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DAR APIE IZRAELIO 
ŠNIPU VEIKLĄ AMERIKOJE

Kaip Čikagos radijo 
stotis WBBM pranešė š.m. 
kovo mėn. 17 d., Izraelio 
vyriausybė oficialiai atsipra
šė Didžiosios Britanijos už 
Izraelio saugumiečių nau
dojimų suklastotų Didž.Bri
tanijos užsienio pasų. Toks, 
pagal tarptautinę teisę ne
legalus, kitos valstybės pasų 
klastojimas buvo praktikuo
jamas jau ilgų laikų, ypač 
tais atvejais, kai Izraelio 
saugumo agentai būdavo 
pasiunčiami į kitus kraštus, 
kad tenai likviduotų arba 
suimtų Izraeliui kenksmin
gus arba nepageidaujamus 
asmenis. Britų vyriausybė 
dėl to buvo jau prieš gero
kų pusmetį protestavusi 
bent keletu kartų, bet Iz
raelis į tuos protestus ne
kreipdavo dėmesio. Tiktai 
po paskutinio labai griežto 
britų protestOj Izraelis pa
galiau nutarė britų vyriau
sybės atsiprašyti.

Taip pat amerikiečių 
žinių agentūros pranešimu, 
nors Izraelio, šnipas J.Pol
lard buvo nuteistas kalėti 
iki gyvos galvos, JAV-se 
dar esu Izraelio šnipų, ku
rie tebešnipinėjų Amerikos 
karines paslaptis. Amerikos 
saugumas sekus juos.

Š.m.kovo mėn. 15 d. Iz
raelio gynybos ministeris 
Y.Rabin pareiškė spaudai, 
kad nei privačių, nei nepri- 
vačių Izraelio šnipų JAV- 
se nesu. Ta proga Izraelio 
vadai taip pat pranešė, kad 
bijodamiesi neigiamos ame
rikiečių visuomenės rakci- 
jos dėl Pollard ir kitų šni
pinėjimo veiklos, iki pag
rindų ištirsiu visų šių 
nemalonių aferų.

Taip pat pridėjo, kad 
Pollard'o teismo išlaidas, 
(virš ketvirčio milijonų do
lerių) apmokėsianti - nors 
netiesioginiai- Izraelio val
džia.

Abu šnipinėjimo organi
zatoriai gen.Sella ir Eitan 
tebeina savo pareigas ir 
neatrodo, kad bus Izraelio 
kokiu nors būdu nubausti.

IR MASKVOJ JŲ YRA
Nors Kremlius iki šiol 

visuomet išdidžiai pareikš
davo, kad prostitucija 
klesti tiktai supuvusių ka
pitalistų kraštuose, o Sovie
tų Sąjungoje tokių savo 
kūną pardavinėjančių mote
rų nebuvo ir nėra, nes ko
munistinėj tėvynėj visiems 
visko gana, štai, Maskvos 
laikraštis SOVIETSKAJA 
ROSSIJA pasakoja dabar 
visai kitą istoriją. To laik
raščio tvirtinimu, Maskvoje 
esą 3500 milicijos užregist
ruotų prostitučių, nuo 14 
iki 70 metų amžiaus, ir 
valdžia esanti bejėgė pa
naikinti šią "sekso preky
bą". Tai pirmas toks atvi
ras sovietų prisipažinimas 
apie seniausiąją pasaulio 

profesiją, kurios neregist
ruotų atstovų, tikriausiai, 
yra žymiai daugiau, ir ne 
tiktai Maskvoje.

KATALIKŲ BAŽNYČIA 
PASMERKĖ DIRBTINA 
APVAISINIMĄ.

Vatikano Kongregacijos, 
skirtos pasisakyti visais 
doktrinos bei tikėjimo rei
kalais., pirmininkas kardino
las Joseph Ratzinger pa
skelbė dokumentą, pavadin
tą "Nurodymai, kaip gerb
ti žmogiškąją gyvybę, jos 
prasidėjimą ir apsivaisini- 
mo kilnumą',’ arba „Atsaky
mai į kaikuriuos nūdienius 
klausimus". Dokumentas 
paruoštas labai artimai 
bendradarbiaujant su po
piežiumi ir popiežiaus 
patvirtintas. Jo 40-je pusla
pių Ariama, visą laiaą
Vatikano atstovautoji dok
trina, kad kiekviena žmo
giška gyvybė gerbtina nuo 
pat apsivaisinimo pradžios 
ir kad vaikai turi gimti 
tiktai iš teisėtos santuokos 
partnerių lytinio santykia
vimo. Žmogaus gyvybė 
negalinti būti laikoma 
tiktai skaidinių, organų 
bei funkcijų deriniu. Taipo
gi žmogaus kūnas negalįs 
būti, vertinamas ir traktuo
jamas kaip koks gyvulio 
kūnas. Todėl bet koks 
dirbtinas apvaisinimas 
nepriimtinas, nes padaro 
technologiją žmogaus kil
mės ir žmogaus likimo ap- 
sprendėja. Toks sprendimas 
tesąs Dievo galioje. Taip 
pat pabrėžiama, kad bet 
■kokie eksperimentai su 
žmogaus embrijonu esą 
nepateisinami, nes pažemi
ną ir sumenkiną žmogaus 
vienkartinę prigimtį. įsčio
se pradėtasai gemalas esąs 
jau asmuo ir žmogus.

Daugelis vedusiųjų, dėl 
įvairių priežasčių negalin
čių turėti vaikų, kartu su 
kai kuriais gydytojais tvir
tina tačiau, kad dirbtinas 
tokių motinų apvaisinimas 
savo vyrų sėkla tesanti 
pagalba gamtai, sukuriant 
naują gyvybę. Taigi, Bažny
čia neturėtų tokio naujos 
gyvybės atsiradimo smerk
ti. Ši komplikuota proble
ma, tikriausiai, dar ilgai 
bus diskutuojama teologų 
ir mokslininkų tarpe.

DESCHENES KOMISIJOS 
RAPORTO ATGARSIAI

Beveik visų Kanados 
etninių grupių nuomonė 
skiriasi nuo žydų aktyvistų 
nuomonės, vertinant, pa
skelbtąjį teisėjo Deschenes 
komisijos pranešimą. Žydų 
radikaliosios grupės norėtų 
panašios į Amerikos OSI 
"raganų medžiojimo"įstai- 
gos ir sovietinių dokumen
tų pripažinimo, traukiant 
teisman tuos 20 tariamųjų 
nacių karo nusikaltėlių, 
kuriuos rado Deschenes 
komisija. Mažumų, ypač 
tų, kurios buvo gana nesą-

BILL LESIOK
žiningai linksniuojamos 
spaudoje, atstovai tuo 
tarpu patenkinti, k"d įta
riamieji bus teisiami Kana
doje ir laikantis Kanados 
teismo ir teisinių nuostatų. 
Gerėkas naujas alasas 
pakilo, kai ukrainiečių kil
mės Progresyviųjų konser
vatorių partijos federalinio 
parlamento atstovas Bill 
Lev i ■ sZs^cvaująs ry tini « 
Edmonton'o rinkiminę apy
linkę, . kalbėdamas su spau
da apie Deschenes komisi
jos raportą, prisiminė 
Ukrainoje 1932-33 metų 
bado metu įvykdytas žudy
nes, kurioms vadovavo 
Stalino komisaras žydas 
Lazar Kaganovitch. Jis tai 
pasakė, nurodydamas, kad 
ir žydų tautybės asmenų 
tarpe esą nusikaltusių ma
sinėmis žudynėmis ir kad 
žydai taip pat nesą "simon 
-clean", taigi, švarutėliai 
ir nesusitepę. į šį visai 
teisingą fakto iškėlimą 
buvo isteriškai ir, tuč tuo
jau, reaguota Wiesenthal' io 
(taip vadinamojo "nacių 
medžiotojo" Austrijoj) 
instituto atstovo Sol Lift
man, pavadinant Lesick' o 
pastabą antisemitine. Jau 
pasigirdo ir žydų balsų, 
reikalaujančių Lesick' ą 
pašalinti iš parlamento, 
jei neatsiprašys ir 1.1. 
Pačiom paskutinėm žiniom, 
Lesick parlamente atsipra
šė, pabrėždamas, kad tai 
daro, jei jo pastabos esą 
galėjusios, nenorint, pažeis
ti žydų bendruomenės 
jausmus.

įdomu, kada atsiprašys 
visi tie, kurie yra savo 
knygose ir pareiškimuose 
per eilę metų neatlaidžiai 
ir visuotinai buvo juodinę ir 
kaltinę, be išimties, v i — 
s a s įvairių Europos 
tautų (o ypatingai ukrainie
čių) bendruomenes, įvairiais 
neįrodytais nusikaltimais? 
Argi iš tiesų yra tautų, 
kurių tarpe neatsirado nei 
vieno kriminalisto ir 
žudiko? O gal Lesick' o 
didžiausias nusikaltimas 
buvo, kad jis išdrįso pami
nėti ir sovietų įvykdytas 
tautžudybes? O tačiau jos 
įvyko,! ir mūsų tarpe yra 
nė kiek nemažiau už nacių 
karo nusikaltėlius ir sovie
tų karo nusikaltėlių, kurių 
iki šiol dar niekas neteisia 
ir net jų neieško. Lessick 
yra vertas pagyrimo už 
tiesų, ~ teisingą, atvirą ir > 
drąsų žodį, o ne išplūdimo.

PASLAPTINGAS SPROGI
MAS PER SOVIETŲ 
MINISTERIO VIZITĄ

AP žinių agentūra prane
ša, kad š.m. kovo mėn. 10 
d. sovietų užsienių reikalų 
ministeriui Ševerdnadzei 
lankantis Vientiane, Laos1© 
sostinėje, paslaptingas spro
gimas gerokai apgriovė 
tame mieste esančio Sovie
tų kultūros centro pastatą. 
Jame kaip tiktai tą pačią 
dieną turėjo lankytis Šever- 
dnadze. Sprogime žuvo 
vienas laosiečių karys, 
saugojęs centrą, o kitas 
buvo sužeistas. Manoma, 
kad bomba buvo skirta 
sovietų ministeriui. Ar 
Ševerdnadze po sprogimo 
aplankė centrą, Maskva 
nesako.

TEIS ČERNOBIL1O 
KATASTROFOS 
KALTININKUS

Sovietų vyriausybė 
praneša, kad netrukus 
Kijeve bus teisiami Černo- 
bilio atominės jėgainės 
sprogimo kaltininkai. To
kių, svarbiausiųjų ir la
biausiai atsakingų, ameri
kiečių spaudos manymu, 
esą bent šeši. Tie šeši, 
įskaitant ir jėgainės direk
torių, buvo atleisti iš eitų 
pareigų, tuojau po katastro
fos. Sovietų pareigūnas, 
paskelbęs šią žinią, tvirtino, 
kad jis nežinąs kiek asine - 
nu iš viso bus teisiama.

NDP PRIPAŽINO QUEBECfO 
PROVINCIJOS IŠSKIRTI
NUMĄ

Kanados socialdemokra
tai (NDP - Naujoji demo
kratų partija), kurios popu
liarumas paskutiniuoju 
laiku pralenkė konservato
rių ir priartėjo, o kai ku
riose provincijose (pav., 
Quebec’ e) susilygino su 
liberalais, savo visuotina - 
me suvažiavime, įvykusia
me Montrealyje, priėmė 
balsų dauguma rezoliuciją, 
kurioje pripažįstama, kad 
daugumoje prancūziškai 
kalbanti Quebec' o provin
cija turinti būti traktuoja
ma kaip išskirtinė Kanados 
Konfederacijoje. Tai reiškia, 
kad jinai galinti reikalauti 
specialių nuolaidų ir privi
legijų, jei būtų reikalinga 
apginti prancūzų kalbos ir 
kultūros išsilaikymą. Ir tai 
turėtų būti įrašyta naujo- 
jon Kanados Konstitucijon. 
Tiktai tada Quebec"o pro
vincija galėsianti pasira
šyti po ta konstitucija. 
Kaip žinia, Levesque vado
vaujami separatistai atsisa
kė po ta konstitucija pasi
rašyti. Kol kas ir Bourassa 
nepasirašo, reikalaudamas 
panašių garantijų bei privi
legijų.

PASIKĖSINIMAS PRIEŠ 
PREZ. AQUINO

Šm.m. kovo mėn. 18 
d. Filipinų žinių agentūra 
pranešė, kad Maniloje buvo 
išsprogdinta tribūna iš ku
rios turėjo kalbėti prez. 
C.Aquino. Bomba per anks
ti sprogo, nes iškilmės tu
rėjo įvykti tiktai už trijų 
dienų.

PRANEŠA LIETUVIŲ INFORMACIJOS CENTRAS

LIUDAS DAMBRAUSKAS PALEISTAS IŠ LAGERIO
Liudas Dambrauskas, a.a. prelato Adomo Jakšto-Damb

rausko sūnėnas, š.m. vasario mėn. 7 d. grįžo į Lietuvą iš 
sovietinio gulago, praneša Lietuvių Informacijos Centras. 
65 metų amžiaus Dambrauskas buvo Vilniaus sąjunginio 
mokslinio tiriamojo instituto "Termoizoliacijoje" vyresny
sis mokslo bendradarbis.

Anot giminių, jo paskutinis mėnuo lageryje buvo ypač 
sunkus. Dambrauskas buvo paleistas iš Mordavijos 3-
5 lagerio, kur jis atlikinėjo trijų su puse metų griežto 
rėžimo bausmę ir dar dvejus metus tremties už tariamą 
"antisovietinę agitaciją ir propagandą" pagal Lietuvos 
TSR baudžiamojo kodekso straipsnį nr. 68. Dambrausko 
"nusikaltimas" buvo tai, kad 1967-1983 metais parašė 
memuarinio pobūdžio rašinių "Pasmerktojo prisiminimai" 
ir išplatino juos Kauno mieste. Nuo 1970 iki 1984 m. 
parašė 53 sąsiuvinius ir rašinį "Gyvenimo akimirkos". 
Visi šie rašiniai , susideda iš prisiminimų, kuriuose, neva 
šmeižiama Sovietų Sąjunga.

1984 m. kovo mėn. 20 d. tuo pačiu metu jo bute 
Vilniuje ir žmonos bute Kaune buvo padarytos kratos, po 
kurių jam buvo uždėtas namų areštas. Jis buvo nuteistas 
1984 m. spalio 1-3 dienomis Vilniuje. Teismo metu Damb
rauskas sukrito. Jis buvo kankinamas įvairių ligų, įskaitant 
džiovos ir širdies negalavimų.

Anot Dambrausko giminių, jis ir keli kiti lietuviai 
kaliniai buvo paleisti. Vienintelis kitas, kuris buvo vardu 
paminėtas, buvo 8 i metų amžiaus Vladas Lapieniš, kuris, 
kaip Dambrauskas, buvo suimtas už prisiminimus apie so
vietinį gulagą. Abu anksčiau kalėjo už "politinius" nusi
kaltimus: Dambrauskas už pogrindžio veiklą Stalino lai
kais, o Lapieniš už bendradarbiavimą su LKB Kronika.

