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MIRĖ RENE LEVESQUE
Š. m. lapkričio 1 d., iš

tiktas širdies priepuolio, 
Montrealyje mirė buvęs 
provincijos premjeras ir 
Parti Quebecois (separa
tistų) partijos vadas Renė 
Levesque, sulaukęs 65 
metų amžiaus. Jo valdymo 
metu ši provincija vos 
neatsiskyrė nuo Kanados, 
pravedė plebiscitą (kurį 
pekistai pralaimėjo) ir tarp 
kitų pajjirtinesnių reformų 
(pavyzdžiui, panaikinimą 
provincijoje išbujojusios 
protekcijų ir politinių 
papirkinėjimų epidemijos) 
įyvendino taip pat fanatiš
kąjį įstatymą Nr. 101, 
kuriuo uždrausti viešumoje 
visi užrašai anglų kalba ir 
pagal kurio nuostatus, taip 
vadinamieji "etnikų" vaikai 
tapo sugrūsti jėga į pran
cūziškąsias mokyklas. (Tai 
padaryta, neva norint 
išgelbėti provincijoje pran
cūzų kultūrą). To pasėkoje 
buvo uždaryta daug angliš
kųjų mokyklų.

įstatymas tebėra nepa
keistas ir kasmet uždaro
mos visos naujos mokyklos 
kuriose pirmoji dėstomoji 
kalba yra anglų. Ir visi 
užrašai (viduj ir lauke), net 
keliaženkliuose, tebėra tik 
prancūziški. Šovinistinės 
separatistų grupelės dar 
vis sugeba terorizuoti' 
dabartinę Bourassa prov. 
liberalų vyriausybę, kad ši 
bijo pravesti prieš rinki
mus pažadėtąsias logiš
kas relormas.
RAUDONĄJĄ KINIJĄ 
VALDYS NAUJA KARTA

Astuonias dienas trukęs 
Kinijos komunistų partijos 
kongresas baigėsi š.m. lap
kričio mėn. 1 d. Jo metu 
padarytos reformos, kokių 
komunistines šalys nėra 
dar mačiusios. FaKtinasis 
raudonosios Kinijos dikta
torius D e n g Xia
oping, 83 metų am
žiaus, pats pasitraukė iš 
Kinijos komunistų partijos 
centrinio komiteto. Su s juo 
kartu buvo priversti pasi
traukti net 96 kiti pilna
teisiai komiteto nariai ir 
užleisti savo vietas jaunie
siems. Toks masinis seno
sios gvardijos pasitrauki
mas turės didelės įtakos 
komunistinės Kinijos atei
čiai, nes naujieji nariai, be 
išimties, pritaria Deng pra
dėtajam komunistinės Kini
jos modernėjimui ir demo
kratėjimui. Komitete iš vi
so yra 2U9 nariai, kurie ta
ria lemiamą žodį visais 
krašto reikalais ir iš savo 
tarpo išsirenka vykdomąjį 
organą, žinomą visuose 
komunistų režimuose p o- 
1 i t b i u r o vardu.

į naująjį kom. Kinijos 
politbiurą, susidedantį iš 
20 narių, buvo išrinkti 
net 9 nauji nariai. Visi at
leistieji buvo seni. Deng, 
tačiau, atrodo, liks parti
jos karinių reikalų komisi

jos pirmininku. Toji komi
sija kontroliuoja visas 
kom. Kinijos ginkluotąsias 
pajėgas.

Visi stebėtojai sutinka, 
kad padaryti pasikeitimai 
kaskart labiau mažina 
senųjų konservatyviųjų ko
munistų įtaką ir stiprina 
tuos, kurie nori Kiniją kito 
šimtmečio viduryje padary 
ti ir ekonomiškai, ir kariš
kai pajėgia valstybe, galin
čia konkuruoti su visomis 
pasaulio pajėgiausiomis 
valstybėmis, ypač JAV ir 
SSSR.

Generaliniu partijos sek
retoriumi taps Deng favo
ritas Zhao Z i y a n. 
Tokiu būdu pasitraukęs va
das, kol gyvas, tebeturės 
lemiamos įtakos į tolimes
nį kom. Kinijos likimą.

SVARBI GORBAČIOV 3 
KALBA

Užsienio spauda vienin
gai sutaria, kad š.m. lap
kričio mėn. 2 d. Gorbačio
vo pasakytoji kalba, truku
si net 2 vai. ir 41 min., 
yra pati svarbiausioji jo 
karjeroje. Kalba buvo dalis 
iškilmingai minimų 70- 
jų bolševikų revoliucijos 
metinių. Pirmą kartą Gor- 
bačiov1 as taip aiškiai pa
smerkė Stalino ir jo pa
valdinių įvykdytus "milži
niškus ir nedovanotinus" nu
sikaltimus. Atėjęs valdžion 
1985 metais Gorbačiov’as 
buvo labai atsargus, minė
damas Stalino piktadary
bes, tikriausiai vengdamas 
supykinti senosios gvardi
jos ir režimo šalininkus. Ir 
šioje kalboje Gorbačiov’ as 
pagyrė Stalino pravestą 
ūkių kolektyvizaciją, nežiū
rint kiek prievartos ir 
žudynių ir marinimo badu 
buvo panaudota ją vykdant. 
IŠ viso, kalba buvo labai 
atsargiai parašyta ir taip 
sukirpta, kad ir senieji ar
šieji bolševikai, ir jaunieji, 
trokštantys reformų, būtų 
daugiau ar mažiau paten
kinti. Gorbačiov’as kalboje 
net išdrįso paminėti Khruš- 
čiov’ ą ir jo garsiąją kalbą, 
demaskuojančią Stalino 
žmogžudybes ir brutalų 
viešpatavimą, pabrėždamas, 
kad tuometinė valdančioji 
grupė turėjusi tikrai daug 
drąsos tokius niekad nemi
nėtus dalykus iškelti viešu
mon.

Kaip žinoma, toji Khruš- 
čioy’o kalba nebuvo niekad 
viešai paskelbta spaudoje, 
bet po jos tūkstančiai 
Stalino neteisingai nužu
dytųjų buvo~ "rehabilituoti". 
Anot Gorbačiov’ o, dar esą 
daug tamsių ir kruvinų dė
mių sovietinėje istorijoje, 
kurias specialiai sudaryta 
komisija ištirsianti ir pa
skelbsianti savo nuospren
džius viešai. Jis taip pat 
paminėjo iki šiol viešai 
niekad neminimas pavardes, 
nors ir nepranešdamas, kad 
Bukharin1 as, Kamenev’as 

ir Zinovjev’ as buvo sušau
dyti po Stalino surežisuotų; 
jų teismų 193u-jų dešimt
metyje. Stebėtojų nuomone 
rehabilituotas netrukus 
būsiąs • greičiausiai Bukha
rinas, Kurį kalbėtojas pa
vadino "partijos favoritu". 
Vėliau, gal ir kiti Stalino 
nužudytieji 1917 m. revo
liucijos teoretikai ir pirmu 
r.ai. Tiktai Trockis, kurio 
vardo niekas nepaminėdavo, 
Gorbačiov’ o buvo pavadin
tas arogantišku prisitaikė
liu bei sukčium.

Atskirai Gorbačiov’ as pa
minėjo klaikiąją Ukrainos 
kolektyvizaciją, pastebė
damas, kad 1$sik-30 me
tais oekolcho. , iant, esą 
buvę padaryta "akivaizdžiu 
nusikaltimų, nepaisant 
socialistinių principų ir 
žmogiško padorumo". Gor
bačiovas taip pat oponavo 
savo kritikams: ir tiems, 
kurie nori reformas pagrei 
tinti, ir tiems, kurie jų iš 
viso nenori. Jo "perestroi
ka" (t.y. sovietų ekonomi
ne reforma) būsianti tęsia
ma tokiu pat greičiu ir 
tokiu pat būdu, kaip ligi 
šiolei.

1987 METŲ LITERATŪRI
NĖS PREMIJOS LAUREA
TAS - JOSEPH BRODSKY

Ganu nelauktai šių me
tų literatūros Nobelio pre
mija paskirta žydų tauty
bės rusų rašytojui-disiden- 
tui J. Broaskiui, 1972

PRANEŠA KANADOS LIETUVIU, BENDRUOMENĖ
vien nukentėję žyoai nuo nacių, bet ir lietuviai, nukentė
ję nuo bolševikų.

• KLB XHI-sios Krašto Tarybos antroji sesija įvyks š.m. 
lapkričio mėn. 14-15 dienomis Lietuvių Namuose Toronte 
Darbotvarkė: šeštadienį, lapkričio 14 d. 9:00 vai, ryto - 
- registracija; 9:30 vai. atidarymas - komisijų sudarymas, 
sveikinimai, darbotvarkės priėmimas ir praėjusios sesijos 
protokolo priėmimas; 10:00 vai. - Krašto Valdybos prane
šimai ir diskusijos dėl pranešimų; 10:45 vai. - kitų insti
tucijų pranešimai ir diskusijos; 12:00 vai. - pietūs, po 
kurių seks Vytauto SKUODŽIU žodis; 1:00 vai. prof. 
Romo VAŠTOKO pranešimas karo nusikaltėlių paieškos 
reikalu; 2:00 vai. - KLB apylinkių pranešimai; 3:15 vai. - 
diskusijos tema "Ryšiai su Kraštu", kurioms įžangą duos 
dr. Petras LUKOŠEVIČIUS; 4:30 vai. - vakarienė.

Sekmadienį, lapkričio mėn. 15 d. 10:00 vai, ryto tęsis 
diskusijos "Ryšiai su Kraštu"; 11:00 vai. PLB Seimo atsto
vų iš Kanados rinkimų taisyklių tvirtinimas ir rezoliucijų 
ir nutarimų svarstymas ir priėmimas, po kurių seks suva
žiavimo uždarymas.

Visuomenė kviečiama dalyvauti suvažiavime. Registra
cijos kaina vienam asmeniui $25.00 , į kurį įeina pietūs 
ir vakarienė.

Prašome užsiregistruoti iš anksto, paskambinant į KLB 
raštinę (416)-533-3292.

• KLB Krašto valdybos posėdyje š.m. rugsėjo mėn. 8 d. 
buvo nutarta priimti inž. HARį LAPĄ, kaip ryšininką 
tarp VLIKU ir KLB Krašto valdybos.

Reikalui esant, H. Lapas bus pakviečiamas į Krašto 
Valdybos^ posėdžius pateikti valdybai V LIKO informacij- 
jas, reikšmingas KLB-nės veiklai. Taip pat bus jam proga 
gauti KLB pažiūras ir duomenis VLIKĄ liečiančiais klau
simais ir jas perduoti VLIKO valdybai.

JUNGTINIS PABALTIEČIŲ KOMITETAS
ALTO atstovas Washingtone dr. J. GENYS priminė, 

kad vykdoma labai svarbi veikla per JUNGTINĮ PABAL
TIEČIŲ KOMITETĄ. Komiteto veikla plinta. Komitetas 
turi dvi nuolatines tarnautojas - vieną latvaitę ir vieną 
lietuvaitę - Ginta PALUBINSKAITĘ. Turi du kompiute
rius. Teko ieškoti naujų patalpų - rasta pora blokų nuo 
Baltųjų Rūmų, kartu su ukrainiečiais. Komitete dirba du 
lietuvių atstovai: J. GENYS ir G. VA1VADIENĖ. Per 
metus turėta apie 20 susirinkimų, parašyti tūkstančiai 
laiškų ir aplankyta daugybė Valstybes pareigūnų.

Jungt. Pabaltiečių Komitetas daug prisidėjo prie Baltų 
dienos rezoliucijos pravedimo. Rezoliucija priimta ir 
prezidentas paskelbė proklamaciją, kad Amerika reikalau 
ja Pabaltijo valstybėms laisvės. Pabaltijo dienos proga 
buvo suruoštas priėmimas, kurio metu įteikti žymenys 
aukštiems pareigūnams, ginantiems Pabaltijo laisvę.

Pavergtų Tautų dieną buvo susilaukta prez. Reagano 
atitinkamo pareiškimo. Jungt. Pabaltiečių Komitetas 
kelia reikalavimą, kad būtų teisingi teismo procesai kalti
namiems dėl vadinamų karo nusikaltimų. Siekia pra
vesti nuostatą, kad kaltinamieji galėtų turėti valstybi
nius gynėjus ir tik patikimus liudininkus.

Komitetas aktyviai dirbo ruošiant Juodojo Kaspino 
demonstracijas. Apie jas pranešė spaudai ir pabaltiečių 
kolonijoms JAV-ėse. Komitetas prisidėjo, kad Sen. D. 
Riegle suorganizavo laišką Gorbačiovui, primenantį nesi
imti priemonių prieš demonstruojančius Pabaltijy, prieš 
Molotovo-Ribbentropo paktą. Du Jungt. Pabaltiečių Komi
teto atstovai buvo Chautauqua konferencijoje ir pateikė 
eilę svarbių klausimų.

PRANEŠA ALT A: MADISONO-V1LNIAUS PORAVIMO KLAUSIMAS
ATLTOS 47-jame SUVAŽIAVIME

Pirm. dr. J. VALAITIS, Alte dirbęs 25 metus, 47- 
tame ALTOS suvažiavime spalio 16 dieną savo pranešime 
pasidžiaugė, kad valdybos kadencijos pradžioje jam teko 
sklandžiai bedradarbiauti su ankstybesniu pirm. T. Blinst- 
rubu. Pasidžiaugė, kad Jungtinio Pabaltiečių Komiteto 
atstovai buvo priimti prez. Reagano, kur buvo prašyta 
viską daryti, kad būtų grąžinta laisvė Lietuvai, Latvijai, 
Estijai. Pabaltiečių Komiteto atstovai prašė Valst. Sekre
torių Shultzą daryti pastangas, kad būtų gerbiamos žmo
gaus teisės Pabalty ir būtų išleisti politiniai kaliniai. 
Buvo kreiptasi į Washingtono vyriausybę, Kad nebūtų 
siaurinamos Lietuvos Balso programos į Pabaltijį.

Vadovaujant Alg. PAUTIEN1UI, inž. Alg. ČAPLĖNAS 
papasakojo apie Sovietų pastangas suporuoti Madison, 
Wis., miestą su Vilniumi, bandant užmaskuoti okupacinę 
priespaudą. Numatyta daugiau kaip 1UU Sov. Sąjungos 
miestų su JAV miestais suporuoti. Madisono lietuviai 
susiorganizavo į opozicinį vienetų.

