intencijos gal ir tau
rios, bet kai ims kalbėti divizijos ir armijos, tai, bro
lau, čia ne kažin kiek beliks vietos taikai. Jau tokių 
divizijų ir armijų viena "taika" buvo įkurta 1940 metais 
Lietuvoj, o dabar ji "ginama" Afganistane...(65-6 p.).

Apie Leokadijos Diržinskaitės-Pliušenko darbą kraštoty
roj:

"Abejonės kyla, kai ji pradeda .dėstyti naujus sumany
mus, kaip, sakysim, konservuoti V. Kapsuko tėviškę. Aiš
ku, dar nenumatoma konservuoti Pravieniškių ir Rainių 
skerdynių vietovių. Neplanuojama sutvarkyti ir kryžiais 
atžymėti laisvės karo patriotų partizanų kapų. Net ir 
stribų kapai, tartum pamirštami..." (90 p.)

Du knygos skirsneliai "Juokas iš pajuokos" ir "Dviejų 
humoristų pokalbis" - kiaurai sarkastiški. Humoristais čia 
pavadina du išeivijos niekintojus, Vytautą Kazakevičių ir 
Kazį Bagdonavičių. Su jais Vilniaus televizijoj turėjęs 
pokalbį trečiasis "humoristas" Justinas Lazauskas. Raila 
veliasi į jų pokalbį:

"Pokalbio vadovas humoristas J. Lazauskas (...) pareiš
kė, esą jam keista girdėti, kad anoj Atlanto pusėj dar 
yra žmonių, kurie vadina save kovotojais už lietuvių 
tautos laisvę!..."

"Keista, bet dar yra. Geriau apsidairykit ir atsikrapš- 
tykit ausis - jūs išgirsit dar keistesnį dalyką čia pat, 
namie, kur mažiausiai 95 lietuvių tautos procentai norėtų 
patys savarankiškai tvarkyti savo gyvenimą."

Baigdamas pokalbį, visus tautos išsilaisvinimno sie
kiančius, Lazauskas išvadino "aršiausiais tėvynės .prie
šais", vaikiškai aiškindamas, kad į bolševikinį kelią įstum
ta tauta juos seniai pasmerkė.

"Norėčiau trumpai paklausti: kada, kaip ir kur ji tokį 
sprendimą pareiškė?

"Kai ateis laikas ir galimybė išsiaiškinti Lietuvos 
nepriklausomybės priešus ir išgamas, gal dar ir Vilniaus 
televizijos humoristams teks paragauti jos sprendimo 
malonumų." (130-31 p.)

Atsiliepiant i "Literatūros ir meno" savaitrašty iš
spausdintą Jono Lukoševičiaus straipsnį, kuriame niekina
mas prof. Aleksandras Štromas ir kartu minima Railos 
pavardė, Šitaip atskaitoma:

"Su tokiu skiedalu jis patiekė tik pilną dubenį savo 
paties nesūdytos košės nesąmonių, sukreivezotų citatų ir 
vieną kitą, tarsi kretino kikenimą už anapus tvoros. 
Rimtesnei diskusijai jo intelektualinis motoras stokoja 
gazo; pagaliau, kaip žinoma, vilniškis laikraštis neturi ir 
teisės išsamiai pakartoti oponento teigimų arba dėl jų 
saikingai argumentuoti". (133 p.)

Labai įdomiam ir ilgai užsitęsusiam (net per septynis' 
skirsnius!) pašnekesy su Bernardu Brazdžioniu, užsiminus 
apie literatų premijavimą nepriklausomoj Lietuvoj ir 
dabartinėj, bolševikinėj Raila samprotauja:

" "Tada, pavyzdžiui, net aiškių komunistinių polinkių 
poetei Salomėjai Nėriai už poetines vieno rinkinio (Die
medžio"...) vertybes buvo pripažinta ir išmokėta valsty
binė literatūros premija.

nys iš namiškių. Žinoma, viską atliko Albinos vyras per 
geležinkelio tarnautojus. Tik siuntinį užtempus į palėpę, 
Vladas dienos metu su dviem draugais grįžo nešini po 
pakietėlį. Juos atvežė kariška mašina ir išleidusi, sku
biai nuvažiavo. Pakietus vyrukai su Vladu ne į butą įne
šė, bet pro šoną namo į užpakalinį kiemą ir paliko ap
metą pilka kariška antklode prie sukasto sniego pusnies 
ir dar užvertė plonai sniegu. Tai atlikus, Vladas juos 
pasikvietė sušilti į vidų. Užėję, trynė prie durų sušalu
sias rankas, o pakvietus išgerti arbatos, griežtai atsisakė 
teisindamiesi, kad turį skubėti ir tik užsirūkę, išsiskubi
no. Laima, susitvarkiusi plaukus, įėjo į kambarį vos tik 
jiems išėjus. Būdama kitame kambaryje ji aiškiai girdėjo 
kaip brolis, įeinant vyrukams , juos perspėjo: "Neišsitar
kite, ko nereikia, vyrai. Geriau, kad mano, sesuo pamažu 
apie tai sužinos". Laima staiga paklausė:

- Ar tai jau ginklus į pusnį sukišote?
- Žiūrėk tu man, jau viską esi pastebėjusi.
- Kaip nepastebėsi, jei broliukas užmiršo įeiti per 

savo duris ir neša ryšulius, skubotai verčia už namų į 
sniegą...

- Taip, Laima, mes atvežėm kai ką, bet ne gink
lus...

- Bet ir ne maistą, nes jį atnešė geležinkelietis, 
tik prieš jums atvažiuojant.

- Galų gale ir kaimo gėrybių sulaukėme. Puiku.’ 
- sušuko Vladas ir nore’jo eiti į palėpę,.

- Betgi, broliuk, man neatsakei į klausimą.’
- Rodos gi buvau anksčiau minėjęs...Atvežėme 

menkus spausdinimo įrankėlius. Aplinkybės pasikeitė ir 
atrodo, kad kaip tik čia, palėpėje, jiems bus saugiausia.

- Ir vežate juos dienos metu?
- Kaip tik saugiausia! Matei, mašiną irgi gavome 

karišką. Žinoma, vairuotojas buvo mūsų žmogus. Niekas 
nepagalvotų, kad dienos metu ir dar su kariška mašina 
gabenama tokie nelegalus daiktai. Svarbiausia, reikia sau
gotis kaimynų, nes jų visai nepažįstame. Pamoką turėjo
me ten, kaime, kai žinomi kaimynai buvo įskundę. Šian
dieną, kaip besisaugojant, juoda katė šnairuodama mums 
kelią, perkirto. Kaip stengiausi to niekadėjo Ropo Šlubio 
išvengti, bet nepasisekė...Vakar kaip tik pastebėjau jį, 
ir jis aiškiai matė mane įeinant į butą.

- Kelintą kartą girdžiu jį minint, kad jis tave per
sekioja. Sakyk man, kodėl am tavęs užsėdo? Turi būti 
kokia priežastis. Na, tiek to, gal man nereikia žinoti, 
bet neaišku, kad spaustuvėlės įrankius kimšote į sniegą, 
o nenešėte į vidų.

- Tai tik dėl saugumo. Niekas nepagalvos, kad 
vertingus daiktus dienos metu kemšame į pusnį. Kai a- 
teis vakaras, pamažu juos nugabensime į vidų. Kai dėl 
to vokiečių pakaliko, tai visai nereikalingai užgavau jo 
kvailą išdidumą. Vieną kartą jo tą amžinai užgesusį ir 
seilėtą cigarą ištraukiau iš burnos ir įmečiau į spjaudyk- 
lą. Nereikėjo taip daryti, labai aiškiai žinau, bet matai, 
buvau po gero stiklo ir pasikarščiavau... Už tai jis man 
dabar keršija.

"Pamėginkit jūs Šiandien įsivaizduoti atvejį, kad "tokia 
valstybinė premija būtų dabar paskirta, sakykim, drama
turgui Algirdui Landsbergiui arba Štai, poetui Bernardui 
Brazdžioniui. Rašytojam, komunizmui ir sovietizmui reiš- 
kiantiems ne daugiau simoatijų, kiek jų turėjo smetoniz- 
mui Salomėja Nėris." (383 p.)

Atremiant Jono Aničo paistalus "Literatūroj ir mene" 
apie lietuvių tautos neatplėšiamumą nuo rusų:

"Tokius absurdus kaip kirviu kapoja lietuvis, šiuo 
atveju užsispyręs penkiais kuolais mus prikalti prie nieko 
dėtos rusų tautos. Ir carų laikais nė su žiburiu dar nebū1- 
tum suradęs taip kalbančio ir galvojančio lietuvio" (408 i 
p.)

Skirsny "Dialogai su Dievu", kuriame autorius čaižo 
primityvų, grubų sovietini ateizmų, skaitome:

"Dievas, ar Viešpats jau seniai buvę įsakyta rašyti iš 
mažosios raidės. Vadinasi, kažkoks dieVas stovi daug 
žemiau už Partiją, Vyriausybę, Andropovą, Griškevičių ir 
net poetą Keidošių, kurie vis teberašomi iš didžiosios 
raidės". (421-22p. )

Tai tik kelios greitosiomis parinktos citatos. Turiu jų 
susirašęs daug daugiau, net šmaikštesnių, bet gerokai 
ilgesnių. Yra skirsnelių, kuriuos reiktų perspausdinti išti
sai, nes sarkazmas ir panieka okupantams ten netelpa tik 
į vieną frazę.

Ne visur autorius su okupantų tarnais polemizuoja. 
Nemaža prakalbų, taigi ir knygos dalį, sudaro temos apie 
išeiviją, jos pasiekimus, Ameriką, apie laisvąjį pasaulį. 
Mums tie skirsniai Įdomūs tik ‘ dėl autoriaus stiliaus, 
pasakojimo būdo. Tikiu, kad radijo klausytojams Lietuvoj 
jie nemažiau vertingi, gal net vertesni, kaip polemika su f 
Kremliaus statytiniais.

