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TARPTAUTINĖ ORGANIZA
CIJA PUOLA KANADOS 
PREKYBINĘ POLITIKĄ 

GATT (General Agree
ment on Tarifs and Trade), 
tarptautinė 
sekanti ir 
tarptautinę 
skelbė savo nutarimą, kad 
Kanada nevienodai traktuo
janti alkoholinių gėrimų 
pardavimą ir įkainavimą. 
Nurodoma, kad Kanada 
turėtų: 1) panaikinti nuo
status, pagal kuriuos reika
laujama, kad būtų gamina
mi alkoholiniai gėrimai to
se provincijose, kur jie 
pardavinėjami; 2) panaikin
ti suvaržymus, kiek užsie
nyje gaminamų gėrimų ga
lima pardavinėti; 3) panai
kinti diskriminuojančią 
taktiką,^ savavališkai pake
liant užsieninių gėrimų kai
nas; 4) panaikinti reikala
vimą, kad tiktai Kanadoje 
užaugintos vynuogės būtų 
naudojamos vietinių vynų 
gamybai.

organizacija, 
kontroliuojanti 
prekybą, pa-

Jeigu tie reikalavimai 
būtų įgyvendinti, Kanadoje 
tose pramonėse dirbantieji 
tūkstančiai darbininkų pra
rastų darbą. Prieš pat 
laikraščio išleidimą, GATT 
paskelbė dar vieną dekretą, 
pliekiantį Kanados žvejy
bos ir žuvų apdirbimo pra
monę. Anot GATT, Kanada 
esanti įvedusi nepriimtinus 
eksporto suvaržymus iš 
Vakarų Kanados (t.y., Bri
tų Kolumbijos provincijos) 
išvežamoms šviežioms 
silkėms ir lašišoms (salmon). 
Kanada reikalauja, kad 
visa šviežia žuvis išveža
ma iš Kanados, turi būti 
išvalyta ir paruošta Kana
dos žuvų paruošimo įmonė
se. Jei paklausytų Kanada 
šio nuosprendžio, tai ir 
tūkstančiai žuvų įmonių 
darbininkų Kanadoje pra
rastų savo darbą. Verta 
pažymėti, kad Kanadą ap
skundė šiai tarptautinei 
komisijai JAV vyriausybė, 
o tačiau ir JAV-ėse yra 
įvesti labai panašūs suvar
žymai žuvų pramonėje.

Iš šalies žiūrint, neat
rodo, kad toks JAV elge
sys padės kanadiečius 
įtikinti, jog reikia išskėsto
mis rankomis priimti lais
vesnę prekybą su JAV.

OLIMPINIS FAKELAS 
PRADĖJO KELIONĘ 
I CALGARY

Š.m. lapkričio 17-tos 
dienos rytą olimpinės ug
nies fakelas iš Signal Hill 
(ties St. John's, Newfound
land' o sostinė) pradėjo 
savo kelionę į šių metų 
pasaulinės Žiemos olimpia
dos vietovę - Calgary 
miestą. Ugnį uždegė dieną 
prieš tai Graikijoje, panau
dojant saulės spindulių 
karštį. Graikų bėgikai, 
apie 4 svarus sveriantį fa
kelą, tuojau atnešė į Atėnų 
aerodromą ir jis buvo 
Kanados lėktuvu atskaidin- 
tas į Newfoundland'ą.

nešė tos 
bėgikas 

m.vyras,

Pirmąjį kilometrą 
provincijos buvęs 
Ferd Hayward, 76 
kartu su Kanados garsiąja 
dailiojo čiuožimo ilgamete 
čempione Barbara Ann 
Scott-King.

Olimpinio fakelo neši
mas yra senųjų graikų 
olimpiadų tradicija, kuri 
buvo atgaivinta prieš 1936 
metais įvykusią olimpiadą 
Berlyne, 
fakelas 
rekordinę 
18000 km. ir bus 
bėgikų, skraidinamas lėktu
vu, vežamas sniegmobiliu, 
rogėmis, traukiamas šunų, 
slidininkų, žmonių, negalin
čių valdyti kojas, elektrinė
se kėdėse ir 1.1. Gabens jį 
net 7000 asmenų.

Olimpiada Calgary prasi
dės l'P ų metų vasario 
mėn. 13 dieną. Joje užsira
šė dalyvauti virš 2600 
sportininkų iš 60 įvairių 
valstybių.

dalyva vo
Kanac los

LAI DZIVO LATVIJĄ
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Tačiau olimpinis 
šį kartą keliaus 

distanciją - 
nešamas

QUEBEC’ O SEPARATISTAI 
STIPRĖJA?

Mirus Renė Levesque, 
Parti Quebecois steigėjui, 
ir pasitraukus iš tos 
partijos vado pareigų Pier
re-Mare Johnson, atrodė, 
kad partija pergyvena nebe
atitaisomą krizę. Tačiau, 
kaip viešosios nuomonės 
apklausinėjimų įstaigos pra
neša, šiuo metu pekistai 
turi lygų populiarumo 
procentą su liberalais. Smu
ko tik provincijos NDP ša
lininkų skaičius, nors anks
čiau buvo žinoma, kad 
daugelis buvusių pekistų 
simpatizavo NDP. Kaip at
rodo, į vadus kombinuoja 
apsukrus ir gudrus, buvęs 
Levesque dešinioji ranka, 
Jacques Parizeau. Jis, kaip 
tvirtina provincijos spauda, 
intrigavo ir siundė prieš 
Johnson' ą, šio nuosaikia 
linija nepatenkintus radika 
liuosius pekistus ir taip pa
mažėle, pasinaudodamas 
poeto ir radikalaus pekisto 
Gerald Godin burna, "išėdė" 
iš vado vietos Johnson'ą. 
Naujo vado rinkimai įvyks 
kitų metų birželio mėnesį.

Jeigu jaunieji pekistai 
nesugebės užkirsti kelio, 
beveik niekas neabejoja, 
kad vadu bus išrinktas 
Parizeau, jeigu jis tiktai 
kandidatuos. Tai reikštų, 
kad vėl bus reikalaujama, 
jog Quebec' o provincija 
turėtų atskirą centrinį 
banką, spausdintų savo 
valiutą, turėtų savo amba
sadas ir savo atstovą Jung
tinėse Tautose. Kitaip 
tariant, taptų nepriklauso - 
ma valstybe. Šiuo metu 
nedaug kvebekiečių taip 
galvoja, bet šios provinci
jos rinkėjai iškrėtė' Kana
dai visokių netikėtų pokštų, 
nes jų nusistatymai svyruo
ja nuo kiekvieno stipresnio 
politinio vėjo.

INDĖNAI MELDĖSI UI Ž 
SAVUOSIUS

Pirmą kartą Atmini mo 
Dienos (Remembrar ice 
Day) iškilmėse 
Prancūzijoje ir
indėnų delegacija. 15 Ka na- 
dos indėnų atliko sa ve 
tradicinius ritualus, skirt us 
mirusiems Dieppe karių 1 <a- 
pinėse, kur ilsisi šimt ai 
žuvusių Antro pasaulin io 
karo metu įvykdytojo bar i- 
domojo išsikėlimo Europe >s 
kontinentan metu. Kai p 
žinia, tą bandomąjį išsikė - 
limą 
nesekme, 
vieni 
tarpe būta 
čiaus 
kurie 
prisimenami.
LIBERALAI STIPRĖJA

Pats paskutinysis Gallup 
viešosios nuomonės tyrimo 
biuro pravestas Kanados 
piliečių apklausinėjimas ro
do, kad NDP populiarumas 
ėmė o liberalu - ir

Taigi,
beralai laimėjo 2% ir 
taip pat laimėjo 2%. Neap 
sisprendusių - 25%

pasibaigusį tragisk. a 
vykdė beveil < 

kanadiečiai kariai. Ji 4 
’ i nemažo skai-- 

Kanados indėnų., 
atskirai retai būdavę»

ėmė* .K/iLkli, o liberalų - 
kilti. Š.m. lapkričio 4-7 d.d 
rezultai tokie: Liberalai — 
40%, NDP - 33% ir Progre
syvieji konservatoriai - 25%

Laisvojo 
pasaulio 
latvių 
dainininkai 
rikiuojasi 
eisenai 
Toronte

NDP prarado 5%, Li- 
PC

Foto L. Niedre.
JONAS PROTUSEVIČIUS ATLEIDŽIAMAS IŠ DARBO

Buvęs politkalinys, baigęs ekonomijos fakultetą 
ir Vilniuje dirbąs ekonomistu JONAS PROTUSEVIČIUS

• Gauta žinia, kad mirė ok upuotos Lietuvos Komunistų 
Partijos Centro Komiteto pir masis sekretorius P.GRIŠKE
VIČIUS. Neaišku, kas bus pas skirtas jo vieton.
KLJS DĖKOJA <»

Kanados Lietuvių Jauiiimo Sąjunga labai dėkoja 
visiems, kurie aukojo 6-tajam i Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresui Australijoje paremi :i.

Smagu paminėti, kad tiek pavieniai asmenys, o 
ypač mūsų organizuoti vienet ai,buvo labai dosnūs. Kana
dos atstovų kelionei jau sūri: nkta suma. Dar reikėtų pa
remti Pietų Amerikos ir kai 1 tūrių Europos kraštų jaunuo
lius. Jiems buvo tai žadėta ir jie ruošiasi kelionei.

Prašytume tų, kurie d ar neprisidė- 
j o prie šio vajaus, tai greiitu laiku padaryti. Trūksta 
apie $ 10.000. Čekius rašyti KANADOS LIETUVIŲ JAU
NIMO SĄJUNGA, 1011 College St..Toronto, Ont. M6H 
1A8. Mokesčių (income tax) pakvitavimai išduodami už 
sumą virš 15 dolerių. KLJ! 5 Lėšų Telkimo Komitetas 
PRANEŠA LIETUVIU INFORMACIJC »S CENTRAS
SĄŽINĖS KALINYS POVILAS I PEČELIŪNAS GRįŽO 
į VILNIŲ

Sąžinės kalinys POVILMS PEČELIŪNAS grįžo į 
Vilnių spalio 26 dieną, atlikęs: bausmę už anti-sovietinę 
agitaciją ir propagandą,- praneša Lietuvių Informacijos 
Centras.

Jis buvo 1980 m. gruodi Ho 22 nuteistas 3 metais 
griežto režimo lageriu ir 5 r netams tremties kartu su 
prof. Vytautu Skuodžiu ir Gincautu Iešmantu už bendra
darbiavimą pogrindžio spaudoje.

1928 m.gimęs Pečeliūnas:, Vilniaus vidurinės mo
kyklos lietuvių kalbos ir literat ūros dėstytojas, buvo kal
tinamas "parašęs eilę straipsnių , kurie pateko į PER
SPEKTYVAS, šmeižęs tarybinę? santvarką, viename jų 
liaupsinęs psichinio ligonio R.K alantos poelgį, kaip pro
testą rpieš Žmogaus Teisių ir laisvių pažeidimą, tarybi
nėje Lietuvoje..." Pečeliūnas tai p pat buvo sovietų kalti
namas ALMA MATER leidinio r edagavimu".

Anot Vilniaus Aukščiausk >jo Teismo, Pečeliūno, 
Skuodžio ir Iešmanto veikla "ve rtinama kaip antitarybinė, 
pakertanti tarybinės santvarko. s pagrindus, šmeižikiška, 
nes kaltinamieji šmeižikiškai tviirtina, kad tarybinėje Lie
tuvoje tariamai nėra demokratii nių laisvių, Lietuva taria
mai okupuota, tarybų valdžia yra fašistinio pobūdžio, 
siekianti morališkai ir fiziškai s unaikinti Pabaltijo tautas 
Visi kaltinamieji laikomi valstyl biniais nusikaltėliais, tei
giama, kad jie turėjo nusikalsta mus ryšius su JAV ’reak
cingaisiais' emigrantų sluoksnia i s ir perdavė savo kūri
nius į užsienio spaudą ir radiją”.

Sausio mėn. KGB prokuroras iš Maskvos gundė 
Povilą Pečeliūną parašyti pažaMą neįžeidinėti sovietinių 
įstatymų. Pečeliūnas atsisakė, nurodydamas, kad sovietai 
kreipiasi ne tuo adresu. Jis siūlė kreiptis į tuos, kurie 
laužo įstatymus, o ne į jį. Peižel iūnas argumentavo, kad 
amnestija gali būti taikoma tik nusikaltėliams, o jis nė
ra nusikaltėlis. Jis siūlė patraukti baudžiamojon atsako
mybėn tuos, kurie organizavo susidorojimus su juo ir ki
tais sąžinės kaliniais.

yra varomas iš darbo už dalyvavimą rugpjūčio mėn.23 
d.demonstracijoje Vilniuje. (Kaip žinome, toji demonstra
cija prisiminė Stalino-Hitlerio bendradarbiavimą ir slaptą 
susitarimą pasidalinti Pabaltijo kraštais).

Protusevičius buvo darbovieteje tris kartus u ž 
akių teisiamas už dalyvavimą rugpjūčio 23 d.demons- 
tracijoje. Spalio 1-2 d.d., kai vyko darbuotojų atestavi
mas, Protusevičius nebuvo peratestuotas. Jam darbovietė
je pareiškė, kad jis dirbs tik du mėnesius. Tokiu privers
tiniu būdu bando jį išmesti iš darbo. Pažymėtina, kad 
Protusevičius tiktai buvo demonstracijoje, bet ten nė 
vieno žodžio nepratarė.

Jis parašė laišką laikraščiui "Vakarinės Naujienos" 
kuris skleidžia šmeižtus apie taikos demonstracijos daly
vius. Atvirame laiške Protusevičius klausia, kodėl darbo
vietėje, jam nedalyvaujant, buvo svarstomas jo atvejis. 
Klausė, kaip tai yra suderinama su skelbiama demokra
tija? Laikraščio redakcija jam pareiškė, kad tokių laišku 
gauna labai daug, bet niekam neskelbia.

Spalio pabaigoje Maskvos Liaudies Pasiekimų Pa
roda J.Protusevičiui atsiuntė medalį, kuriuo yra 
įvertinamas jos pavyzdingas darbas. Darbovietė šio me
dalio jam neįteikė.
KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ŽINIOS
• KANADOS BALTIEČIŲ FEDERACIJA š.m.lapkričio 29 
d. Ottawoje rengia priėmimą- vakarienę 50-čiai metų 
lietuvių Konsulo Kanadoje ir 60 metų latvių ir estų Kon
sulų Kanadoje sukakčiai paminėti. Į minėjimą pakviesti 
visa eilė diplomatinių atstovų, Kanados valdžios ministe- 
rių bei parlamentarų.

