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KANADOS - JAV LAISVOS 
PREKYBOS SUTARTIS BUS 
PASIRAŠYTA

Tikra to žodžio prasme, 
paskutinę minutę pagaliau 
Kanados ir Amerikos dery
bininkai susitarė iš princi
po dėl pusantrų metų 
svarstyto laisvesnės preky
bos pakto. Kol kas jokių 
to pakto detalių nežinoma. 
Jeigu patikėti Kanados 
min. pirmininkui Brian 
Mulroney, šis susitarimas 
esąs beveik nematytas 
stebuklas ir tikra gėrybių 
versmė Kanadai. Mulroney 
netgi susitarimą pavadino 
didžiausiu šio šimtmečio 
įvykiu. Žymiai mažiau 
entuziazmo parodė opozici
ja ir 5 provincijų premjie- 
rai, ypač Ontario provinci
jos premjeras D. Peterson. 
Liberalų lyderis John Tur
ner, kalbėdamas apie sutar
tąjį paktą, pasakė tiesiog,, 
kad Mulroney esąs parda
vęs Kanadą Amerikai, 
atidarydamas visas duris 
JAV biznieriams, kad šie 
galėtų nevaržomi perimti 
kanadietiškas bendroves ir 
įmones, o taip pat pasi
grobti visus Kanados že
mės turtus. Turner, kaip 
ir kiti komentatoriai, ta - 
čiau pabrėžė, kol nežino
mos visos sutarties detalės, 
nelengva esą pasakyti, 
kiek daug Kanados Mulro
ney konservatoriai pardavė 
amerikiečiams.

Gi NDP lyderis Ed Broad
bent, kategoriškai pasmerk
damas paktą, parlamente 
pasakė, kad šitaip besąly
giniai jokia valstybė nėra 
savo suverenumo ir visų 
tautinių interesų pardavusi 
kitai valstybei, vadovauda
masi tiktai egoistišku 
gobšumu ir ieškodama savo 
biznieriams dar didesnio 
uždarbio. Broadbent pasiū
lė paskelbti visuotinus 
rinkimus, kad Kanados gy
ventojai galėtų pasisakyti 
dėl tokio Kanados išparda
vimo. Mulroney, žinoma, 
rinkimus skelbti atsisakė, 
puikiai žinodamas, kad 
konservatorių laukia žiau ~ 
rus pralaimėjimas. Jis 
tikisi, liaupsindamas paktą 
ir nurodydamas tiktai jo 
teigiamybes, prisivilioti ir 
vėl nuo jo partijos nusi
gręžusius rinkėjus.

Amerikiečiai dėl pakto 
žymiai santūresni, kadangi 
pakto galutinė redakcija 
bus baigta tiktai po 3 
mėnesių ir tada kongresas 
turės jį patvirtinti. Dar 
negalima 100% teigti, kad 
tasai susitarimas bus priim
tas. iš šalies žiūrint, la
biausiai gąsdina vienas 
faktas: naująjį paktą la
biausiai liaupsina bankinin
kai ir didieji tarptautiniai 
biznieriai, tiktai nevaržomo 
pasipelnymo ištroškę pini
guočiai, kurių kišenėse ir 
naguose sėdime. Kažin ar 
nereikia labai ir labai 
susirūpinti mums eiliniams 

paprastiems žmogeliams, 
šiaip taip suvedantiems 
galą su galu? Apie šį 
susitarimą dar teks pasisa
kyti nevieną kartą, kai 
bus paskelbtas ir priimtas 
jo galutinas tekstas.

ŽEMĖS DREBĖJIMAI 
KALIFORNIJOJE

Nuolat pranašautas že
mės drebėjimas ištiko 
Kalifornijos, Los Angeles 
miesto apylinkes š.m. 
spalio 1 d. Pagal Richterio 
skalę, drebėjimas buvo 6.1 
pajėgumo. Tokio pajėgumo 
drebėjimas, jeigu jo cent
ras būtų didmiesčio ribose, 
gali padaryti daug nuosto
lių ir užmušti nemažą 
skaičių žmonių. Šį kartą 
drebėjimo centras nustaty
tas 15 km. į rytus nuo 
Los Angelės vidurio ir, 
nors padarė apie 110 mili
jonų dolerių nuostolių, ta
čiau^ žuvo tiktai 6 žmonės. 
Po šio pagrindinio drebėji
mo,^ jau įvyko bent 22 
mažesni pakartotini drebė
jimai, kurių pajėgumas 
buvo virš 3.0, matuojant 
pagal Richterio skalę. 
Stipriausias šių pasėkinių 
drebėjimų (afterschock) 
įvyko š.m. spalio 4 d. rytą 
ir padarė nemaža nuostolių. 
Žuvo 1 moteris ir yra virš 
200 sužeistų. Tačiau pra
našautąjį milžiniško stip
rumo drebėjimą mokslinin
kai pranašauja įvyksiant ka-_ 
da^ nors sekančių kelių 
dešimtmečių bėgyje.

BOURASSA IR LIBERALAI 
NESILAIKO SAVO ŽODŽIO 
DĖL BILL 101 PAKEITIMO

Bourassa ir provincinė 
Quebec' o liberalų partija 
dar vis tėbetupinėja vieto
je ir nesiryžta išmesti iš 
nelemto įstatymo Nr. 101 
kvailus kalbinius suvaržy
mus bei policinius potvar
kius. Tų suvaržymų pasėko
je uždrausta anglų kalbą 
naudoti bet kokiuose vie
šuose keliaženkliuose ir 
prekybinių įmonių iškabose 
lauke ir viduj, o taip pat 
buvo jėga priversti taip 
vadinamieji "etnikai" , t.y. 
neprancūzų kilmės Kana ~ 
dos gyventojai^ siųsti savo 
vaikus į prancūziškas mo
kyklas, kuriose anglų kalba 
tedėstoma nuo 5-tos kla
sės ir tai be galo prastai.

Bourassą išgąsdino keli 
fanatikai separatistai, 
išsprogdinę porą mažų 
bombų. Vieną tų fanatikų 
neseniai policija suėmė.

Angliškai kalbantieji 
liberalai, norėdami Bouras
sa liberalus priversti tęsėti 
savo priešrinkiminius paža
dus, dabar vykstančio 
vajaus metu nebeduoda 
partijai pinigų. Gal tokią 
kalbą Bourassa geriau 
supras ir pagaliau apvalys 
nuo diskriminacinių šiukšlių 
pono Levesque fanatiškų

SVEIKINAME V LIKO SEIMĄ
IR LINKIME NAŠIOS VEIKLOS — ’nl” redakcija

ŠAUKIAMA POLITINĖ KONFERENCIJA WASHINGTONE
Praėjus 13 metų nuo platesnio masto pasitarimo, pa

vergtą Lietuvą bei išeiviją liečiančiais klausimais ir ryškė
jant Sov. Sąjungos naujiems vidiniams poslinkiams ir tarp
tautinėms ginklų kontrolės pastangoms, pribrendo reikalas 
esminiai pažvelgti į esamą padėtį ir pasitarti Lietuvos

PASIMATYMAS SU VYTAUTU SKUODŽIU WASHINGTONE
LKR Šalpa ruošia sutikimą lietuvių tautos herojui ir 

katalikų veikėjui, tik ką emigravusiam į JrtV-es, Vilniaus 
universiteto docentui ir buvusiam sąžinės kaliniui VYTAU
TUI SKUODŽIUI, jo žmonai IRENAI ir dukrai DAIVAI 
trečiadienį, 1987 m. spalio mėn. 7 d. nuo 5:00-7:00 vai.v 
2237 kambaryje, Rayburn House office Building. Priėmi
mas su vaišėmis organizuojamas Religinės Šalpos kartu 
su JAV Atstovų rūmų Lietuvos katalikų religinės laisvės 
grupės vadovais, kongresmenais John Miller (R-Wash.) ir 
Edward Feighan (D-Ohio). Po anglškosios programos da
lies, lietuviai turės progos atskirai pabūti su Skuodžių 
šeima.

Lietuvių Informacijos Centro rūpesčiu, Vytautui Skuo
džiui yra numatyta plati programa tos savaitės bėgyje. 
Jis lfVvashingtono sluoksniuose iškels jo paties bei kitų 
Lietuvos tikinčiųjų pergyvenimus okupuotos Lietuvos 
sąlygose. Dalinamės jo numatyta dienotvarke: 
Antr., spalio 6 d. 9:30-12 vai. - Kongresinė apklausa, 
kurioje liudys Vytautas Skuodis, latvis Rolands Silaraups 
ir estas Tiit Madison. Visuomenė kviečiama dalyvauti. 
Dėl detalių skambinti JaV Kongreso Helsinkio komisijai: 
(202)-225-1901. Trims pabaltiečiams liudytojams-priėmi
mas, kurį organizuoja Jungtinis Am. Baltų komitetas.

2:00 vai. p.p.- Spaudos konferencija V. Skuodžiui 
National Press Club (tik spaudai).

Treč., spalio 7d. - privatūs pasimatymai su spaudos ko
respondentais, valdinėm įstaigom, žmogaus teisių grupėm 
ir lietuviškom institucijom.

5:00-7:00 vai. v. - Religinės Šalpos priėmimas JAV 
Kongrese ir lietuvių susitikimas su Skuodžiais.

Ketv.. spalio 8 d., - posėdis su JAV katalikų episkopato 
atstovais.

Reikalų vedėjas kun. Kazimieras Pugevičius

separatistų partijos sugalvo
tą ir įgyvendintą įstatymą 
Nr. 101.

TIBETAS NORI 
ATSIKRATYTI OKUPANTŲ 
KINIEČIŲ

Tibeto sostinėje Lhasa 
jau visą savaitę vyksta 
kruvinos riaušės. Jų metu 
demonstruojantys ir puolan
tys raudonosios Kinijos 
policininkus tibetiečiai rei
kalauja nepriklausomybės. 
1959 metais įvykusios pana
šios riaušes labai žiauriai 
numalšino komunistinės 
Kinijos okupaciniai daliniai. 
Tikslus žuvusiųjų skaičius 
dar nežinomas, bet užsie
nių agentūrų žiniomis, 
aukų esą ir tibetiečių , ir 
okupantų eilėse. Tibeto 
sostinė esanti atskirta nuo 
pasaulio, nes okupantai 
uždarė bet kokį ne karinį 
susisiekimą su Tibetu.

KOMUNISTŲ AGENTAI 
JAV KONGRESE

Amerikiečių spaudoje 
pasirodė prez. Reagan' o 
interviu, kurio metu prezi
dentas pastebėjo, kad
sovietai sugebėjo taip
paveikti kai kuriuos kongre
so atstovus, kad šie pasklei
dė tokią nuomonę, jog bū
ti antikomunistu esą nebe

madinga. Dar daugiau: 
prezidentas Washington'o 
TIMES vyr. redaktoriui 
tvirtino, kad kongrese 
sėdį tokių kraštutinių kai
riųjų pažiūrų asmenų, jog 
juos esą galima laikyti 
tikrais sovietų agentais. 
Redaktoriaus paklaustas, 
ką reikią dėlei to daryti, 
prezidentas atsakė, kad 
galima būtų atsistoti ir 
pradėti šaukti, bet vargu, 
ar taip galima būtų pasiek
ti kokių nors rezultatų. 
Prezidento nuomone, spau
da ir patys kongreso, atsto
vai turėtų iškelti tokius 
asmenis ir jų kenksmingus 
darbus.