Pasakyta, kad aplanko dailininkas Vytautas O. Virkau 
viršeliui panaudojo Jono Dovydėno nuotrauką, pagamintą- 
iš seno jo jaunutės tetos negatyvo. Tai esąs 1913 nu 
vaizdas prie Nemuno, netoli Prienų. Juodam-pilkam fone, 
prie boluojančios Nemuno platybės matome keturių žmo
nių siluetus: jaunos moters, jauno uniformuoto vyro (saky
kim - caro žandaro), veikiausia, vyro su binokliu prie 
akių ir viduramžio ūkininko. "Žandaras" ir "ūkininkas" 
nuobodžiauja, kai ji ir jis "turistai" "myli iš tolo" antrąjį 
upės krantą. Šią nuotrauką, galima ir kitaip interpretuoti.

Knygą spausdinusiai "Draugo" spaustuvei reikia dėkoti, 
kad ji išėjo tokia svari ir, svarbiausia , beveik be korektū
ros klaidų, kurių 442-se puslapiuose tesuradau tik apie 
tuziną. «

Nujausdamas, kad kai kam knygos pavadinimas nepa
tiks, autorius nemažai teisinasi. Man jis irgi nepatinka. 
Jeigu autorius tikrai nebegalėjo išsiversti be Brazdžionio 
-Borutos-Kastyčio posmų sintezės, tai kodėl nepavadina 
"Tave mylėti galim ir iš tolo"? Skirtumas būtų milžiniš
kas: visų pirma, užuot defetistinio, atodūsiško "tegali
ma", būtų optimistiškas, kovingas "galim ir" (išgrauškit!); 
antra, būtų atsikratyta vieno taip nereikalingo, ištarimą 
sunkinančio skiemens. O abu gyvieji ir vienas miręs poe
tai tikrai neprotestuotų.

BRONYS RAILA, "Tave mylėti tegalima iŠ tolo". 
Ra'dijo prakalbos i Lietuvą, 1983-1985.
Leidėjas - mecenatas KOSTAS RAMONAS.• •••#•••••••••»••••••••••••••••••••

Tą patį vakarą neaiškūs šešėliai ištraukė iš sniego 
ryšulėlius ir sugabeno į pastogę. Danguj išsiblaivė, ir 
ryte šaltis vėl margino langus.

Už savaitės du šapirografai įsijungė į darbą ir 
stropioji darbininkė Laima, su žalsva prijuoste suseginejo 
keturlapį laikraštėlį. Susukusi, ją po dešimtį, nešė į kie
mą ir kišo į sandėliuko apgriuvusį šoną.

Kovo mėnesio pradžioje po miestą pasipylė areštų 
banga. Nepasisekus vokiečiams iš lietuvių gauti esesinin
kų batalijono ir per vyrų į kariuomenę ėmimo komisijas 
susirenkant tik netinkamiems - raišiems ar pusakliems, 
okupantas visiškai užsiuto. Šį kartą jie nebejieškojo vy
rų po bažnyčias, kino teatrus ar šiaip susibūrimus. Jie 
griebėsi areštuoti tautos viršūnės, turbūt kaip užstatus, 
ir juos gabenti į koncentracijos stovyklas. Dingo rašyto
jų, profesorių ir šiaip žymesnių asmenų. Jų tarpe ir ke- x 
lis kunigus išgabeno. Areštų neslėpė, matyt norėdami 
duoti suprasti, kad tie įkaitai bus paleisti, kai Lietuvos 
vyrukai stos po nacių vėliava ginti jų atsitraukimą. Deja 
tai nepaskatino pulkų sudarymo. Priešingai - dar esan
tieji iš anksčiau po vokiečių vadovybe ar savisaugos da
liniuose, pradėjo išbėgioti. Nacių užverbuoti sekliai dar 
aršiau landžiojo, rinkdami gandonešius^ ir pasižymėdami 
įtariamuosius asmenis. Jų tarpe Ropo Šlubis visai mažai 
temiegojo ir čiulpdamas cigarą, landžiojo po visus kam
pus. Kelis kartus Vladas ir Laima jį matė stoviniuojantį 
priešais jų butą, antroje gatvės pusėje.

Kartą jis, pamatęs į namus grįžtantį Vladą, prili
po prie jo, apsimesdamas labai sušalusiu ir užėjo į vidų. 
Viduje vaidino labai malonų ir viską atleidžiantį. Laima, 
jam pataikaudama, įpylė gerą stiklą degtinės ir pasiūlė 
sumuštinį, bet atrodo, tai nepadėjo ir tik dėl susidėjusiu 
aplinkybių ir Laimos drąsaus pasiryžimo jis gavo užsi
tarnautą bausmę visai netikėtai ir nelauktai.

Vieną saulėtą popietį Laima, kaip paprastai, buvo 
viena namuose, nes brolis daugiausiai tik vakare grįžda
vo į namus. Pro langą ji pastebėjo priešais jų namą ant
roje pusėje šešėliuose lūkuriuojant kažinkokį žmogų, bežiū
rėdama įnamo verandoje nukarusių ledo žvakių atspin
džius. Žmogui išėjus iš šešėlio, atpažino Ropo Šlubį, ku
ris, pasistatęs apikaklę, slinko tiesiai į namą. Ji, kol bu
vo matomas, sekė jį akimis, o paskui užgirdo, kad Šlubis 
atidarė duris ir nutilo. Laima buvo palikusi kambario 
duris neužrakintas ir jau norėjo eiti jas užsklęsti, bet už
girdo žingsnius ant laiptų. Matydama, kad nebespės už
sklęsti durų, pasislėpė už rūbų spintos. Šlubis ilgai sto
vėjo prie durų į jas nesibelsdamas ir po kiek laiko labai 
tyliai jas pravėrė. Apžiūrėjęs, kad kambaryje nieko nėra, 1
skubiai perliuopsėjo ligi antrųjų durų ir įsitikinęs, kad 
ir ten nieko nėra,grįžo atgal. Tyliai uždaręs duris, išėjo 
į koridorių. Kiek palaukus, Laima išgirdo jį kopiant laip
tais į palėpę.

_ Matai, ką sugalvojo, neraliuotas šėtonas, - iš 
pykčio drebėdama ištarė Laima. Reiškia, į palėpę įėjęs, 
viską pamatys, ir galas mums! Nori patikrinti, matai,- 
susirūpinusi ir išsigandusi sprendė Laima. "Reikia užkirs
ti kelią atgal ir per tą laiką išvalyti palėpę", sprendė 
Laima. Skubiai įpuolusi į antrą kambarį, ištraukė iš po 
spintelės baltiniams džiauti virvę, įslinko į tamsų korido
rių ir ant ketvirto laipto į rūsį užrišo už atramos virvę, 
užskersuodama laiptus. Po to skubiai nuliuoksėjo laiptais 
į apačią, pas kaimynę, neva pasiskolinti druskos. Jos lai
mei , gyventoja buvo namie. Gavusi druskos, dar persi
metė keliais sakiniais. Bekalbant, pasigirdo ant laiptų 
bildesys, riksmas ir lyg kas nučiuožė žemyn.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Buvusi 0. Sekunos spaustuvė ir knygrišykla Šilutėje pries I —jj 
Pasaulinį karq_, išleidusi daug lietuviškų leidinių. Nuotraukoje 
matyti apleistas buvusios spaustuvės pastatas Šilutėje. Šian

dien Sekunos sūnus Oskaras ir Šeima gyvena Hohenl imburge, V. 
Vokietijoje, naujai įrengtoje spaustuvėje. 1958 m. Sekunos 
spaustuvė atšventė savo 100 mėty sukaktį.

VIRTUVĖS BALDAI- 
VIENA TRŪKSTAMIAUSIŲ 
PREKIŲ

Nežiūrint visą pastangų 
statyti modernesnius namus, 
kaip atrodo, "kairė nežino, 
ką daro dešinė". Ypatingai 
skundžiasi planavimo netin
kamumu moterys, kurios 
praktiškai susiduria su kas
dieninio gyvenimo proble
momis. Pasirodo, kad vir
tuves baldai yra viena la
biausiai "deficitinių" prekių.

na- 
porą 

dy- 
rau- 
(ma-

Taip jau pas mus esti: jei 
prekė perkama, galvojama, 
kad viskas tvarkoj.

Ji cituoja iš pokalbių: 
"Mūsų daugiabutis 

mas statytas prieš 
dešimtmečių. Virtuvės 
dis 2x2,5 m.Nusipirkau 
donos spalvos "Agilą"
žiausią variantą). Kaip ma
tote, netilpo. Vieną spinte
lę pastačiau miegamajame. 
O ką, gaila išmesti".

'...Virtuvės dydis maž- 
daugl,60x3 m. Norėtume 
ją žmoniškiau apstatyti, 
nes šeima didelė, daug vi
sokių rakandų. - Be to ir 
gyventi čia teks ne viene
rius metus. Bet parduotu
vėse siūlomi komplektai 
mums netinka. į tokią 
siaurą virtuvę (šiame bend
rabučių mikrorajone jos 
visos tokios) reikėtų plokš
čių spintelių, o jų nėra.'