Pirmasis lietuvių konsulas Kanadoje, Gerald L.P. 
Grant-Suttie, oficialiai pradėjo eiti pareigas 1937 m. rug
sėjo 16 d.

• Kanados japonai prašo etninių grupių paramos iš
gauti iš Kanados valdžios moralinę bei materialinę kom
pensaciją už jiems padarytą skriaudą II-jo Pasaulinio 
Karo metu, kuomet jie buvo prievarta internuoti Britų 
Kolumbijos miškuose, o jų turtas nusavintas.

Tuo tikslu buvo sušauktas susirinkimas š.m. spalio 
29 d.8 vai.v. Harbord Collegiate patalpose. Šešiolikos 
etninių grupių atstovai pareiškė pritariu japonams.

Lietuvius atstovavo KLB Krašto Valdybos sekreto
rė dr. Marija Arštikaitytė-Uleckienė. Ji paminėjo lietu
vių kančias nuo sovietų-vokiečių okupacijų ir krašto pra
radimo. Todėl ir Kanados japonus jie gerai supranta ir 
labai užjaučia.

Gale susirinkimo buvo visų atstovų pasirašyta re
zoliucija pritarianti japonų teisėtiems reikalavimams ir 
nusiųsta į Ottawą.

® KLB Iždininkas yra gavęs šias aukas:
KLB veiklai - Br. Steponavičius paaukojo $50;
KLB raštinės išlaikymui Hamiltono Apylinkės Val

dyba paskyrė $500;
Kultūros Muziejui paaukojo : Aldona ir Edvardas 

Mačiulaičiai $1.013; Kęstutis Budrevičius $100. AČIŪ.
KLB INF.
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P.S. Bendradarbiu ar korespondentu spausdinamos'mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraičiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuoJiira, gražinami tik 
ii anksto susitarus. Ui skelbimų turinį redakcija arba 
leidykla neatsako.

PRANEŠA

Joint Baltic American Nationa Committee

LATVIA: AMERICA TAKES NOTICE
Washington, DC: On November 9, more than half an 
hour of congressional floor time was alotted to express 
the sense of the Congress with respect to demonstra
tions in Latvia commemorating Latvian Independence 
Day.

In the Senate, U.S.Senator Don Riegle Jr. was joined 
by Majority leader Robert Byrd and Minority Leader 
Robert Dole in introducing S.Con. Res.87. While in the 
House U.S.Representative Doug Bereuter (R-NE) was 
joined by the Baltic Ad Hoc Committees Co-chairmen 
Dennis Hertel (D-MI) and Don Ritter (R-PA) in introdu
cing H.Con. Res. 209.

The current resolution, wich passed unapposed, directed 
the Secretary of State, George Shultz, to inform the 
Soviet government that the United States supports the 
right of the Latvian people to peaceably assemble to 
commemorate important dates in their history. The re
solution also urges the Soviet government to allow Wes
tern media access to Riga on November 18, halt the 
harassment of Latvian human rights groups, release all 
Latvian prisoners of conscience (including Linard Gran
tins and Gunars Astra) and finally, S.Con.Res.87 and 
H.Con.Res.209 request that the President and the Sec
retary of State raise the issues of human rights and 
self-determination, during next United States-Soviet 
summit.

These resolutions come at a time when reports from 
Riga indicate that a full-scale campaign is being waged 
by Soviet authorities in Latvia to block attempts by 
Latvians to participate in their third peaceful demonst
ration agains Soviet oppression and occupation. This 
may be the greatest "non-event" of the year thus pro
ving that "glasnost" is merely a facade.

Penkiolika Metų Lietuvių 
Tautos Gynyboje

LKB KRONIKOS 15 M SUKAKTIES MINĖJIMAS TORONTE

J . Varčius
1987 m. spalio 25 d. Toronte įvyko iškilus Lietuvos 

Katalikų Bažnyčios Kronikos 15 metų sukakties minėji
mas, kurį suruošė Kanados Lietuvių Žurnalistų Sąjunga ir 
Toronto lietuvių vyrų choras "Aras". Minėjimas pradėtas 
Prisikėlimo parapijos šventovėje, kur buvo laikomos Mi
šios už Kronikos leidėjus, persekiojamą Lietuvos katalikų 
Bažnyčią ir žuvusius laisvės kovotojus. Mišias atnašavo 
kun. L. JANUŠKA, giedojo parapijos choras. Mišių aukas 
nešė Gintė DAMUŠYTĖ, Lietuvių katalikų šalpos parei
gūnė, ir St. VARANKA, KLŽ S-gos valdybos sekretorius. 
Mišių atitinkamus skaitinius atliko stud. Z. PRAKAPAITĖ.

3 vai. p.p. Toronto Lietuvių Namuose įvyko pagrindi
nis LKB Kronikos 15 metų sukakties minėjimas, kuriame 
dalyvavo per 40U tautiečių iš Toronto, Hamiltono ir apy
linkių. Programos pranešėjai Z. Prakapaitei pakvietus, 
vadovaujant muz. V. VERIKAIČIUI, publika galingai sudai
navo "Lietuva, brangi". Turiningą invokaciją tarė prel. dr. 
Pr. GAIDA. įvadinę kalbą pasakė KLŽ Sąjungos pirm. J. 
VARANAVIČIUS, prisiminęs Kremliaus komunistų politbiu- 
ro pokario užsimojimus sunakikinti lietuvių tautą pagal 
Suslovo planą - "Lietuva bus, bet lietuvių nebus". Apibū
dino LKB Kromkos atsiradimo priežastis, liepsnose žuvu
sį jaunuolį Romą KALANTĄ, laisvės kovotojus, kuriuos 
minėjimo dalyviai pagerbė tylos minutės susikaupimu.

Paskaitą skaitė Gintė DAMUŠYTĖ,Lietuvių Katalikų Reli
ginės Šalpos reikalų vedėjo pavaduotoja ir Lietuvių Infor
macijos Centro vadovė Brooklyne, su kuria publiką supa
žindino Dainora JUOZAPAVIČIŪTĖ. Prelegentė skaitė 40 
minučių trukusią paskaitą, tema: "Penkiolika metų tiesos 
sargyboje: LKB Kronikos sukaktis". Čia pateikiu skaityto
jams šios įdomios paskaitos santrauką.

* * *
Lietuvių tautos kovose dėl laisvės ir dėl valstybi

nės nepriklausomybės spaudos vaidmuo buvo ir tebėra 
ypatingai reikšmingas. Kronikos leidimo metais stipriai 
pasikeitė Katalikų Bažnyčios Lietuvoje padėtis arba bent 
šios padėties regimybė. Sunku nustatyti, ar šiame pasikei
time Kronika buvo pagrindinis veiksnys, ar ji atspindėjo 
tokius gilesnius pertvarkymus, kurie mums nežinomi.

Ne be pagrindo tvirtinama, kad lietuvių istorijoje 
pogrindžio spaudos laimėjimai buvo dideli, po Pirmojo 
pasaulinio karo Lietuvos nepriklausomybės atstatymo lai- 
2 psl.

Nuotrauka St. Varankos

LKB KRONIKOS 
15 m. MINĖJIME Toronte 
1987 m.spalio 25 d.

Dalis Toronto vyrų choro 
ARAS dainininkų.
Pirmoje eilėje muz. J. Govėdas, 
G.Damušytė, Dainora Juozapavi- 
čiOtė, Zita PakalniSkytė ir muz. 
sol. Vaclovas Verikaiti s,

idpstir
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mėjimą daugiausia nulėmė plunksna., atseit, spaudos veiks
nys. Vėliau, pirmosios sovietų okupacijos metais, mūsų 
tautos rezistencijos pirmosios apraiškos buvo pogrindžio 
spaudos pasirodymas.

Su šeštuoju dešimtmečiu okupuotoje Lietuvoje įvyko 
tam tikras lūžis. Pogrindžio spau<;la, anksčiau skirta tik 
Lietuvos vidaus reikalams, prasiveržė į laisvąjį pasaulį su 
Sibiro tremtinių maldomis - "Marija, gelbėki mus". Lais
vame pasaulyje jos buvo išleistas įvairiomis kalbomis. 
Tai buvo pirmas prasiveržimas, su jaudinęs laisvąjį Vakarų 
pasaulį.

1968 m. prasidėjo naujas, skirtingas rezistencijos laiko
tarpis, kuris atsirado ne tik iš t liūtinių, bet ir iš religi
nių rūpesčių. Jis prasidėjo religinių teisių gynyba sovieti
nio metaliteto rėmuose. Naujoji rezistencijos karta, nuga
lėjusi komunistinio režimo ir sovietinio teroro baimę, 
pažinusi režimo silpnybes, su okupantu pradėjo vesti 
drąsų dialogą. Sekdama rusų tautos disidentines priemo
nes, ji pradėjo eiti legaliu rezistencijos keliu, kuris iš
siplėtė į kovą už žmogaus demokratines laisves. Kunigai 
ir tikintieji pradėjo siųsti komunistų valdžios įstaigoms 
raštiškus protestus dėl vienintelės Lietuvoje išlikusios 
Kaune kunigų seminarijos suvaržymų, Lietuvos katalikų 
Bažnyčios persekiojimo, šventovių uždarymo, kuriuos pa
rėmė savo parašais tūkstančiai tikinčiųjų. Sovietinės val
džios KGB atsakė į tai represijomis ir teroru. Nežiūrint 
persekiojimų, kunigai ir tikintieji slaptai darė pasitarimus 
įsteigti specialų organą, per k urį būtų galima pastoviai 
kelti balsą prieš persekiojimus. To pasėkoje 1972 m. 
kovo 19 d., šv. Juozapo, Bažnyčios globėjo dieną, buvo 
išleistas primasis Kronikos nuyri eris, tartum mažytis Dovy
das atsistojęs prieš milžiną CJalijotą. Redakcija planavo 
geriausiu atveju išleisti dešimtį numerių ir sėsti į kalėji
mą. Tačiau išsipildė Tėvo K; ■ Tolio Garucko pranašystė: 
Dievas laimino pradžią, laimins ir pabaigą. 15-kos metų 
laikotarpyje buvo išleista 73 numeriai, t.y., kiekvienais 
metais apie 5 numeriai.

Kronika stengiasi išlaikyti nuo pat pradžių dalykišką 
informacijos toną, be aistrų apie tikinčiųjų diskriminaciją, 
įstagų ir partijos savivalę, apie praktikuojamą teisų nely
gybę, teisės nuostatų nepaisymą ir kitas negeroves, iš 
skelbiamų faktų per 15 metų išryškėjo, kad Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios padėtis sunkėja: baudžiami kunigai 
piniginėmis baudomis, kalėjimais ir net nužudymais, perse
kiojamas jaunimas, kuris lank.o bažnyčias ir atlieka religi
nius patarnavimus šventovėse.

Slaptai leidžiamos LKB K tonikos okupuotoje Lietuvoje 
konkrečiais įvykių aprašymais parodo žiaurų tikėjimo 
persekiojimą ir didelį persekiojamųjų tikinčiųjų didvyriš
kumą, jų nepaprastą pasiry išimą išlikti tikinčiaisiais ir 
kovoti už tikėjimo laisvę. Kronika skelbia registruotus 
faktus, kaip mokyklose tik imtieji vaikai išjuokiami ir 
baudžiami už religijos mokymąsi, lankymą bažnyčios; 
tėvai - už vaikų religinę praktiką. Kunigai varžomi įvai
riais priešreliginiais nuostat uis, už kurių pažeidimą jie 
baudžiami piniginėmis baudomis ir net slaptais nužudy
mais. Vyskupai priklauso nuo komunistų valdžios pareigū
nų. Kronika rašo apie drąisius kovotojus teismų salėse, 
apie tikinčiųjų raštiškus pro testus su tūkstančiais parašų, 
reikalaujančių grąžinti bažnyčias, kuriose buvo įrengti 
ateistiniai muziejai arba sandėliai.

Šis pogrindžio leidinys, kaip leidėjai išsireiškia, "yra 
tarsi foto aparatas, tiksliai, kiek tai žmogiškomis jėgo
mis sovietinėse sąlygose įmanoma, fiksuojantis faktus". 
Per Kroniką siekiama palengvinti katalikų padėtį Lietuve 
je, suburti dvasiškijos ir pnsauliečių jėgas priešintis tero
rui, pažeidžiančiam žmogaus tieses, ypatingai religines. 
Sovietinio ateizmo ir rusifikacijos siekių fone, ši religinė 
rezistencija tampa tautine, kultūrine, socialine rezisten
cija.

Lygiagrečiai su šia rezistencija kilo ir tautinis pasi
priešinimas sovietinam okupantui, kuris išsiveržė 1972 
metais gegužės men. 14 <!., kai Kauno miesto sodelyje 
jaunuolis Romas Kalanta, apsipylęs degalais ir mirties 
liepsnų apsuptas, garsiai įšaukė: "Laisvės, mano tėvynei 
Lietuvai!" Vyko milžiniškos jaunimo demonstracijos Kauno 
gatvėse, reikalavusios tautinės ir religinės laisvės. Netru
kus pasirodė pogrindžio leidinys "Aušra" ir kiti. Taigi, 
LKB Kronika buvo pirmus lūžis sunkioje okupacijoje, 
lūžis į tautinį susiglaudi nimą, atkaklią kovą už savo 
tautos išsilaisvinimą iš sovietinio okupanto.

LKB Kronikos išsilaikymas 15 metų dabartinėse oku
puotos Lietuvos sąlygose yra tikra stebuklas. Šis primity
viai, mašinraščiu perrašomais leidinys okupuotoje Lietuvo 
je tiesioginiai pasiekia ne daugelį skaitytojų. Tačiau leidė
jams pavyko surasti priemonių pasiųsti originalus per 
griežtai saugomas sienas į Vakarus, kurie pasiekė lietuvių 
išeivių organizacijų centrus.. Be išeivių pagalbos, Kronika 
nebūtų turėjusi tokio pasisekimo ir reikšmės lietuvių 
tautos sargyboje. Gauta Kronika Lietuvių Informacijos 
Centro New Yorke padauginama ir išsiuntinėjama lietuvių 
laikraščiams ir užsienio radijo tarnyboms. Ji radijo bango
mis vėl grįžta į okupuotą Lietuvą. Ne tik Lietuvos gyven

tojai, bet ir KGB saugumiečiai išgirsta per radiją savo 
pavardes, kurie parsekioja ir terorizuoja tikinčiuosius, jų 
vaikus bažnyčiose ir mokyklose. Šie agentai jaudinasi dėl 
šių žinių ir bando pakeisti savo elgesį, pasirinkdami švel
nesnę persekiojimo taktiką.

