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ragina ambasadorių daryti žygius, kad Gajauskas būtų 
paleistas prieš laiką, nes pusę bausmės termino jau atli-

SAVAITINIAI ĮVYKIAI

valstybės
George

Maskvoje, 
sėkmingas.

sekre- 
Shultz' o 
kol kas,

Ilgai

MIELIEMS MŪSŲ BENDRADARBIAMS, RĖMĖJAMS, SKAITYTOJAMS 
IR VISIEMS LIETUVIAMS PASAULYJE LINKIME ŠIOJE 
DŽIAUGSMINGOJE ŠV. VELYKŲ ŠVENTĖJE NAUJOS VILTIES 

ši afera liečianti be NAUJŲ JĖGŲ, KAD GĖRIS LAIMĖTU PRIEŠ BLOG/, 
jauntrius krašto saugu- NUOLANKUMAS PRIEŠ PUIKYBĘ, IDEALIZMAS PRIEŠ MATERIALIZMĄ 
reikalus, todėl apie ATLEIDIMAS PRIEŠ KERŠTĄ, MEILĖ PRIEŠ NEAPYKANTĄ, 

vmsai nekalbama. KMp SKELBE KriSTus. 
kad ir »/el minima 
Eytan' o

SHULTZ’ O PASITARIMAI 
Maskvoje 

JAV 
toriaus 
vizitas 
atrodo
buvo tartasi su Sovietų 
užsienių reikalų ministe- 
riu Eduard' u Sheverdnadze, 
o vėliau ir su pačiu Gorba- 

Paliesti visi šiuo 
svarbūs klausimai: 

nuotolio raketų 
iš Europos,
Gorbačiov' o, 

ži-

ciov' u. 
metu 
vidutinio 
atitraukimas 
numatomas 
vizitas Washingtonan ir. 
nonia, šiuo metu spaudoje 
ir televizijoje linksniuoja
mas abiejų ambasadų pri
kimšimas įvairiais slaptais 
elektroniniais šnipinėjimo į- 
taisais. Amerikiečiai pir
miausia apkaltino sovietus 
tais nešvariais darbeliais 
tik Ką pastatytoje naujojo
je amerikiečių ambasadoje 
Maskvoje, o sovietai savo 
ruožtu parodė, kad tokių 
šnipinėjimo įtaisų (su užra
šais "Made in Canada"’), 
esą prikišta ir į jų naujai 
pastatytąją ambasadą Wa- 
shingtorie. Kremlius 
amerikiečius tyčia 
tą visą šnipinėjimo 
skandalą, kad, girdi, 
sugadinti dabar vykstančias 
derybas tarp JAV ir SSSR. 
Kad parodytų visam pasau
liui- o ypač savo balsuoto
jams žydams - kaip JAV 
remia žydus, trokštančius 
išvyKti iš Sovietų Sąjungos 
Izraeliu (o gal Amerikon?), 
Shultz, užsidėjęs jermulkę, 
valgė su ^U-čia, taip vadi
namų žydų "refiuznikų", 
tradicinę "Passover Seder" 
vakarienę.

Shultz'as visus pasitari
mus su savo svita pravedė 
specialiai 
mobilyje, 
negalėtų 
kalbama, 
masi, kad 
ambasadoj 
ūžusios 
lės" 
slaptų "ausų".

(h.n ) 
visa 
galo 
m o 
juos
įdomu, 
Rafael Eytan' o pavardė, 
to paties asmens, įvelto į 
Izraelio šnipinėjimo skanda 
lą JAV-se. Jis esą buvo 
įsakęs 1980-81 metais
slaptai klausyti tuometinio 
ministerio pirmininko Mena 
chem Begin' o pokalbius 
telefonu, kai Eytan tebebu 
vo Izraelio kariuomenės 
vyriausiojo štabo viršininku 
Eytan, kuris priklauso
kraštutinei dešiniųjų Tehi- 
ya patijai, 1982 metais 
birželio mėnesį vadovavo 
Izraelio daliniams okupuo
jant Libaną. Jis buvo štabo 
viršininku nuo 1978 iki 
1983 metų. Pastaroji žinia 
paskelbta darbieeių parti- 

■’-------- ’ DAVAR.
ir sugeba 

baltinių 
slaptai, 

šį kartą 
skandalingą 
nuo viešu-

jos cnrastyje 
Nors Izraelis 

nešvarių 
atlikti 
kad 

šią

kaltina 
iškėlus 

įtaisų 
galėtų

savo i 
skalbimą 
abejotina 
pasiseks 
aferą nuslėpti 
mos akių ir ausų.

įrengtame auto- 
kad sovietai 

nusiklausyti, kas 
nes buvo baimina- 

ir senojoj JAV 
su marinais 

"linksmos mergužė- 
prikaišiojo kokių nors

JAU KRŪVA KANDIDATŲ 
SIEKIANČIŲ PREZIDENTO 
VIETOS JAV-SE

Nors prezidento rinki
mai tebus tik 1988 metais 
jau visa eilė viltingų poli
tikierių pasiskelbė siekią 
nominacijos. Iš respubliko
nų partijos gretų: New 
Yorko atstovas Jack KEMP, 
buvęs valst. sekr. Alexan
der HAIG, buv. gubernato
rius Pete DuPONT iš Dela
ware. Kol kas oficialiai 
dar. nepasiskelbę, bet jau 
agituojantys: Vice-preziden- 
tas George BUSH, senato
rius Bob DOLE iš Kansas, 
buvęs sen. Paul LAXAT iš 
Nevados ir
evangelistas Pat ROBERT
SON.

iš demokratų partijos 
gretų: Missouri atstovas 
Richard GEPHARDT, buv. 
Arizonos gub. Bruce BAB
BIT, buv. sen. Gary HART 
iš Colorado. Dar oficialiai 
neapsiskelbę: Rev. Jesse 
JaCKSON, sen. J. BIDDEN, 
gub. Michael DUKAKIS iš 
Massachusetts, sen. Albert 
GORE iš Tenesee ir Illi
nois senatorius Paul SIMON.

televizijos

NEŠVARIOS AFEROS 
DŪMAI IZRAELYJE

AP žinių agentūra 
paskelbė užuominų, sklin
dančių Izraelyje, kad taip 
dažnai pagirtasai Izraelio 
teismų objektyvumas bei 
švarumas nėra nei toks 
švarus, nei toks objektyvus. 
Izraelio laikraštis MAARIV 
rašo, kad valstybės vyriausias 
prokuroras Yosef Harish 
įsakęs ištirti gandus apie 
įrodomųjų teismo dokumen
tų klastojimą ir korupciją, 
vykstačią aukščiausiuose Iz
raelio vyriausybės sluoks
niuose. Ištyrimo taip pat pa
reikalavo Gynybos ir Tei
singumo ministerijos atsto
vai. Ir kitas Izraelio laik
raštis HAD ASHOT rašo
apie tai, kad valstybės gy
nėjo įstaiga gavusi žinių 
apie suklastotus įrodymus, 
naudojamus teismuose. Tas 
pats laikraštis teigia, kad

( Margučiai iš dail. Antano Tamošaičio knygos 
"Lithuanian Easter Eggs" )

vainikus 
paminklo. 
Kanados

ant 
Tose 

kariai

VETERANAI PAGERBĖ 
KRITUSIUS VIMY 
KAUTYNĖSE

Dešimt veteranų, daly
vavusių istorinėse I Didžio
jo Karo kautynėse ties 
Vimy, aplankė tą vietovę 
ir padėjo 
žuvusiųjų 
kautynėse
nugalėjo vokiečius ir užė
mė strategiškai svarbią 
kalvą ir vietovę, kurios 
per keletą mėnesių nesuge
bėjo užimti nei prancūzai, 
nei britai. Veteranai Mc- 
Kone ir Glen, abu devy
niasdešimtmečiai, aplankė 
11 ,‘285 pasodintus klevus ir

pasodintas pušis, pagerbti 
tiek pat žuvusių Kanadie
čių karių Vimy kautynėse. 
"Kai mes čia buvome, 
nebuvo likę nė 
džio, kiek aKys 
-pasakė du seni 
O buvo tai tuo 
dintasai "karas, 
užbaigti visus karus”.
POPIEŽIUS GRIŽO

Prieš pat Didžiąją 
iš 
ir 

Jis 
ir

vieno me- 
užmato" - 
veteranai.

metu pava- 
kuris turėjo

Deja.

Savaitę Popežius grįžo 
savo kelionės čilėn 
Argentinon į Vatikaną, 
aplankė daug vietovių 
pasakė daug pamokslų, juo
se iškeldamas teisėtai 
rinKtos valdžios būtinumą, 
rūpinimąsi neturtingaisiais 
ir neprivilegijuotaisiais, 
jieškojimą taikaus būdo 
išspręsti visas socialines ir 
politines problemas, šei
mos vieneto svarbą ir būti
numą jį išlaikyti, diktatūrų 
pragaištingumą ir 1.1. 
Visur Popiežius buvo sutik
tas didelių minių ir entu
ziastingai.

DABAR: 
GO

"YOUNG MAN, 
EAST!"

Kaip pasikeitė laikai, 
togo Albertoje paplitęs 
posakis, siūlantis jauniems 
vyrams jieŠKoti darbo Ry
tuose, labiausiai , Ontario 
provincijoje. O kaip nese
niai jauni vyrai traukė į 
vakarines provincijas, ypač 
Albertą, seKdami kitus ir 
Klausydami seno patarimo: 
"Young man, go West!" 
Kaip greitai turtuoliai gali 
nuskursti...

MONTREALIO OLIMPINIO 
STADIJONO KOMEDIJA 
DAR NEBAIGTA

Pagaliau, po visokių 
pradėjo kelti 

komplikuotais
nesėkmių, 
specialiais 
lynais olimpinio stadijono 
stogą. Trūko lynas. Vėjas 
aparaskė medžiaginį, stogą. 
Vėl taisė. Vėl kėlė. Ir taip 
be galo. Bet, sako, baigs 
prieš Velykas. O užmokėti 
mokesčių mokėtojams teks 
virš 117 milijonų dolerių.

PRANEŠA LIETUVIU INFORMACIJOS CENTRAS
JAV SENATORIUS IR KONGRESMENAS KREIPIASI
X SOVIETUS DĖL LIETUVIŲ KALINIŲ

Senatorius Paul Simon (iš Illinois valstijos) ir kon
gresmenas Benjamin A. Gillman (iš New Yorko valstijos) 
š.m. kovo mėnesį kreipėsi raštu į sovietų pareigūnus 
prašydami, kad du lietuviai politiniai kaliniai būtų paleis
ti.

Sen. Simon kovo 2 d. parašė laišką sovietų ambasado
riui JAV-ėms Yuri Dubinin dėl Balio Gajausko bylos. 
Senatorius pažymėjo, kad Gajauskas virš 30 metų išsė
dėjęs kalėjime, nėra įtrauktas į sarašą tų politinių kali
nių, dėl kurių amnestijos suteikimas yra svarstomas. 
Atsižvelgiant į Gajausko pašlijusią sveikatą, sen. Simon

kęs.
Kongresmenas Gillman kovo 10 d. laiške Sovietų Są

jungos prezidentui Andrei Gromyko užtaria lietuvį žurna
listą, poetą ir tarptautinės rašytojų grupės PEN garbės 
narį Gintautą IEŠMANTĄ. Kongresmenas Gilman teigia, 
kad Iešmantas, nuteistas vienuolikai metų už antisovieti- 
'nę agitaciją ir propagandą, ir bebaigiąs pirmuosius trem
ties metus (iš penkių), tikrų nusikaltimų prieš valstybę 
nepadarė, o tik sielojosi lietuvių kalba bei palikimu.

Gilman teigiamai įvertina sovietų sprendimą paleisti 
daugiau Kaip šimtą disidentų, tačiau pastebi, kad tebėra 
daug individų, kaip Iešmantas, kurie vis dar neteisėtai 
kalinami. Gilman ragina, kad "glasnost" iniciatyva būtų 
praplėsta apimti likusius politinius kalinius, įskaitant ir 
Iešmantą, kuriam turėtų būti leidžiama sugrįžti namo 
pas šeimą ir draugus.
KANADOS OPOZICIJOS VADAS KELIA PEČELIŪNO BYLĄ

John N. T u r n e r , Kanados parlamento opozici
jos vadas, sausio 2u a. laišku kreipėsi į sovietų ambasado
rių Kanadai Alexei Rodionov dėl informacijų apie lietuvį 
politinį kalinį Povilą Pečeliūną,. Kana - 
Jos liberalų vadas J. Turner teiravosi, kada Pečeliūnas 
jali būti paleistas.

Ambasadorius Rodionov atsakė į Turner užklausimą 
sausio 29 d. laišku, apgailestaudamas, kad nepajėgė su
teikti pageidaujamos informacijos.

Atsižvelgdamas į J. Turner pareikštą asmenišką susido
mėjimą Pečeliūno byla, ambasadorius Rodionov teigė, kad 
is kreipėsi į atitinkamus pareigūnus Sovietų Sąjungoj 
šiuo reikalu. A. Rodionov baigė laišką užtikrindamas J. 
Turner, kad sulaukęs atsakymo iš Sovietų Sąjungos, mie- 
ai painformuos Kanados opozicijos vadą.

P. Pečeliūnas buvo nuteistas, kartu su Gintautu IEŠ
MANTU ir Vytautu SKUODŽIU, 1980 m. gruodžio-22 d. 
lam buvo paskirta tris metus kalėti griežto režimo lage- 
yjė ir penkis metus tremtyje už bendradarbiavimą su 
'Alma Mater" ir "PerspeKtyvos" pogrindžio leidiniais.

LIETUVIŲ INFORMACIJOS CENTRAS IR BATUNAS 
IEŠKO VASAROS STAŽISTO

LIETUVIŲ INFORMACIJOS CENTRAS ir BATUNas, 
pabaltiečių organizacija prie Jungtinių Tautų, rengia 
bendrą stažą studentui, norinčiam dirbti šią vasarą New 
Yorke.

Internas dirbs dešimt savaičių Lietuvių Informacijos 
Centro įstaigoj BrooKiyne ir BATU No įstaigoj Bronkse. 
Pareigos: pabaltiečių sąžinės kalinių duomenų rinkimas ir 
įvedimas į kompiuterį, ryšių palaikymas su nevaldinėm 
organizacijom ir diplomatais prie Jungtinių Tautų, ir kiti 
pavesti techniški įstaigos darbai.

Kandidatai į internus turi būti 18 metų, laisvai valdy
ti anglų kalbą ir turėti mašiną.

Stažistui .bus mokama $1500 (US) už dešimt darbo 
savaičių. Bus parūpintos gyvenimo patalpos ir apmokamos 
pragyvenimo bei su darbu surištos išlaidos. Pirmenybė 
bus duodama studentams, turintiems nuovoką apie žmo
gaus teisių klausimus.