Sudarius Madisone ALTO skyrių, pavyko supažindinti 
spaudos ir miesto atstovus su Sovietų priespauda Lietuvo
je. Buvo sulaikytas Madisono miesto oficialus suporavimo 
pasirašymas. Tačiau sovietams palankių asmenų pastangos 
tam suporavimui tebesitęsia. PASIŪLYTA REZOLIUCIJA, 
KAD MIESTAI, KURIE NEPRIKLAUSO PAČIAI RUSIJAI, 
NEBŪTŲ PORUOJAMI SU UŽSIENIO MIESTAIS.

LIETUVOS 
KARIUOME
NĖS KARIŲ 
KAPAI

(9 pulko), 
Marijampo - 
lės (vad.Kap 
suko) 
kapinėse

Nuotrauka 
O.N.
Baltrukonio

metais emigravusiam į 
jAV. Brodskis yra bendra
vęs ir taip pat kalėjęs su 
kai kuriais lietuviais disi
dentais ir su jais palaikęs 
ryšį. Premijos paskyrimas 
Komentuojamas labiau Kaip 

^politinis zestas. Yra tačiau 
ir tokių, kurie Brodskio 
kūrybą net labai iškel’a.

PASITRAUKĖ LENKŲ 
ŠOKĖJAI

įpusėjus gastrolėms Win- 
nipeg’e, 5 jauni Varšuvos 
baleto šokėjai pasiprašė 
politinės globos,norėdami 
likti Kanadoje ir šokti Ka
nados National Ballet Co., 
Toronte.

Jung. Pabaltiečių Komitetas gerai dirba, bet jo biu
džetas padidėjęs, ir jam tenka skirti beveik trečdalį 
AlTO išlaidų. ALTAS ėmėsi iniciatyvos sušaukti ginan
čias nuo GSI kaltinimų institucijas ir sudaryti akcijos 
komitetą, kuriam vadovauja z\nt. MAŽEIKA.

ALTO santykiai su VLIK U geri. Kai kurie bendri 
darbai mus suartino ir su Liet. Bendruomene, bet čia 
dar yra Kai kurių klausimų. Džiugu, kad abi bendruome
nės nutraukė tarpusavę bylą ir ALTO ryšiai su jomis 
vis gerėja.

įsteigtas naujas skyrius Madisone, Wis., kurį suorgani
zavo Alg. ČAPLĖNAS. ALTAS jam padėjo kovoje prieš 
sovietų pastangas suporuoti IViadisoną su Vilniumi. Mes 
turime laikytis nusistatymo, Kad negalime daryti jokių 
kompromisų santykiuose su okupantu.

Dėkojo savo ALTO bendradarbiams, ypač pirm. T. 
BLINSTRUBUI, su kuriuo teko šioje valdybos kadencijoje 
dirbti.

Buvęs pirm. T. Blinstrubas padėkojo už tikslų dr. 
Valaičio pranešimą. Priminė, kad patyrus apie steigiamą 
Holocoust muziejų, ALTAS kreipėsi į prezidentą, į muzie
jaus vadovybę, kad tame muziejuje butų atžymėti ne
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U.S. Bendradarbiu ar korespondentu spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankratčiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuolidra, grąžinami tik 
ii anksto susitarus. Ui skelbimų turinį redakcija arba 
leidykla neatsako.

VYTAUTAS SKUODIS WASHINGTONE
Tautinis nerimas kelia Gorbačiovui sunkią naštą", rašė 

spalio 9 d. "Christian Science Monitor" laida, kurioje 
cituojamas buvęs lietuvis kalinys VYTAUTAS SKUODIS. 
Kalbėdamas JAV Helsinkio komisijos suruoštoj apklausoj 
apie Pabaltijyj įvykusias demonstracijas, "Christian Scien 
ce Monitor" pranešė, kad Skuodis sakė: "Dabar aišku, kad 
sovietų pastangos save įteisinti, nepajėgė prislopinti platų 
pabaltiečių nepasitenkinimą sovietų okupacija". Skuodis 
spalio 6 dienos apklausoj tvirtino, kad tautų teisės, ypač 
religinės laisvės, turėtų būti įtrauktos į ateinančias JAV- 
Sovietų Sąjungos diskusijas.

Lietuvių Informacijos Centro Washingtono skyriaus, rū
pesčiu ir globoj, Vytautas Skuodis spalio 6-8 d.d. plačiai 
reiškėsi Washingtono valdiniuose ir spaudos sluoksniuose. 
Pateikiame trumpą tų dienų programos apžvalgą.
Antradienis, spalio 6.

9:30 vai. ryto, Skuodis susitiko su kitais liudininkais: 
estu Tiit Madisson ir latviu Rolands Silaraups. Silaraups 
ir Skuodis jau pažįstami iš anksčiau: jie vienu metu 
trumpam kalėjo kartu Mordavijos lageryje. Skuodis su 
Madissonu pirmą kartą susipažino jau Washingtone; paaiš
kėjo, kad Madisson buvo kun. Alt. Svarinsko pakrikštytas 
Permės lageryje.

1U:U0-12:00 vai. Madisson, Silaraups ir Skuodis liudijo 
JAV Helsinkio komisijos apklausoj, kuriai vadovavo komi
sijos pirmininkas kongresmenas Steny Hoyer. Kiekvienas 
liudininkas per vertėją tarė po 5 minučių įžangos žodį, o 
likęs laikas buvo skiriamas klausimams ir atsakymams. 
SaJi^^savo. įžangos, iš kurios citavo ’,!,Chriastian Science 
Monitor" laikraštis, Skuodis numatytam apklausos leidi
niui dar įteikė 5 puslapių pareiškimą, kuriame nušvietė 
savo gyvenimo istoriją bei išvardino 16 pagrindinių Lietu
vos rūpesčių-prašymų. Taip pat jis paskelbė patį vėliausią 
Lietuvos Helsinkio grupės dokumentą, duotą 1987 m. 
rugsėjo 30 d., kuris užprotestavo demonstracijos dalyvių 
Nijolės Sadūnaitės, Roberto Grigo ir kun. Roko Puzono 
neteisėtą pagrobimą. Tekstus išvertė ir perrašė Lietuvių 
Informacijos Centras.

Liudijimo metu Sen. Frank Lautenberg iš New Jersey 
pastebėjo, kad jo štabo asistentė ir Arkivyskupas Teodore 
McCarrick iš Newarko, besilankydami Sovietų S-goj, 
atsitiktinai susipažino su Skuodžiu Amerikos ambasadoj 
Maskvoj: Skuodis tada ruošėsi išvykti Amerikon ,o senato
riaus grupė tikėjosi vykti Lietuvon. Deja, kelionė į Lietu
vą nepavyko, ypač Skuodžiui telefonu ir telegrama pra
nešus keliems Lietuvos kunigams ir pasauliečiams apie 
privatų senatoriaus ir arkivyskupo apsilankymą.

Apklausoj dalyvaujančius kongresmenus ir senatorius 
ypač dominu Pabaltijyj įvykusios demonstracijos. Skuodis 
išryškino, kad Vilniaus demontracijoj dalyvavo keli tūks
tančiai dalyvių, ne 3u ar 501), kaip buvo skelbiama kai 
kur sovietinėj ir užsienio spaudoj. Demonstracijoj dalyva
vusiųjų žiniomis, žmonės visą popietę ėjo prie Adomo 
Mickevičiaus paminklo bangomis. Latviai ta proga parodė 
video juostos ištrauką, kurioj matėsi daugybė jaunimo, 
dalyvavusio jų birželio 14 d. demonstracijoj Rygoj.

Užklaustas apie religinės spaudos suvaržymus, Skuodis 
susumavo jo parašytos studijos "Dvasinis Genocidas Lie
tuvoj" išvadas: 36 metų bėgyje, 1940-76 metais, ateis
tai išleido 1700 tonų ateistinės literatūros Lietuvoj (tai 
nei neapėmė ateistines knygas, brošiūras ar straipsnius 
rusų kalba), o tame laikotarpyje išleista tik 9 tonos 
religinės literatūros. Tai įrodo "religinės spaudos laisvę" 
okupuotoj Lietuvoj, ar tiksliau sakant, tos spaudos už
draudimą.

Apklausoj dalyvavusieji du JAV Kongreso Lietuvos 
katalikų religinės laisvės komisijos pirmininkai, kongres
menai John Miller (R-Wash.) ir Edward Feighan (D-Ohio) 
iškėlė JAV Atstovų rūmų vieningai priimtą ir TASSO jau 
pasmerktą Lietuvos Krikšto jubiliejinę rezoliuciją. Ji

REMKIME KANADOS LIETUVIU FONDA ! G V
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 Blocr 

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

lietuvybei išeivijoje!" sį 

ragino Sovietų Sąjungą gerbti okupuotos Lietuvos tikinčių 
jų teises.

2 vai. p.p. Skuodžio spaudos konferencija National 
Press Club, į kurią susirinko apie tuzinas Washingtono 
korespondentų. Viktoras Nakas, L1C Washingtono skyriaus 
vedėjas, nušvietė Skuodžio biografiją, o Gintė Damušytė 
perskaitė Skuodžio pareiškimą apie Vilniaus demonstraci
jos pasekmes - organizatorių ir dalyvių pagrobimus, įskai 
tant ir Vytauto Jančiausko primušimą, bei saugumo daro
mą spaudimą darbovietėse, kaip pvz., prieš Vytautą Bogu 
šį Vilniaus Jaunimo teatre (stengiasi jį išmesti iš darbo). 
Korepondentai itin domėjosi Skuodžio pergyvenimais la
geryje.

3 vai. p.p. Religinių žinių agentūros (Religious News 
Service) interviu.

4 vai. p.‘p. CBN (Christian Broadcast Network) televi
zijos tinklo interviu. Programa buvo rodoma spalio 12 
Washingtone bei per visas JAV-ės besiprenumeruojančias 
"cable" stotis. CBN, spalio 10 d. per savo televizijos 
tinklą taip pat rodė ištraukas iš JAV Kongreso apklausos

5:45 vai. vak. Trijų pabaltiečių liudininkų pasimaty
mas Baltuosiuose Rūmuose su prezidento Reagano pata
rėju, National Security Council pareigūnu Fritz Ermarth. 
Trečiadienis, spalio 7.

9-10:3u vai. r. Jungtinių Amerikos Baltų Tarybos pri- 
ėimimas kapitoliuje. Skuodžių šeimos bei kitų dvieju 
pabaltiečių pasimatymas ir nusifotografavimas su sen. 
Donald Riegle (D-MI), 20 JAV senatorių laiško Gorbačio
vui dėl Pabaltijo demonstracijų iniciatorium, bei su ki - 
tais kongresmenais.

Po to vyko trijų pabaltiečių simpoziumas su diskusi
jom JAV Valstybės departamente. Dalyvavo apie 30 sovie
tų studijų specialistų, bei tais klausimais besidominčių 
valdžios pareigūnų.

Trumpos programos metu, Vytautas Skuodis prabilo į 
susirinkusius, keldamas visų trijų pabaltijo~ tautų likimą 
ir didėjantį ryžtą atgauti savo teises, ypač suverenumą.

Šia proga buvo paminėti garbės svečiai: estas kalinys 
TIIT MADISSON, latvis kalinys ROLANDS SILARAUPS, 
dr. ir p. St. BACK1AI, autorius ir JAV Kongreso Lietu
vos katalikų religinės laisvės grupės iniciatorius GEORGE 
WEIGEL, JAV Kongreso Helsinkio grupės specialistas 
Pabaltijo reikalams JOHN FINERTY ir kongresmenų 
MILLER ir FEIGHAN štabo nariai, SAM KAPLAN ir ANN 
SATCHIWILL, besirūpinantys Lietuvos katalikų klausimais. 
Programą pravedė VIKTORAS NAKAS. Šalia Skuodžio, 
trumpai kalbėjo MILLER ir FEIGHAN, ir kun. KAZIMIE
RAS PUGEVIČIUS.

Po angliškosios programos dalies, DARIUS SUŽIEDĖ
LIS, Lietuvių Jaunimo Sąjungos vardu įteikė Skuodžių 
šeimai knygą apie 50 JAV valstybių. KAZYS ALMENAS 
privačiai Skuodžiams padovanojo Washingtpno LB-nės auką 
jų naujo gyvenimo pradžiai. Priėmimo išes koordinavo 
J. PAUKŠTIENĖ, gėrimų stalą - S. SUŽIEDĖLIS.

Ketvirtadienis, spalio 8.
9 vai. apsilankymas ELTOS tarnyboj. 12-2:30 vai. p.p. 

posėdis su JAV katalikų episkopato pareigūnais. Remda
masis savo asmeniška patirtimi bei konkrečiais Lietuvos 
dvasiškių prašymais, Skuodis nušvietė dabartinę Lietuvos 
bažnyčios padėtį.

Skuodžių šeimą Washingtone globojo KRISTINA ir 
VIKTORAS NAKAI. Vytautą Skuodį į visus pasimatymus 
ir pokalbius lydėjo Viktoras Nakas,t LIC WasĄįngtono 
skyriaus vedėjas, ir GINTĖ DAMUŠYTĖ, Lietuvių Informa
cijos Centro vedėja iš New Yorko, kuri jam vertėjavo.

/PRANEŠA LIETUVIU INFORMACIJOS CENTRAS/

ŠEŠIASDEŠIMT KETURI KONGRESMENAI UŽSTOJA 
KUNIGĄ MATULIONĮ,

64 JAV Atstovų Rūmų nariai spalio 1-mos dienos 
laiške kreipėsi į Religinių reikalų tarybos įgaliotinį 
Petrą Anilionį su prašymu, kad jisai padėtų kalinamam 
kunigui JONUI KASTYČIUI MATULIONIUI.

Kongresmenai sako, kad jų žiniomis, kunigas Matulio 
nis buvo suimtas 1984 m. lapkričio mėnesį už tai, kad 
jis "dėjosi kunigu", iš tikrųjų, jie tęsia, kunigas Matulio
nis baigė pogrindžio seminariją. Jis tuo keliu nuėjo po 
to, kai sovietų valdžios pareigūnai jam neleido stoti į 
vienintelę valdžios aprobuotą seminariją Lietuvoje. Bai
gęs pogrindžio seminariją, kunigas Matulionis buvo įšven
tintas į kunigus apeigose, kurias aprobavo Katalikų 
Bažnyčia ir pradėjo eiti klebono padėjėjo pareigas Ky
bartų bažnyčioje.