"TIESA" APIE
DEMONSTRACIJAS
"Tiesa" š.m. rugpjūčio mė

nesio 19 dienos numeryje 
išspaudino straipsnį, pava
dintą KAIP IR KAM SPEN
DŽIAMI SPĄSTAI - APIE 
MĖGINIMĄ SUORGANIZUO
TI VILNIUJE EILINĘ REVO 
LIUCIJĄ. Jame puolamas 
A. Klimaitis, kuris, anot 
TIESOS, esąs išlaisvinimo 
organizacijoms Pabaltijo 
kraštuose tarnaująs atsto
vas. Gi pačių demonstra
cijų kaltininku TIESA laiko 
C1A ir užsienio radijo pro
gramas.

laisvinimo veiklos reikalais. Tuo tikslu 1987 m. spalio 
23-25 dienomis, Washington© priemiestyje esančiose Shera
ton National viešbučio patalpose, yra šaukiama politinė 
konferencija. Konferencijos organizatoriais yra Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė, Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga, 
Kanados ir JAV-ių Lietuvių Bendruomenės. Konferencijoje 
dalyvauti yra kviečiami Lietuvos Diplomatinė Tarnyba, 
visi Lietuvos laisvinimo veiksniai, VLIKĄ sudarančių 
partijų bei sąjūdžių atstovai, kraštų LB-nių atstovai, 
kraštų Jaunimo Sąjungų atstovai, VLIKO Lietuvoje kūrė
jai, Lietuvos laikinosios vyriausybės nariai, politinėje 
veikloje dalyvaujančių organizacijų atstovai, ad hoc pa
grindu organizuotų lietuvių politinių vienetų atstovai, 
spaudos ir informacijos tarnybų atstovai, o taip pat ir 
kiekvienas politinės srities veikloje aktyviai besireiškiąs 
lietuvis.

Konferencijoje pranešimus pateikti yra pakviesti ame
rikiečių ir lietuvių politinės srities akademikai bei visuo
menininkai. Pagrindinėmis konferencijoje svarstytinomis 
temomis parinkta ligšiolinės Lietuvos laisvinimo veiklos 
peržiūra, ryšių su pavergta tauta klausimas, ir tariamų 
nacių karo nusikaltėlių paieškos analizė bei gairių atei
ties veiklai nustatymas. Smulki konferencijos darbotvarkė 
bus skelbiama atskirai. Konferencijos garbės svečiu ir vie 
nu iš svarbiųjų pranešėjų bus prieš keletą savaičių Lietu
vą palikęs rezistentas ir politinis kalinys prof. VYTAU
TAS SKUODIS.

Spalio 23 d. popiety konferencijos dalyviai yra pakvies
ti atvykti į Baltuosius Rūmus, kur JAV-ių pareigūnai 
pateiks informacinius pranešimus mums rūpimom temom. 
Šios programos dalies sustatymu rūpinasi spec, prezidento 
patarėjas visuomeniniams reikalams Linas KOJELIS.

Konferencijos technikiniu organizavimu rūpinasi JAV 
LB Krašto valdyba. Jai talkina Washington© LB apylinkės 
valdyba, vadovaujama pulk. Donato SKUČO. Spalio 23 
d., penktadienio vakarą yra ruošiamas priėmimas, kurio 
metu konferencijos dalyviai turės progą susipažinti su 
Washington© JAV Kongreso ir media įstaigose dirbančiais 
lietuviais. Šeštadienį, spalio 24 d., bus iškilminga vakarie
nė, dalyvaujant Washington© lietuvių visuomenei.

Konferencijos dalyvių registraciją vykdo PLB valdybos 
būstinė, 5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636. 
Tel.: (312)-778-2200. Patekimui į Baltuosius Rūmus yra 
būtina paduoti oficialų vardą ir pavardę, tikslią gimimo 
datą ir socialinio draudimo ("social security") numerį. 
Viešbučio rezervacijos gaunamos rašant tiesioginiai Shera
ton National viešbučiui: Columbia Pike & Washington 
Blvd., Arlington, VA. 22204 arba skambinant telefonu : - 
800-468-9090. Užsakant viešbučio kambarį paminėti, kad 
būsite lietuvių konferencijos dalyviu. Viešbučio rezervaci
jas prašome padaryti kuo anksčiau. Konferencija prasidės 
SPALIO 23 d. PENKTADIENĮ, 10:30 vai. ryto ir baigsis 
SPALIO 25 d., SEKMADIENĮ, 3:00 vai. p.p.

Konferencijos organizatorių vardų, 
JAV LB Krašto Valdyba

• PLB, PLJS, Kanados ir JAV LB rūpesčiu rengiamoje 
politinėje konferencijoje, įvykstančioje š.m. spalio 23- 
25 dienomis Washingtone, vienu iš aktualių svarstomų 
klausimų bus ryšių su tauta klausimas. Pranešimus ta 
tema pateiks dr. Bronius NEMICKAS, Juozas KOJELIS, 
Mykolas DRUNGA, Viktoras NAKAS ir dr. Romualdas 
MISIŪNAS.

Washingtone įvykstančioj politinėj konferencijoj skiria
ma apsčiai laiko išeivijai jautriai tariamų nacių karo 
nusikaltėlių paieškos temai. Šią temą analizuos dr. Romas 
VAŠTOKAS iš Kanados, dr. Saulius SUŽIEDĖLIS iš Wa
shington© ir adv. Povilas ŽUMBAKIS iš Čikagos. Visi 
trys prelegentai yra susipažinę su šia tema, tad tenka 
laukti iš jų konkrečių pasiūlymų ateties veiklai.

Musų vykdoma Lietuvos laisvinimo srities veikla yra 
būtina periodinės apžvalgos ir sugestijų naujų tarptauti
nės politikos posūkių išdavoje. Lietuvių politinėje konfe
rencijoje, įvyksiančioje š.m. spalio 23-25 dienomis Wa
shingtone, tai vykdys sekantys prityrę visuomenininkai: 
inž. Juozas DANYS, Gintė DAMUŠYTĖ, Algimantas GU- 
RECKAS ir prof. dr. Tomas REMEIKIS. Konferencijoje 
dalyvauti yra kviečiami visi politinėje veikloje besireiškią 
lietuviai.

Lietuvių politinės konferencijos Washingtone dalyviai 
š.m. spalio 23 d. popiety lankysis Baltuose Rūmuose, kur 
JAV valdžios pareigūnai iš Valstybės departamento ir 
Tautinio saugumo tarybos pateiks pranešimus mums rūpi
momis, Lietuvą liečiančiomis temomis. Šį "briefing" orga
nizuoja spec. prez. Reagano patarėjas visuomeniniams 
reikalams Linas KOJELIS, talkinamas jo štabo pareigūnės 
Ritos BUREIKAITĖS.
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Iš Krikščionybės Sukakties
Minėjimo Romoje

J. V. Danys
Akademinėje dalyje prof. dr. P. R a b i k a u s - 

kas skaitė paskaitą itališkai ir prof. dr. V. V a r -- 
d y s - angliškai.

Koncertinę programą atliko solistė L. Š u k y t ė, dai
nuojanti Miuncheno operoje ir Chicagos lietuvių Operos 
Choras, diriguojamas muz. A. K a m i n s k o.

Jungimas akademijos ir koncerto vargu ar buvo tiks
lingas. Norėjosi matyti koncertinę dalį gyvesnę ir būdin
gesnę lietuvišku koloritu, pav., tautiniais šokiais.

Padėkos pamaldos,pagal tradiciją pripažinus Palaimin
tuoju, laikomos tris dienas iš eilės. Pirmosios vyko Maria 
Maggiore bazilikoje ir buvo skelbta, kad jos bus lietuvių 
kalba, bet išskyrus vieną skaitymą , viskas vyko anglų 
kalba, išskyrus kai kuriuos lotyniškus i tarpus. Tai sukėlė 
daugelio nepasitenkinimą, ypač kad trečiosios padėkos pa
maldos vyko lenkiškai, kaip kad buvo skelbta. (Palaimin
tasis J. Matulaitis daug metų praleido Lenkijoje, ten 
steigė marijonų vienuolynus, buvo aktyvus jų socialiniame 
gyvenime ir rašė spaudoje, todėl jis yra populiarus ir Len
kijoje). Antrosios padėkos mišios vyko lotyniškai.

Europos lietuviai ypatingai pasigedo lietuvių kalbos 
ir viešai (ateitininkų ir frontininkų suvažiavimuose) reiškė 
nepasitenkinimą. Prisimenant, kad Vatikanas jau seniai 
rekomenduoja naudoti mišioms etnines kalbas, tiesiog ne
suprantama, kodėl taip nepadaryta. Be to, pagrindinis, ce
lebrantas buvo vysk. A. V a i č i u s iš Lietuvos ir. 
jam ą'nglų kalba yra svetima. Esą tas nutarimas buvo pa
darytas Amerikos lietuvių komiteto įtakoje, nes šių pa
maldų organizavimas buvo lietuvių rankose.

KONTRAVERSINĖS DISKUSIJOS.
Rengiantis minėti 600 metų krikščionybės Lietuvoje 

sukaktį iškilo keletas diskusinių klausimų: kodėl minėtini 
metai yra 1387, o ne 1251, ark. J. Matulaičio pavardės 
dvilypis rašymas, ruošiamo istorinio simpoziumo objekty
vumas, . mažas lietuvių, didesnis lenkų paskaitininkų skai
čius, Vilniaus arkivyskupijos priklausomybė.

Galutinai rengėjų buvo sutarta žymėti, kad Mindau
gas buvo pirmas savo krikštu 1251 m., Jogaila 1387 m. 
paskleidė ją lietuvių tautos daugumai, ir Vytautas 1413 
m, užbaigė jos įvedimą tautos mastu, krikštyda
mas žemaičius.

Niekas nesiginčija, kad galima švęsti Mindaugo krikš
to sukaktį (750 metų sukaktis būtų 2001 metais) ir Vy
tauto - Žemaičių krikšto sukaktį (600 metų sukaktis bus 
2013 metais).

Istorikai sutinka, kad Lietuva buvo atsidūrusi politinė
je padėtyje, kai reikėjo, arba kartu eiti su Maskvos sta
čiatikiais , arba su Romos krikščionimis lenkais. Pagal 
lenkų istoriką M. Giedroic, skaičiusį paskaitą Romoje 
moksliniame simpoziume, Lietuva tada buvo daug galin
gesnė už Lenkiją ir pati, atseit Jogaila, pasirinko kuria 
kryptimi eiti. Pagal jį tie lemiantieji istoriniai įvykiai 
atrodė maždaug taip;

Jogailos motina, giliai tikinti ortodoksė, 1384 m. tar
pininkavo susitarimui, kad Jogaila ves Maskvos kunigaikš
čio Dimitrijaus dukterį, pats Jogaila ir lietuvių tauta pri
ims ortodoksų tikėjimą ir sudarys glaudžią sąjungą su 
Maskva. Bet Maskva buvo susilpninta nuolatiniais karais 
su totoriais, todėl buvo silpnas karinis sąjungininkas 
prieš kryžiuočių ordiną . Todėl nesiskubinta susitarimą 
vykdyti ir pradėtos vesti derybos su Lenkija, nes ji atro
dė stipresnis sąjungininkas prieš kryžiuočius, ir taip pat 
Romos krikščionybės priėmimas būtų užkirtęs kryžiuočių, 
puolimus prieš Lietuvą, tariamo krikščionybės platinimo 
tikslu. Susitarus, kad Jogaila apsikrikštys, apkrikštys lie
tuvių tautą, ves Jadvygą ir taps Lenkijos karaliumi, Jo
gailai dar teko laukti vienerius metus iki vedybų, iki 
Jadvyga pasiekė legalų vedybinį amžių-12 metų. Taigi, 
šios vedybos, kaip ir bene visos tų laikų karalių vedybos, 
buvo dėl politinių išskaičiavimų. Jogaila nutarė priimti 
krikščionybę per lenkus, Vytautas jam pritarė. Valstybės 
ir tautos nelaimė buvo bajorija, kuri sulenkėjo ir nesi
stengė išlaikyti lietuviškumo.