Lietuvių Informacijos Centras ir Batun 'as veikia prin
cipu, kad taikli informacija yra reikalinga efektyviai 
akcijai, ir todėl suteikia galimybę studentui praktiškai 
patirti informacijos ir diplomatinio darbo svarbą.

Reziumė siųsti iki gegužės 8 d. į Lithuanian Informa
tion Center, 351 Highland Blvd., Brooklyn NY 11207, 
tel. (718) 647-2434.

SULAIKĖ NIJOLĘ SADŪNAITĘ
Sacharovo žmona Yelena Bonner iš Maskvos perdavė 

žinią Vakarų žinių agentūrom, kad balandžio 2 d. suareš
tavo Nijolę SADŪNAITĘ, praneša Lietuvių Informacijos 
Centras iš New Yorko. Anot pranešimo, Sadūnaitė buvo 
suimta prie namų Vilniuje. Paskutinėmis žiniomis iš 
Vilniaus, Sadūnaitė buvo paleista po dviejų valandų.

Buvusiai kalinei Sadūnaitei būvi išduoti nauji registra
cijos^ dokumentai, bet ją įspėjo, kad ji bus traukiama 
baudžiamojon atsakomybėn už tuos metus, kuriais nesire- 
gistravo, patvirtino Lietuvių Informacijos Centras. Pagal 
sovietų įstatymus, buvusieji kaliniai turi užregistruoti 
savo namų adresą ir darbovietę su milicija. Tiems, kurie 
to neatlieka, gręsia kriminalinis "veltėdžiavimo" apkalti

nimas ar administracinės pabaudos.
Sadūnaitę saugumas pirmą kartą suėmė 1974 m. už 

LKB KRONIKOS Nr. 11 perrašinėjimą. Ją nuteisė trim 
metam lagerio ir trim tremties už antisovietinę agita
ciją ir propagandą. Atlikus bausmę, ji 1980 m. sugrįžo į 
Lietuvą. '

Jau penkerius metus, nuo 1982 m., ji slpastėsi išveng
ti naujo arešto už savo įsitikinimus. Pirmoji dalis jos 
prisiminimų pasiekė Vakarus 1983 m. ir jau buvo atspaus
dinta įvairiomis kalbomis. Antroji dalis jos memurarų 
pasiekė Vakarus šiais metais. TRINITY COMMUNICA
TIONS leidykla, Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos rū-- 
pėsčiu, išleidžia jos memuarus anglų kalba šį mėnesį.
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XV BALTIEČIŲ VAKARAS 

PARLAMENTO RŪMUOSE 

OTTAWOJE 1987.1 V. 1.

Iš kairės: G. LAPIENĖ, H. LAPAS 
(iš Toronto),

G. ČAPKAUSKI ENĖ (Montreal i s),
D. DANIENĖ, J.V. DANYS (Ottawa), 
Silvija STAŠ KEVIČIENĖ, 
A. STAŠKEVIČIUS (Montrealis).

Mieli Broliai ir Seserys Kristuje!

Kiekvieną gėrio pasireiškimą mes instinktyviai sutin
kame su džiaugsmu - ne vien vidiniu pasigėrėjimu, bet 
dažnai leisdami tam džiaugsmui suspindėti ir išorėje. Kuo 
gėris yra didesnis, kuo jis mums brangesnis, tuo tyresnis 
yra ir mūsų džiaugsmas.

Nė viena religinė šventė nėra perpildyta tokiu šventu 
džiaugsmu, kaip Velykos. Juk nuo pradžios iki galo per 
visą Velykų liturgiją skamba tas vienas džiaugsmingas 
Aleliuja. Kunigų maldose visi himnai aidi džiaugsmo 
šūkiu: "Tai yra Viešpaties diena, džiaukimės ir linksminki- 
mėst joje".

Mes džiaugiamės švęsdami Kristaus gimimą - Sūnaus 
tapimą žmogumi. Tačiau tas mūsų kalėdinis džiaugsmas 
yra labiau vidinis, veržiąs mus giliau susimąstyti. Per 
Kalėdas mes jaučiamės priblokšti ir net apstulbinti tos 
nesuprantamos Dievo meilės žmogui. Kalėdų naktį gieda
me ne entuziastišką Aleliuja, bet - "Garbė Dievui aukšy- 
bėse ir ramybė geros valios žmonėms". Velykų džiaugsmas 
yra visiškai kitoks. Prieš prisikėlimą vykusi Kristaus 
kančia ir pažeminanti mirtis ant kryžiaus mus suartina 
su Kristumi, padeda pilniau išgyventi pagrindinę mūsų 
krikščioniškojo tikėjimo tiesą, kad Kristus yra ne tik mūsų 
Išganytojas, bet ir Brolis, kad jo gyvneimo kelias yra ir 
kiekvieno mūsų kelias - nuo gimimo iki pomirtinio išauKŠ 
tinimo dangaus garbėje.

Šis gilus įsitikinimas, kad Kristus savo kančia įprasmi
no mūsų gvenimo kančias ir savo mirtimi įveikė mirtį, o 
prisikėlimu kiekvienam užtikrino prisikėlimą, Velykinį 
Kristaus triumfą daro sykiu ir mūsų asmeniniu triumfu. 
Kas gali būti mums brangesnio, kas gali mumyse suža
dinti mumyse didesnį džiaugsmą, kaip žinojimas, pagrįs 
tas> paties Dievo užtikrinimu, Kad ir mes prisikelsime' 
lygiai garbingam ir amžinam gyvenimui, kaip Velykų rytą 
prisikėlė Kristus.

Be šio asmeninio džiaugsmo, mes išgyvename ir visos 
mūsų tautos viltingą prisikėlimo džiaugsmą. Lietuvių 
tauta, kaip ir kiekvienas mūsų asmeniškai, eina Kristaus 
pramintu Kryžiaus keliu: yra išjuokiamas tikėjimo prie
šų, apleidžiamas bailių petrų, išduodamas už šiltesnę vietą 
judų. Tauta kenčia, bet žengia drąsiai^ ir viltingai, nes 
žino, kad po Didžiojo Penktadienio išaušta džiaugsmingas 
Velykų rytas.

Šių metų savo ganytojiškame laiške tikintiesiems, 
Lietuvos vyskupai ir vyskupijų valdytojai rašo: "Džiau
giamės, kad daugėja subrendusių ir jaunų žmonių, aiškiai 
ir . gražiai išpažįstančių savo šventąjį tikėjimą, kad nema- 

' ža pavėlavusių ateina prie krikšto ir kitų sakramentų. 
Ypatingą paguodą mums, Bažnyčios vadovams, teikia ir 
gražias viltis žadina sąmoningos, doros ir vieningos jaunos 
katalikiškos šeimos".

1987 metų Velykų, švenčiamų Lietuvos Krikščionybės 
jubiliejiniais metais, džiaugsmas tepaliečia visą mūsų gy
venimą. Juk džiaugsmas yra lygiai užkrečiantis, kaip ir 
liūdesys. Jei mūsų džiaugsmas bus nuoširdus, paeinąs iš 
gilaus tikėjimo savo ir tautos laimingesne ateitimi, jį 
pajus ir nuliūdime bei beviltiškume gyvenantis, nuo Dievo 
nusigręžęs mūsų brolis tėvynėje bei išeivijoje.

Velykų šventėje sveikinu visus lietuvius pasaulyje, 
linkėdamas džiaugtis Kristaus prisikėlimo stebuklu, kuris 
įžiebia meilę, stiprina tikėjimą, ugdo viltį. Tegul Velykos 
kiekviename iš mūsų padvelkia tikru dvasiniu pavasariu!

Jūsų
Vyskupas Paulius A. Baltakis, O.F.M.

PRANEŠA ELTA:

LIETUVOS MOTINOS NEPRITARIA SOVIETŲ 
AGRESIJAI AFGANISTANE

Pareiškimas, pasirašytas Lietuviu Motinų vardu, 
nepritariantis Sovietu agresijai Afganistane, buvo patiek
tas praeitais metais oficialiam Sovietų Motinų Komite
tui. Pareiškimas buvo atspausdintas Lietuvos pogrindžio 
leidinyje "Aušra" nr. 51.

Šis pareiškimas buvo paskelbtas po to, kai 1985 
m.lvanka Antonov, motina Sergej Antonov'o - vie
no iš apkaltintųjų, dalyvavimu atentate prieš popiežių 
Joną Paulių II-ąjį - pasiuntė prašymų, kad jos sūnus bū
tų paleistas.

Lietuvių motinų pareiškime sakoma: "Labai daug 
Lietuvos sūnų niekada negrįžo iš Afganistano, jiems sve
timo krašto. Jie žudė nekaltus afganus ir jie taip pat 
nekalti žuvo: mūsų vaikai ne savanoriškai eina į tokią 
mirtį ir nesavanoriškai neša mirtį kitiems...

Komiteto narės, Sovietų, motinos, Jūs paskelbėte 
pareiškimą, reikalaujantį paleisti S. Antonov'ą... Kas ir 
kieno reikalaus, kad šimtai mūsų sūnų būtų sugrąžinti

EXCERPTS FROM A SPEECH BY THE HON.
DON MAZANKOWSKI , P.C., M.P.,
DEPUTY PRIME MINISTER
AT THE BALTIC EVENING, PARLIAMENT HILL, 
Ottawa, April 1, 1987.

KANADOS MINISTERIO PIRMININKO PAVADUOTOJO 
DON MAZANKOWSKI KALBA XV-tajame BALTIEČIŲ 
VAKARE, OTTAWOJE, 1987 m. balandžio mėn. 1 d.

Baltiečių Vakarų Kanados parlamento rūmuose pa
grindiniu kalbėtoju būna ministerių kabineto narys. Taip 
atstovaujama Kanados vyriausybė, ir todėl visos kalbos y- 
ra svarbios.

Šių metų kalbėtojas buvo Don Mazankowski, P.C., 
ministerio pirmininko Brian Mulroney pavaduotojas, kuris 
savo kalboje pabrėžė keletą baltiečiams svarbių klausimų, 
todėl spausdiname didesnę dalį jo kalbos.

I am delighted to be here with you this evening. 
The Baltic Night has always been one of the highlights 
of Parliament Hill.

As Parliamentarians we respect the high ideals and 
aspirations of the Baltic People.

We are reminded of the tragedy of oppression, 
persecution and suffering endured by your communities. 
VJe share the pain and heartbreak that is your history 
and we admire the continuing commitment to freedom and 
peace, a commitment that has stood firm against the 
heaviest of odds.

Throughout Canada's history, the heritage and 
ideals of many cultures h^ve b.e .ė n,;. rae.s h e d into our . 
social -and economic ,1 i f e, ,s Lrengjthep i.ijg, our Nation's 
fabric.

Today, our national identity is a multicultural 
one that reflects the contribution of all our 
communi ties.

Canadians of Baltic origin have been strong 
participants in Canada's development, and we are a much 
better society as a result of your contribution.

Our pioneers indeed had a bold vision of Canada. 
They laid a strong foundation for our country by 
ensuring that through our parliament, our courts and 
our traditions the principles of democracy were 
safeguarded.

Both within our borders and around the world, 
Canada has served the cause of freedom. Many Canadians 
have made’ the ultimate sacrifice to protect democracy. 
Through two world wars and other conflicts, many 
thousands have perished so that we can be free.

Today, we uphold that tradition through a strong 
membership in NATO and NORAD. As Prime Minister 
Mulroney has said, in the struggle between communism 
and freedom, Canada is not a neutral nation we are 
firmly aligned with the other western democracies, and 
in support of the common ideals of peace and freedom.

Since the second world war, the Warsaw Pact, led 
by the Soviet Union, has progressively built up and 
modernized the capabilities of huge armed forces, far 
exceeding what are required for legitimate purposes of 
defence. This build up poses a potential threat to 
world peace.

It is against such a background that our 
government is undertaking a major upgrading of Canadian 
defense capabilities, including the North Warning 
System. And it is against such a background that we 
have renewed our participation in NORAD.

Under our government Canada will remain a 
standard-bearer in the struggle for freedom.

To keep our nation strong and free, we have also 
spent much energy, and devotion to craft ouir 
institutions, laws, and practices. We take that 
example to international councils such as the United 
Nations and the conference or) security and .cooperation 
in Europe and we support strongly the Helsinki review 
process.

We have, for example, spoken out strongly against 
the Soviet invasion of Afghanistan with its parallels 
to what happened in the Baltic homelands.

Canada and the vast majority of nations have 
condemned this illegal and unjustified military act by 
the Soviet Union.

kai juos atidavėme Sovietų kariuomenei. Mes, motinos, 
dar vis laukiame savo vaikų, kurie turi žūti Afganistane. 
Sovietų moterys, Komiteto narės, ar jūs kada gedėjote 
savo sūnaus, mirusio nuo laisvę mylinčios tautos sūnaus 
rankos? Ar jūs nejautėte aido prakeikimų, ištartų afganų 
motinų, našlaičių ir visos jų nuniokotos žemės? Bet mes 
jautėme.

Todėl tad mes laukiame, žiūrėdamos į vieškelius, 
nes dar viliamės pamatyti savo sūnus grįžtant.

Mes net nežinome, kur jieškoti kritusių. Bent jų 
kapus kad galėtume aplankyti. Pagelbėkite mums surasti 
savo sūnus. Paleiskite juos, kad galėtų sugrįžti namo."

XV BALTIEČIŲ VAKARAS PARLAMENTO RŪMUOSE 1987.IV. 1. 
Pogrindinis kalbėtojas D. MAZANKOWSKI, Kanados ministerio pirm, 
pavaduotojas. Nuotr. J.V. Danio

As well, Canadė and many other nations have 
steadfastly refused to recognize the legitimacy of the 
Soviet annexation of the Baltic States.

Canada will never recognize the current 
authorities in. Latvia, Estonia and Lithuania so long as 
the wishes of the majority there remain unheeded. ' 
Injustices do not become legitimate through the passage 
of time or the march of armies.

We make no secret of our refusal to recognize in 
law the Soviet annexation. Canadian ministers or 
ambassadors do not travel to the Baltic States.

And we continue to recognize Estonia, Latvia and 
Lithuania as places of birth for Canadian passports and 
immigration documents.

In speaking to you tonight of freedom and justice, 
I must refer to the report of the Deschenes Commission 
of inquiry on war criminals. As you know the report 
has been released and the government has provided its 
response.

The report has been instrumental in removing 
wholesale guilt by accusation, guilt by insinuation, 
and guilt by association.

Allegations against many, many individuals were 
found groundless or were otherwise dismissed.

