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SAVAITINIAI ĮVYKIAI

LATVIŲ JAUNIMAS 
DEMONSTRUOJA RYGOJE

Latvių Bendruomenė 
praneša, kad š.m. birželio 
.mėn. 14 dieną latvių jauni 
mas demonstravo Latvijos 
sostinėje Rygoje. Latvijos 
Žmogaus Teisių grupė, pa
sivadinusi "Helsinkis 86", 
išsiuntinėjo laiškus, gy
ventojams latviams, kvies
dama juos š.m. birželio 
mėn. 14 d. 3 vai. po pietų 
rinktis prie Laisvės pamink
lo Rygos miesto centre. 
Ten bus padėtos gėlės, 
prisimenant apie 15,000 
latvių, kuriuos sovietai de
portavo 1941 metais bir
želio mėn. 14 dieną pirmo
sios sovietų okupacijos 
metu. Tada, tą pčią dieną? 
buvo išvežta virš 30,000 
lietuvių iš Lietuvos ir apie 
10,000 estų iš Estijos.

Prie Latvijos Laisvės 
paminklo, (kuris nebuvo 
pašalintas, kaip mūsų 
Karo Muziejaus sodelyje, 
skulptoriaus Zikaro laisvės 
statula), sovietų okupacinė 
valdžia draudžia rinktis 
žmonėms ir pirmykščių 
demonstracijų dalyviai 
būdavo KGB suimti. Kol 
kas dar negauta žinių, 
kaip praėjo demonstracijos 
šiais metais. Latviai, skelb 
darni demonstracijas, iš 
anksto nori išbandyti paties 
Gorbačiovo ir Rygoje asme
niškai skelbtosios "glasnost” 
tikrąjį pobūdį.

Latvių Bendruomenė JAV- 
ėse, atstovaujanti apie 200 
įvairių politinių, kultūrinių 
ir religinių latvių organiza
cijų Amerikoje, solidari
zuodama su savo tautie
čiais pavergtoje tėvynėje, 
suorganizavo demonstraci
jas taip pat š.m. birželio
14 d. visuose didžiuosiuose 
JAV miestuose. Prie šių 
demonstracijų prisidėjo ir 
lietuviai.

15 METŲ NUO 
WATERGATE SKANDALO

Prieš 15 metų policija 
suėmė 5 asmenis, kurie 
buvo įsilaužę į Demokratų 
partijos vyriausiąją būstinę. 
Jie ten knisosi po bylas ir 
buvo pasiruošę įrengti 
slaptus klausymo įtaisus. 
Richard Nixon, tuometinis 
JAV prezidentas, kuris 
kandidatavo antrajam ter
minui, iš pradžių įsilauži
mą pavadino eiliniu krimi
naliniu įvykiu. Tiktai kiek 
vėliau paaiškėjo, kad įšilau 
žinias buvo suplanuotas 
aukščiausių Baltųjų Rūmų 
valdininkų ir su jo žinia ir 
pritarimu. Šio įsilaužimo 
pasėkoje buvo nuteisti 25 
asmenys ir pats preziden
tas paprašytas atsistatydin
ti. Nixon'as tai padarė 
1974 metais rugpjūčio 
mėn. 9 dieną. Bylos metu 
paaiškėjo, kad prezidentas 
ne tiktai apie visus tuos 
kriminalinius poelgius žino
jo, bet didelę dalį jų su 
savo suokalbininkais ir

(h.n.)
planavo. Be to, buvo rasti 
prezidento paties įrašyti 
juostelėse pasikalbėjimai, 
kurių metu jisai savo suo
kalbininkams įsako bet 
kuriuo būdu nutraukti FBI 
vedamą tyrimą. Šis įrody
mas, kaip amerikiečiai 
dabar tvirtina, ir buvo 
paskutinė vinis, įkalta 
prezidento Nixono nesėk
mių karstan.
(Pačias paskutines žinias 
apie šią demonstraciją 
Rygoje gavome iš Lietuvių 
Informacijos Centro. At
spausdinta šiame puslapyje)

GORBAČIOVAS ŽADA 
ROJŲ

Šių metų birželio mėn.21 
d. po vietinių rinkimų,Gor- 
bačiov' as užsienio žurnalis
tams ir sovietinių piliečių 
būreliui pabėrė geroką kie
kį įvairių pažadų. Pirmiau
sia, jis konstatavo visiems 
seniai žinomą faktą, kad 
Sovietų Sąjungoje esą 
krūvos įvairių problemų. 
Netrukus sušauksimas So- 
vietijos komunistų partijos 
centrinis komitetas, girdi, 
kelias dienas diskutuosiąs 
tiktai sovietų ekonomines 
problemas. Paminėjo Gorba 
čiov'as butų ir namų trūku 
mą, ir pareiškė, kad 2000 
metais kiekviena šeima 
turėsianti nuosavą butą. 
Kad trūkumai būtų pašalin
ti, esą, reikia įvesti ge
resnę darbo tvarką 
ir discipliną. Tada, esą, 
Sovietų Sąjunga sugebėsian
ti pasitikti Vakarus pusiau
kelėje (atrodo, šis vadas 
nesitiki palaidoti Vakarus, 
kaip tai pranašavo savo 
laiku nuo sosto nusodinta- 
sai ir jau palaidotas Kruš- 
čiov' as). Svarbiausia, esą, 
susitarti su Vakarais dėl 
nusiginklavimo.

Pabaigoje Gorbačiov' as 
dar pasigyrė, kad sunku 
pradėti sukti smagratį, bet 
kai jisai pradėsiąs suktis, 
jo niekas nesustabdysiąs. 
Aiman, panašiai čiulbėjo 
visi sovietai vadai, prade
dant Leninu.

Vietiniai rinkimai Mask
voje ir apylinkėse nebuvo 
demokratiškesni už anksty
vesniuosius, taigi, Gorba
čiov'o š.m. sausio mėnesio 
pažadai apie demokratiš
kus rinkimus dar tebėra 
svajonė. Tiktai 5% apylin
kių turėjo ne vieną, bet 
kelis kandidatus. Pažymėti
na, kad pačioje Maskvoje 
ir, , žinoma, toje apylinkėje, 
kurioje kandidatavo pats 
Gorbačiov' as, tebuvo išsta
tyta po vieną kandidatą. 
Pasirodo, sunku pakeisti 
senuosius bosus, nes jie 
"geriausi iŠ geriausių".

PAŠTO STREIKAS IR 
KONSERVATORIŲ
PARTIJOS BANKROTAS

Kaip rašėme praeitame 
numeryje, Kanadoje laiška
nešių streikas jau prasidėjo., 
Jis vykdomas rotaciniu 
būdu, t.y. streikuojama vis

kitoje vietovėje. Pasiren
kamos kelios vietovės iš 
karto. Jau buvo įvairių 
nemalonių inicidentų, kai 
streikuotojai apstumdė ir 
primušė juos pavaduojan
čius laisvai samdomus 
asmenis ir aplamdė auto
mobilius, kuriais vežioja
mas paštas.

Montrealyje pašto įstai
gon įsiveržę streikuotojai 
išmetė and grindų pašto 
siuntinius ir laiškus. Tuo 
tarpu federalinė vyriausybė 
dar tupinėja ir delsia, 
negalėdama pasirinkti sau 
tinkamo tarpininko. Tokio 
tarpininko paparašė ir 
Kanados^ Pašto įstaiga, ir 
laiškanešių profesines sajun 
gos vadovai. Yra manančių 
kad federalinė vyriausybė 
delsia sąmoningai, kad 
kilus dar didesnei suirutei, 
galėtų išleisti skubos įsta
tymą ir prievarta grąžinti 
laiškanešius darban. Tokiu

būdu B. Mulroney norįs 
pasirodyti griežtu ir veik
liu ir, gal būt, laimėti sau 
ir savo partijai šiek tiek 
daugiau populiarumo.

Šiuo metu B. Mulroney 
ir jo Progresyvieji koserva 
toriai visuose viešosios opi
nijos apklausinėjimuose yra 
toli atsilikę nuo liberalų ir 
NDP. Jeigu federaliniai 
rinkimai įvyktų dabar, 
konservatoriai tikrai juos 
pralaimėtų. Ir triuškinan
čiai. Konservatorių netikus 
(ir seniai atgyvenusi savo 
amžių) ekonominė politika 
taip įpykino Kanados gy
ventojus, kad labai didelis, 
nuošimtis pasisako balsuo
siąs už socialdemokratus 
(NDP). Kai kuriuose pasta
ruosiuose apklausinėjimuose 
NDP net pirmavo, surinku
si vienu ar net dviem 
nuošimčiais daugiau pasisa
kymų už federalinę libera
lų partiją.

PRISIMINKIME IR PRIMINKIME
. 1941 m.birželio 22 d. retuvių tauta sukilo prieš 

sovietinius okupantus. Tuo pačiu metu vokiečių kariuome
nė peržygiavo pei Lietuvą ir, po raudonosios, prasidėjo 
rudoji Lietuvos okupacija.

J.Vilčinskas, knygoje " LIETUVOS SOCIALDEMOK
RATIJA" rašo:

"Nenuostabu tad, kad 1941 m.birželio 22 dienos 
rytą Kauno aerodrome kritusios bombos, pažymėjusios 
VOKIETIJOS - RUSIJOS karo pradžią, atnešė Lietuvos 
gyventojams džiaugsmą ir viltį. Pergyvenę vienerią metiį 
sovietą terorą, viso krašto darbo žmonės ir jaunimas 
spontaniškai sukilo...Visame krašte, kaip grybai po lie
taus, iškilo ginkluotą partizaną būriai, kurie privertė ru- 
,sus skubiai trauktis.

Bet tautos džiaugsmas ir viltys išnyko tiek pat 
greitai, kaip ir atsirado".
PRANEŠA LIETUVIU INFORHACIJOS CENTRAS:

DEMONSTRACIJA RYGOJ
Užsienio spauda paskelbė, kad tūkstančiai latvių birže

lio 14 d. paminėjo baisųjį birželį su demonstracija prie 
laisvės paminklo Rygoj, praneša Lietuvių Informacijos 
Centras. Demonstraciją ištremtųjų atminimui sušaukė 
Latvijos Helsinkio grupė, kurią 1986 m. sudarė latviai 
darbininkai iš Liepojos uosto.

Vienas šaltinis teigė, kad dalyvavo net 5000 demonst
rantų, įskaitant "daug lietuvių" ir "nemažai estų".Turimo
mis žiniomis, ši demonstracija didžiausias taikus ir neko
munistinis politinis susibūrimas visoj Sovietų Sąjungos 
istorijoj.

Nors demonstracija buvo šaukiama 3 vai. p.p., sovie 
tai uždarė tą miesto dalį, kur demonstracija buvo numa
tyta ir paskelbė jaunimo festivalį nuo 2 vai. iki 4 vai. 
p.p. Tad demonstrantai buvo priversti susirinkti apie 4 
vai. p.p. netoli Laisvės paminklo, ant kalnelio, kur vyko 
kalbos ir buvo skleidžiama peticija, reikalaujanti laisvės 
latviui sąžines kaliniui Gunars Astrai. į kelis šimtus su
sirinkusių prabilo latviai disidentai ir bent vienas estas, 
kurie reikalavo rusifikacijos politikos panaikinimo. 
Apie 6:3U vai. v. susirinkusi masė užaugo iki kelių tūks
tančių ir ji praoėjo tyliai ir tvarkingai žygiuoti Laisvės 
paminklo link. Milicija netrukdė demonstrantams, o gatvė 
se susirinkusieji žiūrovai plojo praeinantiems demonstran
tams.

Prie Laisvės paminklo laukė dar daugiau demonstrantų. 
Ten simboliškai jie padėjo vainiką išvežtiesiems į Sibirą 
pabaltiečiams.

Demonstraciją filmavo vakariečiai turistai, Latvijos 
televizija ir sovietinis saugumas. Eiseną vedė Latvijos 
Helsinkio grupės nariai Rolands Silaraups ir tautiniais 
drabužiais pasipuošusi eva Bitenieks. Demonstrantai nešė 
plakatą, ant kurio buvo užrašyta "Birželio 14 d. aukų 
atminimui". Keli demonstrantai dėvėjo juostas su Laisvės 
paminklo užrašu: "Tėvynei ir laisvei".

AMERIKOS VYSKUPŲ PIRMININKAS SVEIKINA LKB 
KRONIKA

Arkivyskupas J.E.John L.May, einantis Amerikos 
vyskupą ir Kataliką Konferencijos pirmininko pareigas, 
parašė laišką vyskupui Pauliui Baltakiui, OFM, kuriame 
jis sveikina LKB KRONIKĄ jos penkiolikmečio proga.

"LKB Kronikos penkiolikos metą sukakties proga 
rašau, norėdamas pareikšti Amerikos vyskupą Konferen

cijos pasigėrėjimą ir paramą už nuostabą nuolatinį in
formavimą ką Kronika yra atlikusi",- rašė arkivyskupas 
May.

PRANEŠA ELTA:
JAV IR SOVIETŲ TEISININKAI NESITARS RYGOJE

Amerikiečių teisininkų sąjungos (American Bar Asso
ciation) vadovybe nusprendė nesusitikti su sovietų teisinin
kų organizacija Rygoje, kaip anksčiau buvo planuota. Ši 
konferencija, rugpjūčiui baigiantis, įvyks Maskvoje ar apy 
linkese.

Kaip žinia, apie Rygos planuojamą "seminarą žmogaus 
teisių klausimu" pasirodė amerikiečių spaudoje, tarptauti
nės teises žinovas ir studijos apie Pabaltijo aneksiją 
autorius William J.H. Hough III pasiuntė laišką amerikie
čių teisininkų sąjungos pirmininkui Eugene C. Thomas' ui, 
nurodydamas, kodėl Latvija nėra tinkama vieta tokiai 
konferencijai. Hough apraše sovietų agresiją, teroro reži
mą ir pabrėžė, kad daugelis pasaulio valstybių atsisako 
pripažinti Pabaltijo užgrobimą teisėtu.

Savo laiške Hough taip pat painformavo, kad Europos 
Parlamentas šiuo metu svarsto pareiškimą, kuriame butų 
išreikštas "pasipiktinimas vis gausėjančiais pranešimais, 
kad Sovietų Sąjunga šaukia į karinę tarnybą jaunus pabal 
tiečius (kurie naudojami) agresijai prieš Afganistano gy
ventojus". Anot pareiškimo, "prievartinis gyventojų šauki
mas į karinę tarnybą ir ijų siuntimas) į agresyvų karą, 
kuriame jų gimtieji kraštai nedalyvauja, yra dvigubas 
tarptautinės teisės pažeidimas".

Atsižvelgiant į dabartinę padėtį Pabaltijo valstybėse - 
rašo Hough - pasiūlymas suruošti amerikiečių ir sovieti
nių teisininkų konferenciją Latvijoje yra moralinė ir 
teisinė klaida. Nors tokia konferencija ir nepažeistų 
agresijos nepripažinimo doktrinos raides, ji pažeistų jos 
dvasią. Kaip oficialiai visasąjunginė sovietinė organizacija 
sovietinė teisininkų sąjunga Pabaltijo teisiniame konteks 
te atstovauja agresorių.

