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SAVAITINIAI ĮVYKIAI

h. n.

DVI ABEJOTINOS 
SUTARTYS

JAV prez. Reagan'o ir 
Sovietų Sąjungos komunistų 
patijos generalinio sekreto
riaus Gorbačiov'o pasirašy
ta sutartis dar vis įvairiai 
aptariama pasaulinėje 
spaudoje. Nors nusiginkla
vimo ir draugiškesnių san
tykių tarp abiejų galiū
nų idėjai beveik visi prita
ria, tačiau girdisi vis dau
giau balsų, kad ne gražūs 
žodžiai, bet darbai paliu
dys, kiek toji sutartis efek
tinga. Jau savo žodyje So
vietuos piliečiams M.Gor- 
bačiov'as išreiškė nepasiten
kinimų dėl prez. Reagan'o 
pareiškimo, jog taip vadi
namo "Žvaigždžių Karo" 
antiraketinių spindulių ga
myba nebus nei nutraukta, 
nei sulėtinta. Migloti so
vietų pažadai apie pasitrau
kimą iš Afganistano ir pik
ta Gorbačiov'o tirada apie 
Žmogaus Teises Sovietų 
Sąjungoje /" kokią moralinę 
teisę turinti Amerika pa
mokslauti apie Žmogaus 
Teises?"/ rodo, kad visi 
džiūgaujantieji - per anksti 
džiūgauja. Atrodo, kad pa
sirašytoji (ir visos kitos 
būsimos sutartys) su Sovie
tų Sąjunga tiktai tada ką 
nors reikš, kai praktiškai 
bus įgyvendinta efektinga 
tokių sutarčių vykdymo 
kontrolė.

Nemažiau abejonių kelia 
ir Kanados-JAV laisvesnės 
prekybos sutartis. Sunku 
patikėti, kaip tvirtina de
ryboms pirmininkavęs Kana
dos ambasadorius Simon 
Reisman'as, kad kanadie
čiai esą amerikiečius pra
lenkę visais atžvilgiais. Jo 
žodžiais tariant, "būtum 
galėjęs pagalvoti, kad Jung
tinės Amerikos Valstijos 
yra viena iš neišsivysčiusių 
(underdeveloped) kraštų". 
Kitaip tariant, lyg jankiai 
buvo visiškai suvaryti į o- 
žio ragą. Pirmiausiai, toks 
gyrimasis nėra nei diplo
matiškas, nei protingas, 
nes JAV kongreso atstovai 
prieš balsuodami už ar 
prieš tą sutatį, tokį užgau
lų išsireiškimą tikrai prisi
mins. Negeriau skamba 
ir min.pirmininko Brian 
Mulroney pasigyrimas, kad 
sutartis yra "win-win" rei
kalas, taigi, Kanada galinti 
tiktai laimėti, o nieko ne

pralaimėsianti. Sunku pati
kėti, kad gabiausieji pasau
lio prekijai butų tokie akli 
ir taip lengvai apmaunami.

Tos sutarties pranašauja
mos gėrybės, kurios turė
siančios - anot Reisman'o 
ir Mulroney- pasipilti kaip 
iš gausybės rago, pasirodys 
tiktai žymiai vėliau. Paaiš
kės tada ir kokią kainą 
Kanada turėjo už tas taria
mas gėrybes užmokėti. Se
na išmintis mus moko, kad 
niekas nieko, veltui neduoda. 
Ypač prekijai. Ar tiktai, 
ir šiuo atveju, nebus už 
materialinių gėrybių gobšu
mą parduota tarptauti
niams makleriams pati Ka
nada?

ŠVENTOJOJ ŽEMĖJ 
LIEJASI KRAUJAS

Jau antrą savaitę Izra
elio okupuotose arabų že
mėse - vakariniame Jorda
no upės krašte ir Gazos 
rėžyje - vyksta maištai 
ir riaušės. Tarptautinės ži
nių agentūros tvirtina, kad 
tokių masinių demonstraci
jų prieš Izraelio okupaciją 
nebuvo per pastaruosius 
17 metų. Riaušėse daly
vauja palestiniečių jauni
mas. Izraelio kariniai dali
niai apmėtomi akmenimis 
ir namuose pasigamintomis 
benzino bombomis. Vieną 
tokių padegamųjų bombų 
maištininkai metė ir į JAV 
ambasadą Jeruzalėje.