NIJOLĖS SADŪNAITĖS MEMUARŲ ANTROJI DALIS 
PASIEKĖ VAKARUS

Lietuvių Informacijos Centras praneša, kad Nijolės 
Sadūnaitės prisiminimų antroji dalis pasiekė Vakarus. Šis 
88 puslapių rankraštis, užvardintas "Penkti metai Gerasis 
Dievas slepia mane nuo KGB objektyvo", liudija Sadūnai
tės nepaprastą gilų tikėjimą ir ištikimybę Tiesai.

Autorė antroje prisiminimų dalyje įdomiai ir vaizdžiai 
aprašo savo, brolio Jono ir jo šeimos pergyvenimus, jai 
slapstantis jau penkeris metus nuo saugumo agentų.

Sadūnaitė 1982 m. pabaigoj pradėjo slapstytis, iškilus 
rimtai arešto grėsmei, jai sugrįžus į Lietuvą. Pirmoji 
prisiminimų dalis, kurią lietuvių kalboje 1985 m. išleido 
ATEITIES leidykla "KGB akiratyje" vardu, nušvietė jos 
pergyvenimus arešto ir įkalinimo metu. Sadūnaitė atliko
6 metų bausmę nuo 1974-1980 m. sovietiniame gulage ūž 
LKB Kronikos perrašinėjimą.

Sadūnaitė savo vėliausiuose prisiminimuose nemažai 
dėmesio skiria ir kitiems, kurie vienokiu ar kitokiu būdu 
paveikė jos gyvenimą, pvz., savo tėvams, vyskupui-kanki- 
niui Vincentui Borisevičiui, buvusiam ilgamečiam kaliniui 
Petrui Paulaičiui, vokiečiui gydytojui Fridrichui Juozapui 
Haas ir kt.

Antrosios dalies tekstą mašinėle perrašė ir padaugino 
Lietuvių Informacijos Centras. Jį į anglų kalbą jau išver
tė Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos reikalų vedėjas 
kun. Kazimieras PugeviČius. Nijolės Sadūnaitės prisimini
mai, t.y. pirmosios ir antrosios dalies junginys, bus netru
kus išleisti anglų kalba, Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos rūpesčiu, Trinity Communications leidyklos Virgi
nia valstijoj. Užsakymo detalės bus paskelbtos knygai 
išėjus į rinką.

PRANEŠA ELTA

SKUODĮ IŠLEIDŽIA AMERIKON
Š.m. kovo 6 d. gautas telefonu pranešimas iš VLI- 

K'O atstovo Zuerich'e A. Klimaičio, kuris tą dieną kal
bėjo telefonu su Vytautu SKUODŽIU Vilniuje. V.Skuodis 
gavo leidimą iš Sovietą vyriausybės išvykti į Ameriką. 
Leidimas išvykti yra duotas jam, jo žmonai ir dukrai 
Daivai.

Kovo mėn.4 d. V.Skuodžiui skambino JAV konsu
las Leningrade ir pranešė jam, kad jo išvykimui Ameri
kon kliūčių nėra.

V.SKUODIS dėkoja visiems lietuviams ir kitatau
čiams, kurie padėjo jam moraliai ir materialiai.

Jis pranešė, kad dr. Algirdas STATKEVI.ČIUS da
bar yra Vilniuje ir su juo kalbėjo.

V.Skuodis parašė pareiškimą Vyriausiam Sovietą 
Teismui, kad paleistą Gintautą Iešmantą ir' Povilą Peče
liūną, kurie kartu su juo buvo nuteisti. Rašė, kad jam; 
atrodo paradoksiška, kad jis yra laisvas, o jie - ne.

PATACKO byla nutraukta, jis dabar laisvas.
Kun.A.SVARINSKAS randasi Vilniaus KGB kalėji

me, matyt, tardomas. Spėjama, kad jam pasiūlyta pasi
rašyti pareiškimą - kokia formule, nežinoma.
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LKB KRONIKOS PENKIOLIKOS METŲ. SUKAKTUVĖS 
KAPITOLIUJE

Š. m. kovo mėn. 19 d. ketvirtadienį, kai LKB Kroni
kai sukaks 15 metų, ši šventė bus minima Washingtone 
iškilmingomis šv. Mišiomis ir priėmimu kapitoliuje. LKB 
Kronikos leidimu anglų kalba atskirais numeriais ir jos 
platinimu besirūpinanti Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa 
ruošia šias iškilmes kartu su respublikonų kongresmenu 
John Miller iš Washington© valstijos ir su Institute on 
Religion and Democracy, Washingtone veikiančiu tyrimo 
ir studijų centru. Ruošos darbus šiai progai koordinuoja 
Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos bendradarbis, knygų ir 
daugelio straipsnių autorius George Weigel, vadovująs 
James Madison fundacijai.

Pagrindiniu celebrantu šv. Mišiose bus Washington©
vyskupas J.E. vysk. Thomas W. Lyons, koncelebruojant 
Lietuvių Katlaikų Religinės Šalpos pirmininkui, J.E. vysk. 
Pauliui Baltakiui, OFM ir kitiems vyskupams bei kuni
gams. Mišių pradžia 4 vai. p.p. Šv. Petro bažnyčioj, 2 
Street ir C Street, SE, sankryžoj Washingtone.

Priėmimas prasidės 5:30 vai. v. Rayburn House Office 
Building, B369 kambaryje. į jį yra pakviesti JAV Kongre
so nariai, spauda, Žmogaus Teisių organizacijos, dvasiš
kiai, lietuviai bei jų bičiuliai. Taip pat bus išstatyta LKB 
Kronikos paroda bei laisvai dalinama literatūra ang
lų kalba apie Lietuvą.

Šia proga, kongresmenas John Miller nušvies jo inicia
tyva JAV Kongrese pradėtą akciją, t.y., persekiojamų 
Lietuvos katalikų darbo komisijos įsteigimą kongresmenų 
tarpe. Kongresmenas Miller, Pabaltijo tautų ir ukrainie
čių ad-hoc komisijos narys ir su Sealtie lietuviais palai
kąs gęfus ryšįus, organizuoja Lietuvos katikų interesams 
ginti komisiją/kuri kels religijos laisvės suvaržymų prob
lemas JAV Kongrese ir už jos ribų.

KANADA
Tai mano namai

' M

CanadaSecretariat d'Ėtat 
du Canada
Multiculturalisme

Department of the Secretary 
of State of Canada
Multiculturalism

Kanada yra mūsų, namai.
Čia mes turime galimybę, 
puoselėti daugelį savo kultūrinių 
paveldėjimų ir pilnai dalyvauti 
kanadiečių gyvenime. Mūsų Įvai
riapusiškumas Įjungia Kanadą, 
į globalinę bendruomenę. Mūsų 
bendras, kaip kanadiečių ryšys, 
daro mūsų šalį vis tvirtesnę 
ir didingesnę.
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Paskelbtas Deschenes Komisijos Raportas
ir Rekomendacijos

Š.m. KOVO 12 d. Kanados Teisingumo Ministeris 
Ray Hnatyshyn'as paskelbė Deschėnes Komisijos raportų, 
’Švardino Deschenes rekomendacijas ir vyriausybės nuta
rimus, kurias rekomendacijas vykdys ir kurias ne.

Teisėjas Deschenes buvo prieš 2 metus paskirtas 
pravesti pajieškų nacių nusikaltėlių visoje Kanadoje.

Min. Hnatyshyn'as pirmiausiai pastebėjo, kad įta
riamųjų karo nusikaltimais rasta, toli gražu, ne tiek daug, 
kaip kad kai kurie asmenys anksčiau. skelbė. Bet vy
riausybė mano, kad turi reaguoti, jeigu būtų ir tik vie
nas nusikaltėlis. Vyriausybės pagrindinis principas yra, 
kad karo nusikaltėlių problema turi būti,kiek tai galima, 
išspręsta Kanadoje, pagal Kanados įstatymus ir teisinę 
tvarkę. Tam tikslui "made in Canada" sprendimui vykdy
ti bus:

1/ Į kriminalinius įstatymus įvestas pakeitimas, 
kuris leis Kanados teismams teisti už karo nusikaltimus 
ir taip pat teisti ir bendrai už nusikaltimus prieš žmo
niškumų, jei tokie nusikaltimai būtų baustini Kanadoje. 
Taigi, pagal tuos pakeitimus būtų baudžiami ne tik na
cių karo nusikaltimai, bet ir kitų tautų asmenų karo nu
sikaltimai.

2/ Reikalingi tardymai bus vykdomi dabartinėje 
Teisingumo Ministerijos ir dabartinėje Royal Canadian 
Mounted Police (RCMP) santvarkoje. Jokia papildoma 
atskira organizacija nebus įsteigta.

3/ įrodymų bus jieškoma visur, tai ir Rytų Euro
poje. Bet ten tas bus daroma tik pagal Kanados teisi
nius standartus ir tik tada, kai įtarimai bus rimti ir pa
tikimi. Tai reiškia, kad gali liudijimus rinkti ir Sovietų 
Sęjungoje, atitinkamai pagal Kanados įstatymų reikalavi
mus.

4/ Ateities imigrantų tikrinimas ir apklausinėji
mas bus sugriežtintas, kad užtikrintų, jog imigracija ir 
pilistybė ateityje nebūtų suteikta tiems, kurie dalyvavo 
karo nusikaltimuose ar nusikaltimuose prieš žmoniškumų. 
TAMKEVIČIUS IR PETKUS PARVEŽTI Į VILNIŲ

iš Lietuvos pasitvirtino žinia, kad sąžinės kaliniai- 
- kūn. Sigitas TAMKEVIČIUS ir Viktoras PETKUS yra 
atgabenti į Vilnių, praneša Lietuvių Informacijos Centras. 
Jie yra laikomi Vilniaus KGB kalėjime ir spėliojama, kad 
netrukus bus paleisti, suradus priimtiną valdžiai ir kali
niams kompromisinę formulę.

Kun. Sigitas Tamkevičius jau anksčiau praeitais me
tais buvo atgabentas į Vilnių, bet netrukus buvo sugrąžin
tas į Permės lagerį, jam atsisakius prisipažinti kaltu.

Kun. Alfonsas Svarinskas buvo atvežtas į Vilnių prieš 
dvi savaites ir paskutinėmis žiniomis, dar tebelaikomas 
Vilniaus KGB rūsiuose.

Vytauto Skuodžio atveju,' kaip i su kitais paleidžia
maisiais kaliniais, buvo stengiamasi išgauti kaltės prisi
pažinimą, kurį jis irgi atsisakė duoti. Tačiau, kaip ir su 
kitais paleidžiamaisiais kaliniais, iš jo buvo reikalautas 
parašas po prašymu būti paleistam ir atsižadėti ateity 
laužyti įsakymus.

Lietuvių Informacijos Centras taip pat sužinojo, kad 
dr. Algirdas Statkevičius, kaip ir Skuodis, nori emigruoti 
į JAV-es. Statkevičiaus ir Skuodžio atvejais, Amerikoj gy
venantys giminės jau yra ryšyje su JAV Valstybės depar
tamentu ir tvarko reikiamus dokumentus jų ir jų šeimų 
iškvietimui.

5/ Deportacijoms ir ekstradicijoms, kitai to reika
laujančiai valstybei, bus taikomi dabartiniai Kanados į- 
statymai, vengiant taikyti praeičiai.

6/ Pirmiausiai akcija bus vykdoma prieš 20 įta
riamųjų nacių karo nusikaltimais , kaip . rekomenduoja 
Deschėnes Komisija ir ji juos slaptoje raporto dalyje yra 
išvardinus vardais.

Toliau bus vedami tyrinėjimai apie kitus 218 į- 
tariamų asmenų, bet apie juos trūksta medžiagos galuti
niam apkaltinimui.

KOKIŲ REKOMENDACIJŲ VYRIAUSYBE NEPRIĖMĖ?
1/ įsteigti atskirų įstaigų karo nusikaltėlių pa- 

jieškai ir nuteisimui.
2/ Pakeisti įstatymus, kad būtų galima lengvai 

atimti pilietybę ir deportuoti ar perduoti kitai valstybei 
karo nusikaltėlius.

3/ Pakeisti sutartis ar pasirašyti, kad būtų gali
ma deportuoti ar perduoti karo nusikaltėlius į Izraelį, 
Sovietų Sujungę ar Lenkijų.

Deschenes Komisija rado, kad Ukrainiečių Galici
jos Divizija, priklausiusi Waffen SS,nėra dalyvavusi karo 
nusikaltimuose ir asmenys negali būti kaltinami vien tik 
dėl to, kad buvo tos Divizijos nariai.

Pats raportas susideda iš dviejų dalių: I-oji 966 
psl., yra vieša ir kiekvienas gali šių knygų įsigyti. Joje 
nėra vardų ir pavardžių. Ten išvardyta pagal numerius 
880 bylų su išvadomis, kurias galima būtų suskirstyti 
taip:

a) nėra jokių įrodymų ir byla turi būti uždaryta;
b) reikia vesti tolimesnius tyrinėjimus - 21.8 bylų;

c) yra pakankamai įrodymų nusikaltimams ir rei
kia bylas toliau kelti- 20 atvejų. Apie šiuos viešoje ra
porto dalyje nėra jokių žinių.