Diskusijose dėl datų 1251 ir 1387, kai kurie paskiri 
asmenys net ragino boikotuoti visuotinai nutartą 600 me
tų minėjimą. Rašyta ("Draugas"), kad tūlas čikagietis 
Romoje net atitinkamus lapelius dalino. Ten jų neteko 
matyti, bet vienas toks gautas per Montreal}, yra visiš
kai nerimtas savo argumentais, o tonas yra apkalbų to
nas.

Bendrai, raginimas boikotuoti nerado atgarsio, bent 
tikinčiųjų tarpe, išskyrus vieną iš Kanados didžiųjų mies
tų, kur atsirado grupelė, kuri savo panašiu elgesiu įnešė 
disonansą į minėjimą tame mieste, kai daug kas įdėjo 
daug pastangų minėjimą padaryti iškilų ir originalų. Ga
lima priminti, kad Nepriklausomoje Lietuvoje 1938 m. 
2 psl.

ir buvo švenčiama ši sukaktis, tada buvo 550-ties metų 
jubiliejus, dalyvaujant Bažnyčios hierarchijai, vyriausybės 
nariams bei pusiau karinėms ir visuomeninėms organiza
cijoms. (Raštas, formalus lietuvių tautos krikšto patvirti
nimas, Popiežiaus buvo pasirašytas 1388 m.)

Kada Lietuvių Informacijos Centras (dar negalutiniu 
apskaičiavimu), paskelbė: - 40 Amerikos ir Kanados laik
raščių (daugiausia religinių) paminėjo Lietuvą ir jos sun
kią padėtį sąryšyje su Romos jubiliejumi, Voice of Ame
rica, Radio Liberty, Free Europe ir Vatikano radijai 
transliavo daugumą. įvykių - ar galima sakyti, šis minėji
mas buvo nevertas daryti? Juk taip sunku atkreipti pa
saulio dėmesį į mažos tautos, kaip lietuvių, reikalus. 
Be to, ši sukaktis, mažiau ar daugiau buvo ir bus minima 
500 milijonų katalikų spaudoje.

Su pavardėmis mes lietuviai turime visada problemų. 
Rusinimo ir lenkinimo įtakoje per daugelį metų daugu
mai prikabinta galūnės "-auskas, -evičius". Vieną karta, 
gerai išsilavinęs latvis pastebėjo, kad tipiškos lietuvių 
pavardės baigiasi galūne "-auskas". Ką gi, kai aš buvau 
pradžios mokykloje, ir man atrodė, kad tikrai lietuviška 
pavardė yra ta, kuri baigiasi galūne "-auskas". Prieš ka
rą buvo pradėta pavardžių atlietuvinimo akcija, bet ne
spėta toli pažengti.

Arkiv. J. Matulaičio atveju vis tik atrodo, kad nebu
vo pakankamai pastangų įdėta palikti pavardę, kurią jis 
turėjo gimęs. Kas lieka dabar daryti? Rašyti ir leisti 
leidinius anglų, prancūzų, vokiečių ir kitomis kalbomis 
ir palaipsniui įgyvendinti visų sąmonėje, palaimintojo J. 
Matulaičio pavardę.

Dėl Vilniaus arkivyskupijos priklausomybės klausimo 
staiga pasidarė keista padėtis. Du ar tris metus Lietu
vių Bendruomenės 'įvairios organizacijos, dvasiškiai Lietu
voje siuntė prašymus Popiežiui, prašydami priskirti Vil
niaus arkivyskupijos dalį, eančią dabar Lietuvoje, prie 
Lietuvos Bažnytinės provincijos. Staiga, prieš keturis mė
nesius, čia pat prieš jubiliejaus šventę Romoje, VLIKAS 
paskelbia, kad nedera to prašyti Popiežiaus... Jei Popie
žius nesipriešina indėnų, eskimų prašymų paklausyti, ko
dėl lietuviai katalikai negali kreiptis su prašymu į savo 
Dvasios Tėvą, sujungti lietuvius katalikus? Šiaip ar taip, 
švelniai kalbant, VLIKO pranešimo rašytojai "iš didelio 
rašto išėjo iš krašto", ir visiškai iš krašto.

BAIGIAMOSIOS PASTABOS
Labai pasigesta informacijos centro. Nors buvo skel

biama, kur jis bus ir nurodyta telefono numeriai, deja, 
jokio informacijos centro nebuvo ir trūko žinių apie lie
tuvių organizuotus renginius, kurių suorganizavimas galė
jo būti sklandesnis. Atrodo, kad pagrindinio organizacinio 
Komiteto Amerikoje ryšys su Romos rengimų komitetu 
buvo silpnas.

Bet visų iškilmių, ypač tos dalies, kuria tiesioginiai 
rūpinosi Vatikano administracija, buvo labai iškilmingos 
ir įspūdingos, paliekančios atsiminimus daugeliui metų. 
Įspūdingas buvo suvažiavusių didelis skaičius, daug mote
rų su tautiniais rūbais teikė tikrą lietuvišką koloritą, 
ką pastebėjo ir italai, žiūrėdami TV. (Pabaiga)

SPALIO 9-Ji PRIMENA VILNIAUS PROBLEMAS
J. V. Danys

spalio, 9 d, Želigovskis,■•tariamai'prieš1;Lenki-oj-1 ■ ifP|u'“"JW’
.jos valią, gausiomis karo, pajėgomis, užėmė Vilnių, nors kad .'sienos yra nusistovėjusios ir "yisįėųnsj''Kaimynarii's ( rei-
tik dvi dienas ....prieš tai, I92u spalio 7 d., Suvalkuose 
Lietuvos ir Lenkijos atstovai pasirašė susitarimą, pagal 
kurį Vilnius ir jo sritis lieka Lietuvoje, šiame susitarime 
dalyvavo Anglijos, Italijos ir JAV valstybių atstovai, nes 
pasitarimai vyko Tautų Sąjungos iniciatyva. Susitarimo 
staigus sulažymas sukėlė Europos valstybių pasipiktinimą, 
bet lenkai ir toliau nevykdė tarptautinių nutarimų.

Vilnius buvo ne tik Lietuvos istorinė sostinė, bet ir 
jos kultūros, prekybos, ir pramonės centras, taip pat - 

didžiausias miestas žemės ūkio krašte, kaip kad tokia 
buvo Lietuva. Todėl Vilniaus netekimas buvo didelis smū
gis ir nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrimas buvo 
labfci apsunkintas. įdomu, kad 1918-20 metų laikotarpyje 
diplomatiniuose sluoksniuose Lenkija tikino didžiąsias 
valstybes, kad Lietuva negalės egzistuoti kaip savaran
kiška valstybė, nes neturi nei "geležies nei druskos", taip 
pat ir kultūrinio pajėgumo.

Lietuvos vyriausybė į susitarimų sulaužymą reagavo 
formalių diplomatinių santykių nutraukimu su Lenkija ir 
to laikėsi iki 1938 m. kada kariniais grasinimais buvo 
priversta juos atnaujinti.

Lietuvių gyvenimas okupuotame Vilniuje ir jo srityje 
pasidarė^ kibai sunkus dėl lenkų represinės ir dalinai tero
rizuojančios politikos lietuvius nutautinti ir išstumti iš 
ekonominio ir politinio gyvenimo.

Žinomi Lietuvos veikėjai iš visų politinių partijų ir 
įvairių ideologinių pažiūrų, kaip kun. prof. P. Bučys, 
prof. Mykolas Biržiška, V. Putvinskis, vienas šaulių 
organizacijos kūrėjų, kun. prof. M. Reinys, vėliau vysku
pas ir kiti, sukūrė sąjūdį nuo 1925 metų, pavadintą VIL
NIUI VADUOTI SĄJUNGA (VVS), kurio tikslai buvo palai
kyti Vilniaus (ir jo srities) atgavimo idėją, informuoti 
apie lietuvių padėtį Vilniaus krašte, bei padėti jiems 
kultūriniai ir materialiai.
VVS buvo Lietuvoje didžiausia nesrovinė ir ne politinė 
organizacija. 1937 metais Lietuvoje buvo 612 ir užsienyje 
60 skyrių su 3(J,UUU narių ir 6U0,0UU narių rėmėjų, kurie 
finansiniai ir kitais būdais rėmė VVS.

SPALIO 9 diena buvo pasidariusi "VILNIAUS DIENA", 
nevalstybinė tautinė diena, kasmet minima, kurios vie
nas manifestacijos ženklas buvo visuotinas darbo ir eismo 
sustojimas vienai minutei vidudienį.

VVS vienas iš šūkių "O, Vilniaus nepamiršk, lietuvi!" 
buvo pasidaręs visuomenės šūkiu. VVS turėjo nemažai 
visuotinės, įtakos, grąžinant lietuvybėn aplenkintas sritis 
bei lenkiškos įtakos paveiktus asmenis. Panašios įtakos 
turėjo ir nepolitinė šaulių sąjunga, kurios nariai efektin
gai pasireiškė likviduojant lenkų slaptai ruoštą sukilimą 
ir partizaninėse kovose su lenkais. Vėliau, šalia karinio 
pasirengimo veiklos, šauliai išvystė platų kultūrinį veiki
mą, organizuojant chorus, teatro grupes, sporto klubus. 
Šitokios veiklos reikšmė buvo ypač svarbi kaimuose ir 
miesteliuose.

Po 1938 m. kovo 19 d. diplomatinių santykių atnauji
nimo, Lenkijai spaudžiant, VVS buvo uždaryta, oet jos 
panašius uždavinius tęsė Draugija Vilniaus kraštui remti. 
Ji veikė iki 1939 m. spalio 10 dienos, kada Vilnius ir 
dalis teritorijos vėl buvo įjungta Lietuvon, pagal Nepri
klausomos Lietuvos sutartį su Sovietų Sąjunga, ir jau 
nereikėjo Vilniaus vadavimo akcijos.

Montrealyje VVS skyriaus įkūrimo iniciatorė buvo

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 fonoo 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!"

Šv. Petro aikštėje prieš Popiežiaus audienciją. Nuotr.J.V. Danio

rašytoja ir aktyvi Kanados lietuvių veikėja Marija AUKŠ- 
TAITE-NAVIKEVlClENĖ. Pirmieji kūrėjai buvo V. Andriu
kaitis, K. ir M. Ivaškevičiai, Irena ir Ramutė Ivaškevi
čiūtės, A. Navickas, Antanas, Algirdas ir Antanas-Pranas 
Navikevičiai, A. Sakalas. M. Lewwllyn-Royer ir Marija 
Žinaitytė. Montrealio VVS skyrius savo veiklą sustabdė 
tik Lietuvai atgavus Vilnių 1939 metais. VVS Montrealio 
skyrius ruošė Spalio 9 ir Vasario 16 minėjimus, turėjo 
dramos ir literatūros sekcijas, statydavo veikalus, orga
nizuodavo paskaitas.

Reikia apdairumo Vilniaus klausimais
Antros ir trečios kartos lietuviams ir lenkams Kana

doje ir Amerikoje dažnai neatrodo, kad dabar galėtų 
M P kokios nors problerpps.' dėl ,.įįms j ^o<Io, 

kia taikiaį ir vieningai laikytis pries komunistines Sovietų 
Sąjungos užmačias.

Deja, lenkai turi pakankamai daug šovinistinių organi
zacijų ir Lenkijoje, ir išeivijoje, kurios ekspansinius sieki
mus gyvai palaiko. Pagal Jaltos susitarimus Lenkija gavo 
dalį rytinės Vokietijos, bet nustojo vakarinės Ukrainos, 
Gudijos ir dalinai Vilniaus krašto. Jie, žinoma, patenkinti 
gautomis žemėmis iš . Vokietijos, bet mano, kad reikia 
susigrąžinti ir prarastas žemes rytuose, taigi, ir Vilnių.