Kronika perspausdinama ne tik lietuvių išeivių laikraš
čiuose, bet ir atskirais tomais leidžiama Čikagoje. Lietu 
vių Religinė Šalpa New Yorke leidžia atskirais sąsiuvi
niais anglų kalba 6000 tiražu, kurie siunčiami kongresma- 
nams, senatoriams, dvasiškiams, spaudai, bibliotekoms ir 
kitoms organizacijoms. Koenigstein’ e veikiantis Institutum 
Balticum leidžia ir platina Kroniką vokiečių kalboje. 
Spontaniškai pasirodė Kronikų rinkiniai knygose vokiečių, 
ispanų, prancūzų, italų ir anglų kalbomis. Šitie leidiniai 
pareikalauja daug darbo ir dar daugiau išlaidų.

Kol pogrindžio Kronika išsilaikys, tol jos reikšmė bus 
milžiniška ir mūsų tautinėje bei religinėje rezistencijoje 
neįkainojama. Labai svarbu turėti Lietuvos Tylinčios 
Bažnyčios balsą, kuris Čikagos kardinolo Bernardo žo
džiais "skambėtų kaip griaustinis ausyse to pasaulio, 
kuris per dažnai to negirdi". Viešoji opinija yra labai 
svarbus ginklas kovoje su sužvėrėjusiu komunizmu.

G. Damušytė baigdama šią turiningą paskaitą, klausy
tojus supažindino su Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos ir 
Informacijos Centro įstaigos darbais, jų naudojamais kom
piuteriais ir greitu žinių perdavimu. Šiuos darbus atlieka 
penki nuolatiniai ir šeši pagalbiniai tarnautojai. Visos 
išlaidos padengiamos iš surinktų aukų per lietuviškas 
parapijas, susirinkimus ir privačius asmenis.

Šia proga prelegentė padėkojo torontiškiams dr. J. ir 
dr. M. ULECKAMS, kurie asmeniškai įteikė jai stambų 
čekį Kronikai paremti. Religinės Šalpos technologija, 
dirbančių ryžtas kuo geriausiai atlikti pareigas ,ęgzi,s1;upją.. 
nes lietuvių išeivijos rinasinė parama tuos kilnius darbus 
įgalina.'

Po 15 minučių pertraukos, vyko koncertas. Jį atliko 
Toronto lietuvių vyrų choras "Aras", diriguojamas jo 
vadovo Verikaieio, akompanuojamas J. GOVĖDO. Choras, 
kurį sudaro per 40 vyrų daininkų, scenoje pasirodė su 
nauja apranga, kuriai įsigyti buvo gauta Ontario valdžios 
finansinė parama. "Aras" be pertraukos dainavo valandą, 
harmoningai atlikęs patriotinio turinio 9 dainas ir vieną 
6 dainų junginį. Publikai audringai plojant, choras koncer
tą užbaigė savo himnu "Aras".

Padėkos žodį rengėjų vardu pasakė KLŽ Sąjungos 
sekr. Stp. Varanka, papuošęs su savo žmona atlikėjus 
rožių puokštėmis ir žiedais, iškilus minėjimas, užtrukęs 
porą valandų, užbaigtas Lietuvos Himnu. Lietuvių Katali
kų Religinei Šalpai paremti dalyviai suaukojo $7 85.00.

STIPENDIJlį FONDAS
KANADOJE yra A.ir J.KOJELAIČIŲ vardo STI

PENDIJŲ FONDAS,kuris duoda stipendijas iki $2.000,- 
1.500 studentams, lankantiems universitetą, siekiantiems 
mokslo laipsnio ir lankantiems VASARIO 16 GIMNAZIJĄ 
mokiniams. Be to, moka premijas studentams, parašiu
siems profesoriui rašto darbą iš lituanistikos.

Stipendijos ir premijos mokamos ne tik Kanados 
jaunimui, bet ir kitą valstybių. Prašymai stipendijoms 
ir premijoms gauti gali būti paduodami betkada ir jie 
yra svarstomi tuojau.

Prašant stipendiją, reikia nurodyti savo finansinę 
padėtį, pridėti profesoriaus ar universiteto pažymėjimą, 
ką studijuoja ir nurodyti savo lietuvišką veiklą.

Prašymus stipendijoms ir premijoms gauti siųsti: 
KLF A.ir T.Kojelaičių Stipendiją Fondo Komisijai, 1573 
Bloor Str. W.,TORONTO,Ont..Canada M6P 1A6.

L. Tamošauskas

REMKIME KANADOS LIETUVIU FONDA I U V
Iki šiol šis fondas išleido per 350,0(10 dolerių 

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

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

Tapkime žio 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!" .g

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



LKB Kronikos 15 metų sukakties m i nėj im as. To ron to Lietuviu Namuose 1987.10.25, 15 kaitės: Jonas VARANAVIČIUS, 
Kanados Liet. Žurnalistų S—gos pirm., Zita PRAKAP_AITĖ, pranešėja; V. VERIKAlTIS., muzikas, solistas; prel. dr. 
P . GAIDA skaito invokaciją, Dainora JUOZAPAVIČIŪTĖ ir Gintė DAMUSYTĖ, paskaitininke. Nuotr. St. Varankos 

leidžia jem scenoje be "špargalkos" kalbėti, gi čia reži
sūra daug griežtesnė. Kiekvienas kalbėtojas, (išimtis 
nedaroma kandidatui) gauna parašytą tekstą, reikia tik 
jį išmokti skaityti. Šitokia priežiūra apsaugo oratorius 
nuo nusikalbėjimo.

PERSPEKTYVOS Nr. 21
/ Iš Pogrindžio spaudos /

/tęsinys/

8. TARYBINIAI RINKIMAI - PILIEČIŲ MULKINIMAS

Kad tarybinė liaudis "pademonstruotų savo meilę ir 
prisirišimą" komunistų partijos vadams, pastarieji, pegal 
respublikinio centro komiteto paruoštą grafiką, siūlomi 
kiekvienoje apygardoje. Tokių apygardų dirbantieji "krei
piasi" atvirais laiškais, "prašydami" tą ar kitą "nemirtin
gą” veikėją blokiruotis jų apylinkėje. Kadangi kiekvienas 
kandiaatas tegali blokiruotis tik vienoje apygardoje, 
todėl tokie "liaudies sūnūs" atviru 'aišku reikšdami padė
ką visuomenei už "parodytą pasitikėjimą", "partijos ir 
liaudies neišardomą vienybes įrodymą" ir "begaliniai ap
gailestaudami" kad negali visų dirbančiųjų prašymų pa
tenkinti, nurodo apygardą, kurioje sutinka blokiruotis.

Toliau seka ksndidatų susitikimas su rinkėjais. Spau 
dos puslapiai, radijo ir televizijos laidos pasipildo nau 
jais pranešimais apie įmonėse.-, kolūkiuose, įstaigose, 
institutuose: ir kitur vykstančius džiaugsmingus susirinki
mus, apie darbininkų, kolūkiečių, inžinerijos-technikos 
darbuotojų, tarnautojų, armijos ir laivyno karių "patrioti
nį pakilimą", apie kandidatų pasisakymus ir milžiniškus 
socialistinės ekoncmijos laimėjimus. Gamyklų ir fabrikų 
darbininkai, rikiminės nuotaikos uždegti, "savanoriškai" 
prašo pakelti išdarbio normas, kolūkiečių karvės, melžėjų 
asmenyse, įsipareigoja daugiau pieno duoti, kolūkiečiai 
pasižada 20-50% daugiau prikulti iš hektaro grūdų. Tik 
krautuvėse nepadaugėja maisto produktų bei deficitinių 
prekių.

Be abejo, šie veiksmai daug kuo primena gerai pa
ruoštą teatro spektaklį, tačiau yra ir tam tikrų skirtin
gų niunasų. Teatro režisierius patiki artistui rolę -

Tuo pačiu laiku, kuomet kandidatai praveda susitiki
mus su rinkėjais, rinkiminės komisijos organizuoja rinkė
jų surašymą. Tam darbui iš mokyklų, gamyklų ar kitų 
įstaigų parenkami asmenys - agitatoriai. Jų pagrindinė 
pareiga surašyti rinkėjus, išnešioti jiems pakvietimus į 
namus ir rinkimų dieną savo rinkėjus paraginti, o esant 
reikalui, už nerangius - pabalsuoti.

Trečias rinkimų etapas yra užbaigiamasis, t.y., balsa
vimo procedūros pravedimas ir balsų skaičiavimas. Pagrin
dinį šio etapo darbą rinkiminė komisija atlieka kartu su 
rinkėjais ir žurnalistais. Tačiau nepastebimais balsavimo 
eigos stebėtojais bei prižiūrėtojais yra saugumo organai. 
Tais atvejais, o tokių pasitaiko gana dažnai, kai rinkėjai 
suabejoja arba nesąžiningai atlieka savo vaidmenį, saugu
mo organai paprastai padeda pakelti tokių rinkėjų "poli
tinę dvasią". Jeigu rinkėjai tokiam poveikiui lengvai 
nepasiduoda, tenka, žinoma, užsiimti tiems organams 
tokių neklaužadų ir ilgesniu politiniu auklėjimu.

Rinkiminė komisija paruošia detaliai balsavimų prave- 
dimo planą. Numato kas prie kokio stalo sėdės, kas 
rūpinsis mažyliais, kai tėvai ateis balsuoti. Svarbu, kad 
balsavimų salės plakatai bei papuošimas atitiktų aukštą 
politinį idėjinį lygį. Priešrinkiminė komisija numato 
pačius pirmuosius rinkėjus ir organizuoja jų sutikimą. 
Tokiais atvejais "parenkami" rinkėjai, pirmą kartą daly
vaujantieji rinkimuose, arba ypatingai nusenę. Jie ryto 
šeštą valandą pirmieji balsuoja už "liaudies atstovus". 
Šis "patrijotinis" momentas fiksuojamas spaudos, raoijo 
ir televizijos korespondentų.

Balsavimų dienos metu išėję laikraščiai, radijo ir 
televizijos specialios laidos skelbia ir rodo "begalinį

liaudies aktyvumą, patriotizmą,'* kur rinkėjai, vos ne iš 
vakaro susirinkę prie rinkiminių būstinių, nekantriai laukė 
balsavimų pradžios, "trokšdami kuo greičiau atiduoti 
balsus už geriausius iš geriausių". / bus daugiau /

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS TREMTYJE 
SUVAŽIAVIMO REZOLIUCIJA

Mes, Lietuvos Šaulių Sąjungos Tremtyje išrinkti atsto
vai 1987 m. spalio mėn. 31 ir lapkričio 1 dienomis susi
rinkę Dievo Apvaizdos parapijos Kultūros Centre South
field'e Michigan, išklausę bei išdiskutavę Centro Valdy
bos šiam suvažiavimui pateiktos ir suvažiavimo priimtos 
darbotvarkės klausimus,

KONSTATUOJAME:

1. Mūsų pavergta Tėvynė Lietuva neša sunkų okupanto 
uždėtą jungą. Ten likusieji musų broliai ir sesės 
kenčia tautinį ir religinį persekiojimą, yra teisiami, 
kalinami ir tremiami, bet kovojantieji ir žūtbūtinėje 
kovoje tautos laisvės ir valstybės nepriklausomybės 
idealui lieka ištikimi.

2. Jie piktinasi karjeros ir kitais kokiais sumetimais 
Tautos pavergėjui parsidavusiais, ir ypač smerkia 
laisvajame pasaulyje gyvenančiuosius savo tautiečius, 
nuo okupanto savo gyvybę išnešusius, o dabar su tuo 
pačiu okupantu bendraujančius, jam talkinančius, pa
vergtųjų kovą sunkinančius ir išeivijos vienybę skal
dančius.

3. Šis suvažiavimas apgailestauja, kad okupanto infiltruo
tos piktos išeivijos vienybės skaldymo bacilos yra 
užkrėtusios ir Lietuvos Šaulių Sąjungos Tremtyje buvu
sį sveiką ir atsparų kūną.

SUVAŽIAVIMAS KVIEČIA:
1. Tautos nelaimės akivaizdoje suvažiavimas apeliuoja į 

visus seses ir brolius šaulius savo kovos ginklus nu
kreipti į tikrąjį mūsų visų priešą - Lietuvos okupantą. 
To reikalauja šaulio priesaika, tautinė ištikimybė ir 
žmogiškoji sąžinė.

2. Suvažiavimas kviečia vieningai suglausti savąsias gre
tas ir drauge su Lietuvos laisvinimo veiksniais - VLI- 
KU, ALTU , LB ir Lietuvos Diplomatine Tarnyba 
bei su vargan patekusiųjų šelpėjų BALFU ryžtingai 
siekti greičiau sulaukti Lietuvai laisvės ryto.

3. LŠST XI-tas atstovų suvažiavimas įvertindamas didelę 
reikšmę Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos lietuvių 
tautos gyvenime, kurios parodo žiaurų tikėjimo perse
kiojimą ir žmogaus teisių laužymą pavergtoje Lietuvo
je, užgiria Lietuvos Kronikos Sąjungos darbą, leidžiant 
LKB Kronikas lietuvių, anglų, ispanų ir prancūzų kal
bomis ir plačiai jas paskleidžiant laisvajame pasaulyje.

4. Visuotinas atstovų suvažiavimas siūlo atmesti visus 
Lietuvos okupantų klastingus pasiūlymus ir nebebend
rauti su Lietuvos pavergėjais.

1987m. spalio 31 d. Rezoliucijų Komisija

Stalino Valdžios Paslaptys <
Aleksandr Orlov

(tęsinys) Jo gabumai pasireiš
kė ekonomikoje ir pramonės kūrime. Tuoj po pilietinio 
kare, kai anglies kasyklos sudarė aktualiausią problemą, 
Leninas paskyrė Piatakovą Dono baseinų anglių pramonės 
vyriausiu šefu. Tą baigus tvarkyti,^ jam buvo pavesta 
milžiniška paskirtis suorganizuoti šią pramonę visoje 
šalyje. Tada Stalinas jau buvo valdžioje ir Piatakovui buvo 
suteiktas Liaudies komisaro Sunkiąja! Pramonei padėjėjo 
- ne Komisaro titulas, nes jis trumpą laiką aktyviai 
dalyvavo trockistų opozicijoje. Aukščiausias postas šiame 
komisariate teko Stalino draugui ir jo politinių intrigų 
bendradarbiui Sergai Ordžonikidzei, žmogui be mokslo ir 
mažai nusimanančiam sudėtinguose ekonominiuose ir 
finansiniuose klausimuose.