Aukštai įvertinęs nepriklausomų Pabaltijo valstybių 
teisines institucijas ir konstitucijas, Hough primena Ame
rikiečių teisininkų sąjungai jos pastangas visame pasauly
je įgyvendinti teisingus įstatymus. Todėl, rašo jis, jos 
nariams nedera vesti derybas su sovietinės teisininkų 
sąjungos nariais Sovietų Sąjungos okupuotoje šalyje, nes 
tuomi būtų pažeistas valstybių teises saugantis įstatymas. 
Sovietiniai teisininkai neturi teisę ruošti konferenciją 
šalyje, kurios piliečiai atmestų tokią organizaciją, jei 
jiems būtų suteikta tarptautiniai pripažinta laisvo apsis- 
sprendimo teisė. Hough neabejoja, kad amerikiečių teisi
ninkai atsisakytų dalyvauti konferencijoje su turkų teisi
ninkais šiaurinėje Kipro salos dalyje, su marokiečių teisi
ninkais vakarinėje Saharoje, su Libijos teisininkais šiauri
niame Čade, ar su Pietų Afrikos teisininkais Namibijoje. 
Kaip ir Pabalijo valstybės, šios teritorijos yra okupuotos, 
pažeidžiant tarptautinę teisę. Jei norime tartis su Sovie
tų Sąjungos teisininkais, tarkimės jų teritorijoje, kuri 
teisėtai priklauso Svoetų Sąjungai - pareiškė William 
Hough.

Savo atsakyme į šį laišką, JAV Teisininkų Sąjungos 
pirmininkas pareiškė sutinkąs su jo argumentais; jis jau 
anksčiau buvo davęs nurodymus, kad konferencija nebūtų 
ruošiama Latvijoje.
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LAISVĖS KOVOTOJAI

VI PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO KONGRESAS AUSTRALIJOJE

Viršuje: Pasitarimas VI-jo PL Jaunimo 
Kongreso reikalais. Aplink stala sėdi B. 
Abromaitytė, L. Stanulytė, D. Gratau sk aite, 
S. Bersėnaite, 0. Žukauskaitė, M. Šaltmi- 
raitė ir M. Spudaitė.

Laisvės kovotojai okupantui priešinosi ilgai. Paskuti- 
..........   > Antanas Kraujelis saugu

mu Utenos rajone. Lais- 
o apie 

buvo sušaudyti už

Apačioje: Australijos VI PLJK siųstos 
“Svajonės” susitinka su KLJS Montrealyje”. 
Birutė Kymantaitė, Zita Prasmutaitė (iš Aust' 
r ai i jo s), Daiva P ie?ai tytė—L apienėfKK L J S 
pirmininkė), Henrikas Antanaitis (** PLJK 
org. komiteto pirm. iš Melbourne. , Marytė 
Adomonytė (KLJS vicepirm.) ir Virginija 
Bruofytė iš Australijos.

sako, kad jo imigracijos popieriai buvo pildomi pokarinio 
sąmyšio metu. Pabėgėliai gyveno DP stovyklose ir des
peratiškai stengėsi pakliūti į JAV: "Po 5-kią metą sto
vyklose galima tikėti, kad jie beveik bet ką galėjo pa
sakyti. Jie nemokėjo kalbos. Iš kur jus žinote, ką jie sa
kė?" Nijolė Grybauskas atstovavo dar 2 lietuvius iš Pi
nellas apskrities, kurie buvo kaltinami pagalba naciams. 
Vienas ją mirė vėžio liga prieš išsprendžiant jo bylą; 
kitas po apopleksijos, pripažintas nepajėgiu dalyvauti by
loje. "Kas turėtą teisti tuos žmones po 40-ties metą. 
Aš manau, kad jie artėja prie pabaigos, prie savo se
kančio Teisėjo".

1987 metų gruodžio mėn. 19 d. Sydnėjuje, Australijoj' 
prasidės lietuviškam jaunimui didelis įvykis - tai šeštasi 
Pasaulio Lietuvių jaunimo Kongresas. GRUODŽIO 19 d 
vyksta registracija visiems atstovams ir dalyviams be 
įvairių kraštų suvažiavimai. Vakare, Sydnėjaus uoste laivi 
kelionė bei susipažinimo vakaras. Atvykęs jaunimas 
atstovai ir dalyviai - bus apnakvyndinti lietuviškose šei 
mose. Turistai - pagal savo nuožiūrą - viešbučiuose 
GRUODŽIO 20 d. įvyks pamaldos Katedroje ir Kongrese 
Atidarymo iškilmės. Vakare - Lietuvių Klube - susipaži 
nimo vakaras - šokiai. GRUODŽIO 21 d. atstovai išvyks
ta į Naamaroo vietovę pradėtu savo Studijų Dienas, kurio
se bus kraštų veiklos pranešimai bei PLJS Valdybos, 
kuriai pirmininkauja Gintaras GRUŠAS iš Los Angeles, 
Kalifornijos, pranešimas apie jų kadencijos metu atliktus 
darbus. Sydnėjaus mieste, tuo pačiu metu, įvyks buvusių
jų kongresantų suvažiavimas. GRUODŽIO 22 d. Sydnėjuje 
- Talentų Vakaras. GRUODŽIO 23 d. Naamaroo vietovėje

nysis žinomas laisvės kovotojas 
mo organų buvo nukautas 
vės kovotojų aukos siekė apie 50,000 nukautų, 
20,000 asmenų, daugiausia ūkininkų, 
laisvės kovotojų rėmimą.

Baisusis Birželis žymi lietuvių tautos naikinimo pra
džią. Sovietų ir vokiečių okupacijų laikotarpiu buvo pri
versti iš Lietuvos pasitraukti, išvežti į Rusijos gilumą ar 
nužudyti 700,000 Lietuvos valstybės piliečių. 
"Baisusis Birželis"

Apie trėmimus_ 1945 m. vasario mėn. J. Daumantas 
"Partizanuose" aprašo sekančiai:

"Tremtiniai daugiausia buvo seneliai ir vaikai, nes fi
ziškai patvarūs - pabėgdavo.

Dideliame šaltyje, sugriuvę sniege, vaitojo priešinda
miesi seneliai, melsdami enkavedistus nužudyti juos savo 
žemėje, kur vargo per keliasdešimt metų, negu atiduoti 
kaulus Rusijos tyrlaukiams. Klaikiai klykė iš baimes ir 
šalčio motinų sterblėse kūdikiai (...) 

Netruko nei dešimt dienų, kai dvidešimt su viršum 
tūkstančių lietuvių tautos senių, vaikų ir moterų, sugrūs
tų į gyvulinius vagonus, išriedėjo į rytus".

1916.VI.27-30 d.d. Rusijos pavergtųjų tautų konferen- ______,
cija Lozanoje pripažinta Lietuvai teisę į nepriklausomybę, renkama naujoji PLJS Valdyba. Dalyviams ir turistams 

suėjimas vakare "The Rocks" restorane, prie vandens. 
GRUODŽIO 24 d. Lietuvių Klube įvyks bendros Kūčios 
vietiniams ir atvykusioms. Kalėdų diena praleidžiama su 
šeimomis, pas kurias apsistoję atstovai ir dalyviai. Po 
Kalėdų, GRUODŽIO 26-31 d.d. atstovai išvyksta autobusu 
(314 vai. kelionė) iš Sydnėjaus į Canberrą, kur tęsiasi 
svarstomoji Studijų Dienų dalis.

Dalyviai keliaus autobusu iš Sydnėjaus į Adelaidę: 
pirmiausia aplankys Canberrą, Australijos sostinę. GRUO
DŽIO 28 d. aplankys ūkius, "bushranger" miestelį, oro mu
ziejų; GRUODŽIO 29 d. keliaus pagal upę ir praleis 
naktį "pionier settlement"; GRUODŽIO 30 d. pietaus lai
ve, beplaukiant palei upę iki vynuogynų, kur aplankys 
Australijos vynuogynus bei vyno gamyklas.

GRUODŽIO 31 d. - MAUJŲ METU BALIUS Adelaidė-
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Neseniai
lietuvį K.Palčiauską Či 

amerikiečių spaudoje.
St.Petersburg's TIME, š.m. balandžio men. pabai

goje, žurnalistas Stephen Nohlgren rašo:
"Tai buvo 1941 m., gėdos laikotarpis Kauno mies

tui, Lietuvoje. (Kodėl "gėdos"? Kodėl ne "nelaimės"? 
Turbūt žurnalistas nebuvo įsisąmonęs, kad Lietuvos res
publika jokiems karams su didelėmis valstybėmis nesi
ruošė, nei savo gyventoją skaičiumi nebuvo pajėgi kovo
ti. Tad, ar gėda būti neskaitlingu? Red.) Toliau 
jis rašo: "Jį užėmė įsiveržusi vokiečių armija.27.000- 
čiams žydą tautybės asmenims buvo įsakyta palikti savo 
butus ir apsigyventi gete Vilijampolėje.

Pagal kai kuriuos dokumentus, tie parėdymai atė
jo iš majoro Kazio Palčiausko, tuomet 34 m. amžiaus, 
lietuvio, kuris klausė vokiečių įsakymą.

Su laiku, kaip jie darė ir kituose okupuotuose 
miestuose, naciai pradėjo žudyti getą žydus.

Po II-jo Pasaulinio Karo majoras Palčiauskas emi
gravo į JAV. Dabar jis gyvena St.Petersburg Beach, su
laukęs 80 metą, sergantis diabetu, kaip sako jo draugai. 
JAV Teisihgumo Departamentas sako, kad jis esąs karo 
nusikaltėlis ir nori jį deportuoti. Prieš savaitę estą imi
grantas Kari Linnas buvo surakintom rankom nuskrai
dintas į Sovietą Sąjungą mirties bausmei. Šis kaltinamas 
buvęs nacių koncentracijos stovyklos komendantu ir pir
masis karo nusikaltėlis prieš savo valią deportuotas So
vietą Sąjungon.

K.Palčiausko laukia tokia pati kelionė, kad ir ne 
toks pat likimas. Kaip Estija, Lietuva dabar sudaro dalį 
Sovietą Sąjungos. Ir todėl federalinis teisėjas liepos mėn. 
nusprendė siųsti į ten Palčiauską. Teisingumo 
mento atstovas M.Wolf, tačiau, pareiškė, kad 
kas turi dar 
tą emigruoti

rašėme
mą

apie kaltinamą mūsŲ visą gerbia- 
a dedame keletą pasisakymą

bent 1 metus laiko apeliacijai ir 
į bet kokį kraštą, kuris sutiktą jį

Departa- 
Palčiaus- 
dar galė- 
priimti."

Tame pačiame laikraštyje K.Palčiausko atveju yra 
pasisakiusi Nijolė Grybauskas, kuri vienu metu 
buvo atstovavusi K.Palčiauską. Ji paneigia, kad buvęs 
Kauno miesto burmistras pats įsakė žydams keltis į getą 
Jis buvo tiktai neva burmistru vokiečiams, be jokios ga
lios. Ji taip pat tvirtina, kad prieš jį patiekta medžiaga 
yra sovietą sufabrikuota.

Kodėl? Kad atsikeršytą prieš asmenis, kaip kad 
Palčiauskas, kurie kovojo prieš sovietą užėmimą Lietu
vos.

"Sovietą vyriausybė yra labai gudri. Ji naudoja 
žydą tautybės žmonią traumą, koncentracijos stovyklas 
ir daugelio žmonią jose mirtį, kad galėtą atsilyginti di
sidentams".

Techniškai, Palčiauskas nebuvo apkaltintas jokiu 
karo nusikaltimu.

1983 m. iš jo buvo atimta JAV pilietybė, kai fe
deralinis teisėjas Tampoje nusprendė, kad jis melavęs, 
pildydamas imigracijos popierius 1949 m. Palčiauskas 
užrašė, kad dirbo Kauno miesto savivaldybės raštinėje, 
o ne kad buvo burmistru. Federaliniai advokatai ginčija, 
jog tai buvęs sąmoningas noras nuslėpti kolaboravimą 
su naciais.

Šiame straipsnyje N.Grybauskas tai užginčija. Ji
2psl.

1988 m. SAUSIO mėn. 1 d. prasideda Kongreso Sto
vykla Roseworthy College netoli Adelaidės. SAUSIO 8 d. 
Talentų Vakaras Melbourne ir SAUSIO 9 d. Kongreso 
Uždarymas ir atsisveikinimo balius Melbourne. SAUSIO 
10 d. Melbourno Kongreso Uždarymo koncertas.

Kongrese dalyvauja kelios kategorijos žmonių: atsto
vai, tai savo krašto jaunimo balsavimo būdu išrinkti 
atstovai, kurie dalyvauja visoje Kongreso programoje, 
įskaitant Studijų Dienas Sydnėjuje ir Canberroje bei Sto
vykloje Adelaidėje; dalyviai,- kurie dalyvauja visoje Kong
reso programoje, išskyrus Studijų Dienas, kurių metu jie 
daro ekskursijas; buvusieji kongresantai, kurie dalyvauja 
Sydnėjuje vykstančiame 2 dienų suvažiavime; ir - turis
tai, kurie vyksta kartu, bet prisijungia kur-ne-kur Kongre
so programoje pagal savo pasirinkimą.

Apart kelionės į Australiją, Kongreso kainos yra se
kančios: atstovams: $880.-(australiškais); dalyviams - 
$800.-(australiškais); buvusiųjų kongresantų suvažiavimo 
mokestis - $50.- (australiškais); turistams, perkant įvy
kius dalimis, kainos sekančios:

Sydney - pradedant su registracija gruodžio 19 d. 
laivo išvyka, atidarymas, atidarymo balius, koncertas, 
talentų vakaras, v akaronę baigiant Kučiomis gruodžio 24 
d. - 110.- (austr.); Adelaidėje- pradedant stovyklą gruo
džio 30 d. baigiant sausio 7 d., įskaitant Naujų Metų 
Balių #300.(austr.); Melbourne, pradedant pusryčiais sau - 
šio 7 d., baigiant uždarymo pusryčiais sausio 10 d., įskai
tant vakaronę, ekskursiją, atsisveikinimo iškilmes ir užda
rymo balių - $80.- (austr.). Kelionės: Sydney-Canberra- 
Adelaidė, įskaitant motelius, gruodžio 26-30 d.d. - $350.- 
(austr.). Sydney-Canberra studijų dienų autobusas gruo
džio 26 d. - $30.- (austr.). Canberra-Adelaide . lėktuvu 
gruodžio 31 d. - $200.- (austr.); Adelaide-Melbourn auto
busu sausio 7 d. - $30.- (austr.). Bendros dieninės eks
kursijos iš Melbourno po Kongreso - po $30.- (austr).

Atstovų registracijos mokestis padengia visą trijų 
savaičių pragyvenimą, transportą, studijų dienas, stovyklą 
įėjimus į koncertus, balius, ir visus kitus kongreso paren
gimus. Dalyvių registracijos mokestis padengia viską, kas 
išvardinta, išskyrus Studijų Dienas. Iš Sydney dalyviai 
autobusu keliaus per Canberrą į Adelaidę. Turistai iš 
Kongreso kainų pasirenka vietoves ar išvykas savo nuožiū
ra. į individualius Kongreso parengimus įėjimo bilietai 
bus pardavinėjami vietoje.

Kongreso registracijos blankus bus galima gauti per 
savo KLJS skyrių.

