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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
(h.n )

PREZIDENTO REAGAN' O 
VIEŠNAGĖ KANADOJE IR 
NDP IŠSIŠOKIMAS

Vos beveik parą truku
si Reagan’ o kelionė Otta- 
won buvo gana reikšminga. 
Prezidentas,nors ir atsargiai, 
bet pažadėjo rimtai remti 
kovą prieš Šiaurės Amerikos 
oro ir vandenų taršą, pasi
sakė pilnai pritariąs lais
vesnės prekybos tarp JAV 
ir Kanados pasitarimams 
ir tikįs tokios sutarties 
neužilgu pasirašymu, ir 
taip pat užtikrino supran
tąs ir atjaučiąs Kanados 
norą užsitikrinti savo Ark
tikos vandenų suverenumą. 
Visa tai jis pasakė Kana - 
dos parlamente, kartu 
susirinkusiems parlamento 
atstovams ir senatoriams. 
Kada ir kiek šis preziden
to žodis taps kūnu, paro
dys netolima ateitis.

Prezidento kalbos metu 
įvyko nemalonus incidentas-, 
keli NDP (socialdemokratų) 
partijos atstovai ėmė 
rėkaudami pertraukinėti 
kalbantįjį, kai šis prisiminė 
savo erdvių karo projektą 
ir Vidurinės Amerikos 
problemas, išsišokimai nu
skambėjo piemeniškai ir 
patvirtino seniai žinomą 
faktą, kad kaikurie šios 
partijos kraštutinieji ne
daug kuo skiriasi nuo įvai
raus plauko ružavųjų bei 
pusraudonių demonstruotojų, 
kurie labai uoliai dergia 
Ameriką, bet dėlei žymiai 
didesnių bei žiauresnių 
nusikaltimų niekad 
nepakelia savo balso prieš 
Sovietų Sąjungą. išvada 
paprasta: NDP dar, deja, 
nepriaugo tiek, kad galėtų 
valdyti kraštą.

DRAMATIŠKAS POPIEŽIAUS
vizitas Čilėje

Nors ir buvo laukta 
išpuolių popiežiaus vizito 
metu Čilėje, bet aiškiai iš
provokuotos (tvirtinama, 
komunistų) muštynės popie
žiaus laikomų susitaikymo 
pamaldų metuj popiežių 
giliai užgavo. Per keliolika 
minučių trukusį susirėmimą 
policijos dalinių su akme
nis mėtančiais ir laužus 
užkūrusiais demonstrantais, 
popiežius sėdėjo prie alto
riaus rankomis, galvą susiė
męs. Vėlesniam pamoksle 
jis tą incidentą minėjo kaip 
liūdną įrodymą, kad nei 
viena, nei kita pusė neno
ri taikytis ir gyventi tai
koj. Šiuo metu popiežius 
lanko Argentiną. Pirmoj 
kalboj jis pasidžiaugė Ar
gentinos grįžimu demokra- 
tiškon valdymosi sistemom 
Popiežius Argentiną jau 
lanko antrąjį kartą.

gorbaCiov* as atidėjo
VIZITĄ PRAHON

Tvirtindama, kad Krem
liaus valdovas sergąs gripu 
bei sloga, sovietų žinių 
agentūra TASS pranešė 
apie kelionės Prahon atidė

jimą. Atidėjimas buvo 
labai staigus ir visai neti
kėtas: visos parado gatvės 
Prahoje buvo pasipuošusios 
čekų ir sovietų vėliavomis, 
tūkstančiai buvo suvežti ir 
atsiųsti pasitikti Gorbačio- 
v’ o, bet jis nepasirodė. 
Komentatoriai tvirtina, 
kad toji liga eanti diplo
matinė: esą Kremlius ne
sąs visai patenkintas Pra
hos pavaldinių politika. 
Tačiau vizitas buvo tik 
atidėtas: Maskva tvirtina, 
kad Gorbačiov’ as atsilan
kys Prahon po savaitės.

APIE NELABAI ŠAUNIUS 
MARINUS IR NAIVIUS 
JANKIŲ DIPLOMATUS

Nežiūrint garsiai ištri- 
mįtuoto marinų narsumo 
bei huujimo, kaikurie tos 
elitinės karinės grupuotės 
nariai pasirodė esą ir
žiopli, ir kvailoki. Štai,
Maskvoje esančią amerikie
čių ambasadą (kaip ir 
visas kitas užsienyje esan
čias ambasadas) saugo 
jauni ir žvalūs marinai. U 
KGB apmokytos sovietų 
"mergelės", dirbančios 
amerikiečių ambasadoje 
(tokių samdomų sovietų 
piliečių, oirbančių įvairų 
kasdieninės ruošos bei 
pagalbinį darbą yra daug), 
lengvai suviliojo narsuolius 
marinus ir už pasiūlytą 
"meilę", buvo įleistos į 
slaptuosius ambasados 
kambarius. Tenai jos, žino
ma, rado įvairių įdomių 
dokumentų, kuriuos nufoto
grafavo arba net išsinešė, 
o taip pat ambasadoje 
prislapstė KGB seniai 
patentuotų klausymo įtaisė- 
lių. Kitaip tariant, mari
nai buvo pasidarę savos 
valstybės išdavikais ir šni
pais. Keli jų jau suimti, 
kiti dar sekami. Vienas 
šios aferos dalininkų, atro
do, neseniai pabėgo su 
žmona Rytų (komunistinėn) 
Vokietijon. Bet liūdnai 
linksma istorija čia dar 
nesibaigia. Maskvoje jau 
pastatyta nauja JAV amba
sada. Šiuos rūmus statė 
sovietų darbininkai. Dabar, 
staiga, amerikiečiai susi
gaudę, kad naujuosiuose 
rūmuose gali būti paslėpta 
šimtai įvairių klausytuvų. 
Pasirodo, taip ir yra. Siūlo
ma rūmus nugriaut ir 
pastatyti naujus. Naujuo
sius statytų amerikiečiai 
statybininkai ir Kremlius 
už tai turėtų užmokėti. 
Abejojame, kad Kremlius 
taip lengvai skirtųsi su 
milijonais dolerių. Bet... 
štai, koks istorijos galas. 
Ir sovietai pasistatė naują 
ambasadą Washington’ e. 
Ant kalvos. Statė so
vietų atsivežti dar
bininkai. Ir naivėliai jan
kiai^ dabar tiktai atsi
kvošėjo, kad nuo tos
kalvelės sovietų įvairūs 
klausytuvai bei kitokie

elektroniniai šnipiški įren
gimai lengvai galės gaudy
ti reikalingas žinias, plau
kiančias oro bangomis, ir 
kad kaip tiktai todėl rūmus 
statė iš Maskvos atvežti 
statybininkai.
LIETUVIŠKOS PAVARDĖS 
SPORTO PASAULYJE

Per pastarąsias kelias 
dienas teko girdėti net 
keturias lietuviškas pavar
des. Jas minėjo kalbėdami 
apie bilijardo moterų pa
saulio čempionę: tai ameri
kietė Jane BalukaSj 
žaidžianti šį žaidimą nuo 
9 metų amžiaus ir iššauku
si rungtynėms bilijardo 
vyrų pasaulio čempioną. 
Iki šiol vyrai gana išdi
džiai tokį iššaukimą atmes
davo, tvirtindami, kad 
vyrų čempionas lengvai 
nugalėtų moterų čempionę. 
Pati čempionė, kalbėdama 
televizijos programoj, tokį 
tvirtinimą paneigė, car 
kartą kviesdama vyrų 
čempioną persirungti. Jane 
Br.'ųkąs brolis, Paul Balu- 
'kaS, • caip pat yra puikus 
bilijardo žaidėjas.

Kitos dvi lietuviškos pa
vardės pasigirdo per pasau
lio čempionato varžybas 
Vancouveryje šio mėnesio 
pradžioje. Rungtyniaujama 
buvo CURLING sporte 
(kuriam lietuviško pavadi
nimo taip ir neradome 
jokiame žodyne). Kanada 
laimėjo trečią kartą iš 
eilės pasaulio čempiono 
titulą, finalinėse rungtynė
se susitikusi su Vakarų Vo
kietija ir ją nugalėjusi 9:5 
rezultatu. UŽ Vakarų Vo
kietiją žaidė du broliai 
Burbos: Wolfgang BURBA 
ir Joachim BURBA.

GAMTOS NELAIMĖS
Pradėjus staiga tirpti 

gausiai praeitos žiemos 
sniego dangai ir dar prisi
dėjus pastarųjų dienų neat- 
laidžiam lietui, rytinėse 
JAV valstijose patvino visi 
upokšniai ir upės taip 
staigiai ir taip nepaprastai, 
kad pridarė milijonus dole
rių žalos miestams,keliams 
ir tiltams. Vieną didelį 
tiltą liūtys ir potvyniai 
visiškai nuvertė. Paskendo 
žmonių. Ir Kanados New 
Brunswick provincijoje 
potvynis nuvertė geležin
kelio tiltą prie provincijos 
sostinės Fredericton' o ir 
jo apylinkėse taip pat 
pridarė milijoninių nuosto
lių.

Tuo tarpu Japonijoje ir 
vėl stipriai sudrebėjo žemė. 
Drebėjimas buvo beveik 7 
laipsnių pagal Richterio 
skalę. Kol kas apie žmonių 
aukas nieko nepranešta, 
tiktai padarytus didelius 
nuostolius visai eilei mies
tų.

RINKIMAI FILIPINUOSE
Š. m. gegužės mėn. 11 

d. bus pirmieji laisvi ir 
demokratiški rinkimai, po 
ilgos Marcos diktatūriškos 
valdžios, į Filipinų kongre
są. Prezidentė Aquino jau 
pradėjo rinkiminę kampa
niją, keliaudama po įvai — 
rias savo krašto vietoves.

XV BALTŲ VAKARAS PARLAMENTO RŪMUOSE 1987.IV. 1. OTTAWOJE. Iš kairės: j. KRIŠTOLAITIS 
(Hamilton) ; parlamento narys Donald BLENKARN (Mississauga) ir kun. J. STASKUS (Mississauga).

Nuotrauka J.V. Danio

NEI INDĖNAI, NEI 
ESKIMAI SAVIVALDOS 
DAR NESULAUKS

Nors Kanada jau nuo 
seno gana didžiadvasiškai 
moko visas kitas valstybes 

*•■’•kaip reikia elgtis su mažu- 
momis ir kokių privilegijų 
reikėtų joms duoti, pati 
savo tikruosius Kanados 
gyventojus indėnus ir eski
mus laiko antraeiliais (jei 
ne trečiaeiliais) savo vals
tybės piliečiais. Suktumu ir 
ginklu prieš kelis šimtme
čius iš indėnų ir eskimų 
atimta jų žemė, dabar yra 
gobšiškai išnaudojama
saviems reikalams, pelnant 
milijardus iš įvairiausių 
žemėje randamų metalų, 
žaliavų, naftos, miškų ir 
statybinės medžiagos ir 
statant ant dar legaliai' 
indėnams čiabuviams pri
klausančios žemės miestus' 
bei įvairiausias įmones, 
rausiant tūkstančius kasyk
lų-

Jau seniai čiabuviai 
Kanados gyventojai bando 
susitarti su federaline bei 
provincinėmis valdžiomis, 

. bet šios į ilgas kalbas 
nesileidžia, nes labai gerai 
žino, kad už pagrobtąją 
žemę reikės atsilyginti. 
Nenori Kanada kalbėti nė 
apie kokią nors, kad ir 
ribotą, savivaldą. Tokios 
savivaldos dabar reikalauja 
susivieniję bendrai kovai, 
visokių genčių, (teisingiau, 
tautų, kaip jie patys savo 
telkinius vadina) indėnai ir 
eskimai. Jie nori, kad būtų 
sukurtos dar dvi provinci
jos: viena eskimams, kita 
indėnams, ir kad jos galė
tų tvarkytis kiek galima 
autonomiškiau (panašiai 
kaip Quebec"o provincija).

Tačiau neseniai įvykęs 
visų provincijų pasitarimas 
tuo klausimu Ottawoje, 
jokių nuosprendžių nepada
rė, nes trys Vakarų provin
cijos griežtai priešinasi 
tokiai savivaldai, o Quebec'o 
provincijos premjeras kon
ferencijoje iš viso nedaly
vavo, nes dar nori išgauti 
privilegijų savai provinci - 
jai prieš pasirašydamas 
naujosios konstitucijos 
dokumentą. Alberta, Saska- 
tchevan' as ir Britų Kolum
bija priešinasi, nes šios

PREMIJOS JAUNIESIEMS SPAUDOS BENDRADARBIAMS
DAUDŽVARDŽIO FONDO Valdyba š.m. kovo 22 

d. posėdyje paskyrė penkias premijas 1986 m. labiausiai 
pasireiškusiems jauniems spaudos bendradarbiams.

Premijoms kandidatus rekomendavo periodinės 
spaudos bei jaunimo žurnalų redaktoriai.

Valdybos nutarimu, I-oji premija (200 dol.) paskir
ta Agnei Katiliškytei, II-oji (150 dol.) Ritai Likanderytei 
III-ioji - G00 dol.) Marytei Balaišytei ir dvi IV-tosios 
( po 75 dol.) Jonui Algiui Mašanauskui ir Danutei Račiū
naitei.

Premijų įteikimas numatytas gegužės 10 d.,MAR
GUČIO koncerte ir balandžio 25 d. "Tėviškės Žiburių" 
ruošiamame Spaudos Baliuje Toronte. (Marytė Balaišytė 
rašo "Tėviškes Žiburiuose", Toronte).

PRANEŠA LIETUVIU INFORMACIJOS CENTRAS

KONGRESMENAI RAGINA KALIFORNIJOS GUBERNATO
RIŲ SUTEIKTI "GARBĖS PILIETYBĘ" GAJAUSKUI

Dešimt JaV Kongreso narių iš Kalifornijos valstijos 
neseniai kreipėsi į Kalifornijos gubernatorių George Deuk- 
mejian su prašymu, kao jis suteiktų Kalifornijos Garbės 
Pilietybę politiniam Kaliniui BALIUI GAJAUSKUI.

š.m. vasario 17 a. datuotame laiške kongresmenai 
Robert BaDHaM, Howard BERMAN, Barbara BOXER, 
Robert K. DORN AN, David DREIER, Bob LaGOMARSI- 
NO, Tom LaNTOS, Mel LEVINE, Matthew G. MARTINEZ 
ir Carlos MOORHEAD teigia, kad Garbės Pilietybės 
suteikimas Gajauskui būtų humaniškas ir simbolinis ges
tas, Kuris suteiKt-ų vilties Gajausko tetai bei jos šeimai, 
gyvenantiems Kalifornijoje.

Kongresmenai atkreipė gubernatoriaus Deuknejian 
dėmesį į tai, kao B. Gajauskas, ilgiausiai kalinamas poli
tinis Kalinys visoj Sovietų Sąjungoj, 1981 m. buvo apdova
notas RothKo Foundation premija uš jo pasiryžimą ginti 
tiesą ir laisvę.

S

KAS ATSITIKO SU PETKUM?
Neseniai paleistas Kalinys Vytautas Skuodis patikslino 

anksčiau paskelbtą žinią apie kalinių kun. Sigito Tamke- 
vičiaus ir Viktoro Petkaus atgabenimą į Vilnių, praneša 
uietuvių Informacijos Centras.