Antroji raporto dalis yra konfidenciali, slapta ir 
skirta tiktai vyriausybei. Joje yra išvardinti vardai ir 
pavardės. J.V.D a n y s

PRANEŠA ELTA
EUROPOS TARYBOS PARLAMENTINĖS ASAMBLĖJOS 
REZOLIUCIJA PABALTIJO TAUTŲ KLAUSIMU (Doc.566^

Priimta 1987 metų sausio 28 dieną

ASAMBLĖJA,
1. Atsižvelgdama į tai, kad Tarptautinės Konvencijos 
apie pilietines bei politines teises pirmas straipsnis ir 
Tarptautinė Konvencija apie ūkines, visuomenines bei 
kultūrines teises skelbia tautų apsisprendimo teisę, ir kad 
Sovietų Sąjunga yra pasirašiusi šias Konvencijas;

2. Atsižvelgdama į tai, kad Saugumo ir Bendradarbiavi
mo Europoje Konferencijos bsigiamojo akto aštuntas 
principas garantuoja tautų apsisprendimo teisę bei jų 
teisę bet kada ir bet kuriuo būdu visai laisvai nuspręsti 
savo vidaus bei užsienio politinę padėtį;

3. Prisimindama, kad trijų Pabaltijo valstybių inkorpora
cija į Sovietų Sąjungą žiauriai pažeidė ir tebepažeidžia 
tautų apsisprendimo teisę, ir kad didele dauguma Euro 
pos valstybių bei daugelis tarptautinės bendruomenės' 
narių nepripažįsta šios inkorporacijos;

4. Atsižvelgdama į tai, kad šios inkorporacijos sukeltoms 
tarptautinėms problemoms panaikinti reikia sprendimo, 
paremto tarptautiniais įsipareigojimais, kuriuos yra prisiė
musi Sovietų Sąjunga ir kiti tarptautinės bendruomenės 
nariai;

5. Pažymėdama ir smerkdama rimtus žmogaus teisių, 
įskaitant religijos laisvę, pažeidimus, kuriuos Sovietų 
pareigūnai įvykdė trijose Pabaltijo valstybėse;

6. Smerkdama faktą, kad dėl prievartinės emigracijos į 
jų kraštus, Pabaltijo tautos yra verčiamos asimiliuotis ir 
kad stoka galimybių patiems šviestis bei kultūriniai reikš
tis veda prie tautinės tapatybės praradimo;

7. Prisimindama Europos Parlamento 1983 m. sausio 13 
d. priimtą rezoliuciją apie padėtį Estijoje; Latvijoje ir 
Lietuvoje;

8. Tikėdama, kad politinio Pabaltijo problemos sprendi
mo geriausia siekti platesniuose Rytų-Vakarų santykių, 
ypač santykių tarp dviejų didžiųjų valstybių, rėmuose;

9. Atsižvelgdama į tai, kad šių santykių pagerėjimas 
galėtų palengvinti veiksmingą šių kraštų likimo klausime 
iškėlimą, ypač Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Konferencijų veiklos rėmuose, kurios tikslas yra visų 
Europos valstybių pastangomis pašalinti Rytų-Vakarų 
antagonizmą, gerbiant kiekvienos teisę laisvai, pagal 
savo žmonių pageidavimą nuspręsti savo politinę, ūkinę, 
visuomeninę bei kultūrinę sistemą;

10. Pažymėdama, jog kai kurie principai, tvarkantys 
E.S.B.K. veikloje dalyvaujančių valstybių tarpusavio san
tykius, atsižvelgdama į teritorines ribas, paveldėtas 
1945 metais pasibaigus karo veiksmams (sienų nepažei
džiamumas, teritorinė neliečiamybė), bet neužšaldo esa
mos padėties ir nepatvirtina Europos status quo;

11. Pabrėžiama, kad Helsinkio Baigminis Aktas įsakmiai 
numato sienų keitimo galimybę remiantis tarptautine 
teise, taikiomis priemonėmis ir sutarimu;

12. Pabrėžiama, kad žmogaus teisių klausimais, ESBK- 
je dalyvaujančios valstybės negali remtis valstybinio 
suverenumo principais, norėdamos užkirsti kelią diskusi
joms apie šių teisių gerbimą;

13. Prašo Sovietų Sąjungos vyriausybę gerbti apsisprendi
mo teisę ir žmogaus teises Pabaltijo valstybėse;

14. Kviečia į Europos Tarybą įeinančių valstybių vyriausy
bes ESB Konferencijoje Vienoje, ir jei prireiktų, būsimuo
se suvažiavimuose atkreipti dalyvaujančių valstybių dėme
sį į rimtus žmogaus teisių bei apsisprendimo teisės pa
žeidimus trijose Pabaltijo valsybėse.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Sovietinio Gyvenimo Tikrovė Buvusios
Primadonos Akimis

Galina Višnevskaja 
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Muzikinis Auklėjimas Ir Jo Padariniai 
( tęsinys )

Dainininkų atveju padėtis, žinoma, yra labai skir
tinga. Kas be ko, yra konservatorijose gėry vokalinės 
technikos mokovų, bet mokinių tarpe bendro išsilavinimo 
ir muzikinės kultūros lygis yra visai skirtingas nuo to, 
kuris aptinkamas pas gizelius- instrumentalistus, kurie 
pradeda studijuoti muzikę nuo pat mažens ir dažnai bū
na kilę iš šeimų, kuriose vienas iŠ tėvų yra profesiona
las muzikas, įdiegęs savo vaikui nuo pat lopšio meilę 
menui. Kalbant apie dainininkus, išskyrus labai retas iš
imtis, kai talentas pasireiškia nuo pat vaikystės, visiškai 
galimi gyvenime atvejai, kad gabumai nepastebimi iki 
dvidešimties metų amžiaus; tada mintis padaryti karje
rų muzikoje pastveria žmogų kaip staigmena. Iki tol, 
tikriausiai, jis buvo svajojęs tapti jūrininku, gydytoju ar 
lakūnu.

Priešrevoliucinėje Rusijoje vidutinių, palyginant 
pasiturinčių, klasių vaikai išmokdavo automatiškai muzi
kos ir svetimų kalbų. Šeimose būdavo dažnai muzikuo
jama. Galima buvo lankyti, bet kokio amžiaus būnant, 
žinomo menininko atelje ir gauti ten pamokas tapyboje, 
skulptūroje ar dainos mene, nebūtinai siekiant būti profe
sionalu, bet kad patenkinus dvasinį poreikį ar įsigijus 
bendrų išsilavinimų. Kartais, tarp kitko, tos pamokos 
atskleisdavo ir neįsivaizduojamų meninį potencialų.

O kaimuose vaikai išmokdavo pažinti muzikų per 
bažnyčių. Atėję į pamaldas su tėvais, jie klausydavosi 
gražaus giedojimo ir pradėdavo gana anksti rodyti savo 
turimus (jei jų būta) vokalinius išteklius. Kartais dalyvau
davo choruose. Ortodoksinės liturgijos, žodžio, siunčiamo 
Dievui grožio ir pakilumo dėka, tie vaikai praturtėdavo 
dvasiniai ir išmokdavo siekti grožio. Be to- ir tai pats 
reikšmingiausias reiškinys menininkui - jie įprasdavo nuo 
pat jaunumės išreikšti savo emocijas, nesibaimindami 
publikos. Beveik visi didieji rusų dainininkai pradėjo savo 
karjeras cerkvėse.

Šiandien tačiau, neaptiksi nė vieno paauglio rusų 
cerkvių choruose dėl paprasčiausios priežasties, kad tai 
griežčiausiai uždrausta. Suaugę rizikuoja juose dalyvau
dami; jie būna beginkliai, kai juos ima tramdyti profesi
nėje plotmėje. Todėl giedoti choruose vien tik pensinin
kams - jie neturi ko prarasti.

Mūsų laikais jaunuolis, kuris sulaukęs dvidešimties 
metų praregi, kad jis turi balsų, nėra turėjęs jokių pro
gų apmųstyti "menų". Tikriausiai jis net nebuvo tais da
lykais domėjęsis. Rasit, jis niekada nėra buvęs teatre ar 
koncerte? Ko gero, galbūt, jis apsispręs pradėti dainavi
mo pamokas ne todėl, kad turi tikrų pašaukimų - kad 
jis negali įsivaizduoti kitaip gyvenimo - bet todėl, kad 
jis įsivaizduoja leisiųs savo dieneles kur kas maloniau- 
-vėsiau teatre, negu kokioje įmonėje. Štai su kokiu nusi
teikimu ateina jis į konservatorijų. Kadangi jam nereikia 
išleisti nė vieno rublio studijoms, jis visai nesijaudina, 
ar turi ar ne meninių gabumų ir ar rizikuoja praleisti 
perniek gražiausius savo gyvenimo metus. Jis turės teisę 
studijuoti penketų metų, atsieit tų laiko tarpų, kurio 
maždaug pakanka išmokyti meškų važiuoti dviračiu arba 
dramblį šokti valsų.

Nelaimei, dabartinė mokymo metodika sovietinėse 
konservatorijose nepakankama, kad paverstų į būsimus 
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menininkus siaurakakčius ir absoliučius nemokšas, juo la
biau, kad programa perkrauta šalutiniais dalykais, netu
rinčiais nieko bendro su menu: V.K.P(b) partijos istorija, 
ppli tinė (ekonomika; _• dialekcihis •< 1 materiali z m as, istori nis 
matebializinas, pagėriau (ypųtingai ,nedera leisti pro pirš
tus) - karinis apmokymas.

Vien tik dvi valandos savaitėje skiriamos pačiom 
dainavimo pamokoms, o tai groteskiška, pagalvojus, kad, 
priešingai instrumentalistams, besimokantis dainuoti ab
soliučiai neprivalo dirbti be priežiūros pirmųjų dviejų 
metų būvyje arba tol, kol nėra įsisavinęs vokalinės tech
nikos pagrindų. Konservatorija suteikia tokiems dalykams 
kaip solfedžio, harmonija ir grojimas pianinu visiškai ant
raeilę svarbų ir beveik neskiria tam laiko. Vadinasi, mo
kinys žengia priekin labai pamažėle ir užsibūna konser
vatorijoje penketų metų, kada pakaktų nedaugiau dviejų, 
jei jis pasišvęstų vien tik tam, kas turi ryšio su jo busi
muoju amatu. Ir tarsi nebūtų to gana - rugsėjyje ir spa
lyje, t.y. oficialių mokslo metų pradžioje - visų Sovietų 
Sųjungos mokyklų mokiniai yra siunčiami į kolchozus ran
kioti bulvių. Jie pluša rankomis, dažnai per darganas, 
klampodami po purvynų iki kelių. Dainininkai grįžta už- 
kimusiomis gerklėmis, instrumentalistai geliančiais, su
maitotais pirštais...Apkarpius programų, pašalinant visus 
marksizmo - lenininzmo paistalus, dėl kurių vien veltui 
gaišinamas brangus studentų laikas, ir, iš kitos pusės, 
padidinus programų kursais, skirtais paruošti mokinius 
jų amatui - tasai penkių metų ciklas, kurį išeina aspi
rantai- dainininkai^ duotų tikriausiai visai kitus rezulta
tus.

...Bėt ne. Mat studentas turi išlaikyti visus tuos 
"mumbo-džiambo" ("machin-truquisme") egzaminus ir tol, 
kol jis jų neišlaikė, jis neturės teisės laikyti tųjų - net
gi jei jis būtų ir genijų genijus,, - kurie turi tiesioginę 
sųsajų su jo būsimųja dainininko profesija.

Kadangi tie penkeri studijų metai taip nevykusiai 
išnaudojami, tai žadantis dainininkas gauna savo konser
vatorijos diplomų, pasiekęs pusiau-profesionalinį lygį; jis 
yra nepajėgus pradėti tuoj pat dirbti, nes jis teišmokęs 
vos keletu arijų ir melodijų. Jo niekas neišmokė groti 
pianinUj nė susidaryti operų repertuaro; taip, kad kai a- 
teina jam momentas kopti į scenų, jis dar negali tikėtis 
dalyvauti pilnai spektakliuose. Jei jam išpuola laimė bū
ti angažuotam teatre, jis turi pradėti savo studijas nuo 
pat pradžios, nes greitai jis akivaizdžiai pramato, kiek 
jis netašytas, dažnai nemuzikalus ir nepajėgus interpre
tuoti vaidmens. Kol <jis šitaip užimtas išmokti repertuarą, 
mokomas ir tursinamas dirigentų ir režisierių- gali pra
lėkti keletas metelių.

Neišvengiamai jis šitaip praranda brangų laikų, 
o taip pat ir jo pasitikėjimas savimi būna gerokai iškli
binamas. Kiek man teko matyti talentingų jaunų daininin
kų, kurių karjera greitai susimalė ir kuriems niekad ne
pavyko išsimušti iš mažų vaidmenėlių.

Diplomuotiems konservatorijos ar kurios kitos ins
titucijos studentams nėra galimybių patiems vieniems 
tvarkyti savo karjerų. Atsilygindami už tuos nemokamus 
penkeris studijų metus, jie privalo eiti dirbti eilę metų 
ten, kur Valstybė juos nuskiria. Net jei Maskvos orkest
ras ar muzikinis teatras jiems pasiūlo tarnybų, jiems 
yra būtina atmesti šį pasiūlymų labui tos vietos, kurion 
nuskyrė valdžia. Dažnai juos išgrūda į kokius Užpirdžius, 
kur jie merdi eikvodami pamažėl! net ir tų mažumėlę 
įsigytų įgūdžių. Ir niekam nedaroma išimties; visi baigu
sieji turi atlikti sutartį, paprastai kokiame provincijos 
miesto simfoniniame orkestre arba muzikos mokykloje,

REMKIME KANADOS LIETUVIU FONDA

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!"

INTERNATIONAL P.E.N.
A WORLD ASSOCIATION OF WRITERS

Since 1985 Canadian P.E.N. has been appealing to 
Soviet officials for A. Terleckas release. A particularly 
energetic campaign to publicize this case was launched 
last fall. In response, the Canadian government under
took to raise the plight of Terleckas at Vienna confe
rence on security and cooperation in Europe.

Convicted of distributing illegal publications in 1980, 
Antanas Terleckas was sentenced to three years in a 
labour camp and five years internal exile. His work in
cluded essays on the history of the Catholic Church in 
Lithuania, and studies on human rights.

Canadian P.E.N. is gratified that Terleckas has been 
freed, and will endeavour to make it possible for him to 
attend as a guest of honour the 1989 International P.E.N 
Congress in Toronto.

the activities of The Cana-For more information on 
dian Centre (English-speaking) of International P.E.N., 
write to The Canadian Centre (English -speaking):

The Writers Centre 24 Ryerson Avenue, 
TORONTO, Ontario, M5T 2P3

TARPTAUTINĖ RAŠYTOJŲ SĄJUNGA P.E.N.
RŪPINOSI ANTANU TERLECKU:

Nuo 1985 m. CANADIAN P.E.N. kreipdavosi į So
vietų pareigūnus dėl Terlecko išlaisvinimo. Ypatingai e- 
nergingai jo atveju akcijų išvystė spaudoje praeitų rude
nį. Reaguodama į tai,Kanados vyriausybė apsiėmė iškel
ti Terlecko bylų Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Konferencijoje Vienoje.

Antanas Terleckas buvo nubaustas už platinimų 
nelegalios spaudos 3 metams priverstino darbo stovyklon 
ir 5 m.vidaus tremties bausme. Jis rašė stambesnes apy
braižas apie Katalikų Bažnyčios istorijų Lietuvoje ir 
studijas apie Žmogaus Teises.

Kanados P.E.N. yra patenkintas jo paleidimų ir 
stengsis, kad jis galėtų, kaip garbės svečias , dalyvauti 
1989 m. Tarptautiniame P.E.N. Kongrese Toronte.

Daugiau informacijų apie Kanadietiško P.E.N.Sky
riaus (angliškai kalbantiems) veiklų galima gauti pa
rašius aukščiau duodamu adresu. pE N Informacija
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ar koncertų žinyboje. Niekas neturi teisės atsisakyti, 
antraip jam nesuteikiamas diplomas, o be jo - jokios 
karjeros... Provinciniuose orkestruose algos sukasi apie 
100-150 rublių į mėnesį, minimumui penkiolikos- dvide
šimties koncertų, kurie vyksta apytuštėse salėse. Pagal 
bendrų taisyklę, muzikantams nesuteikiamas butas; žo
džiu, tik kų baigęs konservatorijų studentas turi gyventi 
eilę metų tame pačiame kambaryje pas kokių senų bo
bulę, kuri jam išnuomoja kamputį už paklodės. Ir jis ga
li tikėtis praleisti gražiausius savo gyvenimo metus sto
viniuodamas eilutėse prie bulvių ar duonos parduotuvių, 
keikdamas tų dienų, kai jis apsisprendė pasišvęsti mu
zikai.