Kanados Jaunimo Kongreso atstovai šiuo laiku yra se
kantys: iš Montrealio: Marytė Adamonytė ir Vilija Lukoše- 
vučiūtė; js Londono, Ont.: Zita Prakapaitė ir Gintaras 
Uleckas; iš Hamiltono, Ont.: Dana Grajauskaitė ir Ona 
Žukauskaitė; js Toronto., Ont.: Bernadeta Abromaitytė, 
Marytė Balaišytė, Indrė, Rimas ir Vytas Čuplinskai, Dai
na ir Ričardas Kalendros, Mirga Šaltmiraitė, Monika 
Spudaitė

KVIEČIA GRĮŽTI
Kremliui pradėjus skelbti "persitvarkymo" ir "atsi

vėrimo" politiką, iš Maskvos pasigirsta kvietimai į Vaka
rus emigravusiems arba ištremtiems rusą intelektualams 
sugrįžti į tėvynę. Šiuo tarpu negirdėti, kad kokie žymes
nieji intelektualai būtą kvietimą priėmę. Vienas ją - pro
fesorius Etkind - Romos dienraščiui "La Repubblica" pa
siųstame atvirame laiške gana vaizdžiai išdėstė savo sam
protavimus dėl sugrįžimo į Sovietą Sąjungą. Efim Edkind 
buvo lyginamosios literatūros dėstytojas Herzen'o Insti
tute Leningrade. Dėl savo įsitikinimą 1974-aisiais metais 
buvo atleistas iš savo pareigą ir priverstas emigruoti 
į Vakarus. Dabar jis dėsto rusą literatūrą Paryžiaus, Ge- 
nevos(Ženevos) ir Lozanos universitetuose, rašo straips
nius literatūriniais klausimais ir verčia rusą poetą kūry
bą.

Vis dažniau žmonės manęs klausia, rašo laiške 
prof. Etkind, ar nesu pasiilgęs savojo krašto ir ar neno
riu į jį sugrįžti. Klausimas man keistai skamba. Sugrįžti 
į kraštą, kurio sienos yra uždarytos, sugrįžti į namus, 
iš kurią ne tiktai nebegalima išeiti, bet net pasižiūrėti 
pro langą? Jei kraštas yra taip aklinai užsidaręs, reiškia 
jis nėra pasikeitęs. Tai kam tada sugrįžti? Ar yra no
rinčią sugrįšti į kalėjimą? Jei esi gimęs kalėjime, tai 
dar nereiškia, kad kalėjimą laikai savo namais.

Prof. Etkind laiške primena įvairius jo paties pa
tirtus skaudžius persekiojimo faktus, pažymėdamas, kad 
ją negalima lengvai pamiršti. Daug ką reikėtų pakeisti 
Sovietą Sąjungoje, rašo jis, kad ištremti ar pabėgę inte
lektualai susigundytą jon grįžti.

(K.L.,iš "Europos Lietuvis")

Kalendros, Mirga Šaltmiraitė, Monika 
Loreta Stanulytė, Rita Rudaitytė ir Marytė 

Rudytė. Kanadai paskirta iš viso 20 vietų atstovams. 
Studijų Dienose iš viso dalyvauja 120 atstovų iš 13 kraš
tų. /

Kongreso Organizacinio Komiteto pirmininkas yra 
Henrikas Antanaitis iš Melbourno, Australijoje. Stovyklos 
programos komiteto pirmininkė Birutė Prašmutaitė iš 
Melbourno. Studijų Dienų programos komiteto pirmininkas 
dr. Antanas Stepanas iš Canberros.

Australiečiai Jaunimo Kongreso ruošos darbus dirba 
jau trys metai ir laukia kuo daugiau lietuvių šiltoje Aust
ralijoje! Gabija Petrauskienė

Informacija Kanadoje.

tauta yra tada žuvusi, kai ji pati SAVęS ižsiža- 
DA. JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI NĖGAU

Dr. Gv. Valančiui

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ, !

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. i

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

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

t



KRYŽIŲ. IR RŪPINTOJĖLIŲ
KANTATOS PREMJERA MONTREALYJE

Lietuvos krikšto atnaujinimo 600 metų jubiliejų viso 
pasaulio lietuviai stengiasi, pagal savo išgales, kiek gali
ma iškilmingiau atžymėti. Kiekvienas lietuvių telkinys 
tai atžymės įvairiais būdais, skirtingais laikais.

Montrealio lietuviai nusprendė ta proga patiekti ką 
nors originalaus. Gimė idėja sukurti kanatatą. Šios idėjos 
pradininkais buvo Seselė Palmyra ir sol. Antanas Keblys. 
Mūsų visų laimei, čia Montrealyje dar turime tokių žmo
nių, kaip poetą Henriką Nagį ir sparčiai kylantį jauną 
muzikinį talentą, čia gimusį kompozitorių Aleksand
rą Stankevičių. Tad buvo kreiptasi į juos.

Abu šie vyrai, nežiūrint jų didelio amžiaus skirtumo, 
vienas kitą nuostabiai puikiai atitiko. Poetas veteranas 
Henrikas Nagys užprašytą, temą, pirmą kartą rašęs, galuti
nai užbaigė kantatos posmus tik artėjant Kalėdoms. Jau
nasis kompozitorius visa tai apvilko nuostabiu muzikiniu 
rūbu.

Vasario antrojoj pusėj kantata jau buvo pilnai paruoš
ta repeticijoms. Montrealio lietuvių chorai pradėjo pirmą
sias repeticijas. Buvo dirbama, repetuojama keliose vieto
se, su skirtingais muzikais. Čia daug pasidarbavo jungti
nio choro koordinatorius solistas Antanas Keblys. Daug 
darbo atliko ir Montrealio L.K.J. Komiteto nariai - kun. 
St. Šileika, kun. J. Aranauskas, Albinas Blauzdžiūnas, 
Seselė M. Palmyra ir daugelis kitų žmonių. Ypač pasi
stengė A. Blauzdžiūnas, kuriam teko pareiga užverbuoti 
dar porą svečių dainininku iš Toronto: žymųjį altą - Slavą 
Žiemelytę ir Kanados sodrųjį bas-baritoną, - Vaclovą 
Verikaitį. Taip su didžiu pasišventimu dirbome visi: orga
nizatoriai, vadovai, muzikai, solistai ir choristai. Per 
penketą mėnesių nuo savo gimimo, Kantata išvydo rampos 
šviesą. Gegužės 23-ji sparčiai artėjo. Paskutinę savaitę 
įvyko trys generalinės repeticijos su simfoniniu orkestru 
ir visais keturiais solistais. Švento Kazimiero šventovėje, 
prieš didįjį altorių, ant specialiai paruoštų pakopų, išsiri
kiuoja didelis, apie 70 dainininkų choras. Žemai, ant 
šventovės grindų išsidėsto pusračiu apie 20 intrumentų 
simfoninis orkestras. Kairėje, ant platformos sustoja 4 
solistai. Maestro Aleksandras Stankevičius dirba kantriai, 
autoritetingai, šlifuodamas kai kurias choro vietas, pa
koreguodamas orkestrą, tai vėl duodamas pastabas solis
tams. Taip dirbome ligi vėlyvo vakaro, išsiskirstėme 
namo poilsiui ir susikaupimui, nes rytoj - ugnin...
Gegužės 23 d., šeštadienis.

Renkamės porą valandų prieš koncertą. Choristės bei 
choristai visi atitinkamai uniformuoti. Mūsų maestro 
Aleksandras duoda dar paskutinius nurodymus chorui. 
Jaučiamas atsargus entuziazmas su nerviškumo priemaiša. 
Šventovė sparčiai pildosi Klausytojais iš arti ir toli. Matė
me ir neprilausomos Lietuvos operos sol. Elzbietą Karde
lienę ir daug svečių iš kitų Kanados ir JAV vietovių. 
Pats vyriausias svečias - vyskupas Vincentas Brizgys- 
atvyko dar dieną prieš tai, iš tolimos Čikagos. Mane tai 
ypač intriguoja, nės virš aštuoniasdešimt metų vyskupas 
ir aš pats, esame kilę iš tos pačios Daukšių parapijos. 
Tai mažai kam žinomas Suvalkijos kampelis, kuris randa
si prigludęs tarpe unikalių Žuvinto ežero palių (nusekusių

DALIS JUNGTINIO CHORO 
PREMJEROS METU

1987.V.23 d.

ežerų vietų, pelkių). Čia randama daug retos augmenijos. 
Čia saugoma daugel retos gyvūnijos. Netoli nuo čia yra 
kilę keletas garsių Lietuvos beletristų: Lietuvos drama
turgijos pirmtakas A. Vilkutaitis-Keturakis, poetas V.
Mykolaitis - Putinas, dabartinis poetas Justinas Marcinke
vičius ir kitų žymių žmonių^Po kiekvienos dalies, publika 
giliai įsijungusi į Kantatos atlikimą, reagavo nuoširdžiais, 
vis stiprėjančiais plojimais).

Koncertas
Kantatą pradėjo trumpa įžanga orkestras ir jungtinis 

choras su giesme Protėviai . Šventovės skliautais nuskar
dėjo pirmutiniai šio naujojo kūrinio akordai. "Bunda ais 
čių žemė amžių migloje, gaudžia girių girios, ošia Baltija". 
Jau iš pirmųjų posmų auditoriją pagauna jos dvasia. 
Choras giesmę atlieka įtikinamai, tiksliai. Nuaidi pirmu
tiniai klausytojų aplodismentai.

Rikių daina
Sodrus V. Verikaičio bas-baritonas pradeda - "Dega 

kuoruose ugnys liepsnodamos, šaukia vyrus visus kovon”... 
Tai heroiškas Lietuvos kovų prieš Livonijos ir Teutonų 
ordinus laikotarpis, kurį labi vaizdingai pertiekė poetas 
Henrikas Nagys. Čia dramatiškai įsiterpia Ginos Čapkaus- 
kienės sopranas - "Po šarvuotėmis, tomis gėležinėmis, 
geležinėmis širdimis". Šiuos puikius poeto žodžius nemen- 
kiau puikiai aprėdė jaunojo kompozitoriaus arijos.

Toliau, prie Ginos Čapkauskienės prisijungia turtingas 
Slaves Žiemelytės altas. Jos abi atlieka įspūdingą duetą- 
"Dega žemė gimtoji dejuodama"... Giesmę užbaigia V. 
Verikaitis su: "Šaukia kuoruose ugnys liepsnodamos, joja 
vyrai rikiai kovon".

Lenkiamės Tau. . i. :'
Nurimus paskutiniems plojimams, simfoninis orkestras 

atlieka tikrai įspūdingą be žodžių pjesę. Tai labai pavy
kusi Si-bemol kompozicija. Orkestrantai grojo su paste
bimai giliu įsijautimu. Užbaigus ją, auditorija įvertino 
gausiais plojimais.

Motinos rauda
Šį epizodą atliko sol. Gina Čapkauskienė, palydima 

moterų choro. Širdį veriantys, aštraus sielvarto, klaikių 
sapnų pilni "Motinos raudos" žodžiai. Tik žmogus, pats 
juos išgyvenęs, tegalėjo taip jaudinančiai išsireikšti. Ati
tinkančiai jaudinančia muzika juos apipynė jaunasis kom
pozitorius. Ginai teliko visa tai jausmingai perduoti klau
sytojams, kas jai puikiai pavyko.

Malda
Seka vėl kūrinys chorui, - "Plieno raiteliai tenesu- 

grįžta, Viešpatie, tegul pro šalį joja"... Poetas Nagys 
puikiai išreiškia senovės Lietuvos maldavimą, nukreipti 
šalin nesibaigiančius abiejų ordinų antpuolius ir norą 
priimti krikščionybę. Kompozitorius tikriausiai tekstą 
įsisąmonino pagrindinai. Jo sukurti akordai skambėjo ir 
jaudino klausytojų širdis. Choras giesmę atliko, patys tai 
giliai pergyvendami.

KANTATAI PASIBAIGUS

PO PADĖKOS
ŽODŽIO , KURį

PASAK Ė KUN. 
|$t. ŠILEIKA, SDB. 
I KILO OVACIJOS,

VIDURYJE KOMP 
ALEKSANDRAS 
STANKEVIČIUS.

Kristaus Žodžio sulaukus
Tai ilgokas epizodas, išreiškiantis lietuvių tautos su

pažindinimą su pirmaisiais krikščionybės elementais, su 
Viešpaties malda. Poetas akcentuoja Lietuvos liaudies, 
kaip ir kunigaikščių bei karalių atsidavimą naujajam tikė
jimui. Tauta ieško išsigelbėjimo nuo ją užgulusios Dievo 
rykštės. Maldauja atitolinti nuo jos vergo dalią, badą, 
marą ir karą... Krikšto vandenio ir Kristaus žodžio trokš
ta mūsų Lietuva, nuo marių iki marių"...

Kompozitorius meistriškai sukūrė muziką dviem solis
tams ir mišriam chorui. Čia pasireiškė mūsų montrealie- 
tis baritonas Antanas Keblys. Jam tenka pamokslininko 
rolė - mokyti tautą pirmuosius "Tėve mūsų" žodžius. Tai 
jam pavyko atlikti liaudišku stiliumi, įspūdingai. Toliau 
rečituojant, maldauja atitolinti nuo mūsų Dievo rykštę... 
Tuo tarpu torontiškė Slava Žiemelytę atlieka labai įspū
dingą solo, ... Kad žalia žolelė žaliuotų Lietuvos šalelėje. 
Po to baritonas A. Keblys, pakaitomis su mišriu choru, 
Kunigaikščių ir karalių vardu labai sėkmingai perduoda 
vystomą krikščionybės eigos tekstą Lietuvoje. Epizodą 
užbaigia Slava Žiemelytė, pakartodama tą patį nuostabų 
solo. Už tat jinai, o taip pat A. Keblys ir choras susilau
kė ilgų, karštų plojimų.

Krikšto giesmė
"Stato broliai vienuoliai giedodami kryžius, koplyčias 

ir katedras", - smagiai ir galingai užtraukia misrusis 
choras Lietuvos krikšto himną. Giliai prasmingi poeto 
žodžiai, apjpinti puikiais kompozitoriaus muzikos akordais, 
sudrebina Šv. Kazimiero šventovės ąukštus pseudo-go- 
tiškus skliautus. Kristaus mokslas nešamas tautai jau 
nebe ugnimi ir kalaviju, bet misijonierių meile ir pasi
šventimu. Pristatomas klausytojui ir pirmasis Lietuvos 
šventasis - Kazimieras. Tai labai pavykusi kantatos dalis.

Baudžiauninkai.
Čia poetas prabyla apie sunkią lietuvio baudžiauninko 

dalią, apie kruvinai raudoną maro vėliavą, kas metafo
riškai primena ir nūdienės Lietuvos likimą. Sunkiai engia
mo valstiečio širdį tepaguodžia Lietuvos laukuose ryman
tis Rūpintojėlis.

Šiuos giliai prasmingus žodžius kompozitorius pritaikė 
visiems keturiems solistams, protarpiais palydinti chorui. 
Sultingas V. Verikaičio bosas pradeda giesmę. Prie jo 
prisijungia A. Keblio baritonas, palydimas choro. Antro
joj pusėj duetu dainuoja S. Žiemelytė su V. Verikaičiu. 
Giesmė užbaigiama visų keturių solistų ir choro. Momen
tui bosas labai įspūdingai atlieka fragmentą apie Rūpinto
jėlį Lietuvos laukuos... Klausytojai buvo giliai paveikti ir 
jų reakcija buvo nepaprasta.