Kongresmenai Anilioniui aiškina, kad specifinis kalti
nimas prieš kunigą Matulionį buvo, kad jis pažeidė Lie
tuves TSR. kriminalinio kodekso pastraipą 199-3, drau
džiančią viešosios tvarkos ardymą, kai jis suorganizavo 
religinę eiseną iš Kybartų bažnyčios į netoli esančias 
kapines. Už tai jis buvo nuteistas kalėti tris metus 
bendro režimo lageryje.

Toliau, kongresmenai atkreipia dėmesį į kunigo Matu
lionio paleidimą iš lagerio 1985 metais, sovietams pa
skelbus amnestiją, kuri apėmė ir tuos kalinius, pažeidu
sius pastraipą 199-3, kunįgas buvo išleistas į laisvę 
birželio 19 d. Tačiau birželio 26 dieną jis vėl buvo

KANADOS IR AMERIKOS 
LAISVOS PREKYBOS 

SUTARTIS

Medžiaga \ spaudai gaunama:

1-800-3870660
Telefonai kurtiesiems 

1-800-387-0617*
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Prof. VYTAUTAS SKUODIS kalba VLIKO Seimo metu Mont-
realyje, š. m. spalio mėn 10 d.

suimtas ir įkalintas. Kongresmenai spėlioja, kad toks 
greitas Matulionio sugrąžinimas į lagerį įvyko todėl, kad 
jis buvo amnestuotas be tam tikrų sovietų pareigūnų 
žinios.

Kunigo Matulionio bylos atpasakojimas sudaro foną 
kongresmenų pageidavimams. Laiško autoriai pažymi, 
kad kunigas turėtų būti paleistas lapkričio mėnesį. Ta
čiau, atsižvelgus į keistas aplinkybes, kuriose jis buvo 
trumpam amnestuotas ir tada vėl suimtas, kongresme 
nai suabejoja, ar jis tikrai bus paleistas lapkričio mėne
sį. Jie prašo Anilionio, kad jis darytų visa tai, kas įma
noma, kad kunigas Matulionis būtų kuo greičiau paleis
tas. Kongresmenai savo prašymą grindžia ne tik įsitiki
nimu, kad kunigas Matulionis buvo neteisėtai įkalintas, 
bet ir iš susirūpinimo dėl jo silpnos sveikatos. Jie sako, 
kad vienu metu kunigo svoris buvo lageryje nukritęs iki 
4U kilogramų m jis buvo laikomas invalidu.

Kongresmenai turi ir dar vienų pageidavimą Anilio
niui. Jie prašo kad kai kunigas Matulionis bus paleistas, 
jam būtų leidžiama be trukdymų eiti savo pastoracines 
pareigas. Jie atkreipia dėmesį į tai, kad Anilionio virši
ninkui Konstantinui Karčevui besilankant JAV-ėse rugpjū 
čio mėnesio gale, pastarasis teigė, kad praeityje sovietų 
valdžia kai kada klaidingai pasielgusi su tikinčiaisiais ir 
kad dabar stengiamasi tas klaidas atitaisyti. Kongres
menai laišką baigia išreikšdami įsitinimą, kad kunigo 
Matulionio persekiojimas buvo pavyzdys tos klaidingos 
politikos, kurios Gčroačiov’ o atvirumo bei demokratėji
mo kampanijos dvasioje, reikėtų atsižadėti.

Pagrindiniai šio laiško autoriai buvo kongresmenai 
Edward Feignan iš uhio ir Jonu Miller iš Washingtono, 
kurie pirmininkauja Lietuvos katalikų Religinės Laisvės 
grupei Atstovų rūmuose. Tai lie patys asmenys, kurie 
įvedė Atstovų rūmų rezoliuciją 192, reiklaujančią religi
nės laisvės Lietuvos tikintiesiems.

Pažymėtina, kad šią rezoliuciją, kurią Atstovų rūmai 
priėmė rugsėjo 15 dieną 4UU-U santykiu, sovietų spauda 
tuoj pat pasmerkė. Rugsėjo 16 d. TASS pranešimas 
cituoja Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybos prezidiumo 
vicepirmifrink.ėš Vahdcs Klikūni'ėhės;;anpMftžlSkimąy1 ujbt'd 
rezoliucija ’ ėdanti provokacija, ' kūri'Ošj i vteftinf elik^t-iksla^' 
yra nukreipti Amerikos publikos dėmesį nuo žmogaus 
teisių pažeidimų JAV-ėse. TASS pranešimas paneigia, 
Kad Lietuvos katalikai diskriminuojami ir aptaria Lietu
vos Mokslo Akademijos studiją tuo klausimu, kuri tą 
paneigimą neva patvirtina.________________

LIETUVOS VĖLIAVA VETERANAMS
Karo veteranų sąjungą, The Retired Sergeants Major 

Assn., kreipėsi į Lietuvos pasiuntinybę, prašydami parūpin
ti jiems Lietuvos vėliavą. Dr. S. Bačkis jų prašymą pa
siuntė Amer. Lietuvių Tarybai, kuri pasirūpino, kad Lietu
vos vėliava būtų pasiųsta ir padovanota tai Amerikos 
Veteranų sąjungai.

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS
REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI ’

Jūsų auka TAUTOS FONDUI garsina Lietuvos laisvės 
bylų I aisvame pasaulyje. Sešiomi s kalbami s ELTOS 
ir radijo žinios nesulaikomai skleidžia informacijas 
įvairiuose kraštuose apie Lietuvos laisvės kovų ir jų 

sk atina.

REMKIME TAUTOS FONDA 
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

Prekyba: 
raktas į ateitį

Daugiau informacijų gaunama;

1-8OO-267-2OO6*
* 8 v.r.-8 val.v.HAE, nuo ?di, 

pirmadienio iki penktadienio, 
išskyrus švenčių dienas.

Canada
L psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



—■11 J . VARČIUS
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS TORONTE KREDITO

KOOPERATYVO 25 m. VEIKLOS APŽVALGA
/tęsinys/

Paskutinio dešimtmečio laikotarpyje buvo įsigyti 
modernūs kompiuteriai, kurie operacijų metu daro įrašus 
narių sąskaitose ir jų knygelėse. Infliacijos įtakoje ne
normaliai augo visi kredito kooperatyvai Kanadoje, darė 
rizikingas investacijas ir daug kooperatyvų turėjo finan
sinių problemų. Prisikėlimo Kredito Kooperatyvas, kurį 
dabar vadina Prisikėlimo Banku, didėjo pastoviai nariais 
ir indėliais. Turi 3445 narius šėrininkus, 249 organizacijų 
ir narių antrąsias sąskaitas. Narius sudaro Prisikėlimo 
ir Lietuvos Kankinių parapijų parapijiečiai. Centrinė į- 
staiga veikia Prisikėlimo parapijoje 7 dienas, 46,5 valan
das savaitėje. Lietuvos Kankinių parapijoje veikia sky
rius tik sekmadieniais. Narių patogumui ir patrauklumui 
bankas turi įvairių taupymo sąskaitų.

Prisikėlimo Kredito Kooperatyvo 25 metų balanso 
1987 m.rugsėjo 30 d. aktyvai - 35 mil.dolerių. Svarbes
nės balanso aktyvų pozicijos: kasa - $ 99.362, trumpa
laikiai investavimai - $ 7,158.147; ilgalaikiai investavi
mai - $2,604.023; asmeninės paskolos - $ 1,922,071, 
mortgičių (nekilnojamo turto) paskolos - $ 22,613.174. 
Indėlius nariai gali deponuoti 7 rūšių įvairiose taupymo 
sąskaitose, kurių bendra suma yra $ 32,333.707. Šie in
dėliai turi apsauginį draudimą iki $ 60,000 sumos kiek
vienam nariui. Be šio minėto draudimo, bankas dar turi 
garantijų fondą % 1.850.000, kuris priklauso nariams ir 
šiuo metu jei būtų bankas likviduojamas, tai kiekvienas 
narys gautų prie išmokamų indėlių papildomai dar apie 
$500.

Paskutinių 10 metų laikotarpyje, pasikeitus vedė 
jams, Prisikėlimo Kredito Kooperatyvo aktyvai padidėjo 
22,5 mil. dolerių. Augimo metinis aktyvų vidurkis buvo 
virš .2 mil.dolerių. Bankas augo milijonais dolerių dėl 
didėjančios infliacijos ir vyresniosios kartos turto likvida
vimo, kurį sudaro apie 80% narių. Šiame laikotarpyje 
Kanados dolerio vertė sumažėjo apie 3-4 kartus. Pavyz
džiui, 1977 m. automobilių kainų vidurkis buvo apie $ 
5-6.000, o šiuo metu - $ 15-18.000. Atlyginimų vidurkis 
prieš dešimtį metų buvo apie $12.000 ir šiuo metu - 
$36.000. Rinkoje prekių kainos pakilo 3-4 kartus. Išvada 
-Prisikėlimo Kredito Kooperatyvo aktyvai pagal Kanados 
dolerio vertę prieš dešimtį metų padidėjo apie 7-8 mil. 
doleriu.

Žvelgiant j visų lietuvių kredito kooperatyvų atei
ties perspektyvas, realiai vertinant jos nėra šviesios. Jų 
turtas vis dar auga, tačiau jaunosios kartos narių skai
čius yra labai ribotas, o vyresniosios kartos išvykstančių

Stalino Valdžios Paslaptys
Aleksandr Orlov.

Ik

(tęsinys)
Buvo imtasi ypatingų atsargos priemonių eventualiai 

nutildyti tam kaltinamajam, kuris imtų kelti maištą. Tam 
reikalui buvo pasodinta tarp "publikos" keletas grupių 
NKVD ištreniruotų tramdytojų. Jie buvo pasiruošę kiekvie
nu prokuroro mygtelėjimu pašokti nuo' kėdžių ir išvesti 
tokį liudininką baisiausiai nežmoniškai šūkaudami. Tokiu 
atveju šis sąmyšis sudarytų teismo pirmininkui pagrindą 
paskelbti teimc pertraukai.

Paskutinis bylos paruošimo žygis tardymo stadijoje 
buvo šis: Jagoaa ir Ježovas, Stalino asmeniškas pavaduo
tojas šitai operacijai, turėjo pasikalbėjimą su svarbiau
siais kaltinamaisiais. Ježovas pakartojo Stalino vardu, 
kad jei, girdi, jie įvykdys savo susitarimą išpažinti viską 
teisme, tada visi jiems duoti pažadai - nepaliesti šeimų 
ir jų draugų - bus sąžiningai ištesėti. Tačiau jei kuris 
teisiamasis išdrįs teisme "imtis gudrybes", tai toks išsi
šokimas bus laikomas kaip organizuotas išdavimas, padary
tas visos kaltinamųjų grupės vardu.

Teismas, pirmininkaujant V. Ulrichui, slaptosios polici
jos veteranui, buvo atidarytas 1936 m. rugpjūčio 19- 
tą dieną. Kaltinamųjų vietos buvo atitvertos mediniu 
baru, šalimais kurių stovėjo aukšti sargybiniai, laikydami 
šautuvus su nuogais durtuvais. Priešais kaltinamuosius, 
netoli kairiosios sienos, sėdėjo prie nedidelio stalo, proku
roras Andrėj Višinskis. Kaltinamųjų užnugaryje, teismo 
salės kampe, buvo durys į siaurą pereinamąją patalpą, iš 
kurios į abi puses einama į keletą mažų kambarėlių. 
Viename tokiame kambaryje buvo įtaisytas gerų valgių ir 
gėrimų bufetas. Tame kambaryje patogiai sėdėjo Jagoda 
su savo asistentais, klausydami per specialiai įrengtą 
garsiakalbį, teismo eigą.

Teismo atidarymo metu teisiamieji neatrodė tiek 
išvargę kiek jie buvo per tardymą. Per paskutines kelias 
savaites jie gavo daugiau pamiegoti ir atgavo kiek savo 
svorį. Tačiau jų veidų dėmėta spalva ir juodi žiedai 
paakiuose aiškiai rodė, kad jie yra perėję žiaurų kankinių 
kelią. Vis dėlto, keletas tarp jų atrodė drąsūs ir sveiki. 
Tokie buvo pramanytieji kaltinamieji.

Reingoldas, kurio veidas švietė sveikata, buvo elegan
tiškai apsirengęs. Jis sėdėjo už baro antroje eilėje pasku
tinėje vietoje, arčiausiai prie publikos. Jis niekad neišleis
davo iš akių prokuroro. Jis buvo pasiruošęs kiekvienu 
momentu styptelti ant kojų ir pareigingai savo melagin
gais parodymais pagelbėti prokurorui prieš kitus kaltina
muosius.

Netoli Reingoldo sėdėjo Olbergas. Aiškiai buvo 
matyti, kad jis nervinosi dėl savo artimo sėdėjimo ties 
buvusiais herojais - Kamenevu ir Zinovjevu. Jis vis pa
slapčiomis žvilgterėdavo į juos su tokia mišria nuostabos 
ir pagarbos išraiška.

Fricas Davidas ir Berman-Jurinas, kurie vis kažką 
užsirašinėdavo popieryje, atrodė biznieriškos laikysenos 
žmonės ir jiedu įtemptai laukė, kada prokuroras jiems 
duos progą atlikti savo pareigą Partijai.

Tiktai Pikelis, penktas fiktyvusis kaltinamasis, sėdėjo 
apatijos apimtas.

iš visos grupės, labiausiai išvargęs atrodė Zinovjevas. 
Jo papūtęs veidas su nudribusiais pritvinkusiais po akimis 
maišeliais jam teikė didžiai liguisto žmogaus atspindį. 
Jis sirgo astma ir jam trūko oro. Kai tik jį atvedė į 
kaltinamųjų suolą, jis tuoj atsisegė marškinių apikaklę. 
Jis jos neužsisege per ištisai trukusį teismą. Kai jis 
susipažino su teismo salėje esančiais, be abejonės, jis 
turėjo būti nustebintas, kad tokioje svarbioje byloje jis 
nematė nė vieno iš daugelio įžymių Partijos darbininkų 
ar vyriausybės narių, kuriuos jis pažinojo. ./ b.d. /
1987.XI.5

Toronto Prisikėlimo naraniios Kredito Kooperatyvo valdyba su ve
dėju 1977 m. balandžio mėn. Iinksmo|e nuotaikoje. Is kairės: vedė
jas J. V aran avi či u s, pirm. dr. S. Čepas, i žd. J. Palys; stovi: sekr. 
A. Ulba, narys V. Bireta ir vicepirm. J. Žiūraitis.