Apie Aktoriaus Saviruošų
Kai aš studijuoju vaidmenį, aš visada pradedu nuo 

muzikos, kad suvokčiau dramatinį jos tūrį ir niekad at
virkščiai, ir tai neatsižvelgdama kokio genijaus būta po
eto ar rašytojo, kurio kūrinys pasitarnavo išeities tašku 
muzikinei kompozicijai. Aš niekada nesiklausau kito įra
šo plokštelėje, kol nesu susidariusi savo pačios įvaizdžio 
apie rolę, kol nesu jos pilnai išmokusi ir įsisavinusi.

Kai kompozitoriaus mintys ir jausmai tampa mano 
dalimi, kai aš būnu išgirdusi savo viduj muzikinio vaiz
dinio garsynų ir būnu nusižymėjusi būsimos rolės kon
tūrus, aš pradedu dainuoti pilnu balsu ir imu spalvinti 
savo škicų naujomis varsomis.

Nelaimei, mūsų bedvasėje epochoje, kai žmogaus 
genijus rūpinasi vien išradinėti kompiuterius ir strypčioti 
po mėnulį, šis būdas kurti personažų yra išėjęs iš mados. 
Šiandien prityrusį repetitorių pakeitė "Walkman" su ka
setėmis ir ausinėmis. Daugelis dainininkų išmoksta savo 
vaidmenis sėdėdami . traukinyje arba lėktuve. Nesikvar- 
šinę sau galvos, jie išklauso šimtus kartų kūrinį, išmoks-' 
ta kuo skubiausiai muzikų ir žodžius ir mano, kad atliko 
savo uždavinį. Jie tačiau nuskriaudžia save, pašalindami 
svarbiausių išgyvenimų - kūrybinį procesų, "kūrimo skaus
mus", per kuriuos palaipsniui gimsta muzikinis paveikslas, 
kuriame išryškėja po truputį dainininko asmenybė, o ne 
koks robotizuotas įrašo pamėgdžiojimas. Ar galima įsi
vaizduoti didžiuosius praeities menininkus - Benjamino 
Gigli, E.Caruso, F.Šaliapinų - mokantis roles,-kurias plė
šo kažkas kitas - su "tape recorder'iu" (magnetofonu) 
rankose? Mano manymu, tai viena rimčiausių priežasčių, 
kodėl mūsų laikais tiek esama dainininkų, dirigentų ir 
instrumentalistų, kurių beveik neįmanoma atskirti vienų 
nuo kitų, ir kodėl toks stygius tikrai išsiskiriančių meni
nių asmenybių ?

************************
( bus daugiau )
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KULTŪRINIS PUSLAPIS
struktūrą ar dalyvavimą gyvenimo srovėje. (Ir jų represa
vimo mechanizmus.)
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Aplankas Vytauto O.Virkau.
Tai įdomi mūsų kultūros studija, parašyta įdomiais 

sugretinimais, įžvalgomis. Gerai suplanuota, nors gerokai 
abstrakčia kalba paradyta, skirta išprususiam skaitytojui, 
akademinio išsilavinimo ir plataus lietuvių kalbos žodyno
vartotojui. b.

Dobilas

IŠMESTINUKAS
APYSAKA 

( tęsinys)
Pirmoji prabilo Laima, privijusi priešakyje važiuo

jantį Albertų:
- Šūvių nebegirdėti, jų terškimas pasiliko už mūsų, 

gal užsiyrę ant kalniuko apsistokime ir apsidairykime. 
Čia taip gražiai visa apylinkė matyti. Permirkau ligi 
paskutiniosios siūlės.

- Ir nuo manęs lyg upelis, prakaitas bėga. Apsi
žiūrėję, ką nors įmesime į skrandį ir pamažu varysimės 
tolyn.

Skaidri rugpjūčio dienelė tviskėjo nuo šilumos mir
gėjimo. Karšta, lyg prieš perkūnijų. Debesys pritvinkę 
ir nusidažę rusvai juodais brūkšniais, sunkiai vilkosi dan
gumi. Prasidėjo rugpjūtis. Toliau, vos matomai plika^ a- 
kimi, prie beržų gojelio lyg kas mirguliavo. Pirmas tai 
pastebėjo Albetas ir, palaukęs iki Laima godžiai suvalgė 
sumuštinį, storai išsipūtusį naminiu sūriu, ramiai parodė 
Laimai:

- Žiūrėk ten, Laimute, priešakyje ant vieškelio, 
prie beržų...ar tavo akys nieko nemato?

- Taip, tik negaliu pasakyti kas ten yra.
Dar kiek pažiūrėjusi, skubiai pridėjo:
- Atrodo, kad kareiviai kažin kų dirba,- ir Laima 

atidžiai sekė tolį.
- Ir aš pastebėjau. Tikriausiai neklystu, kad ten 

darbuojasi vokiečiai, nes dešiniau matyti greičiausiai tan
ketė, lyg pusę vokiško kryžiaus matau...Šiap ar taip, va
žiuokime atsargiai ligi sekančio dauboje pakilio. Iš ten 
viskas paaiškės.

Taip, tai buvo vokiečiai su keliais tankais. Kažko
. lūkuriavo. Kiek toliau už krūmų leido garus garvežys 

su vienu vagonu. Abejonės nebuvo, kad ten irgi vokie
čiai. Albertas rankos mostu pasisveikinęs susibūrusius 
prie tankų kareivius, juos pralenkė. Pravažiuojant paste
bėjo, kad ant vieno tanko užpakalio pritvirtinti du, ma
tyt, kritę vokiečių kareiviai. Kažkoks šaltis nupurtė Al- 
bertų."Reiškia, mirtis jau yra tarpe mūsų",- pagalvojo. 
Kareiviai į sveikinimų neatsakė, bet netrukdė važiuojan
čių. Kelias prisirangė arčiau prie geležinkelio pylimo 
ir dabar pravažiuojantieji pamatė, kad tai buvo irgi vo
kiečių kareiviai, kurie su specialiu grųžtu gręžė šalia 
per geležinkelio linijų kertančio upokšnio gal kokių 12- 
kos metrų tilto be atramų. . Albertas panoro juos pakal
binti: gal jie kų nors pasakys ar pagelbės jiems tęsti 
kelionę. Priėjęs, Albertas parodė turimus popierius ir už
vedė pokalbį. Kareiviai taip pat troško kų nors išgirsti 
ir maloniai įsijungė į pokalbį. Keleiviai greitai sužinojo, 
kad jie paruošia sprogstamųjų medžiagų tiltui iškelti į 
padanges. Jie tai darydami, aklai vykdė įsakymų ir ne
žinojo, kada bus atliktas tas paskutinis veiksmas- nu
traukti geležinkelį. Pasiprašius prieglaudos ir pavežimo, 
jie maloniai sutiko tik perspėjo, kad jie dar turi kelius 
tokius užtaisus padėti ir tai gali užtrukti visų popietę. 
Ko daugiau reikėjo Albertui ir Laimai? Apsauga, ramybė 
ir poilsis dideliame su langais tarnybiniame vagone.

Dūsavo garvežys, darbavosi vilties nustoję karei
viai. Vieno jų visa šeima buvo palaidota po griuvėsiais. 
Saulei slepiantis už pamėlynavusių šilų, pasisekė pasiekti 
didesnį miestų, per kurį vingiavo gilus Nevėžis. Išlipus
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Turinyje:
g I. MORALINĖ ISTORIJA. ,
|| Trys tradicijos ir rėmų skilimas.

Lietuvių moralines vaizduotės evoliucija: iki I-jo pas.
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Lietuvių moralinės vizduotės evoliucija: nepriklausomybė 
w ir išeivija.

ištikimybė ir žodžio ieškojimas.
II. POETINĖS TRAJEKTORIJOS
Trys pavasariai lietuvių sąmoningumo istorijoje.
Keturi šimtai keturiasdešimt’ trancendencijos metų.
Ideologija ir jausmas istorijos veidrodžiuose.
Pasaulio srautas ir sąmonės archeologija.
III. ALTERNATYVOS
Nepriklausomas žmogus lietuvių istorijoje.

ĮŽANGOJE:
Iki Antrojo pasaulinio karo lietuvių kultūros istorijai 

buvo tik renkami faktai arba rašomos atskirų sričių ap
žvalgos. Sovietinės Lietuvos ketvirtajame dešimtmetyje 
susirūpinta sintetizuojančios "viską apimančios" kultūros 
istorijos paruošimu.

Čia surinktose studijose lietuvių kultūros istoriją sie
kiama suvokti ne faktografiškai, kaip įvykių eigą, bet 
analitiškai, kaip pro įvykius prasišviečiančius sąmoningu
mo poslinkius. Analitinės kultūros istorijos tikslas - ne 
kultūros aparatūros aprašymas, bet vidinio pergyvenimo, 
kuris per ją atsiveria, įvairiopų trajektorijų atskleidimas.

Kultūros istorijoje domimės ne individualiais pergyve
nimais, bet jų interpretavimo formomis, kurios, nors ir 
kilusios iš tokių pergyvenimų, išsiveržia už individualios 
patirties ribų, tapdamos "daug kam bendromis" ir savo 
sukūrimo laikotarpio ribas peržengiančiomis, "istorijoje 
veikiančiomis" sąmoningumo paradigmomis.

Sąmoningumo paradigmos - simbolinės formos, daly
vaujančios ir reikšmių, ir veiklos istorijoje. Nei į momen
to reikalavimus įrakinti tekstai, nei subtilios kūrybinės 
išraiškos, nesusietos su tuo, kaip žmonės (ne vien pats 
autorius) laikosi savo privačiame ir viešajame gyvenime, 
- sąmoningumo paradigmomis nesusikristalizuoja.

Sąmoningumo trajektorijos yra tų paradigmų kitimo 
formos, kultūros istoriko atkurtas vaizdas, kaip per ilges
nį laiką keitėsi kurios nors kultūros dalyvių vidinių orien
tacijų į savo patirtį struktūra. Tokią kitimo trajektoriją 
siekiama rekonstruoti kruopščiai skaitant tekstus, atsklei-

... Sąmoningumo istorijai esminiais kurios nors 
kultūros tekstais laikome tuos simbolinius konstruktus, 
kurie 1) realizuoja joje anksčiau nepaliudytus sąmoningu
mo aspektus ir 2) savo kūrybine jėga lieka gyvi -"sugeba 
kalbėti" - vėlesnėms kartoms. Kultūros archyve palikę 
tekstai sąmoningumo istorijai įdomūs tik tiek, kiek jie 
pagelbsti tiksliau suprasti sąmoningumo paradigmų, gi
liausiai atskleistų esminiuose tekstuose, istorinę reikšmę,
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iš to poilsį davusio, vagono ir jieškant prieglobsčio sto
tyje, teko patirti daug nemalonumų ir nusivylimų iš bro
lių latvių, kurie kažkaip ligi čia atvažiavę iš Daugpilio 
ir kartu spėję įsiridenti į vagonus keletu statinaičių ro
mo. Gėrė, keldami nepaprastų triukšmų ir girti dainavo 
tėvynės ilgesio dainas dar iš jos neišvykus. Pasirodė, tai 
buvo latvių esesnikų bataljonai, apmokyti Latvijos Ry
tuose, kurie dabar traukė ginti apsupimo pavojuje pakliu
vusių sostinę Rygų. Kai kurie girtutėliai dejavo dėl tos 
pačių pasirinktos nedalios ir nusiraminimui paleisdavo 
į pradedantį lynoti dangų po keletu šūvių. Taip blogai 
atrodė jų tas nusivylimas einant ginti savo krašto, kad 
kažkaip akys smego iš gėdos į žemę.

Pusiaunaktyje Albertas, padedant vienam geležin
kelio tarnautojui, gavo įsirangyti vietelę taip pat ant 
visokio laužo prikrautos platformos. Lietus pamažu lyno- 
jęs, atsivėrė lyg iš kibiro. Albertas šiap taip pakišo Lai
mų po pakrauto lėktuvo sparnu, o pats leidosi plauna
mas šilto vasaros lietučio. Ilgas vagonų sųstatas girgž
dėdamas dundėjo į Krupo fabrikus, veždamas naujų ža
liavų gaminti ginklus. Tik šį kartų ne žaibo karui, bet 
jo gėdingam užbaigimui.

Traukinys, dienelei išaušus ir lietui nuslinkus į Ry
tus, sustojo Šiaulių stotyje. Diena, apsiplovusi purvus, 
kraujų ir ašaras,vėl šypsojosi Albertui ir Laimai. Nesku
bėdami jie išlipo iš traukinio ir pasiklausinėję vietinių 
geležinkeliečių pamažu nuvažiavo į pietvakarius, į susita 
rimo vietų - Varnius, susitikti su Laimos broliu.

Kelias bjauriai išduobėtas ir apylinkės nežinomos. 
Kelionė buvo sunki. Nakvynės pas gyventojus neprašė 
ir naktį praleido prisiglaudę prie netolimo vieškelio te
kančio upelio kranto alksnynėlių krūmo. Naktis buvo 
žvaigždėta, su mėnulio pjautuvu skliaute. Švelniai kve
pėjo laukinės ramunėlės. Laimai grįžo vaizdai iš tolimų 
Rusijos lygumų bėgimo metu. Albertas jų apklojo savo 
švarkeliu ir jau norėjo pats eiti netolimai šalia ilsėtis, 
kai išgirdo Laimų kukčiojant. Nejauku buvo ir Albertui 
ir jis ramindamas jų visai neklausė ko ji verkia, nes ti
kėjo, kad tai surišta su jos Vytuku. Dabar Laima ne Vy
tukų matė, bet jos palydovų, kurį palaidojo Rusijoje, ta
da rodėsi ir savo gyvenimų kartu. O dabar štai- ji jau 
antro žmogaus artimoje draugystėje... Kiek aprimusi, 
ji lyg sau, pratarė:

- Nelaimė tave, Albertai, prie manęs pririšo. Tik
ra, baisi nelaimė, nes esu silpna, bevalė mergina ir ku
rios vieta tik šiukšlių dėžėje, o ne tavo, brangus žmo
gau, tėviškoje globoje...

- Žinau, kodėl verki ir kų nori man pasakyti. Ne
reikia kartoti, nes dabar ir aš juntu tavo ilgesį ir troš
kimų. Reikia tik- pailsėti ir akis užmerkti.

- Ne, tu nežinai, brangus Albertai. Nieko visai 
nežinai,- lyg norėjo atverti tų gilių žaizdų, bet krūptelė
jusi, pažvelgė į mėnulio pjautuvų ir atsidususi, nieko ne
beatsakė. Tyloje girdėjosi protarpiais medžių lapų šla
mesys ir vienodas upelio čiurlenimas. Tik po pusiaunak - 
čio užmigo.

