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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
PAGALIAU SUSIDOMĖTA 
IR PABALTIJO LIKIMU

Atrodo, kad Lietuvos 
krikšto jubiliejaus proga 
Lietuvos vardas taip pla
čiai ir teigiamai nuskam
bėjo pasaulio spaudoje, kad 
net pats Kremlius atkreipė 
dėmesį į mūsų kovotojų už 
religijos laisvę ir žmogaus 
teises reikalavimus. Pasau
lio spauda prisiminė Pabal
tijo valstybes teigiamais 
straipsniais, rašydama apie 

• įvykusias demonstracijas 
Vilniuje, Rygoje ir Taline, 
minint pragaištingąjį Hit
lerio ir Stalino paktą, 
pasirašytą 1939 metais. 
Pasirodė žinių apie iki 
šiol negirdėtus dalykus ir 
įvykius. Štai Latvijos komu
nistų partijos centrinio' 
komiteto sekretorius Boris 
P u g o viešai iškėlė su
manymą pastatyti Rygoje 
paminklą Stalino žudynių 
aukoms. Kalbama taip pat 
apie galimą vyskupo Julijo 
no Steponavičiaus grįžimą 
iš Žagarės miesto ištrėmi
mo į savo Vilniaus arki
vyskupijos apaštališkojo 
administratoriaus pareigas 
Vilniuje. Svarbiausia tačiau, 
kad pabaltiečių bendra ir 
gerai organizuota veikla ima 
pasiekti ir JAV kongreso 
atstovų ir senatorių, iki 
šiol gerokai kurčias, ausis.

Š.m. rugpjūčio mėn.
18 d. senatoriaus, demokra
to iš Michigano valstijos, 
Donald Riegel inicia
tyva buvo Sovietų Sąjun 
gos komunistų partijos 
generaliniam sekretoriui 
Michailui Gorbačiovui pa
siųstas laiškas, kuriame 
prašoma netrukdyti planuo 
jamųjų demonstracijų Vil
niuje, Rygoje ir Taline 
š.m. rugpjūčio 23 dieną, 
minint Sovietų Sąjungos ir 
Nacių Vokietijos 1939 m. 
rugpjūčio 23 pasirašytąjį 
paktą. Tame pačiame laiš
ke pabrėžiama, kad JAV 
atidžiai stebi sovietų laiky. 
seną ir tikisi, kad demons
tracijų organizatoriai ir 
dalyviai nenukentės, iš or
ganizatorių minimi šie 
lietuviai: Antanas Terlec
kas, Vytautas Bogušis, 
Petras Cidzikas, Nijolė 
Sadūnaitė ir Titas Madiso- 
nas. Taip pat paminėti 
atskirai ir Helsinkio 
grupės 8 G nariai. Po laišku 
pasirašė 20 senatorių. 
Laiško nuorašai pasiųsti 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos Komunistų partijos pir
miesiems sekretoriams. 
Atrodo, kad kol kas laiš
kas yra atlikęs savo užduo
tį - kiek žinoma, suimtųjų 
nėra.
ŽURNALISTIKOS "PERLAS" 
CHICAGO TRIBUNE 
DIENRAŠTYJE

Tuojau po krikšto jubilie
jaus minėjimo Romoje 
CHICAGO TRIBUNE dien
raštyje jų korespondentas 
kaškoks S. Birnbaum, apra
šydamas Romoje įvykusias

(h.nj
iškilmes tvirtina, kad lietu
viai Šv. Petro bazilikon 
atvyko "apsirengę kažko
kiais skudurais". Kitų tau
tybių dalyviai, girdi, buvę 
gražiai apsirengę. Birnbaum 
nerašo, kodėl ir kokia 
proga lietuviai tose iškil
mėse dalyvavo. Atrodo, 
kad skudurais šis žurnalis
tas labai sąmoningai pava
dino lietuvių tautinius 
rūbus. į šį straipsnį reaga
vo dvi lietuvaitės (Eglė 
Rukštelytė ir Raminta 
Dirmantienė), paaiškindamas 
Lietuvos krikšto jubiliejų, 
vyskupo Jurgio Matulionio 
paskelbimą palaimintuoju 
ir protestuodamos, kad 
lietuvių tautiniai rūbai jų 
korespondento pavadinti 
skudurais. Tiktai po kelių 
savaičių dienraštis pagaliau 
įdėjo gVokii sutrumpintus 
lietuvaičių laiškus ir atsi
prašė, paaiškindamas, kad 
Birnbaum' o straipsnį esą 
redakcija atspausdino jo 
neskaičiusi.

Toks redakcijos paaiški
nimas gali įtikinti tiktai 
kvailius, bet pats faktas 
parodo, kokia pagieža per
sisunkę yra birnbaumai ir 
kokių priemonių jie imasi 
lietuvius suniekinti. Parodo 
žinoma, ir kokia „objektyvi” 
yra net didžioji JAV spau
da ir kokią nepaprastą ga
lią JAV turi tokie,ir pana
šūs į juos , birnbaumai.
PRANCŪZIJA NEPASIMOKĖ

Šiuo metu atvykęs į Que
bec' o mieste vykstančią 
prancūziškai kalbančiųjų 
tautų konferenciją Prancū
zijos min. pirm. Jacques 
Chirac, žurnalistų paklaus
tas apie 1967 metais gen. 
de Gaulle atmintiną rikte
lėjimą (Tegyvuoja Quebec'- 
as... laisvas!), jiems atsakė 
kad jis ir dabar tebemanąs, 
jog generolas pasakęs 
"gerą kalbą". Esą savo 
šūktelėjimu de Gaulle at
kreipęs pasaulio akis į Que
bec' ą. Atrodo, kad J. Chi
rac (buvęs ir tebesąs aršus 
gaullistų sąjūdžio šalinin
kas) paliko išgarbintąją 
prancūziškąją diplomatinę 
kurtuaziją ir politinio 
takto nuovoką namuose.

AMERIKOS ŽYDŲ 
DELEGACIJA VATIKANE

Kaip amerikiečių žinių 
agentūros, spauda ir TV 
bei radijas be perstojo 
kartoja (ir Kanada neatsi
lieka), rabino Mordecai 
Waxman'o vadovaujama de
vynių JAV žydų delegacija 
lankosi Vatikane ir susi
tiks su popiežium Jonu 
Paulium II jo rezidencijoje 
Castelgondolfo. Ši delega
cija buvusi Vatikano pa
kviesta, kad "apramintų 
žydų bendruomenės pasipik
tinimų bangą dėl Austrijos 
prezidentui Kurt Waldheim- 
ui prieš kiek laiko suteikto
sios audiencijos". Žydai, 
esą, kitaip boikotuosią 
Popiežių, kai jis šį mėnesį 

lankysiąs JAV. Komentato
riai mini, kad Popiežius 
lyg ir turėsiąs atsiprašyti 
ir už Waldheim'o apsilan
kymą,ir už bendrai Katali
kų Bažnyčios ne labai 
palankią laikyseną žydų 
atžvilgiu.

įdomu, ką kalbėtų ir 
rašytų JAV spauda, jei 
taip katalikų vyskupų dele
gacija, nuvykusi Jeruzalėn, 
paprašytų Izraelio rabinų 
kolegijos pasiaiškinti dėl 
Talmude dėstomo "Dievo 
išrinktosios tautos" mito ir 
labai aiškų iš jo išplaukian
tį rasinį žeminimą kitų 
religijų ir tautų? Tikriau
siai visi vyskupai būtų ap
šaukti antisemitais. Tiesą 
sakant, ši etiketė ir dabar 
teikiama visiems, kurie 
drįsta ką nors kritiško 
pasakyti apie Izraelį arba 
žydų ekstremistus.

PABĖGO AR BUVO 
PALATAS ?

Amerikietis žurnalistas 
Charles Glass, kurį buvo 
pagrobę Irano diriguojami 
musulmonų fundamentalis
tai š.m.liepos 17 d. kartu 
su Libano krašto apsaugos 
ministerio sūnumi atsirado 
laisvėje.(Ministerio Osseiran 
sūnus Ali buvo paleistas 
po savaitės).

Ch.Glass sakosi pabėgęs, 
kai sargai užmigo. Tuo tar
pu Irano šaltiniai tvirtina, 
kad Glass buvęs paleistas. 
Taip pat tvirtina ir Sirijos 
šaltiniai, nes Sirijos kariuo
menei buvę pranešta iš 
anksto, kad žurnalistas 
Glass būsiąs paleistas. Savo 
pasikalbėjime su spauda 
ir pats Glass sakosi, kad 
labai gali būti, jog tasai 
raktas, kuriuo jis atraki
nęs duris, galėjęs būti pa
dėtas tyčia. Kaip atrodo, 
pinigai yra galingesni ir 
už visas fanatiškiausias idė
jas net ir anuose kraštuose
PRANCŪZŲ LAISVĖS 
PREMIJA

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad Prancūzų literatūrinė 
Laisvės Premija šiais me
tais paskirta dviems rašyto
jams - Paryžiuje gyvenan
čiam lenkui beletristui A- 
dam Zagajewski už romaną^ 
"Pieštuko Brūkšniu" ir aka
demiko A. Sacharov'o žmo
nai Jelenai Bonner už nese
niai Vakaruose pasirodžiu
sią atsiminimų knygą "Dali
nimasis Tremtimi".

Šioje knygoje J. Bonner 
aprašo gyvenimą tremtyje 
Gorkio mieste,kur ji buvo 
kartu su savo ištremtu vy
ru.

Literatūrinę Laisvės 
Premiją įkūrė tarptautinės 
rašytojų organizacijos PEN 
Klubo skyrius Prancūzijoje.

Premijos tikslas kasmet 
pagerbti kurį nors rašytoją, 
kuris savo gimtąjame kraš
te gina^ minties ir žodžio 
laisvę. Ši premija taip pat 
bus skiriama ir tremtyje 
gyvenančiam rašytojui.

NEPASITENKINIMAS 
TURNER’ IU STIPRĖJA

Vienas po kito federalinės 
liberalų partijos atsakingas 
vietas užimantys asmenys 
ima atvirai reikšti savo 
nepasitenkinimą John Tur
ner1 io vadovavimu. Visai 
neseniai liberalų partiją 
supurtė dideli nuomonių 
skirtumai dėl vadinamųjų 
Meech Lake konstitucinių 
nutarimų, o štai ir vėl 
pats federalinės liberalų 
partijos pirmininkas Mi
chel Robert viešai pareiš
kė, kad jeigu J. Turner 
nepradės energingiau vado
vauti ir nesugebės užimti 
griežtesnės ir aiškesnės 
linijos, liberalų partijai 
gresiąs aiškus pralaimėji
mas sekančiuose rinkimuo
se. Viešieji nuomonių insti- 
:utų duomenys rodo vis 
labiau smunkantį liberalų 
partijos populiarumą.

Susirinkę apie 100 * libe
ralų partijos "smegenų tres
to" gudriausių galvų, po 
ilgų diskusijų paskelbė vie
šumai, kad liberalai palai
ką Turner' į, bet reikalauja 
iš jo, geresnės vadovybės 
ir aiškios liberalų progra
mos. Tačiau šm. rugpjūčio 
31 d. Quebec'o provincijos 
jaunųjų liberalų vadovybės 
septyni nariai (iš 9) parei
kalavo Turner' į tuoj pat 
atsistatydinti iš partijos 
lyderio pareigų. Jei jis to 
nepadarysiąs, federalinei 
liberalų partijai gresiąs 
visiškas sunykimas. Labai 
atvirame laiške Turner' i ui 
jaunieji Quebec' o liberalai 
tvirtina, kad jų partija 
pralaimėsianti rinkimus, 
nes "Kanados piliečiai 
niekada nepalaikė silpnų, 
negalinčių apsispręsti ir 
nuolat kaitaliojančių savo 
pažiūras, vadų".

Denis Corderre, jaunųjų 
Quebec' o provincijos libera
lų lyderis, išsiuntęs laišką, 
sušaukė spaudos konferen
ciją ir joje išdėstė sekan
čias mintis: "Turner' į 
palaikėme 100% ir davėme 
jam pakankamai laiko su
stiprinti partiją, tačiau jis 
nesugebėjo to atlikti... 
Dabar turime gelbėti libe
ralų partiją, nes jeigu 
pralaimėsime sekančius 
rinkimus, mano nuomone, 
liberalų partija nustos 
egzistavusi". Jo tvirtinimu, 
didžiulė dauguma jaunųjų 
Quebec' o liberalų dabar 
reikalauja, kad Turner' is 
pasitrauktų iš lyderio pa
reigų.

Tą pačią dieną ir Asbes
tos rinkiminę apylinkę 
atstovaujantis Alain Tardif 
pranešė spaudai, kad jis 
nebekandidatuosiąs, jeigu 
Turner' is liks partijos ly
deriu. Tardif yra žinomas 
Jean Chretien, kandidatavu
sio su Turner' iu į partijos 
lyderius, šalininkas.

Jeigu dar daugiau įtakin
gų liberalų pasisakys 
pries Turner' į, jis, labai 
galimas dalykas, neturės 
kitos išeities, tik pasitrauk
ti.

PETKUS IR GAJAUSKAS 
DAR VIS TEBEKALINAMI

Vakarų Vokietijos žinių 
agentūros žiniomis, lietu
viai sąžinės kaliniai Vikto
ras Petkus ir Balys 
Gajauskas esą 
perkelti į kitas koncentra
cijos stovyklas. Petkus iš 
Permės srities ypatingojo 

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENES ŽINIOS
• KLB Krašto Valdyba reiškia padėką visiems, prisidėju- 
siems ar darbu, ar dalyvavimu Juodojo Kaspino Dienos 
minėjimuose savo apylinkėse rugpjūčio mėn. 23 dieną.

Iš gautų informacijų matyti, kad nemažas skaičius 
lietuvių atkreipė dėmesį į tos Dienos įvykius Lietuvoje, 
vienokiu ar kitokiu būdui parodydami solidarumą su de
monstrantais Vilniuje.

Raginama tas apylinkes, kuriose dar nėra minima Juo
dojo Kaspino Diena, jau dabar ruoštis ateinantiems me
tams. Juodojo Kaspino Dienos įsteigimo ir minėjimo ruo
šos klausimais kreiptis arba į KLB raštinę, 1011 College 
str., Toronto, Ont., M6H 1E8, tel: /416/- 533-3292 arba 
į Canadian Black Ribbon Day Committee, Kim Saunders 
koordinator, 100 Adelide Str.,, W, Suite 906, Toronto, 
M5H 1S3.

• Lietuviai, negauną leidimų nuvykti į Lietuvą, prašo
mi tai pranešti Kanados Lietuvių Bendruomenės reikalų 
vedėjai Darijai Deksnytei aukščiau minėtu adresu.

Yra galimybių tuo reikalu padėti.

• Rugpjūčio mėn.21 d. į Torontą buvo atvykęs Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Vytautas Kama n- 
tas pasitarimui PLB Seimo reikalais, kuris įvyks Toron
te 1988 m. birželio 28-30 d.d. su PLB Seimo organizaci
nio komiteto nariais: Joana Kuraitė-Lasienė, Vyt.Bireta 
ir Eugenijum Čuplinsku. Pastarasis sutiko būti šio komi
teto pirmininku.