Piatakovas buvo kuklus ir asketiškas žmogus. Jis su 
savo šeima gyveno Gniezdnikoskio skersgatvyje, viename 
sename, apleistame name, kur jis turėjo du nedidelius 
kambarius ir pragyveno tiktai iš savo algos, atsisakyda
mas nuo visų, jo padėčiai teikiamų specialių privilegijų. 
Kadangi Stalinui Piatakovas buvo reikalingas industriali
zacijos programai įvykdyti, jis į jį palankiau žiūrėjo, 
negu į bet kurį kitą opozicijos narį. Vieną dieną 1931 
metais, Piatakovui ir jo žmonai esant darbe, Stalinas 
perkraustė jo vaiką ir jc kuklius daiktus į vieną didelį 
prabangingą butą naujuose namuose. Tačiau Piatakovas 
pasiliko šaltas Stalino gesto atžvilgiu. Jis nutraukė ryšius 
su opozicija, tačiau atsisakė kritikuoti savo senus drau
gus ir garbinti Staliną.

Iš NKVD slaptų pranešmų Stalinas žinojo, kad Piatako 
vas vieną kartą pasikalbėjime su savo artimais draugais 
yra pasakęs: "Aš neneigiu, kad Stalinas yra vidutinišku
mas arba jam nepriklauso būti partijos galva, tačiau 
padėtis yra tokia, kad jei mes ir toliau eisime prieš jį, 
gali mums atsitikti taip, jog turėsime priklausyti nuo 
Kaganovičiaus (Politbiuro narys ir Stalino trečiosios žmo
nos brolis). Aš niekad nesutiksiu nusilenkti Kaganovičiui!" 

Stalinas niekad nepamiršta tokio pobūdžio dalykų. Ta
čiau jis buvo kantrus ir galėjo 'aukti. Jis laukė tol, kol 
Piatakovas paruošė naujų specialistų ir administratorių 
kadrus, galinčius tęsti industrializacijos programą. Iki 
1937 metų rudens jis neįsakė NKVD suimti Piatakovo.

Aš labai gerai pažinojau Piatakovą nuo 1924 metų, 
kai jis buvo Vyriausios Ekonominės Tarybos pirmininkas , 
o aš - OGPU (taip tada vadinosi slaptoji policija) Ekono
minės Administracijos vicepirmininkas. Aukštas, išdžiūvęs 
rausvo plauko ožiabarzdis, jis atrodė kaip rusiškosios 
laidos Don Kichotas. Jis visuomet rengėsi pigiais drabu
žiais, kurie kažkodėl visada atrodė jam perankštūs. Jo 
šeimos gyvenimas buvo visiškai nepasisekęs. Jo žmona, 
partijos narė, buvo tokia nevėkšla moteris su silpnybe 
prie degtinės. Nors ji ir Piatakovas nebegyveno kartu 
kaip vyras su žmona, bet jiedu pasiliko geri draugai, ku
riuos siejo jų bendras prisirišimas prie savo vienintelio 
vaiko, jau sulaukusio 10 metų amžiaus antrosios bylos 
metu.

Piatakovo artimiausias draugas buvo jo asmeninis 
sekretorius ir padėjėjas Kolia Moskaliovas, sąžiningas ir 
be galo mielas vyras. Sulaukęs 35 metų , jis jau buvo 14 
metų dirbęs kartu su Piatakovu. Moskaliovas stačiai 
dievino Piatakovą. /bus daugiau/
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PUSLAPIS
FOP. GREATER.
ROCHESTER.

LIETUVIU TAUTODAILĖ 
ROCHESTER'io MUZIEJUJE 
IR MOKSLO CENTRE

New Ygpko valstijoje veikia Meno Taryba (New York 
State Council on the Arts) su metiniu biudžetu Va mili
jono dolerių. Tos Tarybos Rochester io skyrius suorgani
zavo lietuvių liaudies meno parodų, tų dirbinių pagamini
mo būdus ir paskaitų 1987 m. spalio 11 d.

Dar rugsėjo mėn. pas A.ir A. Tamošaičius atvyko iš 
Rochester io New 'torko Menų Tarybos reikalų vedėjas 
folkloristas dr. Neil BIG, lydimas Jadvygos Reginienės 
(Liet. Taut. Instituto narės), kad dailininkai Tamošaičiai 
padėtų sudaryti programą ir jos vykdymą, rengiant Ro- 
chesterio muziejuje lietuvių liaudies meno parodą.

Per ištisą dieną Anastazija ir Antanas Tamošaičiai 
pasakojo savo patyrimus organizuojant tokias parodas, 
rodė skaidres, vaizdajuostes, filmus, katalogus, lietuvių 
liaudies meno leidinius ir senojo meno rinkinius. Žymi 
dalis tos medžiagos buvo paskolinta Rochester' io parodai. 
Tos parodos metu dr. Neil Big skaitė paskaitą apie seną
ją lietuvių tekstilę.

Rochester' yje gyvenančios lietuvės per parodą demons
travo, kaip lietuvių tautodailės dirbiniai praktiškai paga
minami. Demonstravimą pravedė: Angelė Vyšniauskas, 
Živilė Tomashunas, Gailutė Skučas, Audra Alksininis-Hol- 
den, (G. Skučienė ir A. Alksninytė -Holden yra L.T. 
Instituto narės). Jų biografijos buvo išspausdintos parodos 
kataloge.

Rochester' io paroda suorganizuota tikrai profesiona
liai. Pasirūpinta, kad ji būtų muziejuje, iš anksto paskelb
ta Rocheser' io Meno Tarybos kalendoriuje "Artscene", Sep- 
tember-Oetober-November, 1987; jame pranešimas ir be- 
audžiančios audėjos Laimos GEČAITĖS nuotrauka. Taip 
pat atspausdintas katalogas ir pakvietimai į parodą.

Paroda ir lietuvių tautodailininkių pasirodymas praėjo 
sėkmingai, tai liudija ar. Neil Big padėkos laiškas Anta
nui ir Anastazijai Tamošaičiams 1987 m. spalio 30 d.:

...Dear Professor and Mrs. Tamosaitis, on behalf of 
Arts for Greater Rochester, Inc. (AGR), I would like to 
thank you both for all your help in preparing the pre
sentation "Traditional Weaving and Crafts in the Lithu
anian-American Community of Rochester, New York" at 
the Rochester Museum and Science Center on Sunday, 
October 12, 1987.

We have received many compliments about the exhibit, 
in particular the photographs, weaving and crafts demons- 
traitians and lecture from both the people in the audien
ce and from the Museum staff.

..."As you know, this project has received support 
from the New York State Council on the Arts (NYSCA). 
Both AGR and NYSCA are proud of the contributions 
that you.i have made to the richness of the Lithuanian 
cultural life in Canada, the United States and New York 
State.

Please accept our thanks and gratitude for the effort 
you have made to ensure that our project and presen
tation at the Rochester Museum and Science Center 
have been such a satisfying success.

Sinerely , Neil Big, Folklorist.
Folk and Ethnic Arts Program

R. B u 1 o v a s
APIE J. STATKUTĖS de ROSALES KNYGĄ:
"BALTŲ KALBOS BRUOŽAI IBERŲ PUSIASALYJE"

/ tęsinys /
Iberų pusiasalyje yra 4 romanų kalbos: vakaruose 

portugalų kalba; į šiaurę nuo jų-Ispanijos galičiečių kalba. 
12-tame amžiuje abi kalbos buvo beveik vienodos. Nuo 
15-to amžiaus pradėjo skirtis ir dabar yra atskiros kal
bos. Viduryje plačiu ruožu yra ispanų kalba; Kastilijos 
tarmė yra literatūrinė kalba. Vakaruose, palei Viduržemio 
jūrą, yra katalonų kalba, artimesnė pietų Prancūzijos pro- 
vansalų kalbai. Baskų kalba šiaurės vakaruose nepriklauso 
romanų kalbų grupei.

"En" žodį ispanai ir prancūzai vartoja kaip prielinksnį- 
en Espana - Ispanijoje; en France - Prancūzijoje; dar 
prancūziškai: j'en reviens - aš iš ten ateinu ar grįžtu.

"En" prancūzų kalboje asmeninis 3-čio asmens įvardis, 
vartojamas trimis atvejais.

Be to, prancūzai ir ispanai "en" vartoja su veiksma
žodžiais, pav., en venir aux mains - susimušti; isp; ver- 
sare en - įgusti, tapti išmaningu ar įgudusiu.

Portugališkai quern (tarti ken) reiškia tą patį, kaip 
ispaniškai quien. Autorė tyrinėjo tik ispanų kalbą, o 
kaip tai yra galičiečių arba katalonų kalbose? Autorė ra
šo, kad anksčiau rašę "quien" ir "kien", bet pavyzdžių ne
duoda.

R. Menendez Pidai radęs "quene", kas jo nuomone, 
yra rašybos klaida, iš to kas duota: "qui en fot" (kaž
koks, nepažymimasis įvardis), vėliau sutrauktas į vieną 
žodį "quien" ir be žodelyčio "fot" tapęs santykiniu įvar
džiu- kuris, katras. Todėl tradicinė etimologija: lot. qui, 
que, quod yra teisinga, ką autorė ginčija.

2. Lueco

Sakinys: Ecce repente (lueco) unus de pricipibus... 
Tradicinė etimologija: lot. vulgarus loco. Lotyniškai - 
ecce - ištiktukas: štai! va! nagi!

Autorė rašo, "Tiriamojo teksto "Ecce lueco" (tuo 
laiku) tiksliai yra verčiamas lotynų žodžiu "repente".

Menge-Guethling Lotynų-Vokiečių k. žodyne "repens,- 
tis" (prieveiksmis repente) ir "repentinus" (reikšmė ta 
pati, kaip pirmojo), būdvardis - staigus, netikėtas, nelauk
tas, netikėtai užtiktas.

Lotyniškai-Angliškame žodyne "repens ar repentinus" 
- būdvardis - sudden, unexpected, unlooked-for, hasty, 
impetuous. Lot. "repente" prieveiksmis - suddenly, 
unexpectedly, all of a sudden. Tada: ecce repente (ispa
nai sakė lueco) - būtų : štai, staigiai arba nelauktai...

Lotynų kalboje išsireiškimų su "locus" (vieta, erdvė)
4 psl.

TEATRO DARBUOTOJŲ

PASITARIMAS

Pagaliau pajudėjo išeivi
joje gana apleista sritis ir 
JAV LB Kultūros Taryba 
Chicagoje sušaukė teatralų 
suvažiavimą. Jis įvyko 
spalio mėn. 30 d. Jaunimo 
Centre ir sutraukė apie 30 
žmonių, kurie atstovavo 
visus Š. Amerikos teatro 
vienetus ir jiems nepri
klausančius darbuotojus.

iš Kanados buvo atvy
kusios režisierės: Elena 
KUDABIENĖ-DAUGUVIETY- 
TĖ ir Aldona BYSZKIE- 
WICZ-DARGYTE, kurios 
reprezentavo vyresniąją 
kartą. Arūnas ČIUBERKIS 
iš New Yorko čia buvo 
viduriniosios kartos atsto
vas, o Laima ŠULAITYTĖ- 
pačios jauniausios.

Matėsi ir iš tolimosios 
Kalifornijos atvažiavęs 
rež. Petras MAŽELIS, 
kuris čia papasakojo, kaip 
jam sekėsi pastatyti daug 
susidomėjimo susilaukusią 
dramą "Valdovas". Dalia 
SRUOGAITĖ-BYLAITIENĖ 
kalbėjo apie Jaunimo Te
atrą. Ir kiti režisieriai išsi
tarė apie savo teatrų 
veiklą. Būta nemaža disku
sijų įvairiais klausimais, 
kurias pravedė Kultūros 
Tarybos ęirmininkė Ingrida 
BUBLIENE iš Clevelando.

IJŠ scenos darbuotoju suvažiavimo C h i cago j e, sp ai io 30 d. K al b a. I ngri d a BUBLIENĖ. Iš kairės:
E. DAUGUVIETYTĖ -KUDABIENĖ, D. MACKIALIENĖ, A.T. ANTANAITIS ir M. DRUNGA.

Nuotr. Ed. bulaičio.

$1
* *
i t
O

Buvo kalbėta ir apie teat
ro festivalius, ieškota 
būdų, kaip juos geriau 
būtų galima pravesti.

Diskusijose, be jau minė
tų žmonių reiškėsi: Milda 
LENKAUSKIENĖ, Anatoli
jus KAIRYS, Petras PET- 
RUTIS, Dalilė MACKIALIE

Antro Kaimo Teatras, 
režisuojamas Algirdo 
Titaus Antanaičio, save 
vadinančio Prievaizdu.

Iš kairės:
Vida Gilvydienė,Romas 
Stakauskas, Eugenijus 
Butėnas, A.T.Antanaitis, 
Indrė Toliušytė, Edvardas 
Tuskenis ir Alida Vitaitė.

Neseniai šis teatro kolek
tyvas labai sėkmingai 
gastroliavo Toronte, 
Kanadoje.

Nuotrauka Larry Naples.

įvairiose prasmėse yra beveik dvidešimt. Loco arba in 
loco - vienas iš jų yra "tinkamu laiku", bet kitas "loco" 
arba "in loco" reiškia tuojau, greitai.

Ispanai kaitaliojo garsą "o" į dvibalsį "ue", dėl to jie 
tarė "lueco". Dabar tą patį žodį ispanai taria ir rašo 
"luego" - tuojau, dabar; po to, tada, paskui. Ispanų kal
bininkų nurodyta "lueco" etimologija yra teisinga.

Kitus žodžius paminėsiu trumpai!

3 . E 1 o - artikelis (skirtis), vyriškos giminės, viena
skaita; dabar sako ei, pagal ispanų kalbininkus, yra iš lot. 
illus (tas, anas), gali būti pakeistas arabų kalbų įtakoje į 
"ei", nes arabai turi vyr. giminės skirtį "ai". Gretinamas 
su liaudies dainų refrenais: lylio, lilia, lioi, lale, liulis ir 
latvių žodžiu liels (didelis) yra neįtikinantis.

4. Pugna yra aiškus lotyniškas žodis - muštynės, kova, 
mūšis. Lotyniškai pugnus - sugniaužtas kumštis, muštynės 
kumščiais. Gretinimas su "pagauti" ir gudišku "pogonia" 
(vytis) yra netikslus. "Pogonia" yra ne baltiškas substra
tas, o slaviškas žodis. Rusiškai pogonia ir lenkiškai ”po- 
gon" - vijimas, persekiojimas. Slavų "goniat” ir lietuviš 
kas "ginti" (genu, giniau) yra vienos šaknies žodis.