Ir 1.1. Autorė klausia, 
ar taip jau esą sunku pa
tenkinti jų norus? Tuo la
biau, kad gyventojai nė 
nesvajoja apie supermoder- 
nįas' Viiįtuvė's. ' ’ ; -1 i;-)’;■

Išvadoje, pabaigoje ji 
rašo: n:?
"...O turėtų būti taip. Žmo
gus išmatuoja savo virtuvę, 
apgalvoja sumanymą ir 
kreipiasi į baldų pardųot’:- 
vėš konsultantą. Dviese 
jie peržiūri baldų katalogą, 
aptaria demonstruojamus 
pavyzdžius ir parenka la
biausiai patikusius daiktus, 
būtent, daiktus, o ne komp
lektą. Juk vieno komplekto 
variantai skiriasi ne tik 
dydžiu, bet ir formomis, 
apdaila, spalvomis. Kodėl 
aš negaliu pasirinkti to, 
ko man reikia? Juk žmo
gus perka baldus ne viene- 
riems metams. Garantuoju, 
kad šitaip prekiaujant gali-------------- ------------------------

——— rn
Nuo liaudies ligi tautos, nuo šiaudinės pastogės ligi 

seimo, operos, universiteto ir mokslų akademijos, nuc 
maldaknygės ligi enciklopedijos ir filosofinių veikalų, nuo 
baudžiavų vergijos ligi nepriklausomybės -* štai lietuvių 
išeitas savaimingas kelias.

Iš šalies žiūrint, tas kelias neatrodo kuo ypatingai 
pasaulį galįs nustebinti, bet sekamas iš arti ir ypačiai iš 
vidaus, aiškėja, kaip ypatingos reikšmės ir giliausios 
prasmės lietuvių tautos istorijos laikotarpis efektingai išly
ginęs praeities tragizmą. Tai iš vidaus kyląs , judros 
kupinas bundančios tautos žygis; laimima kova ne tik dėl 
savo teisių sulyginimo su kitomis tautomis, bet ir dėl 
prarasto savo istorijos vardo atgavimo tautų visumoje. 
M; Biržiška, "Lietuvių tautos kelias" I.

Atvirai ir paprastai gy
venimiškai tuo klausimu 
pasisako "Tarybinės Moters 
žurnale Brigita Balikienė. 
..."Ten, Šilutės baldų kom
binate gaminami virtuvės 
komplektai. Kažkada tai 
buvo bevardžiai baldai, vė
liau- . "Laumė", "Ventė", 
"Agila". Apie pastarąją ir 
dabar dar daug kas svajojau, 
bet jos gamyba jau nutrau
kiama. Naujos svajonės var
das - "Šilutė".

Beje, mačiau "Šilutės" 
prototipo, iaifnėjtisio pa
skatinamąją premiją sąjun
giniame konkurse, nuotrau
ką...Realiame variante iš 
didelių užmojų- padėti 
šiuolaikinei šeimininkei 

nieko neliko. Nėra įrangos, 
ją atstoja vien kosmetiniai 
gražinimai....Kol kas nesu
gebame gaminti virtuvės 
baldų, kurie prilygtų geriau- 
siems pasauliniams pavyz
džiams ir neįstengsime to 
padaryti dar ne vienerius 
metus. O jei vien džiūgau
sime, kad tokios gražios 
virtuvės neturi latviai, es
tai ar baltarusiai, tai lau
kiama pažanga nusitęs dar 
į tolimesnę ateitį....Keista, 
bet iki šiol niekas nebandė 
tirti virtuvės paklausos.
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Sudbury 674-6217

ATEIK I LIETUVIU A,A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPES* SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENI, 1111 GEORGE ST. LA SALLE. OUI. I

ARBA SKAMBINK MUMS:

Juozui S.: 631-6834 (namų); Henrikui N.: 366-7770
Dainiui L. i 768-9606; Jonui R.: 337-8637

1987.11.5

ma būtų patenkinti daug 
daugiau žmonių, nes kiek
vienas imtų tik tai, ko jam 
ištiės reikia. Palieka par
duotuvėje savo užsakymą 
ir po kurio laiko, tegul ir 
netrumpo, tiesiai iš kombi
nato prie jo namų atvažiuo
ja mašina "Baldai", 
jone? "

poilsiui. Rašoma, kad butus 
gaus apie 36.000 šiauliečių- VE/dRoD2/M

Sva-

NAUJA GYVENVIETE

Šiaulių miesto pietvaka
riniame pakraštyje pradėta 
statyti nauja gyvenvietė- 
Gytariai. Rašoma, kad 
naujas rajonas užims dau
giau kaip pusantro šimto 
hektarų. Numatoma pasta
tyti modernų kultūros ir 
sporto kompleksą, keturias 
vidurines mokyklas, devy- 
nius vaikų darželius ir du 
prekybos centrus. Planuoja-' 
ma atskirti plotą plačia 
žaliąja juosta,kurioje būsian
ti plati žalioji zona su ta
kais pėstiesiems, parkai

TARPTAUTINIO SPORTO 
TEISĖJO TITULAS

Tarptautinė Krepšinio 
Federacija pranešė, kad 
Lietuvos atstovas Aleksas 
Zakis gauna tarptautinės 
kategorijos teisėjo titulą. 
Jis yra jau penktasis Lie
tuvos 
gavęs

A. 
žiaus, 
girio"

krepšinio arbitras, 
tokį įvertinimą.
Zakis yra 35 m. am- 
jis yra Kauno "Žal- 
Specializuotos Krep

šinio Mokyklos direktorius.

a Vytauto Sirijos Giros ro
maną "Raudonmedžio Rojus'' 
į lenkų kalbą išvertė Var
šuvoje Miečyslav Jackievič. 
Išleido Olštyno leidykla..

• ITALIJOJE, 
parodoje-konkurse 
"Lago maggiore" 
dailininkas 
laimėjo premiją.

ekslibrisų 
tema 

lietuvis 
A. Čepauskas

UŽTEKTINAI TURTINGI MINERALŲ KLODAI

MAŽŲJŲ PRIVALUMAI
Neaukšto ūgio vyrukas kreipiasi į cirko savininką 7 

prašydamas, kad jam duotų žvėrių tramdytojo darbą. ‘
Savininkas suabejoja, ar jis .tiktų, būdamas tokio 

mažo ūgio.
- Tai yra mano darbo paslaptis. Tie žvėrys laukia, 

kol paaugsiu didesnis.

TOKIA PROFESIJA
Mokykloje mergaitės paklausė, ką dirba jos tėve

lis, kad išlaikytų šeimą. Ji atsakė: "Viršvalandžius".

KADA KAS TINKA
Motina patrumpino 10 metų dukrelės sijonėlį. Mer

gaitė apsivilko ir sušuko:
- Bfet mama, aš negaliu tokio trumpo dėvėti. Aš 

dar nepakankamai suaugusi.
ej ~ j&diaiJS.

JAV mokslininkų ekspedicija, tyrinėjanti šiaurinio 
Pacifiko vandenyno dugną, netikėtai užtiko prie Gorda 
Ridge vietovės turtingus mineralų klodus. Buvo žinoma, 
kad čia verčiasi iš vandenyno dugno karšto vandens sro
vės ir amžių bėgyje dugno paviršiuje yra sunešusios išti - 
sus kalnus įvairių nuosėdų. Narai, nusileidę į vanoenyno 
dugną, pranešdavo, kad iš nuosėdų yra pastaytas ištisas 
"dangoraižių miestas", iš kurio "kaminų" verčiasi ne dū
mai, bet mangano, geležies rūdos, nikelio ir kitokių mi
neralų nuosėdos.

Gorda Ridge vietovė randasi prie Š. Kalifornijos ir 
Oregano rubežiaus, apie 200 km. nuo jo nutolusi Pacifiko 
vandenyne, kurio gilumas čia siekia - 10,000 pėdų. Radi
nys nemažai nustebino mokslininkus, nes pastebėjo, kad 
čia iš vandenyno dugno verčiasi karšto vandens srovės. 
Tai patvirtina teoriją, kad žemės gilumoje yra didelis 
karštis, kurį pasiekęs vanduo virsta garais ir šaute škuna 
į vandenyno dugną. Prie Gorda Ridge neužtikta jokių 
žuvų ar kitoniškos gyvybės pėdsakų. Tik atokiau, vande
nyno dugne rastas ištisas jūros vėžlių ir kitų gyvūnų 
kapinynas. Spėjama, 
dens sroves.

Kokias paslaptis slepia vandenynai, žmogus dar mažai 
yrą ištyręs, o ypač Pacifiko vandenyno, kuris yrą vienas 

[1iš didžiausių. Jo vanduo ' skalauja keturių kontinentų^:ė- 
kraščius, išskyrus Europos ir Afrikos žemynus. Janie 
randasi Fdaugybė salų, kurios daugumoje susimetusios 
pietinėje Pacifiko vandenyno dalyje. Tų salų dauguma yra 
apgyventos, o kitos, ugnikalnių padermės, Vos tik kyšo iš 
vandens paviršiaus. Nurodoma, kad vandenynas apima 
165,2(10,00(1 kv. km. [' 
tokiame dideliame plote., vandenyno dugne pasitaiko dar 
veikiančių ugnikalnių, kalnų virtinės ir žemės įdubimų, 
kurių vienas užtiktas prie Guam salos net 11,033 metrų 
gilumo! Geologai taip pat nurodo: jeigu visus kontinentus 
sumestumėm į Pacifiko vandenyną, tai dar vietos liktų 
tokio dydžio kontinentui, kaip yra Azijos kontinentas ir 
dar teKtų pridėti Sovietų Sąjungą (išskyrus Pabaltijo kraš
tus).