KLB Krašto Valdyba primena KLB Tarybos nariams, 
kad KLB Tarybos suvažiavimas įvyks š.m. lapkričio mėn. 
14 d. Toronte.
PRANEŠA ELTA:
DEMONSTRACIJA VILNIUJE

Iš Lietuvos pranešta, kad viešas Molotovo-Ribbentropo 
Pakto sutarties minėjimas š.m. rugpjūčio 23 d. Vilniuje 
praėjo sėkmingai. Demonstracijai prasidėjus vidudienyje, 
buvo susirinkę apie 500 žmonių, bet iki 4 vai. jų skai
čius pasiekė apie 3000.

Pagrindinė kalbėtoja buvo Nijolė Sadūnaitė, kuri panel 
gė sovietų spaudos ir televizijos tvirtinimus, jog demonst 
raciją, neva, suorganizavę užsienio lietuviai (ypač piktai 
jų buvo puolamas Pasaulio Pabaltiečių Santalkos Informa
cijos biuro Europoje direktorius, Algis Klimaitis). Sadūnai 
tė pabrėžė, kad demonstracijos rengėjai buvo "mes ketu
ri" ir "kiti lietuviai patriotai", O ne lietuviai Vakaruose. 
Anot New York Times (rugpj. 24 d.) korespondento Bill 
Keller' io, Sadūnaitė atidarė minėjimą, reikalaudama lais
vės Lietuvai, Latvijai ir Estijai", - į ką minia atsakė 
entuziastišku pritarimu.

Buvo sugiedoti "Lietuva brangi", "Marija, Marija" ir 
Lietuvos Himnas.

Sadūnaitė taip pat padėkojo sovietinei spaudai už 
"mobilizaciją" ir už tokius "išsamius" pranešimus.

Trumpai kalbėjo ir Robertas Grigas, prieš keletą me
tų atsisakęs tarnauti sovietinėje armijoje, ir už tai perse 
kiotas jaunuolis.

Milicija bei KGB elgėsi korektiškai ir Vilniuje niekas 
nebuvo suareštuotas.

Rygoje, kur demonstravo apie 8000 žmonių, 12 buvo 
suimti, ir netrukus paleisti. Latviai televizijoje galėjo 
stebėti brutalų milicijos elgesį.

Demonstracijos Tallinne sutraukė apie 2000 dalyvių.
Po demonstracijų sovietai mėgino trukdyti telefono 

ryšius su užsieniu. Apie 16 valandų buvo neįmanoma iš 
Vakarų Europos susisiekti su vilniečiais. Kaip informuoja 
pabaltiečiai iš Romos ir Stokholmo, nakties metu neat - 
sakė net Maskvos telefonai. Telefoninis ryšys buvo atsta
tytas tiktai pirmadienį, rugpj. 24 d.

Sekmadienį, rugpj. 23 d. 10 vai. ryto, laikydamas Šv. 
Mišias prie altoriaus, staiga mirė Šv. Mikalojaus bažny
čios Vilniuje, altarista, kun._ Stanislovas Valiukėnas (g.
1907), vienas iš patriotinių lietuvių kunigų. Jis anksčiau 
ragino visus melstis, kad demonstracijos gerai praeitų.

Vilniuje ruošiamas demonstracijas ypač aršiai puolė 
sovietinė TASSo agentūra. Jas plačiai minėjo Europos 
spauda, radijas ir televizija.

Amerikoje išsamūs straipsniai apie demonstracijas 
pasirodė (rugpj. 24 d.) New York Times, Washington 
Post, Washington Times, Los Angeles Times, Chicago 
Tribune ir kituose dienraščiuose.

lagerio perkeltas į Permės 
srities 37-tąjį griežto 
režimo lagerį. Jis ten šiuo 
metu dirbąs virėju. Gajaus
kas gi savo tremties baus
mę atlieka dabar lageryje, 
kurio adresas toks: Chaba- 
rovski kraj, Chumnikan, 
Ulica sovietskaja 4,INDEKS 
68 24 60.
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Vaizdas iš Lietuvos krikšto 600 m. minėjimo ir palaimintojo ark. J. 
bortiniame — Kapsuke)

Matulaičio pagerbimo Mari j ampoįej e ( da- 
Nuotrauka Ed. Sulaičio.

WASHINGTONE PAGERBĖ 
KRIKŠTO SUKAKTį 
ARKIVYSKUPAS HICKEY

Nekalto Prasidėjimo
ŠIMTAS ASTUONI KONGRESMENAI PRAŠO PALEISTI
VIKTORĄ PETKŲ

Šimtas aštuoni kongresmenai rugpjūčio 24 d. laiš
ku kreipėsi į Vladimirą Karpo v'ą, Sovietų Sąjungos 
Rašytojų Tarybos pirmąjį sekretorių su prašymu, kad jis 
padėtų kolegai-rašytojui Viktorui Petkui. 
Kongresmenai Karpov'ui aiškina, kad Petkus buvo įkalin
tas 1977 m. rugpjūčio 23 d. už jo veiklą, susijusią su 
LIETUVOS HELSINKIO GRUPE, kurią jis padėjo įsteigti. 
Nuo to laiko Petkus esąs kalinys.

Kongresmenai sako, kad jų supratimu, Petkus ka
lėjime būdamas pradėjo rašyti enciklopediją apie pasau
lio rašytojus. Sakoma, kad kiekvienas tomas tos 33 to
mų enciklopedijos turi maždaug po 100 puslapių ir iš 
viso enciklopedijoje esą 45.000 straipsnelių. Laiške pažy
mėta, kad buvęs politinis kalinys Natan Sha
ransky, kartu su Petkum sėdėjęs toje pačioje kame
roje, patvirtino jog Petkus šį darbą pradėjęs 1978 me
tais.

Toliau kongresmenai reiškia susirūpinimą dėl to, 
kad Petkaus literatūrinį darbą konfiskavo lagerio parei
gūnai. Jiems dar didesnį nerimą kelia tas faktas, kad 
Petkus jau 24 metus praleidęs sovietų lageriuose bei ka
lėjimuose už savo katalikišką veiklą bei Žmogaus Teisių 
gynimą.

Rugpjūčio 23 d. Petkus baigė atkalėti jam skirtą 
laiką lageryje ir turėjo pradėti penkių metų bausmę 
tremtyje. Kongresmenai kviečia Karpov'ą šia proga kar
tu su jais pageidauti, kad Petkus būtų besąlyginiai pa
leistas, suteikiant jam galimybę sugrįžti j savo tėvynę 
Lietuvą. Baigiant, kongresmenai prašo, kad Karpov'as 
ragintų tinkamus pareigūnus Maskvoje praplėsti "glasnost” 
dvasią, kad ji pasiektų Petkiį ir kad jis būtų ne tik iš
laisvintas, bet ir jo enciklopedija jam sugrąžinta.

Šio laiško iniciatoriai buvo kongresmenai Edward 
Feighan ir John Miller, kurie pirmininkauja JAV Atstovų. 
Rūmų Lietuvos Katalikų Religinės Laisvės grupei. Su 
jais nuolatinį kontaktą palaiko Lietuvių Informacijos 
Centro (LIC) skyrius Washingtone. Grupelė Washington© 
miesto apylinkės lietuvių skatino savo kongresmenus pri
dėti savo parašus po šiuo laišku ir ragino savo draugus 
kituose miestuose tą patį daryti. NERINGOS studentų 
stovyklos dalyviai, LIC atstovo paprašyti, taip pat rašė 
laiškus savo kongresmenams bei V. Karpov'ui.

LIETUVA LAUKIA LAISVES 
REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI '

Jūsų auka TAUTOS FONDUI garsina Lietuvos laisvės 
bylų laisvame pasaulyje. Sesiomis kalbomis ELTOS 
ir radijo žinios nesulaikomai skleidžia informacijas 
įvairiuose kraštuose apie Lietuvos laisvės kova ir jų 

sk atina.

Washington© arkivyskupas James Hichey Lietuvos krikščionybės 
jubiliejaus iškilmėse. Nuotr. Br. Cikoto

naujinimo__600 m. sukaktį, 
buvo įspūdingai papuošta 

meniškai, liaudies stiliumi 
išdrožinėtais lietuviškais 
kryžiais, atkreipiant ir sa
vųjų , ir kitataučių didelį 
dėmesį.

Prie pagrindinio alto
riaus Čiurlionio Ansamblis 
atliko giedojimus. Washing
ton'© arkivyskupas James 
Hickey, su 12 koncelebran- 
tų; jų tarpe ir kapelionu 
Tev.Tomo Žiūraičiu, laikė 
iškilmingas mišias. Savo 
pamoksle prisiminė ir pa
skelbtąjį Palaimintuoju ar
kivyskupą Jurgį Matulaitį.

Gražus Čiurlionio An
samblio giedojimas, Janinos 
Čikotienės ir Viktoro Nako 
atlikti skaitymai, simboli
nes aukos - Lietuvių Kata
likų Bažnyčios Kronika ir 
lietuviškas kryžius-ir 2.000 
žmonių maldos skambėjo 
ypatingai pakiliai.

Po pietų vyko akade
minė programa, kurioje vėl 
dalyvavo arkiv. J. Hickey, 
Jis už nuoširdumą ir 
draugiškumą lietuviams bu- 

, vo apdovanotas sukaktuvi-
šventove Washington'e, m.i _ IUU meiliu,
nint. Lietuvos Krikšto at- .

Ar galime jus sudominti 
pelkynais, vertais bilijonus 
doleriu i metus ? ________ _

Kanados vandeningosios sritys 
tampa vasaros buveine arti45-iems 
milijonams Šiaurės Amerikos lauki
nių ančių ir kitokių vandens paukš
čių. Tai įvertinta daugiau kaip 
bilijonui dolerių ir kasmet šutei 
kiama 49,000 darbų dėka turizmo 
ir su natūralia gamta susijusiais 
užsiėmimais

Šalia to, vandeningose zonose 
gyvena ir daugelis įvairiu žvėrių; 
tos zonos yra taip pat labai svar
bios ekologiniu atžvilgiu...prilai
kant drėgmę- vandeni, kuris nau
dingas aplinkai bei sulaikant že
mės nuslinkimus.

Nelaimei, Kanados drėgnieji plo
tai, tundros, pelkės ir miškų durpy

V LIKO SEIMO PROGRAMA_________
Kaip jau buvo skelbta spaudoj, metinis Vyriausio Lie

tuvos išlaisvinimo Komiteto Seimas įvyks š.m. spalio 
mėn. 9-11 d.d., Montrealyje, Aušros Vartų Parapijos 
salėje. Smulkesnių žinių apie seimo eigą ir parengimus 
patiekia VLIKo Seimo Rengimo Komitetas, turėjęs savo 
posėdį š.m. rugpjūčio 26 d. Posėdyje šį kartą dalyvavo ir 
meninių reikalų tvarkytoja, choro "Pavasaris" administra
torė, J. Baltuonienė.

Seimo programoje ir dienotvarkėje numatyta, kad 
spalio 9 d., penktadienį, 7 vai. vak. Aušros Vartų parapi
jos salėje, prie kokteilių ir užkandžių įvyks atvykusių 
seimo atstovų su visuomene pašnekesys.
SPALIO 10 d., šeštadienį, 9 vai, ryto - Seimo ir svečių 
registracija. 9:30 vai, r. pirmas posėdis.
1. Seimui rengti komiteto pirmininko J. Šiaučiulio žodis
2. Seimo atidarymas-VLIKo Valdybos pirm.dr.K, Bobelis.
3. Invokacija - kun. P. Dilys
4. Seimo prezidiumo rinkimai.
5. Seimo komisijų rinkimai.
6. Sveikinimai.
7. VLIKo Tarybos pirmininko pranešimas
8. VLIKo Valdybos pranešimas - dr. K. Bobelis.
9. VLIKo kraštų įgaliotinių pranešimai. Po to seks 

klausimai ir diskusijos.
Pietūs nuo 1:00 iki 2:00 val.p.p.
2:15 v.p.p. antras posėdis.

10. Tautos Fondo prenešimai:
a. A. Daunys - Tautos Fondo Tarybos pirmininkas.
b. J. Giedraitis - Tautos Fondo Valdybos pirmininkas.
e. A. Patamsis - Kanados Tautos Fondo valdybos 
pirmininkas.

Diskusijos ir 15 min. pertrauka.
Paskaitos
11. VLIKo vicepirm. J. Jokubaitis-'VLIKo santykiai su

organizacijomis.”
12. VLIKo pirm, pavaduotojas dr. D. Krivickas -"Gor

bačiovo politikos atgarsiai".
Diskusijos. Komisijų posėdžiai tęsiasi iki 5:30 vai. 

vak.; 7:00 vai. vak. - kokteiliai, meninė programa, vaka
rienė (Aušros Vartų parapijos salėje). Meninę programą 
atlieka: sol. G. Čapkauskienė ir Montrealio lietuvių mer
gaičių choras "Pavasaris". Šokiai.

Spalio 11 d. sekmadienį, 9:00 -11:00 vai.r. VLIKo po
sėdžiai. 1 1:00-12:00 v.r. iškilmingos pamaldos Aušros 
Vartų bažnyčioje. Evangelikams iškilmingos pamaldos 
įvyks Šv. Jono bažnyčioje, 3594 Jeanne Mance (pamaldų 
laikas dar bus paskelbtas).

12:00-2:00 v.p.p. VLIKo užbaigiamieji posėdžiai, pie
tūs ir seimo uždarymas.

VLIKo Seimo Rengimo komitetas praneša, kad visi 
VLIKo posėdžiai atviri visuomenei ir visuomenė maloniai 
kviečiama dalyvauti.

Bilietus pietums ir vakarienei bus galima įsigyti jau 
penktądienio vakare. Baras veiks penktadienį, šeštadienį 
ir sekmadienį pašnekesio, pietų ir vakarienės metu.

Rengimo komitetas dar paakina, kad nakvynės reika
lais kreiptis į J. Adomonį (tel.: 514-744-6940) ir į S. 
Staskevičienę (tel.: 514-347-0583). Visais kitais seimo 
reikalais kreiptis į Seimo Rengimo Komiteto Dirmininką 
J. Šiaučiulį, (tel.: 514-768-3674) arba į VLIKo būstinę 
Washingtone (tel.: 202-667-1980).

Rengimo Komitetas

nai yra žmonių niokojami.
Federalinė ir provincijų vyriausy

bės pradėjo įrengti laukinių paukščių 
ir nepaliestos gamtos draustinius; 
išviso šiuo metu yra apsaugoma 
1,000 kvadratinių kilometrų.

Tačiau reikia dar daugiau pada
ryti.

Jūsų asmeninė talka yra labai 
svarbi. Prašome kreiptis į Federa- 
linį ar Provincinį Gamtos ir natū
ralių žemės turtų departamento, 
arba piliečių gamtos išlaikymo 
grupę.

Atsiminkite jūsųlaiko ir jūsų 
pinigų investacijos dabar, neš 
dideles palūkanas Kanadai 
ateityje.

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

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

1*1 Environnement 
Canada

Environment 
Canada Canada

2 psi. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



ŽVELGIANT PRO TRAUKINIO LANGĄ. EUROPOJE 

A. K e b 1 y s

^Lallekeenig” karūnuotos galvos pasveikina svečius Bazelyje.

išnuomojamos tik 4, nes pačiame viršuje nelabai patogu 
tokioje ankštoje patalpoje ir palubėje miegoti.