In the time available, Justice Deschenes was not 
able to complete his investigations in every instance 
and consequently some cases remain open, almost all 
require further investigation before any decision 
concerning possible action may be taken.

The problem of war criminals should, wherever 
possible, be dealt with here in Canada and every case 
must be resolved in a manner consistent with Canadian 
standards of law and evidence.

The government believes that obtaining evidence in 
accordance with Canadian procedures and with the 
additional safeguards recommended by Mr. Justice 
Deschenes, for use in Canadian courts under the 
scrutiny of~~Canadian judges, should guarantee F a i rness 
and justice for all concerned.

It is in this same spirit of fairness and basic 
human principles that Canada is justifiably proud of 
its record as a nation of hope, freedom and 
opportunity.

Together we have built a great country. We have 
brought together under one roof of nationhood, values 
and ideals from around the globe.

Whether by encouraging arms control negotiations, 
strengthening our commitment to NATO, working with the 
signatories of the Helsinki Final Act or welcoming the 
victims of oppression, Canada remains committed to 
pursuing international peace and freedom.

And through economic growth, social justice and 
cultural diversity, we can renew in Canada a spirit of 
opportunity.

Freedom and opportunity: upholding the democratic 
ideal and within it allowing each individual to achieve 
his or her full potential.

This is Canada's dream.

It is a dream we share together.

And a dream that can be fulfilled together if we 
seek it, as our forebears did, with energy, foresight, 
compassion and imagination.

V



Vienas iš geri au šiųjų pasaul io krepšininkų — Arvydas SABONIS, Kauno 
’’Žalgirio” komandos centras, su laimėtu aukso medaliu.

Nuotrauka iš E. Bulaičio archyvo.

KAUNO "ŽALGIRIS" VĖL 
ČEMPIONATO LAIMĖTOJAS

KAUNO "ŽALGIRIO" 
krepšininkai vėl tapo So
vietų Sąjungos krepšinio 
čempionais, tokiu būdu 
trečią kartą iš eilės lai
mėdami aukso medalius. 
Šį sezoną laimėjimas buvo 
gana sunkus, nes pirmeny
bių pradžioje ir pabaigoje 
reikėjo žaisti be savo stip
riausiojo ramsčio - vieno 
iš geriausių pasaulio krepši
ninkų- Arvydo Sabonio. To
dėl ši pergalė yra ypatin
gai džiugi , ką patvirtino 
apie 7 tūkstančiai lietuvių 
žiūrovų, kurie buvo nuvykę 
į Maskvą žiūrėti finalinių 
rungtynių su Maskvos CA
SK (Armijos) komanda,o taip 
pat ir daugiau negu 10 
tūkstančių tautiečių, atvy
kę į Kauno aerodromą pa
sitikti grįžtančių nugalėtojų 
iš Maskvos. Toks jų sutiki
mas čia, kaip sakoma, pra
lenkė bet kokias anksčiau 
matytas džiaugsmo de
monstracijas.

Reguliariose pirmenybė
se šį sezoną "Žalgiris" bu
vo antroje vietoje jpo CA
SK krepšininkų. Žalgirie
čiai buvo iškovoję 24 per
gales, o CASK - 29. Ne
maža rungtynių -kuomet 
jau buvo galima galvoti,kad 
bus įsitvirtinta II-oje vie
toje - (o to užteko pateki
mui į taip vadinamą super
finalą), "Žalgiris" žaidė be 
sužeistojo Sabonio, o taip 
pat ir be kitų gerųjų žai
dėjų, nes buvo norėta tau
soti jų jėgas finaliniams 
susitikimams.

Superfinalas prasidėjo 
Kaune kovo mėn.22 d. vie
tinėje sporto halėje, pasta
tytoje 1939 m. Europos 
krepšinio pirmenybėms. 
Šiame susitikime, kuriame 
nebežaidė Sabonis, sukovo- 
ta garbingai, tačiau vistiek 
pralaimėta stipriems mask
viečiams 81-92. Žalgirie
čiai šį kartą nedaug ką 
galėjo padaryti prieš Armi
jos komandą, kuri , susirin
kusi vienus iš geriausiųjų 
Sovietų Sąjungos žaidėjų 
iš visų respublikų, buvo 
neįveikiama.

Tada buvo persikelta 
antroms rungtynėms į Mask
vą, kur buvo rungtyniauja
ma kovo mėn. 24 d. "Žal
girio" vadovybė kreipėsi, 
kur tik galima, kad būtų 
leista žaisti jau gerokai 
susveikusiam Saboniui. Pra
leidus net 10 valandų so
vietiniame sporto komitete, 
pagaliau Saboniui buvo su
teikta teisė rungtyniauti, 
kuomet "Žalgirio" treneris 
Garastas prižadėjo jį pri
žiūrėti ir leisti jam rung
tynių metu pailsėti. Tad 
antrose rungtynėse jis aikš
tėje pasirodė tik 7-ją mi
nutę, o tada po kurio laiko 
buvo vėl pasodintas ant 
suolelio. Per tas 4 minutes, 
kuomet Sabonis sėdėjo ant 
suolelio, maskviečiai įmetė' 
19 taškų, o "Žalgiris" nė 
vieno. Tuomet jau buvo 
beveik tikimasi, kad lie
tuviai neatsigaus. Tačiau 
išėjo kitaip, ir žalgiriečiai 
išplėšė sunkų, bet pelnytą 
laimėjimą 70-67.

Taip prireikė trečiųjų 
rungtynių, kurios vyko taip 
pat Maskvoje, stebint 13- 
kai tūkstančių žiūrovų, ku
rių daugiau negu pusė buvo 
atvykusių iš Lietuvos. Šį 
kartą irgi buvo nelengva 
kovoti, tačiau žalgiriečiai 
jau geriau mėtė ir jų pa
stangos davė našesnių vai
sių. Likus kelioms sekun
dėms iki rungtynių pabai
gos,"Žalgiris" vedė trimis 
taškais, tačiau CASK toli
mu metimu išlygino. Tada 
prireikė pratęsimo, per ku
rį lietuviai laimėjo 10 taš
kų, o maskviečiai nė vieno 
Taip buvo laimėta 93-83.

Per šias Sovietų Sąjun
gos pirmenybes žalgirie
čiams reikėjo sužaisti net 
40 rungtynių įvairiuose
miestuose. Lygiagrečiai jie 
rungtyniavo Europos šalių 
čempionų taurės varžybose, 
kur turėjo 14 susitikimų, 
iš kurių 7 laimėjo. Lietu
viai buvo patekę į baigmi
nį šešetuką, kur laimėjo 
3 rungtynes, nugalėdami 
Ispanijos, Izraelio ir Prancū
zijos komandas. ( (eš.)

REMKIME KANADOS LIETUVIU FONDA ' C. U
Iki šiol šis fondas išleido per 350,000 dolerių 

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

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

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

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

St.W., Toronto, Ont. M6P 1A6 _
Šio Fondo šūkis:

S
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"Kapitalas Lietuvai, palūkanos -
lietuvybei išeivijoje!"

XXXVU-SIOS ŠIAURĖS AMERIKOS SPURTO ŽAIDYNĖS
Kaip jau ankžčiau buvo skelbta, XXXVII-sios S. Amerikos Lietuvių Sporto žaidynes 

vykdomos dvejose vietovėse:
1987 m. gep^ižes 9 d. Toronte bus pravestos 1987 m. A. lietuvių ledo ritulio, 

kSgliavimo (bowling) ir stalo teniso pirmenybes.
1987 m. gegužes 16-17 d«d., New Yorke įvyks 1987 m. 2. A. lietuvių krepšinio, tink

linio, Šachmatų, raketbolo ir plaukimo pirmenybes.
XXXVII-sios ŽAIDYNES TORONTE

ŠALFASS-gos Centro Valdybos pavedimu, Toronte vykstančias žaidynes vykdo Toronto 
Lietuvių Ledo Ritulio Klubas. Varžybų koordinatorius - Rimas Kuliavas.

liEDO RITULIO PIRMENYBES bus pravedamos tik vienoje vyrų klasėje, amžius neapribotas. 
Varžybos vyks Westwood Arena, Hwy 27, Toronto, Ont. Komandų skaičius ne^ribojamas.

Ledo ritulio varžybų registracija atliekama iki 1987 m» balandžio 25 d., pas ledo 
ritulio pirmenybių vadovų Rimų Kuliava,, 29/ Kennedy, Toronto, Ont. MčP 3C4~ 
Tel. (416^-766-2996. --

KEGLIAVIMO (Bowling) PIRMENYBĖS - individualines ir komandines, be "handicap”.
Individualines kegliavimo pirmenybes bus pravedamos vyrų ir moterų klasSse, neapri

boto amžiaus, be ^handicap". Dalyvių skaičius neapribojamas.
Komandinėse kegliavimo pirmenybėse, komandų sudaro 4 miSrios lyties žaidejai-jos. 

Pav. J vyrai ir viena moteris; 2 vyrai ir 2 moterys, ar 3 moterys ir vienas vyras.
Varžybose gali dalyvauti nedaugiau kaip 24 pirmiausia užsiregistravę komandos.
Kegliavimo varžybos vyks PLANTATION BOWLERAMA, 3429 Dundas St, W., Toronto, Ont. 

(apatiniame aukSte). Telef. (416)-239-3536.
Kegliavimo varžybų tvarka: gegužės 9 d., 10:30 AM - dalyvių registracija, 11:00 AM- 

komandines varžybos, 2;00 PM - individualines varžybos.
Kegliavimo pirmenybių dalyvių registracija atliekama iki 1987 m. balandžio 30 d., 

pas kegliavimo varžybų vadovę Audrų Danaitytę, 425 Mill Rd. Etobicoke, 0nt» M9C 1Ž2.
Telef. (416)-626-8994 namų, (416)-252-4639 darbo.'

STALO TENISO PIRMENYBĖS vyks Toronto Table Tennis Club, 60 Apex Ave., Toronto, Ont.
(vienas blokas į Šiaurę nūo~Dufferin ir Lawrence sankryžos).

Programa; Vienetai - vyrų, moterų, vyrų senjoru (1937 m. gimimo ir vyresnių), 
jaunių (1968 m. gim. ir jaunesnių) ir mergaičių (i960 m. gim. ir jaunesnių).

Dvejetai - vyrų, moterų ir miSrus. Komandinės - vyrų ir moterų.
Vyrų komandų sudaro 3 vieneto žaidėjai. Moterų — 2 vieneto žaidėjos ir vienas 

dvejetas.
Varžybų pradžia; šeštadieni,, gegužės mėn. 9, lO;0O vai, ryto, visoms klasėms.

Žaidėjų registracija - 9:00 vai. ryto.
Visi lietuviai stalo teniso žaidėjai kviečiami dalyvauti. Dalyvių registracija 

iki š. m. balandžio 30 d., pas stalo teniso varžybų vadovų Jonų Nešukaitį, šiuo adresu:
Jonas Nešukaitis, 235 Silver Birch Ave., Toronto, Ont, M4E 3L6. Tel. (416)-6gl-7798,

******************************************

KREPŠINIU Lietuvoj susidomėta 1919 m. Jo pradininkai 
buvo Steponas DARIUS ir Karolis DINEIKA. Pirmąją 
knygelę apie krepšinį išspausdino K. Dineika 1922 m., o 
vėliau ir St. Darius. Pirmosios krepšinio rungytnės Lietu
voje įvyko 1922 m., kai Kaune susitiko Kauno rinktinė su 
LFLS komanda. Jau 1923 m. Kaune buvo 18 vyrų ir 24 
moterų komandos. Krepšiniu pradėjo domėtis ir provincija 
Pirmosios tarpvalstybinės rungtynės Lietuva-Latvija įvyko 
1925 m. Rygoje. Latviai laimėjo 41:20. Lietuvos komandą 
sudarė: Sabaliauskas, Norvaiša, Balčiūnas, Kumpis, Heinin 
gas, Rakickas. 1926 m. buvo antros rungtynės su latviais 
Rygoje, kur šeimininkai laimėjo 47:12. Didesnę pažangą 
Lietuvoje krepšinis padarė 1934, kai Kaune buvo pastaty
ti Kūno Kultūros rūmai su tinkama krepšiniui sale. 1935 
m. vėl buvo sužaista su latviais Rygoje ir pralaimėta 
rekordiniu rezultatu 123:10. Lietuvos krepšinio koman
doms stigo trenerių ir patyrusių žaidėjų. Betgi amerikie
čiai lietuviai, įvairiomis progomis atvykę į Lietuvą, de
monstravo krepšinį ir paskatino jaunimą susidomėti šiuo 
žaidimu. Čia minėtini Kostas SAVICKAb ir J. KNAŠA.S, 
o vėliau iš Berlyno olimpinių žaidimų atvykęs Pranas

KOMUNISTINIO REŽIMO AUKOS
A.B.

"N.R.S" paskelbtoje žinutėje praeito liepos mėn. 
12 d. P. Nosenko visai teisingai pastebėjo padary
tą Jurijaus Mejer'io klaidą. J.Mejer'is "N.R.S." birželio 
mėnesį rašė, kad Sovietą Sąjungoje režimo auką buvo 
60 milijoną žmonią. Iš J.Kurganov'o 1981 m. paskelbto 
straipsnio "Trys skaitlinės", P. Nosenko randa, kad 1917- 
1959 m. komunistinio režimo auką būta 110 milijoną 
žmonią.

Mirusiojo profesoriaus J.A.Kurganov'o veikalas "S. 
S.S.R. tautybės ir rusą klausimas", remiantis įvairiais 
Sovietą Sąjungos šaltiniais, buvo išleistas 1961 m. Kny
goje autorius įrodo, kad 1926-1959 m. Sovietą Sąjunga 
nustojo 75 milijonų žmonią. J.A.Kurganov'o straipsnis 
pirmą kartą buvo paskelbtas "N.R.S." 1964 metais. Te
nai, turėdamas naują duomeną, profesorius apskaičiavo, 
kad auką butą 110 milijoną.

P.N o s e n k o laiške redakcijai rašo apie žuvi
mą "dešimčią milijoną ukrainiečiui,Maskvos organizuotais 
trimis badmečiais Ukrainoje ir Kubanėje: 1921-22, 1932- 
33, 1946-47.

1921-22 m. badas buvęs visoje šalyje, kaip pasek
mė ūkinės suirutės po kelerią metą pilietinio karo. 1932 
-33 metą baisiausias badas buvo organizuotas Stalino 
derlingiausiuose kraštuose. Badavo: Ukraina, Kubanė, 
Stavropolio kraštas, Rostovo teritorija, Vidurinis Pavol- 
gis ir Altajaus kraštas. Spaudoje buvo rašyta, kad tada 
Ukrainoje ir Kubanėje nuo bado mirė 7 milijonai, bet 
galimas daiktas, kad auką buvo ir daugiau.