Leidžiant šį laikraščio 
numerį, riaušės tebevyko, 
ir Izraelio vyriausybė pa
tvirtino, kad esama mažo 
skaičiaus nušautų ir sužeis
tų. Tuo tarpu Jungtinių 
Tautų stebėtojai ir palesti
niečių šaltiniai tvirtina, 
jog sužeistųjų iki šiol esama 
virš 110 ir 15 nušautų.

Po skubomis sušaukto 
nepaprasto Izraelio minis- 
terių kabineto posėdžio, 
spaudai pareikšta, kad 
maištaujantieji palestinie
čiai būsią atitinkamai "pa
mokyti". Jungtinių Tautų 
oficiali stebėtoja Angela 
Williams patvirtino, kad 
Izraelio kareiviai su pales
tiniečiais demonstrantais 
elgiasi nepaprastai žiauriai, 
pririša juos virvėmis prie 
stovinčių priekyje šarvuo
čių, kad mėtomi akmenys 
pataikytų į juos; išvelka 
sužeistuosius net iš ligoni
nių, o kitus daužo lazdo-

Šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų

proga 
nuoširdžiai 
sveikiname

visus Kanados lietuvius, Krašto Tarybos 
atstovus, Kanados Lietuvių Bendruomenės 
apylinkių valdybas, brolius ir seseris pa - 
vergtoje tėvynėje ir laisvajame pasaulyje.

Linkime ištvermės bei ryžto kovoje ir 
darbuose už tėvynės laisvę —
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St KRAŠTO VALDYBA

• KLB SOLIDARUMO MOKESČIUS prisiuntė šios 
apylinkės: Wasaga-Styner - $60; Winnipeg- $190,-(visas 
100% mokesčių); Sudbury -$129 mokesčių ir $95,- auka 
Krašto Valdybos veiklai.

KLB Krašto Valdyba visiems dėkinga.

PRANEŠA ELTA:
ARBUČIA1 GALŲ GALE AMERIKOJE

S.m.lapkričio 23 d. buvę politiniai kaliniai VYTAU
TAS ARBUTIS ir jo žmona EDITA ARBUTIENĖ su 13-me- 
.čiu sūnumi Aidžių atvyko į JAV.

mis ar šautuvų buožėmis. 
Į maištaujančias sritis jokie 
žurnalistai ar fotografai 
ne įsileidžiami, kad negalė
tų pamatyti žiaurybių.

PLO vadas Arafat'as 
savo atsišaukime pareiškė: 
"Palestiniečiai turi teisę 
kaip ir visi kiti, gyventi 
savo nepriklausomoje valsty
bėje. _ Mes taip pat esame 
žmonės, o ne žiurkės".

• AJATOLOS KOHOMEINI, 
85 m.sveikatai pablogėjus 
(paskutiniu metu jam teko 
naudoti inkstų valymo ma
šiną), grupė daktarų iš Vie
nos išvyko į ligoninę prie 
Teherano, šalia Khomeini 
štabo. Gydytojų grupėje 
yra britas ir du Austrijos 
specialistai.

Pranešama, kad Khome
ini neseniai perrašė savo 
testamentą.

Tuo tarpu Irano žinių 
agentūra skelbė š.m.gruo
džio 15 d., kad Khomeini 
priėmęs Irano-Irako karo 
veteranų delegaciją.

• RUMUNIJOJE ekonomi
nei situacijai blogėjant, 
praeitą mėnesį pasireiškė

/nukelta į 2 psl.......... /

PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENE
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Mieli Lietuviai ir Lietuvės,

Baigiasi Lietuvos Krikščionybės Jubiliejaus metai, kurie 
tingai iškėlė Lietuvos vardą, jos reikalus ir sustiprino mus 
ties darbams.