Teko čia būti su vokiečių simpatiška šeima. Paskir
toji lova buvo antrame aukšte. Lovos gana patogios. 
Duoda paklodę, apklotų ir pagalvę. Lagaminus sukišame 
po žemutinėmis lovomis, o kas netelpa, sukeliam į tre
čių aukštų. Kada iš sėdynių yra padarytos lovos, tai lie
ka labai mažas praėjimas. Ryte atsikėlus, lovos sustu- 
miamos vėlei sienon ir pasidaro patogios sėdynes. Prieš 
sugulant, konduktorius surenka kelionių pasus. Tuo ap
draudžia, bent dalinai, keleivius nuo vagysčių. Pasirodo, 
ir Vokietijoje daug visokių perėjūnų...

Saulei pabudinus kažkur apie Cele, skubam nusi
prausti ir susitvarkyti. Patarnautojai jau vežioja gardžiai 
kvepiančių kavų su sumuštiniais. Greitasis traukinys le
kia vis tolyn į šiaurę. Švysteli miestai ir miesteliai jau 
pažįstamais vardais, su kuriais teko susipažinti ar gy
venti "Dievo paukštelio" laikais.

Pagaliau ir Hamburgas. Po visų karo sunaikinimo, 
gražiai atsistatęs ir nebesimato padarytų žaizdų. Išsikal
bėjus, vokiečiai nelabai leidžiasi kalbon apie praėjusias 
dienas. Irgi, nebėra "grynoji" rasė. Ypatingai matosi 
daug juodaodžių. Pokarinis kraitis Amerikos kareivių pra
laimėtojams. ■ Teko sutikti krautuvininkų, viešbučių savi
ninkų iš Rytprūsių, su jais galima ir plačiau išsišnekėti.

Kiek pastebėjau, Vokietijoje vis gi pragyvenimas 
yra pigesnis, negu betkur Europoje. Nuostabu, kai matai 
visuose Europos didmiesčiuose aibes miegančiųjų trauki
nių stotyse, įsisupusių į miegmaišius. Daugiausiai jauni 
žmonės. Jie nori keliauti, bet neturi užtektinai valiutos 
pensionatui ar viešbučiui. Mums, kanadiečiams kažkaip 
toks vaizdas atrodo nepriimtinas.

Atėjo laikas apleisti šį gražų ir pažįstamų miestų. 
Anksti rytų paimu skandinavų ekspresų ir danginuosi Ko
penhagos link. Prabėgančiuose vaizduose yra kur akis 
paganyti. Žemė išdirbta ir nesimato tuščių laukų. Kur 
ne kur matosi bandos juodmargių ir kur, ne kur praėju
sios audros pėdsakai. Priploti vasarojai. Ūkininkams nuos- 
tolis. Privažiuojame prie kelto Puttgardene. Sustumia 
visus vagonus į didžiulį laivų ir leidžiamės jau jūros ke- PRANEŠA Š A L F A SS 
liais apie pusantros valandos. Laive vyksta gyva prekyba 
krautuvėje, kurioje nereikia mokėti mokesčių už prekes, 
yra ir gerų restoranų. Patiekalai įvairūs ir neperbran- 
giausi. Ant laivo keičia ir valiutų. Pasiekus Danijos kran
tus, vagonai vėl sugrupuojami tolimesnei kelionei ir tų 
darbų geležinkeliečiai atlieka gana greitai. Jau žemė. 
Keliaujame Kopenhagos link. Traukinyje prisistato Dani
jos pasienio valdininkai. Formalumai labai trumpi. Patik
rina pasų, trumpai paklausinėja apie kelionės tikslų ir 
palinki gero kelio. Simpatiški ir mandagūs šie karalienės 
valdininkai( nepalyginami su rusų sovietiniais tarnautojais). 
Bendrai, Vakarų Europoje tarpvalstybinių sienų beveik 
nėra. / bus daugiau /

Smagi alaus i snesiotoj a Munchene.

1987 m. Š.AMERIKOS LIETUVIU GOLFO 
PIRMENYBĖS

1987 m. Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Individualinės ir Tarpmiestinės Golfo Pirme
nybės įvyks š.m. RUGSĖJO 5/6 d.d., Quail 
Hollow Resort, 1-90 &Rt.44, Painesvilee, 
Ohio. Vykdo - Cleveland'o Lietuvių Golfo 
Klubas. Smulkios informacijos praneštos vi
siems golfų kultyvuojantiems klubams.

Golfo nekultyvuojantieji klubai bei pavie
niai žaidėjai, suinteresuoti šiomis varžybomis 
prašomi kreiptis į pirmenybių vadovų:

Algis Nagevičius, 7702 W. 
Pleasant Rd., PARMA, OH 44130, tel: /216/ 
-845 - 4954.

METINIS VISUOTINIS ŠALFASS- gos SUVAŽIAVIMAS
Metinis visuotinisšiaurės Amerikos Lietuvių Fizi

nio Auklėjimo ir Sporto Sąjungos Suvažiavimas įvyks 
1987 m. s p a 1 i o mėn. 31 d., Cleveland'o Lietuvių 
Namuose, 877 East 185-th str., Cleveland, Ohio 44119. 
Telefonas /216/ 531-2131. Suvažiavimo pradžia 11:00 
vai.ryto.
Priešingai, ji artima Euro
pos socialdemokratų parti
joms. Gi šios valdė ir 
tebevaldo beveik visas 

KELIOS PASTABOS APIE NDP IR SOCIALDEMOKRATIJĄ/^7^.pUrn°Qp^ t™™5™*' 
/ Gavome vieno mūsų skaitytojo laišką, kurį spausdina
me. Red./

"NL" š.m. rugpjūčio mėn 
6 d. Nr. 30-31-32 įžanginia
me (h.n.) straipsnyje "So
cialdemokratai (NDP) pir
mauja", tarp kitko, sakoma: 
"Mūsų manymu, būtų visai 
neblogai, jei NDP sudarytų 
Kanados vyriausybę ko
kiems keturiems metams. 
Po maždaug 4 metų juos 
būtų galima išmesti lauk, 
jei jų valdymas nepatiktų 
gyventojams".Toliau straips
nyje dar sakoma: "NDP 
dar gerokai turės paaiškin
ti savo politinę programą 
kanadiečiams, kol juos 
išrinks valdyti visą kraštą". 
Atrodo, kad straipsnį rašęs 
visai gerai žino NDP poli
tinę programą, tik kanadie
čiai dar nežino. O toji 
NDP politinė programa, 
svarbiausia, yra ta: 1. 
Atšaukti Kanados kariuome
nę iš Europos; 2. naciona
lizuoti geležinkelius, ban
kus ir stambius pramonės 
verslus ir 3. pažadėti 
žmonėms sukurti rojų, kaip 
komunistai daro, todėl 
manau, toks straipsnį rašiu
siojo samprotavimas yra 
visai klaidingas. Kodėl 
straipsnį rašęs NDP vadina 
socialdemokratais? 
yra ne 
bet kokių tai "Naujųjų De
mokratų", 
socialistus, politinė partija 
savo programa ir veiks
mais artima komunistams. 
Socialdemokratai (ne visi), 
nors dalinai 
marksistinę 
komunistams 
priešai, o Kanadoje atvirai 
veikianti Komunistų Parti
ja per federalinius ar 
provinicinius rinkimus 
balsavimus skelbia, kad 
kur nėra Komunistų Parti
jos kandidatų, balsuoti tik 
už NDP kandidatus.

Muenchenas, bavarų sostinė, per karų buvo gerokai 
apgriautas. Šiandien pilnai atsistatęs ir jokių karo žaizdų 
nebematyti. Mieste nepaprasta švara. Neteko man 
čiau šio miesto pažinti ir jame lankytis, tai negaliu 
ginti. Antra, čia tepraleidau tik keliolika valandų.

Naktiniu traukiniu Hamburgo link apleidžiu šį
Jau būdamas'' Bazelyje, užsisakiau miegamųjį ,

anks- 
paly-

mies-
tą. Jau būdamas'' Bazelyje, užsisakiau miegamą]} , sumo-, 
kėdamas už lovų 26 kari.dolerius. Antros klasės miegama
jame vagone (kūpėję) yra 6 lovos, bet daugiausiai yra

parlamente ir kitur kalba 
tik apie darbo žmones ir, 
aišku, apie darbininkų val
džią.

Jau turim darbininkų 
valdžią ir rojų Sovietų Są
jungoj, tad kam NDP nori 
sukurti . antrą tokią pat 
valdžią ir rojų Kanadoje? 

Atidavimas krašto val
džios į NDP rankas, būtų 
tas pats, kaip patarlėj sa
koma: "įleisk velnį į bažny
čią, tai 
altoriaus

jis tuojau ir ant 
užlips".
"Socialdemokratas"

/ į mūsų

baisi. 
mano

NDP
socialdemokratai,

gal vaidinantieji

ir pripažįsta 
politiką, bet 
yra pirmieji

NDP politiniai vadovai

skaitytojo pasisa
kymą plačiau 
I-ojo puslapio 
tatorius h.n./

Nors nesu 
narys ir niekad nebalsavau 
už ją,^ su jos programa esu 
susipažinęs. Žino ją ir 
politiniais klausimais besi- 
domį Kanados piliečiai. 
Mano pastaba apie reikalą 
paaiškinti savo programą, 
jei NDP nori būti išrintkta 
ir valdyti kraštą, suprasti
na tiktai viena prasme, 
būtent, kad NDP turės 
išaiškinti rinkėjams savo 
radikalesnius reikalavimus, 
(k.a. pasitraukimą iš NATO 
NORAD, suvalstybinimą 
visų bankų ir didžiųjų 
įmonių, įskaitant geležinke
lius ir kt.) ir įtikinti rinkė
jus, kad tokie pakeitimai 
bus naudingi Kanadai.

NDP vadinu socialdemo
kratais, nes jie patys save 
taip vadina (pvz. š.m. rug
pjūčio 30 d. Halifaxe NDP 
lyderis 
vėl -tai 
blausia, 
beveik 
nuo visų pasaulio socialde- 
mokratiškųjų partijų progra
mų. NDP nėra jokiu būdu 
artima komunistų partijai.

atsako "NL" 
žinių komen-

N D P partijos

E. Broadbent ir 
patvirtino) ir, svar- 
kad jų programa 
niekuo nesiskiria

(Kad NDP narių tarpe gali 
būti ir komunistams palan
kaus elemento - labai 
galimas dalykas, tačiau jis 
nenulemia NDP programos). 
Radikalesnių socialdemokra
tų partijų esama ir Europo
je (pvz. Graikijoje), bet 
jos visos pasisako už demo
kratiją ir nesiekia (kaip 
visos marksistines partijos) 
proletariato diktatūros. 
Nežada jos ir jokio darbi
ninkų rojaus, panašaus į 
sovietinį, bet kaip tiktai 
jų dėka yra įvestos visos 
socialinės reformos Europo
je ir taip pat čia, Kanado
je (įgyvendino Kanadoje 
Jas liberalai, pasiskolinę iš 
socialdemokratų programos) 
nedarbo draudimas, visuoti
na sveikatos drauda (me
dicare), pensijos, nepasitu
rintiems papildomas pragy
venimo mokestis ir 1.1, ir 
1.1. Kalbant gi apie suvals- 
tybinimą geležinkelių bei 
didžiųjų įmonių, galima 
tiktai priminti, kad Europo
je dar prieš II-jį pasaulinį 
karą nebuvo nei vienos 
valstybės, kurios geležinke
liai nebūtų valstybiniai.
Valstybinės buvo daugiau
siai ir lėktuvų bendrovės 
ir įvairūs kooperatyvai bei 
didžiosios įmonės buvo ir 
tebėra daugelyje Europos 
kraštų kontroliuojamos 
valdžios. Kiekviena Euro 
pos valstybė turi savo 
valstybinius bankus, nors 
daugelyje kraštų leidžiama 
veikti ir privatiems ban
kams, bet socialdemokra- 
tiškos vyriausybės juos itin 
griežtai kontroliuoja. Jeigu 
prisiminsime dabartiniams 
konservatoriams valdant 
bankrutuojančius bankus ir 
bilijonus dolerių plaukian
čius į įvairių sukčių, sėdin
čių užsieniuose., kišenes, 
kai tuo tarpu kanadiečiai, 
investavę savo sutaupytus 
pinigus, juos praranda, gal 
bankų suvalstybinimas ir 
griežtesnė jų kontrolė

nebeatrodys tokia 
Kiekvienu atveju, 
manymu, įsteigimas valsty
binio banko, teikiančio
visus finansinius patarnavi
mus Kanados piliečiams,
būtų labai ir labai pagei
dautinas dalykas.

Konservatorių niekieno 
kapitalizmo 

tokia 
sistema jau

netramdomo 
propagavimas (nors 
kapitalistinė 
seniai atgyveno savo am
žių ne tiktai visoje Vakarų 
Europoje, bet ir kituose 
pasaulio kraštuose, išsky
rus JAV ir daugelį savanau
džių diktatorėlių valdomas 
Centrines ir Pietų Ameri
kos valstybes) yra sava
naudiško ir egoistiško 
žmogaus gobšumo palaiky
mas ir net skatinimas. 
Todėl jis taip ginamas tų, 
kurių kišenėje sėdi visa 
Kanados ekonomija.

Tačiau visai nepriimtina 
ne tiktai mums (bet ir 
didelei daugumai kandiečių, 
kaip rodo apklausinėjimų 
rezultatai) yra NDP beato- 
dairinė neapykanta ne 
tiktai JAV ekonominei po
litikai, bet ir jos užsienio 
politikai. O šią, mes lietu 
viai, palaikome, nes ji nu
kreipta prieš tarptautinį 
komunizmą ir visas jos 
apraiškas visuose kontinen
tuose. Ar ji pakankamai 
efektinga - jau kitas klau
simas. Nepriimtini 
pat NDP migloti 
ir nusiginklavimo pasiūly
mai, taip 
nekritiškas 
NDP narių 
Kubos, 
šio Allende's režimo Čilė 
je ir beveik niekad kritiš
ko žodžio neišturimas apie 
sovietinį imperializmą ir 
terorą. Todėl, mūsų nuomo
ne, kaip tiktai šituos užsie
nio politikos dviprasmišku
mus turės Broadbent ir 
nuosaikioji NDP dauguma 
paaiškinti ir įtikinti Kana
dos gyventojus, kad tai 
nėra oficialioji partijos 
linija ir kad NDP nori ir 
gali Kanada, išlaikyti lais
vųjų Vakarų aiškioje anti
komunistinėje bendrijoje.

taip 
taikos

ir labaipat
radikalesniųjų
pasmilkinirnas 

Nikaragvos, buvu-

Pagal ŠALFASS Statutą, suvažiavime sprendžiamuo
ju balsu dalyvauja sporto klubų rinktieji atstovai ir rink
tieji bei skirtieji ŠALFASS-gos pareigūnai. Patariamuoju 
balsu kviečiami dalyvauti sporto darbuotojai, fizinio auk
lėjimo mokytojai, sporto veteranai, lietuviškų organiza
cijų bei spaudos atstovai ir visi lietuvių sportiniu gyve
nimu besidomį asmenys.

Smulkesnės informacijos pranešamos sporto klu
bams ir ŠALFASS-gos administraciniams pareigūnams. 
Organizacijos ar asmenySj norį gauti smulkesnių informa
cijų ar patiekti pasiūlymų, prašomi kreiptis į ŠALFASS- 
gos Centro Valdybos pirmininką Praną Bernecką 
32 Rivercrest Rd., TORONTO, Ont., M6S 4H3, CANA
DA, tel: /416/ 763-4429.