Pirmiesiems saulės spinduliams apibėrus apylinkę, 
Albertas pabudo. Toliau paėjęs, tyliai paruošė iš motinos 
įdėtų maisto prbduktų sumuštinį ir nusiprausęs kristalinia
me upelio vandenyje, norėdamas bendrakeleivę pabudinti., 
pridėjo rankų prie Laimos veido. Ji pašoko,’lyg būtų kas 
prie jos pridėjęs karštų geležį, lyg nuo ko gindamasi, 
sušuko:

Pagrindinis Sąmoningumo trajektorijų dėmesys priklau
so laikotarpiui nuo AUŠROS pasirodymo 1883 metais. Lie 
tuvių kultūros modernėjimas (ir antimodernizmo prover
žiai, kurie kartais modernėjimą apveržia geležiniais dir
žais, o kartais jį praplečia ir pagilina) šiame šimtmetyje 
vyksta anksčiau joje egzistavusių sąmoningumo formų 
fone. Ankstyvesnės formos griūva ir išlieka, su jomis 
kovojama, jomis, jau jų nebepažįstant, gyvenama. Kultu - 
ros modernėjimui suprasti reikia įsigilinti ir į "tradicines 
sąmoningumo formas, juo labiau, kad jose būna (mūsų 
žvilgsniui) sustingusių ankstyvesnių modernybių liekanų.

Kaip ir kitų tautų, taip ir lietuvių istorijoje susidu
riame su įvairiais, tarpusavyje kovojančiais modernizaci
jos projektais. Bet bent nuo Simono Daukanto lietuvių 
kultūros modernėjimas vyksta nuolatinėje išsilaisvinimo ir 
prisirišimo įtampoje: iniciatyvinis žygis išsilaisvinimo 
kryptimi siejasi su gilesnio įsišaknijimo ieškojimu. Intensy
viausiai ši įtampa atsiskleidė lietuvių poezijoje (atviriau- 
sioje lietuvių sąmoningumo kitimo scenoje) po Antrojo 
pasaulinio karo. • Vytautas Kavolis 
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- Atstokit nuo manęs. Aš nieko nežinau,- pabudu
si apsidairė: "Taip greitai tas rytas atėjo, o rodos, tik 
akis sudėjau. Tokius negerus sapnus sapnavau, kad baisu 
būtų juos apsakyti...

- Sapnai lieka sapnais, o mudu, Laimute, turime 
dar prieš akis ilgą kelio gabalų šiandien nuke
liauti. Dar prieš auštant keliu nuvažiavo keliolika vežimų. 
Padariau šį tų užkųsti ir po to, nieko nelaukdami, vary
simės toliau, nes diena, atrodo, bus karšta.

Geležinkelietis buvo labai tiksliai paruošęs kelio 
planų, nes sakėsi kilęs iš tos apylinkės. Vėjas iš prieša
kio tų dienų buvo stiprus ir stabdė važiuotojus. Prie šio 
nepalankaus vėjo dar prisidėjo vakarykštės dienos nuo
vargis. Nuvažiavę 30 km., nusikamavę bėgliai apsistojo 
prie vieškelio prisiglaudusioje sodyboje. Čia didžiuliai 
medžiai teikė pavėsį. Išsitiesus šalikelės žolėje, prie jų 
priėjo susirūpinusi pusamžė moteriškė iš priešais sto
vinčio namo ir užkalbino. Sužinojusi, kad jie keliauja 
į Užvenčius, perspėjo, kad vieškelyje pora kilometrų iki 
miestelio, užsimaskavę krūmuose esesnikai, privažiavus 
bėgliams, skubiai išpuola iš slėptuvių, sulaiko .yųžiųojan- 
čius ir nuo jaunuolių ligi senių be jokio atsikalbinėjimo 
surinkę, suvaro į krūmus. Sumedžiojus daugiau tokių, su
sodinę į toliau prie miestelio stovinčius sunkvežimius, 
išveža. Kur juos veža, niekas nežinųs, gal kariuomenei, 
gal apkasų kasti ar kitiems darbams. Tų patį rytmetį 
vienam iš važiuojančių laimingai pasisekė sulaikytus pa
stebėti ir jis apie tai papasakojo čia atvažiavęs. Dau
giau pasikalbėjus, geroji moteriškė nurodė kelius, kaip 
tų vietų aplenkti ir perspėjo būti atsargiems.

Albertas ir Laima, pailsėję paklausė jos nurodymų 
ir laimingai prasuko kairiųja miestelio puse. Dar keletu 
kilometrų pravažiavus, karščiui varginant, apsistojo to
liau nuo kitos sodybos, kur dar buvo matyti vaikščiojant 
žmonės. Palikusi Albertų saugoti dviračių, Laima nuėjo 
pasiteirauti tolimesnio kelio į kaimų. Kadangi jis radosi 
prie Biržuliu ežero, ji gavo labai tikslius nurodymus, kaip 
tų vietų pasiekti. Taip pat buvo perspėta, kad dar nepa
siekus keturių ežerų sritį, vokiečiai daro įsitvirtinimo 
linijų. Vėl nauji rūpesčiai, ir bėgliai trumpai pailsėję, 
keliavo gerai apsidairydami toliau. Klausinėjo kelių vėl 
atsargiai, tik keletu kilometrų pravažiavę. Nežiūrint to, 
netoli jieškomo kaimo vos nepapuolė ant sargybinio, ku
ris prie krūmokšnių kažkų kepėsi susikūręs ugnelę, grei
čiausiai kiaušinius. Laima tai užuodusi sulaikė Albertų 
ir abu tyliai, pasiguldę dviračius, atsargiai juos traukda
mi, įšliaužė į krūmus. Toliau girdėjosi dirbančiųjų balsai 
ir įrankių triukšmas. Suslėpę ir šakelėmis bei žole už
maskavę dviračius, jie slinko giliau į miškelį, bet toliau 
pasirodė, kad tai tik laukuose išsimėtę pavieniai krū
mokšniai, jokio pakilimo. Laima apsiėmė ir šį kartų vis- 
kų išžvalgyti, nes moterims nebuvo tokio didelio pavo
jaus. Ji atliko viskų puikiausiai. Sužinojusi kur eina ap
kasų linija, grįžo prie gulinčio Alberto. Jiedu nusprendė 
laukti vakaro ir stebėti, kur dings dirbantieji, atėjus 
tamsai. Laima buvo labai išvargusi. Ne tik išvargusi, 
bet jų dar apspito praeities vaizdai, kai ji jieškojo prie
glaudos ir priedangos pas vežusius į frontų amunicijų, 
ir atgal sužeistuosius. Prisiminė tų nuoširdžių senutę su 
sergančiu vyru, jos pagalbų ir patarimus. Puolančius ant. 
kelių po sunkia našta arklius ir ramiai ten pat nugaiš- 
tančius. Sava mirtim gelbėjančius varovų gyvastį, šiems 
malšinant alkį jų prakaituota mėsa...

Dar nespėjus pasiruošti poilsiui, pasigirdo kelių 
motociklų aštrus parpimas ir netrukus pasigirdo šauks
mai, raginant susirinkti dirbantiems. Kiek dar palaukus, 
kolonos civilių žmonių traukė tuo pačiu keliuku, kuriuo 
bėgliai buvo atvažiavę. Kažkuris iš einančių garsiai šūk
telėjo:

- Matyt jiems ne tik padai, bet ir subinės svyla, 
kad viskų metę gainioja mus, kaip gyvulius....

Buvusios ganyklos ištuštėjo, tik juodavo zigzagais 
išdraskyta žeme ir keli nulūžę kastuvų kotai priminė, 
kad čia buvo kasta. Keista ir nejauki savijauta. Saulė 
dar buvo gerų sprindį nuo dūluojančio tolumoje miško.

- Nusigando germanai tavęs, Laimute. Gal ten 
nuėjusi kų nors baisaus pasakei, kad tuojau atlaisvino 
mums kelių?- juokavo Albertas. - Atrodo, kad mes jau 
labai netoli esame nuo tavo brolio. Jei dar turi jėgos, 
tai krapštykimės ir važiuojam.

- Važiuojam, važiuojam. Jei jau jie mūsų nusigan
do, tai ko dar lauksime. Nepertoliausiai dunkso keletas 
trobesių, gal rasime kokį žmogų ir dar pasiklausime ke
lio,- kalbėjo Laima. ( bus daugiau )

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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kai reikia trijų
Neseniai vedusiam gydytojui paskambino kolegos 

ir pasiūlė sulošti bridžo partiją
- Skubus iškvietimas, - paaiškino gydytojas, pa

dėjęs telefono ragelį, savo žmonai.

.....

^g. a. • ■'**>•'**

kRem 
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Dsdža zlm. L.A.

Skulptorės JADVYGOS MOZŪRAITĖS - KL EMKI ENĖS darbai.

KODĖL TURI ŠALTI?
MOLĖTŲ trijų gatvių 

gyventojai- viso 25 parašai- 
skundžiasi raštu vietos 
spaudoje, kad "Trečią žie
mą šąlame savo butuose, 
neturime šilto vandens, 
trūksta dujų." ' Termometro 
gyvsidabrio stulpelis jų bu
tuose nepakyla aukščiau 
negu 10°C. Grįžę namo 
po darbo 4:Uri'-Rūpintiš, kaip 
nesušalti. ‘ :

tųiA'\'
SUSIPLAKĖ LEDAI

KLAIPĖDOJE stiprūs 
vėjai pajūryje sausio ir va
sario mėnesiais suvarė į 
Lietuvos jūrų vartus ledų 
kalnus ir 9 pėdų- 3-jų m. 
storiu bei 800 metrų ilgio 
kamščiu užblokavo laivų 
įplaukimą ir išplaukimą.

Vyksta dramatiška kova 
su ledokamša, tačiau ledlau
žiams ir kitiems pagalbi
niams laivams išstumti le
dui praplaukus, ledai vėl 
susiglaudžia.

Taip dieną naktį budi 
vilkikai ir jūreiviai, dokinin
kai ir mechanizatoriai.

KAUNO PAŠTAS 
PERTVARKOMAS

KAUNE numatoma laiš
kų skirstymą suautomatinti. 
Įvedami ir standartiniai 
vokai, kad būtų įrašyti paš
to kodai. Į vokus negalima 
dėti sąvaržėlių.

EKSKURSIJŲ MARŠRUTAI
PANEVĖŽIO kelionių 

ir ekskursijų biuras organi-. 
zuoja keliones turistiniu 
traukinių maršrutu: Pane
vėžys- Brestas- Kijevas- 
Panevėžys. Kaina 76 rub
liai. Į kainą įeina nakvynė 
ir maistas.

VILNIAUS kelionių biu
ras siūlo kelionę turistiniu 
traukiniu "Lietuva": Vilnius- 
Minskas- Lvovas- Kijevas- 
Vilnius. Kaina 68 rubliai. 
Kitas maršrutas Vilnius- 
Brianskas- Smolenskas- Vil
nius. Kaina 48 rubliai.

• NAUJA daržovių krautu
vė Marijampolėje- dabar 
vadinama Kapsuko vardu- 
pavadinta "Svogūnu". Netru
kus čia bus galima gauti 
sulčių ir ledų.

Rašoma, kad nors ir

****************
Reikšmingą b.arą Pranas SKARDŽIUS išvąrė bend

rinės kalbos laikraščio "Gimtosios Kalbos" darbe. Šis žur
naliukas, kurio išeidavo 10 sąsiuvinių per metus (papras
tai po 16 puslapių sąsiuvinis), leistas Lietuvoje 1933-39 
m. (iš dalies ir 1940-41 m.), o JAV 1958-68 m., daug 
prisidėjo prie mūsų bendrinės kalbos ugdymo ir supasto- 
vinimo. Pr. Skardžius nuo 1935 m. visą laiką buvo jos 
redakcijos narys ir vienas uoliausių ir produktyviausių 
bendradarbių.

1899.III.26 Subačiuje, Panevėžio apskr., gimė kal
bininkas Pranas Skardžius. Mirė 1975 m.gruodžio mėn. 
18 dieną JAV.

ATEIK I LIETUVIU A, A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
OKUPts' SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 

treČiaoieni.mi ceorge st. la salle. Oue.

London 438-1122 
Windsor 252—3842 
Calgary 287 — 2712 
Winnipeg 233 — 3504

Hamilton 522-8392 Sudbury 674- 6217

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS.
JEIGU NORI NUSTOTI - MŪ5U.

A A CENTRINĖS ; 
Montreal 273-7544 
Ottawa 523 -9977

1987.111.19

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

ARBA SKAMBINK MUMS:

žiema, šioje parduotuvėje 
netrūksta salotų, svogūnų 
laiškų, petražolių ir ridikė
lių. Lentynose sudėliota 
kelių rūšių obuolių. Taip 
pat parašyta:
"Visos daržovės fasuojamos, 
patogu jas pasiimti iš kon
teinerių". Kur dingo lietu

"MES VISKO TURIME"

viai kalbininkai? Atrodo, 
lyg kalbėtų "nutautėję bur
žujai, atplaišos nuo tėvy
nės"...

Ir kitose parduotuvėse 
čia pastebimas didesnis pa
sirinkimas daržovių ir vai
sių ir patogiau pertvarkytos 
parduotuvės.

Sesuo rašo man iš Lietuvos: "...Dukrelė Laimutė 
ruošias>'xveštuvėms. "Ga'l g&li'jjai"atsiųsti vestuvinę šukne- 
lę. Mes visko turime, bet yra madingiau iš Amerikos. 
Jūsų tokios su uodegomis...Siunčiu jūsų vaikučiams porą 
knygelių..."

Knygelės kaip knygelės - eilėraštukai, pasakaitės.. 
Bet man pakliuvo į rankas "Valstiečių Laikraštis". Tarp 
kitko, ten radau aprašymą apie statybą. Ten rašoma, 
kad statant didelius namus, lietaus liūtys prie statomo 
namo išplovė didelę duobę - nei prieiti, nei privažiuoti. 
Tad statybos vedėjas rašo statybos inžinieriui pranešimą, 
ir prašymą vežimo žvyriaus duobei užpilti. Inžinierius, 
gavęs pranešimą, sudaro komisiją reikalui ištirti. Ši ko
misija sąžiningai apžiūri duobę, net ją išmatuoja ir su
rašo apžiūros aktą ir pasiunčia inžinieriui. Inžinierius, 
gavęs nutarimo protokolą, rašo raportą Žemės ūkio turtų, 
ministerijai. Ši vėl rašo Planavimo Komisijai, o ši vėl 
Transporto trestui. Ir kol prieina prie vykdymo, reikia 
rašyti kelios dešimtys protokolų ir nutarimų, ir sunaudo
ti geras šimtukas lapų popieriaus. Ir tai tik dėl vieno 
vežimo žvyriaus. O kur visas namas?. Taigi, kol pastato 
namą, reikia sunaudoti jau centneriais popieriaus. Galvo
jau: jei tiek popieriaus galima sunaudoti dėl vieno stato
mo namo, tai, aišku, jo netrūksta.

Bet aš klydau. Rusas pagavo mane ant savo propa
gandos meškerės: Rusijoje (taigi, ir Lietuvoje) popieriaus 
trūksta ir labai trūksta. Štai ką pasakoja neseniai pabė
gęs iš'Lietuvos rašytojas A.S.K undrotas. Jis sa
ko, kad norint išleisti naują knygą, neužtenka įstoti į 
komunistų partiją, neužtenka būti priimtam į Rašytojų 
Sąjungą, bet reikia laukti eilės, kol išleisimai knygai bus 
popieriaus. Paskutinė mano knyga buvo keisto formato
- labai ilga ir siaura, nes jai buvo panaudotos popieriaus 
atkarpos. Pasiteiravus, kodėl ji tokia, man atsakė, kad 
leidykla neseka buržujus, kad knygų formatas būtų kaip 
jų. Mūsų knyga gali būti apskrita, trikampė, žvaigždės 
ar net kūjo formos. Gali būti ir kelių spalvų popieriaus
- dar gražiau.