Baigiame 1987-tus metus su Šeštuoju Pasaulio Lietuvių 
nimo Kongresu Australijoje ir žengiame į 1988-tus metus, ruošda
miesi Septintajam Pasaulio Lietuvių 
šaulio Lietuvių Kultūros Kongresui ir 
Šokių Šventei Kanadoje.

Kalėdų švenčių ir Naujųjų 1988-tų 
vių Bendruomenės Valdyba sveikiname 
bei kovojančius okupuotoje tėvynėje 
bančius laisvajame pasaulyje, linkėdami sutelktomis jėgomis siekti 
Lietuvai laisvės ir nepriklausomybės, mūsų tarpe stiprinant ben
drus ryšius vieni su kitais tautiniam išlikimui ir vieningai kovai 
už geresne ateitį.

ypa- 
atei-

Jau-

Bendruomenės Seimui, Pa- 
Pasaulio Lietuvių Tautinių

metų proga Pasaulio Lietu- 
visus lietuvius, gyvenančius 

ir išsisklaidžiusius bei dir-

Vytautas Kamantas, 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenes 
valdybos pirmininkas

1979 m. Abručiai .atsisakę sovietų pilietybės, pada
vė prašymą emigruoti į JAV. 1980 m.balandžio mėn.kra- 
tos metu jų bute rasta anti-komunistinės literatūros. Ge
gužės mėn. .Abrjtis nuvyko Maskvon susitikti su užsienio 
korespondentais, kur jis buvo suimtas. Nuteistas, jis išbu
vo 2į metų kalėjime. Jam grįžus iš kalėjimo, po kratos 
jų bute, Edita Arbutiene buvo suimta ir nuteista 4 m. 
griežto režimo stovykla ir dviem metam nutrėmimo.

Būdama Nordavijos moterų stovykloje, ji labai akty
viai reiškėsi su Jadvyga Bieliauskiene, ukrai

niete Irina Ratušinskajair kitomis politinėmis 
kalinėmis, siuntė prezidentui Reagan'ui sveikinimą jį per
rinkus prezidentu, rašė protesto laišką Aukščiausiam Pre
zidiumui, ir kt. Abrutienė išleista š.m.gegužės mėnesį, 
metais anksčiau iš nutrėmimo, nors ji atsisakė pasirašy
ti malonės prašymą.

Abručių kelionę iš Lietuvos tvarkė International 
Rescue Committee. Šiuo metu juos globoja jų giminaitė 
Washington'e.
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Vi Lietuvos išlaisvinimą! Ui iltikimybį Kanadai !
Pour Id liberation de la Lituanie! Layout J au Canada I 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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P.S. Bendradarbių ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraičiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuoiidra, grąžinami tik 
ii anksto susitarus. Ui skelbimų turinį redakcija arba 
leidykla neatsako.

SVEIKINA NARIUS IR VISA 
LIETUVIU BENDRUOMENE 
LINKĖDAMAS MALONIŲ 

ir

5 GRAŽIŲ BEI TAIKINGU

S NAUK7
CS K.LF TARYBA

KANADOS MINISTERIO PIRMININKO 
SVEIKINIMAS

*r*
-M

" SEKDAMI TĖVŲ PAPROČIUS, susirenkame KŪČIŲ 
VAKARĄ prie bendrojo stalo, simbolizuojančio šeimos 
altorių. Ties juo atnaujiname tų vidinį ryšį, kuris sieja 
mus tarpusavyje ir su mūsų Dievu.
....... Šį vakarų susikryžiuoja ties mumis šviesa dviejų pa
saulių - kosminio ir virškosminio. Saulė, praėjusi savo 
slenkstį, lyg atgimsta, diena iš dienos skleidžia daugiau 
šviesos, gimdo mumyse džiaugsmų, gyvybę, grožį. Didžio
ji Šviesa, didesnė už saulę - Dievas, praėjus laiko slenks
čiui, išsiunčia lyg naujų spindulį savo Sūnų, kuris gimsta 
žmogumi ir neša dvasinį persikeitimų, o su juo - ramybę, 
meilę, laimę.