ŠALFASS CENTRO VALDYBA

1987 m. ŠIAURĖS AMERIKOS PABALTIEČIŲ IR LIETUY 
ŠAUDYMO PIRMENYBĖS

1987 m., Š.A. Pabaltiečių ir Lietuvių Šaudymo Pir
menybės vykdo Kanados estai Kanados latvių šaudyk
loje BERZAĮNE, apie 40 mylių į šiaurę nuo Toronto,Ont.

RUGSĖJO 12 d., šeštadienį vyks smulkaus kalib
ro šautuvų varžybos: Angliškas mačas ( English match) 

Neapribotas šautuvas (Free rifle) Hr Sportinis šautuvas 
(Sporting rifle). PRADŽIA - 10:00 v.r. REGISTRACIJA 
- nuo 9 vai. ryto.

Taipogi RUGSĖJO 12 d., bus pravesta medžiokli
nių šautuvų varžybos (Trap Shooting): 4x25 taikinių iš 
16 yd.; 2x25 taikiniai dvigubi (Doubles) ir 2x25 taikiniai 
handikapo (Handicap). PRADŽIA - 10:00 v.r. REGISTRA
CIJA- nuo 9. vai.ryto.

RUGSĖJO 26 d., šeštadienį vyks pistoletų varžy
bos: Standartinis pistoletas (Standard Pistol), Neapribo
tas pistoletas (Free pistol) ir Centrinio sprogiklio pisto
letas (Centre Fire Pistol). PRADŽIA - 10:00 v.r. REGIS" 
TRACIJA - nuo 9:00 v.ryto.

Lietuvių pirmenybės bus išvestos iš pabaltiečių 
varžybų smulkaus kalibro ir pistoletų rungtyse. Medžiok
linių šautuvų varžybos bus tik pabaltiečių pirmenybėse, 
kadangi lietuvių pirmenybės jau buvo įvykdytos šį pava
sarį Hamiltone, Ont.

Dalyvių registracija visoms rungtims atliekama 
varžybų dieną. Smulkias informacijas praneša ŠALFASS- 
gos Šaudymo Komiteto vadovas Balys Savickas, 
340 Dixon Rd., #2004, WESTON, Ont., M9R lTl.,tel: 
/416/ - 244-2267. Suinteresuotieji kreipkitės į B. Savicką.

Dalyvavimas atviras visiems lietuvių, latvių ir es
tų šaudytojams. Dalyvių skaičius neribotas.

J c
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, bem dali turto pali
kime KANADOS LIETUVIŲ FONDUI ’(Lithuanian- 
Canadian Foundation).

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

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

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

lietuvybei išeivijoje!"

1987. IX.3 3 psl.



ATSIŲSTA PAMINĖTI:

A I D A I, nr.2. 1987. Kultūros žurnalas. Leidžiamas 
4 kartus per metus. Iliustruotas dailininkų Albino Els- 
kaus - viršelyje - vitražų nuotraukomis, Aleksandro Mar
čiulionio ir Mindaugo Navako skulptūrų nuotr., V.Meškė- 
no, Romo Viesulo, liaudies medžio skulptūros nuotr. , 
20-čia iliustracijų medinių bažnyčių Lietuvoje, ir kt. 
nuotraukomis.

Prenumerata- $20. Atskiro numerio kaina- $5. 
Leidžia Tėvai Pranciškonai Brooklyn, N.Y., USA.

Turinyje:
Kęstutis Girnius - , BRANDUOLINIAI GINKLAI: STRA
TEGIJA IR DOROVE; M.J.Adomaitis - ARKIVYSKUPAS 
JURGIS MATULAITIS KAUNE; Jurgis Gimbutas - BUDIN- 
GOSIOS MEDINĖS BAŽNYČIOS IR VARPINĖS LIETUVO
JE; Algirdas Budreckis - SENOVĖS LIETUVIŲ TIKĖJI
MAS IR JU PASIPRIEŠINIMAS KRIKŠČIONYBEI; Vladas 
Šlaitas - eilėraščiai - VASARĄ, GAIDŽIO PASAULIS, 
GAISRAS; Saulius Kondrotas - 1892 METŲ PROGRESO 
IDĖJA (beletr.)

Minties ir Gyvenimo Skyriuje -
A.Kučiūnas - KOMPOZITORIAUS NEDALIA; Saulius PašE 
lis - LATVIŲ LITERATŪRA SOVIETINĖJE SANTVARKO
JE; Mūsų Buityje; Atsiųsta Paminėti.

U

Peržvelgiamos knygos:
Juozas Žiogas - NAUJAS MYKOLO SLUCKIO ROMA
NAS; Vincas Trumpa - IVINSKIO RINKTINIŲ RAŠTŲ II- 
ęjį TOMĄ PASITINKANT; J.Jakštas - Prano ČEPĖNO 
NAUJŲJŲ LAIKŲ LIETUVOS ISTORIJOS II tomas; Alė 
Rūta - KNYGA APIE MOKSLININKĄ JĖZUITĄ TOMĄ 
ŽEBRAUSKĄ; J.Ž. - KNYGA APIE KUNIGO POPIELIUŠ- 
KOS "KRYŽIAUS KELIĄ".

Šis numeris ypatingai įdomus savo aktualiu , iš
samiu ir gerai paruoštu K.Girniaus straipsniu apie bran
duolinių ginklų problemas, kurios mūsų spaudoje dar ne
buvo taip gana visapusiškai aptartos. Taip pat geros ir 
įdomios iliustracijos bei J.Gimbuto patiekti aptarimai, 
ir kiti straipsniai. b.

• EGLUTE Žurnalėlis vaikams. Leidžiamas kartę į mė
nesį, išskyrus liepos ir rugpjūčio mėnesius. Leidžia ir 
spausdina N.P.Marijos Seserys Putname, CT., USA.
Skyriai pavadinti: Pasakų pėdsakais, Lietuva ir Mes, Aš 
Kalbu...Tu kalbi, Ar Žinai? Proto Mankšta, Rašom ir 
Piešiam, Žinios iš Visur. Metams- $10. Vienas numeris- 
$1 .

DANGUS NUSIDAŽO RAUDONAI
KŪRYBOS REDAKTORIUS

( tęsinys )
Vokiečiai istorijai nenorė

jo palikti gėdingo savo barbariškumo dokumento ir nepa
sirašė aukštųjų Lietuvos mokyklų uždarymo akto, bet jie 
faktiškai jas uždarė. Aukšti vokiečių švietimo pareigūnai 
atvyko į Kauną, sušaukė visus aukštųjų mokyklų dėstyto
jus ir iš scenos estrados aiškiai, griežtai ir galutinai 
jiems pareiškė:

- Jūs buvote blogi savo studentijos auklėtojai. Jūsų 
mokomi ir auklėjami jaunuoliai nepanūdo Reichui padėti 
laimėti. Todėl mes jus atleidžiame nuo visų jaunuomenės 
auklėjimo pareigų. Jums paliekame tik mokslo darbą. Jūs 
ir toliau gausite tuos pačius atlyginimus, bet turėsite 
atsidėti tik mokslo darbui. Tikrieji mokslininkai, tuo turė
tumėte tik džiaugtis, nes jums nebereikės eikvoti savo 
laiką ir jėgas auklėjimo ir mokymo reikalams, o galėsite 
dirbti tik grynai mokslo darbą. Savo mokslo darbams 
tuojau pasirinkite temas ir čia pat mums pasiūlykite jas 
patvirtinti.

Nė vienam dėstytojui neleidžia nė vienu žodžiu į tai 
atsiliepti. Salėje įsiviešpatauja absoliuti tyla. Ir štai, 
bežodžiai dėstytojai vienas paskui kitą okupantams teikia 
temas savo būsimiems mokslo darbams. Jos turi būti 
aktualios ir naudingos epochos uždaviniams spręsti. Vienų 
pasiūlytas temas tuojau priima, kitų beapeliaeiškai atme
ta ir reikalauja naujų pasiūlymų. Aš irgi pasiūliau kelias 
temas savo busimiems mokslo darbams. Bet šie nacių 
švietimo komisarai visas jas atmeta kaip Reichui ir šiai 
epochai visiškai nereikalings. Aš suglumęs prisipažįstu, 
jog dabar paskubomis negaliu naujų temų sugalvoti. Jie 
man atsako, jog jie duoda mėnesį laiko paieškoti ir mane 
įpareigoja apie tai jiems raštu pranešti. Taip ir sutvarko
mas šis gėdingas aukštųjų mokyklų uždarymo reikalas. 
Jokių diskusijų ir jokių pokalbių neįvyksta. Viskas sutvar
koma karinio įsakymo forma. Niekam neleidžiama nei ko 
nors paklausti, nei kokios nors savo nuomones pareikšti. 
Taip Reicho nutarta, taip valdžios įsakyta, ir visi turi 
šventai ir absoliučiai klausyti. Net kokio nors pritarimo 
neprašoma! Vokiečiai - riterių tauta: jiems nereikalingi 
veidmainingi pritarimai ar melagingi pareiškimai! Ir mes, 
dėstytojai, tyliai susirinkome, tyliai išklausėme Reicho 
nutarimus ir tyliai išsiskirstėme. Net nedrįsome tarp 
savęs pasidalinti patirtais įspūdžiais. Kiekvienas tyliai 
nuspūdinome į savo urvą, save guosdami, kad galėjo ir 
blogiau atsitikti.

Dabar vokiečiai vis įžūliau ima traktuoti mūsų jauni
mą. Vakarais jie apsupa kino sales ir, kino seansams 
pasibaigus, smurtu grobsto visus išeinančius jaunuolius. 
Jie staiga užklumpa Nemuno pliažą ir ima gaudyti visus 
čia besimaudnčius jaunuolius - nesigėdina juos nuogus 
tempti į policijos nuovadas. Kai įcurie šitaip gaudomi 
jaunuoliai ima plaukti į priešingą Nemumo kraštą. Gerai 
nemoką plaukti, nuskęsta jo viduryje, kiti nuogi pasprun
ka į Linksmadvarį. Kitąsyk jau apsupa Nemuną iš abiejų 
krantų. Po to Nemuno pliažai ir kino salės ištuštėja: 
jaunuoliai jau nesiryžta ten pasirodyti. Tada vokiečiai 
ima gaudyti ir paauglius. Bet jiems nelengva šitaip sugau- 
dytus jaunuolius savo naguose išlaikyti. Jie, uždaryti 
policijos nuovadose, naktimis išlaužę duris ir išdaužę 
langus, vėl pasprunka į miestą. Budį lietuviai policininkai 
mielai jiems tai padeda padaryti, o paskui teisinasi, jog 
policijos nuovados nepritaikytos tokioms jaunimo masėms 
saugoti. Vokiečių įniršis dėl to tik didėja. Jie naktimis 
ima apsupinėti ištisus miesto kvartalus ir juose grobstyti 
visus ten miegančius jaunuolius. Bet ir šios operacijos 
4psl.

Vladas Jakubėnas (dešinėje) ir Jeronimas Kačinskas. Nuotr. V. Maželio

MAŽOSIOS LIETUVOS FONDAS,
217 Bedbrook Ave., Montreal West, Que. Canada H4X1S2

Mažosios Lietuvos Fondas yra įsteigtas: 1. Rinkti, 
leisti ir skleisti Mažąją Lietuvą liečiančią medžiagą, jos 
istoriją, kalbą, etnografiją, praeitį ir ateitį; 2. Parodyti 
pasauliui, kad Mažoji Lietuva nuo amžių buvęs baltiškas 
-lietuviškas kraštas su savita praeitimi.

Tam pritardami, įsijunkime į Mažosios Lietuvos Fondą 
RĖMĖJAIS - iki $99.- auka; NARIAIS - $100.- ir didesnė 
auka; MECENATAIS - $1,000.- ir didesnė auka, ar GLO- 
BĖJAIS-PATRONAIS - $3,000.- ir didesnė auka.

Aukas siųsti: Foundation of Lithuania Minor, 
c/o I. Adamavičienė, 18 Gracemount Cr. 
Scarborough, Ont. M1G 1K3

Mažosios Lietuvos Fondo Valdyba.

Taip, noriu įsijungti į M.L. Fondą ir pridedu čekį sumoje.4

Vardas Pavardė

Nr. Gatvė Miestas

Provincija Pašto Kodas

neduoda norimų vaisių. Dažnai lietuviai policininkai dar 
iš vakaro apibėgioja viso kvartalo namus ir pataria nė 
vienam jaunuoliui jame nenakvoti. Tokiems pranešimams 
naudojasi ir telefonu.

Toks visuotinis lietuvių tautos pasipriešinimas, vertei vo
kiečius su ja skaitytis. Tam jie sumano sušaukti Lietuvių 
tautos tarybą, kuri galėsianti tvarkyti kai kuriuos lietuvių 
reikalus ir jiems teikti direktyvų. Bet greit paaiškėja, 
jog ši taryba bus tik pagalbinis organas vokiečių okupaci
jai vykdyti. Todėl ji miršta dar negimusi. Vos tik jai 
susirinkus, visiems paaiškėja, jog ji jau neturi jokio auto
riteto nei iš lietuvių, nei iš vokiečių pusės, jog neturėda
ma jokio pasitikėjimo, nieko negali veikti, nieko negali 
įsakinėti, niekam negali vadovauti. Iš karto ji buvo mirčiai 
pasmerkta ir nieko nenuveikusi savaime išnyko. Visoms 
gyvosioms lietuvių jėgoms vadovauja Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas, jungiąs visas lietuvių politines 
partijas ir rezistencines organizacijas. Pagaliau po ilgų 
kankinančių derybų vokiečiai leidžia įsikurti Lietuvos 
armijai, pavadintai Vietine rinktine, su teise savo terito
riją ginti nuo priešų, bet be ^pareigos vykti į frontą Rei
chui padėti karą laimėti. Tačiau vokiečiai, labai nenoro
mis su tuo sutikę, iš pat pradžių ėmė jai rodyti didžiau
sią nepasitikėjimą ir jai sąmoningai sudarinėti įvairiausių 
dirbtinų kliūčių. Vietinė rinktinė sudarė savo vyriausiąjį 
štabą, įkūrė savąją karo mokyklą ir visam kraštui ėmė 
skirti savo karo komendantus. į. svarbiausias Vilniaus ir 
Kauno komendantūras vokiečiai siūlė sau tinkamus, jiems 
parsidavusius kandidatus. Vietinės rinktinės vyriausias 
štabas su tuo nenorėjo sutikti. Jis greit pasidaro laisvės 
ir nepriklausomybės vilčių įsikūnijimo štabu. Vokiečiai 
siuto ir ėmė stengtis šią Laisvės armiją - Vietinę rinkti
nę greičiau likviduoti ir sunaikinti. Ją pykdė ir kiršino su 
Vilniaus krašte esančia pogrindine Lenkijos armija ir 
išprovokavo kelis kruvinus su ja susirėmimus. Bet Lietu - 
vos armija vistiek jau egzistavo ir kasdien didėjo ir 
plėtėsi. Tada vieną gražią dieną Kaune apsupo jos vyriau
siąjį štabą, visus jo narius suėmė ir uždarė į kalėjimą, o 
naktį apsupo visus tos armijos dalinius, areštavo jaunus 
karius, pusnuogius ir basus varinėjo po miestą, o paskui 
juos grūdo į traukinius ir kaip belaisvius gabeno į Vokie
tiją. Marijampolėj esanti šios armijos mokykla geruoju 
nepasidavė ir kelias dienas gynėsi nuo daug galingesnio 
priešo. Taip vokiečiai, jau pralaimėję karą, iš paskutinių
jų stengėsi ir lietuviams neleisti prisikelti laisvam ir 
savarankiškam gyvenimui. Tai buvo nacių idiotizmo viršū
nė: arba laimėti ir pasirodyti pasaulio valdovais, arba vi
siems beprasmiškai mirti. Tai jau tikras pamišimas.