Nors kun. Sigitas Tamkevičius buvo atgabentas iš la
gerio į Vilnių, kur jis tebesėdi KGB kalėjime, Skuodis 
patvirtino, kad Viktoras Petkus nebuvo sugrąžintas, o dar 
tebelaikomas Permės lageryje.

Lietuvos Helsinkio grupės steigėjas V. Petkus atlieka 
15 metų bausmę, kuri baigiasi 1992 m., Permės ypatingo
jo režimo 36-1 lageryje. Kol kas, Gorbačiov'o amnestijos 
dekretai nepalietė nė vieno politinio kalinio, sėdinčio 
ypatngojo režimo lageryje. Ypatingojo režimo lageriai 
yra skirti "Ypač pavojingiems recioivistams". Šalia Pet
kaus, Permės 36-1 lageryje yra ir 35 metus iškalėjęs 
sovietų gulage Balys Gajauskas.

trys provincijos yra prisi
grobusios daugiausia (ir 
klastingiausiu būdu) indėnų 
žemių. Min. pirm. B. Mul
roney nuoširdžiai apgailėjo 
šios konferencijos nepasise
kimą, bet paliko duris 
atviras ateities pasitari

mams. Indėnų ir eskimų 
vadai išreiškė savo gilų 
pasipiktinimą ir nusivylimą

pažymėdami, kad tokia 
Kanados laikysena tikrųjų 
šio krašto šeimininkų at
žvilgiu parodo tiktai kokia 
dviveidė esanti Kanados
politika. Lengva, esą,
mokyti Žmogaus Teisių 
laikymosi kitus, bet kai 
patiems reikia tai įgyven
dinti, sava kišenė ir nuo - 
gas egoizmas pastatomi, 
pirmoj vietoj.



Vi Lietuvos išlaisvinimą! Ui iitikimybęKanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyąutd au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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XV-TASIS BALTŲ VAKARAS 
PARLAMENTO RŪMUOSE

OTTAWOJE
J. V. Danys

Penkioliktasis Pabaltieeių Vakaras įvyko parlamento 
rūmų vakariniame bloke, iškilmingoje konfederacijos sa
lėje. Tradiciniu pasidaręs vakaras, yra globojamas Parla
mentarų Komiteto, Kuriame yra 6 senatoriai ir 33 par
lamento neriai iš visų federalinių politinių partijų. Jų 
tarpe yra 6 dabartiniai ministerial ir buvę 7 ministerial. 
Tik tokio parlamentarų globos komiteto dėka šį vakarą 
galima surengti parlamento rūmuose.

Prieš keliolika metų pradėtas nedideliu mastu politi
nei informacijai^ skleisti tarp parlamentarų parengimas, 
po kelių metų išaugo į kultūrinį, meninį, socialų ir politi
nį renginį. Ir tokioje formoje yra dabar gerai žinomas 
bei palankiai vertinamas vyriausybės, parlamento ir se
nato narių.

Pagrindinės Programos Dalys
Vienos valandos priėmime baltiečiams yra proga pasi

kalbėti su parlamentarais, atsilankiusiais diplomatais ir 
vyriausybės pareigūnais.

Vakari pradėjo M. H. Wilson, finansų ministeris, kuris 
yra Globos Komiteto ko-pirmininkas, pakvietė Leokadiją 
rnLAusKAITĘ-KANOVICH, akomponuoti pianinu Kanados 
himną, kurį visi susirinkusieji sugiedojo.

Pronuncijus Angelo Palmas, Vatikano atstovas Kana
dai, sukalbėjo trumpą invokaciją.

Sekusio banketo metu trumpas pastabas padarė pir
miausiai ministeris M.H. Wilson, Globos Komiteto ko-pir
mininkas, pabrežoamas baltiečių vakarų populiarumą ir tuo 
pačiu progą, parlamentarams ir vyriausybės nariams susi
tikti su baltiečiais.

Paminėjo Deschenes Komisijos raportą, kuris rado, 
kad įtariamų karo nusikaltimais skaičius yra mažas, 
ir vyriausybės nutarimą reikalingus teismus vykdyti Kana
doje.

Pristatė atsilankiusius kitų valstybių diplomatus, kurių 
buvo net iš . 9 kraštų: Pronuncijus Angelo PALMAS - 

Vatikano, ambasadorius O. ULSEN - Švedijos, R.G. 
CRICK- Australijos ambasadoriaus pavaduotojas, dr. N. 
KLINGER - V. Vokietijos ambasados ministeris, M. CON
NOR - Anglijos ambasadoriaus pavaduotojas, J.P. BECK
ER - JAV ambasadoriaus patarėjas, R. NIJSKENS - Bel
gijos ambasadoriaus patarėjas. T. TANC - Turkijos amba
sadoriaus patarėjas, T.THE - Olandijos ambas. patarėjas, 
Msgr. Dante PASQUINELLI - Vatikano atstovybės narys.

Iš Kanados Užsienių Reikalų ministerijos buvo direk
torius D. FRASER ir skyriaus viršininkas R. HALPIN. 
Taip pat pristatė I. HENSOO - Estijos ir dr. E. UPE- 
NIEKS- Latvijos garbės konsulus; dr. J. Žmuidzinas, Lie
tuvos generalinis konsulas negalėjo atvykti.

Antrasis Globos Komiteto pirmininkas senatorius S. 
HAIDASZ savo pastabose priminė baltiečių vakarų pra
džią ir jų iniciatorių ir pirmąjį parlamentarų Globos Ko
miteto pirmininką senatorių Paul YUZYK, netikėtai mi
rusį pereitų metų birželio mėnesį. Jo našlei Mary YU
ZYK buvo įteikta rožių puokštė.

Baltiečių vakarų pradžia sutapo su Kanados pradėta 
daugiakultūriškumo politika. Pirmas ministeris tiems 
reikalams buvo sen. S. HAIDASZ. Toliau paminėjo, kad 
ilgamečiai vakarų organizatoriai Ottawoje yra inž. J.V. 
DANYS, W.H. PENT (estų) ir E. PARUPS (latvių), kuriam 
mirus pereitais metais, jo vietą perėmė S. ANDERSON. 
Jie yra savotiški savo tautybių ambasadoriai parlamento 
aplinkumoje. Toliau pabrėžė, kad Baltų Federacija yra 
vakarų šeimininkai, padengiantieji išlaidas, o svečiai 
parlamentarai yra iš visų politinių partijų, kurie šiuo 
metu nekelia jokių savo partinės politikos klausimų.

Pagrindinės Kalbos
Baltų Federacijos vardu kalbėjo jos dabartinis pirmi

ninkas (latvis) dr. Guntis SILINS. Pasidžiaugė, kad Vienos 
Konferencijoje Kanada užėmė stiprią poziciją Žmogaus 
Teisių atžvilgiu ir oficialiai tarptautiniame forume pareiš
kė, kad Kanada nepripažįsta Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
okupacijos ir inkorporacijos. Baltijos valstybių garbės 
konsulų pripažinimas yra svarbus simbolinis patvirtinimas 
aneksijos nepripažinimo, todėl prašoma, ne tik jos nepri
pažinti, bet įrašyti ir į oficialų diplomatų sąrašą (dabar 
tik Lietuvos konsulas dr. J. Žmuidzinas yra oficialiame 
sąraše.). Neatrpdo, kad Gorbačiov'o nauja "atvirumo" 
(glasnosty) politika palengvintų baltų tautų gyvenimą.

\ Pagrindinis Kalbėtojas buvo Donald MAZANKOW.SKI, 
Ministerio Pirmininko pavaduotojas. Jis pareiškė eilę 
labai reikšmingų minčių.

Kanada visada buvo už laisvės principus. Dviejų pasau-
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linių karų metu nemažai kanadiečių dėl to žuvo. Tą 
tradicją šiandien Kanada palaiko aktyviai dalyvaudama 
NATO IR NORAD sąjungose. Kaip ministeris pirmininkas
B. MULRONEY pareiškė: "Kovoje tarp komunizmo ir 
laisvės, Kanada nėra neutrali valstybė. Kanada pradėjo 
perorganizuoti pagrinoinį savo krašto gynybos sustiprini
mą.

Kanada, pavyzdžiui, stipriai pasisakė prieš Sovietų 
invaziją į Afganistaną, kur įvykiai primena tai, kas įvyko 
Baltijos kraštuose. Kanada, kaip ir daug kitų valstybių, 
pabrėžtinai atsisako pripažinti Sovietų Baltijos valstybių 
aneksijos legališkumą. Kanados ministerial ir ambasado
riai nevyksta į Baltijos kraštus; ir toliau pripažįstama 
Estija, Latvija ir Lietuva, kaip gimimo vietos Kanados 
pasuose ir imigracijos dokumentuose.

Paskiri delegatai turėjo progos pasimatyti su parla
mento nariais iš savo apylinkių.

paminint Deschenes Komisijjos raportą,-"turiu pasaky
ti,"kalbėjo ministeris, -"kad vyriausybė padarė nutari
mus, kurie pašalina asmenų kaltininmus dėl priklausymo 
grupei, ar apkaltintų dėl šmeižto. Karo nusikaltėlių 
problema, kur tik galima, bus sprendžiama Kanadoje, 
atitinkamai Kanados legalinei praktikai, kas turėtų už
tikrinti teisingumą ir bešališkumą."

Koncertinė Dalis
Leokadija PAULAUSKAITE-KANOVICH pianinu paskam 

bino ivi. K. Čiurlionio "Preliudą" ir F.F. Chopin "Fantaziją 
impromptu", op. 66. Jos rankose pianinas ne tik skambė
jo bet ir "kalbėjo"; ji parode virtuozišką atlikimą. Daly
vaujantieji entuziastingai ir ilgai plojo.

Latvių trys aktorės - Skaidrite LEJA, Danga 
SPRUDZS ir Sandra BRAKŠTINA atliko muzikinę dėklai 
maciją "Pažadai ir paguoda". ' Tai graži tautos "l&SHSr 
praradimo, deportacijų, ^yvėnimb Sibir6J "atbVykTdse !ir 
vilties pynė.

Estų solistas (bass-baritonas) Andres RAUDSEPP pa
dainavo dvi estų kompozitorių dainas ir keletą liaudies 
kūrybos charakteringų dainelių.

Gausu parlamentarų ir diplomatų.
Salė, talpinanti 225, buvo pilna baltiečių (Kurių buvo 

arti šimto), parlamento ir senato narių, diplomatų ir 
valdžios pareigūnų, kurių, maždaug trečdalis, buvo su 
žmonomis. Atsilankė 56 parlamento nariai, 11 senatorių, 
10 diplomatų, iš 9 kraštų (jie išvardinti anksčiau), Latvi
jos ir Estijos garbės konsuslai Kanadoje, Užsienių Reikalų 
ministerijos pareigūnai, "Toronto Sun" ir "International 
Press" žurnalistai.

Lietuvės moterys dėvėjo tautinius rūbus, kas buvo ir 
lietuvių reprezentacija ir pridavė spalvingumo parengimui. 
Tradiciniame baltų deserto stale vyravo raguolis, paruoš
tas J. ARŠTIKAIČIO iš Brampton’ o ir lietuviški pyragė
liai, paruošti V. RADŽIUVIENĖS ir D. BANIENĖS iš 
Ottawos.

Tautinio palikimo parodėlėse lietuviai išstatė knygas 
apie lietuvių meną, tautosaką ir pan., anglų kalba, paį
vairindami natūralaus dydžio Čiurlionio paveikslų repro
dukcijomis.

Vakaro programoms buvo parūpinta kietais aplankais 
kelių dailininkų paveikslai; lietuvių buvo Adomo Galdiko 
"Audra" ir "Žiema".

Pasimatymai su užsienių reikalų ministerijos pareigū
nais

išvakarėse, kovo 31 d. estų, lietuvių ir latvių pirminin
kai ir Ottawos atstovai dalyvavo vakarienėje - informa
ciniame pasitarime su Užsienio Reikalų ministerijos pa
reigūnais: D. Fraser ir R. Halpin, dalyvaujant keletai 
parlamento nerių ir senatorių, kurie yra parlamento Už
sienio Reikalų ir Gynybos specialiuose komitetuose. Buvo 
ne formaliai kalbama apie įvairius baltiečių reikalus.

Balandžio 1 d. lietuvių, latvių ir estų Bendruomenių 
atstovai buvo priimti Užsienio Reikalų ministerijos Rytų 
Europos departamento atstovų; su kuriais kalbėta apie 
Helsinkio aktų peržiūros konferencijas, šeimų sujungimą, 
naujos sovietų politikos pobūdį ir galimus rezultatus, 
konsulų, pasų, vizų ir kitus klausimus, kuriais baltiečiai 
yra suinteresuoti sąsyšyje su esama politine padėtimi. 
Pasikalbėjimai užtruko beveik tris valandas. Atstovams 
departamentas išdalino raštiškas informacijas apie Vieno
je vykstančią Konferenciją. Taip pat valdžios pareigūnai 
pakartotinai pareiškė, kad Bendruomenių suteikta informa
cija Helsinkio aktų peržiūros konferencijų proga buvo 
naudinga ir panaudota, ir dar bus panaudojama, ir kvietė 
ją ir toliau tiekti.

Pareiškimas Parlamente
Oficialiame parlamento atstovų posėdyje balandžio 1 

d. parlamento narys Andrew WITER (Parkdale-High Park, 
Toronto) padarė pareiškimą, kad tą dieną kanadiečiai 
estų, latvių ir lietuvių kilmės, švęs penkioliktą BALTIE
ČIŲ VAKAR/Ų parlamento rūmuose. Pažymėjo, tarp kitko, 
kad Baltijos valstybių nepriklausomybė buvo prarasta dėl 
sovietų okupacijos. Ši proga mums (kanadiečiams) prime
na, kad reikia saugoti laisvę ir reikia skatinti laisvės 
troškimą, kur tik jis pasireiškia.

PARLAMENTO NARYS ANDREW 
WITER (P arkdal e—High Park , 
Toronto), padaręs praneSimq, 

parlamento posėdyje apie Lietuvą, 
Latvijąjr Estiją Nuotr. J.V. Danio
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ETHNIC AFFAIRS
BALTIC EVENING ON PARLIAMENT HILL

Mr. Andrew Witer (Parkdale—High Park): Mr. Speaker, 
tonight Canadians of -Estonian, Latvian, and Lithuanian 
origin, as well as their friends and supporters, will gather on 
Parliament Hill to celebrate the fifteenth annual Baltic 
Evening. Baltic Canadians have a special understanding and 
appreciation of the good fortune Canadians enjoy living in a 
free and democratic nation. Baltic independence was lost when 
the Soviet Union forcibly occupied the Baltic States. This 
occasion serves as a reminder of the need to protect and 
encourage the spirit of freedom wherever it is found.

The Baltic culture has flourished in Canada, and Canadians 
of Estonian, Latvian, and Lithuanian heritage have proudly 
contributed their strengths and perseverance to Canada, and 
the cause of freedom. I call on all Members of the House to 
join Canada’s Baltic community in celebrating this special 
occasion, and by their participation and presence to recognize 
the tremendous contribution the Baltic communities have 
made to the growth and development of Canada, and to 
demonstrate that Canada does not and will not accept the 
forcible and illegal occupation of the Baltic States by the 
Soviet Union.

' * '■ '• .............. ’

POLONIZACIJA LIETUV O J E
( tęsinys ) ■* >■

Tokį lietuvių tautos niekinimą, išreikštą prof. Mar- 
zynkio Vilniaus Universiteto auditorijoje Simano Daukanto 
studentavimo metais (1818-25), toliau tęsė lenkas L. 
Janowskis 1916 metais Lausanne, Šveicarijoje, atspausdin
tame veikaliuke "Litwa i Polszcza", kurio nesąmonėmis 
ganėtinai pasinaudojo ir kai kurie mūsų nepriklausomos 
Lietuvos išminčiai.