Pastebėkime, kokios bado pasekmės kituose rajo
nuose:

Stavropolio krašte ir Rostovo teritorijoje 1926 
m.buvo 4.145.000 gyventoją, 1939 m.- 4.657.000. Skai
čiuojant, kad prieauglis buvo 1.7%, 1926-39 metais prie
auglis turėjo būti 928.000, taigi iš viso gyventoją turėjo 
būti 5.073.000. Reiškia žuvo 416.000 žmonią-

Viduriniame Pavolgyje: Volgogrado, Saratovo ir 
Uljanovsko teritorijose 1926 m. gyventoją buvo 5.541.000 
1939 m.- 5.231.000. To laikotarpio prieauglis - 1.368.000 
taigi 1939 m.turėjo būti 6.609.000, iš tą skaitlinią ma
tome, kad žuvo 1.678.000.

Altajaus krašte 1926 m.- 2.586.000 gyventoją, 1939 
m.- 2.387.000. To laiko prieauglis galėjo būti 581.000, 
t.y. 1939 m. turėjo būti 3.167.000. Matome, kad buvo 
žuvusią 780.000 žmonią. Šie minėti kraštai 1926-1939

ŠALFAS SĄJUNGOS CENTRO VALDYBA

LUBINAS. Jų patarimai ir darbas pradėjo formuoti tikrą
jį krepšinio žaidimą. 1936 m. Kaune viešėjo Latvijos 
rinktinė, kuri laimėjo 31:10. Latviai tuo metu turėjo 
Europos meistro vardą (1935 Ženevoj). 1936 m. Kaune 
įvyko ir pirmosios tarpvalstybinės rungtynės su Estija. 
Estai laimėjo 30:11. 1937 m. nygoje įvykusiose rungtynėse 
Latvija-Lietuva Lietuvos komanda tepralaimėjo tik 41:29. 
Tais pat metais Rygoje latviai suruošė II Europos pirme
nybes. Lietuvos rinktinė savo sudėtį sustiprino amerikie
čiais lietuviais KRIAUČIŪNU, TAiuZŪNU bei ŽUKU. 
Pirmose rungtynėse Lietuva nugalėjo Italiją 22:20. Tai 
pirmasis tarpvalstybinis Lietuvos laimėjimas. Lietuvos 
rinktinę suoare: Talzūnas, Puzinauskas, Žukas, Kriaučiū
nas, Baltrūnas. Kitų valstybių komandas nugalėjo tokiais 
rezultatais: Estiją 20:15, Egiptą 21-7, Lenkiją 32:25 ir 
baigmėje, po dramatines kovos, Italiją 24:23. Lietuva, 
nepatyrusi pralaimėjimo, tapo naujuoju krepšinio meistru. 
1939.V.22-28 Kaune buvo įvykdytos III Europos krepšinio 
pirmenybės. Šiam reikalui Kaune buvo pastatyta speciali 
halė, kurioje tilpo 12,000 žiūrovų. Lietuvos kr. vėl išgyve
no naują laimėjimą - Lietuva antrą kartą liko Europos 
meistru. /i§ Lietuvių Enciklopedijos,XII t./

'v ▼ ▼▼ ▼ ▼ 'V”V' w ’’r
m. nustojo 2.874.000, tai beveik triją milijoną.

Prievartinė kolektyvizacija, "buožią" ir panašaus 
elemento trėmimai, žiaurus teroras ir negirdėto iki to 
laiko masto badas- buvo tos priežastys, dėl kurią žuvo 
milijonai gyventoją.

Nustatyti tikslą žuvusiąją skaičią dėl kolektyviza
cijos, bado, teroro ir kitą priežasčių yra negalima. Visi 
šias priežastis liečią dokumentai randasi archyvuose, ku
rie prieinami tik komunistą Olimpo asmenims.

Vienok, retkarčiais apie turėtus žmonią nuostolius 
šiokios tokios žinios su dalele tiesos pasirodo Sovietinėje 
spaudoje. 1982 m. statistikos metraštyje, išleistame 
Maskvoje rašoma, kad 1939 m. Sovietą Sąjungoje buvo 
190.7 milijonai gyventoją, o 1950 metais - 178.5 milijo
no. (Šios skaitlinės minimos ir kituose valstybiniuose do
kumentuose). Taip dideli žmonią nuostoliai aiškinami gau
siais karo meto nuostoliais. Tiesioginiai žuvusią karių 
ir civilių gyventoją karo eigoje su vokiečiais ir jų sąjun
gininkais buvo virš 20 milijonų. Netiesioginės priežastys, 
kaip gimdymą sumažėjimas, padidėjęs mirtingumas ma
tomai skaičiuojamas keliom dešimtim milijoną žmonią.

Nemėginsime šiame rašinyje peržiūrinėti ir patiks
linti keletos dešimčią milijoną žuvusiąją skaičiaus, bet 
tik pagal turimas žinias 1939-1950 metais žuvo 51 mili
jonas Sovietą Sąjungos piliečių."

Savo laišką redakcijai P. Nosenko baigia taip, kad 
atrodo, kad vien tik ukrainiečiai turėjo neįtikinamą sumą, 
auką- 55 milijonus, anot emigrantą spaudos ir J-Kurganov'o, 
Bet žemiau duodama statistika to neparodo.

Iš viso Ukrainoje buvo gyventoją: 1920 m.- 26.4 
milijonai, 1926- 29.5 mil., 1939 m.- 40.5 mil., 1950 m. 
-36.6 mil., 1951 m. - 37.2 mik, 1956 m.- 39.77 mik, 
1959 m.- 41.9 mik, 1974 - 49.8 mik ir 1983 m. sausio 
mėn. 1 d.- 50,-5 mik

Iš ją ukrainiečių buvo : 1926 m.- 31.2 mik, 1939 
m.- 28.1 mik, 1959 m.- 37.3 mik, 1979 m.- 42.3 mik 
dabartiniuose rubežiuose t.y., skaičiuojant ir prijungtose 
vakarinėse teritorijose.

1926 - 1939 m. kraštas prarado 9.9% žmonią,1959 
-1979 m. priaugo 13.7%. Iš čia patiektą davinių matyti, 
kad 1917-1956 m.laike minėti 55 mikžuvusių ukrainiečitį 
yra padaugintas skaičius.

Visos Sovietą Sąjunigos tautos nuo 1917 metą iki 
pat šią dieną turi didžiulius nuostolius. Už tai visa atsa
komybė tenka Sovietą Sąjungos komunistą partijai.

Iš "Novoje Russkoje Slbvo" vertė J.A.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS
Vincas Mykolaitis-Putinas

SVEIKINU ŽEMĘ

Sveikinu drėgną pavasario žemę! 
Iš sniego ir ledo pakilusią, 
Dienovidžio saulėj atšilusią, 
Gyvenimo laimei atbundančią, 
Laimėjimų viltimis gundančią - 
Sveikinu žemę!

Kalneliais ir slėnių dirvonais 
Pavasario vėjai plasnoja 
Ir šilo pušiniais vargonais 
Gegužio simfoniją groja. 
O aš įsklausęs žengiu 
To saulėto kelio vingiu 
Per juodžemį, smėlį ir molį - 
į tolį, į tolį, į tolį 
Ir, mėlyną erdvę apglėbdamas, 
Sveikinu žemę.

Prasmekite dumblo klanai, 
Amžinai, amžinai, amžinai! 
Jau liūnai ir balų klampynė 
Žole ir žiedais apsipynę, 
Jau šaknys gelmėn įsirausę, 
O pumpurus rasos nuprausta. 
Saulėlydžių žaros vėlyvos, 
Ir soduose kvapnios alyvos, 
Ir dirvose vešlūs žiemkenčiai 
Pavasario šilumą švenčia.

Sveikinu stropų artoją, 
Kur pasėliui dirvą vagoja, - 
Sveikinu molį ir smėlį, 
Ir skambų dangaus vyturėlį, 
Ir kryžkelės baltą ramunę, 
Ir svyrančio beržo viršūnę. 
Aguonų liepsnelėm pražystančią - 
Sveikinu žemę!

Motiejus Valančius 
ŠVENTINIMAS VELYKŲ

Senovėj, didžiajai nedėliai baigiantis, kelios dešimtys 
jaunikaičių, it kareiviai apsidariusių, su kalavijais ir šau
dyklėmis sergėdavo grabą viešpaties Kristaus. Tiems 
bestypsant, valandai praėjus, paskirtas vyresnysis vienam 
liepė būgną mušti, žirkliojo į bažnyčią ir pakeitė sargybą. 
Taip darė kas valandą lig pat Kristui iš numirusių nepri- 
sikeliant. Velykų rytą, kunigams su žmonėmis tris sykius 
aplink bažnyčią einant, tie patys vaikinai, į eilę paskaidy
ti, šaudė iš šaudyklių atvejų atvejais. Dar Velykų rytą 
vienas vaikiukas, bjauriai apsidaręs, burną uždengęs juoda 
liečyna, užbrukęs už juostos juodvarnį negyvą ir varną, 
prikergęs arklio kaukuolę ir netuščią plėčką, skrajojo, 
vartaliojos po šventorių ir miestelį, žmones stebinčius 
paišė ir gainiojo, žodžiu kalbant, biaurojos it netikęs. U 
tai dėl to, kad išreikštų velnią, per atsikėlusį Krislų 
pergalėtą, verkiantį, nežinantį, ką bedaryti. Tą negerą

w u o i i a s
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buvo ne tik Laimos širdy, bet ir aptemdintame, žvaigž
džių antklode apdengtame mieste. Aprimo ir siaubu per
lietos moteriškės, nuvargintos sielvarto ir praėjusios die
nos įvykių. Budinti slaugė nevykusiai kovojo su snauduliu. 
Miegojo miestas, tik jūros bangos vienodai šniokštė ir 
vilgfno krantus.

Giedra diena, tik sparnuotais debesėliais pasipuo
šęs dangus ir radijo bangomis pranešami artimi priešo 
junginių praslinkimai nedavė gyventojams jokios vilties. 
Tačiau tauta, šimtmečiais auklėta prie drausmės ir 
tvarkos, nesiraukydami pareigingai dirbo pavestus darbus, 
lyg tai būtų lankoje šieno pjovimas. Komandos, suside
dančios iš netinkamų karui,persenusių ar invalidų žmonių, 
tvarkė gatvių valymų, lavonų rinkimų ir kitus darbus, 
įjungiant kur tik po ranka nutvėrus, pajėgesnius bėglius 
iš Rytų. Jokių priekaištų dėl darbo neturėdami, tik liūd
numui nuo savęs nuvyti, koliojo savo priešus, siųsdami 
jiems prakeikimus ir grasindami baisiais atkeršijančiais 
ginklais. Kažin kaip tokiais, rodos, kritiškais momentais, 
- jie neburnojo savų vadų, bet nepamesdami galvos, 
vykdė, kas jiems buvo pavesta ar įsakyta.

Po pusryčių Laima gavo leidimų išeiti į gatvę, 
nes su vertėjo pagalba pasisakė norinti susitikti matytus 
tautiečius. Jai išėjus, prie griuvėsių jau dirbo daugiau 
kaip šimtinė visokių žmonių. Jie buvo suskirstyti grupe
lėmis. Nespėjus gerai apsidairyti, prie jos priėjo vaka
rykščiai lietuviai.

- Jau daugumų apžvalgėme,- linksmai tiesdamas 
rankų Laimai, sveikinosi aukštasis, pasivadinęs Gediminu 
Narbutu. -Neblogas senukas, tas mūsų prižiūrėtojas, at
leido visai valandai. Žinoma, pamelavau, sakiau, kad se
serį noriu susitikti. Antrasis nedrųsiai stovėjo kiek toliau.

- Tai jūs irgi nežinote, kur jūsų namiškiai?
- Visai nieko apie juos nežinome, nes mus pagrie

bė, sukišo į sunkvežimius, ir į stotį! Pirmoji stotis ir bu
vo ši, kur mus nuo kitų atskyrė ir atvežė į Šį surinkimo 
punktų.

- Ar neteko matyti ar girdėti apie mano brolį 
Vladų Baltušį?

- Čia pas mus tai tikrai tokio nėra. Laisvai į 
miestų dar neteko ir nosies iškišti. Nieko nežinome, kų 
su mumis toliau darys. Vieni kalba, kad veš j frontų, 
kiti, kad kitokiems darbams.

Nieko kito nepatyrusi, Laima atsisveikino ir nusku
bėjo.

Gydytojas tik po dviejų dienų galėjo Laimų apžiū
rėti ir padaryti galutinų sprendimų. Per tų laikų ji pasi
ruošė visam kam, lyg ir užmiršdama buvusių kelionėje 
nelaimę. Prisiminė jos motinos kadaise pasakymų, kad 
viskų galima atitaisyti ir atpirkti kaltes, kokios jos be
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pramonį vyskupas Jūzupas Giedraitis 22 d. gegužės 1812 
m. būtinai išnovijo.

Žemaičiai, sekdami seną paprotį, per Velykas budi 
Kristaus mirusio, tai yra, per kiaurą nektį nemiegodami, 
gieda bažnyčiose ir meldžias lig pat išauštant. Vyskupui 
Jūzupui ir tas paprotys buvo nepatikęs, todėl 28 d. gegu
žės 1813 m. įsakė klebonams, kad nebleistų žmonėms 
per visą naktį jausti. Vienok nei klebonai, nei žmonės 
tame dalyke vyskupo nepaklausė ir mūsų gadynėj budi, 
kaip budėję, per kiaurą naktį.
*** Metuose 1807 Šakynoj vienas pasigėręs vaikis, Velykų 
rytą bešaudydamas, taip peršovė staibį kunigo Jūzupo 
Bucevyčios, jog tas lig amžiaus galo būtinai nebišgijo.

/Iš "RAŠTAI", II t. /

Elena J u c i ū t ė

VELYKOS KALĖJIME

....... Jautėme, kad jau pavasaris, kad žydi miškuose ži
buoklės, krūmai pasipuošę pavasariniais "katinėliais"; il
gėjomės tų visų pavasario grožybių, kurios mums čia 
buvo atimtos.-

Bet mes vistiek Velykoms turėjome žibuoklių ir 
"katinėlių",- pačios pasidarėme. Suminkėme gerų gabalų 
tos juodos tešlos, iš kurios rožantėlius darydavome. Vie
na mūsų turėjo vatinį švarkelį su gera vata. Iš tos vati
nės išpešėme vatos ir padarėme "katinėlius". Juos prilip- 
dėme prie šakelių, padarytų iš tos juodos tešlos. Išėjo 
visai panašios krūmų šakelės su "katinėliais".