Todėl nenuostabu, kad Ferdinandas Magelanas, portuga
lų jūrininkas, pirmą kartą patekęs į šį vandenyną, jį 
pavadino taikingu ir ramiu vandenynu "Pacific". Po ilgų 
kelionių ir daugybės nuotykių, jis 1512 m. sugrįžo į Por
tugaliją. Karaliaus įsakymu tuojau buvo pasiųstas malšin
ti sukilimo į Maroką. Kautynėse buvo sužeistas. Neradęs 
pritarimo iš Portugalijos karaliaus, savo sumanymams 
leistis į nežinomus kraštus, jis atsisakė pilietybės ir išvy
ko į Ispaniją. Ir jau 1519 m. išplaukė į tolimą kelionę, 
atsidūrė Pacifiko vandenyne, pasiekė Kristofo Kolumbo 
surastą Amerikos kontienetą antrą kartą. Bet būdamas 
neramaus cnarakterio, Filipinuose įsivėlė į kovą ir čia 
buvo užmuštas. Jo suteiktas "Pacifico" vardas didžiausiam 
vandenynui prigijo.

Šiandieną Magelano pėdomis pasekė mokslininkai, 
apsiginklavę moderniškais instrumentais, Pacifiko vandeny
ne suranda tokių dalykų, apie kuriuos Magelanas, gal 
būt, net nesapnavo. Rasti mineralai ypatingai domina 
pramonininkus, nes iškeltuose pavyzdžiuose rasta tokių 
mineralų, kurie naudojami plieno gamyboje. Jų primaišius, 
gaunamos tam tikros rūšys plieno, kuris plačiai naudoja
mas ginklų gamyboje. 
Gorda Ridge vietovės 
rnent departamentas ir

Vasaros mėnesiais 
ir kiti paruošiamieji darbai pradėti eksploatuoti minera
lus. P. Indreika

kad jie žuvo, pateką į karšto van-

kuris yrą vienus

KVIŠAI - /QUICHES/- 
skanus ir lengvai pagami
namas valgis. Galima var
toti savo pagamintą tešlą 
arba pirkti sušaldytą, 
taikytą giliam indui, 
jaus tešlą.

Iškepus, palaukti 5 mi
nutes prieš patiekiant val
gymui.

pri-
pa-

GRYBŲ KVIŠAS
(Taip pat 6 porcijos. Paruo
šimas ir kepimas 55-65 mi
nutės)

ASPARAGŲ KVIŠAS 
(Paruošimas ir iškepimas-
60-65 minutės. 6 porcijos).

1 gilesnis indas pajui kepti, 
9" skersmens

į svaro šviežių asparagų, 
supjaustytų į 1" gabalė
lius arba 1 pakelis 10- 
ties uncijų sušaldytų ir su
pjaustytų asparagų

unc. tarkuoto šveicariško 
sūrio
suplaktus kiaušinius 
puodelį pieno

puodelio rūgščios grie
tinės

šaukštą džiovintų svo- 
obiavaO

2

6
1
1
2

1 gilesnis pajui kepti indas, 
9" skersmens

į svaro suraikytų šviežių 
grybų
A puodelio žaliu, svogūno 
laiškų, supjaustytus
1 šaukštas sviesto
4 unc. tarkuoto šveicariško
sūrio
4 kiaušiniai, suplakti
1 puodelis lengvos grieti
nėlės arba pieno
į puodelio tarkuoto Par- 
mezano sūrio
į šaukštelio druskos
1/8 " maltų pipirų

J
obiBv>:<J fci j tugnies;i'pakaitinti grybus

į šaukštelio dbušfcoS* 
į i baltų pipirų

Vidutinio dydžio
ant vidutinės ugnies,
daug 1"

Indelyje, ant vidutinės

švbgūnus' Svieste, kol 
grybai' lengvai paruduoja, 
apie6-8 minutes. Tuo miši
niu lygiai iškloti kvišo ke
pimo indo dugną. Pabarsty
ti šveicarišku sūriu.

Suplakti likusius produk
tus ir 

Gerai nusunkti skystimą. mišinio.
Asparagus ir sūrį sudėti 

kepimo indo dugnan. Ant 
jų užpilti gerai suplaktus 
likusius produktus.

Kepti 35-40 minučių, 
įdėjus į pašildytą krosnį, 
375°F karštyje, kol} įbedus 
peilį netoli centro, prie jo 
nelimpa tešla.

-tV 
inde 

maž- 
gilumo vandenyje 

plotą. Geologai yra įsitikinę, kad v*rt* asparagus 3-5 minutes.

Užtiktų mineralų ištekliais prie 
jau susidomėjo Mineral ivfanege- 

kitos įstaigos.
atliekamas nuodugnesnis tikrinimas

1987 METU KELIONĖS LIETUVIAMS. i 

® * Kelionė i Lietuvos Krikščionybės Jubiliejų Romoje s#
S nuo BIRŽELIO 21 d. iki BIRŽELIO 30 d. M

-$ 1935.00 ( U.S. $ 1435.00)
Jaunimo grupės kelionė į Lietuva* 10 dienų : Vilnius, W 
Kaunas, Trakai, Maskva ir Leningradas, &
nuo BIRŽELIO 29 d. iki LIEPOS 13 d, g

- $ 1999.00 (U.S.-$ 1480.00) 1
Kelionė į Lietuvą 10 dienų: Vilnius, Kaunas, 
Panevėžys, Trakai, Maskva Ir Leningradas, 
nuo RUGSĖJO 25 d. iki SPALIO 9 d.

-$ 1885,00 (U.S. $ 1400.00) ' g
Dėl smulkesnių informacijų kreipkitės!.į L. STANKEVIČIŲ , 
1053 Cr. Albanel, Duvernay, Laval, Canada, H7G 4K7

Tel.:: 514-669-8834 -jįį
Padedu užpildyti anketas giminių iškvietimams iš Lietuvos 3^ 
ir tarpininkauju nuperkant dovanas giminėms. ' %

Naudojant sušaldytus, virti, 
kaip nurodyta įpakavime. užpilti ant grybą

30-40 minučių, 
pakaitintą krosnį, 

karštyje.

Kepti
įdėjus į
375°F karštyje. Palaukti 
5 minutes prieš patiekiant 
valgymui.

Galima padaryti mišinį 
ir iš varškes su špinatais, 
susmulkintais šrimpsais ir kt.

Parinko S M A L I Ž Ė

NAMŲ REMONTO

_ $ 15.000 VAJUS

I
 REIKALINGA $.15,000

10.000

MALONŪS "NL" SKAITYTOJAI,-

Prašome pasinaudoti žemiau

5.000 esančia atkarpa ir ją

atgal atsiųsti "NL" adresu:

7722 GEORGE ST. LASALLE.P.Q.

LOOO H8P IC4, CANADA

Mr.Mrs....................... .....................................................................

Adresas ........................................ i . . . . 4 . .

Siunčiu už "NL" PRENUMERATĄ 198 m..........  dol.
"NL" NAMŲ REMONTO VAJUI ................ doL

5 p»t.



toronto
Krašto 
svarbų

• KANADOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 
Valdyba padarys 
praneš imu VASARIO 
8 d., sekmadienį, 2;30 v.p. 
p.Lietuvių Namuose apie 
teisėjo Deschenes Komisi
jos siūlymus ir KL Bendruo
menės pastangas šiuo klau
simu.
• Toronto Mažlietuvių Mo

terų Draugija aptarė tradi
cinio Užgavėnių vakaro- 
ŠIUPINIO suruošimų.

ŠIUPINYS
3 d.

vyks kovo men.

d. Toronte vy- 
aptarti būsimo 

Kultūros Kongy

dalyvavo 
atstovai: 

, vicep-

• Sausio 25 
ko posėdžiai 
PLB Seimo, 
rėso ir Tautinių Šokių Šven
tės Hamiltone renginius, 
vyksiančius 1988 m, birže
lio 25-liepos 3 d.d.

Posėdžiuose < 
PLB vadovybės ; 
p-kas V.Kamantas, 
kė M.Lenkauskienė, dr. A. 
Razma; JAV LB atstovai- 
A.Gečys, Kultūros Tary
bos p-kė I.Bublienė; Kana
dos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdybos nariai ir 
Tautinių Šokių Šventės Ko
miteto atstovai.

Lietuvių Namų 
Žinios

• Sausio 30 d., LN Svetai
nėje LOKYJE sol.Vaclovas 
Povilonis ir jo TRIO atliko 
estradinio pobūdžio progra-

Solistas Vaclovas su 
links- 
kurių, 
lietu-

mų.
palyda nuotaikingai 
mino LOKIO svečius, 
didesnę dalį sudarė 
viškas jaunimas.

Pirmutiniame ir didžiausiame Ms jg M SA M A 
TORONTO LIETUVIŲ RAKAMA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
6 '4% už 90 dienų term, indėl.
6 34% už 6 mėn. terrri. indėlius

t 7’12% už 1 m. term, indėlius 
73/<% už 2 m. term, indėlius 
73A% už 3 m. term, indėlius 
8 % už GIC 1 m. garantuoti

Investavimo pažymėjimai 
73A% už pensijų planą 

(variable rate)
81/4% už 1 m. term, pensijų planą 
73/4% už pensijų fondą- RRIF

' (variable rate) 
6’4% už specialią taup. s-tą 
6 % už taupymo s-tas 
534«6% kasd. palūkanų sąskaita 
5 % % už čekių s-tas (dep.)