Raudotinė
Stebėtini yra poeto Henriko Nagio posmai. Autorius 

labai apgalvotai padengė beveik kiekvieną mūsų tautos 
aspektą, nuo pirmojo krikšto, ypač didvyriškų mūsų seno
lių kovų, beginant savo senąjį tikėjimą, iki vėliausiųjų 
jos tragedijų. Štai, šioje aštuntoje poemoje poetas prisi
mena ir visus tuos nelaiminguosius Lietuvos sūnus ir 
dukteris, kuriuos žiauri okupanto ranka nubloškė toli nuo 
gimtųjų laukų, kurie jau "amžinai užmigo Sibiro kapiny- 

(nukelta į 4 psl.)
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KANTATOS PREMJERA MONTREALYJE 
nuošė , palaidoti be karstų, po lekiančiu smėliu ir sniegu 
ar po vergupių ledo pluta"...

Baritonas A. Keblys šią poemą iškilmingu tonu, drau
ge su visu choru atideklamavo. Poema buvo baigta mal - 
dos formoje: - "Viešpatie, tegul jiems šviečia tėvynės 
žvaigždynai... Apraudokime dabar visus Lietuvos vaikus"..

Prisikėlimo himnas
Tai yra 9-ji ir paskutinė Kantatos poema, kuri buvo 

inspiruota T. Valiaus grafikos - "Velykų rytas Lietuvoje". 
Čia trijuose posmuose poetas Henrikas Nagys, tarsi susu
muoja įvykius, nuo krikšto žėruojančių vandenų Nemune, 
po vergijų, po karų tebegyvą, kryžių ir rūpintojėlių Lie
tuvą, - iki šių laikų Lietuvos.

Šią paskutinę giesmę kompozitorius Aleksandras Stan
kevičius paskyrė mišriam chorui. O ir muzikos akordai 
tikrai buvo neeiliniai. Po dramatiškų ir lyriškų ankstyves
nių Kantatos dalių, jaunasis kompozitorius užbaigia savo 
darbą su stipriais akordais, pilnais naujos vilties, prisikėli
mo ir gyvybės...

Nuskambėjus paskutiniems Kantatos akordams, Šv. 
Kazimiero šventovė sugriaudėjo galingomis ovacijomis 
visiems: poetui Henrikui Nagiui, jaunajam kompozitoriui 
ir maestro Aleksandrui Stankevičiui, visiems keturiems 
solistams ir tam šauniam jungtiniam Montrealio Lietu
vių chorui, kuris giedojo puikiai, atlikdamas su disciplina, 
didele pažanga ir giliu įsijautimu nelengvą, didesnio mas 
to vietisą kurinį.

Kantata "Kryžių ir Rūpintojėlių Lietuva" poetui 
Henrikui Nagiui liks dar vienu perlu tarpe daugelio jo 
kitų darbų, o jaunajam kompozitoriui Aleksandrui Stanke
vičiui - tai yra naujas šuolis, tikras prasilaužimas į klasi
kinės muzikos plotus. D.N. Baltrukonis

Taip Kanadoje, montrealiečiai pirmieji pasirodė esą 
pajėgūs sukurti originalų žodžio ir muzikos kūrinį kanadie
čių lietuvių jėgomis. Kažin kodėl Kantatos premjeros sve
čių tarpe nesimatė jokio atstovo iš Toronto, nors, kaip 
teko girdėti, buvo kviesti. Reikia tikėtis, kad Kanadoje 
šiuo kūriniu galės pasidžiaugti ir plačioji Toronto ir apy
linkių visuomenė. (Red.)
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Vilniaus vyskupija, kuri 1987 m. minės savo amžiaus 

600 metų sukaktį, šiuo metu pergyvena gal liūdniausią 
savo gyvenimo laikotarpį. Ji dabar yra be vyskupo, be 
katedros; Lietuvos sostinės vyskupija, Vatikano prielaida, 
priklauso kitos valstybės Bažnytinei provincijai. Okupaci
nės Sovietų Sąjungos valdžios iš pareigų nušalintas teisė
tas apaštališkasis administratorius vyskupas Julijonas 
Steponavičius vis dar tebėra ištremtas už vyskupijos 
ribų. Tuojau po II pasaulinio karo iš katalikų valdžios 
atimta senoji istorine arkikatedra-bazilika ligi šiol tebėra 
negrąžinta katalikų maldos reikalams ir yra naudojama

KAI PRABYLAMA KANADOS INDĖNŲ VARDU
v W.P. Kinsel la

PAŠOKDINK MANE LAUKE
(pabaiga)

Frankas Tvoros-Kuolas skuodė tą mylią nuo Hob
bema Crossing, per kemsynę į kalnelį, kur mūsų lūšnos. 
"Šiandien išėjo Clarence! "-šniaukrojo jisai.

Robertas Kojotas nusišluostė medžioklinį peilį į 
džinsus.

- Mums visvien reikia jį nudėti, ar ne?- paklausė
jlS> X.

Žinoma, - atsake Eathen Raitelis-Pirmasis ir 
visi kiti, įskaitant mane. Aš visas kažkaip įsiaudrinęs, 
bet tuo pat metu man kažkaip negera. Aš niekada nesu 
buvęs kalėjime . bet Robertas Kojotas ten buvo ir sako, 
kad ne taip blogai, išskyrus, kad neduoda moterų. "Bet",- 
sako jis,- "ten šilta, maistas geras ir nereikia dirbti". 
Man vaidenasi, kad mes gausim, gal būt, po dvidešimt 
metų, ir tai mane baisiai gąsdina.

Man atrodo, jog niekad nebuvo jokių abejonių, kad 
mes nugalabinsim Clarence Gaskell’į, kai tik jis išeis 
iš kalėjimo. Sėdim, būdavo, mes prie - lūšnelės; šnekamės 
apie tai, ir mūsų merginos bando mus perkalbėti, ar 
bent aiškina, kad nereikia būti pagautiems.

- Mes visi pasiimam šautuvus,- sako Robertas. 
- Šilai, patsai šiąnakt nueisi į šokius Blue Quills salėj. 
Išpūsk akis ir sek, kas su kuo ateina ir kaip kas elgiasi. 
Mes visi atsirasim apie vidunaktį su šautuvais. Pats mus 
pasitiksi krūmuose už pastato. Tada mes sugalvosim,kaip 
išsivilioti jį vieną laukan, kad galėtumėm nudėti. Mums 
nesinori nieko kito užgauti, išskyrus jį, Clarence.

- Aš nulupsiu jam skalpą,- sako Frankas Tvoros- 
Kuolas.

- Būk atsargus,- taria Berta Didčarlis. Berta liau- 
nutė ir graži, jai norėtųsi būti Roberto mergina, bet 
jis pasakė, kad neturėsiąs jokios moters tol, kol neuž
muš Clarence Gaskell'io.

Sadie Vienažaizdė žvelgia į mane baugiu žvilgsniu 
ir sako: "Man nesinori, kad tu patektum į kalėjimą, Ši
lai". Sadie man baisiai paslaugi. Ji nėra, mano nuomone, 
labai graži. Ji liesoka, kažkaip aštriakampė, bet jai pa
tinka mane bučiuoti ir, kai ji prisiglaudžia taip arti, ar
ti, aš pasijuntu stiprus ir narsus. Aš nieko neatsakau, 
galbūt todėl, kad prisibaiminu, kaip suskambės mano 
balsas, bet bandau atrodyti orus.

Kai kurie Clarence draugų jam papasakojo, kad 
Robertas Kojotas iki dabar šneka, jog jį nužudysiąs, bet 
Clarence sakosi nebijąs tų sušiktų indėnų, ir kad būsiąs 

kaip paveikslų galerija, o Šv. Kazimiero bažnyčia - dar 
blogiau - paversta ateistiniu muziejum. Tai ne tik skriau 
da, bet ir didelis tikinčiųjų įžeidimas. Tebėra iš katalikų 
atimtos ir buitinėmis patalpomis paverstos dešimtys baž
nyčių Viliniuje ir provincijoje.

Valstybinės priklausomybės požiūriu, šiaurinė ir viduri
nė arkivyskupijos dalis dabar priklauso Sovietų Sąjungai 
(Lietuvos ir Gudijos "respublikoms"), o pietinė dalis-Len- 
kijos liaudies respublikai. Ypačiai bloga bažnyčių ir tikin
čiųjų būklė yra sovietinės Gudijos administruojamoje 
vyskupijos dalyje, kur didžioji dalis bažnyčių uždarytos, o 
neskaitlingos išlikusios dar neuždarytos yra aptarnaujamos 
labai mažo skaičiaus keliaujančių kunigų.

Bažnytinės administracijos požiūriu visa Vilniaus arki
vyskupija, kaip viena iš 5 Lenkijos metropolijų, vis dar 
priklauso Lenkijos Bažnytinei provincijai, kaip tai buvo 
1925 m. nustatyta konkordatu tarp Vatikano ir Lenkijos 
vyriausybės. To nusistatymo Vatikanas nepakeitė nei karo 
nei pokario metais, kai Vilnius buvo sugrąžintas nepriklau 
somai Lietuvai ir kai minėtas Konkordatas, Vilniaus at
žvilgiu neabejotinai neteko savo reikšmes.

Tačiau, savo ruožtu, Vilniaus arkivyskupijos lietuviško 
sioš dalies priklausomybės klausimą Apaštališkasis Sostas 
palaipsniui sprendė Lietuvos naudai. Taip 1940.VII.19, ne
paisant Londoniškės Lenkų vyriausybes protesto, dar ne
priklausomos Lietuvos vyriausybes pristatymu, Popiežius 
vyskupą Mečislovą Reinį pakėlė arkivyskupu ir jį paskyrė 
Vilniaus arkivyskupo pavaduotoju, su teise perimti arki
vyskupijos administratoriaus pareigas, jei metropolitas R. 
Jalbžykovskis negalėtų atlikti savo pareigų. Greitai ark 
M. Reinys šias pareigas ir pereme. 1942.VI.18 Šv. Sostas 
paskyrė arkiv. M. Reinį rezidenciniu vyskupu (episcopus 
residentialis) Vilniuje, o 1945.VII.9, kai arkiv. R. Jalbžy
kovskis repatriavo į Lenkijos L.R., akiv. M. Reinys vėl 
pradėjo valdyti arkivyskupiją, kaip apaštališkasis administ 
ratorius, su reziduojančio vyskupos teisėmis bei titulu. 
Šis valdymas tęsėsi ligi 1947.VI.12, kada arkiv. M.Reinys 
buvo okupantų suimtas ir išvežtas į Vladimiro kalėjimą, 
kur mirė kankinio mirtimi. Bet ir po jo valdytojai buvo 
lietuviai kunigai, įskaitant vyskupą K. Paltaroką (žr. 
V.1 d., 185-191 psl.).

1957 m. Šv. Sostas Vilniaus arkivyskupijos administra
torium paskyrė vyskupą Julijoną Steponavičiuų, kilusį iš 
Vilnijos. Kai 1961 m. jis buvo okupacines valdžios ištrem 
tas už savo vyskupijos ribų, arkivyskupiją valdo lietuvių 
tautybes kunigai - kapituliniai vikarai.

Šiuo metu Vilniaus arkivyskupijos lietuviškoji dalis fak 
tiškai neturi bet kurių ryšių su Lenkijai atitekusia pieti 
ne Vilniaus arkivyskupijos dalimi. Vilniaus arkivyskupijos 
lietuviškosios dalies valdytojas (kapitulinis vikaras) yra 
pilnateisis Lietuvos vyskupų (ne Lenkijos, kaip buvo anks
čiau) konferencijos narys. Atrodo, kad nėra formalių 
kliūčių Vilniaus arkivyskupijos šiaurinei daliai grįžti į 
Lietuvos Bažnytinę provinciją ir de jure.

Taip nėra ir politinių kliūčių. 1945.VIII. 16 sutartimi 
tarp Lenkijos L.R. ir Sovietų Sąjungos buvo nustatyta 
rytine Lenkijos siena. Šia sutartimi Vilnius ir jo sritis liko 
už Lenkijos sienų. Visas Vilniaus kraštas, lygiai kaip ir 
kitos Lenkijos valdytos rytines sritys, I ir II pasaulinių 
karų laikotarpyje, buvo Sovietų Sąjungos užimtos, kuri 
jas prijungė prie Lietuvos, Gudijos ir Ukrainos respublikų 
Tokia padėtis tęsiasi nuo 1945 m.

Tačiau nežiūrint į minėtą faktina padėtį, Vilniaus 
arkivyskupijos lietuviškosios dalies pripažinimo Lietuvos 
Bažnytines provincijos sudėtinė dalimi klausimas vis dar 
uždelsiamas. Dažnai kartojama, kad Vilniaus arkivyskupi
jos, o taip pat ir visos Vilnijos klausimas, ypač tarptauti 
nes teises, o taip pat ir Apaštališkojo^Sosto atžvilgiu, 
vis dar esąs labai komplikuotas. Tačiau tokie teigimai 
negali apriboti išimtinos Apaštališkojo Sosto teises Bažny 
tines administracijos reikalus formaliai tvarkyti savo 
nuožiūra, pagal poreikius tikinčiųjų, gyvenančių to ar 

šokiuose Blue Quills salėje, kaip kad senais, gerais lai
kais. Šokiuose Clarence šypsosi ir strypčioja aplinkui, 
kaip kurkinas. Jis daugeliui krato rankas ir jo draugai 
jį dažnai vedžioja ten ir atgal prie mašinų išlenkti bur
nelę.

Aš spoksau į didžiulį Pepsi-Cola laikrodį virš sce
nos ir laukiu vidunakčio. Sadie norėtų, kad aš su ja pa
šokčiau, bet aš pasakau jai pasitraukti šalin. Ir ji nueina.

Clarence šoka, netgi su indėnukėmis; jos daug 
juokauja ir man visa tai, tikras dalykas, nepatinka.

Apie maždaug 11 vai.30 min. užverda pekla. Kaž
kas šaukia salėje, kad užmušė Clarence ir rėkia kažkam, 
kad pašauktų RCMP. Visi baltieji ir net keli indėnai, 
susispietę užpakalyje automobilių aikštelės. Jie pasako
jasi nevisai gražius dalykus, bet, tikrumoje, nežino ant 
ko niršti. Ko aš negaliu suprasti - tai kodėl Robertas, 
Eathen ir kiti vyrukai manęs nelaukia, kaip kad turėjo 
padaryti. Pagaliau aš nueinu prie krūmų, kur jie turėjo 
pribūti ir pamatau, kad jie tik ką parsiradę.

- Kas darosi? - visiems jiems norisi žinoti. -Kaip 
čia nutiko, kad jūs nudėjot jį, manęs nelaukę? - klausiu 
aš, tikrai nusivylęs, bet viduj man savotiškai džiugu, kad 
jie tai jau padarė.

- Mes tik ką pribuvom,- sako Robertas. Jis tem
pia du šautuvus: vieną įbruka man. Maždaug tuo laiku 
čiuožteli į automobilių aikštę RCMP su savo švytuojan- 
čiom, raudonom šviesom.

- Indėnai ten, krūmuose,- kažkas pakužda. - Jie 
juk sakėsi užmušią Clarence.

Ir kol mes susimetam, kas darosi, jie jau atgręžę 
į mus prožektorius, mes stovim dangstydamiesi akis, tuo 
tarpu kai jie atiminėja šautuvus ir rakinėja rankas.

Kai mes sėdim policijos mašinoj pakeliui į Wetas- 
kiwin'ą, RCMP tipeliai aiškinasi, kaip buvo nudurtas Cla
rence, bet, jie sako, prieš tai jį lytiniai sužaloję. Va, 
kokia gauja pasturlakų esame mes, indėnai, padarydami 
tai baltajam!