į amžinąjį poilsį narių skaičius didėja. Nenoriu būti blo 
gu pranašu. Tačiau atrodo, visiems aišku, kad po 15-20 
metų, t.y.21 šimtmečio pradžioje, mūsą bankai pergy
vens egzistencijos krizę, nes neturės pakankamai nariui, 
kurie sudaro ją veiklos pagrindą

* * * * * * *

Prisikėlimo Parapijos Kredito Kooperatyvo 1987 
m. valdybą sudaro pirm.- dr. S. Čepas, vicepirm. - J^ 
Palys, sekr.- E.Girdauskas, ižd. V.Vaičiūnas ir narys V. 
Bireta.

Ypatingą veiklumą šio kooperatyvo istorijoje išvys
tė S. Č e p a s, veterinarijos daktaras, kuris šiai orga 
nizacijai paskyrė 25 metus ne vien tik vadovaudamas 
valdybai, bet ir atliekamu laiku talkino vedėjams ir rū
pinosi administraciniais reikalais. Jis yra pagrindinis ko
operatyvo kūrėjas-iniciatorius, pirmasis pasirašęs pareiš
kimą čarteriui gauti. Jo pagrindinis padėjėjas per 24 me
tus, buvęs valdybos iždininkas, dabartinis vicepirmininkas 
dipl.teisininkas J. P a 1 y s. Kiti trys valdybos nariai 
yra jaunosios kartos atstovai.

Prisikėlimo Parapijos Kredito Kooperatyvo 25 metu 
sukaktis buvo paminėta 1987 m. spalio 4 d., 11:30 vai. 
ryto. Prisikėlimo šventovėje buvo atnašautos mišios už 
mirusius kooperatyvo narius. Pagrindinis minėjimas vyko 
Prisikėlimo Parapijos salėje, kuriame dalyvavo Lietuvos 
Kankinių ir Prisikėlimo parapijų kunigai, lietuvių koope
ratyvų valdybų nariai, daug kviestų svečių ir apie 400 
narių. Minėjimą pradėjo 5 vai.p.p. valdybos sekretorius 
E. Girdauskas, pasveikinęs svečius bei dalyvius, kuris 
po to vadovavo minėjimo programai. Sukakties proga 
sveikino KLB Valdybos p-kas adv. A. Pacevičius, Tėv.Pla 
cidas.OFM, Cleveland'o Kredito Kooperatyvo Taupa at
stovas p, Staškevičius, Montrealio Lito p-kas J.Bernotas, 
Hamiltono Talkos - J. Krištolaitis, Toronto Paramos p- 
kas D. Vaidyla. Kooperatyvų sveikintojai įteikė 25 metų

Kanados Informacijos 
atsakymai yra taip arti, 
kaip jūsų telefonas.

Klausimai apie Kanados vyriausybes

"Reference Canada" padeda 
kanądiečiams sužinoti 
apie Kanados vyriausybės 
programas ir patarnavimus. 
Jūsų vietinis "Reference 
Canada" skyrius Jus 
nukreips į atitinkamą 
vyriausybės įstaigą, kuri 
jums geriausiai galės 
atsakyti į klausimus.
į visus pasiteiravimus gali 
būti atsakoma angliškai 
arba prancūziškai nuo 8:30 v.r. 
iki 4:30 vai. v., nuo 
pirmadienio iki penktadienio.

Programas ir Patarnavimus

• In Saskatchewan call:
Regina (306) 780-6683
Toll-free 1-800-667-7160

• In British Columbia call:
Vancouver (604)666-5555
Toll-free I-800-663-1381

Zenith 08918 (Atlin)

• In Alberta call:
Calgary (403)292-4998
Edmonton (403) 420-2021
Toll-free i-800-232-9481

• In Manitoba call:
CITIZENS INQUIRY SERVICE

Winnipeg (204) 945-3744
Toll-free 1-800-282-8060

Reference Canada opiates n conjunction 
with the provincial inquiry service

■ jfi Department of . Ministėre des
K ■ Supply & Services. Approvisionnements et Services.

Toronto Prisikėlimo parapijos Kredito Kooperatyvo valdomieii 
organai ir tarnautojai.

sukaktuvininkui gražių, vertingų dovanų.
Po sveikinimų scenoje pasirodė SUTARTINĖS 

Kvartetas, vadovaujamas Nijolės Benotienės. Jaunos ir 
gražios merginos koncertą pradėjo partizanų melancholiš
ka daina "L i e t u v a" ir be pertraukos dainavo 45 
minutes, atlikę įvairaus pobūdžio dainų; liaudies kūry
bos, humoristinių, estradinių ir kitų, kvartetas tikrai 
vertas Sutartinės vardo, nes atliktos dainos skambėjo 
harmoningai ir švelniai. Joms buvo atlyginta publikos 
karštais plojimais ir rengėjų įteiktais rožių žiedais.

6:30 vai. vakaro kun. Jurgučiui sukalbėjus maldą, 
dalyviai skaniai vaišinosi garsios kulinarės J. B u bu
ll e n ė s paruoštais maisto patiekalais, pasišnekučiuo
dami ir prisimindami kooperatyvo naudingą veiklą, įgali
nusią narius įsigyti namus ir palankiomis sąlygomis in
vestuoti savo santaupas įvairiose sąskaitose.

Baigiamąjį žodį pasakė valdybos pirmininkas dr. 
S. Čepas, išsamiai apžvelgęs kooperatyvo 25 metų veikla 
primindamas pirmųjų metų greitą bankelio augimą. Įdo
mūs buvo jo pateikti statistiniai daviniai. 25 metų laiko
tarpyje buvo išmokėta: tarnautojams atlyginimų - $ 1, 
663.964, gyvybės draudos - $ 345,000, palūkanų taupyto- 
jams už Indėlius - $ 22,117,877, aukų organizacijoms 
ir laikraščiams - $ 217,415, lietuviškai veiklai paremti 
-$ 200.000. Taigi, lietuvių sutaupyti pinigai nenuėjo į 
finansinių institucijų biznierių rankas, bet iš ju, gautas 
pelnas buvo išmokėtas nariams kaip palūkanos už indė
lius, paremtos organizacijos ir laikraščiai, kurie palaiko 
mūsų tautinę gyvybę.

Baigdamas pirm. dr. S. Čepas dėkojo atvykusioms 
svečiams iš tolimųjų kolonijų, sveikinusiems žodžiu ir 
raštu, SUTARTINEI už puikų koncertą, bankelio nariams 
už lojalumą ir pasitikėjimą, visiems buvusiems talkinin
kams ir tarnautojams, kurie savo darbais padėjo išugdyti 
šią įstaigą į stiprų ir turtingą lietuvišką banką. Jis pa
reiškė viltį ir tikėjimą, kad bankas dar galės daugelį 
metų augti, stiprėti ir tarnauti nariams.

• In Ontario call:
Ottawa (613)995-7151
North Bay (705)476-4910
Toronto (416)973-1993
Toll-free
Ottawa/Hull

region 1-800-267-0340
Area Codes

705,807 I-800-461-1664
All other Ontario

residents I -800-387-0700

• In Quebec call:
COMMUNICATION-QUEBEC 
Vietinius telefono numerius rasite 
tel efonų Knygo je, mėlynųjų pus — 
lapių skyriuje, po “Communication 
Quebec pavadinimu.

Nemokamam ilqu distancijų 
telefonui pasukite "0" ir 
paprašykite Zenit Communication 
Quebec.

Reference Canada operates in conjunction 
witn me provincial inquiry service

• In Prince Edvvard island call:
ISLAND INQUIRIES 

Charlottetown (902) 368-5050 
Toll-free I -368-5050

Reference Canada operates m conjunction 
with the provincial inquiry service

• In New Brunswick call:
NEW BRUNSWICK 

INFORMATION SERVICE
Fredericton (506) 453-2525
Toll-free I -800-442-4400

Reference Canada operates in conjunction 
with the provincial inquiry service

• In Newfoundland call:
St.John's (709)772-4365
Toll-free 1-800-563-2432

• In Nova Scotia call:
Halifax (902) 426-8092
Toll-free I -426-8092

• In Yukon Territory call:
YUKON INQUIRY CENTRE

Whitehorse (403)667-5811
Toll-free 1-667-5955

Reference Canada operates in conjunction 
with the provincial inquiry service

Canada ----- -------- —. ...  .



Dalis dail. Antano Tamošaičio exlibrisy
w w

INGRID DPJMWEVi

JGOETHEI IR ŠILLERIUI

Šalti ir niūrus Jūsų sarkofagai, 
Taip ir palikę amžinai stovėt greta. 
Greta,

kaip Jūs abu-didieji genijai ir humanistai-
iš naujo per kūrybą į gyvenimą sugrįžtantys... 

Greta
prie savo pašaukimo kelio. 

Greta
nuostabioje skulptūroje Ričelio 
prieš seną nacionalinį 

kur stovit kviesdami visus 
mylėti žmogų ir vertinti jo 
didžiausią ginklą 
ir didžiausią jėgą, kuria 
per amžius žmonija alsuoja

teatrą,

didį meną-

ir gyvena.

4
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ANTANO TAMOŠAIČIO
PARODA OTTAWOJE

CARLTON 
Library patalpose 
libri^ų paroda. Ji 
buvo išstatyta 70
Priščepionka. 
mėjimą ir buvo gausiai lankoma.

UNIVERSITETE, Ottawoje, Macodrum 
vyko dail. ANTANO TAMOŠAIČIO ex- 
truko nuo spalio mėn.9-30 d. Parodoje 
darbą. Parodą suorganizavo Viktoras 

Paroda sukėlė didelį susido -

Pirmąjį exlibrišą dail. Antanas Tamošaitis sukūrė 
P. Galaunei. Prie šios rūšies kūrybos sugrįžo jau žy
miai vėliau, gyvendamas savo sodyboje prie Kingston, 
Ont., Kanadoje.

Kanadoje ši meno rūšis mažai populiarinama. Pa- 
patiekė Shawnrodos leidinyje platesnį darbų aptarimą 

Thompson, kurio tekstą spausdiname:

seem like an 
to a leisurely, 

but Antanas TAMOSAITIS is serious

"An exhibition of bookplates might 
odd if not quixotic enterprise, a trowback 
aristocratic time, 
about his creations.

In 1944, the writer, scholar, artist and collector 
of folk art left his native Lithuania. However, before 
Mr. Tamošaitis left his familiar world behind, he first 
made sure his ’’children", his books and folk art collec
tion

Žiūriu į žiedą rožės raudonos, 
kurį, paraginta mamos, 
priskridusi lengvutė lyg drugelis 
padėjo Jums ant sarkofago 
mažytė vokiečių mergaitė.

Jai nesuprantami dar Jūs vardai, 
ir Jūs neįkainuojamas kūrybos kraitis. 
Todėl, išplėtusi akis, ji 
vaikiškai apžiūrinėja laiko dulkių sluoksnį storą, 
lipniai pakilusį į orą,

negailestingai sėdantį ant rožės lapų....

mail 
ver,

ton,

were safe. . , įįgtmiiH
The items were packaged and sent thorough the 
one by one to his wife Anastazija, a talented wea- 
who had traveled ahead to Canada.
The two settled in the countryside coast of Kings- 
Ontario, where they set up their own cottage in-

exotic, old-world flavor and the sharp contrast of black 
and'^hife'. ■ (ovus aoįin

a< One of my favorites is the piece ’ with ah owl 
and a book divided into three panels. Books and art are 
windows to the world, and if you look closely at the 
owl bookplate, you'll see a window.

Palaukime sustoję tos dienos, 
Kada maža mergytė sužinos 
Ir pasakys visam pasauliui, 
Kad šitoj pagarbios ramybės vietoj 
Joks_ dulkių sluoksnis niekados 
Neužpustys dviejų žmonių nemirtingumo,

Kaip neištirpdo kalnuose sniegynų saulė, 
Kuriems neraginami einame nulenkt galvos.

Janina Morkeliūnienė

NAUJA BIBLIOTEKOS STRUKTŪRA
BALZEKO LIETUVIU KULTŪROS MUZIEJUJE

Randantis naujame, trijų aukštą name (6500 S.Pu- 
laski Rd., Chicago, IL 60629) Balzeko Lietuvių Kultūros 
Muziejus yra didžiausia etninio pobūdžio muziejinė įstai
ga Amerikoje. Į muziejaus sudėtį įeina biblioteka, karto
grafijos, numizmatikos, filatelistikos, genealogijos, karo, 
vaiką skyriai, meno galerija bei esantis organizacijos 
stadijoje muzikos skyrius. Muziejaus direktorium yra ži
nomas dailininkas Valentinas R a m o n i s.

Visame šiame komplekse didelį vaidmenį vaidina 
biblioteka. Jos vadovu ir muziejaus moksliniu konsultan
tu yra istorikas dr. Dovydas Fainhauzas. Be jo bibliote
koje dirba trys asTnenys - patyrusi, ilgametė muziejaus 
darbuotoja Ruth Katauskas, muzikas - Juozas Sodaitis ir 
JAV istorijos bei imigracijos specialistė, gavusi MA 
Northwestern Universitete, Jessie Daraška.

dustry to produce paintings, weavings and books on folk
art.

The couple lives in the same spot today, in a 
house painted black with blue trim looking like a Lithua
nian cottage transported across the ocean by magic.

For the 40 years Mr. Tamošaitis, now 81, kas 
been in Canada, he has produced an unending stream 
of paintings, etchings and designs, including over 100 
individually designed bookplates.

The bookplates follow the wishes and the perso
nality of the owner, but the design draws from the ar
tist's knowledge of folklore.

The bookplates make no money for the Lithuani
an, a scholarly looking man with white beard and watch
ful eyes. But the bookplates fit the temperament and 
hospitality of Tamošaitis household.

A. Tamošaitis bookplate offers the satisfaction 
of creation, the pleasure of exchanging gifts.

Stretching Back in Time
Bookplates are strange and exotic creatures. In 

the 16th century, bookplates were elaborate but imper
sonal, using traditional emblems and resembling the he
raldry of a family crest. As the times grew more libe
ral and romantic, so did bookplates, branching out in 
to lyricism, erotisism and miniature, encapsuled stories.

They reflected the changes in style taking place 
in the art of their time.

They spoke of the treasure-trove of wisdom sto
red in books and of the fantasies and pent-up urges of 
people bound too long in a mundane reading room.

The familiar themes were ships, flying creatures, 
flowers and mermaids being hauled aboard in nets.

Half-naked women were a popular subject, combi
ning erotic fantasies with the traditional symbol-at 
least from man's point of wiew - of wisdom, pictured 
as a woman.