Asmenines paskolas duodame iki $65,000 Ir mortglčius 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 mortgičial.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po piety; 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 Bioor Street West, 
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P1A6

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

KASOS VALANDOS:

AKTYVAI VIRŠ 32 MILIJONŲ DOLERIŲ 
MOKA UŽ:

90—179 d. termin. ind. .....6%% 
180—364 d. termin. ind. .....7!4%

■ Term, indėlius 1 metų,........ 7’/2%
Term, indėlius 2 metų .......7%% 
Term, indėlius 3 metu ......7%% 
GIC — 1 m. (met. pal.) .......~8 % 
GIC - 1 m. (mėn pal.) ....... 8 % 
RRSP ir RRIF (pensijosį../7%% 
RRSP 1 metu term. 8 % 
Spec. taup. s—tq,............ 61'2% 
Taupomąją s—tą ........'.•>*•6 % 
Kasd. taupymo s—tą .......Z % 
Depozitų-čekių s-tą...3-6%%

asmenines nuo ....................... 10%%
\ mortglčius nuo ........ . 9%%-12%

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

9.30-3.30
9.30-3.30

Pirmadieniais
Antradieniais
Trečiadieniais 9.30-3.30
Ketvirtadieniais
Penktadieniais
Šeštadieniais
Sekmadieniais

9.30- 8.00 2
9.30- 8.00E 
9.00-1.00 I 
9.00-12.30Es

DUODA PASKOLAS:

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgiČius iki $100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame norių gyvybes 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 išrašytus 
čekius bei apmokamos įvairias sąskaitos.-MŪSŲ TIKSLAS-

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS I

Pradedant 10 vai . v. 
beveik be pertraukos vyko 
programa iki 1 vai.ryto. 
Į daugelį dainų įsijungė da
lyviai, kitas dainas sol.Vac
lovas paįvairino komiškais 
kupletais bei šaržais. Tai 
buvo reta, aukšto lygio ir 
lengvo stiliaus programa, 
kuri maloniai nuteikė sve
čius. Seniai jau nėra buvę 
tiek publikos senajame LO
KYJE ir 
lyvaujant 

priedo- pilnai da- 
programoje.

men. 1 d. adv.Jo-• Vasario 
ana Kuraitė-Lasienė skaitė 
paskaitų, liečiančių Kana
dos moterų teises. Publika, 
kurios buvo virš 200, su 
įdomumu sekė prelegentės 
paskaitų. Joje buvo pabrėž
ta Kanados ir Ontario Par
lamento padaryti pakeiti
mai, liečiantys moterų tei
sių
nuosavybes ir 
mybes.

turtų, 
atsako-

bendrų šeimos 
kitas

sekma-• Kovo mėn. 
dienį, LN-se

Bud-

kovo 
vai. v.

8 d., 
ruošiama I-

oji paskaita apie Lietuvos 
Krikštų. Šių paskaitų skai
tys iš Bostono atvykęs is
torikas dr. Algirdas 
reckis.

Dienų anksčiau, 
7 d., šeštadienį, 7
LN-se dr. Budreckis. skaitys 
kitų paskaitų tema "Isto
riografinė medžiaga anglų 
kalboje apie Lietuvų". Šioje 
paskaitoje bus paliečiama, 
kas anglosaksų rašyta apie 
Lietuvų, istoriniai šaltiniai 
bei istoriniai rašiniai anglų 
kalboje.

Paskutiniu metu dr. Bud 
reckis yra parašęs knygų 
anglų kalboje "An Introduc
tion to Lithuanian History". 
Tai 128 psi.suglausta Lie-

IMA:
už asmenines 

paskolas nuo....11 %
už nekilnojamo turto

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ...................10 %
2 metų ...................10’/«%
3 metų ...................10’/2%
(fixed rate) 

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

Š. metų. VASARIO 22 d. SEKMADIENI, 
2:30 vai. p.p.

TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE REGIAMAS

KONCERTAS
Programoje: lietuvių ir pasaulinių kompozitorių 

kūrinius atlieka sol. Vilija MOZŪRAITYTĖ, 
is V. Vokietijos,
Smuikininkas - Mykolas KOLLARS, 
Pianistė - Raminta LAMPSATYTĖ.

Bilietai: - $7.-J pensininkams ir studentams -$5.~ 
VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI

Rengia: LN KULTŪRINĖ KOMISI1A

Atžalyniečiai” Lietuvių Namu gegužinėje. Nuotr. L. Dūdos

tuvos istorija, pradedant 
13 a. ir baigiant 1940 me
tais. Ši knyga yra tinkama 
dovana angliškai kalban
tiems ir jų bus galima įsi
gyti.

METINIS VISUOTINIS 
ŠALFASS SUVAŽIAVIMAS

Metinis visuotinis Š. 
Amerikos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Sųjun- 
gos Suvažiavimas įvyks 
1987 m.kovo 14 d., Toron
to Lietuvių Namuose, 1573 
Bloor Street W./Toronto, 
Ont.

Suvažiavimo pradžia- 
11 vai. ryto.

Pagal ŠALFASS-gos Sta
tutų, suvažiavime sprendžia
muoju balsu dalyvauja spor
to klubų rinktieji atstovai 
ir rinktieji bei skirtieji 
ŠALFASS pareigūnai. Pata
riamuoju balsu kviečiami 
dalyvauti sporto darbuoto
jai, fizinio auklėjimo moky
tojai, sporto veteranai, lie
tuviškų organizacijų bei 
spaudos atstovai ir visi lie
tuvių sportiniu gyvenimu 
besidomį asmenys.

Smulkesnės informacijos 
pranešamos sporto klubams 
ir ŠALFASS pareigūnams.

floridą
PAGERBĖ MUZ. PETRĄ 
ARMONĄ

Sausio 18 d., pietų me
tu buvo pagerbtas Lietuviu 
Klubo Choro vadovas muz. 
Petras Armonas jo 80 me
tų amžiaus sukakties proga.

Pirm. A. Karnius, pasi
džiaugęs, kad sukaktuvinin
kų reikia ypatingai pagerb
ti už jo guvumų ir darbš
tumų,po visų atvykusių su
giedotų "Ilgiausių Metų", 
perskaitė P. Armono biog
rafijos apžvalgų. Jų buvo 
paruošęs S. Vaškys.

Klubo Choro nariai- K. 
Gimžauskas, M.Gineitienė, 
S. Vaškienė ir S. Vaškys 
suvaidino linksmų vaizdelį 
"Balsų Patikrinimas". Jį 
paraše S. Vaškys.

Trumpu žodžiu sukaktu
vininkas visiems nuošir
džiai padėkojo, pasisakyda
mas, kad jam su Choru 
dirbti yra malonu.

Lietuvių Klubo Choras 
savo vadovų pagerbė dar 
ir atskirai sausio 16 d. jį 
pasveikindamas ir įteikda
mas dovanų.

• Sausio mėnesį į Lietuvių 
Klubų įstojo 8 nauji nariai. 
Amžinais nariais tapo (pa
aukoję Klubui nemažiau 
kaip $100) Mackialienė Da- > 
lila, Liubinienė Nina, Alek- 
siejūnienė Marija ir Vaišvi
lienė Kazimiera.

e Sausio 14 d. Jūrų šaulių 
Kuopa "PALANGA" Klubo 
salėje surengė Klaipėdos 
Krašto atvadavimo minėji
mų. Dalyvavo abiejų šaulių, 
kuopų ir Lietuvos Vyčių 
vėliavos.

Po gražios invokacijos, 
sukalbėtos kun.V.Zakaro, 
majoras L. Virbickas įžiebė 
švyturio šviesų, pagerbiant 
karius-savanorius ir šaulius 
vaduojant Klaipėdos Kraštą. 
Paskaitų skaitė inž. Vin
centas Gruzdys, nušviesda-

• LAIKU ATSIUNTI PRENUMERATĄ - NEAPSUNKINA - ;
TE SAVES IR PALENGVINATE MŪSŲ DARBĄ. AČIŪ. "NL">

Organizacijos ar asme
nys, norį gauti smulkesnių 
informacijų ar pateikti pa
siūlymų, prašomi kreiptis 
į ŠALFASS Centro Valdy
bos pirmininkų Pranų BER- 
NECKĄ, 32 Rivercrest Rd. 
TORONTO, Ont. M6S 4H3, 
tel: (416)- 763-4429.

ŠALFASS 
Centro Valdyba

• LN paskyrė $500,- aukų 
Seselių vadovaujamam Vai
kų Darželiui atlikti remon
to darbus.

• LN paaukojo Kanados 
Lietuvių Fondui $1.000,- 
Dabar bendras jų įnašas 
sudaro $6.300.

• A.VAIČIŪNUI perėjus 
dirbti "Vilnius Manor", 
LN buhalterijos ir Raštinės 
darbus atlieka A. Biškevi- 
čienė, administracijos ir 
kitus- A.Skilandžiūnienė, 
Laikinai LN vedėjo parei
gas eina LN Valdybos p- 
kas V. Dauginis.

• KAUNO "AUŠROS" Gim
nazijų buvę mokiniai įsira
šė nariais į Lietuvių Na
mus. V. K.

mas sukilėlių pergalę ir 
pakeltus sunkumus vaduo
jant Klaipėdos Kraštų, taip 
pat Klaipėdos miesto ir 
uosto svarbų Lietuvos vals
tybės ekonominiam gerbū
viui.

Muz. A. Mateikos Vyrų 
Oktetas sudainavo 8 dainas 
o eilėraščius deklamavo 
E.Praninskas ir St. Vaškys.

Minėjimas baigtas kava 
ir pyragaičiais.

Minėjimui vadovavo 
"Palangos" Šaulių Kuopos 
vicep-kas inž. A. Šūkis.

Sausio 18 d., sekmadie
nį Šv.Vardo bažnyčioje bu
vo aukojamos iškilmingos 
mišios už žuvusius Klaipė
dos Krašto vaduotojus.

• BALFO 143-čio Sky
riaus Valdyba su dėkingumu 
praneša, kad St. Petersbur- 
go lietuviai dosniai aukojo 
ir per valdybos parengimus 
uždirbo ir surinko $5.600 
kuriuos persiuntė šalpai 
BALF'o Centrui Chicagoje.