Pasidarėme ir keletu žibuoklių iš popieriaus nuo 
degtukų dėžutės. Viena pusė dėžutės buvo aplipdyta mė
lynu popieriumi, žibuoklių spalvos, o kitoje pusėje buvo 
geltonas popierius. Nulupome tų mėlynų popierių ir iš 
jo plėšte išplėšėme žibuoklių vainiklapius. Geltono po
pieriaus gabaliukų sumuturiuotų dėjome žiedo viduryje, 
aplink - mėlynus vainiklapius, siūlu aprišome ir išėjo 
kaip, gyvi žibuoklių žiedeliai. Lapeliams neturėjome žalio 
popieriaus.

Iš čiužinių sudėstėme "sofų", apdengėme antklode. 
Sudėjome pagalvėles ant "sofos", uždangstėme kuo turė
jome. Tiko čia ir mano degtukų padarytieji rankdarbiai, 
užklojome ant pagalvėlių, atrodė, kaip išsiuvinėtos. Šen 
bei ten padėstėme "katinėlių" su žibuoklėmis.

Taip šventiškai pasipuošusios, Velykų rytų meldė
mės. Staiga atsidarė durų langelis, dežūruojanti lietuviš
kai sušuko:

- Kur gavote gėles?
Sakėme, kad čia padarytos, bet ji netikėjo, įsakė 

atnešti prie langelio parodyti. Kai atnešėme, apžiūrėjo 
- nieko nebesakė, atidavė atgal. Mums tai buvo lygu 
pagyrimui, kad mūsų "menų" palaikė tikromis gėlėmis. 
Dabar jos mums dar gražesnės atrodė. Susirūpinome, kad 
jų iš mūsų neatimtų, pagailėjo mums to mažo džiaugsmo. 
Jautėme, kad durų akutė nuolatos braška, kad ne ta 
viena prižiūrėtoja į mūsų "turtų" žvalgosi. Tačiau niekas 
nieko neatėmė. O kai grįžome iš pasivaikščiojimo, pa
matėme prie mūsų durų daugiau prižiūrėtojų, pro durų 
langelį į mūsų kamerų žiūrinčių.

Tai buvo mums komplimentas už šventiškų pasi- 

būtų, darbu ir malda. Taip ji pasiryžo įsijungti į pana
šius gelbėjimo vienetus, kaip tie sutikti vyrukai dirbo: 
atsiliepti į šaukiančius pagalbos tarp užgriautų namų. 
Nuo jos neatsitraukė ir mintys apie Vytukų. Ji žinojo, 
kad jis yra šiame krašte, kur bombų kruša tapo kasdie
nybe. Gal šaukiasi pagalbos, arba kuris kitas vaikelis, 
palikęs prie negyvos motinos be vandens, maisto ir oro?

Vėlai popietyje gydytojas su vertėjo pagalba smul
kiai apklausinėje Laimų ir gavęs į kiekvienų klausimų 
tinkamus atsakymus, dar pavartęs turimus popierius, pri
minė Laimai, kad su ja važiavęs vyras- ar giminaitis- 
buvo vietoje užmuštas. Tas žinias suteikęs kartu važia
vęs puskarininkis Schulz. Žuvusiojo kuprinė prijungta 
kartu su Laimos. Gydytojas dar užklausė, kur ji norinti 
važiuoti ir ar turi šiame krašte giminių ar gerų pažįsta
mų. Laima ramiai paaiškino, kad buvo susitarusi susitik
ti brolį Tilžėje, bet nelaimei ištikus, ji nežino, kur jis 
dabar galėtų būti. Pabrėždama, pridėjo:

- Daktare, aš esu pasiruošusi stoti į eiles tų, ku
rie gelbsti užgriautuosius ir sužeistuosius. Esu baigusi 
pirmosios pagalbos kursus. Kuprinę paimsiu. Širdingai 
dėkoju jums ir Seselėms, slaugėms, nes jos buvo man 
labai geros.

Gydytojas, barbindamas į stalų pirštais, tylėjo ir 
tik po kurio laiko, nežiūrėdamas į Laimų, pasakė:

- Esi laisva ir gali daryti, kų nori ir vykti, kur 
nori. Tik primenu, kad buvai susirgusi labai aštriu nervų, 
sukrėtimu ir mano pageidavimas,kad nuo panašių pavojų,, 
kokius esi pergyvenusi, kiek galima toliau atsitrauktu
me!.

- Ar daug reiškia, daktare, vienos mergaitės gy
vybe, kada tūkstančiai moterų ir vaikų rūsiuose šaukiasi 
pagalbos?

Gydytojas daugiau nieko nebeatsake, tik priminė, 
kad rytojaus dienų turi galutinai apsispręsti, į kur išra
šyti kelionės įsakymų ir palinkėjo viso geriausio.

Laima gavo dienai ramesnį kambarį poilsiui prieš 
kelionę.

Nors Laima iš gydytojo išėjo laisva ir paguosta, 
tikrumoje pasijuto labai vieniša ir visų apleista. Kur va
žiuoti? Ko pirmiausiai tvertis: ar brolio jieškoti, ar sū
naus? Gal reikėtų Alberto kapų aplankyti? Paskutiniųjų 
mintį tuojau atmetė, nes tai galima būtų ir vėliau pa
daryti. Nutarė pirmiausiai jieškoti brolio. Jį radus' ar 
neradus, įsijungti j darbų ir apsistojus, pradėti teirautis 
apie sūnų. Likusią dienos dalį ji slankiojo gretimose gat
vėse, vengdama nutolti, bet labai trokšdama dar kartų 
susitikti matytus lietuvius. Vaikščiojusi visų dienų, galų 
gale įpuolė į anksčiau buvusių neviltį ir kartu labai iš
vargo. Artėjant vakarui ir grįžtant į savo kambarį, pasi
juto visai išsekusi ir vos kojas vilkdama, protarpiais pail
sėdama, užlipo plačiais laiptais. Budinti slaugė jų nuvedė 
į siaurutį, trečiame aukšte kambarį, kuriame buvo tik 
keturios moterys. Ant jai skirtos lovos jau buvo atneš
tos dvi kuprinės. Abejingai pažvelgusi į nepažįstamas 
moteriškes, ištarusi vos girdimai pasveikinimų, pripuolė 
prie kuprinių ir prapliupo ašaromis. Nė viena ten esan-

puošimų, bet geriau, kad niekas nežiūrinėtų, kad netruk
dytų mums pasimelsti.

"Per Tavo Šventų Prisikėlimų...prikelk mus, Vieš
patie, iš to baisaus sapno...Argi tai gali būti tikrovė? 
Velykų diena, džiaugsmo diena...O mes neturime teisės 
pasilipti ant neaukštų narų ir pažvelgti pro langų, pažiū
rėti, ar nesirodo žaluma medžių viršūnėse... Mes norime 
giedoti, bet mums uždrausta, negalima triukšmauti kalė
jime...J is yra perpildytas su kaupu, bet jame turi būti 
tyla, kad atrodytų, lyg čia nieko nėra. Kildavo abejonės., 
ar begieda ir mūsų bažnyčiose "Linksma diena mums 
nušvito"...Turbūt vistiek dar gieda...iš įpročio, ne iš šir
dies...Ar begali kam būti linksma? Juk mažai belikę šir
džių be įsmeigto kalavijo...Kam tėvas, kam vyras, kam 
brolis nužudytas, kam sesuo kalėjime, kam išvežti, kam 
miške mirties belaukia; kam jau mirę ar dingę be žinios.

Meldėmės už gyvus ir mirusius, žinomus ir neži
nomus, pažįstamus ir nepažįstamus. Jautėme, kad tie, 
kurie prisimena mus prieš Velykas, nepamiršta mūsų ir 
Velykų rytų... Visos kalbėjo apie savo namiškius, visos 
buvo namie kų nors iš artimųjų palikusios. Aš tylėjau - 
mano kambarėlis liko užanspauduotas. Jei gyvos mano 
mama ir sesuo, jos tikrai mane prisimena. Bet kur jos, 
ar išliko gyvos karo audroje?...

Taip praslinko mums 1949 metų Velykos, be 
linksmo Aleliuja, po užraktais ir sargų žvilgsniais gar
siajame Lukiškių kalėjime Vilniuje.

/ Iš "PĖDOS MIRTIES ZONOJE" / 

čių moteriškių jos neramino, nes matyt, buvo pačios tų 
patį pergyvenusios ir žinojo, kad išsiverkus, žymiai leng
viau. Jai aprimus, viena moteriškių priėjo, pasiūlė puo
dukų kavos, švelniai paglostė jos galvų ir pasitraukė. 
Laima, apglėbusi kuprines, tūnojo taip ilgų laikų. Galų 
gale staiga atidarė Alberto kuprinę ir greitai vėl jų už
darė. Atsivertus garbanas nuo veido, pradėjo tyliai raus
tis kuprinėje. Išsiėmusi iš jos mažytę užrašų knygelę, 
sklaidė jų, stebėdamasi, kaip Albertas buvo surašęs kelio
nės kryptis, būsimų planų vykdymų, rado ir Žemaičių 
šeimos vardus, miesto pavadinimų ir galop, pastabų, kad 
dvigubiniame kuprinės dugne yra paslėpti pinigai ir kiti 
priedai. "Pasiruošęs buvo mano Albertukas gyventi",- gal
vojo ji, "ir tikrai mane mylėjo..."

Po neramaus miego, rytų pasijuto daugiau išvar
gusi, kaip kad eidama gulti. Po pusryčių nuėjo į raštinę 
ir gavo leidimų netrukdomai važiuoti į Vokietijos gilumą. 
Per vertėjų išsikalbėjo apie savo kelionės maršrutų ir 
gavo patarimų užsikabinti ant krūtines vardų miesto, 
į kurį norėjo važiuoti. Pirmiausia nutarė keliauti į 
Gruenbergų, susirasti Žemaičių šeimų su jos sūnum. Abie
jų kuprinių reikalingiausius daiktus sudėjo į Alberto kup
rinę, čia pat palikdama jo baltinius ir kitus drabužius. 
Buvo nutarusi tai atiduoti matytiems lietuviams,bet ne
buvo kada daugiau jų jieškoti. Albertas buvo jai anks
čiau davęs pluoštą markių, todėl kuprinės, dvigubo dugno 
turinio ji visai nesistengė sužinoti.

Pasiguosdama, kad ji jau išmoko keletu žodžių 
vokiškai, prisisegė kortelę su miesto vardu, o prieš jai 
išeinant, prie jos prisijungė iš to paties namo viena jau
na moteriškė, kuri gerai žinojo ne tik reikiamų geležin
kelio stotį, bet ir apylinkę. Ji važiavo Į priešingų pusę, 
bet parodė Laimai vietų, kur ji turėjo laukti savo trau
kinio.

Stotis, palyginamai, buvo mažai apdaužyta. Prie
statas pusiau sugriautas. Lentomis užkalta kiaurymė, o 
ant lentų didelėmis raidėmis buvo užrašas, kurį Laima 
išskaitė ir džiaugėsi, kad jau nemažai žino.- Skelbimas 
ant išgriautos mūro sienos aiškiai lindo į akis: "Ratai 
turi riedėti į pergalę". Nesvarbu, kad kraštas virsta griu
vėsiais, bet ta nutolusi pergalė dar vis švaistėsi bukapro
čių vaizduotėje. Tų užrašų didelėmis raidėmis buvo ir 
daugiau. Vienoje vietoje buvo nupiešta didžiulė ausis ir 
apačioje jos perspėjami keliaujantieji, kad "Priešas klau
sosi mūsų". Dar žemiau didžiulis jau laiko nurudintas 
skelbimas, kuriame kūdikiai su vystyklinėmis kelnaitėmis “ 
rankose didžiuliais plaktukais, statė laivų Parašas, dar 
labiau apdriskęs, skelbė: "Skubėkite, mažyčiai, mūsų po
vandeniniai pritrūko taikinių".

Laima įsijungė į daugėjančių keleivių eilę ir galų 
gale traukinys, pūsdamas garus,riedėjo į Gruenbergo pu
sę. Aiški kelionės kryptis ir pasiryžimas sutvirtino Lai
mų ir nuovargio nebejautė. Užsikabinusi ant turėklo, ji 
sekė apylinkes. "Važiuoju aplankyti savo sūnaus",- per- 
liedavo jų mintis.

Keleivių buvo tiek prisigrūdę,kad apie atsisėdimų 
nebuvo kų ir pagalvoti; džiaugeisi, kad gali abiems ko
joms stovėti ant grindų. Prieaušris jau rausvai dažė a- 
pylinkes. Laimai reikalinga stotelė buvo prisiplojusi prie 
žemės. Išlipus, stotyje žmonių dar nesimatė, kaip ir dide
liame užpakaliniame kieme. Ji pastebėjo skubotai praei
nant tarnautojus ilgoje siauroje patalpoje. Kiek palauku
si, pastebėjo atskubančiu su ryšulėliais moteriškę. Jai 
sustojus ir pasidėjus naštas, atsiprašinėdama priėjo Lai
ma, norėdama pasiteirauti, bet moteris, lyg bijodama, 
pradėjo trauktis nuo jos ir patodė į toliau esančias duris. 
Laima nedrųsiai pasibeldė, niekam neatsakius,-dar kartai. 
Duryse pasirodė uniformuotas vyras. Sumišusi, atsipraši
nėdama, Laima pradėjo dėlioti išmoktus žodžius, kad 
jieško iš Lietuvos atvykusio tarnautojo. Jis jų pavedė 
prie ilgo suolo ir rankos judesiais pakvietė sėstis. Dingo 
duryse triukšmingai užtrenkdamas. Netrukus duryse pasi
rodė kitas vyriškis, kuris priėjęs prie Laimos, prakalbo 
lietuviškai:

- Budėtojas pranešė, kad manęs laukianti kažkokia 
lietuvaitė.

- Taip, aš esu iš Lietuvos - atsakė Laima ir tuo
jau pat užsidengė veidų rankomis, nes viskas, kas jau 
ilgų laikų buvo pas jų užgniaužta, išsiveržė ašaromis. 
Tautietis ramindamas, nuėmė nuo jos pečių pritvirtintų 
kuprinę.

- Verkimas čia nieko nepadės. Vokiečiai verkian
čių negaili, jie mano, kad karo metu tai nereikalingas 
sielos parodymas. Labai gaila, bet aš jūsų nepažįstu.

- Aš irgi jūsų nepažįstu, bet jieškau moteriškės
buvusios Motuzienės, kuri dabar ištekėjusi už Žemaičio, 
kurio aš irgi nepažįstu, tik gerai žinau jo žmonų,- ištarė 
Laima. ( bus daugiau )

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA

Kalniečiai - vienas iš didžiausią naujų Kauno gyvenamųjų mikro
rajonų .Tik vis neaišku, kodėl butų reikia laukti po 10 ir daugiau metu...

esame moraliai tvirti, 
draugiški, visuomenininkai, 
kupini iniciatyvos, visaip 

* 3 kaip tinkami turistinei 
į"• kelionei į užsienį.