1943 metų pabaigoje Valstybinė lietuvių leidykla gau
na leidimą, leisti mėnesinį literatūros, dailės ir mokslo 
žurnalą KŪRYBĄ. Jo redaktorių, vos primajam numeriui 
pasirodžius, tuojau nušalina kaip nemokšą. 1944 metų 
pradžioje leidykla mane paskiria žurnalo vyriausiuoju 
redaktorium. Aš, nelaukdamas vyriausiojo Lietuvos komi
saro A.von Rentelno patvirtinimo, tuojau pradedu jį reda
guoti. Žurnalas jau turi 20,1)00 prenumeratorių, ir negali 
ma delsti jo leidimo. AŠ energingai imu organizuoti visus 
Lietuvoje pasilikusius rašytojus, dailininkus, muzikus, 
mokslininkus ir fotografus ir spaudai paruošiu jau antrąjį 
jo numerį. Jo nuospaudus įteikiu karo cenzūrai, kad ji 
duotų leidimą jį atspausdinti. Bet praeina ištisa savitė, o 
karo cenzūra man negrąžina jai įteiktų atspaudų. Nuvyks
tu pas vyriausiąjį karo cenzorių, armijos majorą, ir jį 
raginu greičiau peržiūrėti visą žurnalo medžiagą ir suteik
ti leidimą "karo cenzūros leista". Cenzorius man pareiš
kia, jog jis dar neskaitęs visos šios medžiagos ir jos 
neskaitysiąs. Aš jo paklausiau, kodėl jis taip daro. Jis 
man atsako, jog taip darąs todėl, kad jam gerklė skau-

įVERTINA MONTREALIO KANTATĄ_________
Gavęs kantatos KRYŽIŲ IR RŪPINTOJĖLIŲ LIE- 

TUVA leidinį ir premjeros garsajuostę - kasetę, dr. Eu
gene Sterling, Cultural ir Technical Arts depar
tamento vedėjas MISSION COLLEGE universiteto SANTA 
CLARA mieste, Kalifornijoje, atsiuntė sekantį Kantatos 
įvertinimą:

"KANTATA (muzika Aleksandro Stankevičiaus ir 
žodžiai- lietuvių kalboje - Henriko Nagio) yra emocinis, 
gilus, vientisas ir autentiškas kūrinys - meilės giesme 
Lietuvai. Juo yra išreikštas pasididžiavimas ir kvietimas 
gerbti ir mylėti savąją šalį, senolių kultūrą ir savo dva
sines ištakas (roots). Kantatos muzikinis stilius yra tra
dicinis ir paprastas, o tačiau labai paveikus ir efektin
gai perduoda lietuvių tautinį ir religinį palikimą. Tasai 
stilius yra tiesioginis, nuoširdus; kantatos žodžiai ir me
lodijos mus jautriai paliečia bei pakiliai nuteikia. Nuo 
pradinio kreipimosi i iš šimtmečio miglų atėjusią savo gen
tį, iki paskutiniojo ” Lietuvos prisikėlimo (simboliškai su
jungto su Kristaus prisikėlimu) himno, KANTATA yra 
jaudinančiai sukrečianti, nuoširdi duoklė ir testamentas 
savai tėvynei ir Dievui.

Kantatos premjeros metu Montrealyje, Kanadoje, 
įrašytoji garsinė juostelė yra ištisai geros kokybės. Solis
tai - sopranas Gina Capkauskienė, mezzo-sopranas Slava 
Žiemelytė, baritonas Antanas Keblys ir bosas Vaclovas 
Verikaitis - be išimties suteikė turtingumo ir intensyvu
mo savo partijoms ir visai kantatai. Ypatingai efektin
gai atliko G.Čapkauskienė savo solo MOTINOS RAUDA, 
labai patraukliai supintame choro ir solisto bendravime; 
taip pat pažymėtini A.Keblio du išskirtini solo: KRIS
TAUS ŽODŽIO SULAUKUS ir RAUDOTINĖJE. Ir dainuo
damas, ir rečituodamas (ypač RAUDOTINĖJE, kur gir
dimos šiuolaikinės užuominos apie kalėjimų vienutes ir 
Sibiro kapinynus) Keblys, turįs skambų ir tikrą baritono 
baisa, perdavė šio muzikos kūrinio esmę su giliu įsijauti
mu ir nuoširdumu. Jo atlikimas buvo giliai išgyventas 
ir įtikinantis. Būtų buvę pageidautina, kad jis būtų atli
kęs ir gaidose įrašytą duetą su S.Žiemelyte "Kristaus 
žodžio sulaukus" pabaigoje. Nežinia, kodėl toji partija 
buvo atlikta kelių čelo instrumentų.

Ir orkestras, ir choras pagirtini už puikų kantatos 
atlikimą. Ypatingai choras, visai pagrįstai iššaukęs gau
sios auditorijos entuziastingo pritarimo, dainavo preciziš
kai, aiškiai, turtingais ir sodriais balsais, kurie taip e- 
fektingai nuskambėjo baigminėje KRIKŠTO GIESMĖS da
lyje. Tačiau choras buvo lygiai efektingas ir kantatos 
baigminiame chorale, PRISIKĖLIMO HIMNE, kuris, šio 
vertintojo nuomone, galėjo būti kompozitoriaus kiek pra
tęstas, kad tuo būdu įgautų stipresnį kantatos baigmės 
pabrėžimą ir iškėlimą.

Ši KANTATA yra kūrinys, turįs iššaukti teigiamą 
emocinį atliepimą: ir patriotinį, ir religinį. Tai pavyko 
abiem atvejais: proginiu ir universaliu. Šis kūrinys, tikiu., 
paveiks visus: ir lietuvius, kuriems jis yra pirmoje eilėje 
sukurtas, bet taip pat ir kiekvieną, kuris turės progą 
jį išklausyti ir pasigėrėti jos visiems artimu, universaliu 
ir šiltai žmogišku grožiu bei skambesiu. ”

(Iš anglų k.vertė h.n.)

danti. Aš jam primenu, jog nežiūrint to, vis dėlto reikia 
žurnalą perskaityti ir suteikti jam karo cenzūros leidimą, 
nes dvidešimt tūkstančių prenumeratorių jo nekantriai 
laukia. O jie iš anksto užmokėję prenumeratos pinigus, 
tai turi teisę reikalauti šio žurnalo. Jis pakartojo man, 
jog vistiek jo neskaitysiąs, nes jam be gerklės, dar ir 
dantys skauda. Tada aš jau suvokiu, jog jam reikia ir "į 
gerklę" ir "ant danties". Nueinu pas leidyklos direktorių 
Petreikį ir išdėstau reikalą. Direktorius man duoda vieną 
tūkstantį markių "gerklei ir dantims pagydyti". Leidyklos 
pasiuntinys uždarame voke jam nuneša sį tūkstantį mar
kių. Ant rytojaus jau gaunu visus žurnalo atspaudus su 
vyriausiojo karo cenzoriaus parašu "karo cenzūros leista'! 
Jis nedrįsta net nieko išbraukti, nes, matyti, bijo, jog 
dėl to spausdinant kitą žurnalo numerį jis gali negauti to 
tūkstančio markių. Jis tik prie keliolikos vietų pridėjo 
klaustukus, norėdamas tik atkreitpi mano dėmesį, kad ar 
nepavojinga tai spausdinti, o gal geriau būtų tai išbrauk
ti. Bet as į tai neatkreipiu jokio dėmesio ir viską ištisai 
atspausdinu, nieko neišbraukdamas. Iš kitų numerių me
džiagos jis šį tą braukinėjo, o aš į tai nekreipiau jokio 
dėmesio. O vyriausias cenzorius, matyti, niekad ir nepa
tikrino, ar aš jo direktyvų paklausiau, ar iš tiesų nepra
leidau jo išbrauktų vietų. Bet už tai jis už kiekvieną 
žurnalo numerį gaudavo po tūkstantį markių. Lietuviams 
karo metu šios markės neturėjo didesnės reikšmės, nes už 
jas beveik nieko negalima buvo pirkti. O vokiečiai už jas 
visko galėjo gauti specialiose jiems skirtose krautuvėse.

Nežiūrint karo sąlygų, KŪRYBĄ sekėsi redaguoti. 
Man pavyko į ją įtraukti beveik visus senosios ir jaunosios 
kartos telentingiausius rašytojus, dailininkus, muzikus, 
teatrologus ir kai kuriuos mokslininkus. Atrodo, jog žurna
las pasidaro reikiamo lygio ir tampa visos lietuvių litera
tūros, dailės, muzikos, teatro vadovaujančiu organu. Kiek
vienas jo numeris dienraštinėje spaudoje kuo plačiausiai 
ir palankiai nušviečiamas ir analizuojamas. Kasdien didė - 
ja jo prenumeratorių skaičius, o jo atskiri numeriai grobs
tyto išgrobstomi. Žurnalas konstatuoja, analizuoja ir 
vertina beveik visus to meto reikšmingesnius kultūros 
faktus. Bet žurnalui nestinga ir intrigų ir priešiškų užsi
puolimų. Paprastai kuo originalesnis ir individualesnis, 
kuo naudingesnis ir vertingesnis kūrybos žygis, tuo karš
tesnių ir piktesnių sulaukia puolimų. Tai natūralu. Prieš 
autentiškos kūrybos žygį visada maištauja ir intriguok 
visi reakcionieriai, visi impotentai ir visi pavyduoliai.

Grupė bankininkų, generolų ir net dainininkų dienraštinėje 
spaudoje paskelbia piktą demagogišką protestą prieš ma
ne ir dailininko J. Vienožinskio kūrybinę veiklą ir mudu 
apkaltina beskelbiančius kosmopilitinį modernizmą. O iš 
tiesų mudu su J. Vienožinskiu niekad nebuvome skelbę ar 
protegavę jokio kosmopolitinio modernizmo. Priešingai, 
visą laiką siūlėme pirmiausia rūpintis tautinės, lietuviš
kos ir moderninės civilizacijos kūryba. Mudu tik visada 
ėjome preš bet kokį reakcingumą ir natūralizmą, prieš 
paviršutinišką ir demagogišką nacionalizmą, prieš senti
mentalų primityvizmą ir nemokšiškumą. Tai sukėlė audrin
gas diskusijas, į kurias įsitraukė ir plačiosios masės. 
Apskritai, jos išėjo į naudą, nes plačiąsias mases sudo
mino meno kūrybos problemomis. į jas Kaune įsikišo karo 
cenzūra ir griežtai neleido spaudoje skelbti Vienožinskio 
ir mano ginamųjų pozicijų. Bet jos buvo karštai ginamos 
kituose miestuose. To protesto autoriai ne per daug buvo 
kalti, jie buvo tik suvedžioti kitų suinteresotų ir reakcin
gų elementų. Daugelis jų vėliau net gailėjosi tai padarę.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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• Filipinuose, Bagijo kuror
te vyko tarptautinis Pasau
lio merginę iki 20 m. am
žiaus šachmatų turnyras. 
Tokie turnyrai vyksta kas
met. Jau trečiame tokiame 
turnyre dalyvavo Kamilė 
Baginskaitė, vilnietė, nu
rungusi savo pagrindines 
varžoves ir tapo čempione. 
Praėjusiais metais ji buvo 
laimėjusi bronzos medalį 
tokiame turnyre.,,., Jos da
bartinis tarptautinis čempio
nės titulas įvertintas 2330 
taškais. Kitais metais ji to
kiame turnyre dalyvauti 
negalės, nes jau bus per
žengusi amžiaus ribę.

Šię vasarę K.Baginskai
tė įstojo į Vilniaus Dailės 
Institutę, kur nori studijuo
ti menotyrę.

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

TUK, TUK, TUK

R

Kirtau berželį, 
Tuk, tuk, tuk, 
Žalių medelį, 
Tuk, tuk, tuk. 
Dariau buoželę, 
Tuk, tuk, tuk, 
Kūliau rugelius, 
Tuk, tuk, tuk. 
Malsiu grūdelius, 
Tuk, tuk, tuk, 
Kepsiu duonelę, 
Tuk, tuk, tuk.

I. MELOAILIS

RADYBOS
Einant sargybę, rusę kareivis ir lenkę kareivis su

randa ant rubežiaus storę piniginę.
Rusas kareivis siūlo: "Išsiimant pinigus ir broliškai 

pasidalinam.'"
- O, ne, ir aš noriu kę nors gauti.' - užprotestuo

ja lenkas.

geras metodas
Brežnev'as atėjo į kirpyklę, atsisėdo į kėdę ir kir

pėjas tuojau pradėjo savo darbę. Staiga užklausia:
- Drauge BreŽnev, kaip einasi Afganistane?
- Užsičiaupk'. - atšauna Brežnev'as

Netrukus kirpėjas vėl to patięs klausia ir gauna 
tokį pat atsakymę. Ir dar kartę taip. Galę gale Brež
nev'as sušunka:

- Kaip tu drįsti manęs klausti tokių begėdiškę 
klausimų?

- Kai aš paklausiu apie Afganistanę, Jūsų plaukai 
pasišiaušia. Tada juos lengviau nukirpti...

DAUG GAISRŲ
Kas aštuntę gaisrę Lie

tuvoje sukelia vaikai, palik
ti ilgesnį laikę be priežiū
ros. Praeitais metais užre
gistruota daugiau kaip 300 
gaisrų, kuriuos sukėlė beiš- 
dykaudami vaikai. Sudegė 
26. Gana dažnai atsitinka, 
kad viename gaisre žūna 
ne vienas, bet keli vaikai.

TEATRO DIENA
Kaune teatro šventę 

minėjo dvi dienas, per ku
rias buvo pagerbti aktoriai. 
Sporto halėje vyko jumoris
tinis teatralizuotas koncer
tas, o kitę dienę Laisvės 
Alėjoje šventinė eisena, 
kurię sudarė liaudies kolek
tyvai, dramos būrelių akto
riai. Trijose aikštelėse vy-

ko vaidinimai, veikė teatro 
loterija (laimėjęs gavo bi
lietų į vienų iš trijų Kauno 
teatrų).

Abu renginius režisavo 
A.Norvilą ir Z.Mackevičiū- 
tė.

AVIACIJOS ŠVENTĖ 
KAUNE

Po 48 metų pertraukos 
Kaune buvo surengta avia
cijos šventė, minint 60-me-

tį nuo Lietuvos sporto avia
cijos įsteigimo.

Konstruktorius V.Kens- 
gaila pagamino "Lituanikos" 
kopijų, kuri skraidė ore, 
dalyvavo skraidyklių meist
rai, aukštojo pilotažo lakū
nai. Taip pat galima buvo 
susipažinti su aktorium Re
migijum Sabuliu, kuris vai
dino lakūnę Steponų Darių 
filmoje "Skrydis per Atlan
tu".