Laikų pervartos visuomet atžymėtos persikeitimų 
paslaptimis. Gimimo slėpiniai lydi perėjimų iš nebūties 
į laikinę būtį, mirties slėpiniai - išsineriant iš laikinumo 
į amžinybę. Atgimimu, pilnu žavumo ir mistikos, paženk
lintas persilaužimas į pavasarį. Apmirimu, matomu, bet 
ir nesuvokiamu, palydimas vasaros atsisveikinimas. Ir is
torinių laikų lūžiai, kuriuos seka suirutės, revoliucijos, 
karai - neša gyvybę ar mirtį, naujų dvasių ar senų.

Tokia laikų pervartos šventė yra ir Kūčios." 
/Iš: KŪČIOS, Stasys Yla/

g. •*
PRANEŠA LIETUVIU INFORMACIJOS CENTRAS
ATLEIDO IŠ DARBO - GRĘSIA BEPROTNAMIS

LIC žiniomis, 30 m, amžiaus Dalia T a m u t y- 
t ę, . gyvenančią Taikos gt.,6 bt.33, Klaipėdoje , paskutk 
niu metu norėjo uždaryti į psichiatrinę ligoninę už dalyva
vimų rugpjūčio 23 d. demonstracijoje Vilniuje.

Anot patikimų šaltinių, prieš porų savaičių į jos 
namus net prisistatė ambulansas, bet Tamulytei pavyko 
pabėgti. Dabar Dalia nesirodo namuose, patvirtino jos mo
tina Stasė Tamutienė. Pas Tamutienę j butų atėjo lietu
viškai kalbantis rusas milicininkas Kazlov'as ir civilis - 
saugumietis, kurie klausinėjo, kodėl Dalia nesigydo.

Tamutytė buvo pasmerkta rugsėjo 10 d. darbovietė
je, Klaipėdos prekybos valdyboj, už dalyvavimų Vilniaus 
demonstracijoj ir už bandymų jau 10 metų emigruoti į 
Kanadų pas gimines. Darbovietės viršininkė teigė, kad 
jos dalyvavimas rugpjūčio 23 d.pridarė daug nemalonumų 
ir dėl to jos kaip tarnautojos nebegali laikyti. Po atosto
gų ir nusiimto laiko dėl inkstų ligos gydymosi, Dalių Ta
mulytę oficialiai lapkričio 18 atleido iš darbo.

"Tarybinės Klaipėdos" rugsėjo 18 d. laidoj Dalių 
ir jos motinų Stasę Tamutienę pasmerkė už dalyvavimų 
rugpjūčio 23-čiosios demonstracijoj Vilniuje. Straipsny Da
lių dar kabino už anglų kalbos mokymusi, už susitikimų 
su spaudos korespondentais ir už norų išvažiuoti užsienin. 
Dalios rašytas protestas profsųjungai prieš jos tebesitę
siantį persekiojimų nesusilaukė jokio atsakymo.

Vizai iš Kanados pasiekus Tamučius Klaipėdoj ir 
Tamulytei nesant namuose, motina nuėjo į milicijų pasiim-
ti atitinkamo blanko. Jai ten pasakė, kad dukrai neleis 
išvažiuoti, nes dėdė Kanadoje yra per tolima giminė, o 
duktė jau nuvežta į "durnių dispanserį". Stasė Tamutie
nė nuėjo į dispanserį, kur tai paneigė^

Dalia Tamutytė 1976 m.baigė Šiaulių Muzikos Aukš
tųjų Mokyklų choro dirigavimo specialybe. Ji dirbo Šiau
liuose kaip muzikos mokytoja Vaikų Darželyje, bet buvo 
priversta "savo noru" išeiti iš darbo. Tamulytei nebelei
džiama dirbti pagal specialybę ir ji jau kelis kartus buvo 
atleidžiama iš darbo už tikėjimų.

SAVAITINIAI ĮVYKIAI 
stiprūs vieši protestai, ko
kių šioje valstybėje dar 
nebuvo. Protestus sukėlė 
didelis maisto ir kuro ener
gijos nedateklius.