■m - Įdomu, kaip tikrins 
JĮ psichiatras? - pasidomėjo 
■Z mano maratono partneris.

kiek- Gali paklausti, 
višta turi kojy.

- Višta koją?...- 
siai išraudo žmogus.- 
riausiai keturias

įvykius.
kalbama apie 

Apsaugos Minis- 
įvestą gydymo

"didysis" bro-
kad 
pa-

• Pagirtinas "Ironišką Re
portažą" skyrius " Literatū
ros ir Mend' žurnale, Ne
tik pavyzdingai, gyvai ir 
šmaikščiai parašytas, bet 
svarbiausiai - tikrai pažan
gus,nes galy gale atvires
nis, gvildenant kasdieninio 
gyvenimo

J ame 
Sveikatos 
■terijos
tvarką. Mat,
lis vis dar įsitikinęs, 
"mažesniuosius" reikia 
mokyti, prižiūrėti, pa
kontroliuoti, pabarti
1.1.
"...Prisiklausius šneką, 

kaip naudinga sužinoti, 
kad esi sveikas, kai kam 
gali taip ir atrodyti, tik 
jokiu budu ne sveikam. Kū
nu ir protu sveikas žmo
gus pats į polikliniką neis. 
Ko ten porą dieną stum
dytis eilėse darbo ar savo

brangaus laisvalaikio metu. 
Tačiau gydytojams įsakyta 
vykdyti planus, ir jie vyk
do. Stojant į darbą, va
žiuojant į sanatoriją, ki
tur, mus pagriebia visuo
tinė dispanserizacija.

- Ką jūs manote apie 
tai?-klausiu penkiasdešimt 
ketveriy mėty inžinieriy.

Mes abu dusdami skuo- 
džiame į psichoneurologi
nį dispanserį gauti patvir
tinimo, kad nesame bepro
čiai. Mat reikia pažymėji
mo: tėvynėje gali būti 
protingas, o užsienyje jau 
kvailas. Tai, kad jis vy
riausias inžinierius, o aš 
gydytoja, kad abu penke
rius metus nesame sirgę, 
dar nieko nesako. Nesvar
bu ir kad darboviečiy va
dovybė, visuomeninės or
ganizacijos parašė gražias 
charakteristikas, liudijan
čias, kad mes (artėdami 
prie šešiasdešimtmečio)

tam-
Tik- 

Aišku, 
keturias. Kaipgi ji stovėtų.r 
Tik žmogus, per darbą 
išlaisvinęs viršutines galū
nes ir tapęs pasaulio vieš
pačiu...- nustėro, pamatęs 
pievelėje vaikščiojančią 
varną. Gėdinga, bet žmo
gus, kuriantis sudėtingą 
elektroninę techniką, "pro
tingąsias " mašinas, nepa
stebėjo, kiek višta turi 
kojy. Jam to nereikia.

-Nesikrimskite,- rami
nu,- nieko neklaus.

Neklausė. Mergaitė 
nė nemirktelėjusi parašė 
pažymėjimus, kad"nestovi- 
me įskaitoje", ir mudu 
vėl nulėkėm į polikliniką- 

"pristatyti, pažymėti, 
gauti..."

- Mano nuomone,- pa
sakė atsisveikindamas ke
lionės draugas, - vaikščio
jant taip be reikalo, leng
va pavirsti ligoniu.

"...-Sveikatos apsaugos 
ministerija savo siunčiamą 
raštą 
perpus, 
narni 
bet
pasigriebiama 
sąjunginės

srautą sumažino 
įsakymais gąsdin- 

popieriy rinkėjai, 
jy...nemažėja. Aklai 

kiekviena
Sveikatos ap-

INKILAI VARNĖNAMS IR KREGŽDĖMS
Nors inkilus keldavo ir tebekelia visuose kraštuo

se įvairiems paukščiams, apie juos žmonės nedaug ką 
žino. Lietuvoje, mažas būdamas, esu girdėjęs, kad suka
lei dėžutę, padarei kokią nors skylę ir paukščiai apsigy
vens. Deja, taip lengvai paukščiai neapsigyvendavo nei 
Lietuvoje, nei, tuo labiau, čia neapsigyvena. Kodėl? Pir
miausiai, inkilai turi būti atitinkamu išmatavimą kiek
vienos rūšies paukščiui. Antra, jie turi būti iškelti ati
tinkamoje aukštumoje ir taip, kad visokie priešai (katės, 
voverys) ir net kiti paukščiai (ypač žvirbliai) tą inkilą 
neužimtu arba neišplėštą.

Šį kartą teminėsime inkilus kregždėms (jos čia 
vadinamos Tree Swallows), nes tiktai šios inkiluose įsi
rengia lizdus. Jos yra melsvai juodos, su balta krūtinėle.

Daugiabučiuose inkiluose gyvena viena tik paukš
čiu rūšis- didžiosios kregždės, vadinamos Purple arba 
Blue Martin. Šios yra gana kaprizingos ir ne kiekvieną, 
kad ir puikiausiai padarytą daugiabutį inkilą pasirenka. 
Ypač, jei kvadratinės mylios plote yra daugiau inkilą. 
Šios kregždės yra visos juodos ir nelabai patrauklios.

Mažosios, baltakrūtininės kregždutės apsigyvens 
tiktai tokiuose inkiluose, kurie bus brėžinyje nurodytą 
išmatavimą. Ypač svarbu, kad skylutė butą lį" diametro. 
Jeigu bus didesnė, gali apsigyventi voverys, arba varnė
nai kregždes išvys. Lieka žvirbliai, kuriuos, deja, norin-
čiam kregždžią, teks nuvaikyti. Vienas paprastas meto
das: pasigaminus medinį kamštį, su lazdele pakelti iki 
inkilo ir juo užkišti skylę. Tai reikia daryti ypač dvi 
pirmąsias savaites, kai kregždės dar lizdą nekrauna, o 
tiktai lanko inkilus iš ryto ir vakare; tuo laiku kamštį 
nuimti. Dienos metu, jei paliksite inkilus neuždarytus, 
į juos garantuotai susineš lizdus žvirbliai ir kregždes 
lengvai nugalės.

Labai svarbu taip pat tuos inkilus iškelti maždaug 
8-12 pėdą aukštyje ant kietos lazdos ar metalinio vamz
džio, kad prie inkilo nepriliptą katės ar voverys. Jei ka
lama prie medžią, geriau inkilus būtą pakabinti nuo ša
kos arba metalinio kampainio. Gera vieta yra namo sie
na, jei ji saugi nuo kačią ir voverių.

Įsidėmėtina taip pat, kad inkilai turi būti kiekvie
ną rudenį išvalomi ir arba uždengiami plastikiniu mai
šu, arba nuimami, kad neapsigyventy juose nepageidauja
mi sutvėrimai( voverys ar žvirbliai). Kažkada Lietuvoje 
girdėtas mitas, kad lizdą nereikia liesti, galioja tiktai
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ARBA SKAMBINK MUMS:

saugos ministerijos reko- 
mendacija. Ir štai kas da- • t - •
rosi: 18-tą valandą pasku- \Xt* Į Į J*z 1I
tiniais autobusais į kai- r f* I
mus išvažinėja paskutiniai 
pacientai, o mūšy gydyto
jai kiurkso poliklinikoje 
iki 20 valandos- gal kas 
ateis? Nors tokius galėtą 
priimti budintys ligoninės 
gydytojai, o rytinėmis va
landomis, esant didžiau
siam žmoniy srautui, ligo
niai priversti laukti, nes 
nespėjame jy priimti. Pa
keisti darbo valandas?... 
Būty patogu žemdirbiams. 
Ir mes neskubėdami galė
tume geriau apžiūrėti li
gonius, juos išklausyti. 
Negalima. Mat yra toks 
sąjunginės Sveikatos ap
saugos ministerijos nuro
dymas. Keista: parduotu
vės darbo laiką nustato 
vietinė valdžia, o polikli
nikos - jau sostinėje.(T.y. 
Vilniuje ? Ar t.y. Mask
voje? "NL")

Kai rašo "sostinėje" - 
tai turėty reikšti Vilniuje, 
nes šis pasikalbėjimas 
vyksta su Lazdijy rajono 
vyr. gydytoju, Vistik žino
me, kad tokią "tvarką" ra
miausiai nustato ir nusta
tė "sostiniy sostinė"...

• PRANIUKAS PRAMANIŪ- 
GAS. Sigitas Geda. Eilėraš
čiai mažiesiems.
1986 m., 37

Vilnius, 
psi.,40.000 egz.

KALBOTYROS
25-tame lei-

• LIETUVIŲ 
KLAUSIMAI, 
dinio tome- lietuviu kalbos 
sintaksės tyrinėjimai. Vil
nius, 1986 m,,242 psl.,8.000 
egz.

... Kregždės inkilo įėjimo diametras - lygiai lį colio. 
Vidaus išmatavimas- lygiai 5"x5". Skylė nuo dugno gali 

Up ? iki 4 colių. Stogas, jei jums labiau patinka, 
ga i būti ir ne toks, kaip brėžinyje parodytas (šis leng
viausiai padaromas), bet trikampis. Įsidėmėtina, kad visų 
inkilą visiems paukščiams skylė turi būti apskrita.

Jeigu norite, kad šį pavasarį apsigyventą kregždės 
ir varnėnai jūsą inkiluose, reikia juos kelti jau dabar, 
varbu taip pat įsidėmėti: nekelkit varnėno inkilo perar- 

ti kregždžią inkilo: paukščiai savo teritoriją gina. Kregž- 
ią inkilus galite kelti apie 8-10 pėdą vieną nuo kito. 

Paprastai kregždės yra taikios kaimynės.
Vėliau parašysime ir apie kitą paukščią inkilus, 

e ite brėžinius ir - laimingo, linksmo ir paukštingo pa
vasario linki - , - „ , - i_ _____  J ūsą Paukštininkas
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perėjimo metu. Paukščiams išskridus, visus inkilus reikia 
pagrindinai išvalyti. Kregždės tikrai nešvariuose inkiluose 
neapsigyvens. Todėl svarbu, kad kiekvieną inkilą būtą 
galima atidaryti. Čia parodytasai brėžinys nurodo atke
liamą stogą, bet galima padaryti ir išimamą dugnelį, 
išgręžus tris skylutes ir į jas įkišus didesnėmis galvomis 
vinutes. Vinutes ištraukus, dugnas lengvai išsiims. Taip 
pat reikia padaryti abiejuose inkilo šonuose po tris ma
žas skylutes, kad įeitą inkilan šviežio oro ir šiek tiek 
šviesos. Laktelę pridėti prie skylės iš lauko pusės, ma
žytę ir keturkampę, tik kad kregždė galėtą lengviau įsi
kabinti koją nagais. Lazdelės geriau nedėti, nes ja pasi
naudoja žvirbliai ir kitokie priešai. Labai svarbu viduj 
inkilo, po skyle taip pat prikalti mažą laktelę, kad ma
žieji paukščiukai lengviau galėtą išlipti iš inkilo ir ją 
tėvai galėtą lengviau gintis nuo užpuolėją. Grindyse rei
kia išgręžti S mažas skylutes drenažui.

Varnėnams retai kas šiame krašte kala ir kelia 
inkilus, nes jie laikomi nevidonais. Mūsą žmonės betgi 
iš seno sentimento varnėnus (arba šnekučius, dar svetim- 
kalbiškai vadinamus "špokais") mėgsta. Jie dailiai švilpi
niuoja ir dėl namo perdaug reikalavimą neturi. Svarbu 
tik teisingi išmatavimai. Atskiro brėžinio nededame, nes 
varnėną inkilas gali būti lygiai toks pat, kaip kregždėm 
skirtasis, tiktai daug didesnis. Štai varnėną inkilo išma
tavimai: inkilo vidus - 6"x6"; skylės diametras- 2"; inki
lo visas aukštis apie 16"; apskritosios įeinamosios skylės 
aukštis nuo grindą - 12"; pats inkilas turi būti įkeltas 
virš 10-ties pėdą aukštyje. (Tuo tarpu kregždės inkilo 
išmatavimai turi būti labai tikslūs ir padaryti taip, kaip 
nurodyta brėžinyje ).
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toronto

Nuotrauka A. Januso
Pianistė R. LAMPSATYTĖ ir smuikinink as M. KOLLARS (viduryje) su koncerto rėmėjais i 

svečiais L. Namuose, kovo 22 d.,1987. Nuotrauka A. Januso

Lietuvių Namų Žinios
V. Kulnys

• Balandžio 11 ir 12 d.d. 
Lietuvių Namuose įvyko 
VIII-oji LITHPEX pašto 
ženklų paroda, paruošta 
Toronto Lietuvių Filatelistų 
Draugijos, kuriai vadovauja 
Povilas Barbatavičius. Be 
vietinių filatelistų dar tur
tingus rinkinius išstatė sve
čiai iš New Yorko, Chica-

gos ir Philadelphijos.
Pirma premija paskirta 

N.Peterson už nepriklauso
mos Lietuvos oro pašto 
ženklų rinkinį.

Įdomus rinkinys ' buvo 
dr. Kudirkos. Tai 1919 m. 
Raseinių apskrities pašto 
ženklai. E.Norton iš Phila
delphijos išstatė pašto

ženklų rinkinį iš 1939 m. 
Klaipėdos Krašto užgrobi
mo istorijos, kuomet vokie
čių paštas naudojo lietuviš
kus ženklus ir lietuviškus 
antspaudus, o vėliau nau
dojo vokiškus ženklus ir 
lietuviškus antspaudus.

Paroda domėjosi dauge
lis Toronto kanadiečių fila
telistų. Šių meniškai sutvar
kytų parodų ypač pagyvino 
filatelistų dalyvavimas iš 
JAV-bių. Kor.

— rri'J -1- - LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS
MOKA:

6 % vt 90 dienų,term. indė). 
6/6% uf Uinčn.term. indėlius
7 % vf I m term, indėlius 
7 % už 2 in. term, indėlius 
7% % už 3 m. term. Indėlius 
7)6% už GIC 1 m. garantuoti

investavimo pažymėjimai
7)6% už pensijų planą

(variable rate)
7/6%. už 1 m. term, pensijų planą 
7)6% už pensijų fondą - RRIF 

(variame rate)
6/4% už specialią taup. s-tą
6 % už taupymo s-tas

5/4-6% kasd. palūkanų sąskaita 
534% už čekių s-tas (dep.)