MŪSŲ VILNIUS
Vilniaus geografinė, topografinė ir 

tis senovėje buvo nepaprastai puiki, 
etnografinės Lietuvos centre, išorinių 
žiausiai paliestas. Šios ir kitos aplinkybės Vilniui labai 
padėjo jau gana anksti tapti gyvu Lietuvos centru. Per 
keletę šimtmečių miestas taip smarkiai išaugo,. kad pa
sidarė vienas gražiausių rytų Europos miestų. Dėl gausy
bės įvairių statybos ir meno paminklų, Vilnius yra, tary
tum, gyvas muziejus, vaizdžiai kalbęs apie turtingų mies
to praeitį ir apie stiprių kultūrų, kuri iš jo plito į visas 
Lietuvos žemes. Toji stebuklingoji Vilniaus praeities 
dvasia ir po ilgų nelaisvės metų tebedvelkia kiekviename 
miesto kampelyje ir stipriai gaivina lietuvių širdis. 

*********************** S.Puzinas, 1940 m.

strateginė padė- 
Vilnius, būdamas 
priešų bene ma-

.... ■t<-1
KALBINIAI "TROBELIAI"

Lietuviams pasklidus po platųjį pasaulį teko susidurti 
su visokiomis kliūtimis. Viena tokių buvo svetimos kal
bos nemokėjimas. Vokietijoje dar pusė bėdos - vienų, 
kitų žodį vyresnieji prisiminė dar iš I-ojo Pasaulinio Ka
ro laikų (jaunesnieji jau buvo kiek gimnazijoje pramokę), 
o ir vokiečiai, kad ir ne taip tiksliai, bet gana greitai 
orientavosi, apie kų kalbama. Štai, vienas lietuvis, išsi
varęs samagono, nuėjo pas vokietį, ūkininkų ir sako" "Ich 
schnaps, du schwein". Na, ir vokietis suprato, ir padarė 
mainus. Žinoma, ne visiems taip sekėsi. Buvo ir tikrų 
nesusipratimų. Lietuvis užėjo pas ūkininkų ir prašo duo
nos. Nors jis ir neaiškiai pasakė, bet vokietis suprato 
ir paliepė savo žmonai "abschneiden". Žmogelis suprato 
"schneiden" - pjauti ir pagalvojo, kad vokiečiai nori jį 
papjauti. Jis tuoj per duris ir ėmė bėgti. Vokietis bėga 
paskui ir šaukia: "Warten, warten!" Žmogus šoko per tvo
rų ir sako: "Nereik man tavo vartų, aš galiu ir per tvo
rų"...

IR ŠIAIP IR KITAIP
Žmona stengdavosi gerai atlikti namų ruošų ir 

įtikti savo vyrui, bet jai vis nesisekė. Dažniausiai vyras 
bumbėdavo pusryčių metu. Jeigu kiaušinienė būdavo plak
ta, jis norėdavo neplaktos. Jeigu būdavo paprasta, jis 
norėdavo plaktos,ir pan. Vienų rytų ji sugalvojo gudrumu 
paveikti savo vyrų. Ji vienų kiaušinį iškepė paprastai, 
kitų suplaktų.. Abu sudėjo į vienų lėkštę pusryčiams savo 
vyrui ir laukė , kę ji pasakys.

Dėbtelėjęs į lėkštę, jis burbtelėjo:
- Ne tę suplakei .

NENAUDINGA DRĄSA
Pas dantistę atėjo labai išsigandęs žmogus 

su skaudančiu dantim. Nuramindamas pacientę, dantistas 
pasiūlė jam stiklų whisky. Šis tuojaus išgėrė ir paprašė 
kito. ■ • i ,,

- Na, ar dabar jau drųsesnis? - paklausė dantistas 
vesdamas prie kėdės.

- Kaipgi! Tegul tik kas pabando paliesti mano 
dantį - sušuko pacientas.

• Dvasiškis užrašė ant lentos: " Aš meldžiuosi už visus"’ 
Advokatas: "Aš kalbu už visus ginamus";

Gydytojas pridėjo: "Aš prirašau visiems";
Paprastas pilietis,praeidamas perskaitė užrašus ir 

sumurmėjo : " AŠ - moku už visus".”

KAS SUKASI
Žmona: - Man atrodo, kad tau jau ir nuo alaus 

galva sukasi.'
Vyras: - Senovės laikais buvo irgi taip manyta 

bet mokslininkai išaiškino: žemė sukasi, o galva stovi 
vietoje.

Taip buvo Vokietijoje...bet, atsiradus Kanadoje, 
jau buvo sunkiau. Lietuviai angliškai visai nemokėjo, o 
kanadiečiai, jiems ne taip aiškiai kų pasakius, nesusigau- 
dydavo, kas sakoma.

Štai, italas užėjo į krautuvę ir norėjo nusipirkti 
makaronams iš puodo išimti samtį, ir sako: "I like maka-

• Kol dar buvo laisva medžioklė, 1848 m. Ventai- 
nės girioje- PRŪSIJOJE- briedžių buvo- sumažėję iki 16 
galvų, o nuo 1851 m., prižiūrint ir globojant vyresniajam 
girininkui Ulrichui, jų vėl padaugėjo iki 250 galvų.

Visoje Europoje yra tik viena vieta, prilygstanti 
šiai puikiai briedžių giriai, - tai Belovežo giria su jos 
stumbrais. Per vasarų briedžiai laikosi pelkinguose alks
nynuose, o rudenį, kai pagausėja vandens, persikrausto 
į aukštesnes, spygliuočiais apaugusias vietas. Jie minta 
daugiausia medžių lapais ir jaunomis šakutėmis. _

Otto Glagau' ( iš "Lietuvos Žemuma")

London 438-1122
Windsor 252-3842
Calgary 287-2712 
Winnipeg 233 - 3504 
Sudbury 674-6217

ATEIK I LIETUVIU A, A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS) į 
GRUPES SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ! 
TREČIAOIENI, 7722 GEORGE ST. LA SALLE. 0UE. !

• --t

AA CENTRINES : 
į Montreal 273-7544

Ottawa 523^9977 
Torontu 489-3693 
Hermi ton 522-8392

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS.

JEIGU NORI NUSTOTI -MŪSU <

roni stop, water go". Iš tos prekybos nieko gero neišėjo.
Arba, kitas atvejis. Du lietuviai norėjo traukiniu 

važiuoti į Torontu. Vienas drųsesnis, nuėjo į stoties raš
tinę pasiteirauti, kada išeina traukinys. Tarnautojas buvo 
labai užsiėmęs, tad jis trumpai ir sako: "Two to two" 
(dvi minutės iki antros valandos). Išėjęs iš raštinės žmo
gelis ir sako savo draugui: "Mudu pavėlavova. Viršininkas 
man pasakė, kad traukinys jau nutūtavo, reiškia nuvažia
vo

Ir mane buvo ištikęs nemalonumas. Tik atvažiavus 
į Kanadų, man prireikė medžio klijų. Pasižiūrėjau į žo
dynų- medis: tree, o klijus - glue. Nuėjau į krautuvę 
ir sakau: "'1 like treeglue". Krautuvininkas ėmė juoktis 
ir man pasakoti, kad tokio stebuklo dar nėra, dar nega
lima augančius medžius suklijuoti. Tada aš sudėjau du 
pagaliukus ir jam parodžiau. Jis suprato: "O, ja, that 
is woodglue". Ir gavau.

O mes, lietuviai geriau suprantame. Supratome ir 
Lietuvoje, kai mūsų kaimynas vokietis sakydavo savo 
dukrai: "Geh, Lyda, bring die kleine kirvukas, bisky holz 
reiks prakapot." Suprantame , kaip ir dabar seniau atva
žiavęs lietuvis mums sako: "Aš nupentinau hausų ir išsi- 
muvinu".-. P. Enskaitis

NAMŲ REMONTO
_$ 15.000 VAJUS

I
 REIKALINGA $.15,000

10.000

MALONŪS "NL" SKAITYTOJ AI,- 

Prašome pasinaudoti žemiau
5.000 esančią atkarpą ir ję

atgal atsiųsti "NL" adresu:
7722 GEORGE ST. LASALLE P OL 000 H8P 1C4, CANADA

C FMB LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL

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

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

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

1987. IX. 3

ARBA SKAMBINK MUMS: KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ NUO 11:30- 12 vai. nakties 
Programos vedėjas : UUDAS STANKEVIČIUS

1053 Albanel Cr. Duvernay, Laval, P.Q. H7G 4K7
Tai.: 669-8834

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

5 psl.



toronto
BURIASI KANADOS 
LIETUVIAI MUŽIKAI

Š.m. rugpjūčio mėn. 27 
d. Toronte susirinko muzi
kų iniciatorių grupė padis
kutuoti galimybę įkurti Ka
nados lietuvių muzikų su
jungę. Pokalbyje dalyvavo 
Darija Deksnytė, Jonas Go- 
vėdas, Vaclovas Verikaitis 
ir Dalia Viskontienė.

Tame pasikalbėjime iš
ryškėjo, kad tokia organiza
cija yra būtina dėl šių prie
žasčių: 
- išvystyti glaudesnį bendra
darbiavimų tarp muzikų 
ir grupinių muzikinių vie
netų Kanadoje. J ieškoti 
būdų kuo plačiau panaudoti 
lietuvių muzikinį talentų 
Kanados lietuvių bendruo
menės naudai;

jieškoti kelių surinkti, 
išlaikyti ir apsaugoti Ka
nadoje esantį lietuviškų 
muzikinį lobynų, skatinti 
ir remti muzikinį prieauglį.

Šiems tikslams įgyven
dinti susirinkusieji sutiko 
būti organizaciniu komite
tu. Netolimoje ateityje bus 
šaukiamas Kanados lietuvių 
muzikų susirinkimas. D.D.

• LIETUVIAI PENSININKAI 
rengia išvykų į Stratford'o 
Teatro Festivalį, rugsėjo 
16 d., kur matys "Othello" 
spektaklį.

_' J J- ■ LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS
MOKA:

6%% už 90 dienų, term. ind. 
6%% už 6 mėn. term, indei.
7 % už 1 m. term indei.

už 2 m. term indėlius 
7*4% už 3 m. term, indėlius
8 % GIC 1 m. gar. inv. pa£ 
8M% GIC 2 m. gar. inv. paž. 
7’^% už pensijų planų, (v.r.)
8 % už 1 m. term pensijų planą. 
7*4% už pensijų, fondų RRIF (v.r.) 

už specialiųtaup. s—tų
6 % u z taupymo s—tas 
5%% -6%% kasd. pal. s-tą,

4 % — 5 % %: už kasd. pal. čekių, sųsk

AKTYVAI VIRŠ 62 MILIJONU DOLERIŲ
Asmenines paskolas duodame iki $65,000 ir mortgiČius iki 75%įkai
noto turto. Visų narių, gyvybė apdrausta santautpu dydyje, bet ne
daugiau $2,000. Asmenines paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$15,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas.Gaunama pini 
ginės perlaidos, kelionės tekiai (American Expres^). Kitos pasko
los: (Line of credit) ir antrieji mortgičiai.

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

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

TELEFONAS: 5 3 2- 1 1 4 9
TAUPYK IR SKOLINKIS PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME
TORONTO LIETUVĮ^ 
KREDITO KOOPERATYVE

R I S I K E L I M O 
Parapijos kredito kooperatyvas 
—— 999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 
g Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414 

Lt 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........... 63/4%

180-364 d. term. Ind........... 63/4%
1 metų term, indėlius....... 7 %
2 metų term, indėlius....... 7'/4%
3 metų term, indėlius....... 7'/2°/o
1 metų GlC-met. palūk......  8 %
2 metų GlC-met. palūk...... 81/a%
3 metų GlC-met. palūk. 91/4%
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 7'/ž% 
RRSP Ir RRIF (pensijos) .. 7’/a% 
RRSP-1 metų term. ind. ... 8 % 
Specialią taup. s-tą   6'/«% 
Taupomąją sąskaitą   6 % 
Kasd. pal. taupymo sąsk .
Kasd. pal.čekių sąsk. iki .. 53A%

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir morgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės. P arduodame p inigines peri ai das (money 
orders) ir kelioniy čekius (traveler's cheques). Neimame mokes
čio už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI VIRŠ 35 MILIJONU DOLERIU

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

6 psl.

Autobusu išvyks 10 vai. 
r. nuo "VILNIAUS" Rūmų. 
Bilietus galima gauti pas 
St.Dervinienę tel: 767-5518 
arba pas J. Gustainį tel: 
769-1599.

• Kęstutis RAUDYS parū
pino Toronto Istorijos Drau
gijai (Toronto Historical 
Board) medžiagos apie lie
tuvius Toronte. Ši Draugija 
ruošia iliustruotų leidinį 
apie įvairių tautybių ir ra
sių gyvenimų Toronte. KLB 
Toronto Apylinkės Valdyba 
įgaliojo K.Raudį tokių me
džiagų parūpinti.

SVARBU ŽINOTI TĖVAMS
Lietuvių kalbos pamokos 

North York Švietimo Valdy
bos nutarimu bus duodamos 
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1-3:30 
v.p.p.

Tas pamokas galės lan
kyti mokiniai, einantys į 
viešųsias mokyklas nuo 
VAIKŲ DARŽELIO (Junior 
Kindergarten) amžiaus iki 
aštuntojo skyriaus.

REGISTRUOTIS:Georges 
Vanier Secondary School 
RUGSĖJO 12, šeštadienį, 
nuo 1 iki 3:30 v.p.p. 
(George Vanier S.S yra 
Don Mills Road East, į 
šiaurę nuo Fairview Shop
ping Mall.

Papildomos informacijos 
tel: 225-4661, ext.49O.

IMA: 
2 už asmenines 
s paskolas nuo....... 10^%
5 už nekilnojamo turto 
~ paskolas (mortgages):
2 su nekeičiamu nuošimčiu 
S 1 metų ....................  s%%
= 2 metų ....................  io%%
= 3 metų ....................  10%%
E (fixed rate)

~ su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ........ 9%

S (variable rate)

PARAMA

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo................  101/2%
Sutarties paskolas 

nuo................ 101/2%
Nekiln. turto paskolas: 

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų.... ............. 91/2%
2 metų..................  10 %
3 metų..................  101/2%
Su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ir 3 metų.......... 9'/o%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskol as iki $ 15,000^ 
ir nariu gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrę, če
kių i r taupymo sąskaitose. 

• LIETUVIŲ EVAN
GELIKŲ IŠGANYTOJO PA
RAPIJA nuo rugsėjo 13 
d. atidaro Sekmadienio 
Mokyklų.

Parapijos Motery Drau
gija rugsėjo 12 d.ruošia 
pyragy ir vartoty daikty 
išpardavimų Parapijos kie
me ir salėje.

SVARBIOS SUKAKTYS
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BLACK RIBBON PROTESTS

6,000 rally 
for freedom

e Kun.dr. Pranas GAI
DA, "Tėviškės Žiburių" re
daktorius savo 50 m.kuni
gystės jubiliejaus proga bus 
pagerbtas š.m.rugsėjo mėn. 
27 d. sekmadienį Anapilyje 
iškilmingomis mišiomis, ku
rios bus laikomo 4 vai.p.p.

Pagerbimo vaišės vyks 
6 vai.v. didžiojoje Anapilio 
salėje.

• Lietuvos Kankiniy Pa
rapijos klebonas kun. Jonas 
STASKUS t„_ 
bus pagerbtas, 
kunigystės 25

Pakvietimai 
jau platinami.