Occasionally bookplates made bizzare comments, 
like one with a naked woman seated on a bottled ske
leton.

The Owl and the Book
Over his lifetime, the bookplates that Mr. Tamo

šaitis has produced, have been drawn individually as 
gifts for friends, usually for some sort of creative ex
change.

There are some remarkable designs in the collec
tion consistent with the artist's style.

The paintings of Mr. Tamošaitis have heavy, rug
ged lines with dark and somber colors. The content is 
often taken from Lithuanian folklore and folk art adap
ted by the imagination of Mr. Tamošaitis.

As he explains, a somber mood reflects the fears 
and unconscious desires that lurk behind shadows, sum
moned magnificantly in the tradition of fairy tales and 
ghost stories.

The bookplates of Mr.Tamošaitis show a similar 
style and attitude towards life, particularly with the

The panels on the two sides are shutters with 
designs carved in them just like ones you might find 
on a Lithuanian cottage.

Many of the bookplates of Mr.Tamošaitis have 
a shaft of illumination, whether from a window or 
something more esoteric, such as beams of light from 
the Eye of God enclosed in a triangle.

The difference betwen light, between night and 
day usually appears simultaneously in these bookplates, 
a sign that life is composed of opposites like pain and 
pleasure, hope and fear.

Thus the owl in the bookplate is lit from two 
points of view, day and night, black on a white back
ground and white on a black background.

Yes, Mr. Tamošaitis is a crafty man, drawing on 
the ancient sources of wisdom, turning a solitary book
plate into a work of art."

Shawn Th omp son,
News Editor

Gananoque Reporter

EX LIBRIS - tai knygos savininko ženklas; įvairaus dy
džio, dažniausiai mažo formato lapeliai, prilipinami ant
rojoje knygos viršelio pusėje. Ją tekstas dažniausiai pra
sideda lotyną kalbos žodžiais ex libris, po to eina savi
ninko vardas ir pavardė.

Seniau ex libris turėdavo savininko heraldinį ženk
lą, vėliau emblemas, alegorinius vaizdus ar šūkius, kurie 
nurodo savininko specialybę ar tam tikrą pomėgį.

Ex libris darbo technika yra įvairi: dažniausiai- 
raižiniai medyje, varyje, akmenyje, linoleume. Kartais 
jie surenkami ir spaustuvėse. Seniausiu ex libris laikoma 
VII a. pr. Kr. maža molinė lentelė su įrašu :"Nuosavybė 
Asurbanipalo, pasaulio karaliaus, Asirijos karaliaus".

Patys ankstyviausi ex libris pasirodė Vokietijoje 
15 a. pabaigoje. Iš pradžią jie buvo raižomi medyje,kiek 
vėliau varyje. Ex libris'ą yra darę visa eilė žymią daili
ninką - grafiką. Pav., Duerer'is yra ją nemaža padaręs, 
ankstyviausi jų Nuernberg'o patricijams.

Baroko laikotarpyje medžio raižinius išstumia va
rio raižiniai. Netrukus ši meno rūšis paplito Anglijoje, 
Prancūzijoje, Italijoje ir kitur, kur žymūs grafikai ir ta
pytojai susidomėjo nauja galimybe.

Vėliau buvo įsteigtos draugijos kaip Exlibris So
ciety Anglijoje ( nuo 1891 m.), Oesterreichische Exlibris 
Gesellschaft (nuo 1903 m.) ir kt. Buvo taip pat populia
rūs leidžiami įvairūs leidiniai.

Didelius exlibris rinkinius turi Britą Muziejus Lon
done ( virš 100.000 egz.), Vienos Nacionalinė Biblioteka 
(34.000), Bavarijos Valstybinė Biblioteka Muenchene (12 
tūkstančių) ir kt.

Seniausiu exlibris LIETUVOJE yra laikomas kuni
gaikščio Boguslavo Radvilos (1671 m.). Pirmuoju 
lietuvišku exlibris laikomas kun. J.Tumo-Vaižganto (mūsų 
Enciklopedija nemini, kas jį buvo sukūręs). Lietuviškojo 
exlibris meno raidai reikšmingi buvo P. Galaunė, V.K.Jo
nynas, V.Petravičius, J.Burba ir kt. Nemažus ją rinkinius 
turėjo V. Cimkauskas, P. Galaunė, St.Pilka, V.Steponai- 
tis ir kt. /pasinaudota Lietuvių Enciklopedija/ b.

Biblioteka yra reikšmingas mokslinių tyrinėjimą bei 
įvairią davinių apie Lietuvą lobynas. ■ Pastaruoju me
tu buvo pakeista jos struktūra. Biblioteka tapo padalinta 
į knygą, laikraščių ir specialią rinkinių skyrius.

Knygą skyrius susideda iš 22.000 tomą, o laikraš
čių skyriuje buvo sukaupta 1500 laikraščių ir žurnalų 
pavadinimai, kurią daugelis siekia 19 amžių.

Specialią rinkinių skyriuje randasi sekančios sekci
jos: retos knygos, rankraščiai, brošiūros ir dokumentai, 
fotoarchyvas bei meno archyvas.

Retą knygą sekcija susideda iš 500 tomą. Kai ku
rie iš ją buvo išleisti dar viduramžiais ir yra neįkaino
jamos vertės.

Rankraščių sekcijoje randasi lietuvių rašytoją, 
mokslininką, aktorių, politinių veikėją, draugijų kores
pondencija bei įvairūs rašiniai.

Brošiūrą ir dokumentą sekcija yra gausi Lietuvos 
istoriją ir kultūrą liečiančios medžiagos saugykla. Šioje 
sekcijoje randasi įvairūs spausdiniai, oficialūs dokumen
tai, draugiją veiklos aprašymai, protokolai, skelbimai, ■ 
atsišaukimai, laikraščių iškarpos.

Fotoarchyve randasi grupių ir atskirą asmenų (ak
torių, veikėją, rašytoją) nuotraukos ir albumai, o meno 
archyve yra surinkti biografiniai duomenys apie meninin
kus ir meno draugijas.

Biblioteka plačiai naudojasi studentai, mokslinin
kai ir plati visuomenė.

ATSIUSTA PAMINĖTI:
"LIETUVIŲ DIENŲ" Žurnalo spalio mėnesio nume

ris jau išsiuntinėtas visiems prenumeratoriams ir platinto
jams.

LIETUVIŲ DIENŲ žurnalo dalyje lietuvių kalba 
randama: Naujiems vėjams papūtus. Rusų nacijos intere
sas. Vlado Bakūno: "Mažosios Lietuvos patriotas - prof. 
Martynas F3 r a k a s!' Martynas Brakas: Autobiografija. 
Kunigo ir poeto-filosofo poezija (Popiežiaus Jono Pau
liaus II kūrybos apžvalga). K.Wojtylos poezija - Tiesa 
turi būti skausminga. Juozo Tininio: Nemirtingos meilės 
ženklas. Donelaitis gyvena ir 20 metų kalba angliškai- 
dr.Elenos Tumienės - K.Donelaičio METŲ angliškąjį ver- j 

timą pasit'nkant. Mažosios Lietuvos veikėjų suvažiavi
mas Chicagoje.

Dalyje anglų kalba randama:
Martynas Brakas. Henriko L.Gaidžio - Lietuvos 

krikščionybės jubiliejaus šventė sostinėje. Alberto Čižaus. 
ko - Senosios bažnyčios pasakojimai - Išpažintis. Lietu
vos krikščionybės jubiliejaus paminėjimas Hartforde, New
ark ir kitur.

Viršelyje - Mažosios Lietuvos veikėjo prof. Mar
tyno BRAKO nuotrauka. Užpakaliniame viršelyje - dail. 
Albino Elskaus vitražo "Vaisiai" nuotrauka. * 

.i
Žurnalo prenumerata 20 dol. metams, Kanadoje , 

- 30 dol./Can./. Prenumeratas siųsti: LIETUVIŲ DIENOS 
4364 Sunset Blvd., LOS ANGELES, CA 90029.

4 psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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AUKŠTAITIJA . Viršuj — aukštaičio sodybos dalis. Žemiau — 

aukštaičio pirkios vidus; ir apačioje — dūminė pirkia.
Nuotr. Br. Baltrušaičio

AUKŠTAITIJA - istoriškai bei geografiškai 
rytinė Lietuvos dalis už Nevėžio ir Nemuno. Šis vardas 
jau oficialiai buvo žinomas XIIIa. pabaigoje, minimas 
ordino kronikininko Dusburg'o, rašant apie įvykius kairio
jo Nevėžio kranto žemėse. Taip pat 1322 m. DLK GE
DIMINO taikos sutartyje su Livonijos ordinu minimos 
aukštaičių žemės. Aukštaičių vardo priešprieša yra Že- 
maičiŲ vardas. Kalbininkas Kazimieras Būga teigė, 
kad šie du vardai atsirado XIII a., dar žemaičiams tebe
gyvenant Nevėžio žemumoje, o aukštaičiams nuo jų į 
rytus aukštumoje. Rusų šaltiniai žemaičius mini jau XIII 
a. pradžioje, taigi šie du vardai bus kilę žymiai anks
čiau.

Aukštaičių motery tautiniai drabužiai yra vieni 
iš seniausiy savo formomis, audimo būdu, raštais ir švie
sokomis spalvomis. Aukštaitijoje ligi paskutiniųjų laikų 
dar buvo tebedėvimas nuometas, kuris kitur Lietuvoje 
jau seniai buvo išnykęs.

g

1987. XI.5

A. A. CENTRINĖS: 
Montreal: 376-9230 
Ottawa: 523-9977 
Toronto: 489-3693 
Hamilton: 522-8392

London: 438-1122 
Windsor: 252-3842 
Calgary: 287-2712 
Winnipeg: 233-3501 
Sudbury: 674-6217

MUSŲ!
JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS.

JEIGU NORI NUSTOTI -

Anonymous) 
kiekvieną 

Salle, Que.

Ateik į lietuvių A.A.(Alcoholic 
grupės susirinkimą. Susirenkame 
trečiadienį, 7722 George St. La 

8 vai. vakare.

ARBA SKAMBINK MUMS r

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

TAUTA YRA TADA ŽUVUSI, KAI JI PATI SAVęs lĖSIŽA* 
DA. JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI N&GĄIJ

Dr. Gv. Valančiuj

TRŪKSTA BULVIŲ
Jau ir oficialiai prane

šama, kad daržovių parduo
tuvėse pritrūko bulvių. Pav. 
Kauno ir apylinkių gyven
tojai ypatingai susirūpino, 
kai ir rugsėjo mėn. pra
džioje Dulvių , nepagausėjo. 
Paaiškėjo, jog bulvių der
lius bus" mažesnis visuose 
7-niuose Kaunui bulves tei
kiančiuose rajonuose.

Didelis bulvių trūkumas 
jaučiamas ir Vilniuje.

VĖL GROJA VARGONAI
Vilniaus buvusioje kated

roje, po dvejus metus tru
kusio restauravimo, vargo
nai vėl veikia ir ta proga 
buvo pradėtas VHI-tasis 
Vilniaus Vargonų Muzikos 
Festivalis. Grojo žymūs 
vagonininkai - L.Digrys, V. 
Survilaitė, smuikininkas R. 
Katilius ir S.Sondeckio va
dovaujamas Lietuvos Ka
merinis Orkestras—Haende- 
lio, Juzeliūno, Poulenc kū
rinius.

Vargonų muzika atgi
mė Vilniuje prieš 25 m. 
L.Digrio iniciatyva. 1962 
m. Lietuvos Valstybinėje 
Konservatorijoje buvo at
gaivinta vargonų klasė.

• REŽ1SORIUI Juozui MIL
TINIUI š.m. rugsėjo mėn.3 
d. suėjo 80 metų amžiaus. 
Jis yra vienas žymiausiųjų 
lietuvių režisorių, kurio ' 
veikalų pastatymai susilau
kė įvertinimo ir už Lietu
vos ribų. Jis ilgiausiai dir
bo savo įsteigtame Pane
vėžio Teatre.
• KLAIPĖDOJE pasibaigė 
"Rudens Šermukšnio" šven
tė. Joje dalyvavo šio miesto 
žvejų kultūros ir sporto ■ 
rūmų vaikų liaudies teatras 
"Bildučiai", Alytaus Kul
tūros Namų liaudies teat
ras, Utenos saviveiklininkai. 
Vilniaus Universiteto Kie
mo Teatras, Žvejų Kultū
ros Rūmų Dramos Studija 
ir kiti saviveiklininkai.

NEBEGALIMĄ AUGINTI , 
AGUONŲ NE KANAPIŲ

Nuo š.m.liepos 17 d. 
Lietuvoje draudžiama au
ginti aguonas ir specialai 
sėti kanapes auginimui. 
Priežastis - savaime su
prantama. Kaip gaila, kad 
tokie naudingi augalai, jau 
mūsų senelių nuo neatmena
mų laikų auginti ir naudoti., 
šiais laikais tapo grėsme. 
Kur gi dingo sveikas pro
tas ir sveikas auklėjimas?

M*.)(.*****M************W#*********************'!

ŠIS TAS APIE GINTARĄ
Neseniai Berkeley universiteto mokslininkai, tyrinė

dami iškasenas Dominikos respublikoje, užtiko suakmenė
jusią. varlę gintaro gabale, kuri jų įsitikinimu, žuvo prieš 
40 milijonų metų. Mokslininkų manymu, Cuba, Puerto 
iRico ir kitos gretimos salos prieš 20 milijonų metų bu
vo susijungusios ir sudarė vienų didžiulę salą. Bet joje 
gyvuliai ir driežai buvo labai reti gyvūnai. Bendrai, Ka
ribų vardu vadinamos salos buvo retai apgyventos iki 
pat Kolumbo pasirodymo, ir tik Kolumbas jas pradėjo 
kolonizuoti.

Rastasis gintaro gabalas, su įstrigusia varle, yra 2 
colių dydžio ir sveria 1,3 uncijos. Mokslininkus nustebino, 
kad per tokį didelį prabėgusių metų skaičių varlės akis 
tebėra savo vietoje, bet oda jau pasikeitusi ir vos besi
laiko atsirėmusi į kaulus... Atrodo, kad tirštėjantis ir 
šąlantis gintaras tiek sandariai apgaubė varlę, kad visos 
bakterijos žuvo, nes nepriėjo Oras ir ji išsilaikė "užmari- 
nuota" ištisus milijonus metų, parodydama, kad jos kojos 
buvo nukąstos...