Didelę padėkų reiškia 
pasišventusiems aukų rin
kėjams— Balf'as

• LIETUVIŲ PENSININKŲ 
KLUBAS vasario 4 d. buvo 
surengęs įdomia tema pa
skaitų, pakviesdami dail. 
mokytojų Vladų Vaitiekūnų. 
Paskaitos tema "Dailės

■ Meno Apžvalga 6.000 me
tų Apimtyje Meno Istorijos 
ir Meno Filosofijos Atžvil
giu". Po paskaitos visi bu
vo pavaišinti kavute.

• MIAMI LIETUVIŲ
KLUBAS šiais metais Vasa
rio 16 d. minės Klubo sa
lėje vasario 15 d.,2 val.p.p.

Paskaitų skaitys Vytau
tas Siemaška, o koncertuos 
"Bangos" Choras.

Klubo pirmininkė yra 
Elena Jonušienė.

Vasario 16 d. inten
cija Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje vasario 8 d. bu
vo atlaikytos pamaldos.

boston
PAMINĖJO KOMPOZITORIŲ JULIŲ GAIDELĮ

Š.m.sausio 4 d. paminė
ta žymaus kompozitoriaus 
Juliaus Gaidelio j Bostono 
Šv. Kazimiero Parapijos 
Choro -vedėjo 4 m. mirties 
sukaktis.

Šių sukaktį paminėjo 
"Laisvės Varpo" Radijo lai
da, taip pat ir Šv.Kazimie- 
ro Parapijos salėje muzikas 
J.Gaidelis buvo gražiai pri
simintas. Choras giedojo 
jo sukurtas giesmes^. Kle
bonas kun.Petras Šakalys 
apibūdino jį kaip choro ve
dėjų ir kompozitorių. Pla
tesnį apibūdinimų kaip 
kompozitorių ir žmogų pa
tiekė Elena Vasyliūnienė, 
atvykusi iš Somerville. 
Svarbiausia, kad ji ypatin
gai pabrėžė reikalų kuo 
greičiau realizuoti kitų 
anksčiau iškeltų mintį ap
saugoti ir išleisti šio ga
baus ir įdomaus kūrėjo 
veikalus. (Juk jau buvo dėl 
apsileidimo, nerangume ar 
paprasto nemokšiškumo (?) 
nepasirūpinta įteikti jo ku
rinio laimėti Pulitzer'io 
premijai, kuriai gauti jis 
turėjo daug galimybių. Rei
kėjo tiktai teheniškam per
rašymo darbui lėšų...Red.).

Rašoma, kad "šios ini
ciatyvos turėtų imtis miru
siojo kompozitoriaus bičiu
liai ir tie, su kuriais jis 
dirbo, kaip Šv.Kazimiero 
Parapijos Choras, sekstetas 
ir kiti."

Praėjo jau 4 metai, ta 
mintis buvo iškelta seniai. 
KUR yra LB Bostono Apy
linkės Valdybos Kultūros 
Komisija? Ar tokios ten 
iš viso nėra? Ar ji jau taip 
apkrauta kitais svarbiais 
kultūriniais projektais, kad 
negalėtų įvykdyti šio?

Ir taip vėl jieškoma 
naujų "iniciatorių", naujų 
"komitetų" ir ko gero, "nau 
jų" lėšų... Skaudu. Sunku 
patikėti, kad ir vėl nebus 
nudelsta. O kompozitorius 
Julius Gaidelis buvo sukū

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

ATEIK Į LIETUVIŲ A.4. (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.; 487-5591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

ręs, bedėstydamas Šešta
dieninėje Mokykloje ir gra
žių, įdomių dainų jaunimui. 
Tokių mums nepaprastai 
trūksta. Tuo tarpu, jos te
beguli ‘ kažkieno stalčiuose, 
o gal ir dėžėse.

Komp.muz. Juliaus Gai
delio minėjimų pravedė 
Choro atstovas "Jonas Grin- 
kus. Ž.

KLAIPĖDOS SUKAKTIS
"LAISVĖS VARPO" ra

dijo programoje buvo pa
minėta 64-toji sukaktis nuo 
KLAIPĖDOS sukilimo ir 
prijungimo prie Lietuvos 
sausio 11 dienų. Minėjimas 
suruoštas Martyno Jankaus 
Šaulių Kuopos Brocktone.

Savo žodyje programos 
vedėjas Petras Viščinis 
pabrėžė, kad Klaipėdos su
kilimas ne tik grąžino Lie
tuvai bent dalį Mažosios 
Lietuvos, bet akivaizdžiai 
parodė, kad dėl savo etno
grafinių sričių sujungimo 
į vieną valstybę, labiausiai 
reikia kovoti pačiai tautai, 
pasitikint savo jėgomis. 
Po 1-ojo Pasaulinių Karo, 
jeigu būtų pasitikėta Ūktai 
tarptautinėmis institucijo
mis ir jų teisingumu, už 
nepriklausomos Lietuvos 
ribų būtų likusi ir sostinė 
Vilnius su plačia sritimi, 
ir Klaipėdos Kraštas. Gi 
nepriklausomai to meto 
Lietuvai buvo likusi tik 
ta dalis, kuri buvo ginama 
savo krauju.

Martyno Jankaus Šaulių. 
Kuopos p-kas Juozas Sta
šaitis plačiai apžvelgė Ma
žosios Lietuvos Gelbėjimo 
Komiteto p-ko Martyno 
Jankaus veiklų rūpinantis 
Kalipėdos sukilimu.

Žodinė programos dalis 
buvo perpinta muzika Klai
pėdos tema. Taip pat per
duota muz. Alf.Mikulskio 
sukurta baladė "Aš nusiei- 
čiau į Klaipėdužę" ir Edu
ardo Balsio sukurta daina 
apie Klaipėdų.



Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
- įsikūręs nuosavuose 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 % ne kiln, turto pask. 9.75%
santaupos...................... 5.75% asmenines paskolas 12%
kasd. palūkan. uz sant5.25% Nemokamas pilnas Čekiu 
term, indėlius 1 m 8.5 % patarnavimas
term, indėlius 3 m........9.25% Nemokama nariu gyvybės
rėg. pensijų fondo ...... 7.25% drauda pagal santaupų
90 dienę indėlius....... 7,5 % dydį iki $ 2.000
( minimum $ 5-000) Nemokoma asm. paskolą,
R eg. 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 rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais — uždaryta.

Hamilton
HAMILTONO IR APYLINKĖS LIETUVIAI 1986 m.
AUKOJO TAUTOS FONDUI:

Po $ 200, TALKA Kredito Unijos Kooperatyvo 
Valdyba, D.L.K.ALGIRDO Šaulių Kuopos Valdyba;

$ 100,- Medžiotojų-Žūklautojų Klubo GIEDRAITIS 
Valdyba;

$ 50,- Hamiltono Lietuvių Pensininkų Klubas;
$ 1200, Kostas Grudzinskas; $225,- Stasys ir So

fija Rakščiai; $ 195,- Alf.ir Augustė Patamsiai; $180,- 
-Marija Kvedarienė; $150,- J.Asmenavičius; $140,- Anice
tas ir Francis Povilauskai; po $120,-Juozas ir Elvyra Bajo
raičiai, Leonas ir Eugenija Klevai, G.J.Skaisčiai;po $105,- 
Antanas Obcarskis, Stasė Šukaitienė;po $100,- J.Bersėnas, 
V.Miškinis, V.B.Perkauskai, Z.Al.Pulianauskai; $80,- V.Ma- 
tukaitis; po $75,- P.St.Kanopai, A.M.Pusdešriai; po $70,- 
Pr.Z.Sakalai, B.A.Steponavičiai, Birutė Sadauskienė; $65, 
-J.E.Bubniai; po $60, J.Liaugminas, Kostas ir Lucy Meš
kauskai, StįŠenkus; •'....................... ’

po $50,- J.Baran, S.Fredas, Alb.D. Jankūnai, V.E. 
Kairiai, A.A.Keliačiai, J.Lekutis, N.Navickienė, dr.V. 
Kvedaras, Ad.Petraitienė, L.Pliura, S.Raupėnas, F.A1. 
Rimkai, Pr.E.Seiriai, J.Svilas, dr.B.Vidugiris, Br.O.Veng- 
ris, St.Stanevičius; po 45,- V.Beniušis, M.l.Repečkos, J.

Montrealio Šeštadieninės Mokyklos mokiniai vaidina Kalėdų 

Eglutės programoje.

DM
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J MUYJKI4I
| SPECIALYBĖS l

• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS

• užuolaidų valymas
• SAUGOJIMAS (STORAGE)
• ZOMŠAS

495-90© AVENUE, LaSalle
365-11 43

7661 A CENTRALE, LaSalle

2955 ALLARD, Ville Emard
766-2667

1987.11.5 

Stonkus, Er.Lengnikas; po $40,- V.Bruzgis, Stefanija Do
meikienė, T.Gureckienė, L.D.Gutauskai, A.M.Garkūnai, 
A.Kamaitis, Pr.Kažemėkas, P.Žulys, P.R.Pakalniškiai, 
J.Povilauskas, V.Leparskas, VI.Saulis, č. Tiškevičius, Br. 
Venclovas, A.V.Kežinaičiai;

po $35,- Aniceta Deksnienė, j.O.Deveikiai, Br.G. 
Grajauskai, And.St.Petkevičiai, J.Raguckas, R.Wass, A.J. 
Gedrimai; po $30, V.Agurkis, Z.M. Bakaičiai, P.E.Brasai, 
J.Butkevičius, kun.J.Liauba O.F.M., A.Jankauskas, J.Leš- 
čius, B.E.Milašiai, P.Masys, K.St.Mileriai, J.A.Mačiukai, 
A.Prunskus, S. J.Pyragiai, Al.Grajauskas, A.P. Volungės,
J. J. Stanaičiai; $28,- S.Tekorius;

po $25,- P.G.Breičhmanai, A.Mingėla, V.Morkūnas,
K. H.Norkai, R.Bulovas, J.R.Piciniai, V.J.Svitai, St.Geidu- 
kytė, R.Geidukytė, T.Falkauskas, Ig.Varnas; po $20,- J. 
Andrukaitis, P.Budvydis, A.Didžbalienė, M.Chrolavičienė, 
Z.Čečkauskas, B.V.Cvirkos, K.E.Gudinskai, V.Gelžinis, 
Z.Gasiūnas, K. J. J aniuškevičiai, V.A. J anuškos, M. Jonikas, 
P.V.Lukošiai, G.Melnykas, J.Mažulaitis, J.Tarvydas, J.Ka- 
reckas, K.Mankauskiene, J.Krištolaitis, P.T.Kareckai, VI. 
Kezys, A.Tėvelis, V.Grikietis, V.Narkevičius, A.Jusys, 
A.Pintulis, V.J.Pilkauskai, J.L.Stungevičiai, K.E.Simaičiai, 
P.V.Šidlauskai, B.A.Šilgaliai, V.G.Stabingiai, P.Šimelaitis, 
J.Rudys, M.Savokaitienė, P.Seibutis, O.Savickiene, Z.Ston- 
kus, B.Orvidas, A.Gedminas, Z.Vainauskienė.