Vadovaujantieji asmenys šiai akcijai yra, vadinamoji, 
Lenkijos egzilinė vyriausybė Londone, Anglijoje. Per
paskutinius ketverius metus du kartu teko Ottawoje susi
tikti su Kazimierz Sabbat, tos egzilinės vyriausybės da
bartiniu prezidentu (asmeniškai paskirtu anksčiau buvusio 
prezidento), kuris abiem atvejais visiškai atsisakė kalbėti 
apie Vilniaus padėtį dabar ir ateityje, bet tik ragino 
visus jungtis į bendrą frontą prieš sovietus.

Šios lenkų egzilinės vyriausybės nepripažįsta nei Ang
lija, nei kitos valstybės; Lietuvių Bendruomenė ir VLI
KAS irgi santykių su ja nepalaiko. Todėl Montrealio 
Lietuvių Dienų leidinyje (1986 m.) patalpintas jos atstovo 
sveikinimas nesiderina su lietuvių interesais, nes reiškia 
lenkų egzilinės vyriausybės tikslų, Vilniaus atžvilgiu, palai
kymą.

Kai prieš keletą metų Ottawoje lenkai minėjo Katyno 
lenkų karių žudynes, lietuviai buvo pakviesti į manifesta
cijas, ir prisidėjo. Bet į paminklo Katyno aukoms paminė
ti atidengimo iškilmes buvo pakviesti tik estai ir latviai, 
bet ne lietuviai, nes paminklas pastatytas...Wilno kaime
lyje, apie 20U km. į vakarus nuo Ottawos, kurį įkūrė 
keli lenkų kilmės ūkininkai.

Trumpai prieš Lietuvos kriščionybės minėjimą Romoje 
VLIKO valdyba paskelbė pareiškimą, pagal kurį nereikią 
Popiežiaus prašyti, kad Vilniaus srities bažnytinė admi
nistracija būtų formaliai prijungta prie Lietuvos Bažnyti
nės provincijos, ko yra prašę Lietuvos vyskupai ir taip 
pat įvairių kraštų Lietuvių Bendruomenės (iš tikrųjų ir 
VLIKO tarybos buvo toks nutarimas). Sakoma, kad toks 
prijungimas būtų Lietuvos inkorporacijos į Sovietų Sąjun
gą pripažinimas, nes esą, Lietuvos sienos yra vienašališ
kai Sovietų nustatytos. Bet tai neatitinka faktams. 1939 
m. spalio 1U d. Lietuva, dar būdama pilnai suverenine 
valstybe, taikiu būdu, pagal sutartį su Sovietų Sąjunga, 
atgavo Vilnių ir dalį teritorijos.

Toliau, sovietams 1945 m. užėmus Klaipėdą, sovietinė 
Lietuvos vyriausybė paskelbė Klaipėdos krašto prijungimą 
prie Lietuvos sovietinės respublikos. Vatikanas tada taip 
pat atskyrė Klaipėdos prelatūrą nuo Rytprūsius apiman
čios Varmijos vyskupijos (dabartinėje Lenkijoje) ir vėl ją 
sujungė su Telšių vvskuoija, nepakeisdamas savo nusista
tymo nepripažinti Lietuvos sovietinės aneksijos, ir jokios 
reakcijos iš sovietų nebuvo.

Stebėtina, kad VLIKAS pagal nuogirdas įtaigoja lietu
vius po 4U-ties metų7 esančios sienos tarp Lietuvos ir 
Lenkijos, neprašyti savarankiškumo religinėje srityje savo 
sostinėje ir tuo pačiu paremia lenkų pastangas išlaikyti 
bažnytinę Vilniaus kontrolę. Popiežius lankydamasis dau
gelyje kraštų girdėjo daug ir kontraversinių prašymų, 
bet niekad neatsisakė jų paklausyti, tad kodėl lietuviai 
negali prašyti.

Atrodo, kad reikia vėl atgaivinti VVS šūkį: "O, Vil
niaus nepamiršk, lietuvi!"

HEPRIKLAUSOMA LIETUVA



'NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS"

SPAUDOS BALIUS
RUOŠIAMAS 1987 m. SPALIO 17 d. ŠEŠTADIENĮ

PROGRAMOJE:

didžiojoje Toronto Lietuvių Namų salėje
1573 Bloor St. W.

Sol. Vaclovas VERIKAITIS , pianiste Leokadija KANOVIČIENĖ
ir tautiniu šokių grupė ATŽALYNAS. PRADŽIA - 6 vai. v. ;

• Karšti valgiai MENINĖ PROGRAMA - 7 v.v.
• Visokią rūšią gėrimai ĮĖJIMAS: Visiems - $7.00
• ki°.*iriA? ..... . „ , . , . .«• i a\/ • . i- -v j • ♦ • Pen sininkamas - $6.00
• Netikėti susitikimai: svečių lada apsilankyti is JAV ir tolimesnių Kanados vietovių.

ŠOKIAMS GROS: Europos estą mėgėją orkestras RENGĖJAI:. TORONTO "NL” RĖMĖJU BŪRELIS.

VISI MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI, NES SPAUDAI PARAMA ARTINA LIETUVAI LAISVĘ!

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS
REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI

Jūsų auka TAUTOS FONDUI garsina Lietuvos laisvės 
bylą laisvame pasaulyje. SeŠiomls kalbomis ELTOS 
ir radijo žinios nesulaikomai skleidžia informacijas 
įvairiuose kraštuose apie Lietuvos laisvės kovą ir ją 

skatina.

REMKIME TAUTOS FONDA u
i . . ■

aukomis, - darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 
centas artina Lietuvai laisvės aušrą.

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

Stalino Valdžios Paslaptys
Skaitytojams pageidaujant, atspausdiname keletą įdo - 

mių epizodų iš serijos "BAISIOSIOS STALINO VALDŽIOS 
PASLAPTYS". Pirmą kartą buvo atspausdinta serija "Ne
priklausomoje Lietuvoje" 1953 m. Šiuos atsiminimus pa
skelbė Vakarams buvęs NKVD generolas Aleksandr Orlov. 
Jis buvo taip pat Vyriausiojo Teismo prokuroras, Stalino 
įgaliotinis Ispanijos respublikai jos civilinio karo metu. 
Per 21 metus pažinęs slapčiausius sovietų valdžios užkam
pius ir visus vadus, pabėgo į Vakarus 1938 m.
********************************************

2. Įvykdęs Kirovo žudiko egzekuciją ir slaptai sulikvida- 
vęs liudininkus, žinojusius apie NKVD atliktą darbą Kirc- 
vo nužudyme, Stalinas vėl pakėlė galvą, įsidrąsino ir 
įsakė visą šito nužudymo kaltę primesti Zinovejevui, Ka- 
menevui ir kitiems buvusiems opozicijos vadams. Tačiau 
1935 metais sausio 15 d. įvykusiame slaptame teisme 
prokuroras negalėjo pateikti jokio parodymo, kad Zinovje- 
vas ir Kamenevas yra bet kaip įveltas į tą nužudymo 
ruošą. Bet vis dėlto, grąsinimų ir nesiliaujančių Jagodos 
vedamų derybų spaudžiami Zinovjevas ir Kamenevas 
sutiko prisiimti nužudymo "politinę moralinę" kaltę, bet 
paneigdami bet kokį faktiną jame savo dalyvavimą. Tik 
šiuo išspaustu silpnu motyvu buvo pagrįstas teismo spren
dimas. Zinovjevas buvo nuteistas 10-čiai metų, o Kame
nevas 5-riems metams kalėti.

Tai buvo pirmutinis procesas iš ištisos teisminių bylų 
serijos, kurios keliu buvo sulikviduoti beveik visi bolševi
kų partijos įkūrėjai. Kirovo nužudymas figūravo kiekvie
noje sekančioje byloje ir kiekvieną kartą lietė skirtingą 
maitinamųjų grupę.

Kalėjimo nepakanka
Maskvos bylų kritikai buvo linkę aiškinti Stalino žygį, 

kaip jo nenugalimą norą atkeršyti seniesiems bolševikams 
už jų opoziciją jo politikai ir jų reikalavimą vykdyti 
Lenino Testamentą, kuriame patariama pašalinti Staliną 
iš komunistų partijos generalinio sekretoriaus pareigų. 
Deja, būtų labai vienašališkas dalykas aiškinti Stalino 
žygį tik jo kerštu. Visų pirma, Stalinas buvo realus poli
tikas, kuris savo žygiuose didžiąja dalimi vadovavosi 
šaltu protu. Jis pasitenkino buvusių opozicijos lyderių 
ištrėmimu į Sibirą ir jų pasodinimų į kalėjimą tik tol, 
kol jis konsolidavo bei stengės galutinai paimti į savo 
rankas visą valdžią. Tai atsiekęs, jis jautėsi pakankamai 
stiprus, galįs juos nužudyti be jokio sau pavojaus.

Buvo labai svarbus dalykas mokėti parinkti tinkamą 
laiką šioms skerdynėms pradėti. Jis ne be pagrindo pasi
rinko 1934 metus. Tais metais kaip tik kraštas pradėjo 
jau atsigauti po baisiojo bado, į kurį Stalinas įstūmė jį 
savo avantiūrine politika, kolchozindamas žemės ūkį. 
Tos šmėkliškos dienos ir buvo tas metas, kada Stalinas 
aiškiai jautė, kad jo sostas braška, ir tada jau jis nu
sprendė sulikviduoti visus savo konkurentus, jei jam tik 
pavyks išnešti savo sveiką kailį iš siaučiančios krizės 
klampynės.

Zinovjevas ir Kamenevas laikinai nuramino Staliną, 
kai jie sutiko (gavę jo pasižadėjimą jų ateityje nebeper- 
sekioti), prisiimti "politinę ir moralinę" kaltę dėl Kirovo 
mirties. Tačiau, kad jis galėtų juos ir visus senuosius 
bolševikus sulikviduoti, jam reikėjo gauti jų viešą "prisi
pažinimą", jog jie iš tikrųjų suruošė Kirovo nužudymą ir 
kad jie buvo pasiryžę jį patį nužudyti. Ogi Zinovjevui ir 
Kamenevui priversti duoti viešame teisme tokius rimtus 
parodymus prieš save, reikėjo imtis naujų, gilesnių ir 
veiksmingesnių inkvizicinių priemonių. Reikėjo surasti 
Stalino kalinių nervų sistemoje tampriausią ir jautriausią 
vietą ir į ją nukreipti kankinimo įnagius. Tokia jautri 
vieta buvo surasta: tai senųjų bolševikų meilė savo vai
kams ir sūnaičiams.

1935 metais balandžio 8 d. Sovietų vyriausybė išleido 
įstatymą, pagal kurį 12 metų ir vyresni vaikai yra kalti 
už savo vagystes ir kitus nusikaltimus ir baudžiami, kaip 
ir suaugusieji, bausmėmis iki mirties įskaitytinai. Dabar 
suimtiesiems bolševikams pasidarė aišku, kad nepilnai 
buvo supratę Stalino ir kad jų vaikai yra mirties pavoju
je.

Didžiausią pasauliui galvosūkį kėlė tas dalykas, kad 
Maskvos teismo bylose visi kaltinamieji, kaip vienas, 
prisipažino kaltais. Tokia keista jų laikysena sukėlė įvai
riausių spėliojimų: kaliniai davę savo parodymus užhipno
tizuoti, kad jie buvę kankinami, kad jiems buvo užduota 
valią pakertančių vaistų.