O Frankas Tvoros-Kuolas, anas jų užklausia: "Ar 
'sužaloti lytiniai' reiškia, kad jam nupjovė pautus?" RC
MP tipas staigiai apsisuka ir tvoja Frankui, sėdinčiam 
ant užpakalinės sėdynės.

- Tikriausiai taip,- sušnabžda Frankas man j petį, 
o iš jo nosies švirkščia kraujas tiesiai ant marškinių.

- Negi jo nenušovė? - klausiu aš,kiek įmanydamas 
mandagiau.

- Pats turėtum žinoti '. - atšauna RCMP.
Jie tardė mus kone visą naktį, kartais pavieniui, 

kartais visus drauge. Ten buvę pilna kraujo, sakė jie, 
jie radę peilį, kuris buvo panaudotas, ir jiems knieti su
žinoti kieno jis.

kito Bažnytinės adminstracijos vieneto ribose.
Vilniaus arkivyskupijos lietuviškosios dalies atžvilgiu 

sprendimas priklauso vien tiktai nuo Apaštališkojo Sosto. 
Toks precedentas, esmėje panašus į Vilniaus arkivyskupi
jos lietuviškosios dalies reikalą, įvyko 1972 m., kai 
Apaštališkasis Sostas, Rytų ir Vakarų Vokietijų vyriausy
bėms atsisakius visų teisių į Vokietijos rytines žemes, 
atitekusias Lenkijai (tai visiškai identiška kaip įvyko 
anksčiau mūsų minėta 1945 m. sutartimi tarp Sovietų 
Sąjungos ir Lenkijos L.R.) reorganizavo bažnytine admi
nistraciją tose žemėse, priskiriant prie Lenkijos Bažnyti
nės provincijos Varmijos bei kitų vokiečių vyskupijų plo
tus, prieš tai priklausiusius Vokietijos Bažnytinei provin
cijai.

Šia proga verta prisiminti, kad 1925 m., kai konkorda 
tu tarp Lenkijos ir Vatikano Vilnius ir jo sritis buvo 
įjungta į Lenkijos Bažnytinę provinciją, nebuvo kreipiama 
dėmesio į tai, kad Vilnius nuo amžių buvo sena Lietuvos 
sostine tiktai 1920 m. Lenkijos smurtu bei apgaule jos 
užgrobta. Taigi, teisiškai Vilnius priklausė ne Lenkijai, 
bet Lietuvai. 1925 m. konkordatas tada rėmėsi faktina 
padėtimi, priešinga teisinei padėčiai.

Šiuo metu pasaulio valstybes, įskaitant pačią Lenkiją, 
nebelaiko Vilniaus Lenkijos miestu. Tačiau Vatikano teisi 
niu požiūriu, Vilniaus arkivyskupija, kartu su Lomžos ir 
Pinsko vyskupijomis, formaliai vis dar sudaro atskirą 
Lenkijos Bažnytinę provinciją, nors faktiškai tai neturi 
reikšmes. Vilniaus arkivyskupijos valdytojas, reziduojąs 
Lietuvos sostinėje Vilniuje, dabar neturi bet kurių preten 
zijų į pietinę (lenkiškąją) arkivyskupijos dalį, dabar valdo 
mą atskiro apaštališkojo administratoriaus - vyskupo, 
reziduojančio Balstogėje.

Bet sovietinėje Gudijos respublikoje atsiradusios Vil
niaus arkivyskupijos parapijos, pagal okupacinės Sovietų 
Rusijos valdžios pertvarkymus, negali priklausyti nei 
šiaurines arkivyskupijos dalies (Lietuvos), nei pietinės 
(Lenkijos) žemese reziduojantiems valdytojams. O logiškai 
galvojant, kol dar neįsteigta atskira Gudijos vyskupija, 
bent jau šiaurines rytų Gudijoje esančios bažnyčios turė
tų būti Vilniuje reziduojančio arkivyskupijos valdytojo 
(dabar kapitulinio vikaro) administruojamos.

Netenka abejoti, kad Vilniaus arkivyskupijos šiaurinės 
dalies priklausomybes Lietuvai klausimas, kaip matome, 
yra ne faktiškas, o tikatai formalus. Vienok ši formali 
padėtis neretai drumsčia lietuvių-lenkų santykius. Už tat 
šio klausimo išsprendimas Lietuvos Bažnytines provincijos 
naudai (kad Vatikanas legalizuotų esamą padėtį) nepadary
tų skriaudos Lenkijai, o tačiau sudarytų sąlygas artimes- 
niam abiejų krikščioniškų tautų bendravimui. 

* * *
... II dalyje pateikiame 82 bažnyčių bei parapijų veik

los aprašymus, aprašome ar bent trumpai suminime ke
liasdešimt kolpyčių, kapinių ir kitų religinių paminklų. 
Tačiau šios knygos autorius neapraše Vilniaus vyskupijos 
vienuolynų, nei unitų bažnyčių, o taip pat vyskupijos 
dalies grynai lenkiškų bei gudiškų parapijų, nes tai neįejo 
į veikalo planą.

Paskutine šios knygos dalis skirama arkivyskupijos 
šiaurės rytinei daliai, kuri šiuo metu yra sovietinės Gūdi 
jos administruojama. Bet ir čia aprašomos ne visos, o 
tiktai 64-se vietovėse eančios ar buvusios 73 bažnyčios, 
dažniausia tik tos, kuriose parapijiečiai ar jų dalis dar , 
lietuviškai meldėsi.

Knygos pabaigoje pridėta biografija, panaudotų knygų 
bei šaltinių, o taip pat bendradarbių sąrašas, skiriami 
abiem knygom. Veikalo redaktoriai ir ryškesnieji talkinin
kai surašyti šios knygos metrikoje (4 pis.). Spaudos darbų 
atlikėjai yra tie patys, kaip ir ankstensiuose tomuose 
sužymėti. Gale pridėtas papildomas rėmėjų sąrašas - 

vardai bei pavardes asmenų ir institucijų palengvinusių 
veikalo išleidimą. Visiems jiems priklauso autoriaus ir 
leidėjo nuoširdus padėkos žodis.

Ir ši knyga, kaip ir Vilniaus pirmoji, skiriama Lietu
vos krikšto atnaujinimo ir Vilniaus vyskupijos įsteigimo 
600 (1387-1987) metų sukakties paminėjimui.

Bronius Kviklys
Jie nuėmė pirštų nuospaudas, atėmė mūsų visus 

rūbus, netgi batus. Jie sakė nusiųs mūsų drabužius į 
kriminalinę laboratoriją Reginoje ir aiškino taip pat, kad 
jei atsiras bent lašelis Clarence Gaskell'io kraujo tuose 
rūbuose, ar piršto nuospauda ant peilio, jie visus pa
trauks teisman už žmogžudystę. Ir sakė, kad jiems nusi
šikt, jei rnes pareisim į rezervatą be kelnių.

Man tikrai baisiai norisi tikėti, kad Franko krau
jas ne toks, kaip Clarence, kadangi jo varvanti nosis 
apšlakstė mus visus mašinos gale. Frankas .tačiau, visai 
nesijaudina; jis sako, kad indėnai turi erelių kraują, taip 
kad jiems būsią lengva tai atskirti laboratorijoje.

Jei ne Sekminių-Adventistų pastorius, kuris davė 
mums antklodžių ir pavėžijo, mes visi būtumėm sustipę 
nuo šalčio. Mes turėjom pasižadėti, kad ateisim į baž
nytėlę sekantį sekmadienį, antraip jis nebūtų mums pa
dėjęs. Nė vienas mūsų nenuėjo, nors aš buvau apie tai 
pagalvojęs.

Nė vienas mūsų vyrukų neatgavo rūbų iš RCMP, 
bet man regis, tai neperbrangus būdas išsipirkti iš apkal
tinimo žmogžudyste. Kai grįžo tyrimų daviniai iš Regi
nos, RCMP tikrai nusivylė, kad mūsų drabužiuose nebuvo 
nė lašelio Clarence kraujo. Jie vėl tardė mus keletą 
kartų, ypatingai Robertą Kojotą, bet visa, ką teįstengė 
padaryti, tai išvadinti mus baisiausiais vardais, išpasako
ti, ką jie padarys žudikui, kai jį pagaus. Niekas, tačiau, 
nebuvo patrauktas teisman, o ir jie patys jau senokai 
nebepasirodo.

Tą naktį šokiuose visi šoko visą laiką, išskyrus 
mane. Aš sėdėjau ant suolo palei sieną, ir, turbūt, esu 
vienintelis žmogus, kuris mačiau, kad tai buvo Berta 
Didčarlis, kuri iššankino Clarence laukan. Aš net girdė
jau, kaip jis tai vapėjo. Berta glaustėsi prie jo, šnabž
dėjo ausin ir aš išgirdau Clarence nusikvatojant ir sa- 
kant: "Pašokdink mane lauke, vaikyti'.",-kai jie sukosi 
pro mane. Kai aš apsidairiau, pastebėjau, kad mano Sa
die Vienažaizdės ir kitų merginų taip pat nėra.

Kai pastorius pagaliau parvežė mus tą naktį na
mo, Sadie manęs laukė lūšnelėje. Aš liepiau jai sudegin
ti džinsus ir batus, sakiau , kad eitų pas Bertą Didčarlį, 
Sandrą Kojotą ir gal dar porą kitų merginų ,ir kad jos 
padarytų tą patį.

- Apkabink mane,Šilai,- sako man Sadie tą naktį,- 
ir ilgai, ilgai nepaleisk.

Ir jos kūnas dreba, ir daug, daug laiko praeina, 
kol jinai pagaliau užmiega mano glėbyje.

************
Vertė V.A.J.

W.P.Kinsella. DANCE ME OUTSIDE, Oberon Press, 1977.
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VALIO!
Pasibaigė 
pamokos. Visi 

žaidžia lauke.
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KAUNO ĄŽUOLYNO DETALĖ. Šiame parke auga šimtamečiai 
gerai prižiūrimi qžuolai,

KREPŠININKAI AUGINA 
ĄŽUOLŲ GIRAITĘ

KAUNO Ąžuolyne susi
rinkę krepšinio veteranai 
ir "Žalgirio" Krepšinio Ko
mandos žaidėjai pasodino pir
muosius jaunus ųžuoliukus 
krepšininkų giraitei. Ji ir po 
daugelio metų primins pui
kias žalgiriečių pergales.

Numatyta viename iš 
naujųjų Kąun? .rajonų parkų, 
įrengti Sporto Alėjų.

dai-

MIRĖ DAILININKAS 
LIUDAS TRUIKYS

Gegužės 28 d. mirė 
liniukas docentas Liudas
Truikys. Buvo gimęs 1904 
m.Platelių valsčiuje, Kretin
gos apskr..

-Dailę studijavo Kauno 
Meno Mokykloje, Berlyne 
ir Paryžiuje. Gilinosi į te
atrinių dekoracijų kūrimų 
ir nuo 1930 m. dirbo šioje 
srityje. 1937 m. gavo gar
bės diplomų Paryžiaus tarp
tautinėje parodoje už de
koracijų maketų A.Račiūno 
operai Trys Talismanai.

Ši opera buvo pastatyta 
Valstybiniame Kauno Teat
re.

Pagal dail. Liudo Trui- 
kio dekoracijų ir kostiumų 
projektus buvo pastatyta 
Valstybės Teatre - Verdi, 
Kaukių Balius ir Otelio, 
Puccini -Madame Butterfly, 
E.d'Albert'o - Mirusios A- 
kys, B.Smetanos- Parduoto
ji Nuotaka, Minkaus bale
tas Don Kichotas ir daug 
kitų veikalų.

Jis pasižymėjo išradinga 
ornamentika ir stilizavimu, 
ir šviesomis išgaunamais 
efektais.

• PLUNGĖS liaudies šokių 
ir dainų ansamblis SUVAR
TUKAS gastroliavo Vengri
joje.

• ŠIAULIUOSE pradėjo 
veikti nauja elektroninė 
telefonų stotis, pagaminta 
Rytų Vokietijoje. Viename 
naujamiestyje ji aptarnauja 
apie 5.000 abonentų. Kita 
panaši stotis, tik 
pradėta montuoti

didesnė, 
miesto

*************
1940 m. BIRŽELIO 15 DIENĄ

" Birželio 15 dienų nepusryčiavau ir iki vakaro 
visai nebuvau namuose. Sužinojęs Kremliaus atsakymų, 
vėl nuėjau į prezidentūrų pasižiūrėti, kas ten darosi.

Besikalbant, buvo atneštas naujas Urbšio praneši
mas iš Maskvos, kad tų pačių dienų Kauno aerodrome 
lėktuvu nutūpsiųs ypatingas kremliaus įgaliotinis Dekano- 
zov, su kuriuo teksiu derėtis dėl naujosios Lietuvos vy
riausybės sudarymo.

Apie 15 valandų atskubėjo adjutantas ir susijaudi
nęs pranešė, kad Ukmergės plentu iš Gaižiūnų poligono, 
kur buvo vienas iš rusų karinių bazių, artėja į Kaunu 
rusų tankai. Tai buvo naujas perkūno trenksmas, sujaudi
nęs visus susirinkusius."

Gen. Stasys Raštikis

centre. Ši aptarnaus iki 
10.000 abonentų. Automa
tinė telefonų stotis, užsa
kyta Čekoslovakijoje, taip 
pat , sakoma , pradės veikti 
vėliau.
NIRŠTA KOMISARAS

Religinių Reikalų komi
saras Anilionis ,atvykęs į 
-Pasvalio kunigų suvažiavi
mų, viešai pareiškė, kad 
jei kun.Rokas Puzonas nori 
tapti kankiniu, "tada mes 

’ jį-1 kankiniu padarysime".
Rado, kuo didžiuotis!

PARODA
RUOJAMUS 
PAMINKLUS

Rygoje vyksta paroda 
"Kultūros paminklų restau
racija tarybiniame Pabalti
jyje" pavadinimu. Rašoma, 
kad Estijos,Latvijos ir Lie
tuvos restauratoriai atga
beno apie 500 restauruotų 
tapybos, grafikos, taikomo
sios dailės ir archeologijos 
darbų. Eksponuojami ir Pa
veikslų Galerijos archeolo
giniai radiniai.

APIE RESTAU-
KULTŪROS

KAUNO"CRANITAS”LAIMĖJO EUROPOS TAURĘ
Šiemet nelabai sekėsi Kauno ŽALGIRIUI kovoti 

Europos kraštų nugalėtojŲ krepšinio taurės varžybose. 
Nors bendrai paėmus, žalgiriečiai pasirodė netaip blogai: 
iš 26 valstybių komandų užėmė 5-tų vietų.

Tačiau Lietuvos sporto mėgėjus pradžiugino ir ki
ta Kauno komanda, tik kitoje sporto šakoje. Tai Kauno 
GRANITAS, kuris šiemet dalyvavo Europos IHT rankinio 
taurės žaidimuose. Granitiečiams tai buvo pirmasis pasi
rodymas tokio masto varžybose ir mažai kas galvojo, 
kad jie galėtų čia net ir į finalų išsikapstyti, jau nekal
bant apie taurės laimėjimų. Išėjo kitaip, ir kauniečiams 
atiteko ši taip išsvajota taurė.