5. "Bertiziones", daugiskaita, yra tas pats, kaip "effusio- 
nes"(išliejimas, ištekėjimas), tik nuo lot. žodžio vertere, 
kurį kelto-iberai pakeitė į "bertere" dėl v ir b garsų 
kaitaliojimo. Jis sudarytas tokiu pat būdu, kaip operatio; 
daugiskaita - operationes; tik bertizio yra vulgarios loty
nų kalbos žodis. Gretinimas "bertiones" daugisk. su vers
me, verdene ar virdukliu yra nereikalingas, geriau gretin 
ti tiesiai su lot. "vertere".

6. Moueturas, daugisk. - lot. conmotiones (sujudimas, 
sūkurys) iš lot. žodžio "movere", dalyvis, "motus" (judėti, 
krutėti, purtinti, kratyti, surausti; atitolinti).

Autorė nurodo, kad "moeturas" yra tokiu pat būdu 
sudarytas, kaip buvėtinas, reikiamybės dalyvis (pagal 
autorę: neveikiamasis būtojo kartinio dalyvis), kas yra 
visai netikslu. Mouetura (muetura) vienask. yra tokiu pat 
būdu sudaryta kaip lot. "sutura" (siūlė), iš suere, sutus 
(siūti, siūtas); iunetura (jungimas) iš iungo, iunetus (jung
ti, jungtas).
7. Terzero (tercero) iš lot. "tertiarus" (trys kartai, tri- 
kartinis) gretinamas tik su prūsišku "tirtis" (trečias) yra 
beprasmis. Ter - yra metatezė, t.y., garsų kaita, kuri 
randama ir kitose kalbose. Beveik visų indo-europiečių 
kalbų skaitvardis trys ir trečias yra iš prokalbės šaknies 
"trejes" ir "tri". Dabar italų terzo iš lot. tertius, ispanų 
tercero, portugalų terceiro iš lot. tertiarius, angliškai 

NĖ, Ona ŠULAITIENĖ, 
Stasys BERNATAVIČIUS ir 
kt.

Pabaigoje buvo suformu
luotos pasitarimo mintys, 
kurias perskaitė Mykolas 
DRUNGA.

Buvo smagu matyti, jog 
po daugelio metų Kultu - 

ros Taryba ėmėsi žingsnio 
pagyvinti išeivių lietuvių 
teatrinę veiklą, kuri pasku
tiniu laiku buvo gerokai ap
mirusi ir pernai įvykusia
me JAV ir Kanados Lietu
vių Teatro Festivalyje 
tematėme tik 4 vaidybos 
vienetus. E.Š.

i

third, olandiškai derde, prūsiškai tirtis. Kitose kalbose 
nėra metatezės; lietuviiškai - trečias, latviškai trešais, 
prancūziškai troisiėme, rumuniškai treilea ir treia, vokiš
kai dritter, skandinavų tredje, slavų tretyj./ bus daugiau /

Balzekas Museum of Lithuanian Culture
6500 South Pulaski Road Chicago, Illinois 60629 312 - 582-6500
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BALZEKO MUZIEJUS PARUOŠĖ SPECIALIĄ PROGRAMĄ
Švenčiant atmintiną įvykį Lietuvos isterijoje, 

BALZEKO LIETUVIU KULTŪROS MUZIEJUS paruošė 
Krikščionybės atnaujinimo jubiliejaus paminėjimui specia
lią programą.

Minėjimas įvyks Muziejuje, 6500 S.Pulaski Rd.,Chi
cagoje šeštadienį, lapkričio mėn. 28 d., 3 val.p.p. Svar
biausioji programos dalis bus kun. Antano Saulaičio, SJ, 
žinomo mokslininko ir lektoriaus paskaita /anglą kalba/, 
palydima skaidrėmis. Supažindinimas, pavadintas "Krikš
čionybė Lietuvoje", pavedžios visus po lietuviškus religi
nius, kultūrinius ir meniškus istorinius laukus nuo pačią 
ankstyvąją pagonišką laiką ligi dabart'nią.

Ryšium su skaidrią demonstravimu, tą pačią dieną 
bus atidarytos dvejetas parodėlią:
* "KRYŽIŲ KRAŠTAS": RELIGIJA 19-to ŠIMTMEČIO 
LIETUVOJE" - ankstyvosios knygos, nuotraukos, žemėla
piai, religinės atvirutės, įvairūs religiniai eksponatai bei 
kitokie spaudiniai pavaizduos lietuvią nuolatines kovas 
prieš rusą carą priespaudą 10-to šimtmečio antroje pu
sėje net iki I Pasaulinio Karo, ginant ir išlaikant savo 
religinę ir kultūrinę laisvę.
* "LIETUVIŠKOS ISTORINĖS VĖLIAVOS" - bus išsta
tytos 17 pilno dydžio istorinią lietuvišką vėliavą replikos, 
kai kurios net iš 13-to šimtmečio. Tame skaičiuje bus 
šios vėliavos: lietuvią valdovą, miestą, atskirą sričių, 
ka-riuomenes bei laivyno, Radvilą šeimos ir netgi vėlia
vos, vartotos ir išnešiotos pirmąją lietuvią imigrantą A- 
merikoje.

Platesnę informaciją apie pačią programą ar pa
rodas suteikia Valentinas Ramonis, tel: /312/ 582-6500 
nuo 10 vai.r.iki 4 val.p.p.

Visi kviečiami šioje programoje dalyvauti. Įėjimas 
veltui.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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tauta yra tada žuvusi,kai ji pati SAVęS išsiža
da. JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI NĖGAU

Dr. Gv. Valančius

VIENAS TRAKŲ PILIES BOKŠTŲ

KReM
VE/DROD2/M

S. G e d a
KOVAS GUMBINĖJE
Galantiškos mūzos vilioja 
Išgerti, bet aš negaliu. 
Nukleipusiom vyžom klampoja 
Pažliugusiu prūsų keliu, 
Ieškodamas, kur Donelaitis, 
Vos saulei atšokus, anksti 
Sodino sau bulves iškaitęs, 
Žiūriu, ar ne Pimė artyn 
Pasislinks pilant alų, 
Gal pastorius neužmatys? - 
Kažin kur ji guli, ką valgo, 
Kaip vartosi ten per naktis, 
Sapnuodama baltą veršiuką 
Žlibom mėnesėtom akim, 
O mes, įsitvėrę į plūgą, 
Keiksnojam varnėnus - atkims 
Tie dangūs, tie paukščiai ir medžiai, 
Juos prausia upeliai kreivi, 
Ką girdi, ką jaučia, ką mato 
Jis - žemėj, danguj ir žuvy? 
Kaip nors išsinerti iš kailio. 
Pabėgt nuo savęs ir nuo to 
Veršelio seilėto ir kvailo, 
įšokusio į

1987 Metus.

• TEATRAS ANT RATŲ 
įsteigtas jauno režisieriaus 
Gintaro Nasulevičiaus. Jis 
veikia prie Alytaus rajono 
Kultūros Namų suburto 
dramos teatro kolektyvo 
ir pavadintas "Vežimų te
atras". Dviem arkliais pa
kinkytais vežimais šio ko
lektyvo meno saviveiklos 
entuziastai jau yra apke
liavę visų eilę gyvenviečių.

"Dailės" salione
parodų surengė 

piešėjai-projektuo- 
Vakaris Bernotas,

Klimas, Vaidas 
Kęstutis Mic-

VILNIUJE, 
kūrybos 
5 jauni 
tojai: 
Alvydas
Mickevičius, 
kevičius ir Romualdas Mar
cinkus. Jie yra baigę Dai
lės Institute pramoninės 
dailės specialybę, gyvena 
ir dirba Klaipėdoje.

• Godumas peržengė visas 
padorumo ribas. Rašoma, 
kad jau ir Lietuvoje prade
da darbuotis narkotikų pre
kijai. Kaune neseniai buvo 
sulaikyta moteris, kuri per 
trejus metu buvo pardavusi 
narkotikų ampulių už 9.894 
rublius. Teismas nubaudė 
jų kalėjimu ir turto konfis
kavimu.
• VILNIUJE antrų kartų 
viešėjo Maskvos satyrinis 
teatras. Vaidinimai vyko 
valstybiniame operos ir ba
leto teatre bei profesinių 
sųjungų Kultūros Rūmuose.

Vaidino E.Erdmano "Sa
vižudis", J.Dručės "Sarta 
kumelė su varpeliu", V.Ma- 
jakovskio "Blakė", P.A.Beau-

marchais "Figaro vestuvės" 
B.Brecht "Opera už tris 
skatikus", A.Makojonoko 
"Užguitas apaštalas", S.Alio- 
šino "Aštuonioliktas 
nugaris", V.Rozovo 
nio gūžta" ir kt.

Vilniaus (ir kiti 
vos teatrai) vaidina 
autorių 
žinoma, 
torių, 
kokia 
Pjesė 
rį jie 
Įdomu
satyrinis 
yra 
jei tokių yra, kuris jų įdo
miausias.

kupra- 
"Kurti-

Lietu- 
įvairių.

tarpe,
au-

veikalus, jų 
daugelio rusų

Ar nebuvo pasiūlyta 
lietuvio autoriaus 

Maskvos teatrui, ku- 
būtų sutikę vaidinti?

būtų sužinoti, koks 
scenos veikalas

sukurtas Lietuvoje ir,

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

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

Ateik į lietuvių A.A.(Alcoholic Anonymous) 
grupės susirinkimą. Susirenkame kiekvieną 
trečiadienį, 7722 George St. La Salle, Que.

8 vai. vakare.

ARBA SKAMBINK MUMS r

Juozui S.: 631—6834 (namų); Henrikui N.: 366—7770 
Dainiui L. : 768-9606; Jonui R.: 337-8637
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P . I h d r e i k a
SUIRUSIŲ DANGAUS KŪNŲ SUDĖTYJE
RASTA DEIMANTŲ

Meteoritais astronomai vadina suirusių daugaus kūnų 
liekanas. Jos, patekusios į saulės sistemą 
nuo trinties ore įkaista ir ima švytėti, 
lietų žmonės vadina žvaigždžių lietumi, 
nustatę, kad meteoritų lietus dažniausiai 
3d., balandžio 21d., gegužės 4 d., liepos 
12 d., spalio 22d., lapkričio 16 d. ir gruodžio 12 d. Ta
čiau meteoritų pasitaiko gana didelių ir jie žemės pavir
šių pasiekia nesudegę. Pav., Afrikoje buvo rastas meteo
ritas, sveriąs apie 80 tonų. Mažesni yra žmonių surenka
mi ir dažniausiai patenka į muziejus. Juos mokslininkai 
yra gerai ištyrę ir nustatę, kad jie sudaryti iš geležies, 
nikelio ir kitų mineralinių priemaišų.

Lietuvoje 1929 metais vasario mėn. 28 d. buvo nukri
tęs meteoritas Padvarininkų kaimo laukuose, Anykščių 
valsčiuje. Jis sudužo į gabalus, iš kurių kai kurie svėrė 
net po 20 kg.

Neseniai New Yorko universiteto mokslininkai ryžosi 
nuodugniai ištirti nukritusį meteoritą. Juos nustebino, kad 
be įprastų sudėtinių medžiagų buvo rasta ir deimanto 
dulkių pėdsakai. Daroma išvada, kad deimanto nuosėdų 
galėjo atsirasti amžių bėgyje, susprogus kokiai nors žvaigž
dei, jos pateko ant kokio nors meteorito. Tačiau deiman
to dulkės atsiranda tik esant dideliam slėgimui ir dide
liam karščiui. Atrodo, kad saulės sistemoje amžių bėgyje 
kas nors įvyko, ką mokslininkai dabar jau gali pakartoti 
tyrimo laboratorijose. Deimanto pėdsakai meteorituose 
stebina mokslininkus, kadangi tai reiškia, kad gamtoje 
įvyko koks nors netikėtas sprogimas, pasiekęs apie 850 
laipsnių karštį, prie kurio susidaro deimantas. Tačiau jis 
sudegdamas nepalieka pelenų.

Deimantas dėl savo kietumo 
pramonėje. Deimantai vertinami 
kiekį. Vienas karatas yra lygus 
naudojimas plačiau paplito tik 18 
juos gabenti iš Indijos. Deimantai 
kituose kontinentuose, ypač Afrikoje, 
deimantų kasyklos. Pasaulinė deimantų produkcija siekia 
10.135.137 karatų. Nemažai deimantų randama ir Belgų 
Kongo, Sovietų Rusijoje ir. kt. JAV-ėse deimantai bando - 
ma pasigaminti dirbtinu būdu, bet tai labai brangiai 
atsieina.

Nežiūrint kainos, deimantais dažnai papuošiamos kara
lių karūnos; pav., Anglijos vyriausybė savo karalienei 
nupirko deimantą, sumokėdama 15.000.000 dol. O Portuga
lijos karalius savo vainike turėjo deimantą net 72,26 
karatų. Tačiau stambių deimantų rinkoje nepasitaiko, nes 
juos tuojau nusavina vyriausybės.

ir į atmosferą, 
Tokį meteoritų 
Astronomai yra 
pasirodo sausio 

21 d., rugpjūčio

jau senokai naudojamas 
pagal turimą karatų 
0,5 gramo. Deimantų 

a., kada anglai pradėjo 
greitai buvo surasti ir 

Čia yra įrengtos

LIETUVIŠKA RADIJO
_________ ____________________ Į PROGRAMA

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

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

NESUNKU PAŠALINTI NEPAGEIDAUJAMUS
BUTO KVAPUS

Nereikia naudoti jokių brangių preparatų, norint 
panaikinti bute nemalonius kvapus.Stai keletas patarimų:

Pirmoji, paprasčiausia priemonė - atidaryti lan
gus ir gerai išvėdinti. Tačiau - tai ne visada įmanoma 
padaryti. Kvapams pašalinti reikia turėti šių pagrindinių 
virtuvinių produktų: sodos miltelių, balto paprasto acto, 
cinamono miltelių, citrinos, anglies, svogūnų ir amoniako.

DAŽŲ KVAPAS: supjaustyti stambiai kelis didelius 
svogūnus, sudėti juos j kibirų su vandeniu ir pastatyti 
viduryje naujai išdažyto kambario arba į kambarį, ku
riame tik ką nudažėte kokį nors baldų.

PRIDEGINUS KROSNYJE MAISTĄ: pabarstyti kros
nį, kol ji dar šilta, su maltais cinamonais. Arba pasta
tyti ant krosnies 1/2 puodelio amoniako, supilto į verdan
tį vandenį.

ATŠVIEŽINTI KAMBARĮ: sudrėkinti skudurų baltu 
actu ir .vaikščiojant po kambarį, mojuoti juo, sukant virš 
galvos.