Nė kiek neprieštaraujant prof. Marzynski’o viešai iš
reikštai lietuviams paniekai, Janowskis veikaliuke "Litwa 
i Polszcza” rašo:

"Fikcyjc o starožytnej kulturze rzekomo litewskiej, 
od dawnajuž wymecionę z nauki, figuruje ona tylko w 
pismach lituwiskich" (9 psl.).

"Chorobliwa postawa ruchu letuwikiego czyni szkoda 
polakom, niemriiej przeto szkodzi ona i letuwisam"...(24p 
(Prasimanymas apie tariamai seną lietuvių kultūrą jau 
seniai mokslo atmestas, apie tai kalbama tik lietuviškuo
se raštuose... Pašaipiai: "letuwiskich". Liguistas lietuvių 
atgimimo pristatymas yra žalingas lenkams, be to, ne
mažiau žalingas lietuviams... Pašaipiai: "Letuwisam").

Nepriklausomybės laikais' Kaune buvusio Vytauto Di
džiojo Universiteto prof. Mykolas Biržiška (1882-1962), 
turėdamas omenyje tuos Marzynski’o, Janowskio ir kitų 
lenkų nesąmones, neperdėtai išreiškė savo nepasitenkini
mą:

"Išdidžiai žiūrėjo, iš dalies ir dabar tebežiūri į lietu
vius lenkai - jųjų atsiųsti Lietuvon apaštalauti kunigai , 
XV-XVI a. ir vėlesnių laikų kronikininkai, XIX-XX a. 
publicistai ir kiti Lietuvos kultūrintojai bei pati jų visuo
menė, ypač "lenkais" virtusi, nutautusi Lietuvos rytų 
parapijose negudri prastuomenė, lenkų kunigų ir jų talki
ninkų statoma į "polską wiarą" ir atitinkamai veikiama". 
(M. Biržiška, "Lietuvių tautos kelias", Los Angeles, 1952- 
53 m. I t.).

Skaitant ir žinant tokius Lietuvos atžvilgiu neigiamus 
ir net žalingus lenkų veiksmus praeityje, gi dabartyje 
girdint ištariant lenkų tautoje iš seno prigijusias patarles, 
kaip pavyzdžiui, "jak swiat swiatem, nie będzie polak 
litwinowi bratem" (kaip pasaulis pasauliui, nebus lenkas 
lietuviui broliu), arba kad ir istorinę "tiesą" teigiant, jog 
"Jogaila padovanojęs Lietuvą Lenkijos karalienei Jadvy
gai kaip vestuvinę dovaną", labai sunku suprasti ir įver
tinti mūsų išminčių nors ir švelniai, nors ir klausimo 
formoje išreikštą lietuviams užgauliojimą, stengiantis 
būtinai įtikinti ir įteisinti, esą^tai įvykusį vienintelį Lietu
vos krikštą, tarytumei ankstyvesnių Lietuvoje nebūtų 
buvę, būtent:

"Ar nebus tik visų tų priekaištavimų numatytam Lie
tuvos krikšto 600 metų jubiliejui pati giliausia šak
nis mūsų savotiškas, sakyčiau alergiškas jautrumas 
minčiai , kad Lietuva esanti pakrikštyta iš Lenkijos 
malonės?" (Vyskupo informacija" 1986 m. ir "Laisvoji 

Lietuva" 1986 m. kovo mėn. 6 d.).
Šiaip ar taip vertinsime polonizaciją, teigiamai ar 

neigiamai pripažinsime 1387 metų lenkų išpūstą"Lietuvos 
krikštą", vienaip ar kitaip juos minėsime, vis dėlto, rei w 
kia sutikti, kad /....... ........... nukelta į 3 psl........................../



A
LIETUVOS KRIKŠTO KLAUSIMU 
BESIAIŠKINANT

Dr. Ignas URBONAS
/ Persispausdiname svarbiausią dalį dr. Urbono straipsnio 
iš š.m.kovo men. 15 d. "Draugo" del jo mokslines vertes 
Autorius straipsnio pabaigoje išreiškia būtino lietuviŲ 
istorikŲ darbo svarbu - dokumentines informacijos pa
tiekimą svetimą kalbą enciklopedijoms ir istoriniams vei 
kalams. Žinant, kad tokią istoriką čia daug neturime 
ir kad tokie darbai atima nemaža laiko, norisi priminti, 
kad galima šį tą praktiškai ir greitai, kol aktualu, dabar 
daryti: švenčiant 600-tinį jubilieją, žymėti visur ir vi- 
siems, įskaitant ir įtakingąją dvasiškiją IR BUSIMOSE 
IŠKILMĖSE ROMOJE - kad švenčiame KRIKŠTO AT
NAUJINIMO 600 m. JUBILIEJŲ. Ta proga peržiureti 
ir visas spausdinamas brožiuras, korteles , pakvietimus 
ir 1.1. Kitaip sakant, kol geležis karšta... Red.)

....... "VALSTYBĖS KRIKŠTAS yra paskelbiamas valdovo 

. ar vyriausybės įstatymu ir "krikšto" sąvoka taikoma
visai valstybei. Po to prasideda individualus krikštas, 
krikščioninimas - statomos bažnyčios, kviečiami kunigai, 
kurie ruošia žmones ir individualiai juos krikštija. Tas 
tęsiasi žinoma, ilgai. Toks valstybinis Lietuvos krikštas 
buvo MINDAUGO 1251 m. ir toks buvo 1387 m. Jogai
los privilegijos įsakymu paskelbtas. Tai yra istoriniai 
faktai, ir mes juos turime priimti. O ...mūsą diskutuo
jamas Dlugošo aprašytas Lietuvos masinis krikš
tas atliktas karalienės Jadvygos, Jogailos ir Lenkijos 
vyskupą prie upią ir ežerą, atrodo, Dlugošo parašytas 
politiniais tikslais. Parašytas, norint iškelti Lenkijos 
vaidmenį Lietuvos krikšto atveju ir tuo pačiu iškelti 
Lenkijos teises bei pretenzijas Lietuvos " globai ".

LIETUVOS istorikai šią Dlugošo istoriją įtarė ne
tikrumu, nes jokioje tautoje tokio masinio krikšto nebu
vo, bet, neturėdami priešingą į r o d y m ą, j į kartojo.

Porą mėnesią prieš jo mirtį aplankiau prof. Z. 
Ivinskį Bonnoje. Jis tarp kitą dalykų pareiškė, kad turįs 
abejonią Dlugošo istorija, bet neturįs šaltinią ją atmesti 
o ji tarptautiniai pripažinta. Ivinskis būtą buvęs labai 
laimingas šį Jogailos "ITINERARIUM" šaltinį pamatęs, 
bet jis buvo paskelbtas tik metais po jo mirties.

Jogailos "Itinerarium"
Kas gi yra šis Jogailos ITINERARIUM dokumen

tas /Antoni Gąsiorowski, "itinerarium Krola Wladyslawa 
Jagielly 1386-1434" Warszawa 1972, p. 121/ ir kuo jis 
mums svarbus?

Kuo tad masinio krikšto nebuvimas yra mums 
svarbus?

Teisininkai turi posakį: prastoje byloje ir popier
galis yra dokumentas. Šis gi dokumentas, lenką istoriką 
paruoštas ir Lenkijos Mokslo Akademijos išleistas, yra 
rimtas dokumentas. Žinoma, lenkai jį rašė ne Lietuvos 
krikšto klausimu, bet mums jis yra labai svarbus ir 
tikslus. Jeigu reikėtą įrodyti Dlugošo istorines klaidas, 
reikėtą parašyti didelį tomą įrodymą, ir tai daug kas 
netikėtą. O šis dokumentas keliais sakiniais šimtu pro
centą įrodo Dlugošo klaidą. Jis parodo, kad nei karalie
nė Jadvyga, nei lenką vyskupai, kunigai bei didikai 1387 
m. Lietuvoje nebuvo. Taigi, jie Lietuvos ir nekrikštijo. 
Pats Jogaila 1387 m. Lietuvoje ouvo tik tris kartus ir 
labai trumpai: vasariol7-22 d. (tada paskelbė tas tris 
"privilegijas"), kovo 22 d. jis buvo Merkinėje ir balan
džio 28 d. rytą Lietuvos miškuose medžiojo. Šie kelią 
dieną apsilankymai su krikštu nieko bendro neturėjo.

A

Ivan Bedolaga

Baigiantis 1950-tiesiems metams, Nikitos Chruš- 
čiov'o laikais, Irano šachas Mohamed Reza Pahlevi, pa
kviestas Sovietą vyriausybės, skrido iš Teherano Maskvon. 
Skrido ne tiesiai, bet sustojant Azarbeidžano sostinėje 
- Baku mieste. Toks maršrutas buvo numatytas. Redak
cija mane kaip tik tuo laiku pasiuntė komandiruotėn į 
Baku miestą. Taip netikėtai tapau liudininku. to nuotykio 
apie kurį jums čia rašau.

Po iškilmingo sutikimo ir viso diplomatinio etike
to, vietinė valdžia iškiliąją svečią- šacho ir šachienės 
Sorajos garbei ( jie tada dar nebuvo išsiskyrę), Baku Fil
harmonijoje suruošė koncertą. Filharmonija yra buvusiuo
se gubernatoriaus puošniuose rūmuose su dviem salėm. 
Viena iš ją žieminė, kur anais laikais vykdavo baliai ir 
vasarinė - didelėje, atviroje verandoje su rotunda. Buvo 
karšta, alpinanti diena. Apie salią vėsinimą tada Sovietų 
Sąjungoje dar niekas negalvojo. Koncertas vyko verando
je, po atviru dangumi. Buvo pakviesta vietos "grietinė
lė" ir aš, kaip maskvietis, gavau bilietą.

Nustatytu laiku prie Filharmonijos salės suvažiavo 
virtinė automobilią. Prieš dvi valandas gatvės jau buvo 
saugomos policijos, kad "liaudis" nesimaišytą po kojomis. 
Ją didenybės su savo apsauga ir Sovietą iškilieji susirin
ko priėmiman ir, kaip dera pagal etiketą, prieš koncertą 
buvo pavaišinti šampanu. Taip prie šampano besišneku
čiuojant, verandon susirinko visi kviestiniai svečiai ir 
su nekantrumu laukė aktoriai. Geriausi Azarbeidžano dai
nininkai, muzikantai bei šokėjai ir tarp ją buvo pagarsė
jusi Azarbeidžano bei Irano liaudies dainą atlikėja Zulfi- 
ja. Ši žavingoji Rytą gražuolė jau du kartu buvojusi su 
koncertais Teherane, scenos menu bei savo grožiu pel
nė didžiausią pasisekimą. Antrą kartą jai lankantis sos
tinėje, patsai Šachas pakvietė ją į savo rūmus. Šachas 
buvo taip jos menu sužavėtas, kad tarp Baku miesto "ži 
novią" kursavo gandai, jog Zulfija parsivežė Šacho pado
vanotą brangią dovaną. Tai sukėlė pavydą visą žymiąją 
Baku moterą tarpe.

Scenoje aktoriai keitėsi vienas po kito. Šachas 
ir Soraja, sėdėdami pirmoje eilėje ant iš muziejaus pa
imtą senovinią kėdžią, labai santūriai kiekvienam paplo
davo. Tuo laiku direktoriaus kabinete, buvusiame guber
natoriaus audienciją kambaryje, buvo ruošiamasi svarbiau
siam šio vakaro momentui. Tai, pagal tuolaikinį Sovietą 
žargoną "meninei daliai". Aš esu žmogus kuklus, delika
tesą nedaug žinau ir todėl nemėginsiu aiškinti, kokiu 
"natiurmortu" buvo padengtas stalas. Pasakysiu tik, kad 
šioms vaišėms iš Maskvos buvo atsiąstas lėktuvas - šal
dytuvas, pakrautas neregėtais maisto gaminiais.

Zulfijos pasirodymas buvo numatytas paskutiniuoju 
taip sakant, užsigardžiavimui. Baigėsi paskutinis progra
mos šokiy pasirodymas ■ ir pranešta pavardė žymiosios 
Zulfijos. Šachas, dėl kurio ši jam maloni staigmena buvo
1987. IV. 9

Pirmiausia jis, iškelia MINDAUGO krikštą, paro
do, kad jis buvo toks pat valstybinis krikštas, kaip ir 
Jogailos. Jis atmeta Lenkijos kaip Lietuvos krikštytojos 
apaštalės rolę ir tuo pačiu jos pretenzijas ir teises į 
Lietuvos "globą"....Ir pagaliau šis atvejis įspėja Lietuvos 
istorikus, kad jie su Dlugošo istorija, kuri liečia Lietuvą, 
būtą atsargūs ir ją priimtą kritiškai.

Po JOGAILOS valstybinio, atnaujinto krikšto įsta
tymo paskelbimo Lietuvos krikščionėjimas ėjo pamažu 
toliau. Jogaila pastatė 8 bažnyčias, Vytautas pastatė 
ją daug daugiau. Pakvietė kunigus, kurie ir vykdė kate- 
chizaciją. Jogailai reikia pripažinti nuopelną, kad jis 
Lietuvą pakreipė nuo Rytą provoslavijos į Vakarą kat. 
Bažnyčią, tuo apsaugojo Lietuvą nuo surusinimo. Bet 
iš antros pusės, padarė Lietuvos atžvilgiu dvi dideles 
tragiškas klaidas.

Politinė unija su Lenkija sudarė lenkams progą 
degraduoti tuo metu didelę Lietuvos valstybę į provin
cijos (kunigaikštijos) statusą ir tuo pražudė Lietuvą. 
Antra, jis nesugebėjo ar nenorėjo pasipriešinti Gniezno 
arkivyskupui, kuris siuntė kunigus lenkus Lietuvos kate- 
chizacijai.Jie prisidėjo prie Lietuvos liaudies sulenkinimo.

Jubiliejai ir Datos
Šiuo metu mūsą spaudoje ginčai ir eina daugumo

je dėl Lietuvos krikšto jubilieją ir ją minėjimo datą. 
Kalbant apie šiuos jubiliejus, reikia pabrėžti, kad mums 
svarbu pirmoje eilėje paminėti pačią krikščionybę, jos 
kelią į Lietuvą ir jos reikšmę Lietuvai. O krikščionybės 
reikšmė Lietuvai yra milžiniška. Net ir tiems, kurią ry
šiai su religija yra silpni, reikia priminti esminį istorinį 
faktą, kad krikščionybė neše ne tik naują religiją, bet 
ir naują Vakarą Europos civilizaciją, kurią anglą istori
kas A.Toynbee vadina 21 visos žmonijos civilizacija...... 
Vokiečią filosofas Karl J a s pe r s savo knygoje "Vom 
Ursprung und Ziel der Geschichte" (Muenchen 1952) sa
ko, kad šios civilizacijos centrinė aškyra Kristus, todėl 
ji ir vadinama krikščioniškoji civilizacija.