Stalinas neabejotinai žinojo, kad pasaulis netikės tuš
čiaviduriams prokuroro teigimams, jog bolševikų partijos 
steigėjai parsidavė Hitleriui ir Mikado. Beje, Maskvos 
teismo bylose valstybės gynėjas negalėjo pateikti nė 
vieno raštiško įrodymo teisiamųjų kaltei pagrįsti: nei 
sąmokslą liečiančio laiško, nei jokio dokumento dėl špio
nažo, ar bent kurio paprasto politinio atsišaukimo, ar
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Tad kas pagaliau juos privertė prisipažinti padarius 

tuos nusikaltimus, už kuriuos jie Sovietų įstaymais bau
džiami mirties bausme? Sprendžiant iš jų laikysenos, 
negalima pagalvoti jie nesusivaldomai norėjo mirti. Tikru 
moję taip nebuvo. Kaltinamieji kovojo dėl savo gyvybės, 
bet tai darė visai nemėgindami įrodyti savo nekaltumą, o 
tik stengdamiesi įvykdyti Stalino jiems pastatytas sąlygas 
save šmeižti ir jį išgarbinti.

Kiekvienas, kuris nors paviršutiniškai perskaitė oficia
lius Maskvos bylų duomenis, be abejo pastebėjo, kad 
bylos savo esme buvo nukreiptos prieš Trockį, t.y. prieš 
asmenį, kurio labiausiai už visus savo priešus pasaulyje 
Stalinas neapkentė, bet kuris, beje nuo 1929 metų iš
tremtas gyveno užsieniuose. Negalėdamas Trockio likvi
duoti, Stalinas savo keršto troškulį laikinai patenkino 
tuo, kad privertė Maskvos bylų dalyvius apšmeižti Trockį 
ir jį nupiešti, kaip baisų kriminalistą ir moralinį išgamą.

Užsibrėžęs sau tikslą padaryti Trockį viso "sąmokslo" 
organizatorium ir vadu, Stalinas turėjo nutiesti savo siū
lus nuo Sovietų Sąjungos į užsienį iki Danijos, Prancūzi
jos ir Norvegijos, kur Trockis įvairiais laikais gyveno. 
Bet kokia nelaimė! Prokuroras negalėjo patiekti jokio 
įrodymo dėl iš anksto primetamo kelerių metų susirašinė
jimo tarp Trockio ir "sąmokslo" vadų Sovietų Sąjungoje. 
Taigi, nepaprastai buvo svarbu Stalinui, kad būtų įrodyta, 
jog Trockis turėjo asmeniškų pasimatymų su sąmokslinin
kais, slaptai iš Tarybų Sąjungos atvykstančiais. Siekdami 
šito tikslo, NKVD viršininkai įsakė trims atstovams - 
Holtzmanui, Piatakovui ir Rommui - paliudyti byloje, kad 
kiekvienas jų įvairiu laiku susitikdavo, užsienyje su Trdc- 
kiu ir gaudavo iš jo direktyvų sąmokslo organizacijai. 
Šitie kaltinamųjų parodymai ir sudarė svarbiausią pakal- 
tinimo medžiagą bei prokuroro ginklą. Aiškus daiktas, 
tai galėjo šukėti didelį įspūdį, jei Stalino visai nelauktes 
aplinkybės nebūtų buvusios staiga užsienyje iškeltos. Jos 
gi prikišamai parodė vią Stalino teismo prieš Trockį 
falsifikaciją. Pirmoje Maskvos byloje kaltinamtisis 
Holtzmanas parode, kad 1932 m. lapkričio mėnesį atvy - 
kęs oficialiais tarnybos reikalais į Berlyną, jis slaptai 
susitiko su Trockio sūnum Sedovu, kuris esą jam sugesti 
onavo važiuoti su juo į Kopenhagą ir ten susitikti su 
Trockiu.

- Aš su pasiūlymu sutikau, - pareiškė Hotzmanas, - 
bet pasakiau jam, kad dėl paslapties išlaikymo mudu 
kartu negalime vykti į Kopenhagą. Aš sutariau su Sedovu 
jog aš atvyksiu per dvi ar tris dienas į Kopenhagą, susto
siu Bristo! viešbutyje ir su juo ten susitiksiu. Aš nuvykau 
į viešbutį tiesiog iš stoties ir svečių kambaryje susitikau 
su Sedovu. Apie 1U vai. priešpiet, mudu nuvykome pas 
Trockį.

Po to, kai 16 kaltinamųjų, įskaitant ir Holtzmaną, 
buvo sušaudyti, Stalinas ir Višinskis buvo tikri, kad jų įrė
mintos bylos niekas neišaiškins. Tačiau jie apsiriko. Še
šioms dienoms praėjus po kaltinamųjų sušaudymo, Danijos 
vyriausybės partijos "Social Demokraten" paskelbė sen
sacingą pranešimą: Bristol Viešbutis, kuriame, neva, 1932 
metais Holtzmanas susitiko su Sedovu ir iš kurio jie 
nuvyko į Trockio butą, jau 1917 metais buvo nugriautas.

Kai Stalinas buvo painformuotas apie danų laikraščio 
pranešimą, kad Bristolio viešbučio nėra Kopenhagoje, jis 
iš pykčio kuone lipo ant sienų. Jis šaukė:

- Kuriems velniams buvo reikalingas viešbutis! Jūs 
turėjote pasakyti, kad jie susitiko geležinkelio stotyje. 
Geležinkelio stotis visuomet ten yra.

Stalinas įsakė Jagodai praveti kvotą ir jam pranešti 
tų NKVD pareigūnų pavardes, dėl kurių kaltės byla buvo 
sukompromituota.

Štai ką kvota nustatė: kai Holtzmanas po ilgo ir 
žiauraus kankinimo pagaliau sutiko su visa, kas iš jo buvo 
reikalaujama, bylos organizatoriai turėjo dabar parinkti 
Kopenhagoje vietą, kurioje Holtzmanas esą turėjęs susitik
ti su Trockio sūnum.

Ježovas nutarė, kad tinkamiausia tokiam susitikimui 
vieta turėtų būti viešbutis. Viešbučio Kopenhagoje vardas 
galėjo būti gautas iš užsienio ministerijos pirmojo sky
riaus, kur buvo koncentruojamos visos žinios apie užsie 
nio kraštus. Molčanovas, slaptojo politinio departamento 
šefas, kuris vedė techninę bylų paruošimo pusę, įsakė 
savo sekretoriui susisiekti su užsienio ministerijos pirmuo- 
ju skyrium ir paprašyti rekomenduoti keletą viešbučių grendimą sulaikyti 
Oslo (Norvegijoje) ir Kopenhagoje (Danijoje), nurodant, , • -
Skandinamą J° (8ym,e,nS drau8ams’ kurle vVksta 1 atvestas pas Molžanovą. Sis jį painformav, 

Molčanovo sekretorius, kaip jam buvo sakyta, taip ir 
padarė. Gavęs telefonu reikalingų informacijų apie viešbu 
čius, jis atspausdino mašinėle sąrašą ir jį įteikė Molčano- 
vui. Į tą sąrašą įsibrovė klaida: po antrašte "Oslo" per 
klaidą buvo įrašyti Kopenhagos viešbučiai, o po antrašte 
"Kopenhaga" - Oslo viešbučiai, iš šio klaidingo sąrašo 
Molčanovas parinko "Bristol" vardą, manydamas, kad tai 
yra viešbutis Kopenhagoje, o tuo tarpu, kai jis buvo 
Oslo.

Dabar skaitytoją nuvesiu į Maskvos bylų sceną ir 
žingsnis po žingsnio parodysiu, kaip tos bylos buvo suoary-

tos ir kokiais būdais Stalino inkvizitoriai sugebėjo iš 
žymių Revoliucijos lyderių padaryti jo lėlių teatro akto
rius.

1936 m. pradžioje Molčanovas, Slaptojo Politinio 
Departamento viršininkas, sušaukė pas save 40 enkavedis
tų susirinkimą ir juos painformavo, kad yra atidengtas 
platus sąmokslas ir kad jie, Jagodos įsakymu, atleidžiami 
iš savo einamųjų pareigų ir priskiriami prie slaptojo 
politinio departamento Zinovjevo, Kamenevo ir kitų tardy
mui vesti. Molčanovas paaiškino, kad pats Stalinas prižiū
rės tardymą, o jam asistuos Centaralinio Komiteto narys 
N. Ježovas.

Molčanovas nedviprasmiškais žodžiais įspėjo tardytojus, 
kad Stalinas ir Politbiuras laiko gautas žinias apie są
mokslininkus absoliučiai patikimomis ir kad suimtųjų 
prisipažinimai yra laukiami. Visą planą iki smulkmenų 
paruošė Stalinas ir Ježovas, o jo vykdymas pavestas 
Jagodai.

Pagal Stalino planą NKVD turėjo iš tremties ir kalėji
mų pristatyti į Maskvą 300 labiausiai žinomų buvusių opo
zicijos narių ir žiauriu tardymu juos tiek prikamuoti, kao 
iš jų apie 60 būtų moraliai palaužti iki nervinio pakriki
mo. Tuomet1'su palaužtųjų parodymais bylų organizato
riai turėjo pulti Zinovjevą ir Kamenevą ir privesrsti juos 
prisipažinti, kad jie vadovavo sąmokslui prieš Staliną ir 
sovietų vyriausybę. Buvo nutarta pasodinti tarp kaltina
mųjų NKVD slaptų agentų, kurie vaidintų per tardymą ir 
vėliau teisme, sąmokslo bendrininkų rolę, ir parodytų, jog 
Zinovjevas ir Kamenevas buvo jų vadai. Valentinas Ol
bergas, įsakas Remgoldas ir Ričardas Pikel1 is buvo pa
rinkti agentais . ........................ .. ..................

Olbergas

Kamenevas buvo jų vadai. Valentinas Ol-

fiktyvių kaltininkų rolei vaidinti.
buvo NKVD Užsienio departamento senas 

agentas ir nebuvo reikalo jį versti tai daryti. Jam. buvo 
pasakyta, koks bebūtų teisme sprendimas, jis bus paleis
tas į laisvę ir gaus gerą vietą Tolimuose Rytuose.

Olbergas davė savo parašą visur ir visada, kur tik jis 
buvo NKVD reiklalingas. Jis nepasižymėjo nei savo drąsa 
nei savo stipria valia. Nors jis žinojo, kad jis tėra tik 
kaltininko fikcija, tačiau žiauri kalėjimo (kuriame jis 
buvo laikomas) atmosfera ir beviltiška visų kitų kalinių 
padėtis pripildė jo širdį drovos. Ne be pagrindo jis viso 
šito baiminosi, nes juk jei jis kiek pasipriešintų Molčano- 
vui, šisai jį padarytų iš fiktyvi.nio kaltinamojo - tikru.

Antrasis asmuo, kurį NKVD panaudojo kaip pramanytą 
kaltinamąjį, buvo įsakas Reingoldas. Aš Reingoldą pažino
jau nuo 1926 metų. Tai stambus, apie 38 metų amžiaus, 
patrauklaus ir energingo veido vyras. Jis visuomet gra
žiai rengėsi ir buvo panašus į priešrevoliucinių laikų aris
tokratą. Kai NKVD viršininkai rinko bylai kandidatus, jie 
Reingoldą parinko tik todėl, kad jis asmeniškai pažinojo 
Kamenevą.