KVAPAI IŠ VIRTUVINĖS KRIAUKLĖS: supilti į 
vandens nubėgimp vamzdį pakelį kepimo soddšj VTinka 
ir pakelis, jau vartotas šaldytuve ir stovėjęs ten'J atida
rytas; į^ šaldytuvų įdėti naujų pakelį sodos.

ZUVU KVAPAS ant rankų: patrinti rankas su cit
rina, ir kvapas pranyks.

ČESNAKŲ ar SVOGŪNŲ kvapų nuo rankų ar nuo 
pjaustymo lentos panaikjnsitę patrynus baltu actu.

PELĖSIŲ IR DRĖGMĖS kvapas: išdėliokite po ke
letu anglies gabalų spintos kampuose arba rūbų stalčiuo
se.

VIRIMO KVAPAI: jeigu gaminote daug svogūnų, 
česnakų ar kitokį maistų, kurio stiprūs kvapai įsimetė 
į butų, pakaitinkite puodelį balto acto ant plytos.

Norint per naktį panaikinti kvapus - sumaišykite 
1 puodelį amoniako su 4 puodeliais vandens plokštesnia- 
me inde ir pastatykite jį kambario viduryje (arba spin
toje, jeigu reikia).

INDŲ PLOVIMO MAŠINOS kvapų nebus, jeigu pa- 
barstysit su soda mašinos dugnų prieš jų įjungiant.

S M A L I Ž Ė

NAMŲ REMONTO
-$15.000 VAJUS

I
 REIKALINGA $.15,000

10.000

MALONŪS "NL” SKAITYTOJAI,-

Prašome pasinaudoti žemiau
5.000 esančią atkarpą ir jų

atgal atsiųsti "NL" adresu:
7722 GEORGE ST. LASALLE,P.Q. 

1.000 H8P IC4, CANADA

Mr.Mrs.

Adresas

Siunčiu už "NL" PRENUMERATĄ 198 
"NL" NAMŲ REMONTO VAJUI

m. dol.
dol.

5 psk



Zita ir Diana GURKLYTES iš SUTARTINĖS vieneto atlieka vaikams koncertą P ri si k ė I i mo 
parapijos salėje per Šeimų sekcijos suruošta Kaukiu Balių. Nuotr. St. Dabkaus

LKB Kronikos 
15 metų sukaties 
minėjime 
AUKŲ STALAS, 
iš kairės: 
Stasys Prakapas, 
Kęstutis Raudys 
ir p. Prakapienė.

Nuotr.
St. Varan kos

• SEKMADIENIO popietėje 
Lietuvių Namuose dalyvavo 
200 asmenų. Svečių knygo
je pasirašė prof. Vytautas 
Skuodis iš Chicagos, nese
niai atvykęs iš Lietuvos; 
Liūtas Grinius iš Washing
ton'©, P. Lukoševičius, J z. 
Lukoševičius, A.Keblys ir

Gunda Adomaitienė 
NEORTODOKS1NIS ŽVILGSNIS į 
LIETUVIŠKĄJĄ IŠEIVIJĄ

/tęsinys/
Po paskaitos pasipylė klausimai. Kai kurie iškrypo 

už paskaitos ribų, bet kalbėtojas į visus atsakė savo nuo
žiūra. Štai keletas:

KL: - Kodėl OSI organizacijos užpultieji nesigina vie
šai, nors ir neteisingai apkaltinti žydų- Lietuvos piliečitį- 
naikinimu nacių okupacijos metais? Taip pat pasiūlyta 
paskleisti daugiau literatūros tuja tema, arba net pa
skelbti konkursų su premija, kas tiksliau aprašytų tų lai-

KONCERTAS VAIKAMS 
TORONTE 

sekmadienį, spalio 25 
d.po Vaikų Mišių bažnyčioje 
Prisikėlimo Parapijos di- 
džipjon salėn pradėjo plūsti 
visokiausi nykštukai, piratai, 
kiškučiai, raganėlės ' ir 1.1. 
Parapijos Jaunų Seimų Sek
cija suruošė vaikams Kau
kių Baliu.ir Koncertų.

Viso vaikučių suėjo per 
120, nuo 12 m. amžiaus 
iki rankose laikomų kūdi
kių. Dar prisidėjo vaikučių 
tėvai, seneliai ir draugai,- 
ir didžioji salė buvo pilna- 
Kaukių 
kaukių 
įvedė 
Regina 
niotienė. Ji sustatė 
vaikučius į didžiulį 
ir su keturių mamų 
kaukėmis apsirengusių) 
galba pravedė pirmųjį 
pietės žaidimų - "Jurgeli, 
meistreli". Tuojau perėmė

vadžias Toronto dainos vie
netas SUTARTINĖ ir pra
vedė puikų vaikams dainų 
bei žaidimų koncertų. Viso 
programa truko valandų 
su puse laiko. Visiems vai
kučiams buvo iš didžiulių 
moliūgų išdalinta saldaininė 
dovanėlė ir iš krepšio- po 
obuolį.

dojant įvairius muzikos ins
trumentus: būgnus, skamba
lus, elektroninį pianinų ir 
1.1. Prie nuotaikos daug 
prisidėjo ir jų šiai progai 
pritaikinta ir vaikams mie- 

o akor- 
"Raudo-

la "lėlių" apranga, 
deonu grojo grybas 
nikis".

D.Br.Staškevičiai iš Montre- 
alio, R.P.Kurai, A.Petrašiū- 
nas iš Londono,Ont., Ar. 
Staškevičius iš St.Jean,Que., 
J.Krištolaitis iš Waterdown, 
Ont., K.Deksnys iš Burling- 
torio ir J.S.Paketūrai iš 
West Lome.

seneliai
žioji salė buvo pilna- 

Balius prasidėjo su 
paradu, kurį į salę 
gandru apsirengusi 

Kryžanauskaitė-Gi- 
visus 
ratų 
(irgi 
pa- 
po-

popietė
. Tiki-

Tai atmintina j 
Toronto vaikučiams, 
mės, kad SUTARTINĖir to
liau kreips dėmesį mūsų 
jauniausiems lietuvių bend
ruomenės nariams - mūsų 
vaikams ir turės noro bei 
energijos ateityje jiems 
ruošti specialias programas. 
Šiuo metu mūsų vaikams 
labai trūksta patrauklios 
lietuviškos programos, o 
SUTARTINĖ parodė savo 
lankstumų ir talentus pri
taikinti mūsų jauniesiems 
labai patrauklų jiems kon
certų. Sėkmės ateityje’.

Ga biją

e Sekantis LN Valdybos 
posėdis vyks lapkričio 26 
d., 7:30 vai.v.

• LN reikalingas nuolatinis 
tarnautojas tvarkos ir valy
mo darbams. Skambinti LN 
vedėjui T.Stanuliui, 532-331.

e LN raštinėje gautas laiš
kas PETRUI ČIURLIUI. Pra
šoma kreiptis į LN raštinę.

kotarpį.
Ats.: - Prelegentas pilnai pritaria pasiūlymui; jo nuo

mone, užtektų vienos geros knygos anglų kalba. Taip 
pat būtų labai naudingi lankstinukai mums svarbiomis 
temomis, kuriuos galima paskleisti tarp čionykščių žmo
nių. Amerikiečiai yra labai menkai informuoti musų tau
tų liečiančiais reikalais, net po keturių dešimčių metų 
-sako V.B.- dar vis nesupranta, kas yra rusiškasis komu
nizmas. Propagandinę literatūrų turėtų finansuoti mūsų 
finansiniai fondai. Dėl OSI puolamųjų, prelegentas mano, 
kad jie turėtų būti ginami kolektyviniai ir tai iškelti 
viešumon. Bet nebuvo paaiškinta, kaip tai atlikti.

KL: - Apie Demjaniuko bylos eigų.
Ats.: - Prelegentas mano, kad kalbėdami apie komu

nizmo žalų pasauliui ir jų nusikaltimus mūsų tautai, ne
turėtume apsiriboti vien žydais, kaipo Sovietų sųmoksli- 
ninkais. Reikėtų taipgi drųsiai skelbti žydų i r rusų 
žiaurius nusikaltimus, naikinant lietuvius (deportacijas 
ir kt.). Ukrainiečiai, atrodo, jau pradėjo akcijų tuja kryp
timi. Lietuviai didesnės drųsos dar neparodė.

KL: - Patys lietuviai Vasario 16-tosios ir Birželio 
Trėmimų minėjimų progomis rašo tik savo spaudoje ir 
tai ne perdaug, o angliškoje spaudoje - labai retai propa
gandos randame. Kodėl veiksniai tuo nepasirūpina?

Ats: - Vietine kalba vesti propagandų prieš komunis
tų nusikaltimus - būtina, nes verkšlenimas savo spaudoje 
yra bergždžias, nepasiekia įtakingų politikų ausų. Reikia 
rašyti apie dabartinius nusikaltimus tėvynėje. Karštos- 
naujausios žinios - efektingiau veikia.

KL: -Prelegentas yra rašęs spaudoje, kad būtina susirū
pinti jaunosios kartos patriotų paruošimu ateities‘ vėiklaiL ’ 
Klausėjas fiori žinoti, kokie rezultatai?

Ats: - Nėra užtektinai paruošta jaunimo politinei mū
sų veiklai. Kultūrininkai davė neblogus rezultatus, bet 
šie du veiksniai turi eiti kartu, norint atsiekti didesnių 
rezultatų. Šeštadieninės ir aukštesnės mokyklos (lietuvių) 
turėtų kiek galima daugiau įpinti mūsų istorijos ir politi
kos į savo programas. Informuoti vaikus pagal jų amžių, 
apie Lietuvos bylų, pavergėjus ir tautos priespaudų bei 
mūsų veiklos siekimus. Ir vaikai turėtų būti "ambasado
riais". Prelegentas užsiminė,, kad Toronte būtų naudinga 
suruošti jaunimui simpoziumų tokiomis temomis, ir jis 
pats neatsisakytų dalyvauti.

Atidarymo ir užbaigimo žodį tarė Toronto Lietu
vių Namų Kultūrinės Komisijos p-kas Vytautas K u 1- 
n y s; Jis padėkojo V. Bražėnui už naudingų informacijų. 
Taip pat buvo patiekta bendra JAV lietuvių ir kanadie
čių politinės veiklos apžvalga mūsų tėvyne’s laisvinimo 
byloje.

V. Bražėnas, būdamas žurnalistu, yra ir įgudęs 
kalbėtojas politine tema. Jis stebino klausytojus ne tik 
faktų prisiminimu, bet ir suminėdamas daugelį pavardžių 
bei vietovių be jokių užrašų.

Atrodo, kad šis susiėjimas nebuvo užtektinai rek
lamuojamas, todėl klausytojų nesusirinko nė šimtinės. 
Bet jeigu dar kartų V. Bražėnas čia atvyktų, tai tie pa
tys klausytojai vėl atvyktų ir atsivestų kita tiek tautie
čių, kuriems rūpi Lietuvos laisvinimo naujesni metodai.

Toronto LN kultūrininkai su Vytautu Kulniu vis su
randa naujų ir įdomių kalbėtojų iš arti ir toli.

Pabaigoje, prie kavos puoduko, buvo diskutuojama 
girdėtos paskaitoje mintys. Kas norėjo, galėjo gauti ir 
šiltų vakarienę, kurių paruošė šios Komisijos moterys.

Pagaliau buvo kalbama ir apie OSI veiklų. Prele
gentas pasiūlė, kad nedelsiant reikia rūpintis surinkti 
reikalingų medžiagų apie komunistų padarytus kriminali
nius nusikaltimus ir juos patraukti teisman. Padaryti ant- 
rųjį Nuernbergo Teismų, Elgtis panašiai, kaip OSI. Ukrai
niečiai jau jieško tokių kriminalistų. Jei ir nepavyktų 
mūsų užsibrėžtų tikslų pasiekti, bet nepamėginus - neži
nosi. Po keturių dešimčių metų, gal jau ir per vėlu, bet 
OSI tebetęsia savo darbų, dar vis jieško karo nusikaltė
lių.

Prelegentas tvirtino, kad mėginti visada apsimo
ka. Jis sako, kad ir į Dievo teismų patekusių bus klau
siama, ne kiek gero padarei pasauliui, bet kiek mėginai 
padaryti. (Matomai, nėra nusikaltimo, jei nepavyksta ). 
Tuo ir baigėsi įdomi paskaita.

• A. a. Adelės Dauginienės 
atminimui vietoje gėlių au
kojo Lietuvių Šlaugos Na
mams:

$100,- L.Girinis-Norvai- 
ša; $75,- adv.A.Pacevičius; 
$55,- T.Stanulis; $50,- A.V. 
Bersėnai, J.Norkus; $30,- 
L.M. Malinauskai; po $ 25,- 
A.Byszkiewicz, A.Skilandžiū- 
nienė; po $20,- J .Z.Stravins
kai, J.Pacevičienė, E.Pama- 
taitis; po $10,- J.Adomavi
čienė, V. Marcinkevičius, 
E.Sagevičius, D. R. Sonda, 
D.Serelis, M. V.Tamulaičiai, 
S.Underys; po $5,- G.Sen- 
džikas ir E.Tamulionienė.

Aukotojai gali įnešti 
aukas Lietuvių Kredito Ko
operatyve PARAMA suskai
tes Nr. 8711 - Labdara / 
Lithuanian Nursing Home 
Fund.

SUTARTINĖJE dainuoja 
Zita ir Daina Gurklytės, 
Dana Pargauskaitė ir vado
vė Nijolė Benotienė. Tai 
jaunos, šaunios lietuvaitės, 
gražiai išmokusios per Wa- 
sagos Šeimų stovyklų bei 
Toronto lietuvių Vaikų Dar
želį vaikučiams dainuotas 
dainas bei žaidimus. Kon
certo proga buvo pagamin
ta ir visai išparduota dainų 
juostelė, pavadinta "Kiškis 
Piškis". Dainininkės savo 
dainų koncertų paįvairino 
lėlėmis , išvaidindamos ke- 
letos dainų žodžius bei nau-

ZSZS /A ✓A*"*
Lietuvių Namų 

Žinios
ĮSPŪDINGAS LN 
TRISDEŠIMTPENKMETIS

LN 35-metis buvo iškil
mingai paminėtas Lietuvių 
Namuose š.m.lapkričio mėn.
7 d. Dalyvavo 350 asmenų. 
Programų atliko Los Ange
les Vyrų Kvartetas. Publika 
buvo nustebinta Kvarteto 
muzikalumu ir meistrišku 
programos atlikimu. Nuošir
di padėka rengėjams, ir y- 
patingai dėkojame LN Mo
terų Būrelio pirmininkei 
Adai Jucienei už jos ini
ciatyvų, iškviečiant Kvar
tetų ir koordinavimų j aprū
pinant Kvarteto narius nak
vyne ir priežiūra.