Visažinanti Komunistų Partija tiesa, jau užplanavo 
didelius plotus popieriaus medžio miškams, bet kol me
delius pasodins, kol jie užaugs dar reikės daug popie
riaus sunaudoti. Todėl vyriausias Šiukšlininkas (angliškai 
šiukšlės- garbage) išleido "ukazą":

1987 METU KELIONĖS LIETUVIAMS.
* Kel ionė i Lietuvos Krikščionybės Jubiliejų Romoje 

nuo BIRŽELIO 21 d. iki BIRŽELIO 30 d.
-$ 1935.00 ( U.S. $ 1435.00)

* Jaunimo grupės kelionė į Lietuva 10 dienų. : Vilnius, 
Kaunas, Trakai, Maskva ir Leningradas,
nuo BIRŽELIO 29 d. iki LIEPOS 13 d.

-$ 1999.00 (U.S.-$ 1480.00)
* Kelionė [ Lietuvę 10 dienų: Vilnius, Kaunas, 

Panevėžys, Trakai, Maskva ir Leningradas, 
nuo RUGSĖJO 25 d. iki SPALIO 9 d.

- $ 1885.00 (U.S. $ 1400.00)
Dėl smulkesnių informacijų kreipkitės1 L.L. STANKEVIČIŲ, 
1053 Cr. Albanel, Duvernay, Laval, Canada, H7G 4K7

Tel.:, 514-669-8834
Padedu užpildyti anketas giminių iškvietimams iš Lietuvos 
ir tarpininkauju nuperkant dovanas giminėms.

- Ar labai rimtas? - paklausė susirūpinusi žmone
lė, pamačiusi , kad vyras skubiai rengiasi.

- Labai. Ten jau trys gydytojai.

• Kas yra moteris? - Tai viena iš gamtos malonesnių 
klaidų
• Žmonių charakteris priklauso daugiau nuo to, ką jie 
geria, o ne ką jie valgo.
• Šeimos istorija: butas, mažas namas, didesnis namas; 
mažas namas, butas.

1. Krautuvėse neduoti jokio vyniojamo popieriaus. #v' •
2. Vaikų darželiuose neduoti sąsiuvinių, vietoje jų įvesti 
lenteles su grifeliais.
3. Šnipams sužinoti patentą buržujų šalyse paplitusio 
vaikų žaislo - knygelės, kurioje galima rašyti pagaliuku, 
o pakėlus viršutinį lapelį, viskas parašyta išnyksta ir vėl 
galima iš naujo rašyti.
4. Žūt būt susidraugauti su Vakarais, kad gavus kelis 
tūkstančius tono popieriaus (įskaitant ir popierinius dole
rius), o skolą atiduoti taip, kaip draugas Stalinas atidavė 
Amerikai II-jo Pas. Karo skolas.
5. Visuose miestuose ir miesteliuose sudaryti brigadas, 
kurios rinktų gatvėse popiergalius ir senus laikraščius 
ir juos atiduotų popieriaus fabrikams.

"Ukazas" labai geras, tik klausimas - kol jis bus 
įvykdytas ar pats vyriausias Šiukšlininkas nenueis į tą 
šiukšlininkų brigadą rinkti popiergalių, kaip ir Chruščio- 
v'as nuėjo dėl savo "kukurūzų ukazos". Visko gali būti...

P. Enskaitis

NAMŲ REMONTO
-$15-000 VAJUS

įp REIKALINGA $.15,000

B— 10.000

MALONŪS "NL" SKAITYTOJAI,-

H— Prašome pasinaudoti žemiau

BhM—. 5.000 esančia atkarpa ir ją

atgal atsiųsti "NL" adresu:
H- 7722 GEORGE ST. LASALLE.P.Q.
■ 1.000 H8P 1C4, CANADA

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

Adresas .............................................................................‘.................

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

5 psl.



Mykolas Kollars ir pianistė Raminta Lampsatytė—Koll ars koncertavę 
š.m. vasario 22 d. Toronte, Lietuvių Namuose, LN Kultūros Komisijos 
suruoštame vakare. Nuotr. St. Varankos

EUROPOS MENININKAI 
TORONTE

Veikli Toronto Lietuvių 
Namų Kultūrinė Komisija 
savo veiklų nuolat plečia 
ir gerina. Tai darbšti ir 
garbinga grupė, kuri nesi
tenkina vienu kitu renginiu. 
Savo veiklos metiniame 
plane turi ilgokų renginių 
sųrašų.

Vasario mėn.22 d., sek

_- ,_J J - LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS
MOKA:

6 Už 90 dienų term. indė).
6 ’/<% u"ž 6 mėn. term. Indėlius 
7'/?% už 1 m term, indėlius 
73/«% už 2 m. term, indėlius 
73/«% už 3 m. term. Indėlius 
8 % už GIC 1 m. garantuoti 

investavimo pažymėjimai 
73/<% už pensijų planą

(variable rate)
8'/»% už 1 m. term, pensijų planą 
7Vi% už pensijų fondą -RRIF 

(variable rate)
6'iP/o už specialiątaup. s-tą
6 % už taupymo s-tas
5 34-6% kasd. palūkanų sąskaita 
53/ % už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI VIRŠ 58 MILIJONŲ DOLERIŲ

Asmenines paskolas duodame iki $65,000 Ir mortglčlus Iki 75% Įkai
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos Iki 
$J5,ooo Nemokamas čekių Ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los: (Line ot Credit) ir antrieji mortgičlai.

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

ir 532-1149 M6P1A6

TAUPYK IR SKQLTNKIS PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE 

madienį, 2:30 val.p.p. LN 
vyko žymių kompozitorių 
kūrinių koncertas. Progra
mai atlikti buvo pakviesti 
menininkai iš V. Vokietijos: 
sol.Vilija Mozūraitytė,pianis
tė dr.Raminta Lampsatytė- 
Kollars ir jos vyras, smui
kininkas Mykolas Kollars. 
Menininkų kelionė iš Vo
kietijos buvo gana varginga. 
Reikėjo daugelį kilometrų

IMA:
už asmenines 

paskolas nuo .... 11 %
už nekilnojamo turto

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų .................... 9% %
2 metų .................... 10 %
3 metų .................... 10 % %
(fixed rate) 

su keičiamu nuošimčiu
J, 2 ar 3 metų ........ 954 %
(variable rate) 

PARAMA

važiuoti traukiniu, iš, vieno 
lėktuvo persėsti į kitų. Tie 
nepatogumai ne tik nuvar
gino menininkus, bet blo
giausiai, kad sol.Vilija per
šalo. Jai buvo patarta nuo 
dainavimo keletu dienų su
silaikyti. Jaunoji solistė 
tai labai pergyveno; jos 
akyse galima buvo paste
bėti ašaras.

Smuikininkas Mykolas 
ir pianistė Raminta savo 
programų papildė.

Raminta studijavo V. 
Berlyne germanistikų ir 
muzikų- pianino klasę. Bai
gusi studijas, gavo daktaro 
laipsnį. Nuo 1982 m. profe
soriauja Hamburgo Univer
sitete operos skyriuje. Su 
koncertais apvažinėjo daug 
valstybių. Dalyvavo operų 
plokštelių įrašuose su solis
tais ir lietuviškoje plokšte
lėje "Žiburėliai" su sol. Vi
lija Mozūraitytė.

Smuikininkas Mykolas 
muzikos studijas baigė 
Hamburgo Universitete ir 
jas gilino Anglijoje, Londo
ne. Su koncertais yra aplan
kęs daugelį Europos kraštu^ 
Kanadon atvyko pirmų kar
tų.

Programa buvo įdomi: 
3-jų dalių Hans Pfitzner 
sonata smuikui ir pianinui 
pagrota su jausmu, plačiai, 
įspūdingai. Smuiko solo Jo
no Švedo, Johannes Brahms 
Scherzo Op. posth smuikui 
ir pianinui. Osvaldo Bala
kausko "Kaip marių bangos 
prisilietimas" - smuikui ir 
pianinui, 3-jų dalių kūrinys 
Juliaus Juzeliuno Sonata 
smuikui ir pianinui (1972), 
trijų dalių. Brahms-Joachim 
Vengrų Šokiai- smuikui ir 
pianinui (trys). Bisui meni
ninkai pagrojo Camille Sain 
Saens "Le Deluge".

Atsilankę į koncertų 
tautiečiai susikaupę klau
sėsi rimto, neeilinio kon
certo (nebuvo jokių per- 
ankstyvų plojimų ar kėdžiiį 
triukšmo). Atsilankė apie 
250 tautiečių.

Menininkus pristatė pub
likai dr. Valdas Samolis- 
Satnulevičius, neperseniau
siai atvykęs į Kanadų iš 
Lenkijos. Padėkos žodį tarė 
Toronto LN Kultūros Ko
misijos p-kas Vytas Kulnys.

Stepas Varanka

• MAŽOSIOS LIETUVOS 
MOTERŲ D-JOS tradicinis 
ŠIUPINYS buvo gražiai ir 
įdomiai suorganizuotas ir 
pravestas. IŠ Montrealio 
buvo atvykęs "Lietuvos 
Pajūrio" red. Ansas Lyman- 
tas, kuris supažindino sve
čius su dokumentinės me
džiagos rinkimu apie Ma
žųjų Lietuvų. Atitinkama 
meninė programa ir tradi
cinis valgis gražiai atbaigė 
šį renginį.

•Solistai-Slava ŽIEMELYTĖ 
ir Vaclovas VERIKAITIS Lietuviu. Namų Žinios
sutiko dalyvauti Montrealy- 
je Kantatos KRYŽIŲ IR 
RŪPINTOJĖLIŲ LIETUVA 
premjeroje, kuri , minint 

Lietuvos Krikščionybės 
600 m. sukaktį, bus atlikta 
GEGUŽĖS MĖN. 23 d.

Kantatoje dainuos jung
tinis choras, prisidedant 
ir Ottawos "Ramunėlėms", 
montrealietė solistė Gina 
ČAPKAUSKIENĖ, sol.An- 
tanas KEBLYS.ir instrumen
talistai.

• JAUNŲJŲ TALENTŲ 
POPIETĖJE "Anapilio " sa
lėje kovo 8 d. dalyvavo 
14 jaunųjų menininkų.

Popietę rengė "Anapilio 
Parapijos Kultūrinė Sekcija, 
kuriai vadovauja sol.Slava 
ŽIEMELYTĖ.

• PRISIKĖLIMO PARAPI
JOS Labdaros Sekcija Len
kijos lietuviams išsiuntė 
28 siuntinius (viso jau!228).

• METINĖJE PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS VAKARIENĖJE 
kovo 22 d. programos dalį 
atliks sol.Marytė Bizinkaus- 
kaitė.

• Toronto Lietuvių Kredito 
Kooperatyvas PARAMA 
ieško tarnautojo-jos. Pagei
dauja turinčių patyrimo 
banke ar buhalterijos darbe, 
mokantiems lietuviškai ir 
angliškai. Informacijos tel: 
532-1149 arba 532-8723.
• 4 Sol.Anita PAKALNIŠKY
TĖ dainavo vienų pagrindi
nių vaidmenų V/.A.Mozart'o 
operoje "L'oca del Cairo" 
Toronto Universiteto Muzi
kos Fakulteto pastatyme, 
MacMillan Teatre.
• KAZIUKO MUGĘ gražiai 
pravedė "Rambyno" ir "Šat
rijos" skautų-čių tuntai ko
vo mėn. 1 d.

PRANEŠIMAS
TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ IR LABDARA FOUNDATION 
NARIŲ METINIS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS YRA 
ŠAUKIAMAS 1987 m. KOVO mėn. 29 d. sekmadienį ? 
14:30 vai. Lietuvių Namuose, Karaliaus Mindaugo 
Menėje , 1573 Bloor St. W., Toronto, Ontario.

Dalyvių registracija prasideda 1:30 val.p.p.
SUSIRINKIMO DIENOTVARKĖ
1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo sudarymas

a. susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus
b. mandatų, nominacijų, ir b ai sų skaičiavimo komi sijų.

3. Praėjusio susirinkimo protokolo skaitymas
4. Valdybos pranešimai:

a. pirmininko, -
b. iždininko,
c. statybos ir remonto,
d. visuomeninės veiklos,
e. švietimo fondo “Labdara”

5. Revizijos.komisijos pranešimas
6. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas
7. Diskusijos dėl pranešimų
8. 1985 m. apyskaitų tvirtinimas
8. 1986 m. sqmatos tvirtinimas

10. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas
11. Valdomųjų organų rinkimai:

a. valdybos (3 nariai)
b. revizijos komisijos (1 narys)

12. Einamieji reikalai
13. Susirinkimo uždarymas

Šiais metais į Lietuvių Namų Valdybų bus pri
renkami keturi nariai, iš Valdybos išeina dr. E. 
Birgiolas, V. Dauginis, dr. J. Slivinskas ir V. Šim
kus.

Iš Revizijos Komisijos išeina V. Vaitkus.

Lietuvių Namų Valdyba siūlo, kad nariai gautų 
iš nominuojamo kandidato-tės raštiškų sutikimų. Šiam 
reikalui yra paruošti specialūs blankai, kuriuos nariai 
gali gauti LN raštinėje arba susirinkimo metu. Be to, 
Valdyba siūlo, kad kandidatų - čių siūlytojai (nemažiau 
kaip du nariai) pasirašytų nominacijos blankų ir įteiktų 
metinio susirinkimo nominacijų komisijai.

Nariai, norintieji perleisti balso teisę kitam as
meniui, privalo laikytis korporacijų įstatymo (Corpora
tion Act) reikalavimų ir įgaliojimus (proxy), patvirti
nus jų parašus notarui (Notary Public), pristatyti į Lie
tuvių Namų raštinę nevėliau 1987 kovo 26 d. 10 vai. 
ryto. Įgaliojimai nepatvirtinti notaro ir gauti po 
minėtos datos nebus pripažinti teisėtais. Įgaliojimų 
blankus galima gauti Lietuvių Namų raštinėje.