Tyrinėtojus sudomino keistas radinys, bet svarbiausia 
gintaras. Juk priešistoriniai gintaro šaltiniai, kaip žino
ma, buvo Baltijos jūros dugne ir jos pakraščiuose renka - 
mi plito ir į kitus kraštus. Gintaro buvo dar randama 
mažais kiekiais Italijoje, Ispanijoje ir Anglijoje. Tačiau 
daugiausia jo buvo randama Baltijos jūros pakraščiuose, 
ypač Juodkrantėje.

Pirmiausia gintaras pradėta naudoti papuošalams Pa- 
baltijos tautose, o maždaug II-jo tūkstantmečio pr. Kr. 
viduryje jis išplito tarp Nemuno ir Oderio upių, kur jau 
buvo prasidėjusi žemdirbių ir gyvulių augintojų kultūra. 
Baltijos jūros pakraščio gyventojai gintarą vartojo mai
nams su kitų sričių gyventojais, dažnai gaudami druskos, 
nes gintaras buvo mėgstamas kaip papuošalas, kaip gydo
masis akmuo, smilkalams ir kt.

Pabaltijo kraštuose daugiausia randama gintarinių 
papuošalų, kuriais būdavo puošiami ir mirusieji. Tačiau 
vėliau, atsiradus papročiui deginti mirusius, jau ginta
rinių dalykų mažiau berandama kapuose. Tame laikotar
pyje į Pabaltijį buvo daugiau įvežama žalvarinių ir bron
zinių dalykų, kurių atrado ir mirusiųjų kapuose. Arkliai 
irgi būdavo laidojami papuošti žalvariniais papuošalais.

Romos istorikas Plinijus pasakoja, kad jo laikais vienas 
romėnų raitelis buvo Nerono pasiųstas į Pabaltijį parga
benti gintaro. Jam pavykę atgabenti tokie dideli kiekiai, 
kad gintaru galėję papuošti gladiatorių kardus. Žlugus 
Romos inperijai, gintaro prekyba nenustrūksta. Nuo tada 
gintaras susilaukia didesnio dėmesio pačiuose Pabaltijo 
kraštuose, o ypatingai Vokietijoje. Baltijos jūros pakraš
čiai, atrodo, pasidaro neišsenkami gintaro šaltiniai.

Gintaras pradedamas naudoti net kasdieniniame gyve
nime, pvz. pypkių kandikliams, o iš atlaikų daromas var- 
nišas baldų varnišavimui. Meškeriotojai netgi žino apie 
žuvį , vadinamą Amber Jack.

Pasaulyje yra apie 20 rūšių pušų, kurių sakai virsta 
gintaru. Pabaltijo kraštuose gintaras jau buvo 
žinomas prieš 2000 metų. Semboje, šalia tikro gintaro, 
dar randama vadinamo gedamito, kuris yra minkštesnis 
ir trapesnis, negu gintaras.

Apskritai gintaro užtinkama beveik visuose Europos 
kraštuose, tačiau Baltijos jūros gintaras laikomas aukš
čiausios rūšies. Gintarą pradėjo eksploatuoti Kryžiuočių 
ordinas, o Klaipėdoje buvo įsikūrusi net firma, vardu 
Stantien & Becker, kuri išskirdavo gintarą iš paplūdimio 
smėlio. Jo buvo iškasama net iki 66.000 kg. per metus, 
kurį nupirkdavo Vokietijos valdžia.Bet ilgainiui ištekliai su
menko ir firma užsidarė 1890 metais.1945 metais, rusams 
subombardavus įrengimus, po karo, ir pati firma persi
kėlė į Hamburgą.

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL

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

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

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

1053 Albane! Cr. Duvernay, Laval, P.O. H7G 4K7 
Tai.: 669-8834

NEW YORK'O JUMORAS:
Policininkas, sulaikęs vienos krypties gatve ne į 

tą pusę važiuojantį, gerokai įkaušusį vairuotoją, piktai 
klausia:

- Čia vienos krypties gatvė, argi nematėte gatvės 
pradžioje strėlės?

- Aš ne tik nemačiau strėlės , nemačiau ir jokio 
indėno!

• SKYRYBŲ BYLOS metu teisėjas paskelbia sprendimą: 
"Aš skiriu Jūsų žmonai butą ir pilną išlaikymą, taigi 
500 dolerių į mėnesį."

Kaltinamasis: "Tai labai gražu iš Jūsų pusės, 
pone teisėjau,- tai ir aš prisidėsiu po keliasdešimt dole- 

mėnesį.

Labai plati literatūra apie gintarą yra vokiečių kalbo
je. Lietuvių kalba stambių veikalų yra parašę : B. TAR
VYDAS, "Senovinis gintarinių papuošalų rinkinys" ir M. 
GIMBUTIENĖ, "Gintaro keliai priešistoriniais laikais" ir 
k t. įj t i . ,P. I n d r e i k a

NEW YORK TIMES neseniai paskelbė įdomią žinią 
apie gintaro gabale rastą orą.

Sensaciją sukėlė rastos neseniai gintare įšąlusios 
pūsleles oro, kuriuo kvėpavo dinozaurai. Tos mažytės 
pūslelės, įšąlusios šiaurės Manitoboje, Kanadoje prieš 80 
milijonų metų ,davė mokslininkams progą pirmą kartą iš
tirti žemės atmosferą, egzistavusią dinozaurų laikais. 
Pirmieji tyrimų rezultatai rodo, jog toji atmosfera turė
jo savyje 50% daugiau deguonies, negu dabar. Amerikos 
Geologų Sąjunga yra nustebusi tokiais duomenimis, nes 
iki dabar buvo galvojama, kad oro sudėtis nebuvo tokia 
skirtinga. Taip mokslininkai netikėtai pravėrė naują lan
gą į atmosferos ir ja maitinusiųjų gyvūnų istoriją. De
guonis dabar sudaro 21% mūsų atmosferos. Visa kita yra 
daugiausiai nitrogenas su truputėliu anglies dvideginio 
(carbon dyoxide) ir truputėlis kitokių garų. Rastasis šiau
rės Manitoboje gintaras sugestijonuoja, kad anais laikais 
deguonies butą 32%. Visa kita- daugiausiai nitrogenas, 
kaip ir šių laikų atmosferoje. Ekstra kiekis deguonies 
turėjo būti didele paskata išvystyti tobulesnes versijas 
energiją gaminančių cheminių medžiagų. Kai kurie sutvė
rimai pav., galėjo egzistuoti su mažesniais plaučiais ar 
gyvavo labai taupiai naudodami deguonį. Deguonies su
mažėjimas iš kitos pusės, galėjo paveikti sutvėrimus, 
pripratusius prie turtingesnės atmosferos. Kai kurie 
mokslininkai galvoja, kad šie paskutinieji tyrimai gali 
nurodyti, kad tai buvo viena priežasčių, kodėl masiniai 
išnyko gyvūnai, įskaitant ir dinozaurus. B.E.K.

NAMŲ REMONTO
_$15.000 VAJUS

I
 REIKALINGA $.15,000

10.000

MALONŪS "NL" SKAITYTOJAI,-

Prašome pasinaudoti žemiau
5.000 esančią atkarpą ir ją

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

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

5 psl.



toronto
• ANTRAS KAIMAS atvyks
ta su jumoristinio pobūdžio 
programa lapkričio 8 d., 
4 val.p.p. Prisikėlimo Para
pijos salėn. Po spektaklio- 
šilta vakarienė, veiks ba
ras, įdomi loterija. Stalai 
numeruoti. Rengia Parapi
jos Tarybos Jauny Šeimų 
Sekcija.

•KANADOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS NARIAI 
yra raginami susimokėti 
solidarumo mokestį, kurį 
renka KLB Toronto Apylin
kės Valdyba per visų LAP
KRIČIO mėnesį.

Solidarumo mokestį gali-
ma susimokėti per bankus, 
parapijose po mišių ir Lie
tuvių Namuose.

• J.V.ŠIMKŲ šeima "NL" 
Spaudos Baliaus metu pa
aukojo mūsų savaitraščiui 
$100 savo DUKTERS dr. 
NOROS ŠIMKUTĖS atmini
mui.
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

• KANTATOS "Kryžių ir 
Rūpintojėlių Lietuva" pa
statyme gros 26 instru
mentalistų simfoninis or
kestras, dainuos 150 asme
nų choras ir solistai A.Pa- 
kalniškytė, S.Žiemelytė,
R.Strimaitis, V.Verikaitis,

_ AJ J _ LIETUVIU KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS
MOKA IMA:

714% už 90 dienų, term. ind. ~ už asmenines
7^4% už 6 mėn. term, indei, S paskolas nuo  ... 10*4%
714% už i m. term indei. S už nekilnojamo turto
7%% už i m. term indėlius =■ paskolas (mortgages):
8 % už 3 m. term, indėlius E su nekeičiamu nuošimčiu
9 %r;l' 1 m. gar. inv. pa£ = 1 metų .................... 1014%
914% GICi m. gar. inv, paž. g 2 metų ............   11%
8 ,% už pensijų, planą (v.r.) 3 metų ......................  1114%
8%% už 1 m. term pensiją planą. E (fixed rate)
8 % už pensijų, fondą RRIF (v.r.', s _____
(i % už taupymo s—tas ~ su keičiamu nuošimčiu
514-7% kasd. pal. s-tą, E 1,2 ar 3 metų 9*/4%

4^4 —">44% **ž kasd. pal. čekių sąsk. g (variable rate)

AKTYVAI _ V lf^Š_ ^2 _M I J>0UERI Ų _
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 Express?). 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 LIETUVIŲ-
KREDITO KOOPERATYVE PARAMA

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

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

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..........  71A%

180-364 d. term. Ind.......... 7’/4%
1 metų term, indėlius......  71/z%
2 metų term, indėlius......  73/«%
3 metų term, indėlius...... 8 °''0
1 metų GlC-met. palūk...... 8 %
2 metų GlC-met. palūk...... 9'/4°/o
3 metų GlC-met. palūk 93/->%
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 8 % 
RRSP ir RRIF (pensijos) .. 7’/2% 
RRSP-1 metų term. ind. ... 8Va% 
Specialią taup. s-tą .........  7 %
Taupomąją sąskaitą .......  6 %
Kasd. pal. taupymo sąsk . 7 % 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki .. 53/4%

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

AKTYVAI VIRŠ 35 MILIJONU DOLERIU

1 Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

6 psl.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS Spaudos vakaras 1987.X.17 d. IŠ kairės- E. STEPAITIENĖ, 
L. POCIENĖ, B. JANKAUSKIENĖ, p. PETRYLA ir ant laipteliu - V. PETRAITIS.

Nuotraukos St. Varankos.

diriguojant Kantatos kom
pozitoriui muz. Aleksand
rui Stankevičiui.

įvadinį žodį į Kantatų 
tars jos libreto autorius 
Henrikas Nagys.

Choras sudarytas iš To
ronto, Mississaugos, Hamil
tono ir Londono chorų, at
liks ir muz. Jono Govėdos 
giesmę "600 metų". Orkest
ras atliks specialiai muz. 
Aleksandro Stankevičiaus 
sukurtų simfonetę.

Lapkričio 15 d. per lie
tuvių pamaldas Toronto 
katalikų katedroje giedos 
Prisikėlimo Parapijos Cho
ras, VOLUNGĖ ir Vaikų

IMA.UŽ:
Asmenines paskolas

nuo......................... 11 %
Sutarties paskolas 

nuo................. 11 %
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų................... 101/«%
2 metų................... 103/4%
3 metų................... ii %
Su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ir 3 metų..........  93A>%

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

Choras.
Bilietai į šių Kantatų 

platinami Prisikėlimo Para
pijos salėje po mišių. Prog
rama vyks Ryerson- salėje, 
lapkričio 14 d., 7 vai.vaka
re.

Lietuvos Krikščionybės 
atnaujinimo iškilmių BAIG
MINIS POKYLIS vyks lap
kričio 15 d., sekmadienį, 
5 . val.p.p. ANAPILIO SA
LĖJE. Pagrindinis kalbėto
jas bus neseniai iš Sibiro 
paleistas prof. Vytautas 
SKUODIS.

Bilietai platinami Prisi
kėlimo Parapijos salėje.

• NAKTINIS BUDĖJIMAS 
Šv.Mykolo katedroje vyks 
nuo lapkričio 14 d., 9 vai. 
vakaro iki lapkričio 15 d., 
7 vai.ryto. Tuo pačiu metu 
jaunimas budės prie specia
laus kryžiaus lauke, ry
šium su Lietuvos Krikščio
nybės atnaujinimo 600 me
tų sukakties minėjimu. Viu 
gilijos komitetas kviečia 
visus pašvęsti bent valandą 
nakties budėjimui ir užra
šyti savo pavardę bažny
čios prieangyje padėtuose 
lapuose.

• LIETUVOS KARIUOME
NĖS. ATKŪRIMO ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS rengiamas lap
kričio mėn.22 d..sekmadie
nį, 3 val.p.p. TORONTO 
LIETUVIŲ NAMUOSE.-

Paskaitę skaitys visuo
menininkas St, Jokūbaitis. 
Meninę programos dalį at
liks sol. A. Simanavičius, 
akompaniatorė D. Rotkienė 
ir Tautinių Šokių Ansamb
lis ATŽALYNAS, vad. V. 
Vitkūnaitės ir A. Zender.

Minėjimo dalyviai bus 
pavaišinti kava ir skanu-s, 
mynais.

Minėjimų rengia ir vi
sus dalyvauti nuoširdžiai 
kviečia Toronto VL.PUTVIO 
Šaulių Kuopa.

st.catharines
KAIP PRAĖJO ŠI VASARA

Darbingai ir gražiai pra
ėjo vasara. Labai gaila mi
rusiųjų tautiečių, bet atsi
kėlė pora šeimų iš kitur, 
taigi mūsų bendruomenė 
beveik nemažėja. Lietuviš
koje veikloje irgi gerai ei
nasi. Priprato žmonės kas
met išsirinkti ar pasirinkti 
naujų valdybų, kuri savo 
keliu išsilaiko netik vienų, 
bet,kaip praėjusiais metais 
pasirodė, net dvigubų ka
dencijų. Šiais metais pirmi
ninkauja A. Šetikas.