IM A :
už asmenines 

paskolas nuo.... 1014%
už nekilnojamo turto 

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ................... 9)6%
2 metų .................. 9)4%
3 metų ..................  10 %1
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų ....... 814%
(variable rate)

AK T Y V Al VI RŠ_58 MILIJONŲ DOLERIŲ

Asmenines paskolas duodame Iki $65,000 Ir mortglčius Iki 75% įkai
noto tui lo. Visų narių gyvybe apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2 VūU. Asmenines paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$15,000 Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los (tine of Credit) ir antrieji mortgičlai.

KASOS l.U 1ND0S: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nūn Ii) iki t v?! pu piety; ketvirtadieniais ir penktadieniais —
ihui Ui •. >1. > ,te iki 8 ui inkaro, šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. 
t>v putu ibi i uspjucio menesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪS I INE. Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West.
Tele (eitai: 532-8723 Toronto, Ontario

;r 532-1149 M6P1A6

7) V 'C SKOLINKIS PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

TUIDN i U LIETUVIŲ 
’ KREDITO KOOPERATYVE PARAMA

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

AKTYVAI VIRŠ 33 MILIJONŲ DOLERIŲ
KASOS VALANDOS: M0KA

Pirmadieniais 9.30-3;30 = 
Antradieniais 9.30-3.30 s 
Trečiadieniais 9.30-3.30 E 
Ketvirtadieniais 9.30-8.00 = 
Penktadieniais 9-30 -8.00 = 
šeštadieniais 9.00-1.00 s 
Sekmadieniais 9.00-12.30 § 

DUODA PASKOLAS: I
z

90—179 d. termin. ind........6 %
180—364 d. termin. ind........6)6%
Term, indėlius 1 metų,........7 %
Term, indei ius 2 metų....... .7 %
Term, indėlius 3 metu ......7/4% 
GIC — 1 m. (met. pal.) ......... „7)6%
GIC— 1 m. (mėn pal.) ....... 7)4%
RRSP ir RRIF (pen si josi,...7)6% 
RRSP 1 metų, term............ ■ 7/6%
Spec. taup. s—tų.... ......... 6)4 %
T aupomqi q s—tq.................. 6 %
Kasd. taupymo s—tq  ........6 %
Depo zity —čeki y s-tq...3-6 %

asmenines nuo .............. 10)6%
mprtglčlus 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). DrOudtiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydi iki $2,000 ir asm'enines paskolos iki $10,000. 
Parduodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės 
Čekius (travelers cheques). Neimam mokesčio už ižraiytus 
čekius bei apmokamas įvairias sąskaitos. MUSŲ TIKSLAS- 

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS I

6 psl.

Dr. A. BUDRECKAS skaito paskaita : “Istoriografiniai 
veikalai anglu kalboje apie Lietuva“ 1987. 3. 7 Lie
tuviu Namuose Toronte. Abi nuotraukos V. Kulnie

bos vadovėlio pradedan
tiems neakivaizdiniam mo
kymuisi vadovėlio. Ji baigė

» Balandžio 12 d., 3:30 
v.p.p. įvyko supažindinimas 
su dr. D.Ralio knyga "Cho
sen People". Dalyvavo su 
pranešimais prof. R.Vašto- 
kas, A.Gurevičius ir Alg.Pa- 
cevičius.

Renginį ruošė Kanados 
Lietuvių Žurnalistų Sųjunga, 
pirmininkaujant Jonui Va
ranavičiui.

Dalyvavo apie 300 klau
sytojų. Pranešimai ir gyvos 
diskusijos tęsėsi beveik 3 
valandas. Kor.

latcagoĮ

AUDRA KUBILIŪTĖ

SIEK TIEK APIE AUTORĘ 
DEBIUTANTE

Audra KUBILIŪTĖ 1986 
m. viduryje debiutavusi su 
savo knyga jaunimui "Ne
paprasti Įvykiai Aštuoniolik
toje Gatvėje" (žiūr. "NL" 
praeitą nr.) pasižymėjo ir 
toliau aktyviai veikia lie
tuviškajame gyvenime. Ji 
buvo lituanistikos studentė 
UICC,viena iš dviejų auto
rių PLB Švietimo Komisi
jos remiamo lietuvių kal-

Pedagoginio Instituto trejų 
metų kursų ir parašė diplo
minį darbų tema "Keturios 
žymios moterys Lietuvos 
istorijoje". Yra baigusi Chi- 
cagos Aukšt. Lituanistinę 
Mokyklų.

Lietuvių Jaunimo Sų- 
jungoje buvo tarybos nare, 
taip pat atstove IV-tajam 
Jaunimo Kongrese. Šalia 
to, priklausė Emilijos Saka- 
dolskienes Kanklių Ansamb
liui, šoko "Švyturio" Tauti
nių Šokių Grupėje.

Visa ta lietuviškoji 
veikla nesumenkino jos at- 
siekimų ir profesinėje sri
tyje. Baigiant Illinois Uni
versiteto studijas Chicagoje 
iškilmingose metų užbai
gimo iškilmėse pirmų kartat 
žodį tarti buvo išrinkta 
lietuvė ir pirmų kartų in
žinerijos fakulteto studen- 
tas-tė. Jos profesija "Engi
neering Management" ir 
pasižymėjo kaip gera stu
dentė ir gera vadovė. Pri
klausė visai eilei studentų 
organizacijų, kaip "Profe- 
sional Engineering Socie
ties Council", atstovė Mo
terų Inžinierių Organizaci
jos, UICC senatorė ir buvo 
išrinkta gauti pažymėjimų 
"Circle Student Service 
Award".

Ji yra gavusi magistro 
laipsnį biznio administra
cijos srityje, kiek laiko 
dirbo JAV pietuose, North 
Carolina ir Kentucky ir 
pusmetį Milane, Italijoje.

Jos debiutinė minima 
knyga buvo sutikta Jauni
mo Centre. K.

© PREMIJŲ ĮTEIKI
MO ŠVENTĖ, jau spetintoji 
vyko Chicagos Jaunimo 
Centre balandžio mėn. 4 
d.

Šventė buvo puikiai or
ganizuojama Kultūros Ta
rybos p-kės Ingridos Bub
lienės ir padėjėjų, sklan
džiai pravesta ir visuomenės 
labai nuoširdžiai ir teigia
mai įvertinta.

Buvo pagerbti penki 
laureatai: B.Brazdžionis,
Alb.Elskus,, F.Strolia, Jur
gis Blekaitis ir žurnalistas 
kun. J.Prunskis.

Po oficialiosios dalies 
nuotaikingų programų atli
ko ANTRAS KAIMAS.

jfflajbžfioa ILietutootf Jfonfcatf
217 Bedbrook Ave.,MONTREAL-WEST, Que., Canada H4 
Canada H4X 1S2

MAŽOSIOS LIETUVOS FONDAS
Per pirmuosius š.m. mėnesius gautos šios aukos: 

$500.-: Leopoldas Balsys (papildė savo įnašą iki $1,030.- 
$100.-: A. Tamošaitienė, adv. A. Puteris, M. ir A. Paulai- 
čiaį, V. ir L. Norvaiša-Giriniai, A.D. Jankūnas, Vikto
ras Petraitis, G. Purvins iš Australijos ir G. Jocienė; 
$50.-: V. Garnelienė (papildė iki $100.-), dr. Henrikas 
Nagys (papildė iki $100.-), A. Langienė;
$30.-: P. Jankauskas;
$25.-: G. Maurušaitytė, J.ir Pr. Baltuoniai, G. Kaulienė; 
$20.-: dr. D. Andrulionis, Rūta Žugaraitė, V. Morkūnienė 
iš Australijos, O. Gailiūnaitė, H. Bendiks, Nevardinė 
auka;
$10.-: Endrius Žilius iš V.Vokietijos, D. Gintas iš Angli
jos, Ed. Gumbelis, Alain Stankė, VI. Šaltmiras (papildė 
iki $20.-).

_Viso per pirmąjį metų ketvirtį suaukota $1,725.- 
Nuoširdi padėka visiems aukotojams. Fondo Valdyba

Fondo sąskaita PaRaMOJ: Nr. 8032

Lydija POCIENĖ LN Vyrų Būrelio 
Dešimtmečio minėjimo vakare 
skaito savo jumoristinę poemą.

ADVERTISING REVIEW BOARD FOR THE 
GOVERNMENT OF ONTARIO
ETNINĖ AGENTŪRA PASKIRTA TREČIOS KALBOS 
SPAUDAI, RADIJUI IR TELEVIZIJAI

Queen's Park, Toronto (Toronto Etnic-Ad Ine.) gavo 
paskyrimą, kaip pirma etninė agentūra (Agency-of-Reeorčį! 
kuri koordinuos visus Ontario valdžios skelbimus trečios 
kalbos spaudoje, radijoję ir televizijoje.

Prieš Ethnic/AD agentūros paskyrimą, visi spaudos, radijo 
ir televizijos skelbimai ėjo per centrinę valstybinę agen
tūrą McKim Advertising Ltd. McKim ir toliau koordinuos 
visus angliškus ir prancūziškus skelbimus Ontario provin
cijoje.

Valstybinių Skelbimų Peržiūros Komiteto pirmininkas, p. 
G. Campbell McDonald pabrėžė, kad Ethnic/AD agentūra 
buvo~ išrinkta iš 10 agentūrų, kurios dalyvavo konkurse 
dėl šios vietos.

Konkurso sąlygos buvo paskelbtos 1986 metų gegužės 
mėnesį. 19 agentūrų pareiškė norą dalyvauti. Po pirmo
sios peržiūros 10 agentūrų buvo išrinkta tolesniam įverti
nimui, kurio eigoje išliko tik pusė kandidatų. 1986 m. 
gruodžio mėn. 5-kios agentūros buvo pakviestos prista
tyti planus prieš valstybinę komisiją tolesniam tinkamų - 
mo įvertinimui.

Dabartiniu metu valstybė naudoja, kaip bendravimo prie
mones, beveik 160 etninių spaudos leidinių 36 kalbomis, 
bei radijo ir televizijos programas, kadangi Ontario gy
ventojų dalis, kurie kalba savo gimtąja kalba, vis didėja. 
Šiuo metu valdžia skiria beveik $900,000 trečiosios kai — 
bos skelbimų išlaidoms.
"Ethnic/AD agentūra turi 12 metų patirties trečios kal
bos bendravimo srityje, todėl ši agentūra turi priemones, 
reikalingas sėkmingam bedradarbiavimui su visais etni
niais spaudos leidiniais, radijo ir televizijos laidomis, ne 
tik kas liečia skelbimus, bet ir surandant palankias kai
nas įdėti skelbimams", - pareiškė p. McDonald.

"Taip pat svarbu, kad naujoji etininė agentūra palaikys 
pastovius ryšius su ministerijomis ir jų kūrybinėmis jėgo
mis. Ethnic/AD agentūros specialistai kurs skelbimus, 
kurie perduos tikslią ir naudingą informaciją specifinei 
etininei grupei tos grupės gimtąja kalba", - pasakė p. 
McDonald.

Ethnic/AD agentūra buvo įkurta 1974 metais. Jos įkūrė
jai yra Alfredo Rizza di Sardi, prezidentas ir jo žmona, 
Nelda Lopez-Rizza di Sardi, pavaduotoja. Nuo pat pra
džios šios agentūros specializacija buvo etninė spauda, 
radijo ir televizijos laidos.

Agentūros darbuotojai turi patirties ne tik tiesioginiuose 
vertimuose, bet ir "kūrybiniuose" vertimuose, kur skel
bimo informacija yra pritaikyta tam tikrai visuomenei.

Ethnic/AD naudoja kompiuterizuotą raidžių rinkimą vi
soms kalboms, išskyrus kiniečių, gudzarati, hindu, pun- 
džabi ir urdu. Tokiu budu, ši agentūra gali paruošti skel
bimus beveik visomis kalbomis pagal užsakymą, kurie 
gali eiti tiesiai į spaustuvę.

Šiuo metodu galima greitai ir nebrangiai pasiekti klien
tus, kurių gimtoji kalba yra ne anglų ir ne prancūzų.

P. McDonald pareiškė, kad Ethnic/AD sutartis galioja 
trims metams, pradedant nuo 1987 m. balandžio 1 d. 
Kaip ir McKim, agentūra turės reguliariai atsiskaityti 
Valstybiniam Skelbimų Peržiūros Komitetui.

*****

Dėl daugiau informacijos prašau skambinti: Alfredo Rizza 
di Sardi (416) 961-6116; Nelda Lopez-Rizza di Sardi 
(416) 961-6116

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

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

SKAMBINKITE tel.; 487-5591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



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:
indėliu* (P.C.A.) .......5 %
santaupas ...................... 5.25%
ka*d. p ai ūk an. uz sant5. % 
term, indėlius 1 m. .... 7.25% 
term, i'-dėlius 3 m........8.50%
reg. pensijų fondo......6. %
90 dienę indėlius........ 6. %
( minimum $ 5.000) 
Reg. pensijų 1 m. ..7.25%

MILIJONUS DOLERIU
IMAME UŽ: 
nekiln. turto pask. 9% 
asmenines paskolas! 1.25 % 
Nemokamos pilnos Čekiu 
patarnavimas
Nemokama narių gyvybė* 
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.

floridą
GINTARO PARODA IR 
KONCERTAS

Lietuvos Dukterų Drau
gijos St. Petersburgo sky
riaus gražus kultūrinis 
renginys, įvykęs kovo mėn. 
25 d. lietuvių klubo salėje 
susidėjo iš dviejų dalių: 
gintarų parodos ir koncer
tinės dalies.

Gintarų paroda buvo 
suruošta mažojoje klubo sa
lėje. Punktualiai 4 vai. 
p.p. S. Vaškienė perskaitė 
M. Andriejauskienės, L.D. 
Draugijos St. Petersburgo 
skyriaus pirmininkės, para
šytą atidaromąjį žodį ir 
pakvietė D. Maekialienę 
plačiau pakalbėti apie gin
tarus. Prelegentė įdomiai 
ir turiningai nupasakojo 
apie gintaro atsiradimą 
amžių bėgyje, gržiai į- 
pindama mūsų poetų sukur
tus poezijos posmus apie 
Baltijos auksą - gintarą. 
Tada buvo atidarytos mažo
sios salės durys ir gausi 
publika pradėjo parodos ap
žiūrą. Gintarų paroda pa
sižymėjo eksponatų gausu
mu, jų įdomiu išdėstymu 
ir gražiu bei skoningu su
tvarkymu.