Pirmose rungtynėse Kaunas įveike Suomijos ekipų 
33-16 ir 26-16 (laimėtojo taškai išvedami pagal dviejų 
rungtynių įvarčių santykį -šiuo kart labai aukštų, lietuviu

RYKLIAI SUŽALOJA POVANDENINI KABELI
Rykliai sukandžioja povandeninį telefono kabelį, 

jungiantį JAV su Anglija ir Europa, taip pat Japonija 
Jr ^a'S kraštais. Britų telefono kompanija nusiskundžia, 

ad kabelio remontas kasmet kainuoja apie ketvirtį mili
jono dolerių. Kad apsisaugojus nuo ryklių, kabelio gamy
bos kompanija ėmėsi pirmiausia kabelį, skirtų povandeni
nio telefono reikalui, gerai izoliuoti, negailint smalos ir 
kitų chemikalų. Tačiau šios priemonės mažai teapsaugo 
nuo ryklių bandymo paragauti nutiesto ant vandenyno 
dugno kabelio. Ilgų laikų nebuvo galima susekti, kas tų 
kabelį sugadina, nes jo diametras yra daugiau kaip vieno 
inčo storumo, priedo, dar išorinis apvalkalas, pagamintas 
iš plastikos, primaišant į jų įvairių chemikalų. Tačiau, 
yra žinoma, kad suaugęs ryklys gali lengvai nukųsti žmo
gaus rankų ar kojų - žymiai storesnį ir kietesnį objektų. 
Taip pat žinoma, kad rykliai, jieškodami maisto, išbando 
viskų, kų tik užtinka vandenyno dugne.

Povandeninis telefono kabelis buvo nutiestas per 
Atlanto vandenynų, sujungiant Angliju su Amerika 1956 
m. Tai įgalino tuo pačiu laiku pravesti bent 36 pasikal
bėjimus. Dabar tačiau nusiskundžiama, kad rykliai suža
loja kabelį ir sutrukdo telefoninį susisiekimų. Per metus 
pasitaiko bent keturi tokie sutrukdymai, kad nebegalima 
susisiekti su JAV ar su Anglija. Ryklių sukandžioto ka
belio suradimas ir jo remontas kasmet kompanijai kai
nuoja, kaip minėta, apie 250.000 dolerių. Kad tikrai ryk
liai atlieka tokį "pokštų" buvo, susekta^ suradus kabelyje 
jų dantzį. Mat rykliai, užpuldami kitus gyvūnus ir suleis- 
dami dantis į jų kūnus, dažniausiai palieka savo dantų, 
kurie paskui vėl atauga.

Apsigynimui nuo ryklių jau buvo išbandyti įvairūs 
būdai, bet jie mažai padėjo apsaugoti kabelį; ryklių yra 
daugelis rūšių ir jie gyvena plačiai pasklidę po vandeny
nus, užauga net iki 18-kos pėdų. Tik apie vienas dešim
tadalis jų yra plėšrių, ir išalkę jie puola jūrose už save 
daug didesnius gyvūnus. Jūrininkai pavojingų ryklių žmo
gui yra priskaitę net 250 rūšių. Jie pastebėtos aukos 
nepuola iš karto. Apžiūri 
vėl sugrįžta į tų vietų, 
puola. Jeigu, tačiau, auka 
rykliai puola jų iš karto.

Jūrininkams yra išleistos taisyklės, kurios draudžia 
vienam plaukioti vandenyne, nardyti drumstame vandeny
je, nes sunku pastebėti pasislėpusį ryklį, ir 1.1. Žuvų spe
cialistai yra ryklius suskirstę į 19 rūšių ir jos visos yra 
pavojingos žmogui. P. Indre i ka

ir stik praėjus kuriam laikui, 
kur randasi auka ir tik tada 
yra sužeista ir kraujuoja, tada

(Tų dienų Sovietų Sųjunga okupavo Lietuvos respublikų)

H

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

Hamilton 522-8392

JEIGU CERI IR GALI GERTI - 
JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU.

London 438-1122 
Windsor 252-3842 
Calgary 287-27)2 
Winnipeg 233 — 3504 
Sudbury 674-6217

tavo Reikalas.

ATEIK Į LIETUVIU A,A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPČS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ) 
TREČIADIENI. 7722 GEORGE ST. LA SALLE. OUE.

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

1987 VI. 25

ARBA SKAMBINK MUMS:

naudai: 59-34). Ir antrame susitikime lietuviai nesutiko 
rimtesnio pasipriešinimo iš Kopenhagos (Danijos) koman
dos ir laimėjo 28-17 ir 36-16 (63-31). Net ir trečiasis 
priešininkas - Prahos "Slavija" nesukėlė daug problemų, 
ir prieš jų sukovota 26-16 ir 23-23 (49-39). Tada jau 
teko susiremti su viena iš geriausiųjų Europos komandų
- V.Vokietijos reprezentantais, Gumersbacho atstovais. 
Jie Kaune buvo lengvai įveikti (22-12), tačiau Koelne 
prieš juos pralaimėta 17-26. Bendra pasekmė buvo lietu
vių naudai- 39-38.

Tokiu būdu patekta į finalų, kur susitiko su taip 
pat viena iš stipriausiųjų Europos komandų- Madrido 
"Atletikų". Madride rungtynės pasibaigė 23-23 ir viskų 
turėjo nulemti gegužės mėn. 10 d. Kauno Sporto Halėje 
įvykęs susitikimas. Stebint 10-čiai tūkstančių žiūrovų 
Halėje ir milijonams prie televizorių įvairiose Europos 
valstybėse,ir šis susitikimas baigėsi lygiomis, kas atnešė 
taurę lietuviams ( pagal turnyro nuostatus,kuomet susiti
kimų. pasekmė yra lygi, tai laimi ta komanda, kuri išvy
koje pelnė daugiau įvarčių).

"Po šio įspūdingo laimėjimo kauniečiai rankininkai 
puolė sveikinti vienas kitų, džiūgaudami skraidino ant ran
kų komandos vyr.trenerį A. Skarbalių, o tribūnose ilgai 
netilo ovacijos. Žiūrovai atsistoję karštai plojo rankinin
kams už jų ryžtų, už naujų puslapį Lietuvos sporto isto
rijoje", - taip po baigminių rungtynių rašė Vilniaus "Va
karinės Naujienos".

"GRANITUI" per paskutines rungtynes Kaune įvar
čius pelnė: J.Kaučikas - 9, R.Dumbliauskas ir A. Mocke- 
liūnas - po 3, R.Valuckas, V.Milašiūnas ir V.Babarskas
- po 1. (eš).

NAMŲ REMONTO
_$ 15.000 VAJUS

I
I— REIKALINGA $.15,000

ZZ 10.000

H MALONŪS "NL" SKAITYTOJAI,-

L— Prašome pasinaudoti žemiau
F 5.000 esančią atkarpą ir jų

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

C F M B LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

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

1053 Albanel Cr. Duvernay, Lavai, P.Q. H7G 4K7 
Tel.: 669-8834

Mr.Mrs.

Adresas

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



toronto Lietuvių Namu 
Žinios

• Alfonsas PYRAGIUS pa
dovanojo LN 
25 plokšteles. .

I. KAIRIENE
LN Bibliotekai 
knygų.

Abiems LN Valdyba nuo
širdžiai dėkoja.

Bibliotekai

padovanojo
apie 100

• STUDENTAI gali gauti 
vasaros darbų, kreipdamiesi 
į LN vedėjų arba paskam
binę tel; 532-3311.

• LN ir ATŽALYNO 
žinė bus liepos mėn. 
Clairville Parke, 
Acres No. 1 vietovėje.

gegu-
5 d., 

Green

Toronto Centrinės salos ežero pakrantė.

SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ
MINĖJIMUS aprašė ir nuot
raukų įdėjo "The Toronto 
Sun" birželio 14 d. laidoje.

Pamaldose ir specialiose 
eitynėse dalyvavo 1.000 
baltiečių.

KANADIEČIAI DOMISI 
"VILNIAUS" PAVILJONU

Apie VILNIAUS Paviljo
nų vykstančiame tradicinia
me KARAVANE rašė To
ronto dienraštis "Globe & 
Mail", primindamas, kad 
lietuvių VILNIAUS Paviljo-

nas žada būti labai. įdomus, 
nes jame bus vaidinamos 
tradicinės vestuvės . Taip 
pat pamini ir mėgiamus 
valgius- cepelinus, kugelį, 
šaltibarščius ir raguęlį, ku
riuos bus galima ragauti.
• ONTARIO ŠVIETIMO MI
NISTERIJA paruošė projek
tų, pagal kurį pradžios mo
kyklose bus galima dėstyti 
etninėmis 
susidarytų 
pės. Tuo 
pasisakyti 
grupes ar

[chicagoĮ
• SILVIJA B1CHNEVIČIŪTĖ, 
IRENA MICKUTĖ, ŽIBUTĖ

RŪTA 
visos iš 

baigė Morton Ko- 
ir gegužės 

d. gavo diplomus

kalbomis, jeigu 
25 mokinių gru- 
kalusimu kviečia 

suinteresuotas 
asmenis.

PRANCKEVIČIŪTĖ,
VABALAITYTĖ,
Cicero,
legijų Cicero
mėn.22
tos Kolegijos patalpose į-
vykusių iškilmių metu.

jįjį. T_J . LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS
M O K A • 

6’4% už 90 dienų, term. ind. 
6%% už 6
7 % 
7%% už 2 
7H% už 3
8 % ole 1 m- gar. ihv. pa£

GIC 2 m. gar. inv, paž.
7'4% už pensijąplaną (v.r.) 
7'4% už 1 m. term pensiją planą. 
lYffo už pensiją fondą RRIF (v.r.) 
6%% už specialiątaup. s—tą 
6 % už taupymo s—tas 
»ąj% —GVi.% kasd. pal. s—tą 

už cekią s—tą (dep.)

uz 1
mėn. term. indei, 
m. term indei'.
m. term indėlius 

term, indėliusm.

IMA:
už ašmenines

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

paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų .....
2 metų .....

. . 3 metų .....
(fixed rale)

»%% 
to % 
10’4%

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 melų ........
(variable rate)

AKTYVAI VIRS 60 MILIJONŲ DOLERIŲ
Asrrir.rvn duoua.ne iki Ir moAgičIus Iki 75% (k«l- 

• įg apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau /«snier<:i'.ė:- paskolos mirties atveju apdraustos iki
$ lA.uno.N-.nukumas <fek.rų i.- sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginė:, >s. ke es čekiai (American Exp ass). Kito* pasko
los (Ln>e i»'Octoi’; !'rnortgičlai. .,

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 10 vai. ryto iki 8 va!, vakaro; šeštadieniais - nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6P 1A6

TELEFONAS: 5 3 2- 1 1 i b

TAUPYK IR SKOLINKIS PIRMUTINIAME IRDIDŽI AUSI AME

TgRONTO LIETUVIU PJįSJl JMIJi
KREDITO KOOPERATYVE "

Darapijos kredito kooperatyvas
■■ 999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

įjĮf^ Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

T M

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto Iki 8.00 v. v.; šeštadieniais-nuo 9.00 v. ryto iki 1.00 p.p.; 
sekmadieniais nuo 9.00 v. ryto iki 12.30 V.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: 
Sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto iki 1.00 v.p.p.

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind..........

180-364 d. term, ind..........
1 metų term, indėlius......
2 metų term, indėlius......
3 metų term, indėlius....
1 metų GlC-met. palūk......
1 mėtųGIC-mėn. palūk. ...
2 metų GlC-met. palūk......
RRSP ir RRIF (pensijos) .. 
RRSP-1 metų term. ind. ... 
Specialią taup. s-tą ..........
Taupomąją sąskaitą .......
Kasd. pal. taupymo sąsk . 
Kaad. pal.čekių sąsk. iki ..

6'/a%
63A%
7 %
7 %

8 %- 
7’/a% 
8'/2% 
71/2% 
71/2% 
6'/<%
6 % 
6’/«% 
53A%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo......................... 1O’/2%
Sutarties paskolas

nuo........................  1O’/2%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų................... 9’/2%
2 metų................... 10 %
3 metų ...................  1O'/2%
Su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ir 3 metų..........  9’A %

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas iki $15,000^ 
i r nari u gyvybę ik i $2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, če
kių irtaupymo sąskaitose.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir morgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės. P arduodame pinigines peri aidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler's cheques). Neimama mokes
čio už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sajskaitas.

AKTYVAI VIRŠ 34 MILIJONU DOLERIU

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

' AtA <

ELENAI ŠALTMIRIENEI 
mirus,

sūnui VLADUI, seimai ir artimiesiems 
reiškiame gilia užuojautą —

LN KULTŪRINĖ KOMISIJA 

__________________________________________________

A + A 

KONSTANCIJAI SMILGIENEI 
mirus, 

vyrui ALBINUI , dukrai ADELEI ir artimiesiems 
reiškiame gilių užuojautą -

ANGELĖ, VYTAS ir RŪTA 
KULNIAI

• SAULIUS BARONAS ir 
VYTAS ŠULAIT1S žaidė 
Berwyn'o YMCA "Floor
hockey" lygos "West", divi
zijos rinktinėje, kuri gegu
žės 10 
rinktinę

Prieš 
stovavo 
Cicero Clyde Parko lygoje, 
kuri sezonų baigė be pra
laimėjimų (12-0). Šios ko
mandos nuotrauka neseniai 
buvo patalpinta / "Cicero
Life" laikraštyje.

BAIGĖ UNIVERSITETĄ 
"MAGNA CUM LAUDE"

Rūta Sidrytė

A tA

IEVAI URBONAITEI 
mirus,

broliui GILIARUI ir artimiesiems reiškiame 
gilią užuojauta^ —

ANGELĖ , VYTAS ir RŪTA KULNIAI

d. įveikė "East" 
9-5.
tai V.Šulaitis at- 
"Empire" komandų

Rūta Regina Sidrytė, 
a.a. dr.Giedrės ir dr.Rim- 
vydo Sidrio duktė baigė 
inžinerijų Illinois Universi
tete Urbanoje, "magna eum 
Įaudė" pažymiu. Ji taip 
pat aktyviai dalyvavo vi
suomeninėje veikloje: buvo 
Moterų Inžinierių Organi
zacijos vicep-kė, bendrabu
čio vadovė ir kt. Baltų 
Studentų Klube ji buvo iž
dininke, sekretore ir vėliau 
pirmininke. Tuo metu Klu
bas suruošė 30 min. ilgio 
lietuviškų programų Vati
kano Radijui apie studentų 
gyvenimų Illinois Universi-

suinteresuotiems tėtę.

• VINCENTAS TIKNIUS 
ir ALGIS LIEP1NAITIS sėk
mingai darbuojasi PAV Re
altors nejudomojo turto 
pardavimo įstaigoje Berwyn 
ir Cicero, patarnaudami 
savo tautiečiams bei ki
tiems 
žmonėms.

KAROLIS ŽUKAUSKAS 
baigia šv.Antano 

mokyklų Cicero 
31 d. gavo VIII 

pažymėjimų. 
Parapijos admi-

šiemet 
Parapijos 
ir gegužės 
sk.baigimo 
Jį įteikė 
nistratorius kun.Jurgis Ša- 
rauskas. Gaila, kad šį kar
tų jis yra vienintelis lietu
vis iš 16 baigiamosios kla
sės jaunuolių. Kaip žinome, 
Šv.Antano Parapija pernai 
minėjo 75 metų gyvavimo 
sukaktį ir ji ilgų laikų bu
vo viena iš lietuviškiausiųjų 
visoje Amerikoje, (eš.)

Rūta Sidrytė iš 70-ties 
kandidatų profesorių atžy
mėta premija už "pažymė
tinų charakterį". Universite
tas jų 
carijon 
mestrų

išsiuntė dirbti Švei- 
ir studijuoti se- 

Vienoje, Austrijoje.