~nini?qę ’ - - -. ■ ■
KANADOS LIETUVIŲ FONDO 
25- METIS

Š.m. gruodžio mėn. 5 
d.,šeštadienį, 6 vai.v., To
ronto Lietuvių Namuose 
bus paminėta Kanados Lie
tuvių Fondo 
los sukaktis.

Vakarienę 
nulienė. Bus 
programa.

Stalus rezervuoti galima 
pas H.Stepaitį tel: 233- 
8396. Bilietus galima įsigy
ti iš anksto LN pietų metu, 
sekmadieniais po pamaldų 
Prisikėlimo ir Lietuvos Kan
kinių Parapijų salėse.

25 metų veik-

ruošia 
įdomi

B.Sta- 
meninė

Ši organizacija, duodan
ti materialinį pagrindų mū
sų veiklai čia, Kanadoje, 
yra verta ypatingo dėmesio 
ir pagarbos. Savo atsilan
kymu į jos veiklos pager
bimų, prisidėsime prie jos 
stiprėjimo.

praėjo Kana- 
Jaunimo Sų- 
Šokiai Lietu- 

lapkričio 7 
nenoriai

• Sėkmingai 
dos Lietuvių 
jungos rengti 
vių Namuose, 
dienų. Jaunimas
skirstėsi apie l:30 vai.ryto, 
palydimas trankios Latvių 
Orkestro muzikos garsų.

F fįįį'' J J- _ LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

• NAUJI LN NARIAI su
mokėjo nario mokestį po 
$100: Leonas Radzevičius, 
Danutė Krilavičiūtė-Slykhui, 
Romas Krilavičius, Valdas 
Samonis ir Roma Seniūnai- 
tė. T.S.

MOKA:
už 90 dienų term, indėlius 
už 6 mėn. term, indėlius 
už 1 metų term, indėlius 
už 2 metų term, indėlius 
už 3 metų term, indėlius 
už GIC 1 m. garant. inv. paž 
už GI C 2 m. garant. inv. paž. 
už pensijų planą (var. rate)

7'/^o
7/^0 
7Y2% 
7U%
8 %
9 %

8 %
8%% už 1 m. term, pensijų plona
8 % už pensijų fondą RRIF(v.r.)
6 % už taupymo s—tas
5%%—7% už kasd. palūk. s-tą
4%%—5M% už kasd. pal. čekių s-tą

s 
g

pi 
K3 
Pi 
H
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Pi 
Pi 
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Pi 
Pi 
Pi 
Pi 
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S 
s 
Pi 
Pi 
Pi 
Pi

IMA: 
už asmenines 

paskolas nuo ... 10%% 
už nekilnojamo turto 

paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ....
2 rnetų .....
3 metų . 
(fixed rate)

AKTYVAI VIRŠ 35 MILIJONU DOLERIU

Mūsų tikslas - ne pelnas", bet sąžiningas patarnavimas

MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind...........

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

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.

7’74% 
7’74% 
7’/j% 
73/4%
8 %
9 % 
91/«% 
93/4% 
8 % 
7’72% 
81/2% 
7 %
6 %
7 % 
53/4%

IMAUŽ:
Asmenines paskolas

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų................... 10’74%
2 metų................... 103/4%
3 metų................... n %
Su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ir 3 metų ..........  93/4%

Draudžiame asmenines ;r su
tarties paskolas iki $15.000_ 
i r narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, če
kiu i r taupymo sąskaitose.

... 10‘>2 % 
.. 11%
... 1154%

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ........ 9%%
(variable rate)

AKTYVAI VIRŠ 64 MILIJONU DOLERIU

Asmenines paskolas duodame iki $65 000 ir mortgiČius iki 75%įkai
noto turto. Visų nariu gyvybė apdrausta santautpu dydyje, bet ne
daugiau $2,000. Asmenines paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$ 15,000. 5'einokamas Fckių ir sąskaitų patarnavimas.Gaunama pini
ginės perlaidus. 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

T E L E F O N A S : 5 3 2- 1 1 4 9
TAUPYK IR SKOLINKIS PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME
TORONTO LIETUVIU
KREDITO KOOPERATYVE

S :

PARAMA
6 psl.

1 Parapijos kredito kooperatyvas
— 999 College SL. Toronto. Ontario M6H 1A8 

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

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

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

ATEIK Į LIETUVIU A.A. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE. 
(Skersai gatves nuo pensininku rūmui 1610
Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai. v,'

SKAMBINKITE Tel.; 487-5591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

4



Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

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

AKTYVAI PER 26 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:

Indėlius (P.C.A.).................. 3%
santaupas.......................5.75%
kasdienines palūkanas 
ui: santaupas............... 5.25%
term. Indėlius 1 m........... 9.5 o%
term. Indėlius 3 m........... 10 %
reg. pensijų fondo......... 6.50%
90 dienų Indėlius......... 8.25%
(minimum $5.000) 
Reg.pensijų 1 m........... 8.5%

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 rnėn. šeštadieniais uždaryta.

hamilton
PAGERBDAMA MIRUSįJL AUKOJO KANADOS
LIETUVIŲ FONDUI:

Mirusio hamiltoniškio JULIAUS KLYPO testamen
to vykdytojai per Dalių Peddle(Pajarskaitę) paskyrė au
kas: $ 2.000 Kanados Lietuvių Fondui ir $1.000 Kultūros 
Muziejui.

Didelis AČIŪ p.D aliai, paaukojusiai tas su
mas lietuviškų organizacijų tikslams Mirusiojo atminimui

KLF

ŠIS TAS IŠ MUSŲ VEIKLOS
Nebloga vasara iškeliavo 

praeitin, o atkeliavęs nelau
kiamas ruduo, spalvingus 
gamtovaizdžius paliko be
spalviais ir atšalęs oras 
organizacijų rūpesčius ir 
veiklas nustūmė į pastoges. 
Jąu. spalio men. pradžioje 
antrosios jaunystės darbuo
tojai pirmų susirinkimų su
šaukė Parapijos salėje. Į 
šį rudens subuvimų buvo 
susirinkę tik apie 40 asme
nų.

Jame nieko naujo nebu
vo nutarta, tik pasikalbėta 
savo organizacijos reikalais 
ir vienos minutės atsistoji
mu buvo pagerbti neseniai 
mirę Klubo nariai- senjorai.

Pirm. K.Mikšiui supa
žindinus su dienotvarke, 
ji buvo priimta be pataisų. 
Praeito susirinkimo proto
kolas buvo perskaitytas sek
retoriaus A.Mingėlos, kuris 
taip pat buvo priimtas be 
pataisų. Kiek pakalbėjus 
Klubo reikalais, pirmininkas 
priminė, kad mūsų Klubas 
yra gavęs prašytų paramų 
iš valdžios.

Grupės Klubo iždininkas 
Z.Pulianauskas painformavo, 
kad iš Kanados vyriausybės 
NEW HORIZON programų 
skyriaus, Klubo Dainos Vie
netui arba choro reikalams 
birželio pabaigoje gauta 
$2.233,- čekis. Si suma bu
vo įnešta į TALKOS Ban
kelio atskirų sųskaitų. Iš 
šios sumos jau yra išleista

M£VJK14I
SnClALfBitt

• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE)
• zomSas
495-We AVENUE, LaSalle 
365-11O

7661 A CENTRALE, LaSaHe

2955 ALLARD, Ville Emard 
766-2667

1987. XL19

IMAME UŽ:
nekiln. turto pask. 11% 
asmenines pask«las 12.50% 
Nemokamas pilnas Čekiu 
patarnavimas
Nemodama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $ 2.000
Nemokama asm. paskolą 
drauda iki $ 25.000

$1.216,70,-chorisčių apran
gos reikalams. Minėta suma 
yra skirta 18 mėnesių laiko
tarpiui. Pagal NEW HORI
ZON nurodymus, ši jų pa
skirta suma turi būti tvarko
ma musųerganizacijos 10- 
ties asmenų grupės.

Pirmininkui paskelbus,kad 
susirinkimas baigtas, daly
viai skubėjo prie sumušti
nių, kavutės su pyragaičiais. 
Tuo pačiu metu buvo ruo
šiamasi filmos parodymui, 
kurių buvo parūpinęs Klubo 
valdybos narys P. Navic
kas. Ekrane pasirodė įvai
rūs vaizdai, daugiausiai iš 
šiaurės Indėnų igyvenimo 
Kanadoje dabar ir maždaug 
prieš 100 metų. Matėme 
jų gyvenvietes, jaunųjų kar
tų ir kt. Vaizdai buvo aiš
kinami anglų kalba, todėl 
kiekvienas žodis gal ir ne
buvo suprastas, tačiau buvo 
aišku apie kų eina kalba. 
Filmą užtruko apie pusant
ros valandos. Ji buvo ste
bima su dėmesiu ir susido
mėjimu. Pasibaigus, visi 
skubėjo į savo namus, susi
tarę pasimatyti vėl čia ki
tų kartų.

• Spalio mėn.24 d., šešta
dienio 8 vai.ryto, Vilniaus 
Aušros Vartų Parapijos mal
dos namuose buvo atnašau
tos mišios už a.a. dr. Onos 
Valaitienės sielų jos mirties 
metinių proga. Mišias atna
šavo ir pamokslų pasakė

|chicago|
LIETUVOS KREPŠININKAI 
AMERIKOJE

Kartu su tarybine krep
šinio rinktine į Ameriką 
atvyko trys lietuviai: Šarū
nas MARČIULIONIS, Val
das CHOMIČIUS ir Rimas 
KURTINAITIS, dar nepilnai 
atsigavęs po ligos, ir pirmo
se keliose rungtynėse ne
daug gavęs pasirodyti.

Pirmosios dvejos jų 
rungtynės įvyko Milwaukes 
mieste spalio 24-25 dieno
mis, kur susitiko su Itali
jos atstovais ir Milwaukes 
profesionalų "Bucks" klubo 
žaidėjais. Jeigu italus (su 
dviejų Amerikos juodukų 
talka) įveikė gana lengvai 
(135-108), tai prieš profe
sionalus turėjo nusileisti 
127-100. Šio istorinio susi
tikimo laukta su didele 
įtampa, nes po gražaus 
pasirodymo prieš Italiją 
(čia nesustabdomas buvo 
Marčiulionis, kuris pelnė 
24 taškus), amerikiečiai 
buvo išsigandę. Tačiau 
sekmadienio rungtynėse, 
kurias stebėjo pilna salė 
(12 tūkstančių žmonių) ir 
per televiziją 30 kraštų, 
amerikiečiai visai nemanė 
pasiduoti, ypatingai kuo
met nevyko mėtymai nė 
lietuviui Marčiulioniui, nė 
latviui Valters. Kiek ge
riau čia sekėsi Chomičiui. 
Pasigesta tarybinėje koman
doje kiek pajėgesnio cent
ro, nes nėra kam pakeisti 

šios Parapijos klebonas kun. 
Juvenalis Liauba. Pamaldo
se dalyvavo apie 100 as
menų.

A.a.dr. Onų Valaitienę, 
šeimos gydytojų, daug kas 
prisimena dar ir šiandienų, 
tuo labiau tie, kuriems bu
vo reikalinga gydytojos pa
rama, ir ne vienų kartų. 
Jos netekę, lietuviai dabar 
turi lankyti svetimtaučius 
gydytojus, su kuriais anglų 
kalba sunkiau išsiaiškinti.

Dabar turime pilnai dir
bantį Hamiltone tik vienų 
lietuvį gydytojų, pas kurį 
eina dalis lietuvių, tačiau 
jis labai užimtas kitų ligo
nių ir ligoninių darbais. Čia 
lietuviai būtų labai paten
kinti, jei į Hamiltonų at
vyktų dar vienas lietuvis 
šeimos gydytojas. Jam čia 
darbo nepritrūktų

• Spalio mėn.23 d., sekma
dienį, Parapijos salėje KLK 
Moterų D-ja suruošė Lietu
vos Krikšto atnaujinimo 
600 m.paminėjimų. Jį ati
darė D-jos pirmininkė A. 
Vaitonienė trumpu žodžiu 
apie šių draugijų ir Lietu
vos krikštų. Po jos kalbos 
senjorų Klubo dainos viene
tas, vadovaujamas A.Matu- 
licz, padainavo tris gra
žias dainas. Po to buvo 
rodoma filmą, pagaminta 
profesionalų Romoje su lie
tuviškais paaiškinimais. Fil
mą iš tikrųjų pagaminta 
gerai. Jame matėme mi
nias lietuvių, susibūrusių 
Šv.Petro aikštėje, Katedro
je ir kitose vietovėse. Taip 
pat dalį lietuvių dvasiškių 
iš šių kraštų ir Lietuvos.

Šv.Tėvas kalbėjo anglų, 
italų ir lietuvių kalbomis. 
Apie lietuvius atsiliepė la
bai gerai.

• Orui atšalus, dalis gy
ventojų pradėjo svarstyti 
arba kraustytis į vietas,

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I 

832-2222 (416) ' 822-8480
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS *

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

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

DEŠINĖJE -

"Išeivijos Lietuvių 
Sportas" knygos 
redaktorius Pr. 
Mickevičius po is
torinių rungtynių 
Milwaukee mieste 
kalbasi su žy - 
miaisiais lietuviais 
krepšininkais:Ša- 
rūnu Marčiulioniu 
ir Valdu Chomi
čium.

R.Kurtinaitis, S. 
Marčiulionis ir V. 
Chomičius po 
rungtynių su Mil
waukee profesio
nalais jų kamba
ryje, su žurna - 
listais bei sporto 
entuziastais, dau
gumoje atvyku - 
siais iš Chicagos.

Abi nuotr.
Ed.Šulaičio

jau ilgesnį laiką besigydan
čio Arvydo SABONIO.

Po rungtynių lietuvių 
krepšininkų kambaryje 

kur galima gauti daugiau 
saulės spindulių ir tuo pa
čiu pagyventi gražesnėje 
ir šiltesnėje gamtoje. Jau 
spalio viduryje hamiltonie- 
tis J.Adomauskas, pasikvie
tęs savo draugijon L.Ko- 
perskį, lėktuvu iškeliavo 
Floridon; ten jau yra ir 
daugiau hamiltoniečių. J . 
Adomauskas tenai turi nuo
savų namų, automobilį ir 
gerų laivų žuvims gaudyti. 
Ten, paplaukus kiek toliau 
nuo savo namų, yra labai 
gera žuvininkystės vieta. 
Pagaunama nemažai ir di
delių žuvų. Žuvaujant il
gesnį laikų ir turint nema
žai žuvies, jas galima ten 
atiduoti į šaldytuvus ir jas 
taip laikyti , kiek norima. 
Ir po ilgesnio laiko tas žu
vytes galima parsivežti 
Kanadon ir su pasigardžia
vimu jomis užkandžiauti.Zp.