Reingoldą suėmė. Tardytojai jam pasakė, kad NKVD 
turi žinių, jog Kamenevas jį įtraukė į teroiistų organiza
ciją. Tačiau Reingoldas griežtai paneigė, kad jis būtų 
bet kaip dalyvavęs sąmoksle. Negalėdamas nieko iš Rein- 
goldo išgauti, Molčanovas perdavė jį tardytojų grupei, 
kuriai vadovavo Operatyvinio viršininko padėjėjas, toks 
niekšas ir sadistas Čertokas. Čertokas ir jo bendradarbiai 
tris savaites kovojo su Reingoldu. Neduodami jam nei 
miegoti^ nei valgyti, jie jį be paliovos tardė 48 valandas 
trunkančiomis ^kvotomis; jie panaudojo jo meilę savo 
giminėms ir šeimai, ir pagaliau, jo akivaizdoje įsakė 
suareštuoti Jo šeimą. Kai šitos visos žiauraus tardymo 
priemenės išsisėmė, Molčanovas ėmėsi štai kurios gudry
bės. Jis jį paliko kelioms dienoms ramybėje, ir po to jį 
vidurnaktį atsiveždino pas save ir jam parodė fiktyvų 
NKVD Ypatingosios Tarybos nutarimą. Tas raštas su 
NKVD antspaudu s.akė, kad~ įsakas Reingoldas nuteistas 
mirties bausme, sušaudant už dalyvavimą Trockio-Zinovje- 
vo sąmoksle,o jo šeima ištremiama į Sibirą. Reingoldas 
palūžo. Molčanovas jam patarė tuoj paduoti paticiją 
Centrinio Komiteto nariui Ježovui, prašant jį mirties

_ i ir peržiūrėti jo bylą. Reingoldas prie 
mė jo pasiūlymą. Sekančią nak'tį vėl Reingoldas buvo

... >’o, kad Ježovas
skaitė jo peticiją ir sutiko panaikinti sprendimą su sąlyga 
jei Reingoldas sutiks pagelbėti tardytojams. Tad dabar 
Reingoldo likimas atrodė esąs jo paties rankose: jo atsisa
kymas paliudyti prieš Zinc-vjevą ir Kamenevą turėjo reikš
ti tai, kad jo mirties sprendimas bus tuoj be atodairos 
įvykdytas, ogi jo sutikimas duoti reikalaujamus parody
mus reiškė jo išsigelbėjimą. Tačiau Reingoldas pasirodė 
turįs kur kas stipresnę ^valią, negu bet kas iš jo pažįsta
mųjų galvojo. Jis pareiškė, kad pasirašys su viena sąlyga. 
Centrinio Komiteto atstovas turės jam pareikšti, kad 
Partija žino, jog jis yra nekaltas ir teduoda parodymus 
Partijos interesų dėliai. ( b.d )
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TAUTA YRA TADA ŽUVUSI,KAI JI PATI SAVfS IŠSIŽA
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Dr. Gv. Valančiuj

18 padanges mielos 
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VILNIAUS" SANATORIJA DRUSKININKUOSE

DRUSKININKAI MINĖJO 
150 METŲ JUBILIEJŲ

Šiais metais Druskinin
kai mini savo 150 m. jubi
liejų. Gydytojai ir chemi
kai gana seniai pastebėjo 
gydomųjų Druskininkų šal
tinių vertę ir 1837 m. bu
vo sudarytas ir patvirtin
tas planas steigti kurortui.

CARAI IR...CARAI
1863 m. sukilimo metu dar ilgai veikė K.Lukošiū

no būrys, kuris rugsėjo 28 d. prie Vozgelią kaimo, A- 
nykščiy valsč., užpuolė kazokus, kurie vykdė rekvizicijas 
ir visai juos sunaikino (16 užmušė). Be K.Lukošiūno, vei
kė Liutkevičiaus, kun. Mackevičiaus būrys, kuris dar ilga, 
laikę sėkmingai kovėsi su rusais.

Rudeniop kun.Mackevičius nutarė pasitraukti už
sienin, bet netoli Vilijos buvo vokiečių kolonisto įduotas 
rusų administracijai. Valstiečiai, sužinoję apie kun.Mac- 
kevičiaus areštą, ėjo į bažnyčią, meldėsi už jį. Muravjo
vas įsakė Mackevičių pėsčią atvaryti į Kauną. Rusų tar
dytojai žadėjo Mackevičiui dovanoti gyvybę, kad tik iš
duotų sukilimo organizaciją, bet, esą, jis atsakęs, kad 
savo darbą atlikęs, dabar jų reikalas savo atlikti.

Paskutinę dieną buvęs vedžiojamas po Kauną 
rodomas žmonėms.

1863 m.gruodžio 26 d. jis buvo pakartas Kaune.

Po vienerių metų Drus
kininkų gydykloje buvo 14 
vonių, pastatyti namai Ii-' , 
geniams ir keltas per Ne
muną.

Rugpjūčio 1 d. Druski
ninkuose jubiliejaus proga 
vyko serija koncertu ir mė
gėjų pasirodymai. Šiuo metu 
ten veikia didžiausia Euro
poje, originalios architektū
ros vandens gydykla ir 
daug sanatorinių pastatų.

Dabar 
gydytojų 
medicinos 
ma, kad
daugiau kaip 6.000 žmonių.

darbuojasi 315 
ir beveik 1000 
personalo. Rašo- 

vienu metu gydo

ir

Mums Druskininkai bran
gūs ir todėl, kad ten gyve
no ir kūrė M.K.Čiurlionis, 
kad yra įrengtas originalus 
pasivaikščiojimui Saulės Ta
kas,kad stengiamasi išsaugo
ti pušynus, kad vyksta M.K 
Čiurlionio paroda ir perduo
dama juostelėse jo sukurta 
muzika.
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GorbaČiov o nusiginklavimo politika
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BIRŽŲ BIBLIOTEKA
Miesto centrinė biblio

teka perkelta į restauruo
tus Biržų pilies rūmus. Po 
perkėlimo pagausėjo skai
tytojų ir lankytojų skaičius. 
Yra ir vaikų literatūros 
skyrius, kuriame jaunieji 
skaitytojai gali gauti knygų, 
ir kultūringai praleisti lai
ką.

• Draugai, arklių augintojai, susitikę pasakojasi apie 
savo sūnų pasisekimus, prijaukinant arklius jojimui.

Tai kaip jam sekasi? Kiek jau uždirba tavasis?
Kol kas dar nedaug, - atsakė tėvas, -bet, po 

Šimts pypkių, jis tik 5 sekundes dirba per savaitę!

• Moteris norėdama suplonėti, ilgą laiką laikėsi dietos 
ir vis nelabai sėkmingai. Galų gale, pritrūkusi kantrybės, 
klausia savo vyro:

Kas tau labiau patiktų? Liesa, surūgusi 
ar rieboka-linksma?

Tai kaip . riebi tu turėtum 
linksma? - paklausė patylėjęs.

būti, kad

Velnio Tuzinas Vyksta Į Romą / JUSTINO KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI /

DEŠINĖJE: siauras, greitas 
8 irklų, laivas, panašus į 
gondolą ir buvo jau naudo
jamas XVI šimtmečio re
gatose.

Ponte di 
ir gražiausias til—

KAIRĖJE: 
seniausias 
tas Venecijoje, kuris jungia 
"Didižiojo Kanalo" abu 
krantus.

žmona,

būtum

Rialto,

Dar teko matyti garsiuosius lošimo rūmus. Aš į vidų 
nedrįsau eiti, nes girdėjau, kad telcidžiama įeiti tik 
frakuotiems ar smokinguotiems. Tačiau vėliau išgirdau, kad 
kai kurie buvo "įsmukę" į vidų tik bendro vaizdo reginiu 
pasidžiaugti - ne azartiškai lošti. Nors ir "prailginę gy
venimą", bet gerokai pavargę, nes saule labai kaitino, 
grįžom į viešbutį Nicos mieste. Vakarienė buvo parengta 
ne viešbuty, bet kažkur restorane. Pirmą kartą savo 
gyvenime atėjau punktualiai į nustatytą susirinkimo vietą. 
Ir ką jūs pasakysit? - likau be vakarienės, nes "išalkusi 
minia" buvo išvesta keliom minutėm anksčiau nustatyto laiko. 
Pasižadėjau laikytis seno įpročio - visur pribūti "per 
anksti".

Birželio 23 d. mūsų ekskursija važiuoja Italijos kryp
timi. Šios dienos žygis - pasiekti Veneciją (apie 700 
km). Greitkelis išvestas nepaprastai gražiomis vietovėmis. 
Tenka narstyti tuneliais per kalnus ir pervažiuoti tarpek
lius tiltais. Panorau suskaičiuoti tunelius - nepavyko. 
Buvau suskaitęs iki 30, bet mano skaičiavimą sutrukdė 
prel. Tadarauskas. Jis prabilo: "O dabar sukalbėsi m rožan 
čių". Na, ir vietoj tunelių, teko skaičiuoti "sveika mari- 
jas". Kada aš vėliau nusiskundžiau dėl tunelių savo nesėk
me, vienas mano kaimynų pasakė, kad tunelius sunku 
suskaičiuoti, nes jų daug daugiau, negu rožančiuje poterė
lių. Sako, esą virš 200. Kažin, ar tai tiesa?

Italijos kalnų atšlaitės skiriasi nuo prancūziškų atšlai
čių. Prancūzijos pusėje kalnai, kur tik galima, apstatyti 
gražiais namais. Gi itališkoje - tiesa, yra namų, bet 

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS.

JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU.

ATEIK I LIETUVIU A,A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPES SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENI. 1111 CEORGE ST. LA SALLE. GUS.

ARBA SKAMBINK MUMS:

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

4 psl.

daug žemės pavesta šiltadaržiams. Tad pro autobuso 
langus Italijos pusėj mačiau labai daug tų šiltadaržių.

Galų gale, iš kalnų išlendam į Lombardijos lygumas. 
Manes lygumos nesužavi, nors čia žemė derlinga ir viso
kie javai bei daržoves puikiai auga. Todėl šiuo ruožu 
važiuojant, ir aš imu įsijungti į niekad nepavargstančių 
dainininkų tarpą. O tie dainininkai turi nepaprastai gausų 
dainų repertuarą. Nors buvo žadėta užsukti į garsų uosta
miestį Genovą, bet jo neteko matyti. Apie pietus atsidū
rėme Cremona miesto pakrašty ir sustojom prie vieno 
restorano pasistiprinti.Cremona yra garsus tuo, kad jame 
buvo gaminami Stradivari jaus smuikai.

iš valgių, mums pirmiausia buvo padėta ryžių košė su 
kažkokiais neaiškais gabaliukais, lyg ir žuvies skonio. Tik 
baigus šį patiekalą valgyti, buvo pranešta, kad tie gaba
liukai - tai oktopo čiaupų dalelės. Po pranešimo girdėjos 
garsus šauksmas "ai"... Pietų metu buvo išvardinti Jonai 
ir palinkėta jiems ilgiausių metų. Po pietų mus pasitiko 
vėl lygumos.

Pasiekus Paduvą (netoli 2G0.00U gyventojų), sustojam 
poilsiui prie šv. Antano katedros. Kadangi šv. Antanas 
buvo pranciškonų žymus asmuo, o mūsų vadovai irgi pran
ciškonai, tai mus nuvedė apžiūrėti šv. Antano vardo 
garsios bazilikos ir ten pasimelsti. Ten apie 19-tą valan
dą teko dalyvauti mišose. Labai nustebom. kad vietiniai 
pranciškonai neleido mums giedoti per mišias. Gi mūsų 
garso stygos jau buvo suderintos. Tik vėliau paaiškėjo, 
"kur šuo pakastas". Mat, vietiniai pranciškonai 19 vai. 
pradeda kažkokį susikaupimą-apmąstymą, kuris turi vykti 
visiškoj tyloj. Mes gi jiems trukdėm savo giedojimu.

Važiuodami vėl lygumomis, pasiekiam nakvynės vietą 
Venecijos priemiesty.

Birželio 24 d. ryte buvom nuvežti iki vienos prieplau
kos, susėdam į laivelį - keltą ir plaukėm su tikslu pasiek
ti šv. Morkaus aikštę. Plaukėm apie 1 valandą, tada teko 
išlipti netoli aikštės. Čia vietinis vadovas mus paima 
savo globon.

Pirmiausia jis mus veda apžiūrėti taip vadinamų do- 
džų rūmų. Žodis "dodž" sako, kilęs iš žodžio dux (kuni- 
gaikštis). Mat, Venecija kadaise buvo suvereninė valstybė
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ir jos valdytojai vadinosi anuo vardu, šiuose rūmuose 
buvo sutelkta visos valstybinės įstaigos. Jų rūsiuose buvo 
ir^ kalėjimas. Kalėjimas dar veikė iki 20-to amžiaus pra
džios (berods, iki 1922 m.).