Šių 
muota 
dirbdama 
Kinijoje, Nanjing'e.

vasarų jaunoji diplo- 
inžinierė praleis 

ir studijuodama

Pastoviai dirbs kompiu
terių kompanijoje Oak Bro- 
ok'e, Illinois.

KAIP ATNAUJINTI IR PRIŽIŪRĖTI AUTOMOBILIU 
IŠORĖS DAŽYTA, PAVIRŠIŲ

Jeigu jūsų automobilio dažai po žiemos arba po 
ilgesnių kelionių yra vietomis apdaužyti akmenukų ir nu
blukinti žvarbaus oro, jūs galite gana lengvai tas vietas 
atnaujinti. Nusipirkite vienų purškiamųjų skardinėlę grun
tavimo dažų (spray can of primer): raudonų jei mašina 
tamsesnės spalvos arba pilkų, jei jūsų mašina yra švie
sesnės spalvos. Taip pat nusipirkite skardinėlę savo ma
šinos dažų. Dar reikės brūžuoklės nagams (nail file) ir 
popierinių degtukų knygutės.

Jeigu po nudaužytų ar nusilupusių dažų danga dar 
yra likę kiek grunto arba paviršiaus dažų, galite iš kar
to pradėti dažyti. Bet jeigu matosi surūdijęs metalas, 
nutrinkite jį su nagų brūžuoklėle ir užtepkite plonų 
sluoksnį gruntavimo dažų. Jokiu būdu nepurkškite taip 
paruoštos vietos pačia skardinėlė, nes dažniausiai dau
giau dažų užpurkšite aplinkui dažytinųjų vietų, negu 
ant jos. Geriau paimkite skardinėlės dangtelį ir įpurkški- 
te į jį penkių sekundžių dažų kiekį. Leiskite tiems da
žams kiek sutirštėti 'ir tada, paėmę vienų popierinį deg
tukų jo nesierinį galų pamerkite dažuosna. Degtuko po
pierius sugers mažų kiekį dažų, bet dar liks didokas la
šas, kuriuo galite pradėti užtepti reikiamų vietų. Pakar
tokite užtepimų kelis kartus, kol užteptosios vietos da
žai bus tokio pat storumo, kaip visos mašinos.

Dažams nudžiūvus, galima su trinamųja koše (rub
bing compound) dažus sulyginti su aplinkiniais, jeigu jie

6 psl. (

perdaug storai užsitepė. Šį metodų, tačiau, tegalima nau
doti, jeigu nudažytoji vieta nedidelė.

Jeigu apgadintasis paviršiaus plotas didesnis, sa
kykim, dešimteenčio dydžio arba dar didesnis - reikia 
naudoti kitokį metodų, nes labai svarbu užpurkšti dažus 
tiktai ant reikiamos vietos, stengiantis kiek galima ma
žiau dažų užpurkšti ant aplinkinių nudažytųjų vietų.

Paimkite didokų gabalų kartono. Išpjaukite jo vi
duryje šiek tiek mažesnę skylę už reikiamų užpurkšti 
vietų. Išpjova, aišku, turi būti tokios pat formos kaip 
užpurkštoji vieta. Laikykite kartonų apie 15 cm.(6 colius 
virš reikiamos nudažyti vietos ir purškiamųjų skardinėlę 
taip pat apie 15 cm. virš kartono. Tokiu būdu purškiant, 
tiktai mažas kiekis dažų pasieks jūsų mašinų ir, svarbiau
sia, pasieks daugiausiai tų vietų, kuri reikalinga dažo. 
Pakartokite purškimų daugiau kartų, kol dažų sluoksnis 
bus lygus aplinkiniams dažams. Purkšti betgi reikia maž
daug su 10-15 minučių pertraukomis ir kiek galima vie- 
nodesniais ir neilgais purkštelėjimais. Uždažę tokiu būdu 
visas nudaužytųsias ir nubraižytas bei apiblukusias vietas 
galite imtis visos mašinos dažyto paviršiaus atnaujinimo.

Saulės spinduliai, druska ir purvas mašinos pavir
šių padaro nelygų ir neblizgantį. Paviršių nulyginus, da
žai vėl blizgės. Pagal tai, kiek labai mašinos dažai yra 
apgadinti oksidacijos, turėsite naudoti arba trinamųjų 
košę (rubbing compound), arba blizginamųjį skystimų (po
lish). Trinamoji košė yra šiurkštus, smėlėtas tepalas, tuo 
tarpu blizginamasis skystis- politūra visiškai nešiurkštūs.

Nors vienų kartų per metus ištepkite mašinų bliz
ginamuoju skysčiu. Jis labai lengvai užsitepa, lyg skys
tas vaškas. Tiktai nepamirština, kad šiuo skysčiu reikia 
tepti ne visų mašinų iš karto, bet nedideliais plotais, 
nes juo stipriau ir ilgiau skystį įtrinsite paviršiun, tuo 
labiau jį nuvalysite. Betrinant, pastebėsite, kad ant sku
duro pasirodo šiek tiek dažų. Tai oksidacijos paliesti da
žai. Nėra reikalo nuogųstauti, kad galite nutrinti maši
nos dažus. (Tik apie valandų laiko stipriai trinant vienų 
mažų plotelį, gal ir nutrintumėte mašinos dažus).

Taip nuvalius paviršių, būtina jį dar ištepti vašku. 
Jeigu to nepadarysite, dažai trumpų laikų atrodys gerai, 
o po to vėl ims apsivelti ir blukti. Užteptasis vaškas 
sulėtina oksidacijų ir apsaugo dažytų paviršių nuo įvairių 
dėmių. Vaškuoti mašinų taip pat reikia bent vienų karta 
į metus.

įsidėmėtina, kad juo stipriau ir ilgiau vaškų įtrin
site, tuo jisai geriau atliks savo uždavinį. Nežiūrint rek
lamų peršamų nuostabių purškalų, gerai nuvaškuosite 
mašinų tiktai tada, jei į šį darbų įdėsite kiek raumenų 
jėgos ir prakaito lašų.

Ar mašina gerai išvaškuota, labai lengva patik
rinti. Užpilkite ant nuvaškuoto mašinos paviršiaus šiek 
tiek vandens: jei vanduo nuteka karoliukais - gerai at
liktas darbas, jeigu vanduo teka lopiniais - atsiraitykite 
rankoves ir dar padirbėkite.

Automobilio vaško esama trijų rūšių: tepalas, tirš
tas skystis ir purškalas (taip vadinamas "Five -minute 
vax"). Jeigu vaškuojate mašinų, tiktai vienų kartų me
tuose - naudokite tiktai tepalų (paste). Jeigu vaškuojate 
du arba daugiau kartų - galite naudoti skystimų. Gi už- 
purškiamasai vaškas neilgai teišsilaiko ir jį reikia naudo
ti gana dažnai.

Visuomet vaškų tepkite sudrėkintu skuduru, nes 
tokiu būdu vaškas lengviau užsitepa ir jo nereikia per
daug stipriai trinti, kai jisai sudžiūna. Sudžiuvusį vaškų 
nubraukite marle (cheese-cloth, gauze) arba minkštu sku
duru. Šluostant reikia skudurų nuolat vartyti, kad šluos
tomoji pusė būtų švari.

Niekada netepkite vaško ant plastikinių dalių, ku
rios yra nuchromuotos, nes vaškas nuės chromų ir pavir
šius liks nublukęs arba spalvotas. Nepatartina taip pat 
vaškuoti guminių dalių, nes ant jų liks baltos dėmės.

(Šie patarimai buvo atspausdinti dienraštyje "The 
Gazette". Jų autorius Len Henry.) Vertė h.n.

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

ATEIK i LIETUVIŲ A.A. (Alcoholics Anonymous) • 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ

' PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE. 
(Skersai gatves nuo pensininku rūmų, 1610 
Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai. v.'

SKAMBINKITE tel.; 487-5591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
- įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
••TALKA”

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

AKTYVAI PER 26 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:

indėlius (P.C.A.) .................. 3%
santaupas.......................4.75%
kasdienines palūkanas
už santaupas..................4.25%
term, indėlius 1 m..........7.75%
term, indėlius 3 m..........8.50%
reg. pensijų fondo...............6%
90 dienų indėlius.......... 6.50%
(minimum $5.000)
Reg. pensijų 1 m............ 7.75%

IMAME UŽ:
ne kiln, turto pask. 9.5% 
asmenines paskolas 11.25 % 
Nemokamas pilnas čekiu 
patarnavimas
Nemokama nariiį gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $ 2.000
Nemokama asm. paskolą 
drauda iki $ 25.000

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais- 
nuo 10 vai. r. iki 5 vai. p.p.; trečiadieniais— nuo 10 vai. r. iki 1 v. p.p.; 
penktadieniais — nuo 10 vai. r. iki 7 vai. v.; šeštadieniais — nuo 9 vai.r 
iki 12 vai. r. Liepos — rugpjūčio mėn, šeštadieniais uždaryta.

hamifton
• GYVATARAS , vadovau
jamas Genovaitės Breichma- 
nienės, atliko pagrindinę 
programą St.Catharines Tau 
tybiy Festivalyje,gegužės 
mėn. 17 d. Pilna salė žiū- 
rovŲ , kitataučių ir dauge
liui lietuvių, atvykusių ir 
iš apylinkių, gėrėjosi šo
kiais ir puikiais gyvatarie- 
čių tautiniais drabužiais. 
Visi daug ir nuoširdžiai plo
jo "Gyvatarui".

oston
• DĖKINGI SKAUTAI ap
dovanojo Lietuviškosios 
Skautybės Fondui nusipel- 
nusius bostoniečius sidabri
niais LS Fondo ženkliukais: 
LS Fondo atstovą A.And- 
riulionį, Fondo leidinių ad
ministratorius inž. A. Aleksą 
ir G.Danasus, s.V.Dilbą, 
P.Navazelskį ir J.Sondą.

Ženkliukus įteikė v.s.Č. 
Kiliulis ir v.s.K.Nenortas.

• KILIULIS Česlovas, Lie
tuvių Skautijos Fondo p- 
kas, atvykęs į Beaumont 
stovyklavietę . skautiškam 
susitikimui, sunegalavo šir
dimi ir po savaitės gydymo 
Cleveland'o ligoninėje dr.J 
Skrinsko piiežiuroje, sugrį
žo į Bostoną

• SKAUTAI buvo surengę 
Motinos Dienos minėjimą 
Lietuvių Piliečių D-jos pa
talpose. Baltijos ir Žalgirio 
tuntai atliko programą.
- BIRŽELIO 20-21 d.d. tie 
patys tuntai rengia Atlanto 
rajono 29-tąją sporto šven
tę.

Stengiamasi sporto šven
tę padaryti įvairia ir įdo
mia ne tik jaunimui, bet 
ir vyresniems, kurie savo

Jadvygos Labuckienės 
dėka buvo paruošti ir vi
siems labai patikę lietuviš
ki valgiai.

Gegužės 23 d. vyko di
dysis tautų paradas. Lietu
vius atstovavo "Miss Lithu
anian Community"- hamil- 
tonietė studentė Loreta 
Mačytė.

Festivalyje dalyvavo 33 
tautinės grupės, paradą ste
bėjo tūkstančiai žmonių.

Festivalis truko apie mė
nesį laiko.

atsilankymu skatintų jauni
mą veikti.
• BIRŽELIO 14 d. LB 
Brocktono Apylinkėje buvo 
surengtas Birželio Trėmimų 
Sibiran minėjimas.

Po atostogų numatyta 
jau visa eilė renginių:

Rugsėjo mėn. 12 d.- Tau 
tos Šventės minėjimas Bos
tono Lietuvių salėje.

Rugsėjo 20 d., 3 val.p.p 
So.Bostono Lietuvių Piliečių 
D-jos salėje Laisvės Varpo 
rudens koncertas, kuriame 
programą atliks Los Ange
les Vyrų Kvartetas.

Rugsėjo 27 d., 3 vai. r 
p. sol.Lilijos Šukytės kon - 
certas, rengiamas Lietuvos 
krikšto atnaujinimo sukak
ties proga.
e LITUANISTIKOS INSTI
TUTO SUVAŽIAVIMAS su 
paskaitomis visuomenei bus 
šį rudenį spalio 10-12 d.d., 
Bostone.

Suvažiavimą globoja LB 
Bostono Apylinke, kurios 
pirmininku yra inž. 
Brutenis Veitas.

Visa suvažiavimo 
programa vyks So.Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
patalpose. Ta proga muz. 
Vytenis Vasyliunas spalio 
11 d. duos vargonų koncer
tą. LI pirmininku yra prof.dr. 
B.Vaškelis.

VALYKLA
SPECIALYBĖS:

• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• užuolaidų valymas
• saugojimas (storage;
• zomSas
495-90e AVENUE, LaSalle

365-11143
7661 A CENTRALE, LaSalle 

365-71 46
2955 ALLARD, Ville Emard

766-2667
1987. VI. 25

PAGERBTAS "DIRVOS" RE- 
REDAKTORIUS Vytautas 
Gedgaudas jo 75 m. sukak
ties proga.

Įdomią meninę programa, 
ta proga atliko rašytojai- 
Stasys Santvaras, Antanas 
Gustaitis ir muzikai, sol. 
Audronė Simonaitytė-Gai- 
žutienė, pianistas ir akom
paniatorius dr. Saulius Ci
bas. Programą pravedė Re
da Veitaitė.

RŪTA LEE-KILMONYTĖ 
PAGERBTA UŽ 
NUOPELNUS

Los Angeles mieste 
cukrinės, lygos tyrinėtojai 
ir "The City of Hope" or
ganizacija- medicinos tyri
nėjimo centro įsteigta- su
rengė 15-tąjį metinį "Es
peranza" balių, pagerbiant 
lietuvių kilmės žymią ak
torę Rūtą Lee-Kilmonytę.

Ji daug darbo įdėjo "Di
abetic Research Fondation" 
ir ta proga ji buvo pagerbta 
ne tik už laimėjimus fil
mų srityje, bet ir už huma
nitarinę veiklą.

Didžiulė salė buvo pilna 
svečių - apie 700 asmenų, 
TV ir filmų aktorių. Ne
mažas būrys lietuvių taip 
pat atvyko pagerbti savo 
tautietę. Ji, lankydama sta
lus ir dėkodama už atvyki
mą, ilgesnį laiką buvo su
stojusi prie lietuvių stalo, 
jiems padėkodama už atsi
lankymą. Jai buvo atsiųs
tas ir JAV prez. R.Rea- 
gan'o bei jo žmonos Nancy 
sveikinimas. Dalyvavo ir 
kita žvaigždė lietuvė- Ann 
Jillian-J urate Nausėdaitė, 
kuri gražia lietuvių kalba

pasveikino Rūtą ir angliš
kai paaiškino, kad ji ir Rū 
ta kalbančios šia kalba, 
nes esančios lietuvės.

Cukraligės tyrinėjimui 
buvo sukelta varžytinių bū
du, kurioms dovanas davė 
žinomos įvairios firmos.

Meninėje dalyje, be kitų 
žinomų aktorių, pasirodė 
šokiu ir dainavimu, dalyvau
jant 10-ties vyrų ansamb
liui ir Rūta Lee.

Pokylis buvo baigtas 
jos padėkos žodžiu. Ji gavo 
1987 m. "Founder of Hope 
žymėm .

Jos pagerbimas buvo 
labai gražiai pravestas ir 
visiems lietuviams buvo 
labai malonu, kad ją tinka
mai įvertina amerikiečiai.

x.