Bažnyčia kūrė pirmąsias mokyklas, iš kurią išsi
vystė Vakarą Europos universitetai, ir mes esame liudi
ninkai mokslo laimėjimą nuo atomo iki planetą ir 
žvaigždžią. Todėl tie, kurie rašo, kad krikščionybė Lie
tuvą sužlugdė, o pagonybė būtą ją išgelbėjusi, neturi 
nieko bendro su istorija......Todėl ir Lenkija Lietuvą už
gožė, nes ji buvo anksčiau naują civilizaciją priėmusi.
Minėjimo Datos

Jeigu norime minėti Lietuvos Krikščionybės pra
džią- tai ji istoriškai turėtą būti MINDAUGO KRIKŠ- 
TAŠ 1251 m.- šiais metais 735 m. Logiškai gi negali bū
ti dvieją "pradžią", nes kas pirmas tai ir "pradžia". 
Aišku, mums būtą mieliau šią sukaktį švęsti, nes ji lie
tuviškesnė ir garbingesnė - daugiau kaip 700 metą.

Bet šiuo metu turime švęsti Jogailos Lietuvos 
atnaujinto krikšto 600 m.sukaktį, nes ši data yra tarp
tautiniai priimta. Tą pripažinimą, aišku, lenką istorikai 
per šimtmečius sukūrė ir paskelbė visose enciklopedijose 
ir istorijos veikaluose. Šią datą priėmė ir mūsą istori
kai. Todėl negalime kaltinti Lietuvos vyskupą nei Vati
kano, kurie šį minėjimą rengia, nes Lietuvos vyskupai 
pasirėmė nepriklausomos Lietuvos istorikais. ( Gal yra 
ir kitą, mums nežinomą priežasčią. Red.)

Šio gi karaliaus JOGAILOS "ITINERARIUM" do
kumento paskelbimas ir yra pirmas žingsnis atskleisti 
tą istorinę klaidą Lietuvos krikšto klausimu. Tam reįkia 
kad lietuviai istorikai dar ieškotą daugiau^ šaltinią ir 
juos paskelbtą enciklopedijose ir istoriniuose veikaluose 
svetimomis kalbomis.

Puošnusis Irano sachas Rėza Pahlevi kariškoje uniformoje

paruošta, matomai pagyvėjo. Kada dainininkė, spindėda
ma brangenybėmis, išėjo scenon, Šachas pakilo ir pradė
jo ploti. Tada sukilo visa vietos diduomenė ir juos pase
kė visi verandos svečiai. Dainos sekė viena po kitos. 
Šachas ir šachienė buvo labai patenkinti, sužavėti ir pa
kilęs iš savo muziejinės kėdės lėtai, kaip ir dera karū
nuotai galvai, šoniniais laipteliais užlipo scenon. Kaip 
senas pažįstamas, gražiausiais žodžiais dėkojo daininin
kei už suteiktą jam taip didelį malonumą. Ir čia... Ne
bepajėgsiu žodžiais aprašyti to, ką matėme scenoje mes, 
šimtai žiūrovą.

Atsivėrė užpakalinės rotundos durys ir jose pasi
rodė didžiulė pintinė gėlią. Laukėme, kad kartu pasiro
dys gražuolė "fėja", ar bent jauna, žavi mergaitė. Bet 
taip turėjo būti tik pagal "supuvusį" Vakarą supratimą. 
Iškilmėm vadovaujančią tuo laiku "draugą" galvojimas 
buvo kitoks, gal nepasikeitęs ir dabar. Gėlią pintinę, ku-

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ
Iki šiol šis fondas išleido per 350,000 dolerių 

lietuviškai kultūrai, menui, švietimui paremti. Pą- 
grindinis Fondo kapitalas yra neliečiamas, tiktai 
palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai Įvairiose 
srityse.

Sudarydami testamentus, bent dalį 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!"

POLONIZACIJA ........
/................... atkelta iš 2 psl. /

(pabaiga)
Jogailos paskelbti "krikšto" priedangoje dekretai ir privile
gijos tik suskaldė Lietuvos gyventojus luomais ir įvedė 
šimtmečius trukusią baudžiavą; tie jo dekretai ir privile
gijos virto tuo vidiniu raugu, kuris suėdė valstybės ir 
valdžios pamatus, kuris privertė 10 rytinių Lietuvos kuni
gaikštijų atsiskirti nuo Lietuvos ir prisijungti prie Mask
vos, ieškant globos ir užtarimo. Tariamo krikšto priedango
je paskelbtos privilegijos tik padėjo lenkams, ir niekinti 
lietuvius. Per baudžiavą ir polonizaciją, pravardžiuojant 
lietuvius pagonimis, chamais ir net bydlo* mis (gyvuliais), 
kurių "mužikiškos kalbos Dievas nesupranta", buvo prieita 
prie tokios padėties, kad mužiko sūnui ir baudžiauninkui 
mokslas buvo neprieinamas. Kai kažkokiu būdu mužiko 
sūnus Benediktas Klongevičius (žemaitis, bet padauguvyje 
gimęs Klungiu) tapo Kražių mokyklos mokytoju, o vėliau, 
būdamas jau vyskupu, Vilniaus vyskupijos valdytoju (1828 
m.), tai dar 1819 metais Vilniaus kapitula, kaip mužiko 
sūnaus, nenorėjo priimti į savo tarpą. (Prof. M. Biržiška, 
"Liet. Tautos kelias", I t. 57 psl).

Prievarta primesta lietuviams kosmopolitinė kataliky
bė, kaip pagrindinė 1569 metais sudarytos unijos sąlyga 
(taipgi prievarta pasirašytos), turėjo Lietuvai neigiamos 
pasekmės; tai buvo tik Lenkijos ponų ir lenkų bažnytinės 
hierarchijos gudri ir klastinga priemonė pajungti Lietuvą, 
sulenkinti lietuvius ir juos sulieti su lenkų tauta. Šia 
kryptimi ypačiai kietai rūpinosi Krokuvos vyskupas ir 
Romos Katalikų Bažnyčios kardinolas Z. Olesnicki's. 
kun. J. Dlugosz’ius, karaliaus Žygimanto Senojo sūnus 
vysk. Jonas, Vilniaus vysk. V. Protasewicz' ius - Szuszkow- 
ski’s ir jo atkviestieji Lietuvon Jėzuitai. Pažymėtina, kad 
nevedybinis karaliaus Žygimanto Senojo sūnus vysk. Jonas 
nors ir buvo Lietuvos kunigaikščių kilmės ainis, nesiskai
tė lietuviu, bet lenku. Jis ypač aršiai rūpinosi lenkų 
kalbos plitimu Lietuvoje ir jos valdose. Todėl nestebėtina: > 
kad iš Lenkijos atvykstanČioji katalikų dvasiškija nesido
mėjo lietuvių kalba, jos nesimokė ir kitų nemokė. Pasak 
subolševikėjusio poeto Liudo Giros (1884-1946):

/'Lenkiškoji Katalikų-:Bažnyčia< platindama ••■Lietuvon i 
atvežtąjį Kristaus mokslą iš Romos via Craeovia; maikiwou’i 
vislab,.kas tik buvo lietuviška, , buvo ."pagonišką", naikino 
lietuvių kultūrą, nušlavė beveik visas senovės liekanas; 
išplėšė nemažai lietuvių tautos daliai dargi gimtąją kalbą! 
...(1st. dr. J. Jurginis, "Pagonybės ir krikščionybės santy
kiai Lietuvoje", Vilnius, 1976 m. 15 psl.). ,

Jau nuo XVI a. vidurio lenkų kalba buvo įsigalėjusi 
bajorų ir bažnytiniuose vyskupų teismuose, seimelių posė
džiuose ir kitur. Gi 1697 m. Varšuvoje susirinkusio Rzecz- 
pospolitos seimo nutarimu, lenkų kalba buvo pripažinta 
valstybine kalba Lietuvoje ir jos valdose; o 1?91 m. 
gegužės 3 d. konstitucija, priimta Didžiojo Varšuvos 
Reformatų Seimo, galutinai panaikino DLK suverenumą, 
kurios karalijos titulas, garbė ir teisė lenkų buvo jau 
atimta taip vadinamais Horodlės aktais 1413 metais. Tuo 
būdu Lietuva tapo galutinai paprasta Lenkijos provincija.

Be abejo, kaip ir pridera, šia paskutine Rzeczpospo- 
litos konstitucine reforma, lygiai kaip ir ankstyvesniais 
Lenkijos seimų nutarimais, nebuvo patenkinti toli numa- 
tantieji Lietuvos valdovai bei konservatyvieji sluoksniai. 
Jie priešinosi ir protestavo, bet jų jėgos jau buvo per 
silpnos. Taip Lietuva, tapusi paprasta Lenkijos provincija 
žlugo kartu su supuvusia Lenkija. Po paskutinio Rzeczpos- 
politos padalijimo veik visa etnografinė Lietuva pateko 
po carinės Rusijos jungu ir tapo išbraukta iš Europos 
žemėlapio . Tačiau polonizacija nepasibaigė Ržeczpospo- 
litai žlugus. įvairiais etapais bei būdais ji tebesitęsia iki 
pat šių dienų. Tuo tarpu Prūsijos vardu vadinamoje Ma
žojoje Lietuvoje beveik laisvai kūrėsi protestantinės reli
gijos ir pasaulietinės lietuviškos raštijos tautinis židinys, 
labai daug padėjęs Didžiojoje Lietuvoje lietuvių tautinei 
sąmonei atgimti. Nors ir joje, germanizacijai prasidėjus 
ir nacizmui įsigalėjus, lietuvybė buvo slopinama ir perse
kiojama. Bet šis klausimas sudaro jau atskirą temą.

rią Sachas turėjo padovanoti Zulfijai, tempė sena valyto
ja, apsivilkusi purvinu chalatu ir suplyšusiomis šliurėmis. 
Šacho apsauga salėje sunerimo, atrodė, pasiruošę grieb
tis už ginklo. Jis pats, nugara į užpakalines duris, kal
bėjosi su dainininke. Senė su gėlėmis, kiek patrepsėjusi 
ir pastebėjusi, kad Šachas jos nemato, alkūne stuktelėjo 
jam į pašonę ir kada jis nustebęs atsigręžė, tada ji mirk
telėjo, tartum sakydama:" Imk tą gėlią krepšį ir atiduok, 
ko stovi, kaip kelmas..."

Sudrebėjo Irano Visagalis, veidas iš pykčio parau
donavo. Skubiai nulipo nuo scenos, paėmė savo Sorają 
ir greitais žingsniais nuėjo prie išėjimo durą. Sovietą 
viršūnią svita mėgina jį sulaikyti. Priėjus direktoriaus 
kabinetą, kuriame stalai lūžo nuo neregėtą užkandžią, 
valdžios pareigūnai mėgino pastoti jam kelią ir kviesti, 
kad būtinai užeitą bent šį tą paragauti, ilgiau neužlai
kysią jo ir tuos maisto likučius esą patys sutvarkysią. 
Bet Šachas ją prašymo nepaklausė ir praėjo pro šalį tie-, 
šiai į savo juodą limuziną.

Pažinojusieji Šachą pasakoja, kad jis buvo žmogus s 
sukalbamas. Bet šį kartą jis buvo tiek supykęs, kad ne
siteikė užeiti bent pasižiūrėti, kas buvo paruošta vai
šėms. O tada visus likučius būtą galėję pasidalinti vie
tos diduomenė. Dabar gi - tas visas gėrybes skaudama 
širdimi ir grieždami dantimis turėjo sukrauti atgal į 
lėktuvą-šaldytuvą ir grąžinti Maskvon. Tai ir buvo di-r 
džiausiąs vietos "bonzą" nusivylimas. m

(Iš "Novoje Ruskoje Slovo" vertė J.A.)



KULTŪRINIS PUSLAPIS

KUBILIŪTĖ
NEPAPRASTI įVYKIAI AŠTUONIOLIKTOJE GATVĖJE. 
Audra Kubiliūtė! Nuotykių apysaka jauniems. 117 psl. 
Kaina nepažymėta. Išleido JAV Lietuvių Bendruomenės 
Švietimo Taryba 1986 m. Chicagoje.

Iliustracijos dail. Dianos Kizlauskienės. Išleidimų 
parėmė Lietuvių Fondas.

Pirmoji jaunos autorės apysaka ir knyga, skirta 
lietuviškai kalbančiam jaunimui. Pasakoja apie paauglius, 
kurie savo kasdieninio gyvenimo ir užsiėmimų eigoje, 
smalsumo ir atsitiktinumo vedami, nejučiomis pakliūna 
į nekasdienines situacijas - pinkles.

Skaitinių šių laikų mūsų vaikams yra tikrai ne
daug, kaip nedaug yra autorių, rašančių jaunimui. O rei
kalas- labai aktualus. Tad ši apysaka, kuri rodo auto
rės Audros K u b i 1 i ū t ė s sugebėjimų pinti intrigą, 
pastabumų, jumoro jausmų, kalbėti neuždelsiant, išlaiky
ti pakankamai spartų ritmų - yra Sveikintinas indėlis 
į mūsų jaunimo liter.atūnų.> i
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IŠMESTINUKAS
APYSAKA

( tęsinys) 
14 Pasigirdo vakarienes išnešiotojų barškinami indai. 

Šį kartų Laima, paėmusi maistų, nebelindo po lova, bet 
atsisėdusi prie jos šono, skubiai suvalgė, kas buvo pa
duota.

Lengva migla ir tamsa apdengė miestų. Lynojo 
smulkiais lašeliais. Dešinėje apraišiota moteriškė nebesi
skundė dėl savo žuvusio vaikelio, tik tyliai verkė. Ilgu 
naktiniu apsiaustu apsisiautusi kita moteriškė, nusigręžu
si tuštino iš krūčių susitelkusį pienų ir tyliai šaukė tris 
vardus, vis pridėdama "mano mažyčiai". Budinti slaugė 
rašė laiškų, protarpiais paremdama galvų, užsigalvodama. 
Pailga lempa lubose už apsaugos tinklelio svaidė margus 
šviesos ruožus. Po pusiaunakčio kiek aprimo reikalus 
sprendusios nelaimingos moteriškės . Lietus nesiliovė plo
vęs dulkes, kraujų ir ašaras.

Per sekančias keturias dienas Laima lyg aprimo. 
Mažiau slapstėsi po lova ir rečiau kartojo savo dainelę. 
Daugiausiai ištupėdavo savo kampelyje dienos metu. Ga
lų gale,penktų dienų dangus per naktį išsiblaivė. Saulė, 
kad ir atvėsusiais spinduliais, dar šildė miesto mūrus. 
Spalis jau buvo pradėjęs antrųjų pusę.

Vos pusryčiams pasibaigus, pradėjo kaukti pavo
jaus sirenos. Atbėgęs vyriškis čerškančiu balsu pranešė 
pavojų ir ragino bėgti į slėptuvę namo rūsyje. Kai ku
rios skubiai bėgo paskui jį, bet dauguma tik lakstė ap
linkui ratu ir bandė perrėkti sirenas. Laima lyg nieko 
negirdėjo, gal pirmų kartų po daugelio dienų, tvarkė savo 
garbanas, kurios dabar panešėjo į pakulų kuodelį. Užbė
gusi budinti slaugė įsakė skubiai jų sekti, bet likusios 
tik aimanavo ir nejudėjo. Kurtinančiu trenksmu sudrebi
no miesto mūrus pirmieji bombonešiai, išmarginę dangų 
blizgančiais aliuminijaus kaspinėliais, lyg prieš paradų. 
Dūžiai buvo tokie stiprūs, kad sienos drebėjo ir langai, 
nors perklijuoti popieriais, skeldėjo ir veržėsi į vidų. O- 
ro smūgiai lyg rankų plaštakomis daužė veidus. Už kelių 
sekundžių gretimai stovėjęs trijų aukštų namas pasipurtė 
ir - susmego, paskleisdamas aplink save plytų gabaluš. 
Tuoj pakilo pilkšvai tamsūs dulkių ir dūmų kamuoliai, 
pasipuošę raudonais ugnies liežuviais. Kur Laima buvo, 
tame kambaryje keliose vietose atšoko nuo lubų tinkas 
ir su dulkių srove užtemdė kambarį. Laima, lyg iš sapno 
atbudusi, pradėjo nežmoniškai šaukti, žiūrėdama į savo 
rankas:

- Kraujas! Kraujas! Mano rankos kruvinos! Kur 
mano Albertas? Tai jo kraujas...Albertai, kur tu? Jis 
buvo tik sužeistas. Sakykit, žmonės, kur jis?