Ypač puiki valdybos su
dėtis šiemet, nors šalia 
pagyrimo, nieko kito nega
lima prikišti ir praeitų me
tų valdybai. Pas mus veik
los taisyklė yra ta, kad 
nepraleidžiami jokie minėji
mai, jokie būtini renginiai. 
Net Lietuvos 600 metų 
Krikščionybės atnaujinimo 
sukaktis buvo paminėta im
pozantiškai. Dalyvavo pats 
vyskupas P. Baltakis. Pen
ki tautiečiai buvo vasarų 
nuvykę net į Romos iškil
mes. Taip pat gerai buvo 
pasirodyta JUODOJO KAS
PINO demonstracijoje ir 
metinėje VYNUOGIŲ ŠVEN
TĖJE. Joje lietuvius gra
žiai ir uoliai atstovavo tar
pe apie 35 tautinių gražuo
lių ir MISS LITHUANIAN 
COMMUNITY, hamiltonietė

ŠAUNIOS LIETUVIŠKOS 
VESTUVĖS

Š.m. spalio mėn. 24 d. 
Toronto Prisikėlimo Parapi
jos šventovėje buvo sujung
ta šeimyniniam gyvenimui 
lietuviška pora - LORETA 
TRUMP1CKAITĖ ir VAL
TERIS DAUGINIS. Bažnyti
nes apeigas atliko kunigai 
A. Simanavičius ir A. 
Ž i 1 i n s k a s . Vestuvinis 
pokylis vyko Toronto LIE
TUVIŲ NAMUOSE, kuriame 
dalyvavo virš 500 svečių.

Abudu jaunieji yra tre
čiosios kartos lietuviai, bai
gę mokslus Kanadoje, 
turi atitinkamas tarnybas 
ir jau įsigiję savo nuosavus 
namus. Abudu yra skautai, 
ATŽALYNO šokėjai ir LIE
TUVIŲ JAUNIMO SĄJUN
GOS nariai. Puikiai kalba 
lietuviškai.

Jaunosios tėvai yra dail. 
Antanas Trumpickas ir 
Milda (Enskaitytė). Mildos 
tėvai gyvena Hamiltone. 
Pranas Enskaitis yra nuola
tinis bendradarbis savait
raščio "Nepriklausoma Lie
tuva", o Teresė jau virš 
30 metų Hamiltono Parapi
jos Choro dainininkė. Jau
nojo tėvai gyvena Toronte. 
Valteris Dauginis yra žino
mas Apdraudos Agentūros 
vedėjas ir daugelio organi
zacijų veikė jas. ■

Jaunieji gavo labai daug 
sveikinimų ne tik vietos 
lietuvių organizacijų bei 
draugų, bet ir iš Lietuvos, 
Vokietijos, JAV, Argentinos 
ir kitų kraštų. Prie šių 
sveikinimų jungiasi ir "NL" 
darbuotojai.

Džiugu tokiose lietuviš
kose vestuvėse dalyvauti, 
nes jų vis rečiau ir rečiau 
pasitaiko.

Ten Buvęs

LORETA MAČYTĖ.Ji pa
rade pravažiavo miestų at
virame automobilyje. Jos 
pareigos sunkios ir atsako- 
m ingos, todėl visi esame 
jai dėkingi.

Mūsų organizacijos, o 
jų svarbiausia RAMOVĖ, 
tebeveikia palyginant, ge
rai, nors ir jų gretos ma
žėja. Ramovėnai yra mūsų 
iškilmių pažiba, nes jie vi
sada ir visur atvyksta su 
savo labai gražia vėliava. 
Ypač šioje srityje yra žy
mus Juozas Vyšniauskas, 
per metų metus pasišven
tęs lietuvis, reikalui esant 
ir vargonuotojas per pa
maldas, nors pastoviausiai 
šias pareigas gražiai atlie
ka Sigitas Zubrickas. Prieš 
keletu metų atvykęs čia 
Šyventi iš Australijos S.

lavickas prižiūri Parapijos, 
o A. Gverzdys Bendruome
nės knygynų, parūpindami 
ir naujų leidinių bei laik
raščių .Turime net australiš
kų, nors sunku įsivaizduo
ti, kad yra tautiečių neuž
sisakančių abiejų Kanados 
lietuviškų savaitraščių.
Yra ir tautiečių, kurie,bū
dami geri lietuviai, savo 
atsilankymu nepalaiko mūsų, 
dvasinių bei kultūrinių jėgų., 
centro Pranciškonų misijoje. 
Kas būtų, jei taip darytų 
visi?

Šiais metais keturi mū
sų parapijos-bendruomenės 
nariai atsiskyrė su šiuo 
pasauliu. KOR.

A t A

Inž. LEOPOLDUI BALSIUI

mirus, Jo žmoną LYDIJĄ, sūnus ARĄ ir RIMĄ 

bei visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 

kartu liūdime -
LN KULTŪRINĖ KOMISIJA

Lietuvių Tautodailės Instituto Valdybos 
ilgamečiui p-kui

A + A
Inž. LEONUI BALSIUI 

netikėtai mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškia jo šeimai ir 
artimiesiems

M0NTREALI0 "VAIVORYKŠTĖ"

Tautodailės Instituto pirmininkui, 
dipl. inžinieriui

LEOPOLDUI BALSIUI 
netikėtai mirus,

žmoną LIDIJĄ, sūnus RIMĄ ir dr. ARĄ 
ir visus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame -

ALĖ ir ALBINAS PAŠKEVIČIAI, 
Ottawa.

A. + A.

Inž. LEOPOLDUI BALSIUI 
iškeliavus amžinybėn, 

žmoną LIDIJĄ ir visus Balsių šeimos 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime

B. Pr. JANKAUSKAI ir
V. J. NORV AISOS-GIRINI Al 

Toronto.

Lietuvių Namų 
Žinios

• LN SOCIALINIŲ REIKA
LŲ KOMITETO ligonių lan
kytojai prašomi atvykti į 
pasitarimų lapkričio mėn. 10 
d., antradienį, 8 vai.v.

Galintieji prisidėti prie 
ligonių lankymo, prašomi 
šiame posėdyje dalyvauti.

Žinantieji apie sergan
čius ar kitokios pagalbos 
reikalingus tautiečius, pra
šomi pranešti darbo valan
domis LN raštinei tel: 532 
-3311, bet kuriuo laiku Jo
nui Dambarui - tel: 769- 
4891 arba Vyt.Kulniui tel: 
769-1266.

• Chicagoje leidžiamo žur
nalo "Tautos Gyvybė" re
daktorė Birutė Kemežaitė 
lapkričio mėn. 28 d., šešta
dienį, LIETUVIŲ NAMUOSE 
skaitys paskaitų tema: 
"Kritiškas žvilgsnis į išei
vijos spaudų". Paskaitoje 
bus nagrinėjama mūsų spau
dos kryptis bei ateities per
spektyvos.

Sekmadienį, lapkričio 
29 d., 3:30 val.p.p. VIL
NIAUS DIENOS renginyje 
B.Kemežaitė skaitys pa
skaitų "Nesibaigianti kova 
dėl Vilniaus".

B. Kemežaite lietuviš
koje išeivijos spaudoje rašė 
įvairiais mūsų veiklų lie
čiančiais klausimais. Ji daž
nai pasisako prieš glaudes
nį bendradarbiavimų su da
bartiniais Lietuvos okupan
tais bei jos komunistine 
valdžia. Jos straipsniai 
spausdinami Laisvoje Lie
tuvoje, Dirvoje, Sandaroje, 
Lietuvių Dienose, Akiračiuo
se, Tėviškės Žiburiuose ir 
kt.

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS I 

JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU >
ATEIję l LIETUVIU A,A. (Alcoholics Anonymous) 1 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ |
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE. 1
(Skersai gatves nuo pensininku rūmų. 1610 fi 
Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 val» v.C

SKAMBINKITE Tel.: 487-5591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

• Staiga mirė LN tarnau
tojas Aleksandras GASPA
RAS, 37 m., kuris dirbdavo 
LN šeštadieniais ir sekma
dieniais.

• LIETUVIŲ NAMU 35-ME- 
ČIO BALIUN, lapkričio 7 
d.,šeštadienį,6 val.v.bilietus 
galima gauti iš anksto LN 
raštinėje ir pas platintojus.

Lietuvių Namai savo 
veikla užsitarnavo didelės 
mūsų visų pagarbos ir pa
minėjimo. Ta proga rengia
mas KONCERTAS bus ne
paprastas, nes jį atliks Los 
Angeles Vyrų Kvartetas 
su muz. R.Apeikyte. Šo
kiams gros "Les & Music 
Masters", gerų vakarienę 
su vynu pagamina B. Stanu
lienė ir V. Birštonas.

Rengėjai laukia visų.

• LIETUVIŲ NAMŲ Valdy
ba užleido Kanados Lietu
vių Jaunimo Sųjungai ad
ministruoti LN drabužinę 
iki šių metų pabaigos. Vi
sas gautas pelnas bus ski
riamas padengti kelionės 
išlaidas į Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sųjuhgos Kongresą 
Australijoje.

KLJS kviečia atsilanky
ti visus iš toli ir arti į 
jų rengiamus šokius "Aust
ralija Laukia" lapkričio 7 
d., LN Vytauto Didžiojo 
Menėje, Lietuvių Namuose.
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Kanados Lietuviu Bendruomenės Kultūros Taryba su savo p —ku 1962 m. Sėdi: 
Regina Siniūtė, p —kas J. Borevičius, SJ, dr. Ilona Gražytė. Stovi: Jonas Luko
ševičius, Henrikas Nagys, Vytautas A. Jonynas.

KUN. JONO BOREVICIAUS, SJ KUNIGYSTES 
50 METŲ SUKAKTIS

Vlenlntell* lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

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

AKTYVAI PER 26 MILIJONUS DOLERIŲ 
IMAME UŽ: 

nekiln. turto pa*k. 11% 
asmenines paskalas 12.50% 
Nemokamas pilnas Čekiu 
patarnavimas
Nemokoma nariu gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $ 2.000
Nemokama asm. paskolą 
drauda iki $25.000

? MOKAME UŽ:

’ indėlius (P.C.A.)..............
'■ santaupas.......................5

kasdienines palūkanas 
už santaupas.......
term, indėlius 1 m. 
term. Indėlius 3 m. 
reg. pensijų fondo 
90 dienų indėlius.. 
(minimum $5.000) 
Reg. pensijų 1 m.

.25%
5 0%

10 % 
„6.50% 

8.25%

8.5%

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, 
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 įnėn. šeštadieniais uždaryta.

antradieniais ir ketvirtadieniais-

Kun. Jonas Borevičius, SJ.
Š.m. spalio mėn. 25 d. Chicagoje buvo paminėta 

kun. JONO BOREVIČ1AUS, SJ.,kunigystės, o kartu ir vi
suomeninės veiklos sukaktis.

Gimė Alytuje 1906 m. gruodžio 6 d. Ten mokėsi 
pradžios mokykloje ir gimnazijoje. 1925 
zuitų ordiną. Filosofijos studijas baigė Olandijoje, ten 
pat ir teologijos mokslus. Studijas gilino ir plėtė Vokieti
jos Muensterio ir Belgijos Liuveno universitetuose. Kuni
gu įšventintas 1937 m.

MINĖJO KOMPOZITORIAUS STASIO ŠIMKAUS 
GIMIMO ŠIMTMETĮ

Reikia pasidžiaugti, kad mūsų išeivijos sostinėje 
-Chicagoje sąžiningai prisimenamos svarbiosios asmeny
bės mūsų kultūroje ir jų sukaktys nepraeina negirdomis. 
Š.m. spalio 4 d. JAUNIMO CENTRE vyko Lietuvių Ra
dijo programos MARGUTIS rengtas kompozitoriaus Stasio 
Šimkaus gimimo šimtmečio paminėjimas. Prelegentais 
buvo Stasys Santvaras ir Loreta Venclauskienė. Koncer
tinę dalį atliko pianistas Manigirdas Motekaitis, daini
ninkai 
Brazis 
jamas

Audronė Gaižiūnienė, Roma Mastienė, 
ir Algis Valiūnas, DAINAVOS Ansamblis,

Emiijos Sakadolskienės.

Algirdas 
diriguo-

Stasys ŠIMKUS gyveno Amerikoje 1915-20 ir 1927 
-28 m., draugavo su MARGUČIO Radijo valandėlės stei
gėju Antanu VANAGAIČIU. Kaip žinoma, Stasys ŠIM
KUS, temperamentinga asmenybė, ne tik pats kure, bet 
išvažinėjo Lietuvą rinkdamas lietuvių liaudies dainų melo
dijas, kurių užrašė apie 2.000 ir atidavė Lietuvos Tauto
sakos Archyvui. Jis 1934 m. taip pat vadovavo įsteigtą
ją! Liaudies Melodijoms Rinkti Komisijai. Jo kūryba taip 
pat paremta liaudies melodijomis. Jis pirmasis harmoni
zavo liaudies dainas mišriems chorams, kurios netrukus 
išpopuliarėjo visame krašte. Apskaičiuojama, kad St.Šim
kus yra parašęs harmonizuotų liaudies dainų chorams 
ir solo apie 200 ir originalių dainų sojo ir chorams dau
giau kaip 50. jis /yra sukūręs instrumentinės muzikos. 
Vienas iš didžiausių kūrinių- opera PAGIRĖNAI, kuriai

VMLYKIA
SPEClALVBįsi

m. įstojo į jė-

tremtinių

Chicagoje 
ėjo įvai- 
su studen-

St. Santvaras.

KAIRĖJE -

Komp.Stasio Šimkaus gi - 
mimo šimtmečio minėjimo 
koncertinės dalies atlikėjai:

Manigirdas Motekaitis, E- 
milija Sakadolskienė, Algis 
Valiūnas, Audronė Gaižiū
nienė, Algirdas Brazis, Ro
ma Mastienė ir m 
rengėjas, 
MARGUČIO Radijo 
mos vedėjas Petras 
Petrutis.

Nuotr Jono Tamulaičio

Jaunesnes kartos

inėjimo

progra-

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

495-900 AVENUE* LaSalte
365-11 43

7661 A CENTRALE* LaSalle
365-7146

2955 ALLARD* Ville Emard
766-2067

1987. XI.5

muzikolo- 
St.Šimkaus 
St.Šimkaus

St.Šimkaus 
"Atsisveikinimas su 

išsaukė tokias publikos katutes, kad buvo pa- 
plojimų. 
jubilie-

libretą parašė
gė Loreta Venclauskienė išsamiai apibudino 
kūrybą, o Stasys Santvaras įdomiai perdavė 
asmenybės bruožus.

įdomus koncertas ir pabaigoje atlikta 
chorui ir trims solistams kantata 
Tėvyne1
dainuota bisui "Vienas žodis ne šneka" ir daugelį 
MARGUČIO Vedėjui- Petrui Petručiui už tokio 
jaus atšventimą.