Dr.Vinco KUDIRKOS LITUANISTINĖS MOKYKLOS OTTAWOJE KALĖDŲ EGLUTES 1986m. gruodžio 
mėn. 13 d. at I ik ė j ai — mok ini ai. Buvo suvaidinta Mokyki o s Vedėjo s ir mokyto jo s Al ės P AŠK E VlCl EN ĖS

2—jų veiksmų pasaka ” RAKETA ”

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

AKTYVAI VIRŠ 33 MILIJONŲ DOLERIŲ
KASOS VALANDOS: M0KA

Pirmadieniais 9.30-3.30 E 
Antradieniais 9.30-3.30 = 
Trečiadieniais 9.30-3.30 E 
Ketvirtadieniais 9.30-8.00 5
Penktadieniais 9«30 -8.00 =
Šeštadieniais 9.00-1.00 = 
Sekmadieniais 9.00-12.30 E

DUODA PASKOLAS: f

asmenine* nuo ......................... 10)6%
mortgičlu* nuo............ 9'į % -12%

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v-P«P-
Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgiČius iki $100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asmenines paskolos iki $10,000. 
P aiduodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės 
Čekius (travelers cheques). Neitram mokesčio už išrašytus 
čekius bei apmokamas Įvairias sąskaitos. MUSŲ TIKSLAS-

NE PELNAS, B ET'SĄŽININGAS PATARNAVIMAS I

90—179 d. termin. ind.........6%%
180—364 d. termin. ind........ 6%%
Term, indėlius 1 metų............7)6%
Term. indėlius 2 metų ......... .7%%
Term, indėlius 3 metu.........7%%
GIC — 1 m. (met. pal.).......... ~8 %
GIC— 1 m. (mėn pal.) ...........7%%
RRSP ir RRIF (pensijos}... 7%% 
RRSP 1 metu term............. 8 %
Spec. taup. s—tų ................ ..0/4%
Taupomqj q s—tq.................. 6 %
Kasd. taupymo s—tq.......... 6 %
Depozitų —čekių s—tq...3 —6 % 

f

• GUDELEV1ČIUTĖ Betty 
išvyko į Australijų aplan
kyti savo dėdės. Ten gyve
na jos tėvo J.GudeĮevičiaus 
brolis.

PAMINĖTA VASARIO 16- 
TOJI

Lietuvos Nepriklauso
mybės Atstatymo 69 -ių 
metų Sukakties minėjimą 
suruošė KLB Apylinkės Val
dyba.

Š.m.vasario mėn.7 d. 
"Senator" viešbučio salėje 
dalyvavo 50 asmenų ir pra
džioje visiems buvo pa
ruošta skani vakarienė. Pa
sistiprinus, KLB Apylinkės 
p-kas Juozas Bataitis mi
nėjimų pradėjo Kanados 
Himnu, dalyvius supažindi
no su latvių ir estų atsto
vais, atvykusiais į minėji
mų.

Paskaitai pakvietė Ma
rijų Venskienę. Paskaitinin
ke, paįvairindama poetinė
mis mintimis, kondensuotai 
papasakojo VASARIO 16 
d. reikšmę Lietuvai ir lie
tuviams, apie kovas už 
laisvę ir mūsų pareigas 
tautai ir okupuotai Lietu
vai. Už įdomių kalbų daly
viai paskaitininkų palydėjo 
gausiais plojimais. Vėliau, 

po J. Bataičio įvairių bend
ruomeninių pranešimų, su
giedotas Tautos Himnas 
ir tuo baigta minėjimo ofi
cialioji dalis.

Įėjimo dovanų ("door 
prize") laimėjo D.Nickus, 
o Onutės ir Kęstučio Po- 
derių muzika linksmino mi
nėjimo dalyvius. J.Kr.

VASARIO 16-TOJI RADIJO 
PROGRAMOJE

Vasario 16 d.išvakarėse, 
perCIGM-92.7 F.M.radijo 
stotį, visų valandų anglų 
kalba buvo transliuojama 
lietuvių programa. Į "Multi
culture" organizacijos ats
tovės Mrs. Stepura klausi
mus apie Lietuvų, politinę 
padėtį, lietuvių papročius, 
menų atsakinėjo, gražių 
programų paruošė ir jų 
tvarkė Nijolė Paulaitienė.

Nuaidėjus religinės gies
mės garsams, buvo praneštą, 
kad 1987 m. birželio men. 
28 d.lietuviai švenčia Lietu
vos Krikščionybės 600 me
tų sukaktį ir daug lietuvių 
iš Amerikos, Kanados, Aus
tralijos ir Europos vyks 
į Romų dalyvauti iškilmin
gose sukakties minėjimo 
iškilmėse, tik gaila, kad 
iš Lietuvos ir į Lietuvų 

sukakties minėjimo laiku 
išvykti ir atvykti rusų oku
pacinė valdžia uždraudė.

Nuskambėjus dainai 
"Leiskit į tėvynę, leiskit 
pas savus", Nijolė Paulaitie
nė paaiškino, kaip du di
dieji pasaulio tironai- Hit
leris ir Stalinas- susitarė 
ir dalinosi Lietuvų, Latviją, 
ir Estijų. Paaiškino apie 
Lietuvų, jos papročius, me
nų ir kt. Protarpiais buvo 
transliuojamos liaudies dai
nos ir muzika ("Kur gimti
nės sodžius", "Tėvynė, Lie
tuva, brangi šalis",''Ko liūdi^ 
berželi, ko liūdi" ir kt.).

Baigiant, Nijolė Paulai
tienė priminė, kad ši radijo 
valanda transliuojama Lie

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

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

SKAMBINKITE tel.; 487-5591

tuvos Nepriklausomybės 
Atstatymo 69 m. sukakties 
minėjimo išvakarėse, kad 
laisvajame pasaulyje gyve
nantieji lietuviai šių sukak
tį iškilmingai mini, tik jos 
negali minėti komunistinėje 
okupacijoje kenčianti Lie
tuva. Ši radijo valanda jau 
ketvirtoji, kurias anksčiau 
ir dabar puikiai paruošė 
Nijolė Paulaitienė.

Už taip gražų radijo 
bangomis kanadiečių supa
žindinimų su Lietuva Nijo
lei Paulaitienei Sudburio 
lietuviai reiškia širdingų 
padėkų ir tikisi dar dau
giau gražių radijo valan
dėlių. J.Kručas

6 psi. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs huosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
"TALKA”

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

AKTYVAI PER 24
MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) 5 % 
santaupas.....................5,25%
kasei, palukan. ui sant5. % 
term, indelius 1 m. ....7.75% 
term, irdėlius 3 m....... 8.75%
reg. pensijų fondo......6,75%
90 dieny indėlius....... 6.75%
( minimum 5 5-000)
Reg. pensijų 1 m. ..8. %

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
PAGERBIANT VEDYBINĘ SUKAKTI AUKOJO KANADOS 
LIETUVIŲ FONDUI

Stasio ir Sofijos RAKŠČIŲ 60-t ies mėty vedybinės 
sukakties pagerbimo vaišėse,sukakties proga svečiai su
aukojo $1.230,- kuriuos sukaktuvininkai prašė perduoti 
Kanados Lietuvių Fondui.

Aukojo: po $50,- G.Skaistys, J.Kšivickis, J.Bajoraitis
K. Mileris, A.Gedrimas, P.Sakalas, V.Pilkauskas, K.Meš
kauskas, A.Patamsis, L. Klevas, B. Steponavičius, P.Ka
nopa, J.Gimžauskas, A.Liaukus, Z.Didžbalis, B.Venslovas; 
po $4o,~ dr.A.Saunoris, Z. Stanaitis; po $30,- J.Riekus, 
A.Mikšienė; po $25,- M.Vaitonienė, J.Asmenavičius, L. 
Skripkutė, Hamiltono AV Parapijos katalikės moterys, 
S.E.Petkevičius, P.Zubas, G. J.Krištolaitis, S.A.Kaluza,
L. V.Morkūnas, G.B.Trinka, P.Bobinas; $15,- I.Penkauskas.

Kiek anksčiau ta pačia proga $100,- paaukojo L.G. 
Kriaučiūnai.

Kanados,. Lietuvių Fondas sveikina ir linki daug daug 
ir gražių metų sukaktuvininkams.

MIRUSIOJO ATMINIMUI AUKOJO KANADOS LIETUVIŲ 
FONDUI į

Prisimenant a.a.Alfonsą ŠIL1NSKĄ, aukas skyrė Ka
nados Lietuvių Fondui: $100,- "RAMBYNAS" Ine.; $30,- 
A.D. Jankūnai; po $20,- J.Lekutis, D.Kochanka, F.Kri- 
vinskas, J.K.Januškevičiai, St.Dalius, V.Lukas, G.Marti
šius, J.Romikat, G.Melnikas; $15,- J.Andriukaitis; po $10 
V.Narkevičius, B.R. Pakalniškiai, P.Šidlauskas, P.Bosas, 
A.Dudonis, G.Skaistys, L.Mačikūnas, V. Apanavičius, A. 
Pranckevičius, C.Tiškevičius, V.Morkūnas, V.Grikietis, 
J.Ribiji, V.Norkevičius; po $5,- H.Rimkevičius, A.Stasiu- 
lis, P.Pranckevičius, P.Novickas, M.Barusienė.

KLF nuoširdžiai užjaučia pasilikusią šeimą, artimuo
sius ir dėkoja visiems aukojusiems. Padėka ir J. Krišto
laičiui už pasidarbavimą renkant aukas. K.L.F.

Winnipeg
VASARIO 16-TOJI

VASARIO 16-toji pasi
žymėjo tuo, kad tą dieną 
buvo iškelta prie miesto 
rotušės Lietuvos tautinė 
vėliava, dalyvaujant Winni
peg'© miesto burmistrui 
W.Norrie, KLB Apylinkės 
Valdybos p-kui M.Timmer- 
manui ir būreliui susirinku
siųjų.

Vasario 22 d., sekmadie

SPECIALYBĖS:
• BATU TAISYMAS
® DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• ■ MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• užuolaidų valymas
• SAUGOJIMAS (STORAGE)
• zomSas
495-90e AVENUE, LaSalle 
365-1 -I O

7661 A CENTRALE, LaSalle

2955 ALLARD, Ville Emard 
766-2667

1987. III. 19

MILIJONUS DOLERIU
IMAME UŽ: 
ne kiln, turto pask.9.25% 
asmenines pask-olasl 1. 75% 
Nemokamas pilnas Čekiu 
p-afarnavimas
Nemokoma nariu gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $ 2.000
Nemokama asm. paskolų, 
drauda iki $25.000

nį šv. Kazimiero bažnyčioje 
vyko iškilmingos pamaldos, 
kurias laikė prel. J.Berta- 
šius, pasakęs ir tai dienai 
pritaikytą pamokslą.

Salėje vyko antroji minė
jimo dalis, dalyvaujant gau
siam tautiečių būriui, dau
geliui atvykusiems ir iš apy
linkių.

Pagrindinė paskaitinin
ke buvo Rasa Kurienė, KL 
Valdybos narė kultūriniams 
reikalams. Paskaitos tema: 
"Lietuviška veikla išeivijoje 
dabarties ir ateities sąly-

montreal
GABI MOKSLUI LIETUVAITĖ

Ingrida PAVILANYTĖ, 
dr.Vytauto , ir Irenos
Pavilanių duktė, praeity 
mėty gruodžio mėn. baigė 
elektros inžinerijos studijas 
Rensselaer Politechnic Ins- 
titut, Troy, N.Y., viename 
iš didžiųjų JAV Techniku
mų.

gose".
Meninę minėjimo prog

ramą atliko muz.-sol. Vac-
lovas Povilonis, maloniai 
visus nuteikdamas geru re
pertuaru ir keturiomis pa
skutinėmis dainomis įjung
damas visus dalyvius.

Užbaigus minėjimą Tau
tos Himnu, buvo pasivaišin
ta užkandžiais ir kava.

Visi buvo labai paten
kinti Apylinkės Valdybos 
suruoštu minėjimu.

VASARIO 16-TOJI 
MAŽOSIOSE LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Vasario 16-toji ? viena 
svarbiausių mūsų tautos 
ir valstybės gyvenimo die
nų,buvo paminėta ir mažo
siose lietuvių kolonijose 
Kanadoje, kas yra pažymė
tinai džiuginantis reiškinys.
- Sault Ste.Marie, Ont., 
kur lietuvių skaičius nesie
kia šimtinės, vasario 14 
d. surengtame minėjime 
dalyvavo 62 asmenys. Pa
skaitą skaitė KLB Apylin
kės V-bos p-kas Vytautas 
Kramilius.
-Sault Ste. Marie miesto 

burmistras Joseph M. Pra
tisi paskelbė Lietuvių Die
na Vasario 16-tąją. Prie 
miesto rotušės buvo iškelta 
tautinė lietuvių vėliava.
- Windsor, Ont., vasario 
22 d. buvo iškelta, prie 
miesto rotušės mūsų tri
spalvė, atlaikytos iškilmin
gos pamaldos, aktualią pa
skaitą skaitė svečias JAV 
LB Tarybos p-kas Algis 
Rugienius. Minėjimui vado
vavo KLB Apylinkės p-kas 
M.Kizis.
- Wasaga Beach, Ont., 
vasario 22 d. minėjime da
lyvavo apie 70 žmonių. Prog
ramai vadovavo Aldona 
Vitkienė. Paskaitą skaitė 
viešnia istorikė Rasa Ma
žeikaitė.

- Oakville,OntLietuvos Ne
priklausomybės Atstatymo 
69-toji sukaktis buvo pami
nėta vasario 21 d. Anapilio 
Parodų Salėje. Po pamaldų 
pagrindinį žodį tarė Oak
ville Ap-kės Valdybos p- 
ko J.Žiūraičio pakviestas 
kun.J.Staškus. Buvo suruoš
ta šauni vakarienė, kurios 
metu dail.R.Žiūraitienė pa
rodė skaidrėse Vilniaus

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I 

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

V. Bačėnas
1551 Bloor St. W. 
Toronto, Ont.
M6P IA5

Prieš įstodama į šį 
Technikumą, Ingrida baigė 
Montrealio Marianopolis 
Kolegiją, o prieš tai lankė 
St.Marcelline Mokyklą ir 
Gimnaziją.

Rensselaer Polytechnic 
Institute jos pavardė visada 
buvo atžymėta Dean's List- 
sąraše ir savo pažymią ir 
atsiekimy dėka buvo iš
rinkta į dvi garbės studen
tą bendrijas- Eta Kappą 
Nu ir Tau Beta Pi.

Savo Universitete ji yra 
įsteigusi ir pirmininkavo 
Jojimo Klubui. Ingrida Pa- 
vilanytė buvo jojimo rink
tinės kapitonė. RPI koman
da sėkmingai dalyvavo tarp- 
universitetinėse varžybose 
New York'o valstijoje.

Viso geriausio linkime 
jai ir ateityje.

• Dr.Petras LUKOŠEVIČIUS 
praleido ilgesnį laiką Chi- 
cagoje, taisydamas korek
tūras ir prižiūrėdamas 
spausdinimo darbą Dr.Bro
niaus Povilaičio knygos a- 
pie Lietuvos žemės ūkio 
raidą.

vaizdy, o B.Liškauskas 
nuotrauką ciklą "Mėty lai
kai".
- Vancouver' io laikraštis 
"The Peace Arch News" 
išspausdino ilgoką straips
nį Vasario 16-tosios proga, 
kurį paruošė žurnalistas 
Barry Beat. Medžiagą jam 
patiekė F.Valius, A.Kantau- 
tas, E.Gumbelis.
- Calgary, Alta., lietuviai 
vasario mėn. 14 d. išklausė 
viešnios KLB Krašto Val
dybos narės Rasos Kurie- 
nės paskaitos ir Kanados 
Parlamento atstovo A.Kin- 
dy žodžio. Meninę progra
mą atliko muz.V.Povilonis.