Ji šaukė .maišydama vokiškus ir lietuviškus žodžius 
ir išpuolus laiptais į kiemų, vis tų patį klausinėjo. Per 
atvirus vartus išbėgo į gatvę. Čia dulkių ir karščio ban
gos vaikėsi viena kitų; rodėsi, kad kvėpuojant, trauki 
karštus pelenus. Viena ranka prisidengdama akis, kitų 

4 psl.

Kalbos atžvilgiu - sųmoningai ar ne - parašyta 
lengvu žodynu, trumpais sakiniais ir su jaučiamu rašy- 
tojišku entuziazmu. Stiliaus atžvilgiu - sakinių struktū
rose pasitaiko bereikalingų žodelių pasikartojimų ar išsi
reiškimų, kurie rodo anglų kalbos įtakų. (Vienas mažas 
pavyzdėlis: dvi draugės grįžta namo ir kalbasi, kad abi
turientai lituanistinės mokyklos pasirodymui pasirinko 
K. Ostrausko dramų "Čičinskų":

- Esu labai laiminga, kad išsirinkom .... etc. "Esu 
laiminga" išsireiškimas vartojamas arba oficialiai su kuo 
nors kalbantis, arba kokiu rimtesniu reikalu. Minimoje 
situacijoje daug natūraliau skambėtų "Džiaugiuosi, kad 
išsirinkome"...ir t.t., arba "Gerai, kad", ar "Puiku" .

Kaip sunku rašyti anglų kalbos apsuptam lietuviš
kai, nereikia nė aiškinti. Susikurti savų stilių- kiekvieno 
rašytojo svajonė ir būtinybė. Taigi- labai dideli uždavi
niai. Treningui- būtų nesunki išeitis: Lituanistikos Institu
te yra pakankamai vyresnio amžiaus (dėl to vyresnio, 
kad jų lietuvių kalbos pajutimas yra įsišaknijęs tvirtai) 
specialistų-lituanistų, kurie manau, mielai peržiūrėtų 
rankraštį su _ gal kaikuriomis pastabėlėmis.

Linkime autorei, gražiai užsirekomendavusiai šia 
pirmųja knyga, vėl pasmailinti .savo plunksnų b.

IŠTRAUKA;
Audra Kubiliūtė

Kai mergaitės pasiekė Gintaro namus, rado jį kieme 
lošiantį futbolą su Petru ir Rimu. Berniukai, jas pamatę, 
sustojo lošti ir priėjo prie jų.

- Kaip sekasi mįslę spręsti?- teiravosi Gintaras.
-Naujas atraoimas. Šeštadienį, kai grėbiau lapus kie

me, radau šį raktą. Jis buvo netoli nuo tos vietos, kur 
radau portfelį, - aiškino Šarūne. - Manom,kad jis panašus 
į tuos raktus, kurie atrakina metalines spinteles autobu
sų ar traukinių stostyse. Tikriausiai įsibrovėlis šeštadienį 
jo ieškojo.

Kristina sakė, Kad jos ruošėsi keliauti į autobusų ir 
traukinių stotis miesto centre. Ji pakvietė juos drauge 
vykti. Vyrukai mielai sutiko.

- Turiu pasiūlymą, - pasakė Petras.
Visi nustebo, nes Petras dažniausiai neprakalbintas 

tylėdavo.
- Kokį pasiūlymą? - klausė Kristina.
-Neseniai viename vaidinime vaidinau sargybinį. Dar 

neprisiruošiau sargybinio kostiumo grąžinti dramos būre
liui. Kaip manote - gal man juo apsirengti? Jeigu kas 
nors iš tolo stebėtų spinteles stotyje, gal pamanytų, kao 
jus atsivedėto policiją?

- Tai tikrai geras pasiūlymas, - pritarė Gintaras. Kiti 
irgi sutiko.

Visi kartu nuėjo pas Berželius ir laukė, kol Petras 
persirengė.

Tada jie sulipo į Rimo automobilį ir nuvažiavo miesto 
centro link.

- Na, kur pirma? į traukinių ar į autobusų stotį? - 
klausė vairuotojas Rimas.

- į autobusų stotį! - atsake Šarūne ir Gintaras.
-į traukiniu stotį! - atsake Kristina ir Petras tuo 

pačiu metu.
Visi nusijuokė. • aw 

atkišusi į priekį, Laima vis šaukė Albertų ir šaukėsi pa
galbos jį susirasti, bet žodžiai atsimušinėjo? į sprogsta
mų bombų dundėjimų ir dingo čia pat dulkėse. Ugnis 
plėtėsi ir ratu supo kitus namus. Iš vieno namo numušto 
kampo veržėsi į laukų šaukdami žmonės, ries prasiveržęs 
vandentiekis užtvindė slėptuves. Niekas nekreipė į klau
sinėjančių Laimų dėmesio ir kiekvienas jieškojo tik sa
vųjų ar tų kelių menkniekių, kuriuos dar su savimi nešė
si.

- Betgi aš nesu ten, kur buvau, - atsikvošėjo Lai
ma.- Ten buvo laukas ir tik vagonai, o čia man nema
tyti mūrai ir mūrai, ugnis ir dūmai...

Bombų drebinimas aptilo, tik danguje dar ūžė plie
niniai paukščiai ir tratėjo priešlėktuvinė apsauga.

Kaip staigiai krito bombų kruša, taip staigiai ir 
nutolo, lyg audros debesėlis. Žmonės, nors dar ir nebu
vo atšauktas oro pavojus, išpuolę iš slėptuvių nuo dūmų 
ir dulkių vos įmatomame ore ,lakstė lyg šmėklos. Vieni 
džiaugėsi laimingai išlikę, kiti dejavo ko netekę, bet 
bendrai laikėsi tvarkingai.

Laima sugrįžo į tikrovę, tik nerimo nežinodama, 
kaip ji čia atsirado.

Netrukus atvyko organizuota pagalba ir ugniage
siai kovojo su vėjo blaškoma ugnimi ir gelbėjo dar 
likusius vieno sugriauto namo rūsyje. Laima klausinėją 
ar kas nemoka lietuviškai ar rusiškai y ir netrukus prie 
jos priėjo du lietuviškai kalbantys vyrukai, iš susibūru- 
sios Generolo Plechavičiaus vietinės apsaugos rinktinės, 
kuri buvo apgavikiškai nuginkluota ir vyrai atvežti į Vo
kietijų visokiems darbams. Daugelis jų buvo įjungti i 
karo pagalbininkų gretas: temdinti aerodromus, fabrikus 
ar valyti išgriautus miestus. Dalį jų atrinkę, apmokinėjo 
ginti, jau į pelenus baigiantį virsti Tretįjį Reichų...Lai
ma jg. jų sužinojo, kad ji randasi Karaliaučiaus prie
miestyje.

- Nesiblaškyk, apmalšinus gaisrus, visi susiras, - 
maloniai ramino jų lietuviai.

- Atrodo, kad nesapnuoju, bet kažkaip stebuklin
gai, visai man nematant, iš Tilžės ligi čia atsiradau*. 
Prie Tilžės po bombardavimo mano artimieji kraujuose 
paplūdo ir vis tas kraujas man ant rankų rodėsi...Reiškia^ 
išprotėjusi, Dieve, mano Dieve...-Jau norėjo nueiti, bet 
pirmasis vyras jų sulaikė, paėmęs už rankos:

- Neskubėk, dar kelis žodžius pasakysim: turi nu
siraminti, tikrai nesi išprotėjusi. Ne tik nuotykių visokių 
atsitinka, bet ir stebuklų! Va, - tęsė aukštasis vaikinas,- 
prieš keletu minučių matėme, galima sakyti, tikrų ste
buklų-Ten, tame name, žemame prie jo pastatėlyje, ra
dome keturias moteriškes, paverstas, galima sakyti, į 
mėsos gabalus, o tarp jų tėplioja gal mažiau kaip metų 
berniukas, vos pradėjęs ant savo kojyčių išsilaikyti. Jis 
ramiai su pirščiukais ėmė dar šiltų kraujų nuo vienos 
moteriškės ir kišo sau į burnytę. Alkanas, vargšelis, bet 
kaip jis gyvas išliko, tik truputį veidelis skeveldrų palies
tas? Ar tai nėra stebuklas? O ten, kairėje - tęsė kitas,-
tas didelis namas, visai nepaliestas ugnies! Jame yra 

kelios dešimtys moteriškių. Po didelių bombardavimų ar 
iš užgriautų rūsių ištrauktos, išprotėjo. Nežino nei savo

busų stotį, gerai? - pasiūlė Rimas.
Niekas neprieštaravo, tai jie taip ir padarė.

Buvo sutarta, kad Rimas lauks automobilyje. Petras 
ir Šarūne eis ieškoti spintelės, o Kristina su Gintaru žval- 
gysis ir budės netoliese. Jei atisitiktų kas nepaprasto, 
visi susitiktų už poros gatvių muziejaus automobilių aikš
tėje. Keturiese išlipo iš automobilio ir nuėjo į autobusų 
stotį. >

Šarūne su Petru apsižvalgydami žengė autobusų sto
ties koridorium. Už maždaug dvidešimt pėdų sekė Ginta
ras ir Kristina. Atrodė, kad niekas į juos nekreipė ypatin
go dėmesio.

Priėję prie metalinių spintelių, Šarūne ir Petras ieško
jo numerio "trys-du-vienas". Kristina priėjo prie netoli 
esančio kelionių tvarkaraščio, lyg norėdama sužinoti apie 
autobusų išvažiavimo laiką. Ginataras nuošaliai pasilenkė, 
rišdamas batą.

Atrakinusi spintelę, Šarūne rado krepšelį, kurį perdavė 
Petrui. Spintelėje buvo kitas raktas, ir juo atrakino kitą 
metalinę spintelę. Ten buvo kitas portfelis, panašus į tą, 
kurį ji buvo radusi savo kieme, tačiau šis buvo sunkesnis. 
Ji išėmė portfelį ir atsisuko į Petrą.

- Petrai,... - ji prabilo.
Staiga, lyg iš dangaus atsirado tie patys du vyraukai, 

kurie buvo ją su Kristina apvogę autobuse.
- Na, tai kas čia? Ar čia mūsų draugė, jauna seklė? 

- piktai nusijuokė vienas vyrukas.
Jie abu grasindami žengė prie šarūnės ir Petro link, 

norėdami juos priremti prie sienos ir atimti spintelėse 
rastus daiktus.

Už vyrukų nugarų Gintaras mosavo Šarūnei ir Petrui, 
kad jie mestų jam ir Kristinai krepšelį ir portfelį. Šarū 
nė palingavo truputį galva ir Petras sumirksėjo, jog jie 
suprato Gintaro mintį.

Vyrukai vis slinko artyn. Staiga Petras pakėlė koją, 
lyg vienam spirti, ir Šarūne suriko:

- Dabar!
Jie numetė portfelį ir krepšelį draugų link.
Šarūne ir Petras matė, kad Kristina pagavo krepšelį 

ir tuoj pasileido priekinių durų link. Portfelis nepasiekė 
Gintaro, tai jis pribėgo ir prarado porą sekundžių pasi
lenkdamas jį pakelti. Tuo pačiu metu Šarūne ir Petras 
pakišo piktiems vyrukams kojas. Vienas nukrito, tačiau 
antras vijosi Kristiną.

Petras pajėgė sulaikyti nukritusį vyruką ir liepė Šarū
nei bėgti ir padėti Kristinai ir Gintarui..

Išbėgusi į lauką, Šarūne pamate Rimo automobilį, 
važiuojantį muziejaus aikštėn. Ji mate Kristiną, sėdinčią 
šalia Rimo, Bet Gintaro nematė automobilyje. Antro 
vyruko irgi nebuvo matyti. Kur jie dingo?

pavardės, nei atskiria dienų nuo nakties... Bet ilgiau kal
bėti negalime, turime atlikti darbus! Vėl atitrūkę, pasi
kalbėsime. Toli nuo čia nenueikite, kad matytume. Mes 
irgi ištroškę, kaip dykumoje vandens, susitikti su savo 
krašto žmonėmis. .- f

Jie nuskubėjo, palikę sumišusių Laimų. "Gaisrai, / 
stebuklai, ir aš jų tarpe",- galvojo Laima ir beviltiškai 
nuleido rankas, lyg po sunkaus nuovargio. "Ne man skir
tas žmoniškas gyvenimas". ,

Tuo metu sukliko sirenos, atšaukdamos oro pavojų. 
Laima stovėjo sumišusi gatvės viduryje ir tik rankų mos
tais lydėjo savo mintis, nutardama, kad yra visų apleista.

Prie jos priėjo viena iš slaugių ir paėmusi už 
rankos, nuvedė per vartus į aukšto namo kiemų. Kieme 
klegėjo kelios dešimtys moteriškių, lyg kermošiuje. "Ro
dos, lyg jos man matytos",-tyliai ji sau pasakė,-"matyt, 
būsiu iš šio beprotnamio išsilaužusi"... Atsargiai sudėlio
dama vokiškus žodžius, Laima paklausė jų vedusių slaugę:

- Kaip ilgai aš šiame name buvau?
Slaugė staigiai atsigręžusi, pažiūrėjo į Laimų ir 

kiek palaukusi, labai švelniai ir tyliai atsakė:
- Tikrai nežinau, bet tikrai savaitę.

- Viskų prisimenu, kas buvo anksčiau, bet pasku
tinės dienos man yra kažinkur pradingusios.

Slaugė ' nusišypsojo ir , palikdama Laimų kieme, 
perspėjo:

- Laikykitės čia, prie kitų moteriškių. Greitai ga
lėsite grįžti į savo kambarį.

Dabar Laima jau neabejojo, kad ji yra iš tą, ne
laimingųjų tarpo ir jų apėmė keista, džiugi nuotaika:" 
Reiškia, nesu viena ir žiūrėk tu man,jau šiaip taip, galiu 
susikalbėti!"- dingtelėjo mintis.

Pro dūmų debesis prasiveržė protarpiais ir saulė. 
Dar ilgai gaisrininkai laistė vandeniu įkaitusius mūrus. 
Ligi pat vakaro vietomis dar gaisrai su dūmais prasiver
ždami, neleido pamiršti, kur taip neseniai stovėjo namai 
ir juose gyveno su viltimis ir rūpesčiais žmonės.

Laima ta, vakarų bandė užmegsti pažintis su mote
riškėmis, deja , menkas jos žodynas labai trukdė. Mote
riškė, anksčiau draskiusi nuo savęs drabužius, aprimo 
ir Laima iš kitą patyrė, kad ji prieš savaitę neteko tri
jų savo vaikučių, kurie dingo po bombardavimo liepsnose. 
Taip jos pačios nelaimė dabar atrodė nesulyginama su 
tos moteriškės nelaime.