5 vai. p.p. visi buvo 
paprašyti užimti vietas di
džiojoje klubo salėje kon
certinei daliai, kurią suda- 
darė skyriaus sekretorė K. 
Gaižauskienė ir pakvietė 
čia viešinčią centro valdy
bos pirmininkę S. Paulio- 
nienę tarti kelis sveikini - 
mo žodžius. Viešnia pasi
džiaugė skyriaus augimu, 
jautriu žodžiu pasveikino 
skyrių ir pirmininkę M. 
Andriejauskienę apdovanojo 
gražiu korsažu.

bu šio vakaro soliste 
Audrone Simonaityte-Gai- 
žiūniene klausytojus supa-

žindino S. Vaškienė.
Pirmoje savo koncerto 

dalyje solistė padainavo 4 
lietuvių liaudies dainas A. 
Račiūno, S. Šimkaus, J. 
Karoso ir V. Klovos. To
liau sekė .A. Bražinsko, B. 
Dvariono ir V. Barkausko 
kompozicijos. Pirmoji dalis 
buvo baigta VeroniKos 
rauda iš operos "Pasken
duolė" - fnuz. V. Baumilo, 
žodžiai J. Mikšytės ir P. 
Keidošiaus.

Po pertraukos, antrąją 
koncerto dalį solistė pradė
jo su Leonoros arija iš 
Verdi operos "La Forza 
del Destuno". Toliau sekė 
keturios Franz Schubert ir 
dvi Edward Grieg kompo
zicijos. Publikai prašant, 
solistė dar padaindvo - A-r 
Raudonikio "Švelnumas". 
Solistei pasigėrėtinai akom
panavo Margareth Douglas. 
Solistė ir akompanijatorė 
rengėjų buvo apdovanotos 
gėlėmis, palydėtos publikos 
aplodismentais ir nuošir
džiu K. Gaižauskienės padė
kos žodžiu.

Audronę Simonaitytę - 
Gaižiūnienę mes čia girdė
jome primų kartų. Jau su 
pirmąja daina užmegztas 
šiltas kontaktas tarp solis
tės ir publikos tęsėsi per 
visą koncertą. Jos pasirink
tos, ypač pirmosios dalies, 
kai kurios dainos čia buvo 
girdimos pirmą kartą 
įdomios ir naujos, atliktos 
su gražiu įsijautimu.

į koncertą atsilankė 
arti, 300 ’ žmonių. Jie visi 
buvo pavaišinti Lietuvos 
Dukterų paruoštais sumuš
tiniais, pyragais ir kavute.

įdomu pažymėti, kad 
Audronės mama p. Simo- 
naitienė, įvairių gyvenimo 
sūkurių blaškyta, dabar 
gyvenanti St. Petersburge, 
savo dukrą dainuojant ko- 
certe girdėjo tik pirmą 
kartą.

VALYKLA
SPECIALYBES:

• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE)
• zomSas
495-90e AVENUE* LaSalle
365-1 1 43

7661 A CENTRALE* LaSalle 

2955 ALLARD, Ville Emard
766-2667

1987.IV. 16

• Lietuvių evangelikų pa
maldos su bendra išpažinti
mi ir šv. Vakariene įvyko 
balandžio mėn. 16 d.,
Didįjį Ketvirtadienį, 11 
vai., ryto Our Savior baž
nyčioje. Pamaldas laikė 
kun. dr. Eugenijus GerulL. 
Vargonavo muz. Albertas 
Mateika. Giedojo jo vado
vaujamas Vyrų oktetas.

e Algirdas GUSTAITIS, pa
sižymėjęs žurnalistas ir 
autorius , gyvena Los An- 
geles.Žėmiau dedama iš
trauka yra iš jo knygos 
"TIKROJI LIETUVA":

/1514 m.rugsėjo mėn.8 
d.Lietuvos kariuomenei va
dovavęs Didysis Lietuvos 
Etmonas Konstantinas Ost- 
ragiškis prie Oršos sumušė 
žymiai didesnę Maskvos 
kariuomenę. Žuvo apie 30.000 rusų, 
lietuviai nelaisvėn paėmė
apie 1.500 bajorų, daug kitokių rusų. Kautynėse atimtas 
vėliavas atgabeno į Vilnių. Europa buvo nustebinta Lie
tuvos laimėjimu./.

“AUDRA" TRAVEL 
CORPORATION 

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
1

12 dienų lietuvių kalbos kursai jaunimui 
Lietuvoje nuo liepos 6-22 — kaina $1979 kan.

❖ 
Kelionių į Lietuvą išvykimo datos:

Gegužės 8 Birželio 29 Rugsėjo 6
Gegužės 21 Liepos 9 Rugsėjo 3
Gegužės 28 Liepos 17 Rugsėjo 17
Birželio 8 Rugpjūčio 6 Spalio 26

ORO LINIJOS - Air France”, “Aeroflot”, “JAT”, “Finnair”. 
Šių metų naujienos: Klaipėda ir Palanga - 3, 4, 5 dienos, 

Kaunas -2,3 dienos, Panevėžys - 1 diena 
Kelionės 5-7 dienom į Lietuvą sutvarkomos individualiai 

pagal norimą maršrutą, pageidaujamu laiku.

KELIONĖ I ROMA - BIRŽELIO 24 - LIEPOS 2 » b

Smulkesnių informacijų teiraukitės mūsų įstaigoje nuo pirmadienio 
iki penktadienio nuo 9.30 ryto iki 17.00 vakaro, šeštadienį nuo 

11 v. ryto iki 14.00 v.p.p. šiuo adresu:
2100 Bloor St. W., Toronto, Ont., Canada, M6S 1M7

Tek (416) 769-2500 arba (416) 769-8077
Telex 06-986766 TOR

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2559030

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS !

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

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

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

Tol. 533-3531
1551 Bloor St. W. 
Toronto, om. 
M6P lA5

Sol. V. Povilonio Trio, kurie atliks programa NL Spaudos Baliuje.

Sup ažindinimo su K ANT ATOS autori ai s popietėje .
muz. A. Stankevičius, KANTATOS iniciatorė Seselė Palmira 
ir poetas Henrikas Nagys. Nu°tr- Mickaus

"NL" RĖMĖJO PRENUMERATA ATSIUNTĖ:
J .Baron, St. Vyšniauskas,Mrs. J. J.Skalandžiūnaitė- 

Grzes, L.Šimonelis, J.Kisiūnas, M.Krauza, J. Karka, P. 
Galdikas, V.Pilkauskas, J.Nevardauskas, A.Balčiūnas, K. 
Lukošius, K.Galdikas, K.Balčiūnas, St.Jankauskienė;

RĖMĖJO PRENUMERATĄ IR AUKĄ:
E. Paunksnienė - $25;

PRENUMERATĄ IR AUKĄ:
V.Peteraitis - $40,- A.Žitkienė (USA) - $25,- VI.

Janušauskas - $l;

AUKOS:
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO UNIJA- $200

VISIEMS - nuoširdus AČIŪ.' "NL"

PARDUODAMAS SKLYPaS

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

GUY 
RICHARD 
ROOFER---- -COUVREUR

7725 George LaSalle 
Geriausias patarėja* ir darbo atlikėjas stogodengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviam* patarnauta. 
Darba atlieka sqlininaai ;r prieinamomis kainom! s.
Stogo' dengimui ar tai 'r ui skambinkite : 364-1470

I
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ŠOKIAMS GROS

ĮĖJIMAS. $10.00 
JAUNIMUI : $6.00

NEPRIKLAUSOMOS

SPAUDOS BALIUS
ruošiamas

Aušros Vartų parapijos salėje
1465 rue de Sfeve, Montreal.

PROGRAMOJE:-Sol. Vaclovo POVILONIO TRIO, iš Toronto

LIETUVOS1

v .

I ITAC MONTREALIO LIETUVIŲ
LI i AO 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 S 600,000.

MOKA UZ:
CERTIFIKATUS ... 7'/?% 
TERM. INDĖLIUS:

1 metų................... 7'4%
180 d.- 364 d......... 6% %
120 d. -179 d. ... 6/2%

30 d.-119 d. ... 6% %

IMA

TAUP'YMO -special .. 5% %
T AUPYMO — su Gyv, dr. 5 % 
TAUPYMO— kasdieninės 4/2 % 
EINAMOS ....................... 4K2 %
PENSIJŲ - RRSP term. 8% % 
PENSIJŲ- RRSP taup. 6 %

UŽ:
NEKILN. TURTO nuo9J4%, ASMENINĖS nuo 10/2%

Jono Šulmistro Digital Compact Disc-Laser Pick Up muzika 
Š. m. GEGUŽĖS 2 d. 

ŠEŠTADIENĮ

7 vai.

"NL ” SPAUDOS BENDROVĖ

• Karšta vakarienė, šeimininkė M. Vaupšienė
• Visokių rūšių gėrimai
• Loterija

VISI MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI

DĖMESIO VISIEMS MONTREALIO IR APYLINKES 
LIETUVIAMS

s.m. GEGUŽĖS mėn. 3d. SeseliųNa- 
m u o s e, 12 vai. šaukiamas VISUOTINAS KANADOS 
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS MONTREALIO APYLINKĖS

S U S I R 1 N K I M A S.
Bus patiekti pranešimai, renkama nauja Valdyba. 

NUO MUSŲ VISŲ DALYVAVIMO PRIKLAUSO MUSŲ 
BENDRUOMENINIS GYVENIMAS ir LIETUVYBĖ IŠEI
VIJOJE. Atvykime V I S I ! Valdyba

TAKSŲ FORMŲ PILDYMAS
GREITAM IR TIKSLIAM PATARNAVIMUI 

KREIPKITĖS I

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

Tel.: 871-1430

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA "LITE"

KASOS VALANDOS

1475 De Seve . t
Pirm. Antr. Treč. 9:00-3.00
Ketvirtadieniais 12:00-8:00
Penktadieniais 10:00 — 6:00 
Sekmadieni ai s 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 "LITAS" bus uždarytas.

AUŠROS VARTŲ PARA
PIJOJE balandžio 17 d., 
Didįjį Penktadienį, 7 vai.v 
vyks pamaldos Kristaus 
kančiai atsiminti.

Didįjį Šeštadienį, 7 
val.v. ugnies šventinimas, 
krikšto įžadų atnaujinimas 
maldos už mirusius.

Velykų Sekmadienį Pri
sikėlimo pamaldos prasi
dės 6:30 vai. ryto.

V.DANIUI už labai įdomų 
politinės apžvalgos ir Vie
nos Konferencijos 
mę su skaidrėmis.

praneši- GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

RESTORANAS
KOSUEIS

Įvairūs gėrimai

ŠV. KAZIMIERO 
PIJOJE balandžio 
Didįjį Penktadienį, 
-Kryžiaus Keliai.

Velykų Sekmadienį Pri
sikėlimo Pamaldos- 6:30 
vai.ryto.
• BALANDŽIO 24 d., 7 
vai.,v., "NL" Redakcijos 
patalpose mūsų savaitraščio 
valdyba renkasi posėdžiui 
SPAUDOS BALIAUS ruošos 
proga.
• MADŲ PARODA vyks 
gegužės mėn.3 d. Šv.Ka
zimiero Parapijos salėje.

Meno
atidaryta

Vaikų 
vai.p. p., 
nuo 2:30

Bus galima gauti už
kandžių 12 vai.

Parodų paruošė Kristi
na Šimonelinenė.

PARA- 
17 d. 

7 vai. v.

"Alzheimer"

tema- "Už
kuri gvil- 

rūpesčius
ar slaugo

PETRAS ADAMONIS T“ J:.-; ”2:’3S” 
C. I. B.

GAISRAS * AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBE

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD- MONTREAL, Ql)E. Ii IX 1L7

darbų paroda 
nuo 9:30 vai.r. 
rūbų paroda nuo
Moterų mados- 

val.p.p.

Valdyba
Draugija 

Montrealyje ruošia IK-tųjį 
metinį kongresų balandžio 
24,25 ir 26 d.d. "Le Grand 
Hotel" patalpose, 777 Uni
versity str.

Šio Kongreso 
mirštoji auka", 
dens ypatingus 
tų,kurie globoja
Alzheimerio ligos paliestuo
sius. Bus aptariamos mora
linės, finansinės, teisinės 
problemos ir socialinė pa- 
gelba.

Šis kongresas vyks ang
lų ir prancūzų kalbose. 
Smulkesnių informacijų ga
lima gauti tel: 931-4211.

e PRIMENAME,kad LITO 
visuotinis narių susirinki
mas vyks š.m.BALANDŽIO 
mėn.25 d.,šeštadienį, 4 
vai.p.p.,AUŠROS . VARTŲ 
PARAPIJOS SALĖJE. Na
rių registracija nuo 3 vai.
p. p.

STANDARD PETER SODO

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

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDA VJSŲ RŪŠIŲ

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

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

ENTREPRENEUR ELECTRICAL 
ĖLECTRICIEN CONTRACTOR

• Auksinio Amžiaus Klu
bas "RŪTA" dėkoja inž.J.

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

(Prie boul. Concorde '
Skambinti Tel : 662—1177

Dr, Philip Stulginshi
D.D.S.

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

Tel.: 364-4658

M. CUSSON R. GENDRON VAISTINĖ

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

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

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

Tel.: 366-9742 ir 365-0505

i
MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

1O2A, ALLION
LASALLE, QUĖ. H8P2CS TEL: 366-5484

PASTATŲ KANALIZACIJOS VALYMO SPECIALISTAS (CMG) 

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING) TVARKYMO 
REGISTRUOTA [STAIGA

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

PRISTATO

Gateaux • Biscuits 
GSteaux au fromage 
Pam • Car6 
Meilleurs beignes 

(Ponchki)

WAWELLENKŲ CUKRAINĖ
įvairus pyragaičiai 
Spurgos 
Sausainiai Aguoniniai ir kitokį 
pyrag ai

2524. Ontario E.. Mtl 524*3348

VESTUVĖMS IR KITOMS PROGOMS

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

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

Tel.:( 931-4024

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

Tel.: 365-8666
Sav. Ona Voroninkaitienė "Smoked meat" specialists

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

NOT AB Al

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

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

Kailių Siuvėjas

• remodeltuoja
• Sia.M ir vatduodu

1449 ru« St. Alexandre, Suite 500 A .1. AftMR
Montreal, P.Q. &H3A 2Q6 4W‘W

8 psi.

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

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

6201 Bannantyne, Verdun h4h ij4
(coin Allard corner)

768-2707 - 768-9189

• Automobilių nuoma
• Naujų ir vartotų.

pasirinkimas
• Pardavimas ir
• Aptarnavimas

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

D.N. BALTRUKON1S 
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavimas 
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

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

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

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS & C6TĖ REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TONY I 
P HOTOl 
STUOIO1

PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL 
MARIAGE - WEDDINGS

5220 Queen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

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

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
AUUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINI JUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR

APDRAUSTAS

Savininkas : JOHN OSKOW/CZ 
3351 Bdeir $♦., Montreal, Quo., H2A 2A5 

Telefonu 721-9496

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

B.Com
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