Vėliau mus nuvedė į šv. Morkaus bažnyčią - bizanti
nio stiliaus. Bažnyčios vidaus išpuošimai yra mozaikos, 
išlikusios iš 13-to amžiaus. ( bus daugiau )

NAMŲ REMONTO

-» 15-000 VAJUS

I
 REIKALINGA $.15,000

10.000

MALONŪS ”NL". SKAITYTOJAI,-

Prašome pasinaudoti žemiau
5.000 esančią atkarpą ir ją r

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

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

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

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
- Įsikūręs nuosavuose namuose —

toronto KLB KRAŠTO VALDYBOS 
PRANEŠIMAS

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.%&%
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............ 8.50 %

IMAME UŽ: 

ne kiln, turto pade. 10.25 % 
asmenines paskui as 1 L 75 % 
Nemokamos pilnas čekiiį 
patarnavimas 
Nemokama norių 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.

axKX&msHXMzsmsxHxsmgxtroes&a
o VlII-tosios TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS Rengimo kom- 
teto ir šventės meno vadovų (Ritos ir Juozo Karasiejų, 
Genovaitės Breichmanienės ir Liudo Sagio) rūpesčiu š.m. 
lapkričio 26-29 dienomis Hamiltone, Kanadoje, yra ruošia
mi šokių vadovų kursai. Kursų metu bus peržiūrėtas 
šokių šventės repertuaras ir susipažinta su Copps kolizie- 
jaus Hamiltone patalpomis, kuriose 1988 m. liepos 3 d. 
vyks tautinių šokių šventė. Iki šiol šventėje dalyvauti yra 
užsiregistravusios 89 tautinių šokių grupės.

jUlajoSiog Uietubos; jfoni)as>
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- 
,§ęjĄjS-pATĘQFIĄIS?-( $3,000.- ir didesnė auka.

Ąįikąš, siųšįi:, Foundation of Lithuania Minor,
e/o 1. Adamavieienė, 18 Gracemount Cr. 
Scarborough, Ont. M1G 1K3

Mažosios Lietuvos Fondo Valdyba.

Lietuvių Namų 
Žinios

"PAVASARIO" CHORO 
KONCERTAS TORONTE
Montrealio PAVASARIO 
mergaičių choro koncertas 
įvykęs š.m. spalio mėn. 3 
d. Toronto Lietuvių Namuo
se praėjo sėkmingai. Buvo 
susirinkę virš 30(J klausy
tojų, kurie nepagailėjo 
aplodismentų jaunoms dai
nininkėms ir net du kartu 
iššaukė pakartojimui. Pub
liką nustebino Toronto 
berniukai, įteikdami mer
gaitėms po gėlę ir kiekvie
ną palydėdami nuo scenos 
į salę, koncertui pasibai
gus.

Koncertas susidėjo iš- 
3-jų dalių. Pirmoje dalyje 
buvo liaudies dainos, ku
rias mergaitės dainavo 
mėlynai apsirengusios. 
Antroje dalyje - patrioti
nės dainos. Čia jos persi
rengė tautiniais rūbais. Ir 
trecioji dalis buvo atlikta 
baltais bliuzonais ir juo
dais sijonais - tai buvo 
klasikinės ir populiarios 
dainos. Chorui dirigavo 
Ingrid Tark, akompanavo 
jos vyras Jeff Fisher.

į koncertą buvo atsilankę 
daugelis Toronto solistų ir 
muzikų, kurie pastebėjo 
didelę PAVASARIO pažan
gą ir pirmuosius žingsnius į 
profesionalumą.

Šokiams grojo 6 asmenų 
orkestras. Toronto jauni
mas pageidauja daugiau 
tokio pobūdžio renginių.

V.K.

Šiuo pranešame, kad 
KLB Xlll-tosios Krašto 
Tarybos antroji sesija 
įvyks š.m. lapkričio mėn. 
14 d. TORONTE, Lietuvių 
Namuose, Gedimino salėje. 
1573 Bloor St. West.

Netrukus prisiusime 
š.m. sesijos darbotvarkę. 
Malonėkite iki lapkričio 1 
dienos pristatyti apylinkės 
valdybos pranešimą į KLB 
raštinę (parašytą, jei gali
ma, mašinėle).

Kaip jau esate spaudoj 
skaitę, tų savaitgalį Toron
te taip pat įvyks 6UU me
tų Lietuvos Krikščionybės 
minėjimo iškilmės, šešta
dienio vakare įvyks kanta
tos "Kryžių ir Rūpintojėlių 
Lietuva" pastatymas, o 
sekmadienį - iškilmingos 
pamaldos šv. Mykolo ka
tedroje 2 vai. p.p. Taip 
pat planuojamas banketas 
savaitgalio bėgyje. Tikslios 
informacijos bus paskelbto 
tos vėliau.

Kviečiame atvykti į 
Torontą.
KLB Krašto valdybos sek. 
dr. Marija Arštikaitytė- 

Uleckienė

Ottawa
DAIL. A. TAMOŠAIČIO 
PARODA

Š.m. spalio mėn. 9 d. 
Ottawoje, Carleton'o uni
versiteto patalpose, rengia
ma dail. Antano TAMOŠAI
ČIO knygaženklių (Ex Lib- 
ris) PARODA. Parodos ati
darymas 7 vai. v. Paroda 
tęsis iki š.m. spalio mėn. 
30 dienos. Ją, organizuoja 
mokytojas Viktoras PRIŠČE- 
PIONKA.
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Taip, noriu įsijungti į M.L. Fondą ir pridedu čekį sumoje.4

Vardas Pavardė

Nr. Gatvė Miestas

Provincija Pašto Kodas

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

ATEIK i 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 Tek; 487-5591

— /"J „ A LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
už 90 dienų, term, ind 
už 6
už 1
už 2
už 3

mėn. term, indei, 
m. term indei.
m. term indėlius

term, indėliusm.

IMA:
už asmenines

paskolas nuo ........ 1014%
už nekilnojamo turto 

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų...................  io %
2 metų ..................> 1014%
3 metų .................... 10%%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ........ 0%
(variable rate)

6%% 
7 j % 
7«% 
714% 
7% %
814%GIC 1 m. gar. inv. paž> 
8%%GIC2 m. gar. inv. paž. 
714% už pensijų, planų (v.r.) 
814% už 1 m. term pensijų planą.
714% už pensijų, fondą RRIF (v.r.) 
654% už specialių taup. s—tų 
6 % už taupymo s—tas
5 ”4% —614% kasd. pal. s—tą,

—5$,%: už kasd. pal. čekių sųsk

AKTY VAI _ VIRŠ_ ^2 J^rlL°2L4. _D_°_L_E_R_! !L 

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 Čekiai (American Expres^j. 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: 53 2- 1149
TAUPYK IR SKOLINKIS PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME
TORONTO LlETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE PARAMA

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/«%

180-364 d. term. Ind........... 7 %
1 metų term. Indėlius....... 7V«%
2 metų term, indėlius....... 71/s%
3 metų term, indėlius....... 73A%
1 metųGIC-met. palūk......  8'/a%
2 metų GlC-met. palūk......  83/«%
3 metų GlC-met. palūk. 9’/*%
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 7’/a%
RRSP Ir RRIF (pensijos) .. 7'h% 
RRSP-1 metų term. ind. ... 8'/?% 
Specialią taup. s-tą..........  6'/4%
Taupomąją sąskaitą   6 % 
Kasd. pal. taupymo sąsk . 63A% 
Kasd. pal.čeklų sąsk. iki.. 53/«%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo........................ 101/z%
Sutarties paskolas

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų................... 9’/2%
2 metų................... 10'/4%
3 metų................... 1O’/2%
Su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ir 3 metų.......... 9’/4%

Draudžiame asmenines ir su
tarties p askol as iki $l5 000_ 
ir narių gyvybę iki $2,000 yž 
santaupas laikomas serų, če
kių i r taupymo sąskaitose.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir morgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame mokes
čio už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI VIRŠ 35 MILIJONŲ DOLERIŲ

DAR APIE NDP
"NL" š.m. rugsėjo mėn. 3 d. Nr. 36, I-mojo pusla

pio žinių komentatorius h.n. į mano pasakymą, kad NDP 
savo programa ir veiksmais yra artima komunistų partijai, 
pareiškė, kad "NDP nėra jokiu būdu artima komunistų' 
partijai". Toliau h.n. rašo, kad NDP vykdo beatodairinę 
neapykantą ne tiktai JAV ekonominei politikai, bet ir 
jos užsienio politikai. Esą nepriimtini taip pat NDP mig
loti taikos ir nusiginklavimo pasiūlymai, taip pat ir la
bai nekritiškas radikalesniųjų NDP narių pasmilkinimas 
Kubos, Nikaragvos, buvusio Allende's režimo Čilėje ir 
beveik niekad kritiško žodžio neištarimas apie sovietinį 
imperializmą ir terorą. Iš viso, kas čia aprašyta apie 
NDP politinę veiklą, nekelia jokių abejonių NDP artumo 
komunistams. Jei NDP partijoj yra radikalesniųjų ir nuo
saikiųjų, būkim tikri, kad radikalesnieji vyraus, kaip ir 
dabar jie vyrauja". , ,,Socialdemokratas

AA CENTRINES : 
Montreal 273-7544
Ottawa 523^9977

438-1122 
252-3842 
287-2712 

Winnipeg 233 - 3501 
Hamilton 522-8392 Sudbury 674-6217

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

Lenden 
Windsor

ATEIK I LIETUVIŲ A, A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
6*uMs SUMRINKIMĄ. sukrenkame KIEKVIENĄ 
TRfČlAMtNi. nn GEORGE ST. LA SALLE. OWE.

ARBA SKAMBINK MUMS.

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

GUY 
RICHARD 
ROOFER----- COU VREUR

7725 George LaSalle 
geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis. 
Stogo’ dengirnui'ar taisymui skambinkite : 364-1470

KUMKI4
SPECIALYBES t

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

1987. X.8

• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE/
• zomSas

495-900 AVENUE* USallo
365-1 "143

7G61 A CENTRALE, LaSalle

2955 ALLARD* Vide Emard
766-2667

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS!

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

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

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

ALL SEASONS TRAVEL; B.D.
Visais kelionių reikalais 
bot kur pasaulyje skambinti:

Tol. 533-3531

įįf FUNERAL HOME 
Hr J.F. Wilson & Sons Inc. ’ft

H23 Maple Blvd, 5784 Verdun Av 1
Chateauguy, Que. Verdun, Que.,
Tel: 691-4763 Tel: 767-9956

5 psi.



montreal
EKSKURSIJA Į TORONTĄ

Norintieji vykti specia
liai užsakytu autobusu į 
krikščionybės jubiliejaus 
koncertų-vakarienę (kon
certe bus atlikta ir kanta
ta "Kryžių ir Rūpintojėlių 
Lietuva") Toronte, prašomi 
skambinti sol. A. KEBLIU!, 
Tel.: 844-9254, arba Z. UR
BONIENEI, Tel.: S72-3262.

Kelionė ten ir atgal 
kainuos 30 dol.

• SPALIO 9,10 ir 11 d.d. 
Aušros Vartų parapijos pa
talpose vykta Vyriausio Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto 
konferencyos. Sekmadienį 
11 vai. Sv. Mišias laikys 
svečias iš Ottawos kun. 
V. Skilandžiūnas. Visi kvie
čiami atsilankyti ir daly
vauti.
• SPALIO 13 d. sueina 70 
metų nuo Marijos pasiro
dymo Fatimoje. Tų dienų 
katedroje ruošiamos ypa
tingos pamaldos. Visi tikin
tieji kviečiami bendrai 
maldai už pasaulio taikų.