KELIONĖS l LIETUVĄ
'S>^4SA0Vv

“AUDRA TRAVEL
CORPORATION

Rugsėjo 6 
Rugsėjo 3 
Rugsėjo 17 
Spalio 26
JAT", “Finnair”.

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

❖
Kelionių į Lietuvą išvykimo datos: 

Birželio 29 
Liepos 9 
Liepos 17 
Rugpjūčio 6

ORU LINIJOS - Air France”, “Aeroflot”
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

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

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

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2559030

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I

533-1121 (416) 822-8480
* GA/SRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS 

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

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

Tel. 533-3531
1551 Bloor St. W. 
TORONTO, Ont. 
M6P lA5

Rūta Lee — Kilmonytė viduryje su jos garbei suruoštame pagerbime dalyvavusiais lietuviais veikėjais.

♦■M“***************************************************
dėmesio!
TRIJŲ, DIENU, STOVYKLA "BALTIJOJE"

Monfrėalio skautų ir skaučių tuntai šią vasarą 
ruošia trijų dienų STOVYKLĄ "BALTIJOJE".

Stovykla pra_sidės RUGPJŪČIO mėn. 6 d., vakare, 
ir baigsis RUGPJŪČIO mėn. 9 d., 3 vai. p.p.

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAMAS IR JAUNIMAS, NE - 
PRIKLAUSANTIS SKAUTŲ ORGANIZACIJAI nuo 6 m. 
amžiaus. Su mažaisiais kviečiami pastovyklauti savaitgalį 
ir tėvai.

INFORMACIJOS gaunamos pas Petrą Drešerį, 
tel: 363-9983 ir Silviją ŽURKEVIČIŪTĘ- LECKMAN.tel: 
684-1051.

Gražioji "Baltija" siūlo gražų savaitgalį gamtoje! 
**************************************************4*41 

GERIAUSIAS BŪDAS INVESTUOTI 
Šeimoms p r i mokėjimus

PETER SODO

Kanados Mokesčių įstaiga (Revenue Canada) 
nurodymuose sakoma, kad investuotus šeimoms primokė- 
jimus vaikams, galima apmokestinti. Tvirtinama, kad kur 
tokios investacijos užrašytos vieno ar abiejų tėvų vardu, 
kiekvienos pajamos už jas bus apmokestinamos. Išimtis 
bus daroma, jeigu galima įrodyti, kad pajamos, uždirba
mos iš šeimoms primokėjimų (family allowance) skirtos 
vaikų ar būsimų vaikų naudai. Tuo at,veju mokesčius 
moka vaikas (jeigu procentais uždirbama daugiau . rfegh 
$1.000 per metus). v ■

Problema susidaro, kuomet investacija padaryta 
tėvų vardu ir Mokesčių įstaigai sunku įrodyti, kad ji ski
riama vaikų 

Tokios 
investuojant 
cialaus kito 
įstaiga savo 
jimai šeimoms, padėti "In trust 
klauso vaikui, jeigu jo vardas ir nepaminėtas.

naudai.
galimos problemos sprendimui patartina 

sumą vaikų naudai, prirašyti "In Trust". Ofi- 
dokumento nereikia sudaryti, nes Mokesčiu 
taisyklių pranešime 79-9R rašo, jog primoke- 

" būdu, automatiškai priL

Siuos~ ir kitokius naudingus patarimus suteikia Pe
ter Sodo.(Žiūr. skelbimą 8 spl. Atkreipkite dėmesį į jo 
naują adresą ir telefoną).

• LAIKU ATSIUNTI PEENUMERATĄ - NEAPSUNKINA - 
TE SAVES IR PALENGVINATE MŪSŲ DARBĄ. AČIŪ. ”NL

7 psl.

GUY 
RICHARD 
ROOFER— COUVREUR 

7725 George LeSelle
Žėri ausi as patarėjas ir darbo atlikėjas sfagodengys 

UY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darbo atlieka sqlininoai ;r prieinamomis kainomis. 
Stogo' dengimui ar tai 'r ui skambinkite : 364-1470

frdWgWW ĮpĮBMS-jriWMweW -WH -yMĮB •

v
I



Jacques Cartier aikštė senajame Montrealyje > Nuotr. Pierre Brunet

DĖMESIO. "NL" SAVAITRAŠČIO DARBUOTOJAI ŠIEMET 
ATOSTOGAUS NUO LIEPOS MĖN. ANTROS SAVAITES 
i k i RUGPJŪČIO MĖN. ANTROS SAVAITĖS. Tad šis 
numeris yra priešpaskutinis.

Laiškai ir kitokia korespondencija bus priimama 
visų laikų. Kas dar nespėjote sumokėti prenumeratų už 
šiuos metus, maloniai prašome tai nedelsiant padaryti. 
Dėkojame iš anksto. "NL”

[LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ
KREDITO UNIJA

GRAŽI NAUJA 
JAUNAVEDŽIŲ PORA

Š.m.birželio mėn.20 d., 
Montrealio lietuvių Aušros 
Vartų Parapijos bažnyčioje 
žiedus sumainė KRISTINA 
NIEDVARAITĖ ir LINAS 
PIEČAITIS.

Šioms apeigoms altorius 
buvo labai elegantiškai pa
puoštas baltomis lelijomis, 
gladijolais ir kitomis gėlė
mis.

Jaunuosius sutuokė AV 
klebonas Tėv. J.Aranauskas 
SJ. Apeigų metu gražiai 
giedojo sol.Gina Čapkauskie- 
nė, palydint ir grojant mu-

Pakeliui buvo sustoję . ir 
jaunavedžiai aplankė jauno
jo močiutę p.Piečaitienę. 
Automobilių kavalkada pa
siekė Royal St. Lawrence 
Jachtklubų, kur vyko ves
tuvių vaišės.

Kokteiliais vaišintas! 
po atviru dangum, grojant 
styginiam kvartetui, po me
džiais .romantiškoje aplinko
je. Čia jaunieji ir nusifoto
grafavo.

Vakarienė vyko Jacht
klubo salėje, iš kur matėsi 
plačioji St.Lawrence upė.

Visiems svečiams susė-

Jaunosios tėvas- Bro
nius Niedvaras pasveikino 
svečius ir pakvietė Tėv.J. 
Aranauskų, SJ,palaiminti 
puošnų stalų.

I-asis pabrolys Linas 
Staškevičius pasakė malo
nius žodžius, apibūdinda
mas jaunųjų ir jaunųjį. Pa
kvietė pakelti už juos tos
tų , ir sugiedota "Ilgiausių 
Metų"! Pristatė šio vakaro 
pranešėjų Gytį Niedvarų, 
jaunosios brolį, kuris ta 
proga gavo kapitono kepu
rę. Jis su jumoru supažindi
no ir apibūdino pamerges, 
pabrolius ir jaunuosius.

, Sveikino nuoširdžiai ve- 
teranus gintariečius jauna
vedžius GINTARO Ansam
blio vadovė Silvija Staškevi- 
čienė, jaunosios krikšto mo
tina Karolina Kubilienė, 
atvykusi iš Chicagos, kal
bėjo sveikindami: Regina 
Piečaitienė, Juozas Piečai- 
tis ir Bronius Niedvaras.

Jaunasis iš savo pusės 
pasakė abiems tėvams pa
dėkos žodį ir pakvietė Kris
tinų pirmajam šokiui. įsi
jungė j valsų tėvai ir visi 
ĮSIDĖMĖTINA 
VAIRUOTOJAMS

SULĖTINAMAS GREITIS 
važiuojant ant dviejų tiltų. 
Nuo liepos 
Champlain 
mažinamas 
į valandų 
o ant Jacques Cartier tilto 
greitis sumažintas iki 50 
km. į valandų. Ant tų 
dviejų tiltų, kurie priklauso 
federalinės valdžios žiny
bai, įvyksta neproporcingai 
didelis automobilių nelai
mių skaičius ir vyriausybė 
jieško būdų pagerinti judė-

nu-jaunoji 
puokštę, kurių 
Lukoševičiūtė, 
raištį- Danius

linksmus var- 
jaunieji

kiti svečiai.
Po kurio laiko atvyko 

ir svočia su dideliu pyragu- 
Silvija Piečaitienė, lydima 
"Gintaro" Ansamblio įgrota 
liaudies instrumentais daina 
ir tarė atitinkamų -gražų 
linkėjimų jauniesiems.

Vidurnaktį 
metė savo 
pagavo Ina 
o jaunosios 
Piečaitis.

Sudarius
telius rankomis, 
buvo išleisti kelionėn į Ka
ribų salas 10-čiai dienų.

Vestuvėse dalyvavo dau
giau kaip 100 svečių, kupė 
praleido romantiškoje salė
je labai malonų vestuvių 
pokylį.

Abu 
žinomi 
abu ilgus 
tų eilėse 
samblyje. 
elektros inžinierius, o Kris
tina specializuota sųskaiti- 
ninkė.

Jiems gražaus ir ilgo 
gyvenimo linki visi Mont
realio lietuviai! x.
jimo saugumų ant šių tiltų. 
Numatomi ir kiti metodai.

jaunieji yra gerai 
mūsų kolonijoje, 
metus dirbo skau- 
ir "Gintaro" An- 
Linas yra jaunas

mėn. 1 d., ant 
tilto greitis su- 
iki 60-ties km. 
(buvo 70 km.),

• KLB Vancouver'io A-kės 
Valdyba, patenkinta Expo 
86 aprašymu mūsų skiltyse 
atsiuntė iš šios negausios 
lietuvių kolonijos aukų "NL" 
-$25. Nuoširdžiai dėkojame.

• BIRŽELIO mėn.28 d. iš
kilmėse dalyvaus visa eilė 
montrealiečių, išvykusių 
į Europų. Jų tarpe Seselė 
Palmira, dr. J.Mališka, J. 
Kęsgailienė, D.ir B.Staške- 
vičiai, V.Kačergius ir kt.

ENTREPRENEUR ELECTRICAL 
ĖLECTRICIEN CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS
102A, ALLION
LASALLE,QUĖ. H8P2C5 TEL: 366-5484

PASTATŲ KANALIZACIJOS VALYMO SPECIALISTAS (CMG)

žikiniam TRIO - fleitai, 
Čelo ir vargonams.

Jaunuosius lydėjo 3 po
ros pamergių ir pabrolių, 
artimų nuo vaikystės 
draugų: I-oji pamergė- As
ta Staškevičienė-Kličiūtė 
ir I-asis pabrolys Linas 
Staškevičius, Rima Piečai
tienė -Jurkutė ir Rimas 
Piečaitis, Ginta Jurkutė 
ir Gytis Niedvaras.

Po apeigų visi keliavo 
gražiuoju LaSalle paupiu.

dus, jaunavedžius pasitiko 
prie durų jų tėvai .su vynu, 
duona ir druska. Pagal tra
dicijų, jaunieji su palyda 
apdalino susirinkusius sal
dainiais.

ir VAMZDŽIU (PLUMBING) TVARKYMU
REGISTRUOTA [STAIGA

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

Dr. PHILIP STULGINSKĮ
D. D. S.

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

Tel.: 364-4658

• GSteaux • Biscuits
• Gdteaux au fromage
• Pam • Catė
• Meilleurs beignes

(Ponchki)

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

pyrag ai

2524, Ontario E.. Mtl 524-3348

Dr. Jonas MALISKA 
ir

Dr. Michel WINN 
D.D.S.

DANTŲ GYDYTOJ Al-CHIRURGAI

1440 St. Catherine St. W. Suite 600.
Montreal. P.O. H3G 1S5

Tel. Bus: 866—8235
Namu: 761—4675

Dr. Gaetan BERARD, D.M.D.

Dantų gydytojas - chirurgas 
466 A. boul. des Laurentides 
Pont Viau, Laval, H7G 2V1 

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

M . CUSSON VAISTINĖ 
7635 Central St. Ville La Salle, P.O. H8P 1L2 

Atidaryta kasdien nuo 9—10 v.y. 
Šeštadieniais : nuo 9 r. — 9:30 v.v. 
Sekmadieniais: nuo 10 r. — 9:30 v.v.

Tel.: 366-9745 ir 365 - 0505

DR. A. S. POPIERAITIS
B.A. M.D. M.Se. L.M.C.C. F.R.C.S. (c)

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

Tel.:- 931-4024

Notarai

J. BERNOTAS - RŪTA POCAUSKAS 
Suite 2039, Sun Life Building 

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

8 psi.

PRISTATO VESTUVĖMS IR KITOMS PROGOMS

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

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

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ

Kailių Siuvėjas
Tel 767-6183 dabar pakeistas į : 288-9646

• Didelis pasirinkimas catavrįpalUL
• Vasaros laiku saugojimas (Storai*)
• Taisau ir remodeliuoju
• Siuvu ir parduodu

1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A 
Montreal, P-Q- &H3A 2G6 Tel: 288-9644

TONY I 
p H OTOl 
STUDIOl

PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL 
MARIAGE - WEDDINGS

5220 Queen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

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

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 $ 750,000,

MOKA UŽ: 

TAUPYMO -special .. 
TAUPYMO — su Gyv, dr. 
TAUPYMO— kasdieninės 

EINAMOS ............
PENSIJŲ - RRSP term. 
PENSIJŲ- RRSP taup.

UŽ:
NEKILN. TURTO nuo 934%, ASMENINĖS nuo 1034%

CERTIFIKATUS ... 8/2%
TERM. INDĖLIUS:

1 metu.................... 734%
7’4% 
634% 
6’/2% 
6’4%

180 d.- 364 d.
120 d. -179 d. 
60d. - 119 d 
30 d. - 59 d

5% %
5 % 
4'/2 % 
4/2 % 
8/2%
6 %

IMA

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA “LITE”

KASOS VALANDOS

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

1475 De Seve

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

10:30 - 12:30

Ro sercant

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

Sv. Kazimiero

10:30-12:30

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

RESTORANAS KOSCHS
Specialybe - “BROCHETTERIE“ -

RECEPTION HALL, tinkama banketams, vedyboms 
ir kitiems susibūrimams. IVAIRŪS GĖRIMAI

6201 Bannantyne Ave., Verdun, P.Q.S H4H 1J4. 

Rezervacijai skambinti: 768-2707 arba 768-9198.

Dodge Chrysler
Camions Dodge Trucks

MEMIC* D.N. BALTRUKONIS
. IMMEUBLES - CLASSIC. INC.

Nekilnojamo lurto vi s op u s i as patarnavimas 

PIRKIMAS - PARDAVIMAS

445 Jeon Talon W. Suite 305,Montreal, P-Q. H3N1R1
Tel. Business: 273-9181 Residence: 737—0844.

LASALLE 
AUTOMOBILE INC

Automobilių nuoma
Naujų ir vartotų pasirinkimas
Pardavimas
Aptarnavimas

366-7818
1050 Lapierre 
coin La Vėrendrye

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS ™
C. I. B.

GAISRAS ‘ AUTOMOBILIAI * ATSAKOMYBĖ * GYVYBE 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD- MONTREAL, QUE. Ii IX IL 7

STANDARD PETER SODO
LIFE

profesiniai patarnavimai finansų reikalais;
Annuities, R.R.S.P., Life Insurance, Group Pension,
Finansų ir mokesčių planavimas
4999 St. Catherine St. West, Suite 450 
Westmount, H3Z 1T3 Tel.: 481- 0311.

MONTREAL ENTERPRISES Rfig'd
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ 

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

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

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS & C0TĖ REALTIES 

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

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

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

3351 Belair St., Montreal , Que., H2A 2A5 
Telefonas: 721-9496

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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