Rumunijos valstybės gal
va Nicolae Ceausescu ko
munistų partijos konferen
cijoje, kurioje dalyvavo 5 
tūkstančiai delegatų, atme
tė siūlomas reformas ir 
ragino darbininkus didinti 
produkcijų. Nustatytos nor
mos kaikuriose srityse ne
buvo įvykdytos. Jis paža
dėjo pakelti atlyginimus 
ir tvirtai laikėsi centrinio 
planavimo principų.

Rumunijos gyventojai 
tuo tarpu ruošiasi sutikti 
jau ketvirtų stiprių energi
jos vartojimo suvaržymų 
žiemų. Šiais metais elektra 
ir dujos yra racionuotos 
2 psi.

/........... atkelta iš 1 psl./
dar griežčiau, negu pernai. 
Vakarų diplomatai numato, 
kad netrukus bus uždrausta 
privatiems automobiliams 
važinėti sostinės Bukarešto 
gatvėmis.
SEPRARATISTAI 
REIKALAUJA NAUJO 
PLEBISCITO

Parti Quebecois partijos 
provincinio parlamento na
rys Gerald Godin, poetas 
ir aršus separatistas, rei
kalauja naujo referendumo, 
nes 1980 metais įvykdyta- 
sai esu buvęs nelegalus. 
Anot Godin, Kanados fede
ralinė vyriausybė esu dėju
si skelbimus už žymiai di
desnę sumų, negu įstatymų, 
buvę leista. Tuometinės 
separatistinės provincinės 
vyriausybės dėtus skelbi
mus Godin patogiai pa
miršta paminėti.
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Mila, our children and I wish to extend to you 
our warmest greetings during this festive season.

Among the nations of the world, this season 
has a universal meaning of sharing, peace and 
goodwill towards all. In Canada, this holiday is 
celebrated in observance of a variety of customs 
and traditions which reflects the contributions of 
all those who have made Canada their home.

This is a time to reafirm our own ideals and 
values in a spirit of compassion and love. As we 
gather with family and friends, all of us can take 
a few moments to reflect on the past year and 
to look to the next with optimism and expecta
tion.

May you enjoy this holiday season in peace, 
joy and happiness. .
Ottawa, 1987. T
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Persitvarkymų Makalynėje
M.D.

/tęsinys/
Kai sovietiniai fabrikai pasigamina savo pačių su

konstruotų kevalų (hardware),- toji aparatūra atsilikusi. 
Lietuvos centrinėje ekonominio planavimo valdyboje, jos 
kompiuterių centre, pasenusio tipo terminaluose (termi
nais) įmontuoti mažyčiai ventiliatoriai, matomai todėl, 
kad tebenaudojama ligi šiol lempų technologija, vietoje 
transistorių ir "blusų" /printed circuits/. (Vert.pastaba: 
Martin Walker'io pastabų teisingumu nesinori abejoti. 
Visiems žinoma, kad Sovietijoje pirmenybė duodama ka
riuomenei ir už vis labiau KGB. Bet kalbant apie kom
piuterius, nedera užmiršti, kad savo šalininkų dėka SSSR 
sugeba apsirūpinti naujausiais modeliais, pasivogdama 
ir prašmugeliuodama technines paslaptis. Žiūr. Jay 
Tuck knygų "HIGH Tech Espionage. How the KGB 
smuggles NATO's strategic secrets to Moscow. 1986).

"Atbundančio milžino" privalumu yra tai, kad au
torius nepraeina pirštų galais aplink Č e r n o b i - 
1 i o gėdingų katastrofų. Jis pamini, kad radioaktyvūs 
debesys slinko virš Lietuvos ir Latvijos, nors neprasita
ria nė pusės žodžio apie šios taršos pasekmes. Kai dėl 
Ignalinos taršos grėsmės jis rašo taip:

"Praeityje yra buvę Lietuvoje trumpalaikių pro
testų prieš įrengimų jos teritorijoje atominės energijos 
jėgainių, bet atrodo, kad būta mažiau pasipiktinimo pa
čia atomine energija kaipo tokia, kiek pasipiktinimo ant-
plūdžiu tūkstančių rusų darbininkų ir technikų į vienų 
iš gryniausiai lietuviškų rajonų".