1W į\\:? -:- f '-'4 ’ ■

~"TORONTO SUN" taip 
\ v . pat buvo atspausdinęs vie- 
/ 1 nų pirmyjy specially Reute-
Ft -- - —..

tuo pačiu įmetu 
minint jo 

mėty sukaktį.
į vaišes

• TORONTO 
RAS "ARAS"

VYRŲ CHO-! 
pradeda repe

ticijas naujams sezonui rug
sėjo mėn. 15 d., 7 val.v. 
PRISIKĖLIMO Parapijos 
muzikos studijoje.

Kviečiami prisidėti 
buvę choristai bei 
balsingi vyrai.

irj 
naujii

1 -rįhjTLjHI

Lietuviu Namų fea
Žinios

• E.K1LIENĖ padovanojo
LN stalų. Jis 
dotas rūbinėje, 
dėkoja.

bus panau- 
LN Valdyba

rio agentūros pranešimy
Jjk iš Maskvos:

"Tūkstančiai pasipylė 
į gatves Baltijos sričių tri- 

g^jų valstybių sostinėse di- 
Idžiausiame, kiek atsimena- 
I ma > viešame proteste prieš 
I 1939 m.Stalino-Hitlerio pa- 
I sirašytų paktų, kuris įgali- 
I no sovietus užimti šias sri- 
I tis", "...Latvija, Estija ir 
I Lietuva buvo nepriklauso- 

mos valstybės prieš II-ųjį 
’^Pasaulinį Kary", "...Tallinn1 
IOt e, Estijoje šimtai susirinko 
gggjįg prie estų tautinio herojaus 

paminklo parke ir padėjo 
gėlių prie jo stovylos, pa
gerbiant našlę herojaus E- 
pos Kalevipoeg." 
-•"Vilniuje daugiau kaip 
500 susirinko prie Šv.Onos 
bažnyčios senojo miesto 
centre. Moteris sakė žodį, 
kuriuo buvo reikalaujama 
trijų šių respublikų nepri
klausomybės. Žmonės daina
vo, . dėvėjo juodus raiščius 
ir skandavo 'Laisvė, Laisvė" 
/Kaip mes žinome, kalbė
jusi moteris buvo Nijolė- 
Sadūnaitė/.

-m - •• i • Toronte, 8 lietuviai, 
latviai ir estai Juodojo 
Kaspino Dienos proga pas- 

BŲ?'nikavo Ontario Parlamento 
Rūmuose. Toronto demonst-

• LIETUVIŲ NAMUOSE, 
sekmadienių popietėse ren
kasi tautiečiai pasivaišinti 
gardžiu lietuvišku maistu, 
atsigaivinti įvairiais gėri
mais, susitikti draugus bei 
pažįstamus. Rugpjūčio mėn. 
30 d. popietėje Vytauto 
Didžiojo Menė buvo pilna 
svečių. Tarpe jy dalyvavo 
ir Ontario provincijos parla
mento narys Yuri Shym- 
ko. Tai ukrainiečių kilmės 
parlamentaras ir nuoširdus 
lietuvių bičiulis. Jis yra 
vienas iš nedaugelio Kana
dos politikierių, kurie ka
tegoriškai pasisako prieš 
Sovietų Rusijos okupacijų 
Pabaltijo valstybių.

Visomis progomis jis 
reikalauja, kad sovietai ru
sai pasitrauktų iš okupuotu 
Ryty Europos kraštų ir 
jiems duotų savo laisvų 
apsisprendimo teisę.

Ontario provincijoje spa
lio mėn. 10 d. vyksta rinki
mai į parlamentų. Yuri 
Shymko vėl atstovauja kon
servatorių partijų šiuose 
rinkimuose. Prieš 2 metu 
įvykusiuose rinkimuose Y. 
Šhymko laimėjo prieš NDP 
partijos kandidatų 330 bai
sy persvara.

Menkėjant konservatorių 
partijos populiarumui, yra 
galimybė, kad šiuose rinki
muose gali laimėti NDP 
kandidatas. Prarastume vie
nų nuoširdų lietuvių rėmėją 
Ontario parlamente.

Lietuviai, gyvenantieji 
High Park- Swansea rinki
minėje apylinkėje turėtų 
balsuoti už mums palankų 
kandidatų Yuri Shymko, 
nežiūrint savo politinių įsi
tikinimų. Taipgi, jeigu gali
te talkininkauti rinkiminėje 
eigoje, kviečiame susirišti 
su Yuri Shymko rinkimine 
įstaiga: 2126 Bloor Str.W., 
tel: 766-8683. v.K.
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TORONTO LAIKRAŠČIAI APIE JUODOJO KASPINO 
DIENOS MINĖJIMĄ.

"The Toronto Star", š.m. rugpjūčio 24 d. įdėjo 
2 straipsnius ir nuotraukų iš vykusių eitynių JKD proga. 
Korespondentė Nomi Morris rašė: "Pavadindamas Kanadą 
"vilties švyturiu" Europos ir Azijos prispaustiems gyven
tojams, federalinis finansų ministeris Michael Wilson'as 
prisijungė, prie 1.300 žmonių, susirinkusių Nathan Phillips 
Aikštėje vakar, pasisakančių prieš Sovietų vykdomus 
Žmogaus Teisių piktnaudojimus.

Juodojo Kaspino Dienos demonstracija buvo viena 
iš 38-ių, pravestų Europos, Š.Amerikos, Australijos kraš-

racija- vakarinėje CITY TV 
žinių programoje buvo pa
skirta 2 minutės. Daug dau
giau dėmesio buvo parody
ta 150-čiai "peacenikų", de
monstruojančių prieš JAV 
karinį laivų, besilankantį 
Toronto uoste... / b.d./

sudbury
tuose ir Sovietų Estijos, Latvijos ir Lietuvos respubliko
se. ,

Prieš vienerius metus pradėta tarptautinio solida
rumo diena Toronto gyventojų grupės mini 1939 m. na
cių ir sovietų pasirašytų paktų, kuris, kaip daugelis tiki, 
privedė prie II-ojo Pasaulinio Karo ir iš to sekusios so
vietų kontrolės Rytų Europoje. (Tai buvo ir yra daugiau, 
negu "kontrolė", bet korespondentė turbūt arba nepakan
kamai informuota, arba labai atsargi...Red.).

Miesto gyventojai ryty Europos kilmės dėvėjo- 
juodus kaspinus ir nešė anti-sovietinius plakatus su už
rašais "Išeikit iš Rytų Europos", "Išeikit iš Afganistano" 
ir "Pabandykit Tai Padaryti Raudonojoje Aikštėje".

Po eisenos su vėliavomis ir nešama simboliška 
spygliuota viela, buvo paleista 1.000 juodų balionų su 
vardais politinių kalinių Sovietų Sųjungoje".

Pacitavusi keletu min. Wilson'o sakinių ir jo per
duodamų min.p-ko Brian Mulroney pritarimų JKDienos 
minėjimui, korespondentė pamini, kad dalyvavo ir grupė 
afganų laisvės kovotojų, kurie šiuo metu gydosi Toronte. 
Ji taip pat pacitavo estės - vienos iš 10.000 estų, gyve
nančių Toronte- pasisakymų, kad ji atvykusi į šių de
monstracijų priminti kanadiečiams, kad "kiti neturi tų 
teisių,kurios mums čia yra savaime suprantamos".

įdomu, kad korespondentė rašė, jog šioje aikštėje 
buvo susirinkę 1.300 žmonių, kai "Toronto Star" kores
pondentas Michel Clement (taip pat ir buvę lietuviai 
patvirtino) rašo,jog buvo susirinkę apie 6.000 žmonių "to 
deliver message" pasauliui apie laisvę. Ar pastarajam 
korespondentui "saulė" geriau nušvietė aikštę, negu anai 
"žvaigždė"?

Michel Clement taip pat paminėjo Sovietų žinių 
agentūros "Tass" patiektų žinių, kad esu "CIA-organizuo- 
ta" demonstracija vyko Lietuvos sostinėje ir mažesnės 
bei tylesnės Latvijoje ir Estijoje.

Jis pamini Toronto demonstrantų taikingų laikyse
nų ir eisenų aikštėje ir šaligatviuose, vedančiuose į mies
to Rotušę. Pacitavo min. Wilson'o žodžius, taip pat li
beralų MPP Tony Ruprecht'o ir Toronto aldermano B. 
Boytchuk, kuris pasakė: "Sovietai skelbia taikų, bet leo
pardas savo dėmių nepakeičia. Jų taika reiškia pasida
vimų, mūsų taika - laisvę". "The Toronto Sun" puslapyje 
irgi buvo atspausdinta nuotrauka - detalė iš eisenos.

• A.a. Agota MAT1JOŠAI- 
TYTĖ- MAZAIT1ENĖ, 76 
m. mirė š.m. rugpjūčio 
mėn. 10 d., Sudbury Gene
ral ligoninėje. Ji buvo gi
musi Lietuvoje,Šakių apskr. 
Sintautų mst.

Laidotuvių išvakarėse 
Lougheed Laidotuvių Na
muose buvo kalbamas ro
žinis; maldoms vadovavo 
Petras Venskus.

Rugpjūčio 13 d., Christ 
the King šventovėje pamal
das laikė kun. J. S t a š- 
k u s, Lietuvos Kankinių 
Parapijos klebonas iš To
ronto ir velionę palydėjo 
į Civic Cemetery kapines 
Sudbury.

Liko vyras Petras Ma- 
zaitis, duktė Gražina Wade 
ir šeima Sudburyje, sesuo 
Marcelė Gavėnas- Australi
joje ir brolis Antanas- Lie
tuvoje. J.Kr.

• LIETUVIŲ BENDRUO
MENĖS APYLINKĖS Valdy
ba praneša, kad TAUTOS 
FONDO aukų ir BENDRUO
MENĖS Solidarumo mokes
čio rinkliava pradėta ir 
tęsiama. Kviečiami visi 
Lietuvių Bendruomenės na
riai, kaip galima greičiau 
atlikti tautinę pareigų.

Aukas renka L.B.Apy- 
linkės Valdybos nariai.

Valdyba

TAIP ATRODĖ NEPRIKLAUSOMOSIOS LIETUVOS 
TUKSTANTIES LITŲ BANKNOTAS

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

ATEIJĮ l LIETUVIŲ A.A. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALEJE. 
(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.....................5.25%
kasdienines palūkanas
už santaupas................4.75%
term, indėlius 1 m......... 8.75%
term, indėlius 3 m......... 9.25%
reg. pensijų fondo........6.5 0%
90 dienų indėlius......... 7.50%
(minimum $5.000)
Reg. pensijų 1 m........... . 8.5 0 %

IMAME UŽ: 
nekiln. turto peik.10.25% 
asmenines paskolas 11-75% 
Nemokamas pilnas Čekiu 
patarnavimas
Nemokama noriu 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.

Vj KELETAS ĮSPŪDŽIŲ
IŠ "BALTIJOS" STOVYKLOS

Šių metŲ "Baltijos" sto
vykla prie vaizdingo Lac 
Sylvere ežero, linksmoje 
,sakutiškoje nuotaikoje vyk 
de skautŲ obalsį "Dievui, 
Tėvynei, Artimui".
Stovyklautojai labai grei

tai susipažino ir susidrauga 
vo. Jie iškylavo kartu. Vy
resnieji skautai išdėjo ke
liones ženklus, o jaunesnie-
ji juos seke iki atsirado 
R.ir R. Rudinskų vasarvie
tėje. Ten jie linksmai pra
leido popietę.

Sekančių dienų "Scaven
ger hunt" žaidime buvo 
labai įdomu matyti, kaip 
vyresnieji prižiūrėjo ir pa
dėjo mažiesiems savo gru
pėje. Per "Žaidimų Dienų" 
vėl visi linksminosi kartu, 
įskaitant nemažų būrį teve 
lių, kurie entuziastiškai 
įsijungė į dienos veiklų. 
Kiekvienam skautui laužas 
palieka giliai atmintyje, 
kada susirenka stovyklauto
jai ir artimieji, susijungia 
rankomis ir "Ateina Naktis 
aidi per visų ežerų. Taip 
ir buvo "Baltijoj" šiais me
tais.

Nors daug stovyklautoju 
buvo iš mišrių Šeimų, ta
čiau per vėliavos nuleidimą

>*

YPATINGI UŽBAIGTUVIŲ 
PIETŪS

Montrealio Aušros Var
tų Parapijos salės atnauji
nimo užbaigtuvių pietus 
atidarė Parapijos Komiteto 
narys Izidorius Mališka, 
pasveikindamas dirbusius 
atnaujinimo darbus ir gau
siai susirinkusius svečius.

Trumpų meninę progra
mų atliko sol. Antanas Ket> 
lys, padainavęs 3 linksmas 
dainas ir publikai pageidau
jant, dar vienų priedo. A- 
komponavo muz. Aleksand-

visi giedojo Lietuvos Him
nų ir per kitus užsiėmimus 
buvo šiek tiek supažindinti 
su jų protėvių šalimi Lie
tuva. Mokėsi lietuviškų dai 
nų, šukių, pasisveikinimų 
ir maldų.

Sekmadienį, prieš sto
vyklos uždarymų, Tėvas 
J. Aranauskas,SJ laikė mi
šias prie ežero. Jo pamoks
las buvo ypatingai pritaikin
tas jaunesniesiems, kurie 
atidžiai jo klausėsi ir tas

kampelis - prie to ežero, 
tarp tų kalnų ir miškų,tarp 
artimųjų ir pažįstamų 
žadino idealizmų.

Atsisveikinant su "Bal
tija", kiekvienam pasilieka 
asmeniški įspūdžiai: kaip 
mes vadinome "Baltija" 
"yuppie" stovykla, nes val
gėm kiwį ir jogurtu ir ne
paprastai skanų graikiškų 

-tortų; kaip nutarėm, kad

SPECIALYBĖS:
• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE/
• zomSas
495-900 AVENUE, LaSalle
365-1 -143

7661 A CENTRALE, LaSalle
365-7146 ’

2955 ALLARD, Vide Emard
766-2667

1987. IX. 3

Netiketai mirus
At A

TERESEI STANKŪNAITEI,

jos seseriai MARIJAI ADOMAITIENEI ir 
artimiesiems gilią užuojautą reiškia -

Valė ir Liudas STANKEVIČIAI 
ir Viktorija STANKEVIČIENĖ

ras Stankevičius. Abu buvo 
apdovanoti po gėle.

Kalbėjo AV kleb. Tėv.J 
Aranauskas, SJ, ypatingai 
padėkojęs Komitetui ir šau
liams bei visiems dirbu
siems, prisidėjusiems patari
mais ir aukomis, o taip 
pat ir gausiai atvykusioms 
į užbaigtuves kartu pasi
džiaugti.

Tėv. J.Kubilius,SJ palai
mino stalus ir prasidėjo 
skaniai pagamintos vaišės. 
Už dviejų specialių stalų

Taip negausi Montrealio 
lietuvių kolonija išsilaiko 
mūsų tradicinių lietuviškų 
talkos papročių pagalba 
daugelyje atvejų.