po $15,- Al.Erštikaitis, F.Pajarskas, A.Vinerskis;
po $10,- E.Antanaitienė, R.Bagdonas, Z.Didžbalis, A.Du
donis, I.Čerškienė, S.Elvikienė, Pr.Enskaitis, S.Bitinas, 
O.Gurgždienė, R.Neskie, B.Mačys, K.Mikšys, P.Misevičius, 
St.G.Karaiėnai, B.Kronas, LKlypas, I.Tolys, P.Zubas, P. 
Zabarauskas, Al.Lukos, P.Girnius, V.Sakas, Vl.Bartininkas, 
A.G.Repšiai,~ J.Rimkaitis, E.Sližienė, V.Vaitkus, J.Vasi
liauskas, A.Žulys, F.Urbaitis, Pr.Vitienė, V.Venskevičius, 
M.Renkys;

po $5, Al.Aušrotas, J.Kažemėkas, P.Lukošius, A. 
Mikalauskas, P.Grybas, S.Žvirblis, Ig.Vegis, n.Stukas, A. 
Gailienė, D.Slavinskas, S.Višniauskas.

Dėkojame visiems už aukas mūsų Tėvynes laisvi
nimui, tikėdamiesi, kad ir 1987 metais mes visi vėl bū
sime dosnūs. Kurie dar nesate aukoję, labai prašome 
prisidėti. Tėvynė šaukia kiekvieną lietuvį.

Aukas prašome siųsti šiuo adresu: A.PATAMSIS, 
18 Norwich Road, STONEY CREEK, Ontario L8E-1Z6. 
Čekius prašome rašyti Tautos Fondas vardu.

A.P a t a m s i s, 
Tautos Fondo Pirmininkas Kanadoje-

delhi Minėjimų ruošia KLB 
Delhi Apylinkė ir KLK Mo~« 
terų D-jos Skyrius.

bndon,ont.
_ :___ ,__________ _

• VASARIO 16 d. MI
NĖJIMAS vyks Parapijos 
salėje Vasario 15 d., sek
madienį, tuojau po pamaldų.

Numatyta tai dienai 
pritaikyta paskaita ir ypa
tinga meninė programa.
Joje dalyvaus Londono "PA
ŠVAISTĖS" Choras, smuiki-

• Londono "PAŠVAISTĖS" 
Choras stiprėja. Į jį nese
niai įsijungė trys naujos 
daininininkės: V. Staškūnie-
nė, dr. D. Armstrong-And- 
runolytė, altai ir sopranas 

ninkė REGINA BANKIENE. M. Naruševičienė. Tikimasi 
Chorui vadovauja Rita VI- pritraukti’Tr jaunimo. ' 
LIENĖ. "PAŠVAISTĖ" ir Pensi-

Apylinkės lietuviai kvie
čiami gausiai dalyvauti 
šioje tradicinėje, didžiojoje 
mūsų tautos šventėje.

ninku Klubas gimtadienio 
proga pasveikino kleb.kun. 
I. Mikalauskų, OFM, įteik
dami dovanų.

DDCCUC'D INSURANCES.V H k V II t 11 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. MIKŠIENE 
Darbo valandos: 9 v.r. —7 v. v, , šeštadieni ai s 9 v.r, t 12 v.p.p.

Narys of ’’Better Business” Būro

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS!

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

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

K Bačėnas
1551 Bloor St. W. 
TORONTO, Ont.
M6P IA5

ALL SEASONS TRAVEL, B.D.
Visais kelionių reikalais 
bet kur pasaulyje skambinti:

Tel. 533-3531

montreal
PADĖKA

A.t" A. JUOZAS URBONAS, mūsų mylimas 
brolis ir dėdė mirė 1986 m. gruodžio 12 dienų.
NUOŠIRDI PADĖKA už atnašautas gedulingas Šv.Mi- 
šias Tėv. Augustinui,OFM, Tėv. J.Zarembai SJ, Tėv.PF 
jui OFM, kuris taip pat pasakė ir prasmingų pamokslą, 
pravedė Rožinį ir maldas Laidotuvių Namuose; , Tėv. 
Liudui OFM už atsilankymų į laidotuvių pietus.

ŠIRDINGAI DĖKINGI Tėv. Augustinui OFM už Juozo | 
aplankymų ligoninėje ir Jo palaidojimų Šv.Jono Lietu
vių Kapinėse, Mississaugoje.

DĖKINGI dr.Mikui A. Valadkai už Ligonio lankymų 
namuose ir ligoninėje. Iš toli atvykusioms mūsų mie
liems giminaičiams Jonui ir Justui. Visiems, kurie 
Juozų aplankė namuose ir ligoninėje ir nuoširdi mūsų 
padėka karsto nešėjams.
GILI PADĖKA už ypatingų rūpestį Juozų slaugant na- , 
muose ir didelę pagalbų laidotuvių metu - Ignui Urbo- ; 
nui, B.Maziliauskienei, V.M.Tamulaičiams, E.Ališaus- ! 
kienei ir dr.I.Rimšaitei, L. Balsienei, K.Žebrauskienei i 
ir L. Markeliui už pagalbų namuose. į
NUOŠIRDŽIAI DĖKINGI atsiuntusiems gėles, aukoju- » 
siems Šv.Mišias ir aukojusiems Tautos Fondui, "Nepri- > 
klausomai Lietuvai" ir Cancer Research Society; pa- i 
reiškusiems mums užuojautų asmeniškai žodžiu, raštu g 
bei spaudoje. Visiems, kurie pagerbė mūsų mylimų a.a 
brolį ir dėdę Juozų savo atsilankymu į Laidotuvių Na
mus, bažnyčių ir laidotuvių pietus.
DĖKOJAME už pasakytų atsisveikinimo žodį - KLB 
Toronto Apylinkės vardu p-kui A.Vaičiūnui, Neo-Lithu- 
anų Korporacijos vardu- A.Juciui, Pensininkų "Vilnius 
Manor" vardu- S. Jokūbaičiui; D.Renkauskui už visoke
riopų rūpestį.

Mieloms ponioms už skanius pyragus ir B. Staniulie
nei už skanius pietus.

Mes liūdime, netekę mylimo brolio ir dė
dės Juozo, bet raminamės prisiminę, kad toks gausus 
būrys Juozo draugų, prietelių bei pažįstamų Jį pager
bė savo atsilankymu ir atsisveikino Jam iškeliaujant 
į Amžinybę.

Ilgai nepamiršime Jūsų pagalbos, užuo
jautos ir dalyvavimo kartu su mumis sunkiose mums 
valandose.

Liūdintieji 
sesuo Eugenija, 
brolis Linas su žmona Regina, 
sūnėnas Rimas su šeima.

PRANAS BULKA - 
SUKAKTUVININKAS

Pranui Buikai buvo su
ruoštas netikėtas pagerbi
mas jo sūnaus Vyto namuo
se,sulaukus Auksinio Am
žiaus. Prano Buikos šeima 
ir draugai jį nuoširdžiai 
pasveikino ir apdovanojo.

Pranas Buika savo e- 
nergija ir sumanumu išugdė 
metalo atliekų verslų. Nuo 
seno yra "NL" skaitytojas 
ir rėmėjas.

Savo 65-metį atžymė
damas, jis ir jo žmona 
Stasė išvyksta atostogų į 
Miami.

Sveikindami, linkime 
geros sveikatos ir gerų a- 
tostogų.

• Gavome pranešimų iš 
Lietuvių Žurnalistų Sųjun- 
gos,kad numatomos penkios 
premijos 1986 m. labiau
siai pasireiškusiems jaunie

siems lietuviškos spaudos 
bendradarbiams. Siūlo pra
nešti apie tokius ir mūsų 
laikraštyje pasireiškusius. 
Deja, nieko pasiūlyti nega
lėjome, nes montrealiečiai 
tikisi, kad ir apie juos visą 
laikų rašys tie "vyresnieji".

Esame tikri, kad jiems 
patiems už poros metų būtų 
labai įdomu pavartyti laik
raščio puslapius, kur buvo 
parašyta apie juos, ar įdė
ta nuotraukų. Taip kaip 
dabar mums, vyresniesiems . 
įdomu pamatyti senesnių 
laikraščių puslapiuose buvu
sius aprašymus ar pasiskai
tyti nuomones. O dar ir 
savo įdomumu nepasenusius 
straipsnius. Gaila, montrea
liečiai neturės progos lai
mėti jokios premijos, b.