Eilėje skyrelių autorius bando papasakoti skaityto
jui kaip yra pasikeitę į gerų kasdieninis sovietinis gyve
nimas ir kas jame dar keistina. Taip jis kalba apie mote
rų padėtį, apie nomenklatūros vaikelius, apie sovietų 
gyvenimo stiliaus pakitimus, netgi apie atgausiančius 
žmogiškų pavidalų kagėbistus. Mat, pasak autoriaus, Gor- 
bačiov'o išlikimas valdžios soste priklausysiųs nuo to, 
kiek saugumiečiai bus pavirtę mųstančiorn padoriom bū
tybėmis. Apie Lietuvę užuominų šiuose skyreliuose nėra. 
Išskyrus vienų, netiesioginę.

Mat, atsirado Maskvoje toks keistuolis pilietis A- 
natolijus Kapirickis, kuris prasimanė restauruoti mieste 
baisiausiai apleistus pastatus, paversdamas juos jaukiom 
aludėm ir svetainėm. Pav., buvo Maskvos vidury tokia 
baisi landynė vadinama Yama/ "duobė" rusiškai/, kurių 
Anatolijus pakeitė į visai priimtinų, Maskvos mastu, alu
dę. Po to jis aptiko visai netoliese Stolyšniki gatvėje 
senus rūmus, kuriuose buvo įsikūręs 1812 m. garsiojo 
Napoleono maršalo Murat kavalerijos štabas. Pastatas 
buvo visiškai apleistas, tikra griuvena. Kai kurie kamba
rių stovėjo tušti, kituose buvo savivaldybės įstaigos. Prie 
kiemo stovėjo priestate cerkvelė. Ten buvo įsispraudus 
siuvyklėlė. Žmonės naudojo senųsias arklides kaipo sandė
lius šluotoms, kastuvams, šiūpėlėms ir kitiems reikme
nims sniego valymui žiemų. Buvo taip pat sargybinių 
būstas (gatehouse), išeinantis gatvės pusėn.

/SVEIKINA QUEBEC'o PROVINCIJOS MIN.PIRMININKAS 
Robert BOURASSA su žmona Andrėe/

Anatolijus išsiprašė miesto komitete, kad jam leis
tų restauruoti tų būstų ir paversti jo rūsius į moderniš
kų svetainę. Mat, atostogų metu jis buvo lankęsis sena
me Baltijos uoste Rygoje ir Lietuvos sostinėje Vilniuje 
ir jį sužavėjo rūpestis, kuriuo Pabaltijo valstybės gaubė 
savo senus pastatus. Jį buvo apkerėjęs tenykščių barų 
bei restoranų žavesys.

"Aš parodžiau",- sako jis,- "Maskvos pareigūnams 
kai kurių Vilniaus kavinių nuotraukas ir jie sutiko leisti 
man pabandyti. Bet kitose vadybose man pareiškė, kad 
nevalia to daryti, nes esama kanalizacijos vamzdžių ir 
požeminių versmelių, atsieit, to projekto įgyvendinimas 
neįmanomas. Man teko varytis priekin, panaudojant drau
gų ir savanorių talkų".

Štai ir visos užuominos apie Lietuvų Martin Wal
ker'io knygoje. Atrodytų, kad kai kuriais atžvilgiais Pa
baltijo tautos tvarkosi geriau. Bent tokį įspūdį tenka 
susidaryti iš eilės užsieniečių liudijimų apie Sovietų Su
jungę. Tai patvirtina ir atsilankiusių Lietuvoje pasipasa
kojimai. Kodėl tada taip skamba savai, kaunietiškai Bab
kos Gavrilov'os istorija? O jinai tokia:

Autorius gerai pažinojo Babkų Gavrilov'ų, kadangi 
ji tvarkė Maskvos vietinio aerodromo, Domodedovo sve
tainę, o iš ten autoriui tekdavę gana dažnai skristi.