Reikia tikėtis, kad ir 
karta po mūsų tų papročiu 
neapleis, net jeigu ir to
kios didelės materialios 
talkos nereikėtų. Gal jie 
bus visi turtingi. Tačiau 
bendras darbas ir bendri 
idealai suriša giliau ir pras
mingiau žmones, negu vien 
tik išrašyti Čekiai. a.b.

buvo susodinti dirbusieji 
ir specialiai pavaišinti: A. 
Čepulis, J.Šiaučiulis, A.My- 
lė, B.Kasperavičius, J.Bab- 
rauskas, A.Žiukas, V.Baraus
kas, A.Račinskas, P. Gir
džius, J.Vasiliauskas, L.Ba- 
laišis, J.Ladyga.

Juozas Šiaučiulis su ju
moru papasakojo kaip vyko 
salėje darbų eiga.

Pažymėtina, kad įsipa
reigoję dirbti iš karto pa
reiškė, jog atlyginimo neim
siu ir tokiu būdu Parapijai 
buvo sutaupyta apie $8.000 
išlaidų. Jiems priklauso vi
sų montrealiečių didelė pa
garba ir padėka.

Po kavos 'r pyragų visi 
svečiai galėjo apžiūrėti ir 
naujai įrengtų barų, atnau
jintame ir papuoštame at
skirame kambarėlyje ir juo 
pasinaudoti.

“Giliukų” būrelio vadas Gilles Bulota ir “giliukas” Eric Sodo (Dalės Kudžmaitės ir P. Sodo sūnus) “Baltijos” stovykloje 1987 m, Nuotr. R. Piečaicio.

MB

Giliukai turbut gavo tokį 
vardų, nes jų vadovas buvo 
Gilius; kaip viena grupe 
per "scavenger hunt", ne
radus varles, sukombinavo 
labai savotiškų varlę - 
Erikų, kuris atitinkamai 
varliškai kvarksėjo, bet ne
drįso išlysti iš krūmų; kaip 
buvo jauku sėdėti prie lau
želio po tylos, pasišnekėti 
su buvusiais pažįstamais, 
kurie stovyklos begyje tapo 
draugais; kaip vienas brolis 
jautriai pasisakė: "Aš myliu 
lietuvius ir noriu su jais 
būti ."

Prisimenant, kaip mes 
linksmai stovyklavom? IKI

pasimatymo sekančiais me
tais . Sesės

Audra,Daina ir Silvija

( Skautybės idealai ir tradi
cijos pasilieka brangios vi - 
sam gyvenimui. Tai yra per
gyvenę visi, kurie kada nors 
buvo skautais, nors dabar bu
tų ir neaktyvūs.
Dauguma tokius pat per
gyvenimus nori perduoti ir 
savo vaikams. Tad tegu ne
būna nė vienos lietuvių ar ir 
mišrių šeimų , kurie ne
įrašytų savo vaikų į lietu - 
vių skautų eiles).

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I 

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

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

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

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

Tai. S33-3S33

PAGERBDAMI MIRUSIUS, AUKOJO 
KANADOS LIETUVIŲ FONDUI:

WASAGA BEACH - STAYNER, Ont.:
Išėjus amžinybėn JONUI GAIVELIUI, draugai ir 

artimieji aukojo Kanados Lietuvių Fondui: $25,- J.Mąr 
žeika; po $20,- E.Heikis, P.Juozaitis, V.Stanevičius, E. 
Jasiūnienė; po $10,- V.Geras, A.Sekonis, J.Barakauskas, 
O.Juodišiene, A.Hirsh; po $5,- B.Vitkus, E.Tribinavičius, 
A.Rūta, G.Kapteinis, A.Lehman, A.Butchereit.

KLF užjaučia žmonų Mėtų ir gimines. Nuoširdžiai 
dėkoja aukojusiems.

jį DELHI- TILLSONBURG,Ont:
| Mirus a.a. JONUI VITKAUSKUI, draugai laidotuvių. 
{ metu vietoje gėlių, aukojo Kanados Lietuvių Fondui: $ 
į $ 20,- B. Ceika; po $10,- A.Budreika, J.Lukšys, A.Kai

rys.
KLF užjausdamas pasilikusių šeimų ir gimines, 

reiškia nuoširdžių padėkų aukojusiems.

VANCOUVER, B.C.:
© Mirus a.a. JUOZUI GULBINUI, Ona G u 1 b i- 

n i e n ė aukojo KLF $ 100;
© KONSTANCIJOS SM1LGIENĖS atminimui Alek

sas ir Vena Lauraičiai iš Chicago's. KLF aukojo $ 65 ;
© Mirusio a.a. JUOZO SMITO prisiminimui KLF 

aukojo po $ 50,- Ona Gulbinienė ir Adelė Šmitienė.
KLF užjausdamas artimuosius, nuoširdžiai dėkoja

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

VLIKO SEIMUI MONTREALYJE RUOŠTI KOMITETAS 1987.:X.. 9-11 d.d. Sėdi iš kairės: J. Šiaučiulis, 

kun. St. Šileika, J. Baltuonienė, A. Staškevičius, ; stovi: J. Adomonis, K. loliušis, J. Lukoševičius, 
A. Mylė ir A. Lymantas. Nuotrauka A, Kalvaičio

GUY
R S CH AR13 

ROOFER—COU VREUR 
7725 George LaSalle

Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai Iietuviams patarnauja. 
Darba atlieka saliningai ir prieinamomis kainomis.
Stogo' dengimui ar taisymui skambinkite : 364-1470



LI NKSMI MŪSŲ ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS VAIKAI

VISI DŽIAUGĖSI IŠVYKA 
lSAFARI PARKĄ

Montrealio LITO Kredi
to Unijos vaiky ekskursija 
įvyko rugpjūčio 28 d. Prie 
LITO patalpų susirinko 27 
vaikai, 7 palydovai ir su 
LITO vedėju Bronium Nied
varu išvažiavo į SAFARI 
parky. Oras buvo puikus 
- neperkaršta ir nelijo.

Pravažiavus visus kup
ranugarius, raganosius,zeb
rus, liūtus ir kitus sutvėri
mus, visi išlipo iš autobuso 
ir nuėjo pietauti. Skaniai 
pavalgę, vaikai ėjo pažiū
rėti mažųjŲ gyvuliuky, ku
riuos galėjo ir glostyti, ir 
pašerti. Vaikai taip pat 
gavo pažaisti įdomiame 
parke - net kaip Tarzanai, 
O^lėjo virvėmis lėkti. Pa
tenkinti žiūrėjo programos 
su klaunais ir šuniukais.

Prakeliavo visi stirnų 
taku, ir jas galėjo liesti 
ir glostyti.

Didelėje aikštėje visi 
grožėjosi cirku. Programoje 
pasirodė tigrai, ruoniai, 
beždžionės ir drambliai. 
Labai visiems patiko.

Po to paskelbta, kad 
bus galima apžiūrėti bež
džiones, bet atrodė,jos ne
mažiau susidomėjusios žiū
rėjo į mus. Nežinome, kam 
buvo įdomiau!

Visi patenkinti, sotūs, 
pavargę sėdo kelionei at
gal, namo. Ši puiki ekskur
sija LITO dėka, buvo tik
rai vertinga ir tikimės, kad 
ateityje LITAS vėl pradžiu
gins savo jaunus narius.

Alma Drešerienė

Dr. Jonas MALISKA 
ir

Dr. Michel WINN 
D.D.S.

DANTŲ GYDYTOJAI-CHIRURGAI 

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

Tel. Bus: 866-8235 
Namų: 761-4675

M. CUSSON VAISTINE
7635 Central St. Ville La Sdle, P.Q. H8P 1L2

Atidaryta kasdien nuo 9—10 v.v. 
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 POCAUSKAŠ 1
Suite 2039, Sun Life Building

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

8 psi.

• RUGSĖJO 8-toji—tradi
cinė mūšy Tautos Šventė- 
bus minima AV Parapijos 
salėje po iškilmingy 11 vai. 
pamaldų rugsėjo 6 d .

Organizacijos prašomos 
dalyvauti su vėliavomis.

Minėjimą rengia L.K. 
Mindaugo Saulių Kuopa-

• K.L.K.Motery D-jos 
Montrealio Skyrius savo 
veiklos 35-metį mini rugsė
jo mėn.20 d., sekmadienį.

Po pamaldy AV bažny
čioje, rengiamas AV salėje 
Akademija- Koncertas ir 
šilti pietūs.

Koncertu atliks solistai 
Gina Čapkauskienė ir Rimas 
Strimaitis.

Kviečiami visi atsilan
kyti. Valdyba

• Apie tūkstantis senojo 
bulgarę meno darby iš 
aukso, sidabro, bronzos, 
odos, deginto molio yra 
ištatyta Palais de la Civili
sation Paviljone, St.Helen's 
Island. Vieta lengvai pasie
kiama metro. Atidaryta 
nuo 10 v. r. iki 6 vai.v. 
Pensininkams kaina papi
ginta. Bilietus, jei norima, 
galima iš anksto gauti te
atre Place des Arts.

Dr. PHILIP STULGINSKĮ
D. D. S.

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

Tel.: 364-4658

Dr. Gaetan BERARD, D.M.B.

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

(Prie boul. Concorde )

Skambinti Tel : 662-1177

LAIKAS REGISTRUOTI VAIKUS '
J LITUANISTINĘ MOKYKLĄ 1

Skambinti Mokyklos Vedėjai
Joanai ADAMONYTEI Tel. 256- 5355 ,

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

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

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

VISI BANKINIAP PATARNAVIMAI
virš $ 750,000

MOKA UŽ:

Montrealio Lituanistinės Mokyklos Mokslo Metų 
atidarymo proga ruošiamas

KONCERTAS - PIETŪS
š.m. rugsėjo 13 d. SEKMADIENĮ po 11 vai. mišių 

Aušros Vartų par. salėje.
Programą, atkieka Montrealyje dar niekad negirdėtas jaunų 
vyrų trio is Toronto SERENADA. Prie programos prisideda 
ir mokyklos mokiniai. ĮĖJIMAS : $10.-

studentams -$6.- vaikams iki 12 metų - $3.-

• A.a. Savanorio-Kūrėjo 
Kazimiero SITKAUSKO vie- 
neriy mėty mirties pami
nėjimui, žmona Ona Sit- 
kauskienė ir duktė Genė 
Zabieliauskienė aukoja $200 
TAUTOS FONDUI, savait
raščiui NEPRIKLAUSOMA 
LIETUVA $100,- ir L.K. 
MINDAUGO ŠAULIŲ KUO
PAI $100.

Visi apdovanotieji nuo
širdžiai dėkoja.
• A.a. TERESĖS STANKŪ
NAITĖS, mirusios Bostone, 
atminimui Julius JURĖNAS 
paaukojo "Nepriklausomai 
Lietuvai" $10.
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"
• Juozas KRUJELSK1S pa
aukojo Tautos Fondui $50.

Nuoširdžiai dėkojame.
Tautos Fondo Įgaliotinis 

Montrealyje

• LAIKU ATSIUNTI PEENUMERATĄ - NEAPSUNKINA - 
TE SAVĘS IR PALENGVINATE MŪSŲ DARBĄ. AČIŪ. "NL"

ĖLECTRICIEN CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

102A, ALLION 
LASALLE, QU Ė. H8P2C5 

PASTATŲ KANALIZACIJOS VALYMO SPECIAUSTAS (CMG)

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING) TVARKYMO

REGISTRUOTA [STAIGA

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

WAWELLENKŲ CUKRAINĖ
e GAteaux • Biscuits
• Gtteaux au fromage
• Pain • Catė
• Meilleurs beignes

(Ponchki)

2524, Ontario E.. Mtl 524*3348

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.

1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A 
Montreal, P.Q. &H3A 2G6 Tel: 2U-9S4S

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS & CUTE REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TONY
P H OTO| MARIAGE- WEDDINGS 

STUDIO ^7220™QueeTMarTRd7suite 8
TONY LAURINAITIS

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

PORTRAITS
PASSEPORT - COMMERCIAL

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

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

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

• Nežiūrint dideliy išlaidy, 
Kantatos "Kryžiy ir Rūpin- 
tojėliy Lietuva" paruošimas 
ir premjeros pastatymas 
praėjo ne tik iškilmingai 
ir gražiai, bet ir nepaliko 
nuostoliy. Albinas Blauz- 
džiūnas, tvarkęs visą apy
skaitą, ją paskelbė AV Para
pijos salėje.
Pajamų surinkta: $17.928,12 
Išlaidy - $ 17.670,23. 
Komitetas visiems nuošir
džiai DĖKOJA!

Premjera buvo įrašyta 
video juoston ir garsajuos- 
tėn- kasetėn. Jos jau yra 
padaugintos ir galima užsi
sakyti mūšy AV Kioske, 
per Komiteto narius arba 
parašant ir pridedant čekį: 
A.Stankevičius, 5400 Louis 

Badaillac, CARIGNAN, P.Q. 
J3L 4A7. Video įrašas- $25; 
tiktai garsajuostė-kasetė- 
$ 10.

TEL: 366-5484

Member

Foto M.L.S.
SISTEMA

D. N BALTRUKONIS

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 

PATARNAVIMAS - PIRKIMAS - PARDAVIMAS 
445 Jean Talon W. Suite 305, Montreal, P.Q. 
Tel: 273-9181 ..............Namų: 737-0844

• įvairus pyragaičiai
• Spurgos
• Sausainiai
• Aguoninial Ir kitokie 

pyrag ai

CERT1FIKATUS ... 8%%
TERM. INDĖLIUS:

1 metų............ .  8 %
180 d.- 364 d........ . 7/2%
120 d. -179 d. ... 7 %
60d. - 119 d. ...,. 6%%
30 d. - 59 d.......... 6'/4%

IMA

NEKILN. TURTO nuo 10% ,

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA “LITE”

KASOS VALANDOS

1475 De Seve Ro semont Sv. Kazimiero

Pirm. Antr. Treč. 9:00-3.00 — — —---- ---- — —----
Ketvirtadieni ai s 12:00-8:00 4:00-8:00 —— — — —
Penktadieniai s 10:00-6:00 2:00-6:00
Sekmadieni ai s 10:30 - 12:30 • — — — — — 10:30-12:30

Vasaros sezono laiku nuo GEGUŽES 15 d. iki SPALIO 15 d. 
SEKMADIENIAIS "LITAS” bus uždarytas.

RESTORANAS KOSCHS
Specialybė - “BROCHETTERIE” -

RECEPTION HALL, tinkama banketams, vedyboms 
ir kitiems susibūrimams. ĮVAIRŪS GĖRIMAI 
6201 Bannantyne Ave., Verdun, P.Q.S H4H 1J4. 
Rezervacijai skambinti: 768-2707 arba 768-9198.

Dodge Chrysler 
Camions Dodge Trucks

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS * AUTOMOBILIAI * ATSAKOMYBĖ * GYVYBE
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

3907 A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, QUE. HIX IL7

STANDARD PETER SODO
LIFE

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

4 999 St. Catherine St. West, Suite 45 0 
Westmount, H3Z 1T3 Tel.: 481- 0311

MONTREAL ENTERPRISES RCgd
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

V

TAUPYMO -special .. 5’4 %
TAUPYMO - su Gyv. dr. 5 % 
TAUPYMO- kasdieninės 4/2 % 
EINAMOS ........................ 4/2 %
PENSIJŲ - RRSP term. 8/2 % 
PENSIJŲ- RRSP taup. 6 %

UŽ:

ASMENINĖS nuo 10%%

LASALLE 
AUTOMOBILE INC.

* Automobilių nuoma
* Naujų ir vartotų pasirinkimas
* Pardavimas
* Aptarnavimas

1050 Lapierre
366-7818 coin La Vėrendrye

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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