GUY 
RICHARD
ROOFER----- COUVREUR

7725 Georgė LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogodengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darbo atlieka sąžiningai ir prieįnamomis kainomis. 
Stogo* dengimui or taisymui skambinkite : 364-1470
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montneal
MIRUSIEJI :

• PUKTER1S Vitoldas, 72 
m. amžiaus mirė savo na
muose.

Liko sesuo Sofija , 4 
broliai su šeimomis. Palai
dotas iš AV Parapijos baž
nyčios, palaidotas Mount 
Royal Kapinėse.

Buvo "NL" skaitytojas 
ir priklausė DLK Mindaugo 
Šaulių Kuopai Montrealyje.
• ČIČINSKAS Michael, 86 
m. mirė sausio 30 d.

Liko 4 dukterys su šei
momis, sesuo ir brolis, ir 
daug vaikaičių.

Palaidotas Notre Dame 
dės Neiges Kapinėse.

Užuojauta mirusiųjų ar
timiesiems.

VASARIO 16 I ITAC MONTREALIO LIETUVIU
LIIAd KREDITO UNIJA

MINĖJIMAS
ĮVYYKS 1987 m. VASARIO 15 d. sekmadienį,

11 vai. r. - IŠKILMINGOS MIŠIOS Aušros Vartų bažnyčioje.
3 vai. p.p. - AKTAS - KONCERTAS z

ST. HENRI POLY VALENTE MOKYKLOS AUDITORIJOJE
( Ir mūsų. Šeštadieninės Mokyklos)

4115 St. Jaques W., prie pat St. Henri Metro stoties.
(1 kvartalas nuo Atwater į Vakarus).

* PRELEGENTE-
adv. JOANA KURAITĖ-LASIENĖ, (Vienos Konferencijos dalyvė)

• * "A
* KONCERTINĖJE DALYJE -

Montreal!© Vyrų Choras, Montreal io Vyrų Oktetas, “Gintaro” Ansamblio 
Dainininkai ir Šeštadieninės Mokyklos mokiniai.

VISI ATVYKIME PAMINĖTI SAVO VIENA SVARBIAUSIŲ ŠVENČIŲ!

Rengia - KLB MONTREALIO APYLINKĖS VALDYBA

PRANEŠIMAS

Š. m. sausio mėn. 21 d. Cross Cancer Institute 
Edmontone, Albertoje, staigiai mirė Joan INTAS, 
Leonardo INTO žmona, Wilfred ir Madeline SCHILL 
duktė, Juozo ir Eleonoros Intų marti.

Į laidotuves buvo nuvykę iš Montrealio Leonar
do Into tėvai, jo sesuo Deborah ir dėdė Antanas 
VAUPSHAS, o iš Mississauga, Ont. Leonardo brolis 
Antanas.

Apeigos atliktos St. Thomas More bažnyčioj, 
Edmontone, sausio mėn. 24 d. , palaidota St. An
thony cemetery, tam pačiam mieste.

Mirus broliui A^A

JONUI VIRBICKUI 
nuoširdžiųuzuojauta. reiškia jo žmonai, vaikams, 
seserims - Aldonai URBONAVIČIENEI, Elenai 

' KLEZIENEI Montrealyje ir seserims Lietuvoje 
bei Anglijoje, broliui JURGIUI ir kitiems 
artimiesiems -

JURU ŠAULIŲ KUOPA "NERINGA1

• KARDELIENĖ Elzbieta, 
minėdama Jono KARDELIO 
17 m. mirties sukaktį š.m. 
vasario 10 d., atsiuntė $50 
aukų "Nepriklausomai Lie
tuvai".
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

• A.a.M.DANISEVIČIENEI 
mirus, J.ir D.GRAŽIAI pa
aukojo "NL" $10.
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

• STANKEVIČIENĖ Valerija 
praleido 2 savaites atosto
gų Singapūre.

M

EKSKURSIJA Į LIETUVA
išvyksta š.m. GEGUŽĖS mėn.15 d. Lietuvoje išbus 10 dienų. 
Sustojimas Maskvoje. Užsirašyti Ir įmokėti užstatą,$ 300.- 
iki kovo mėn. 15 d. Kelionė -$1800.viza-$25., mokesčiai-$15.

Kreiptis į J. Vilkelienę, 1016 Belleville Ave., Laval, Que.
H7C 2C1 Tel.-. 661-8697

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS Tel“"'
C. I. B.

GAISRAS * AUTOMOBILIAI * ATSAKOMYBĖ * GYVYBE

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD- MONTREAL, QUE. IilX 1L7

STANDARD PETER SODO
I—I I t 

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

MONTREAL ENTERPRISES RCg’d
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

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

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

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

MOKA UŽ:

CERTIFIKATUS ... 7% % TAUPYMO -special .. 5’/2 %
TERM. INDĖLIUS: TAUPYMO - su Gyv, dr. 5'/4 %

1 metų.......... . 7'/2% TAUPYMO— kasdieninės 4% %
180 d.- 364 d......... 7 % EINAMOS ........................ 4Vi %
120 d. -179 d. ... 6% % PENSIJŲ - RRSP term. 8% %

30 d.-119 d. ... 6/2% PENSIJŲ - RRSP taup.

IMA UŽ:
NEKILN. TURTO nuo 916%, ASMENINĖS nuo 10/2%

6 %

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA ‘‘LITE

KASOS VALANDOS

1475 De Seve Ro semonr S v. Kazimiero

Pirm. Antr. Treč. 
Ketvirtadieni ai s 
Penktadieni ai s 
Sekmadieni,ai s

9:00-3.00 
12:00-8:00 
10:00-6:00 

10:30 - 12:30

4:00-8:00
2:00-6:00

10:30-12'30

Vasaros sezono laiku nuo GEGUŽĖS 15 d. iki SPALIO 15 d. 
SEKMADIENIAIS “LITAS“ bus uždarytas.
■HaawmMMWwwwmwwnau >ii»>iaitiiiwti>iiaiiiiijj»wiiM»—m

Specialybė - "BROCHETTERIE” -
Mėsa kepta ant iešmo. Vėsinama salė.

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

6201 Bannantyne, Verdun h4h u4
(coin Allard corner)

768-2707 - 768-9189

• MIRĖ Mme M. ROCH 
MOTINA

Bertha DONAIS, 97 m. 
amžiaus, Mme Madeleine 
Roch motina , mirė , ligoni
nėje.

Mūsų AV Parapijos cho-^ 
ristai su kleb. Tėv. J.Ara- 
nausku buvo nuvykę į kop
lyčių, kur velionė buvo pa
šarvota, pasimeldė ir su
giedojo "Marija, Marija".

Mielai mūsų bičiulei 
ir nuolatinei talkininkei 
muz. Mme M. Roch reiš
kiame užuojautų.

• Jūratė CIPLIJAUSKAITĖ 
-TANNER ir Monika JONY- 
NIENĖ sugrįžo į Montrealį 
po malonių 2-jų savaičių 
atostogų Maroke. Kelione 
labai patenkintos.

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

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

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

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

102A, ALLION
LASALLE,QUĖ. H8P2C5 TEL: 366-5484

PASTATŲ KANALIZACIJOS VALYMO SPECIALISTAS (CMG)

e Automobilių nuoma
• Naujų ir vartotų 

pasirinkimas
e Pardavimas ir
e Aptarnavimas

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

D.N. BALTRUKONIS 
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavime* 
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

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

Dr. J. MALISKA
D. D. S.

DANTŲ GYDYTOJAS-CHIRURGAS
1440 St. Catherine St. W. Suite 600,

Montreal, Que., H3G 1S5

TEL: Bus.:: 866-8235
Namų: 761-4675

Dr Philip Stulginski
D.D.S.

DANTŲ GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
8606 Central e, kampas 45-th Ave., 
Suite 209, Que., H8P 1N5

Tel.: 364-4658

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING) TVARKYMO 

REGISTRUOTA [STAIGA
atlieka darbus, kreipianti s į COSTĄ, Tęl.: 733—9878

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

M. CUSSON R. GENDRON VAISTINĖ

Atidaryta kasdien nuo 9 vai. r. iki 10 vai. v.

Šeštadieniais : nuo 9 vai . r, iki 9:30 vai. vok.

Sekmadieniais : nuo 10 vai. r, iki 9:30 vai. vok

GREITAS, NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS
7635 Central St. Villa LaSalle, P.O- H8P 1L2 

Tek: 366-9742 ir 365-0505

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

MEDICAL ARTS BUILDING
1538 Sherbrooke St, W. Suite 215, Montreal, Que., H3G 1L6

Tel.:( 931-4024

NOTARAI

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

1155 , rue METCALFE, Montreal, Que., H3B 2V6 
Tel, <514) - 871-1430

8 psi.

• Gateaux • Biscuits
• GAteaux au fromage
• Pam • Car ė
• Meilleurs beignes

(Ponchki)

WAWELLENKŲ CUKRAINĖ
• (vairūs pyragaičiai
• Spurgos
• Sausainiai
• Aguoniniai ir kitokie 

pyragai

2524, Ontario E.. Mtl 524-3348

PRISTATO VESTUVĖMS IR KITOMS PROGOMS

’’ADAMS” RESTORANAS
7633 La Salle Blvd. La SALLE, P. Q. H8P 1Y1

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

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

TEL: (514) 767 - 4690

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

JONAS ACUTE REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TONY PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL

PHOTO! MARIAGE-WEDDINGS 

studio!5220 Queen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

Montreal, P.O. H3W 1X5 Tek: 481-6608

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD

ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU,PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARDA! GARANTUOTAS IR

APDRAUSTAS

Savinir.Ka* : JOHN QSKQVICZ 
3351 BeleirSt., Montreal, Que., H2A2A5 

Tdefae* t 721-9496

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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