Tai buvo geros nuotaikos, pusamžė moterėlė, kuri 
pradėjo ten dirbti kaip indų plovėja. Bet kadangi ji buvo 
partietė, smarkiai pasišovusi savanorė atlikinėti partijos 
užduotis, jų netrukus pakėlė į administratores ar "met- 
rodotel", kaip rusai sako, pareigas vadovauti visai aero
dromo valgyklų sistemai. Ji tvarkėsi puikiai. Kava visa
dos turėjo kavos skopį, maistas buyo pakenčiamus, nie
kada, atroao, nepasitaikydavo trūkumų, o personalas bu
vo draugiškas ir mandagus. Kaipo karts nuo karto užklys
tantis klientas, aš tų vietelę vertinau aukštai.

Babkos Gavrilovos teismas pasibaigė 1986 metais, 
kaip tik prieš prasidedant vasario mėnesį 27-tųjam Par
tijos suvažiavimui. Kaipo administratorė Babka buvo par
tijos organizacijos toje restoranų sistemoje viršininkė- 
vadeivė. Bylos metu paaiškėjo, kad ji išnaudojo piktam 
savo, nors ir ribotų, galių. Mat, jei kas nori Sovietų Sų- 
jungoje pakeisti darbų, jis privalo gauti iš savo darbovie
tės asmens atestacijų - "charakteristikų", kurių pasirašo 
darbdavys viršininkas, partijos organizacijos vadeiva ir 
darbo unijos sekretorius. Tai reiškė, kad Babka turėjo 
teisę pasirašyti du kartus ir ji ėmė po 100 rublių gry
nais už kiekvienų gerų atestacijų. Jei kam iš personalo 
grėsė pavojus būti pašalintam iš darbo už nuolatines pra
vaikštas (absanteizmų) ar girtuokliavimų darbe, ar todėl, 
kad jį apskundė aerodromo viršininkija, Babka sugebėda
vo sutvarkyti reikalų už 200 rublių. Kadangi personalas 
uždirbdavo neblogai ir galėdavo išsinešti maisto namo, 
o kai kurie pavarydavo biznelį šalimais, jie visi troško 
išlaikyti savo "džiabelius". Ir taip kiekvienas pakišdavo 
Babkai kas mėnesį po 5 ar 10 rublių. Vietinė partijos 
organizacija nebuvo gavusi jokio skundelio Babkos adresu 
nei iš restoranų klijentų, nei iš personalo. Jie buvo jų 
pavadinę pavyzdinga komuniste, kurios "kolektyvas visa
da išpildydavo jam nustatytų pietų skaičiaus planų" ir 
kuris visada pateikdavo gerų pamainų savanorių "subotni- 
kams", atsieit tom progom, kai piliečiai susirenka paau
koti darbo dienų viešajai talkai ar tai Lenino gimtadie
nio, ar Partijos sųskrydžio proga.

Babkų pačiupo, kadangi kažkas pagaliau jų įskundė 
painformuodamas veiksnius apie tų korupcijos tinklelį. 
Jai areštuoti buvo pasinaudota suženklintais banknotais..

Tokia yra graudi, širdį verianti, Babkos Gavrilo
vos istorija, kažkaip neišeinanti iš galvos, kai skaitai 
apie Gorbačiov'o reformas. Nes - kaip patikėti "peres- 
troikos" galimybėmis, kai krašte tokia makalynė?

Tarp kitko, ir Martin Walker'io knygoje apstu ko
mentarų apie stagnacijos, inercijos vėžį, įsimetusį Sovie- 
tijon nuo Brežniov'o laikų. Visi, rašantys apie Sovietų 
Sujungę, tas negeroves pamini ir todėl jau tai yra įtar
tina. Visi pripažįsta, kad masėms uždegti reikia naujos 
retorikos, naujų gąsdinimų krašto apsupimo, Žvaigždžių 
Karo pavojais. Tikriausiai, netrukus išgirsim tų giesme
lę, nes kas išdrįstų apkarpyti KGB ir ginklavimui skirtas 
beprotiškai gigantiškas sumas.