Vėlai vakare Laimų aplankė Seselė ir patyrusi, 
kad ji grįžo iš sapnų į gyvenimų, pažadėjo dar tų patį 
vakarų atnešti jos kuprinėlę, kurių vienakojis kareivis, 
kartu vagone važiavęs, su lydraščiu buvo davęs sanita
rams išvedant Laimų.

Ta nelemta kuprinėlė kalbėjo apie kelionę, myli
mo žmogaus netekimų ir beviltiškų padėtį . Pasijuto nie
kam nereikalinga.

Tų vakarų ji pasidėjo kuprinėlę ant vidurio lovos 
ir atsiklaupusi pradėjo ne maldų, bet lyg išpažintį, per
žvelgdama savo gyvenimų. Atrodė, kad ji dėl savimei
lės , įtraukė Albertų į nelemtų kelionę, kad neatsidėkojo 
gana dieviškųjai Globėjai už savo sūnelio pamatymų ir 
laimingų įsijungimų į šeimos židinį, kad gėdinosi melstis 
broliui matant... Pasiryžo nustoti dejuoti ir tik stengtis 
veržtis į gyvenimų kantriai, tvarkingai ir su meile vi
siems žmonėms. Ir galop, pradėjo karštai melstis, prašy
dama atleidimo ir kantrybės.

Pakilo nurimusiu ir pralinksmėjusiu veidu ir prisi
jungė prie jaunų vokietaičių. Kiek pasikalbėjusi, palinkė
jo maloniai labos nakties ir pirmų kartų atklojusi ant
klodę, atsigulė į lovų. Savo menkų turtų- kuprinėlę- pa
sidėjo galvūgalyje.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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TAIP BŪDAVO TĖVIŠKĖJE PAVASARĮ. ...

• VASAROS LAIKĄ pradė
jo Lietuvoje kovo 29 d., 
pasukant laikrodį vienę va
landą į priekį.

duotuvėje jo bus galima 
gauti( reikia tikėtis, vi
siems) šių metę antrajame 
ketvirtyje.

Kristijonas 
Donelaitis

Gandras su 
kitais kaimy
nais parlėkė 
linksmas

Ir gaspado - 
riškai ant 
kraigo 
tarškino 
snapą.

Taip besi - 
džiaugiant jam 
štai jau ir jo 
gaspadihė 
Iš šaltos gas- 
pados vėl iš
lindusi rados

Ir su savo 
snapu meilin
gą sveikino 
draugę.

Kraikę jie 
visur didžiai 
sudriskusį ra
do, 
ogi namus 
naujus, užper
nai tik būda - 
votus, 
Rado ant visų 
kampų per- 
mier paga
dintus.

KReh/i 
VE/DRoD2/AI

KOMUNIKACIJOS STUDIJOS
Studentas grįžo iš kolegijos namo savaitgaliui. 

Motina klausia:
- Kaip einasi?
- Gerai.
- Kaip ten jus valgydina?
- Gerai.
- Kokios studentų patalpos, ar patogios?
- Geros.

- Puiku,- atsiduso motina. - Jūsų kolegija visada 
pasižymėjo stipria futbolo komanda. Kaip manai jie pa
sirodys šiemet?

- Gerai.
- Na, o kaip tau sekasi studijuoti šį semestrą?
- Gerai.
- Ar tu jau nutarei apie ką rašysi baigiamąjį 

darbą?
- Taip.
- Kokia tema?
- Komunikacija.

BUNA IR TAIP
Montevideo miesto kalėjimo viršininkas gavo iš tei

singumo ministerio raštą,kad paleistų į laisvę kaip "pasi
taisiusį" dokumentų falsifikatorių.. Nusikaltėlį paleidus 
ir jam nebepagaunamai dingus, paaiškėjo, kad teisingu
mo ministerio raštas taip pat buvo paties nusikaltėlio 
falsifikuotas.

lėtas hektarų pamidorais. Derlius buvo geras, kurį vežda- 
vome į artimesnių ir tolimesnių miestelių turgus. Žmo
nės noriai juos pirko, nes jau buvo pravesta propaganda 
per spaudą ir per agronomus apie jų naudingumą. Žmo
nės norėjo šią naują(tais laikais) daržovę paragauti. Tuo 
būdu mes dar daugiau išpopuliarinome pamidorius, o Mo
kykla turėjo gražaus uždarbio.

Žemės Ūkio Ministerija praktikantams mokėjo 
mėnesiui po 50 litų, davė nemokamai kambarį' ir leido 
naudotis mokinių valgykla.

• PIRMĄJĄ Juozo Grušo 
premiją gavo rašytojas Sau
lius Šaltenis už pjesę "LI- 
'TUANICA", kuri pripažinta 
geriausiu 1986 m. lietuvių 
drarfiaturgijos veikalu.

Režisorius - Eimuntas 
Nekrošius ruošiasi statyti 
šią pjesę Jaunimo Teatre.

• NAUJĄ PLAUKIMO 
REKORDĄ pasiekė vilnietė 
A.Tučiutė : 100 metrų delfi
no stilium nuotolį nuplaukė 
per 1 min.4,06 sek.

Šios varžybos, skirtos 
dail.S.Krasauskui atminti, 
vyko kovo mėn. pradžioje, 
Vilniuje.

• TRADICINIAME KINO 
FESTIVALYJE KAUNE ge
riausiu vyro vaidmens atli
kėju paskelbtas A.Masiulis. 
Prizą gavo "Traukinio į 
Bulzibarą" kūrybinė grupė.

Tradicinis Kino Festiva
lis vadinasi "Ekranas. Žmo
gus. Problema"; jį suorga
nizavo Lietuvos Kinematog
rafininkų Sąjunga, Lietuvos 
Kino Studija ir Kauno Spa
lio 50-mečio dirbtino pluoš
to gamykla.

• ŠETOJE sūrininkai pa
ruošė naują sūrio rūšį. Jis 
yra paskanintas kvepian
čiais pipirais ir česnaku, 
fermentuotas karštu rūkymo 
būdu. Skelbiama, kad par-

• ŠIAULIUOSE šiuo metu 
dirba 10 privačių taksių, 
kurie ant stogo prisitaisė 
žalią švieselę.

Vairuotojai gavo leidimą 
tokiu būdu papildomai dirb
ti po savo reguliaraus dar
bo valandų; jie yra lengvų
jų automobilių savininkai. 
Darbo dienomis jie vežioja 
keleivius po 2-4 valandas, 
poilsio dienomis- po 8 va
landas.

Kaip rašoma, tie leidi
mai buvo išduoti patiems 
drausmingiausiems, didžiau
sią vairavimo stažą turin
tiems žmonėms.

• VILNIUJE vyko TARP
TAUTINIS SEMINARAS , 
nagrinėjant MIŠKŲ EKOLO
GIJOS problemas.

Pranešimus ir eksperi
mentinius davinius skaitė 
Vengrijos, Lenkijos, R.Vo
kietijos, Sov.Rusijos, Ukra
inos, Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos moksininkai. Semi
narui pirmininkavo prof.V. 
Antanaitis.

Rašoma, kad vykdomi 
sistematiniai Lietuvos miš
kų tyrinėjimai. Be abejo, 
be atodairos peršama in
dustrija (jau nekalbant apie 
atominę jėgainę Ignalinoje), 
seniai pavojinga aplinkai 
ir seniai dėl to rūpinosi 
ir rūpinasi Lietuvos moks
lininkai ir gyventojai. Galų,

gale , skelbiama oficialiai, 
kad tokio seminaro tikslas 
derinti miškų ekologijos 
metodų klausimus ir rasti 
bei priimti praktines reko
mendacijas. Žadama išleis
ti šio seminaro darbų 
raštai.

o VILNIUJE, Meno Darbuo
tojų Rūmuose buvo sureng
tas literatūros vakaras ra
šytojos Marijos Pečkaus- 
kaitės - Šatrijos Raganos 
garbei, minint jos 110-tą- 
sias gimimo metines.

P. Enskaitis
SIEKIANT MOKSLO
(Iš atsiminimų)

( pabaiga )

Zyplių Žemesn. Žemės Ūkio Mokykla.

Kiti mūsų reikalavimai, nors oficialiai ir nebuvo 
priimti, bet į juos buvo atsižvelgta. Tuojau buvo išjeista 
lietuvių kalba geros specialios literatūros kaip "Žemės 
Ūkio Vadovas", "Bitininkystė", "Sodininkystė", "Gėlių Dar
želis", "Vaistingieji Augalai", "Augalų Genetika'^ ir kt.

Baigę mūsų Mokyklą mokiniai į Žemes Ūkio Aka
demiją buvo priimami laisvais klausytojais. Iš mūsų lai
dos trys mokiniai buvo priimti laisvais klausytojais, bet 
vėliau pervesti į tikruosius studentus. Ir baigusiems atsi
rado užtenkamai darbo.

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

| JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU.

London 438-1122 
Windsor 2S2-3842 
Calgary 287 — 2712 
Winnipeg 233 — 3504 
Sudbury 674-6217

ATEIK I LIETUVIU A,A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GNUP Ė S * SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENI. 7722 GEORGE ST. LA SALLE. GUE.

ARBA SKAMBINK MUMS:

Juozui S.: 631—6834 (namų); Henrikui N.: 366—7770 
Dainiui L. ; 768-9606; Jonui R.: 337-8637
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Gal tai buvo pagerėjusios aplinkybės, bet gal pa
dėjo ir mūsų streikas, nes tuojau prie agronomų rajonų 
buvo įvesti etatai ^smulkių žemės ūkio šakų technikams. 
Žemosiose Žemės Ūkio Mokyklose buvo sodininkams vie
ta, kai kaikurie net dėstė keletą programų klasėse. įsi
kūrus A/B Sodybai ir vėliau įsteigus apskrityse savo 
skyrius, šių specialistų buvo toks pareikalavimas, kad 
visi, baigę šią Mokyklą (iš viso išleista 199), būtų ten 
radę darbo.
PRAKTIKA

Baigus trijų metų kursą ir išlaikius baigiamuosius 
egzaminus, reikėjo atlikti vienų metų praktiką, parašyti 
pasirinktos temos diplominį darbą ir viešai jį apginti. 
Aš atlikti praktiką išvažiavau į Žemesniąją Žemės Ūkio 
Mokyklą Zypliuose. Pasirinkau darbą "Pamidorų augini
mas". Darbą atlikau savarankiai, žinoma, pasitardamas 
su tos Mokyklos vedėju ir sodininku. Buvo apsodinta ke-

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ NUO 11:30- 12 vai. nakties 
Programos vedėjas : LIUDAS STANKEVIČIUS

1053 Albanel Cr. Duvernay, Laval, P.O. H7G 4K7 
Tel.: 669-8834

Dabar, praėjus daugiau kaip 50 metų ir žvelgiant 
iš laiko perspektyvos, atrodo, kad tuomet Lietuvos vy
riausybė daug gero darė, norėdama paruošti gerų žemės 
ūkio specialistų. Nepriklausomoje Lietuvoje iki II-jo Pa
saulinio Karo veikė šešios aukštesniosios įvairių šakų že
mės ūkio mokyklos ir viena aukštoji - Žemės Ūkio Aka-„ 
demija. Jos yra išleidusios: agronomų-462, gyvulininkų 
-417, sodininkų - 199, miškininkų - 264, pienininkų- 312, 
kultūrtechnikų - 192. Šiems visiems specialistams pa
ruošti reikėjo nemažos sumos pinigų. Vien tik vienam 
sodininkystės technikui paruošti ir išleisti reikėjo 7,939 
litų.

Šie žemės ūkio specialistai Lietuvos žemės ūkį, 
kuris buvo primityvus, per labai trumpą laiką pakėlė į 
aukštą lygį taip, kad jis beveik susilygino su žemės ūkiu 
tų valstybių, kurios šimtmečiais buvo laisvos.

Aišku, šios mokyklos, kaip ir mano prisimintos, 
turėjo gal ir stambių trūkumų, bet tos klaidos buvo tai
somos paties gyvenimo. Mokyklos būtų nuolat tobulina
mos, pritaikomos gyvenimui ir aišku, šiandien Lietuvos 
žemės ūkis stovėtų pirmoje eilėje visų žemės ūkių pa
saulyje. (Ir niekam nereikėtų stovėti eilutėse dėl kokio 
nors mėsgalio, kaip dabar. Red.).

"NL" NAMŲ REMONTO VAJUI AUKOJO:
Po $ 50,- D.Danienė, A. Petryla;
po $ 25,- A. Dasys, L. Šimonėlis; po $20,- K.Rašy

tinis, S.J. Naruševičiai; $ 10,- Br. Saplys.
VISIEMS - NUOŠIRDUS AČIŪ! "NL"

NAMŲ REMONTO

VAJUS
REIKALINGA $.15,000

MALONŪS "NL" SKAITYTOJAI,- 

Prašome pasinaudoti žemiau 

esančia atkarpa ir ją 

atgal atsiųsti "NL" adresu: 

7722 GEORGE ST. LASALLE.P.Q. 
H8P 1C4, CANADA

Mr.Mrs..................................................................................................  #

Adresas ..............................................................................

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

5 p si.



’’Burtininkas ir pelė ” — LN iždininkas dr. J. Slivinskas 
ir R. SI ivinskiene. Nuotr. V. Kulnio

Brangiai dukrai
A t A

Dr. NORAI ŠIMKUTEI 
netikėtai mirus,

jos tėvams Vytautui ir Angelei SIMKAMS 
gilią užuojautą reiškia —

ANGELĖ, VYTAS ir RŪTA KULNIAI

• RYšium su LIETUVOS 
KRIKŠTO ATNAUJINIMO 
600 METŲ JUBILIEJUMI 
baslandžio mėn. 12 d., sek
madienį, 1:30 val.p.p. A-

PARAMA
MOKA:

6 t>? 90 dienų,tern>. indėl.
6//2% ui 8 ni^n.term. indėlius
7 % už 1 m term, indėlius
7 % už 2 in. term. Indėlius
7/4% už 3 m. term, indėlius
7J'i%i už GIC 1 m. garantuoti 

investavimo pažymėjimai
7/% už pensijų planą 

(variable rate)
7/2% už 1 m. term, pensijų planą 
7/2% už pensijų fondą - RRIF 

(variable rate)
6 !4 % už specialią taup. s-tą
6 % už. taupymo s-tas

5%-6% kasd. palūkanų sąskaita 
514% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI VJRŠ_58

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 
$15,000 Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir antrieji mortgičlai.

KASOS V AI ANUOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 >yto iki t u>l pu pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo |<l -. <1. t., te iki 8 vai vakaro, šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. 
po pietų ili< t"sji r ugpjuvio menesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINĖ. Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West
Teielcnai: 532*8723 Toronto, Ontario

w 532’1149 M6P1A6

7/U -’CIT- <6* M ('E INK LS P TRMUTINIA ME 1R PIDŽIAUS IAME
■1UIIUN i O LIETUVIŲ

KREDITO KOOPERATYVE

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

AKTYVAI VIRŠ 33

KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 9.30-3.30
Antradieniais 9.30-3.30
Trečiadieniais 9.30-3.30
Ketvirtadieniais 9.30-8.00
Penktadieniais 9.30-8.00 
šeštadieniais 9.00-1.00
Sekmadieniais 9.00-12.30

DUODA PASKOLAS:

asmenines nuo ...................... 101'2%
mortglčlus nuo....... 8%%- 10%

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

Duodame asm. paskolos iki $50,000 ir mortgiČius iki $100,000 
(75% įkainoto turto vertės). DrOudliame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asmenines paskolos iki $10,000. 
Parduodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės 
Ček ius (travelers cheques). Neimam mokesčio už ičraŽytus 
čekius bei apmokamas Įvairias sąskaitas. MUSŲ TIKSLAS- 

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS !

NAPILIO salėje rengiamas 
KONCERTAS.

Programų atlieka solis
tės: M.Bizinkauskaitė, S.Ži& 
melytė, smuikininkė R.Ban-

LIETUVIŲ KREDITO •> 
KOOPERATYVAS

IMA:
už asmenines 

paskolas nuo.... 10%%,
už nekilnojamo turto

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

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

su keičiamu nuošimčiu 
L 2 ar 3 metų .... 8%%
(variable rate)

MILIJONŲ DOLERIŲ

PARAMA

MILIJONŲ DOLERIŲ 
MOKA UŽ:

S 90— 179 d. termin. ind. .....6 % 
S 180 — 364 d. termin. ind. .....6?/2% 
E Term, indėlius 1 metų.......7 % 
X Term, indėlius 2 metų .......7 % 
~ T erm. in dėlius 3 metu ......714% 
E GIC — 1 m. (met. pal.) .......~7’/2% 
S GIC — 1 m. (mėn pal.) .......,,7!4%
E RRSP ir RRIF (pensiiosj...'7h% 
E RRSP 1 metų, term. ......J <72% 
ii Spec. taup. s—tų ............ 6/4 % 
E Taupomųjų s—tų ........•••••6 % 
" Kasd. taupymo s—tų ........6 % 
S Depozity—čekiy s—tų...3—6 %

LIETUVIŲ NAMŲ VYRŲ BŪRELIO 10-čio MINĖJIMAS. IŠ kairės: A. Kulnienė,
A. Pado iškiš, A. Padai skienė, A. Bukauskas, S. 
kienė, Z. Rėvas, A. Genys ir T- Stanulis.

Revtenė, P. Genys, A. Sukaus- 
Nuotr. V. Kulnio

kienė, fleitistas T.Regina 
ir akompaniatorius Jonas 
Govėdas.

• KANADOS LIETUVIŲ 
ŽURNALISTŲ SĄJUNGA 
balandžio 12 d., 3:30 vai.p. 
p. rengia KULTŪRINĘ PO
PIETĘ Lietuvių Namų Vy

Lietuviu Namų Žinios
V. Kulnys

•LIETUVIŲ NAMŲ VALDY
BA, balandžio mėn. įvyku
siame posėdyje pasiskirstė 
pareigomis taip: p-kas 
V.Šimkus, vicep. A.Jankai- 
tienė, sekret.- E.Pamatai- 
tis, ižd. - dr. J.Slivinskas, 
posėdžių p-kas- J.Nor
kus, visuomeninio komiteto 
atstovai: A. Jankaitienė,
K.Raudys ir St. Vaštokas; 
statybos komisija: O. 
Delkus, B.Jackus, J.Norkus 
J.Slivinskas; socialiniai rei
kalai: V. Kulnys;

Švietimo Fondo nariai:T. 
Stanulis, O.Delkus, St.Vaš
tokas, A.Janulaitienė, E.Pa- 
mataitis;

Revizijos Komisija: M. 
Abromaitis, sekr.-A.Sukaus- 
kas, narys - A.Jucys.

Sekantis Valdybos posė
dis įvyks balandžio mėn. 
23 d., ketvirtadienį, 7:30 
vai.v.

Valdybos nariai šiame 
posėdyje patieks raštiškus 
pasiūlymus, liečiančius LN 
ateities veiklų. V.Kulnys

• LIETUVIŲ NAMŲ SO
CIALINIŲ REIKALŲ KOMI
SIJOS TALKININKAI Vely
kų švenčių metu stengiasi 
aplankyti visus sergančius 
tautiečius namuose, ligoni
nėse arba Slaugos Namuose.

Ligonių lankytojai ren
kasi LN pasitarimui balan
džio mėn. 22 d., trečiadie
nį, 8 val.v.,galintieji prisi
dėti prie ligonių lankymo, 
žinantieji apie sergančius

st. Catharines
KAIP SEKASI MŪSŲ 
BENDRUOMENEI

Bendrai paėmus sekasi 
labai gerai. Mat, mažumas 
ar didumas bet kurios 
benaruomenės pareina 
pirmoje eilėje nuo žmonių 
veiklos, nes ir didžiausia 
bendruomenė gali užsnūsti 
be jokio didesnio reikalo.

Ir šiemet čia pasisekė 
suburti gerą, veiklią Bend
ruomenės valdybą, kurios 
pirmasis pasisekimas buvo 
puikus ir reikšmingas 16- 
tos Vasario šventės paminė
jimas. Dabar du valdybos 
nariai įeina į bendrą komi
tetą, išrinktą surengti 
bene didžiausią šiais me
tais renginį - Lietuvos 
Krikščionybės Atnaujinimo 
sukakties paminėjimą, 
įvyksiantį gegužės 10 dieną 
gražioje bei erdvioje 
Ukrainiečių Salėje. Komite
tui vadovauja pats klebo
nas kun. Kęstutis BUTKUS. 
Kiti komiteto nariai atsto
vauja parapijos komitetą, 
mūsų organizacijas bei 
Welandb, Port Colborne, 
abiejų Niagarų, o gal ir 

tauto Didžiojo salėje.
Prof. dr. R.Vaštokas 

aptars dr.D.Ralio knygų 
"The Chosen People". Adv. 
A. Pacevičius- Deschėnes 
Komisijos Rekomendacijas.

Po pranešimų bus dis
kusijos. Visi kviečiami gau
siai dalyvauti.

bei reikalingus socialinės 
paramos ar priežiūros, pra
šomi skambinti bet kuriuo 
metu V. Kulniui tel: 769- 
1266.

• Asmenys, užsisakę dr. 
Algirdo BUDRECKIO knyga 
"An Introduction to the 
Lithuanian History" prašo
mi jų atsiimti iš V.Kulnio 
sekmadienį, balandžio 12 
d., Prisikėlimo Parapijoje 
tarp 10 ir 11:30 vai. a r- 
b a Lietuvių Namuose nuo 
12 vai.- 3 val.p.p.

Negalintieji tuo laiku 
atsiimti knygos, skambinki
te tel: 769-1266.

• Montrealio Mergaičių 
Choras PAVASARIS atliks 
meninę programų spalio 
mėn.3 d., šeštadienį, Lie
tuvių Namų ruošiamajame 
Koncerte-Baliuje.

PAVASARIO dirigentė 
yra muz. Ingrid Tark.

• VELYKŲ STALAS ren
giamas TORONTO LIETU
VIŲ NAMŲ ir LN MOTE
RŲ BŪRELIO Karaliaus 
Mindaugo Menėje, balan
džio mėn.26 d., 1 val.p.p.

Stalas žada būti, kaip 
paprastai- puošnus ir gau
sus skaniausiais valgiais, 
programoje- deklamatoriai, 
pianistai ir dainininkai, o 
taip pat ir Velykų Senelė.

Nuoširdžiai kviečiami 
visi pasidžiaugti Atvelykiu 
lietuvišku būdu.

Buffalo lietuvius. Tik tokiu 
būdu minėjimas gali pasida
ryti visų šios Niagaros 
lietuvių švente, o to ir 
reikėtų, nes šventėje daly
vaus ir vyskupas Paulius 
BALTAKIS, ir dar vyks 
kelių žymių solistų koncer
tas. Pabaigoje visų dalyvių 
bendri pietūs - vaišes duos 
progos visiems šio krašto 
lietuviams pabendrauti, 
pasižmonėti didelės ir 
garbingos šventės proga. 
Svarbu tik, kad visi daly
vautų, neužsikirstų sau ke
lio įvairiais išvažiavimais, 
atostogomis. Šie dalykai 
būtini, bet galimi atidėti 
kitai progai. Geras susior- 
ganizavimas daro ir "ma
žas" bendruomenes našio
mis lietuviškoje veikloje.

• Žymus mūsų visuome
nės veikėjas Juozas ŠA- 
RAPNICKAS, dosniausias 
aukotojas lietuviškiems 
reikalams, vėl vienam 
mėnesiui išvyko į Meksiką, 
kur taisydamas sveikatą, 
randa laiko ir aktyviai 
lietuvybės veiklai meksi
kiečių veikėjų tarpe.

Kor. 

• VELYKINIŲ MARGUČIŲ 
marginimu demonstruos Lie
tuvių Tautodailės Instituto 
Toronto Skyrius balandžio 
12 d., ant scenos, po 10:15 
vai. mišių.
• METINIS Prisikėlimo Pa
rapijos SUSIRINKIMAS bus 
gegužės mėn. 3 d., po 11:30 
vai. pamaldų didžiojoje sa
lėje.
• "AUŠROS" Vyrų Krepši-

EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ ANGLIJOJ
Kviečiame skaitytojus apsilankyti 34-toje Europos 

Lietuvių Studijų Savaitėje, kuri šiais krikščionybės jubilie
jiniais metais įvyks Londone nuo 1987 m. liepos 26 d. 
iki rugpjūčio 2 d. Popiežiaus pasiuntinys D. Britanijoje 
arkivyskupas BARBARITO sutiko koncelebruoti mišias 
rugpjūčio 1 d. paminėti 600 m. krikščionybės į Lietuvą 
įvedimo jubiliejų.

Studijų Savaitės adresas yra: Digby Stuart College, 
Roehampton Lane, London SW15 5PH. Vietovė yra gra
žaus parko apsupta, yra ežeras, teniso ir žaidimų aikš-
tės. Miesto centras yra lengvai ir greitai pasiekiamas, 
tad bus labai gera proga pasižvalgyti po įdomų Londono 
miestą. Prie koledžo yra katalikų koplyčia.

Dauguma kambarių koledže yra viengubi, bet pagal 
reikalą galima gauti ir dvigubų. Kiekviename kambaryje 
yra praustuvas, muilas ir rankšluostis. Veikia baras, bet 
vyną buteliais ar stiklais, alų ir meneralinius gėrimus 
galima nusipirkti ir valgių metu. įėjimas į koledžą yra 
laisvas 24 valandas. Nakties metu būna sargas.

Studijų Savaitės metu bus įvairios paskaitos, ekskursi
jos, koncertas, tėvynės valandėlė ir kt. Registracijos 
mokestis 25 svarai ir pilnas išlaikymas 165 svarai vienam 
asmeniui visai savaitei. Pagal dabartinį kursą išeitų 40 ir 
264 US doleriai.

Visais Studijų Savaitės reikalais kreiptis į: Lithuanian 
Study Week, Lithuanian House, 2 Ladbroke Gardens, 
London W11 2PT. Čekius ir kt. rašyti Lithuanian Study 
Week vardu.

Kas norėtų anksčiau atvažiuoti ar pasilikti po Studijų 
Savaitės, gali užsisakyti atostogas netoli Londono esančio
je gražioje Lietuvių Sodyboje. Sodybos plotas apima 23 
ha žemės, yra ežeras, maudymosi baseinas, upelis, o 
viduje yra salė, valgykla, du barai, televizijos kambarys 
ir, žinoma, miegamieji kambariai. Pilnas išlaikymas vie
nam asmeniui vienai dienai kainuoja 25 svarai, arba 40 
US doleriai. Pasiteiravimui adresas: Lithuanian House, 
2 Ladbroke Gardens, London W11 2PT. Tel,: 01-727- 
2470. Čekius ir kt. rašyti Lithuanian House Ltd. vardu.

M. Bajorinas, Studijų Savaitės Komitetas

boston
PUIKI SKAUTŲ MUGĖ

BALTIJOS ir ŽALGIRIO 
skautų tuntai Bostone, Lie
tuvių Piliečių Draugijos 
patalpose buvo surengę la
bai sėkmingų KAZIUKO 
MUGĘ. Joje buvo didelis 
pasirinkimas įvairių skau
tiškų rankdarbių, lėlių su
venyrų. Veikė valgykla. Pri
sirinko daug žmonių iš 
Bostono ir apylinkių, ypač 
viduriniosios ir su džiaugs
mu reikia pasakyti, jauno
sios kartos.

Mugę baigė suvaidintu 
vaizdeliu "Gedimino Sap
nas", kurį parašė Stefanija 
Subatienė, vyr. skautininke.

• Sol. Daiva MONGIRDAI- 
TE repetuoja pagrindinę 
Maženkos rolę Smetanos 
operoje "Parduotoji nuotaka* 
kuri bus statoma CHICA- 
GOS LIETUVIŲ OPEROS 
spektakliuose balandžio 24 
ir 26 d.d. Morton Teatre.

• Kompozitoriaus Jeroni
mo KAČINSKO kamerinius 
solistams ir chorui kūrinius 
atliks Berkley Muzikos Ko
legija Bostone, Berklee Per
formance Center salėje 
balandžio mėn. 15 d.

Programos atlikime da
lyvauja Kolegijos profeso
riai instrumentalistai, cho- 

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

ATEIjK 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. v.

SKAMBINKITE tel.; 487-5531

nio Komanda Molson Gol
den Ball 16 komandų žai
dynėse laimėjo 2-ų vietų.
• Metinis "Tėviškės Žibu
rių" Spaudos Vakaras ruošia 
mas balandžio 25 d., didžio
joje Anapilio salėje. Vakaro 
pradžjia 6:30 v.v., meninės 
programos - 7 vai.v., kurią 
atliks dainos ir muzikos vie
netas iš Cleveland'© "Už
dainuokim".

ras ir solistai.
Butų įdomu gauti tokio 

reto koncerto juostelę^ kaip 
muzikinio auklėjimo medžia
gų (education material). 
Tikriausiai tai nedaug kai
nuotų ir nereikėtų specia
laus leidimo jų padauginti. 
Konservatorijos ir Muzikos 
Mokyklos turi savo garsa- 
juosčių užrašymo sistemas. 
Ar kas nors mėgino į tai 
atkreipti dėmesį?

• LIETUVIŲ TAUTODAI
LĖS INSTITUTO Bostono 
Skyrius balandžio mėn. 12 
d., 3 val.p.p. rengia Kultū
rinę Popietę, kurioje dr. 
V. Mantautas kalbės apie 
lietuvių Gavėnios papročius 
ir Rimas Vėžys skaitys 
savo eilėračius.

• BALANDŽIO 26 d.,3 vai.
P- P- . PAVASARINIAME 
"LAISVES VARPO" koncer
te programų atliks sol. 
Nelė ir muz. Arvydas PAL” 
TINAI.
• LB Bostono Apylinkė 
rengia įdomų spektaklį, pa
gerbiant du mūsų
poetus Antanų Gustaitį ir 
Stasį Santvarų. Prog
ramoje dalyvaus ir Etno
grafinis Ansamblis SO- 
DAUTO.

Taip pat bus rodomos 
paruoštos skaidrės apie abu 
minimus poetus.

6 psl. 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%
kasd. polūkan. uz sant5. % 
term, indelius 1 m........7.25%
term. i'-dėlius 3 m........8.50 %
reg. pensijų fondo ...... 6. %
90 dienų indėlius........6. %
( minimum $ 5.000)
Reg. pensijų 1 m. ..7.25%

MILIJONUS DOLERIU 
IMAME UŽ;
ne kiln, turto pask. 9% 
asmenines paskolas 11.25 % 
Nemokamas pilnas Čekių 
patarnavimas
Nemokama norių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $ 2.000
Nemokama asm. paskolų 
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.