Minėjimą pravedė K.Du 
bauskas. KLB Apylinkės 
Valdybai pirmininkauja R. 
Kuzmickas.
- Rodney,Ont., kur gyvena 
tik apie 20 šeimų, minėjo 
Vasario 16-tąją pamaldomis, 
kurių metu tai progai pri
taikytą pamokslą pasakė 
kun.Ignas Mikalauskas.
Lietuvių Klube vyko oficia
lioji minėjime dalis, kurią 
pravedė Zigmas Mockus. 
Meninę dalį jaukiai ir ma
loniai atliko skaitant pa
rinktuosius eilėraščius, pa
grojant ir padainuojant 
Martai Jocienei, Liudvikai 
Mockienei, Stasiui Paketū- 
rui.

Minėjimas baigtas bend
ra vakariene.

[chicago|
AKADEMINIS SKAUTŲ_ SA 
JŪDIS MINĖJO VYDŪNO 
JAUNIMO FONDO 
35-METl

Jau Vokietijoje, išeivijo
je jaunimui teko studijuoti 
labai sunkiose sąlygose. A- 
kademinė Skautija rūpinosi, 
kaip studentams padėti mo
raliai ir materialiai jau nuo 
anų laikų.

Per 35 metus gyvavimo, 
studentų paramos fondas, 
pavadintas VYDŪNO JAU
NIMO FONDU išaugo pažy
mėtinai. Svarbiausia- kad 
lėšos buvo telkiamos lei
džiant kalėdines atvirutes. 
Šis Fondas į mokslus išlei
do 147 jaunuolius, išleido 
5 knygas, suteikė 46 ne
grąžinamas stipendijas stu-

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

Tol. 533-3531

Supažindinimas su K ANT AT A Montreal y j e: iŠ kairės Alb. Bl auzdžiūnas, 
kun. St. Šileika, K-to pirm.; už jo sol. Gina Čapkauskienė, autorius H. ‘ 
Nagys ir komp. Aleksandras Stankevičius Notr. A. Kalvaičio

• SUPAŽINDINIMAS SU 
KANTATA įvyko AUŠROS 
VARTŲ Parapijos salėje 
kovo mėn. 15 d., specialio
je iškilmingoje popietėje. 
Renginys sutraukė pilną 
salę klausytojų. Renginiui 
sklandžiai vadovavo Albi
nas Blauzdžiūnas, kuris ir 
su sąmojum ,ir rimtai papa

dijuojantiems lituanistiką 
ir parėmė eilę svarbių pro
jektų.

Minint šią sukaktį, Lie
tuvių Tautiniuose Namuose 
kovo 28 d. bus surengtas 
pokylis. Pagrindinį žodį pa
sakys PLB p-kas Vytautas 
Kamantas, kuris irgi buvo 
Vytauto Jaunimo Fondo 
stipendijantas. Ta proga 
bus įteikta metinė Vydūno 
Jaunimo Fondo premija.

Meninę programa, atliks 
sol. Aldona Buntinaitė, pa
dainuodama retai girdimą 
Vydūno dainų pynę. Jai a- 
komponuos V.Jurkšaitis. 

Uietubotf JTonbatf
217 Bedbrook A ve.,MONTREAL-WEST, Que., Canada H4 
Canada H4X 1S2
ANTROJI APYSKAITA ( tęsinys)
Įplaukos gautos nuo rugpjūčio iki lapkričio mėn., 1986:

įt,- ... r, . .-.—i - \

Papildomai įnešė: _ >‘>o *v
$2000.- Petras Pagojus, anksčiau $3000.- iki $5000.-
$1800.- Jonas Normantas (Austr.) anksčiau $1200, viso 

$3000.-;
$1000.- J. ir L. Adomavičiai, anksčiau $500.- viso 

$1000.-;
$500.- Vinco Žemaičio šeima. Anksčiau $500.- viso - 

$1000.-;
$100.- Vytauto Didžiojo Šiaulių Rinktine Čikagoje, 

anksčiau $100.- viso $200.-;
$25.- Vytas Pelda, anksčiau $50.-, viso $75.-;
$20.- L)r. Henrikas Nagys, anksčiau $30,- viso $50.-
$9.70 _ Danius Gintas (Anglija) anksčiau tiek pat.
Viso $11,035.- IŠ jų: US $6,555, Gani $4,480;

anksčiau $25,385; Iš jų: US $15,833, Can. $9552.-
Viso $36,420.- Iš jų: US $22,388, Gan. $14,032.-

Nuoširdžiai dėkojame visiems naujiems - ir įnašus 
papildžiusiems - Mažosios Lietuvos Fondo rėmėjams, 
nariams bei mecenatams - w

Mažosios Lietuvos Fondo Valdyba

sakojo Kantatos Komiteto 
veiklos eigą, patiekė apy
braižą apie Kantatos auto
rių Henriką Nagį. Kantatos 
kompozitorių pristatė sol. 
Gina Čapkauskienė. Rengi
nys pavyko labai gerai ir 
publika buvo labai paten
kinta. (Plačiau kitame "NL 
numeryje).

VJF Sukakties Minėjimo 
Komisiją sudaro pirm. D. 
Eidukienė, R.Lukienė, V.Mi- 
kūnas ir G.Remienė.
• PRISIMINĖ dr. Joną 
BASANAVIČIŲ

Korp. Neo-Lithuania 
Chicagoje, vasario 22 d. 
Lietuvių Tautiniuose Na
muose minėjo Vasario 16- 
tąją ir ta proga savo gar
bės nario dr. Jono Basana
vičiaus 60-ties metų mir
ties sukaktį.

Paskaitą skaitė filisteris 
Antanas Juodvalkis, minėji
mą pravedė padalinio p-kas 
Vitas Plioplys.
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VI-TASIS PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO KONGRESAS
AUSTRALIJOJE
į KVIEČIAME visę Montrealio lietuviy jaunimą (16-
30 m. amžiaus) ateiti į informacinį susirinkimą.

BUS KALBAMA apie kelionės kainas, datas, eks
kursijas, kur apsistoti ir . 1.1.

LABIAUSIAI kviečiam, kad ateity tie, kurie DAR 
^NEAPSISPRENDĘ dalyvauti Kongrese.
į. SUSIRINKIMAS VYKS AV Parapijos salėje SEKMA
-DIENI, BALANDŽIO mėn.12 d., 4 vai. p.p.

KAS NEGALI ATVYKTI ir norėtų informacijų, te- 
’.gul skambina Jonui VALIULIUI 842-6139.

LITAS
I -

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

t

ĮDOMI POPIETĖ 
'"RŪTOS" KLUBE 
J Kovo men. 1 1 d. inž. 
Algis Kličius įdomiai papa
sakojo apie kelionę po 
Graikiją,parodydamas atitin
kamą, gerą skaidrių rinkinį.

Ta proga taip pat pa
pasakojo ir apie Istanbulą, 
kurį teko irgi aplankyti.

• AUKSINIO AMŽIAUS 
KLUBO "RŪTA" nariai dė
koja inž. Algiui KIČIUI už 
skaidrėmis parodytą ekskur
sinę kelionę po Graikiją.

Valdyba
• Šv.KAZIMIERO Parapi
jos AUKSINIO RATELIO 
KLUBAS rengia Klevų Su
los ekskursiją kovo mėn.25 
dieną.

• SAVAITRAŠTIS "NEPRI
KLAUSOMA LIETUVA" 
ruošiasi savo tradiciniam 
metiniam vakarui. "NL" 

'Valdyba suplanavo įdomią 
programą su labai populia
riu tampančiu VYRŲ TRIO, 
kuris atvyks iš Toronto ir 
su įdomia pramoginių šokė
jų pora, kuri lietuvių pub
likai pasirodys pirmą kar- 
t ?•

SPAUDOS BALIUMI' ge
gužės mėn.2 d. pradėsime 
gražųjį pavasario mėnesį. 
Gera muzika ir įdomi prog
rama, tikimės, sutrauks 
ir jaunimą.

Loterijon laimikiai jau 
priimami AV SPAUDOS 

.KIOSKE ir "NL" Redakci
joje,

a P.TEKUTIS a.a.Juozo 
Urbono atminimui paaukojo 
$10,- "Nepriklausomos Lie
tuvos" savaitraščiui.

P Dėkojame.1 "NL"
’ A * t '

REKOLEKCIJOS:
j- AUŠROS VARTŲ. PARA
PIJOJE rekolekcijos 
vyks Didžiąją Savaitę prieš 
Velykas, nuo balandžio 13 
iki 18 d.,visą savaitę vaka
rais 7 vai.

Rekolekcijas praves kun. 
Iz.Sadauskas, SDB.
? Šv.KAZIMIERO PARAPI
JOJE rekolekcijas praves 
Anapilio bažnyčios vikaras, 
kųn.K. Kaknevičius balan
džio 9-12 d. d.

KANTATOS "KRYŽIŲ IR 
RŪPINTOJĖLIŲ LIETUVA" 
PASTATYMO IR LEIDINIO 
MECENATAI:
1. Emilija ir Juozas 
PAUNKSNIAI - $1.300;
2. Juozas ir Dana 
MOZURAIČIAI - $ 1.000;
3. Juozas SKUČAS-$1.000.

RĖMĖJAI:
1. Montrealio Lietuviy 
Kredito Unija LITAS- $400
2. N.N. - $ 300; 3. TANO- 
NIENĖ Elzbieta - $300;

po $100,-
dr.Jonas MALIŠKA, ŽILINS
KAITĖ Ona, Seserys AND- 
RAITYTĖS, Tėvai JĖZUI
TAI Montrealyje, NEK.PRA
SIDĖJIMO SESELĖS MONT
REALYJE, Petronėlė MILE
RIENĖ, AV Parapijos Šv. 
ONOS D-JA, Antanas SA
KALAS, N.M., Jonas NARU
ŠEVIČIUS, Vincas ir Silvija 
P1EČA1ČIAI, KLKMOTERŲ 
D-JOS Montrealio Sk., Lie
tuvos Karių . Veteranų S- 
gos RAMOVĖ Montrealio 
Sk., Julijos JUKONIENĖS 
atmin. N.N.;

po $60,-
Vincas LIETUVNINKAS, 
Aldona URBANAVIČIENĖ;

po $50,-
Juzė PILECKIENĖ, S. ir 
P. ŠUKIAI, Ona ir Stasys 
MEKŠRIŪNAI, Jūrų Šaulių 
Kuopa Mtl. NERINGA, Ona 
ŠITKAUSK1ENĖ, Albinas 
ir Janina BLAUZDŽIŪNAI, 
K. RAŠYTINIS, M.TAPA- 
RAUSKAS, Albertas NOR- 
KELIŪNAS, Bronius ir Da
nutė STAŠKEVIČIAI, Pet
ras ir Olga KEREVIČIAI, 
Jonas ir Janina ADOMO
NIAI, Marija MORKŪNIENĖ. 
Henrikas ir Birutė NAGIAI, 
Petras ir Julija ADAMO- 
NIAI, G. ir P. MONTVI
LAI. (bus daugiau )

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

PARDUODAMI
audinės (minko), perlinės spalvos kailiniai, 
su lapės kailio apykakle ir apvadais, vidu
tinio dydžio, už pusę kainos, t.y. $2000.-

Skambinti: Tel. 365-8619

IŠNUOMOJAMA VASARVIETĖ

prie Lake Sylvėre, St. Donat, Que.;3’/2 kambario, 
nuo 1 d. birželio iki 1 d. rugsėjo-savaitei $250 —

Tel.: 365-8619

TAKSŲ FORMŲ PILDYMAS
GREITAM IR TIKSLIAM PATARNAVIMUI 

KREIPKITĖS I

ROBERT BERNOTAS B.Com.
SUN LIFE BUILDING, Suite 2039

Tel.: 871-1430

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS '-'Z':.
C. I. B.

GAISRAS * AUTOMOBILIAI * ATSAKOMYBĖ * GYVYBE

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, QL'E. HIX IL7

STANDARD PETER SODO

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

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg'd
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

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

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

ENTREPRENEUR ELECTRICAL
ĖLECTRICIEN CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS
1O2A, ALLION
LASALLE, QUĖ. H8P2C5 TEL: 366-5484

member

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

Or. Philip Stulginski
D.D.S.

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

Tel.: 364-4658

PASTATŲ KANALIZACIJOS VALYMO SPECIALISTAS (CMG) 

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING) TVARKYMO
REGISTRUOTA [STAIGA

atlieka darbus, kreipianti s į COSTĄ, Tel.: 733—9878

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%%

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

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

IMA UŽ:
NEKILN. TURTO nuo 9)6%, ASMENINĖS nuo 10/2%

6 %

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA “LITE”

KASOS VALANDOS

1475 De Seve Rosemont

Pirm. Antr. Tree. 9:00-3.00 -----------
Ketvirtadieniais 12:00 — 8:00 4:'00— 8:00
Penktadieni ai s 10:00 — 6:00 2:00- 6:00
Sekmadieniais 10:30 - 12:30 -------------

Sv. Kazimiero

10:30-12:30

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

aaaBnanaaaM»a»n«<Kn»swniHnMnnBaaMaBBananannn

RESTORANAS tfl,SM!
KOSUflS jĮĮ|M 

įvairūs gėrimai ^^^RB*•

Specialybė - “BRGCHETTERIE” - 

Mėsa kepta ant iešmo. Vėsinama salė.

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

6201 Bannantyne, Verdun h4h u4
(coin Allard corner)

768-2707 - 768-9189

• Automobilių nUofttd
• Nou jų ir vartotų

pasirinkimas
e Pardavimas ir
• Aptarnavimas

i

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

fO’O M. L.S 
»VS.TE«*

D.N. BALTRUKONIS 
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavimas
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

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

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

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. Ville La Salle, P.O. H8P 1L2 

Tek: 366-9742 ir 365-0505

• Gateaux • Biscuits
• Gateaux au fromage
• Pain • Cat ė
• Meilleurs beigneš

(Ponchki)

WAWELLENKŲ CUKRAINĖ
• [vairūs pyrag aicioi
• Spurgos
• Sausainiai
• Aguoniniai ir kitokie 

pyragai

2524, Ontario E., Mtl 524-3348

PRISTATO VESTUVĖMS IR KITOMS PROGOMS

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

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

Tel.:i 931-4024

NOT A* Al

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

< 1155 , rue METCALFE, Montreal, Que., H3B 2V6
į f Tel. (514) — 871—1430

’’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.

Kailių Siuvėjas

• Taisau ir remodelluoju
* Siuva ir parduodu

1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A — a AftAi
Montreal, P.Q. &H3A 2Q6

8 psi.

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS & C6TĖ REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

PORT! Al T S

I
PASSEPORT - COMMERCIAL 
MARIAGE - WEDDINGS

5220 Queen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

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

TRANS CHJ&IC SIDINGS LTD
AUUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR

APDRAUSTAS į

Savininkas : JOHN OSKOWICZ
3351 Bel air St», Montreal, Qwe., H2A 2A5 

Telefonas 721-9496

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

B.Com
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