Būtų labai reikalinga, kad tokių įdomių 
tekstai, užrašyti juostelėse, galėtų pasiekti kitus 
telkinius, jas užsisakant kad ir išnuomavimui. Ne visos 
kolonijos pajėgios surengti 
mus, tuo labiau pasikviesti

panašiomis progomis 
paskaitininkų.

• CHICAGOS JAUNIMO 
ATSTOVAI, kurie jau išrink
ti vykti į Jaunimo Kongre
są Australijoje, pradėjo 
rinkti aukas Kongresui Jau
nimo Centro kavinėje ir 
aplankydami lietuvius jų 
namuose su informacijomis.

• Karoliui MILKOVAIČIUI 
ir jo žmonai išsikeliant gy
venti į Kaliforniją, buvo 
surengtos išleistuvės. Jis 
ilgus metus vadovavo šau
liams, redagavo leidinį"Pen- 
sininkas" ir organizavo VA
SARIO 16 GIMNAZIJAI šal

paskaitŲ 
lietuvių.

minėj!-

pą, talkininkavo Jaunimo 
Centrui.

Susilaukęs daug padėkos 
žodžių ir pagerbimo , K. 
Milkovaitis visiems padėko
jo ir pažadėjo nenutraukti 
ryšių.

Išleistuves pravedė B. 
Jasaitienė. Su apgailesta
vimu buvo atsisveikinta 
šiltoje, labai nuoširdžioje 
nuotaikoje.

• CHICAGOS AUKŠTESNIO
SIOS LITUANISTINES MO
KYKLOS tradicinis RU-

Su jaunimu dirbo Talline- Estijoje 1932-34 m., 
ten ir mokytojavo. Vokiečių okupacijos metais 1941-44 
gyveno Šiauliuose. Pasitraukęs iš Lietuvos, atvyko į 
Šveicariją, kur 1945-46 m. buvo Lietuvių tremtinių ko
miteto pirmininku, kapelionu ir Tarptautinės 
švietimo komisijos narys.

į Amerikos kontinentą atvyko 1946 m. 
įsteigė Lietuvių Jėzuitų Namus ir vienuolyne 
rias pareigas. įsitraukė į visuomeninę veiklą
tais ateitininkais, ėjo įvairias pareigas Lietuvių Bendruo
menėje, veikė šaulių organizacijoje. Nesvetima buvo jam 
ir plunksna - bendradarbiavo įvairiuose laikraščiuose,radi
jo programose, dalyvavo minėjimuose, suvažiavimuose.

Kanadoje buvo Montrealio Aušros Vartų Parapijos 
klebonu 1957-1963 m. Prisidėjo prie Montrealio kolonijos 
kultūrinio gyvenimo. Vienu metu buvo Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Valdybos Kultūros Tarybos pirmininku.Kun. 
J. Borevičius, SJ., yra Lietuvių Šaulių Sąjungos tremtyje 
vyriausias kapelionas.

Šviesiai prisimindami solenizantą, Montrealio lietu
viai linki Jam Ilgiausių Metų.

Chicagoje kun. Jono Borevičiaus pagerbimo komi
tetui vadovavo Karolis Milkovaitis. Tėvų Jėzuitų Koply
čioje iškilmingas pamaldas laikė vysk. V. Brizgys, pa
mokslą pasakė kun. dr. Pranas Garšva, MIC, giedojo 
solistai Margarita ir Vaclovas Momkai, vargonavo muz. 
Darius Lapinskas.

Akademijai- Vakarienei vadovavo sol.Stasys Baras, 
žodį tarė dr. Petras Kisielius.

Meninę programą atliko sol. Jonas Vaznelis ir 
muz. Darius Lapinskas.

Sukaktuvininką, meno mėgėją sveikino žodžiu ir 
raštu eilė organizacijų ir pavienių asmenų.

Pagerbimo pabaigoje kun. J.Borevičius SJ., tarė,, 
visiems gražų .padėkos žodį. .' ■’-r

DENS BALIUS bus lapkri
čio 14 d., Jaunimo Centre.

1987-88 m. Tėvų Komi
tetą sudaro Violeta Paulie- 
nė - pirmininkė, Gražina 
Karaitienė- iždininkė, Aud-

ronė Užgirienė- sekretorė, 
Raminta Lapšienė, Liudas 
Šmulkštys, Danguolė Biels
kienė - nariai.

Komitetas kviečia visus 
atsilankyti į ruošiamų balių.

GUY ®
RICHARD
ROOFER----- COU VREIIR

7725 George LaSalle

• LAIKU ATSIUNTĘ PEENUMERATĄ - NEAPSUNKINA - 
TE SAVĘS IR PALENGVINATE MŪSŲ DARBĄ. AČIŪ. ”NL’

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I 

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

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka sgliningai i r pri ei narnami s k ainomi s.
Stogo dengimui ar taisymui skambinkite : 364-1470

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

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

Tol. S33-3U1
7 psl.

/



montreal
• LIETUVOS KARIUOME
NĖS ATSTEIGIMO PAMINĖ
JIME meninę programą at
liks Vyry Choras, akompa
nuojant komp. Aleksandrui 
Stankevičiui.

Minėjimas vyks AV Pa
rapijos salėje, lapkričio 
men. 22 d., po pamaldų.

• KONSTANCIJA JASUTIE- 
NE Tautos Fondui paaukojo 
$ 100.
Nuoširdus AČIŪ.

Tautos Fondo Atstovybė 
Montrealyje

• Seselė Margarita BAREI
KAITĖ išvyko į Torontą, 
tad į Montrealį atvyko Se
selė Natalija GUŽEVIČIŪ- 
TĖ.

• AV KIOSKE, kurį tvarko 
J.Šiaučiulis, galima gauti 
Kalėdinių atvirukų ir įvai
rių knygų bei plokštelių, 
tinkamų dovanoms.

• MONTREALIO GINTARO 
ANSAMBLIS šiuo metu su
sideda iš dviejų grupių: ve
teranų, kuriems vadovauja 
Kristina GUSTAINIENĖ- 
KL1ČIŪTĖ ir Linas STAŠ
KEVIČIUS ir studentų gru
pė, vadovaujama Silvijos 
STAŠKEVIČIENĖS.

Repeticijos vyksta sek
madieniais AV Parapijos 
salėje studentams 12 vai.,

suvažiavimo atidarymas, K LB

suvažiavimas

12:30 v.p.p.

Lapkričio 14 d. šeštadienį 

nuo 9 v.r. iki 4:30 v. p.p.

$:30 v.p.p.

Lapkričio 15 d., sekmadienį 

nuo 10 v.r. iki 12 v.p.p.

į y 1987 m. lapkričio' 14-15 d.d. Lietuvių Namuose Toronte įvyks

$4 KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENĖS
XlH-sis Krašto Tarybos

Registracija, 
krašto valdybos, apylinkių ir kiti pranešimai, 

diskusijos tema "Ryšiai su kraštu", kuriom 

įžangą padarys dr. Petras LUKOŠEVIČIUS. 

Disidento, neseniai atvykusio iš Lietuvos 

VYTAUTO SKUODŽIO žodis 

Vakarienė
Tąsa diskusijų "Ryšiai su kraštu", kiti suva

žiavimo reikalai, nutarimų svarstymas ir pri - 

ėmimas, uždarymas.
Visuomenė kviečiama dalyvauti. Registracijos kaina asmeniui $25.00 

(įskaitant pietus ir vakarienę). Prašome užsiregistruoti iš anksto, paskambinant 
į KLB raštinę (416)-533-3292. KLB Krašto Valdyba

o veteranams 6 vai.vakaro.
Tikimasi, kad netrukus 

bus galima repetuoti ir su 
Gintarėliais - jauniausiais 
šio Ansamblio nariais.

• Sol. Gina ČAPKAUSKIE- 
NĖ sugrįžo iš Premijų įtei
kimo šventės New York'e, 
Kultūros Židinyje. Premijas 
skirtas Lietuvių Fondo, į- 
teikė rašytojams Česlovui 
Grincevičiui, Paului Jurkui

ir Antanui Vaičiulaičiui.
Solistė atliko tas proga 

dainų rečitalį, padainuoda
ma 17 lietuvių liaudies ir 
lietuvių kompozitorių dainų, 
akompanuojant W. Smiddy.

• RŪTOS KLUBO BAZA- 
RAS praėjo kaip visada

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

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-įa

VISI BANKINIAI' PATARNAVIMAI
AKTYVAI virs $ 23,000,000 REZERVAS virš $ 750,000,

MOKA UŽ:
TAUPYMO -special .. 
TAUPYMO - s v Gyv, dr. 
TAUPYMO- kasdieninės 
EINAMOS ....................
R RSP ir R R I F term........
RRSP ir RRIF taup........

UŽ:
ASMENINĖS nuo 1 1%

CERTIFIKATUS ... 9/2% 
TERM. INDĖLIUS:

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

8/2% 
7%% 
7'4% 

. 7’/4% 

.7 %

5/2 % 
5’/4 % 
5 % 
4/2%. 
9/2%
6/2%

IMA
NEK1LN. TURTO nuo 1 1%

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA “LITE

KASOS VALANDOS

1475 De Seve Rosemont Sv. Kazimiero

Pirm. Antr. Treč. 9:00-3.00
Ketvirtadieniais 12:00-8:00 
Penktadieniais 10:00 — 6:00 
Sekmadieniais 10:30 - 12:30

4:00- 8:00 --------- ■"
2:00-6:00
------------ 10:30-12:30

Vasaros sezono laiku nuo GEGUŽĖS 15 d. iki SPALIO 15 d.
SEKMADIENIAIS “LITAS” bus uždarytas

RESTORANAS KOSCHS
Specialybe - “BROCHETTERIE“ - 

RECEPTION HALL, tinkama banketams, vedyboms

"NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS" SAVAITRAŠČIO 
SPAUDOS BALIUJE TORONTE METU AUKOJO 
"NL":

$ 200,- Toronto Lietuvių Namai ( ir žymiai suma
žino nuomos patalpas);

$ 300,- B. Narbutas; $ 200,- O. Delkus; $ 150,- 
J. Paškevičius; po $100,- V. Jonaitis, V. Verikaitis, L. 
Adomavičius; po $ 50,- V.Dagilis, J. Lelis; $ 45,- J. 
Karka; po $ 20,- V. J akelaitis, V. Vaičiūnas; $ 14,- H. 
Lapas; $ 10,- E. Juknienė; po $ 5,- S. Puterienė, H. 
Šiaurys.

VISIEMS - nuoširdi padėka. "NL"

geroje nuotaikoje ir pelnin
gai. Buvo atsilankę nemaža 
ir kitataučių. DĖMESIO DEŠRŲ MĖGĖJAMS!

Šviežios ir rūkytos dešros. Norintieji prašomi |
skambinti iš anksto. B. Jazokas, Tel.: 365-9366. f 

ir A. Gudas, Tel.: 769-9902. |
X2X» =XE)M<2>*>

HONEY FOR SALE ’

Direct from the Beekeeper. $ 
Delivery could be arranged too I 

627-1328.

ir kitiems susibūrimams. įVAIRŪS GĖRIMAI

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

Rezervacijai skambinti: 768-2707 arba 768-9198.

MONTREALIO VAIKŲ 
LIGONINĖ SKELBIA VAJŲ

Lapkričio mėn. 1-15 
d.d.Montrealio Vaikų Ligo
ninė (ji priklauso McGill 
Universitetui. Joje dirba 
dr. Alainas Pavilanis) skel
bia Vajų, vadinamą TINY 
TIM, norėdama sukaupti 
300.000 dol. Vajaus paja
mos naudojamos padengti 
išlaidoms tų aptarnavimų, 
.kurių neapmoka provincinė 
.valdžia, draudimo agentū
ros ar ligoninės biudžetas.

Šio Vajaus dėka ligoninė 
palengvina jauniesiems li
goniams ir jų šeimoms bu
vimą ligoninėje ir toliau 
parūpina nemokamai tele
vizijos aparatus prie lovų, 
knygas, žaidimus ir žaislus. 
TINY TIM Vajaus dėka bu
vo paremta daugelis šeimų 
esančių nepaprastai sunkio
se aplinkybėse. Buvo už
mokėta už vaistus, akinius, 
apdegirnui gydyti tvarsčius,

Dr. Jonas MALISKA 
ir

Dr. Michel WINN 
D.D.S.

DANTŲ GYDYTOJAI-CHIRURGAI 
1440 St. Catharine St. W. Suite 600. 
Montreal. P.Q. H3G 1S5

Tel. Bus: 866-8235 
Nomy 761—4675

perukus vėžio liga sergan
tiems, už maistą, apgyven
dinimą ir už specialius 
protezus. TINY TIM Vajus 
taip pat apmoka už šokio, 
muzikos ir mankštos tera
pijas, kurios neįeina į ligo
ninės biudžetą.

MVLigoninės tarnyba 
prašo ir toliau paremti Va
jų. Aukos yra atleidžiamos 
nuo mokesčių. Čekius siųs
ti: The Montreal Children's 
Hospital, c/o The TINY 
TIM FUND
2300 Dorchester Str.West, 
Montreal,Que.,H3H 2R5

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 B&RARD, 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 Salle, 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 1143, Sun Life Building 

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

8 psi.

ENTREPRENEUR ELECTRICAL 
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 COSTĄ, Tel.: 733-9878

• GSteaux • Biscuits
• GJteaux au fromage
• Pam • Cat ė
• Meilleurs beignes

(Ponchki)

WAWELLENKŲ CUKRAINĖ
• įvairus pyrogaičial
• Spurgos
• Sausainiai
• Aguoniniai ir kitokie 

pyrag ai

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.

Kailių Siuvėjas
767-6183 dobor pakeistas į : 288-9646

• Taisau ir remodellaoja
o Slave ir parduodu

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

TONY
P H OTO 
STUDIO

PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL 
MARIAGE - WEDDINGS

5220 Queen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

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

Dodge Chrysler 
Camions Dodge Trucks

Member

Foto M.L.S.

SISTEMA

LASALLE 
AUTOMOBILE INC.

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

1050 Lapierre
366-7818 coin La Vėrendrye

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

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS Tel L?: JSlSJ
C« I*

GAISRAS * AUTOMOBILI AI * ATSAKOMYBĖ * GYVYBE

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

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 1’1'3 Tel.: 481- 03 11

MONTREAL ENTERPRISES Regd
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

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

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

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS & COTE REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TRAILS QUEBEC SIDINGS ITT
ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI AUUMINIJUM , PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS. <
SAVININKAS: John OSKOWICZ 

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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