Ottawa

montreal
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS"

SPAUDOS BALIUS
Aušros Vartų parapijos salėje

1465 rue de Sfeve, Montreal.
PROGRAMOJE:-Sol. Vaclovo POVILONIO TRIO, 

Salioninių šokių demonstracija.
Jono Šulmistro Digital Compact Disc-Laser Pick Up muzikaŠOKIAMS GROS

ĮĖJIMAS. $ 10.00 
JAUNIMUI :$6.00

Karsta vakarienė, seimininkė M. Vaupsiene 
Visokių rūšių gėrimai 
Loterija

VISI MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI

• PRIMENAME, kad dabar 
laiško siuntimas Kanadoje 
kainuoja 36 c., į JAV-42 
c., kitur į užsienį - 72 c., 
registruoti laiškai- $ 2.63.

GINTARO ANSAMBLIO DAINOS VIENETAS atlieka programa, 
vasario 21 d. Ottawoje Vasario 16 programoje 1987,.

lš kairės: E. V az al in sk ai tė , R. Piečaitis, Z. Jurkutė, G. Niedvaras, G. Jurkutė, D. Piecaitis, 
M. Ruffo, A. Polišaitis, D. Jaugelytė ir vadovė muz. Milda Bilevičiūtė-Ruffo. Nuotr. J.V. Danio

VASARIO 16-TOJI
Vasario 16-tosios minėji

mas įvyko š.m.vasario mėn. 
21 d. Latvią Namuose. 
Minėjimą atidarė KLB Ot- 
tawos Apylinkės Valdybos 
p-kas Raimundas Kličius. 
Invokaciją sukalbėjo kun.dr. 
Viktoras 
Kanados

Skilandžiūnas. Po
himno, sveikino

I- oji- užaugę, išsimokslinę 
nepriklausomoje Lietuvoje,
II- oji- išimokslinę Vokieti
jos stovyklose ar pradžios 
mokyklose, gimnazijose ir
III- joji- gimę ar užaugę 
ir išsimokslinę Kanadoje. 
Visą triją generaciją lietu
vybės supratimas yra skir
tingas ir tai reikia pripa-

Š. m. GEGUŽĖS 2 d. 

ŠEŠTADIENI

SPAUDOS BENDROVĖ

SOLISTAS V. POVILONIS IR JO TRIO. Iš kairės: Sol. V. Povilonis, V. Spudulis, V. Samulevičius ir 
V. Pečiulis. Nuotr. V. Kulnie

• "NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS" savaitraščio šią 
ipetą tradiciniam SPAU
DOS BALIUI,kuris bus GE-‘ 
GŪŽĖS mėn. .2 ?d. (žiūr. 
skelbimą Montrealio Sky
riuje, 7 psl.), vakarienę

ta jau kelioliką metą Va- sario 16-tosios progomis.
________________________________ _______ J. V. D.

Ar Padedant Pinigus 1 Terminuotus Indėlius 
ar į Valstybinius Taupymo Lakštus, yra 
Saugiausias Investavimo Būdas ?

Be abejo, .taip. Tačiau tai paprastai nėra geriau
sia mokesčių sutaupymo strategija. Šiame straipsnyje 
paminėsime kitas investavimo galimybes, kur sutaupomi 
mokesčiai.

paruoš M.Vaupšienė su tal
kininkėmis.

Jau visi montrealiečiai 
lietuviai žino, kad šokių 
muzika, kurią parūpina 
šiam baliui J.Šulmistras, 
yra ne tik maloni, gyva, 
tinkanti visiems ir visoms 
įvairaus skonio svečiams, 
bet ir puikiai perduodama 
techniškai.

įdomi pramogi
nių šokių demonstracija 
turėtų sutraukti ir nema

žą būrį jaunimo. Negi jis 
būtą jau taip surambėjęs? 
O gal tik reikia šiokio to
kio vyresniąją paraginimo 
ar priminimo?

Sniegą, šaltą vėją sezo
nas pasibaigia, taigi gegu
žės mėnesio 2 d. neturėtą 
būti jokia kliūtis atvykti 
į mūsą laikraščio vakarą.

Rengėjai visą laukia 
ir šiam vakarui rūpestingai

- ruošiasi.

PARDUODAMAS SKLYPAS
Ottawos estą, latvią ir uk- 
rainiečią bendruomenią pir
mininkai.

Paskaitą skaitė Juozas 
Danys. Tarpe kitą minčią, 
apie Vasario 16-tosios 
reikšmę, dabartinę tarptau
tinę padėtį, pastebėjo, kad 
lietuviai Ottawoje organi
zuotai Vasar-io 16-tąją pra
dėjo švęsti 1949 m., kai 
kun. Jurgis Razutis' ėmėsi 
iniciatyvos tą šventę suor
ganizuoti. Tarp Ottawon 
atvykusią 300 merginą na
mą ruošos darbams, buvo 
nemažas skaičius ir lietu- 
vaičią.

Dabar čia gyvena jau 
trys lietuvią generacijos.

žinti.
Meninę programą atliko 

Montrealio "Gintaro" An
samblio Dainos Vienetas, 
vadovaujamas muz. Mildos 
Ruffo. Programoje buvo 
atlikta eilė liaudies ir po
puliarią dainą.

Susirinkusieji labai šil
tai priėmė svečią gražiai 
atliktą programą.

Minėjimas baigtas p-ko 
Raimundo Kličiaus padėka 
ir Lietuvos himnu.

Po programos sekė vai
šės ir pasikalbėjimai. Mi
nėjimas praėjo gražiai ir 
sklandžiai.. Lietuvos vėliava 
visą dieną plevėsavo prie 
Ottawos Rotušės, kas vyks-

SPECIAL Y BES:

Po naujojo biudžeto įvedimo, galima pirkti išpar
duodamus industrinius lakštus. Juos galima pirkti pigiau, 
negu ją pirmykštė kaina, nes už juos gaunami procentai 
yra mažesni. Kuomet sueina ją terminas - išmokama 
už juos pilna vertė. Skirtumas tarp ją pirkimo ir išmokė
jimo kainą priskiriamas "capital gain" kategorijai, už 
ką jums nereikia mokėti mokesčią - nebent, nupirkote 
daugiau maksimumo, leisto tais metais.

Federalinė valdžia leidžia tokią bemokestinią lakš
tą 1986 m. pirkti už $50.000, padidinant kasmet sumą 
iki gyvos galvos ir 1990 m.pasiekus $500.000 ribą.

Provincinė valdžia leidžia išpirkti be mokesčią 
$50.000 už 1986 m. iki bendros $100.000 sumos 1987 
m. Jeigu jūs ir gautumėte daugiau negu apribota, mo
kėsite tik 50% mokesčią.

Dividendai suteikia dar didesnį mokesčią sutaupy
tu ą. Dauguma pirmos rūšies akciją neša dividendus- pa
lūkanas, nors jos ir mažesnės, negu banką procentai. 
Tačiau tenka mokėti mokesčius už kiekvieną $1000 in
dėlį. Bet galimybė yra uždirbti keletą tūkstančią palū- 
kaną, nemokant už jas mokesčią (tiksli nemokestinama 
suma priklauso nuo kiek kitokią pajarną turi asmuo). 
Šalia to, kai akcijos parduodamos, skirtumas tarp pirki
mo ir pardavimo kainos tampa vėl neapmokestinamas, 
kaip "capital gain".

/Daugiau informaciją duoda Peter SODO, žiūr. skel
bimą 8 psl./

prie vandens, "Dainavos" ežero, Laurention kalnuose. 
Sklypo Nr. 213-76; $25.- sq. ft., 55 pėdos prie 
vandens. Skambinti: Tony Janush, Tel.: 721-8723

GUY W 
RICHARD
ROOFER------COUVREUR

7725 George LaSalle

BATU TAISYMAS 
DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS 
ADYMAS AUDIMU 
MARŠKINIŲ SKALBIMAS 
užuolaidų valymas 
SAUGOJIMAS (STORAGE? 
ZOMSaS

495-UOe AVENUE, LaSalle
365-1 1 43

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS !

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

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

7661 A CENTRALE, LaSalle

2955 ALLARD, Ville Emard
766-2667

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
7 psl.
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montreal
DĖMESIO VISIEMS MONTREALIO IR 
APYLINKĖS LIETUVIAMS

• A. ČERKESAITĖ Kana
dos LietuviŲ Fondui paau
kojo $50.

Nuoširdžiai AČIŪ. KLF

Vidury specialiai pakviesta Gina CAPKAUSKIENĖ, iš kairės: M, 
P. Lirette, Vyrų ir Moterų Verslininkų Sąjungos p—kas su žmona,
toliau Korėjos gen. Konsulas J.U. Lee, Luce Lamarche, “Kanada 
Kurier” atstovas ir korespondentas.

Š.m. GEGUŽĖS mėn. 3 d., SESE
LIŲ NAMUOSE , 12 vai. . šaukiamas 
VISUOTINAS KANADOS LIETUVIU 
BENDRUOMENĖS MONTREALIO APY - 
LINKĖS SUSIRINKIMAS 

Bus patiekti pranešimai, renkama 
nauja Valdyba.

NUO MŪSŲ VISŲ DALYVAVIMO 
PRIKLAUSO MUSŲ BENDRUOMENINIS 
GYVENIMAS. ATVYKIME VISI!

Valdyba

• VINCO BILEVIČIAUS at
minimui Danutė DANIENĖ 
aukojo $ 50,-- "Nepriklauso
mos Lietuvos" Namų Re
monto Vajui.

Nuoširdžiai dėkojam e! "NE

• TARPTAUTINĖS MO
TERS DIENOS MINĖJIMĄ 
Montrealyje buvo suorgani
zavusi VyrŲ ir Motery Vers- 
lininky Sąjunga kovo 8 d., 
Complexe Guy-Favreau. 
Programon buvo pakviesta 
ir mūšy sol.Gina ČAP- 
KAUSKIENĖ.

LaSalle laikraštis "The 
Messenger" įdėjo trumpę 
aprašymę ir nuotraukę.

Šios parodos proga Kris
tina Šimonelienė surinko 
eilę valgiy gaminimo re- 
cepty, kuriuos, kartu su 
kaikuriomis informacijomis 
apie senęję Lietuvę bus 
galima įsigyti.
• VERBOS šventinamos 
prieš šeštadienio 5 vai.Mi
šias ir sekmadienį prieš 
10 vai,, su procesija, AV 
Parapijos bažnyčioje.

• ŠIMONELIENĖS Kristinos 
iniciatyva suorganizuota MA'

o į BALTŲ LYGOS suvažia- 
vimę Toronte buvo nuvy-

DŲ ir MENO DARBŲ PA - 
RODĄ vyks Šv. Kazimiero 
Parapijos salėje gegužės 
mėn. 3 d.

kę Juozas Šiaučiulis ir Au
gustinas Mylė.
• ŠIEMET laikrodžius 1

PAM®
KONCERTAS

MONTREALIO MERGAIČIŲ CHORO

ĮVYKS BALANDŽIO 26 d. SEKMADIENĮ 12 vai.

Aušros Vartų parapijos salėje
1465 rue de Sere, Montreal.

Dirigentė: Ingrid Tark 
Akompanuoja: Jeff Fisher

AUKA - $10.00

“PAVASARIS”

Lengvi užkandžiai, kavutė ir pyragai.
Pelnas skiriamas koncertinėms išvykoms.

VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI.

TAKSŲ FORMŲ PILDYMAS
GREITAM IR TIKSLIAM PATARNAVIMUI 

KREIPKITĖS Į

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

Tel.: 871-1430

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS * AUTOMOBILIAI * ATSAKOMYBĖ * GYVYBE

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

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'll
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

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

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

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ
KREDITO UNIJA

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 $21,000,000; REZERVAS virs $600,000.

CERTIFIKATUS .
TERM. INDĖLIUS

1 metų.............. .
180 d.- 364 d.......
120 d. -179 d. ...

30 d.- 119 d. ...

MOKA UŽ: 

772%

7% %
6% % 
67i % 
6% %

IMA

TAUPYMO —special .. 1514 %
TAUPYMO — su Gyv, dr. 5 % 
TAUPYMO— k asdieninės 471 % 
EINAMOS ......................
PENSIJŲ - RRSP term. 
PENSIJŲ- RRSP taup.

UŽ:
NEKILN. TURTO nuo9!4%, ASMENINĖS nuo 10/2%

4/2 % 
8% % 
6 %

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA “LITE“

KASOS VALANDOS

1475 De Seve

Pirm. Antr. Tree.
Ketvirt adieni ai s
Penktadieniai s
Sekmadieni ai s

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

10:30 - 12:30

Rosemont Sv. Kazimiero

4:00—8:00
2:00-6:00

10:30-12:30

Vasaros sezono laiku nuo GEGUŽĖS 15 d. iki SPALIO 15 d. 
SEKMADIENIAIS “LITAS1’ bus uždarytas.

wt1 w

RESTORANAS
KOSUflS

įvairūs gėrimai

Specialybė - “BRGCHETTERIE" -
Mėsa kepta ant iešmo. Vėsinama salė.

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

6201 Bannantyne, Verdun h4h U4
(coin Allard corner)

768-2707 - 768-9189

e Automobilių nuoma
• Naujų ir vartotų 

pasi rinkimas
e Pardavimas ir

C.

e Aptarnavimas

Šioje parodoje dalyvaus 
Pr. Baltuonis, J.Šiaučiulis, 
T.Yaunish, E.Povilaitienė, 
T. Mickienė, G. Stankevi
čienė, D. Staškevičienė.

Taip pat dalyvauja Mag
dalena ir Zygmund Stygar 
su ikonomis. Pamatysime 
ir įvairiy suvenyrinių darbų, 
bei dekoratyvių vatinių ap
klotų ("quilts").

valandų PIRMYN pasukome 
balandžio 4 d.

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

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

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

TEL: 366-5484102A, ALLION
LASALLE,QUE. H8P2C5

ENTREPRENEUR ELECTRICAL
ĖLECTRICIEN CONTRACTOR

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

Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavime* 
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

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

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

D.N. BALTRUKONIS
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

Dr. J. M ALISKA
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 Staig inski
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 ĮSTAIGA

atlieka darbus, kreipianti s į COSTĄ, T ei.: 733-9878 TEL.: (514) 767 - 4690 ,

VINCAS PIECAHIS

M. CUSSON R. GENDRON VAISTINĖ

Atidaryta kasdien nuo 9 vai. r. iki 10 vol. v. 
Šeštadieniais : nuo 9 vai. r, iki 9:30 vai. vck. 

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

GREITAS, NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS.
7635 Central St. Ville La Salle, P.O. H8P 1L2 

Tel.: 366-9742 ir 365-0505

• Gateaux • Biscuits
• Gateaux au fromage
• Pain • Catė
• Meilleurs beignes

(Ponchki)

WAWELLENKŲ CUKRAINĖ
• Lyairus pyragaičiai
• Spurgos
• Sausainiai
• Aguoniniai ir kitokie 

pyragai

2524. Ontario E., Mtl 524-3348

PRISTATO VESTUVĖMS IR KITOMS PROGOMS

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

JONAS & COTE REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

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.:| 931-4024

TONY
PHOTOl MARIAGE - WEDDINGS 

studiot5220 Queen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

Montreal, P.Q. H3W 1X5 TeL: 481-66U8

PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL

NOT A* Al

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

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

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

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

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

8 psl.

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIAM, PLIENO, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS

Sevininka* ? JOHN OSKOW/CZ 
3351 Belair St., Montreal, Que., H2A 2A5 

Ttlefencs 721-9496
■ ■ * ■ • v •

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA t
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