• DLK ALGIRDO Šaulių 
Kuopa Hamiltone lapkričio 
21 d., Jaunimo Centre pa
minėjo Lietuvos Kariuome
nės atkūrimo šventę. Vaka
ro programų atliko kvarte
tas SUTARTINĖ. Sekmadie
nį AV šventovėje vyko iš
kilmingos pamaldos už vi
sus, kovojusius dėl Lietu
vos laisvės.

o ŠIRVINTOS-NEMUNO tun
tai ruošia KŪČIAS gruodžio 
13 d.

Vasario 16 šventė bus 
minima vasario 7 d., o 
Kaziuko Mugė vyks kovo 
13 d.

Į Paukštyčių ir Vilkiukų 
eiles laukiama daugiau jau
nimo. Taip pat primenama, 
kad galima atvežti į suei
gas ir priešmokyklinio am
žiaus vaikus. Smulkesnes 
ir įvairias informacijas a- 
pie skautų-čių veiklų Ha
miltone teikia Aldona 
Pietrantonio tel: 522-4739.

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

Tai. S3Z-3511
7 psl.

Milwaukes viešbutyje susi
rinko apie 1U tautiečių, 
daugumoje iš Chicagos, 
kurie atėjo pasveikinti bei 
pasikalbėti su pasaulinio 
garso krepšininkais iš 
tėvynės. Čia ypatingai 
gerą įspūdį paliko S. Mar
čiulionis (kuris, beje, pate
ko į turnyro pirmąjį penke
tuką - šalia keturių ameri 
kiečių), imponavęs savo 
kuklumu.

Kadangi tarybinei rinkti
nei buvo atsakytos rungty
nes Kanadoje, tai ji turėjo 
nemaža laiko iki pirmojo 
susitikimo su JAV studen
tais lapkričio 4 d. (beje, 
tose rungtynėse, įvykusiose 
Springfield 1L. jie “nugalėjo 
Illinois State universitetą 
71-62). Tokiu būdu, krepši
ninkai turėjo progą 5 die
nas praleisti Chicagoje.

Lietuvių trejetukas

o DAILĖS PARODOJE,vyku
sioje nuo spalio rnėn.30 d. 
4038 Archer Avė., dalyva
vo 16 išeivijos dailininkų. 
Paskirtos 2 premijos: Sta
sei Grigaliūnienei iš Forest 
Park,IL premijų 600 dol. 
(M.Šileikio) už tapybų "A- 
paštalas Judas"; V.Stanči- 
kaitei-Abraitienei iš Cle
veland,Ohio- 500 dol.pre- 
mija(Čiurlionio Galerijos 
Ine.) už tapybų "Visatos 

GUY « 
RICHARD 
ROOFER----- COUVREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHAkD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka saliningai ir prieinamomis kainomis. 
Stogo’ dęngimui ar taisymui skambinkite : 3 H-1470

nemaža bendravo su vieti
niais lietuviais. Šeštadienį 
jie susitiko su Pedagoginio 
Lituaninstinio Instituto 
mokiniais Jaunimo Centre, 
o vakare buvo Lietuvių 
Fondo Sukaktuviniame 
baliuje Martinique salėje 
ir ateitininkų puotoje Jau
nimo Centre. Visur jie 
buvo šiltai sutikti ir jie 
patys draugiškai kalbėjosi 
bei bendravo su lietuvių 
jaunimu. Ypatingai malo 
nūs buvo susitikimas su 
jaunaisiais mokiniais Jauni
mo Centre, kurie turėjo 
dėkingą progą susitikti su 
vienais iš geriausių pasau
lio krepšininkų.

Amerikoje šie krepšinin
kai išbus dar iki lapkričio 
mėnesio pabaigos ir rungty
niaus su įvairių šio krašto 
universitetų rinktinėmis.

E. Šulaitis

Dvasia" ir Ir.Šimkienei iš 
Floridos 400 dol.premija
(T.Petraičio) už spalvoto 
stiklo darbų "Regata". Dail. 
Ilonos Brazdžionienės kū
rinys "Šešios Žųsys", premi
jų pritrūkus, atžymėtas gar 
bės žymeniu.

Premijas paskyrė Jury 
komisija: dail.Mikas Šileikią 
skulptorius Aleksandras 
Marčiulionis ir dail.Valenti
nas Ramonis.



montreal
MIRUSIEJI ■
• Eimutis MEŠKAS, Nijolės 
BAGDŽIŪNIENĖS pusbrolis, 
45 m. amžiaus 7 netikėtai 
mirė, nutrenktas elektros. 
Gyveno Lietuvoje su šeima.

Užuojauta artimiesiems.

• Apie 50 montrealiečių 
lietuvių buvo nuvykę į baig
minį koncertų Toronte, kur 
buvo atlikta Henriko 
Nagio ir Aleksandro Stan
kevičiaus Kantata "Kryžių 
ir Rūpintojėlių Lietuva", 
A.Stankevičiaus "Simfonet- 
ta" ir J.Govėdo "Giesmė".

MONTREALIO VYRU CHORAS, su muz. Aleksandru STANKEVIČIUM, atliks programų 
Lietuvos Kariuomenės Šventės minėjime sekmadienį ,lapkričio 22 d., A V Parapijos salėje.

I ITAC MONTREALIO LIETUVIULl lAo KREDITO UNIJA
1475 DE SEVE ST. MONTREAL QUE H4E 2A8 Tel: 766-S827; 766-5830

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

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

MOKA UŽ:

TAUPYMO - specialios 514 % 
TAUPYMO - su gyv. dr. .5 % 
TAUPYMO- kasdieninės.. 4%% 
EINAMOS ...................... 4/2%.
RRSP ir RRIF term......... 9’4%
RRSP ir RRIF taup....... 6%%

CERTIFIKATUS ... 9 %
TERM. INDĖLIUS:

1 metų................... b/4/o
180 d.~ 364 d......... 7'4%

179 d. ... 7 %
119 d. ...,,6%%

30 d. - 59 d......... 6/2%
IMA

120 d
60d.

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

• Henrikas NAGYS gruo
džio mėn. 5 d. vyksta į 
Los Angeles dalyvauti lite
ratūros vakare, kur jis 
skaitys savo poezijų.

Literatūros vakarus Los 
Angeles jau 22 metai ruo
šia Lietuvių Fronto Bičiulių 
Sambūris. Šiemet jam pir
mininkauja dr.Zigmas Brin- 
kis.

• M.GRINKUS susirgo ir 
gydosi Montreal. General 
ligoninėje.
Įvairių parengimų talkinin
kui linkime greitai paveikti.
• Graikų Bendru jmenės 
grupė skelbia graikiškų sal- 
dumynų-pyragų išpardavi
mų sekmadienį, lapkričio 
22 d., nuo 11 vai.r. iki4 
vai.p.p., 7707 Blvd.LaSalle, 
kampas 7th Avė.

• MONTREALIO dienraš
tis THE GAZETTE lapkri
čio 18 d.laidoje atspausdino 
pranešimų per Washington 
Post iš Maskvos, kad Sovie
tų vyriausybė įspėjo spau
doje ir per radijų, kad ne
būtų organizuojamos jokios 
demonstracijos nė gėlių 
padėjimai prie Laisvės pa
minklo Rygoje, minint Lat
vijos nepriklausomybę.

Latvių disidentas Linard 
Gratiųs, neseniai paleistas 
iš kalėjimo, nepritaria to
kioms provokuojančioms 
demonstracijoms. JAV 
Kongresas neseniai priėmė 
rezoliuciją, kuria pasmerkia
mas Sovietų ir Nacių Vokie

tijos slaptas susitarimas 
1939 m. Jo dėka 3 Bal
tijos valstybės buvo įjung
tos į Sovietų Sųjungų.

Nuotr. A. K a 1 v a i č i o
Sovietų vyriausybė mo

bilizuoja įvairias priemones 
galimai demonstracijai nu
slopinti.

ffij- MAMMOTH BAZAAR - BARGAINS GALORE g
Beth Israel Beth Aaron Congregation
6800 Mackie Rd., Cote St. Luc, ČN

<4 Sunday, November 29, 10 A.M.-5 P.M.
New Merchandise only! Buslines: 104, 161, 162.

• LAIKU ATSIUNTI PRENUMERATĄ - NEAPSUNKINA - 
TE SAVES IR PALENGVINATE MŪSŲ DARBĄ. AČIŪ’ ”NL"

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA “LITE”

KASOS VALANDOS

1475 De Seve Ro semont Šv. Kazimiero

Pirm. Antr. Treč. 
Ketvirt adieniais 
Penktadieniai s 
Sekmadi eni 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 KOSUHS
Specialybe - “BROCHETTERIE“ -

"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ ATSIUNTĖ:
J.Maziliauskas, D. Renkauskas, M.Račys H.Stepaitis. 

V.Dagilis, L.Adomavičius, A.Statulevičius, A.Paškevičius, 
J.P.Šimokaitis, P.Petrušaitis, kun.St.Šileika,SDB, J.Gra
žys, V.Januta, A.Čepulis, R.Ciplijauskas, A.Kenstavičius, 
J.Benderius, Pr.Dikaitis.
AUKOS:

$ 50,- Kanados Lietuvių Bendruomene.
VISIEMS - nuoširdus AČIŪl "NL"

•*SX» w(e)M(5>p «Xe>»*3K»

I DĖMESIO DEŠRŲ MĖGĖJAMS! |

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

I ir A. Gudas, Tel.: 769-9902. |

RECEPTION HALL, tinkama banketams, vedyboms 
ir kitiems susibūrimams. (VAIRŪS GĖRIMAI
6201 Bannantyne Ave., Verdun, P.Q.
Rezervacijai skambinti: 768-2707 arba 768-9198.

H4H 1J4

HONEY FOR SALE !

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

Tel.: 627-1328.

pound, 
call :

ūaclne
|(IIK>M.U<i

LASALLE 
AUTOMOBILE INC

Automobilių nuoma
Naujų ir vartotų pasirinkimas
Pardavimas
Aptarnavimas

MŪSŲ MOKYKLA
Montrealio Lituanistinė 

Mokykla švenčia jau virš 40 
metų įdėto darbo, 
lietuvių 
sklandžiai 
prašome 
įvairiems
Pardavinėsime skanių šoko
ladų, pravesime loterijas 
ir šių metų Kalėdų Eglutė 
bus viena iš geriausių.

Užbaigsime vajų 1988 
metais, gegužės mėn. 14 
d. su banketu ir iškilmin
gais šokiais šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Tikimės 
sukviesti visus mūsų abitu
rientus iš daugybės vieto
vių, paremti šią mokyklą 
ir kartu atšvęsti mokyklos 
40-metį, susitinkant. su 

draugais, pasidali- 
bendrais prisimini-

įdėto
mokykla 
veikti ateityje, 
Jūsų 

musų

Kad 
galėtų

paramos 
reikalams.

DĖMESIO
Jau priimami "NL" 

Redakcijoje KALĖDI
NIAI SVEIKINIMAI.

P r a š ome neuždelst 
ir tuo palengvint 

mums gerai atlikt 
darbą. Dėkojame. "NL

i

• Irenai ADAMONYTEI, 
Julijos ir Petro Adamonių 
dukrai buvo surengtas sma
gus mergvakaris J.ir E. 
Dalmotų namuose. Dalyva
vo daugiau kaip 40 svečių 
su gražiomis dovanomis ir 
linkėjimais būsimai jauna
martei.

Dodge Chrysler 
Camions Dodge Trucks 366-7818

1050 Lapierre 
coin La Vėrendrye

senais 
nant 
mais.

mūsų 
J4!

Mūsų mokykla yra 
ateitis. Paremkime

MLM Komitetas

Dr. Jonas MALISKA 
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
Namy 761—4675

Dr. PHILIP STULGINSKĮ
D.D.S.

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

Tel.: 364-4658

Dr. Gaetan B&RARD, D.M.B.

Dantų gydytojas — chirurgas 
466 A. boul. dės Laurentides 
Pont Viau, Laval, H7G 2V1

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

M. CUSSON VAISTINE
7635 Central St. Ville La Sdle, P.O. 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.Sc. L.M.C.C. F.R.C.S. (e)

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

T«l.: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 psl.

ENTREPRENEUR ELECTRICAL 
ĖLECTRICIEN CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS
1O2A, 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

WAWELLENKŲ CUKRAINĖ
įvairus pyragaičiai 
Spurgos 
Sausainiai 
Aguoninlai ir kitokį 
pyragai

G&teaux • Biscuits 
GAteaux au fromage 
Pain • Catė 
Meilleurs beignes 

(Ponchki)

2524. Ontario E.. Mil 524-3348

Member

Foto M.L.S.
SISTEMA

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.

Tel 767-6183 donor pakeistas į : 288-9646

Kailių Siuvėjas

• Siuva ir parduoda
,1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A 
Montreal, P.Q. &H3A 2G6

TONY
P H OTO 
STUDIO

PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL 
MARIAGE - WEDDINGS

5220 Queen Mary Rd. Suite 8

D. N BALTRUKONIS

IMMEUBLES - CLASSIC INC.

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 
PATARNAVIMAS - PIRKIMAS - PARDAVIMAS 
445 Jea> Talon W. Suite 305, Montreal, P.Q. 
Tel: 273-9181 ..............Namų: 737-0844

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS T"l“:
C. I. B.

GAISRAS ‘ AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ * GYVYBE

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

P.S. FINANCIAL SERVICES & INSURANCE 
PETER SODO ir JOHN POLCARY 

Profesiniai patarnavimai finansų reikalais:
* Annuites * R.R.S.P. * Life Insurance *
* Group Pension * Finansų ir mokesčių planavimas *

4999 St. Catherine St. West, Suite 450, Westmount H3Z 1T3
Tel.: 481-0311

MONTREAL ENTERPRISES RBg'd
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: 2&8-9S4S

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

TEL.: (514)767 - 4690

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

JONAS & COTE REALTIES 

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

.. ....... . I ’WIIMIIICIW^ a—<1
TRANS QUEBEC SIDINGS LTD

, ALIUMI NUAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI,
APKALIMAI ALIUMINIJUM , PLIENU, PLASTINE

į MEDŽIAGA DARBAS GARANTUOTAS IR '
Į APDRAUSTAS.

SAVININKAS: John OSKOWICZ
| 3351 Belair St., Montreal , Que., H2A 2A5 <

Telefonas: 721—9496

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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