• Ruošiasi tuoktis Gintarė 
JURKUTĖ su Aru PIEČAI- 
ČIU. Į vestuves atvyksta 
kun. Viktoras Dabušis iš 
J.A.V.

• Pakrikšyta Lucijos(Sušins- 
kaitės) ir Kevin BOUCHER 
dukrelė Kelley-Ann vardu; 
Danos (Kliševičiūtės) ir 
Antonio ARRUDO sūnelis 
Justino-George vardais. Pa
laimos vaikučiams ir tė
vams.

• VILNIAUS ŠAULIŲ rinkti
nė ruošiasi statyti lietuvių 
kapinėse Toronte paminklų 
žuvusioms už Lietuvos lais
vę. Prašoma visų prisidėti 
savo aukomis. Aukas pri
ima valdybos nariai arba 
LITE sųskaitos nr. 4007.

>• Šv. Onos draugijos 
PADĖKOS PIETUS, suruoš
ti š.m. spalio mėn. 4 d. 
praėjo gana sėkmingai. Susi
rinko gražus būrys svečių. 
Šventę atidarė Jeannie Ri
meikienė. Meninę programą 
atliko sol. A. Keblys. Vei
kė baras, loterija ir bu
vo skaniai paruošti pietūs.

• Sunkiai susižeidė p. Vil
kelienės motina Filomena 
NAKIENĖ. Gydosi namuose 
daktarų priežiūroj.

PARAPIJIEČIŲ LANKYMAS

Tėvas Aranauskas pradės 
lankyti gyvenančius Longu- 
euil, kun. I. Sadauskas - Šv. 
Kazimiero parapijoje.

ARKIVYSKUPO PALAIMIN
TOJO JURGIO MATULAI
ČIO MINĖJIMAS MONTRE
ALYJE

Minėjimas buvo pradėtas 
iškilmingomis pamaldomis, 
kurias atnašavo Aušros Var
tų parapijos klebonas Tėv. 
j. Aranauskas, SJ.
Prieš pradedant šv. Mišias, 

šventyklon atėjo procesija, 
nešina Lietuvos, Vatikano 
Kanados ir Quebec'o pro
vincijos vėliavomis. Joje 
dalyvavo abiejų Montrealio 
lietuviškųjų parapijų ko
mitetų primininkai, būtent, 
šv. Kazimiero parapijos 
- K. Rašytinis ir Aušros 
Vartų parapijos - A. Čepu
lis. Turtingų pamokslų, pla
čiau aptariantį palaimintųjj 
arkivyskupų J. Matulaitį 
ir jo įsteigtų Nekalto Pra
sidėjimo Marijos Seselių 
ordinų bei jų atliktus dar
bus, pasakė ilgametis Auš
ros Vartų parapijos klebo
nas ir įsteigėjas emeritas 
Tėv. J. Kubilius, SJ. Pa
maldų metu pakiliai giedo
jo choras, vadovaujamas 
vargonavusios lietuvių bičiu
lės p. M. Roch. Be vysku
po sutikimo ir kitų iškilmin
gų pamaldų metu giedamų 
giesmių, choras pagiedojo 
ir iš kantatos "Kryžių ir 
Rūpintojėlių Lietuva" tris 
giesmes. Iškilminga procesi
ja užbaigus pamaldas, visi 
rinkosi į salę tolimesniam 
minėjimui. Į gausiai susirin
kusius tautiečius iš abiejų 
parapijų. , prabilo A. Blauz- 
džiūnas, kuris ir pravedė 
visų minėjimų. Aptaręs ke
liais žodžiais minėjimo 
prasmę, jis pakvietė pagrin
diniam žodžiui seselę Pal- 
mirų. Ji savo glaustame 
ir gerai apmąstytame žody
je, cituodama Palaimintojo 
mintis iš jo dienoraščio, 
iškėlė arkivyskupo raginimą 
"Rikiuokitės ir aukokitės", 
kaip jo paties kelrodį ir 
kelių, kuriuo mes, krikš
čionys, turėtume eiti. Ji 
taip pat priminė, kad Pa
laimintojo įsteigtasai Sese
lių ordinas buvo iš tiesų 
vadinamas VARGDIENIŲ 
SESERYS, taigi tos, kurios 
rūpinasi šio pasaulio nu
skriaustaisiais ir nedateklių 
kenčiančiais. Seselė Palmi
ra baigė savo kalbų įspūdin
ga maldaį Palaimintųjį.

Ir prelegentė, ir minėjimo

pravedėjas A. Blauzdžiūnas 
paprašė susirinkusiųjų minu
tės tyla prisiminti visas 
mirusias Seseles. Baigdama 
kalbų Seselė Palmira dar 
paskaitė iš Lietuvos nese
niai gautų eilėraštį

Prieš eilėraštį skaity
dama, Seselė Palmira tik
tai pastebėjo, kad vietoj 
"Dievas tenubaudžia", ji 
sakysianti "Dievas teatlei
džia", nes turime atleisti 
ir savo priešams.

Po to, solistė Gina Čap- 
kauskienė labai subtiliai 
ir įtaigiai atliko tokiai pro
gai taikliai parinktų reper
tuarų: O, Viešpaties tarne, 
(giesmė gauta iš Lietuvos, 
todėl nei žodžių, nei muzi
kos kūrėjų pavardės ne
skelbtos), Begalinis Viešpa
ties pasaulis (muz. Giedrės 
Gudauskienės, žodžiai Ber
nardo Brazdžionio), Agnus

Dei (muz. G. Bizet) ir 
Wolfgang Amadeus Mozart- 
"Aleliuja". Solistei akompa
navo muzikė p. M. Roch. 
Abi susilaukė garsių ploji
mų.
Prieš pradedant skanias 

ir gausias vaišes, Tėv. J. 
Aranauskas sukalbėjo maldą- 
Vaišlų metu vyko loterija.

Tardamas baigiamųjį žo
dį, Alb. Blauzdžiūnas paste
bėjo, kad šiuo renginiu bai
giama ir Krikščionybės Ju
biliejaus veikla. Jubiliejus 
buvęs paminėtas iškiliai 
ir Montrealio lietuviams 
tikrai nepadaręs gėdos. Ir 
komitetas, ir lietuviškoji 
visuomenė, ir kantatų atliku- 
sieji bei jų sukūrusieji dir
bę vieningai ir su entuziaz
mu. Tokia pakilia gaida 
ir baigėsi Palaimintojo mū
sų arkivyskupo tninėjimas.

Čia spausdiname tą eilėraštį iš Lietuvos:

Pakelkim savo šidis! Dievas tenubaudžia 
Tuos, kurie mūsų žemę pavertė kapais. 
Tegu sudūžta varpas, bet tegu jis gaudžia- 
Prisikėlirnų skelbkit Lietuvoj varpai.'

Tegu kiekvienas varpų savyje nulieja, 
Tegu sulydo širdį kiekviena širdis- 
Į vienų Širdį, kaip į Varpų vienų 
Visa išeivija, visa mūsų šalis.'

Kas laisvę, kaip varpus , į dangaus bokštus kelia- 
To niekas nepavergs. Tautos nenugalės, 
Kuri į Dievų tiki ir aukotis gali,
Išlydžius laisvės varpų iš pačios širdies.
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| DĖMESIO DEŠRŲ MĖGĖJAMS! |

| Šviežios ir rūkytos dešros. Norintieji prašomi j 
skambinti iš anksto. B. Jazokas ir A. Gudas.

f Tel.: 365-9366. |
<xs>wer> -xswez-.-

HONEY FOR SALE •

Direct from the Beekeeper. $1.10 per pound. 
Delivery could be arranged too I Please call :

Tel.: 627-1328.

ĖLECTRICIEN CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

102A, ALLION
LASALLE,QUĖ. H8P2C5 TEL: 366-5484

PASTATŲ KANALIZACIJOS VALYMO SPECIALISTAS (CMG) 

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING)TVARKYMO

REGISTRUOTA [STAIGA
atlieka darbus, kreipianti s Į C0STĄ, Tel.: 733—9878

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 BANKINIAI' PATARNAVIMAI
AKTYVAI virs $ 21,000,000; REZERVAS virs $ 750,000

CERTIFIKATUS .
TERM. INDĖLIUS

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

9 %

8%% 
7)6% 
7’4 * 

. 7 % 

. 6/2%

MOKA UŽ:

> TAUPYMO -special .. 51/2 %
TAUPYMO - su Gyv, dr. 51% % 

k osdieninė* 4% % 
................... 4)6 %

9 % 
6%%

TAUPYMO- 
EINAMOS .. 
PENSIJŲ - 
PENSIJŲ -

RRSP term 
RRSP taup.

UŽ:
NEKILN. TURTO nuo 10)6% ASMENINĖS nuo 10’4%

IMA

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA "LITE

KASOS VALANDOS

1475 De Seve Rosemont Sv. Kazimiero

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

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

10:30 - 12:30

4:00—8:00
2:00-6:00

10:30-12:30

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

RESTORANAS KOSCflS
Specialybė - "BROCHETTERIE” -

RECEPTION HALL, tinkama banketams, vedyboms 
ir kitiems susibūrimams. ĮVAIRŪS GĖRIMAI 
6201 Bannantyne A ve., Verdun, P.Q.S H4H 1J4. 
Rezervacijai skambinti: 768-Ž707 arba 768-9198.

Dodge Chrysler 
Camions Dodge Trucks

LASALLE 
AUTOMOBILE INC.

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

1050 Lapierre
366-7818 coin La Vėrendrye

Member D. N BALTRUKONIS
i I

Foto M.L.S. 
SISTEMA

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
NEK/LNOJA'MO TURTO VISAPUSIŠKAS 

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

• Lionė ir Adolfas JUR- 
JONAI, mirus Petrui Kiš
kiui, jo atminimui vietoje 
gėlių, TAUTOS FONDUI 
paaukojo $50.00 .

Nuoširdus ačiū.- Tautos 
Fondo Atstovybė

Montrealyje.

Dr. PHILIP STULGINSKĮ
D. D. S.

DANTŲ GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
8606 Central e, kampas 45-th Avė., 
Suite 209, Que., H8P 1N5

Tel.: 364-4658

« GAteaux • Biscuits
• Gateaux au frontage
• Pain • Catė
• Me 11 leu rs beignes

(Ponchki)

WAWELLENKŲ CUKRAINĖ
• įvairus pyragaičiai
• Spurgos
• Sausainiai
• Aguonlniai ir kitokie 

pyragai

2524, Ontario E.. Mtl 524-3348

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS * AUTOMOBILIAI * ATSAKOMYBĖ * GYVYBE

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, QUE. HIX 11.7

Dr. Jonas M ALISKA 
ir

Dr. Michel WINN 
D.D.S.

DANTŲ GYDYTOJAI-CHIRURGAI 

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

Tel. Bus: 866-8235
Notny 761-4675

Dr. Gaetan B&R.ARD, D.M.B.

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

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

M. CUSSON VAISTINE
7635 Central St. Ville La Scile, 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. (e)

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

Tel.:i 931-4024

Notarai

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

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

6 psi.

pristato vestuvėms ir kitoms progoms

’’ADAMS” RESTORANAS
7633 La Salle Blvd. , LA SALLE , P.O. 

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

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

'Kalbia*
Kailių Siuvėjas

Tel 767-6183 dabar pakeistas į: 288-9646

• Taisau ir remoaelieoja 
o Sieve ir pateuode

,1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A y a. eeo.geJt
Montreal, P.Q. &H^A 2G6 T®l.

TONY
P H OTOĮ MARIAGE - WEDDINGS 

STUDIOS5220 Queen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

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

PORTRAITS
PASSEPORT - COMMERCIAL

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— 031

MONTREAL ENTERPRISES Regli
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 PIECATTIS
1265 LECLAIR, VERDUN. P.Q. H4H 2M4

JONAS & COTE REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD*
ALI ŪMINI J AUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM , PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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