Martin WALKER "The Waking Giant". Soviet Union un
der Gorbatchev. London. Michael Joseph, 1986. 282 p.
Apie autorių:

Martin Walker studijavo istorijų Oxford'o Univer
sitete ir tarptautinę politikų Harvard'e. Nuo 1984 m.jis 
buvo laikraščio Guardian korespondentu Maskvoje. Prisi
mintina ta proga, kad Guardian korespondentu Maskvoje 
buvo vienu metu garsusis Malcolm Muggeridge, vieninte
lis vakarietis šaukęs tyruose pasauliui apie badų UK
RAINOJE 1930 metų suvartoję ir apie ukrainiečių tautos 
žudymų. Tuos dalykus brandžiausiai iki šiol yra aprašęs 
Vasili Grosman savo romane "Viskas praeina"(Vsio teeiot), 
kurio ištraukos buvo spausdintos "Nepriklausomoje Lietu
voje".

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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| Wishing you a happy and peaceful year — |

KAI PER PRIEVARTĄ JUODA PASIDARO BALTA, 
BALTA - JUODA...

" I am pleased to extend my greetings and ve
ry best wishes to you for the Holiday Season.

This period of celebration and rejoicing is an 
opportunity to reflect on how truly blessed we are 
as Canadians. Our wealth as a nation is not only 
reflected in material terms, it also stems from 
the diverse cultural mosaic we are privileged to 
enjoy. Your contribution as individual Canadians 
and as members of dynamic community enriches 
us all. The preservation and enhancement of your 
heritage will always be the goal of the Liberal 
Party and of a Liberal government.

May you all enjoy the holoidays in the compa
ny of your family and friends, and may your New 
Year be blessed with peace, happiness, health and 
prosperity".

OTTAWA
December 1987

g /Sveikina opozicijos lyderis Hon.John Turner/ g

patvirtinama, jog per penkerius metus neįvykdyta turto 
konfiskacija tampa negaliojančia, aišku, kad butas teisė
tai priklauso gydytojui I.Rudaičiui. Butų ūkio valdyba ne
turėjo teisės parduoti asmeninio buto.

Dievo

metai 
ryžtą

NAUJU MW 
proga

SVEIKINAME

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto ir 
Tautos fondo vadovybes, Tautos fondo dar
buotojus bei visus aukotojus, KLB krašto ir 
apylinkių valdybas, organizacijas bei visus 
lietuvius išeivijoje.

Siunčiame nuoširdžius švenčių linkėjimus 
mūsų broliams ir sesėms pavergtoje Tėvynė
je. Tyliąją Kūčių naktį, nepalikime jų vienų, 
tieskime jiems meilės bei pagalbos ranką, 
kad vėl mūsų tėvynėje šv. Kalėdų rytą 
skambėtų laisvės varpai, kad 1988 
atneštų mums visiems vieningo darbo 
nepriklausomai Lietuvai atstatyti.

Linkime visiems geros sveikatos ir 
palaimos bei sėkmės dirbantiems-

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE 
Stoney Creek, Ontario

I s :
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KAUNAS. Jau daugiau kaip 14 mėty praėjo nuo tos die
nos, kai 1973 m.kovo 27 d. gydytojui Izidoriui RUDAI
ČIUI, gyvenančiam Kaune, Žemaičių gatvėje nr. 12 buvo 
sufabrikuota baudžiamoji byla, kurioje jis buvo kaltina
mas antitarybine veikla. I.Rudaitis buvo nuteistas kalėti 
tris metus griežto režimo lageryje su turto konfiskacija. 
Atliekant bausmę Mordavijos lageryje, valdžios 
pareigūnai konfiskavo I.Rudaičiui priklausančių automašiną 
Gaz-21 ir uždėjo areštų indėliui, esančiam taupomojoje 
kasoje. Grįžęs iš bausmės atlikimo vietos, I.Rudaitis 1976 
m. kovo mėnesyje prisiregistravo savo bute, Žemaičių g- 
vė Nr. 12.

1978 m. su pirmo aukšto šeimininkais savo lėšomis 
įsivedė gamtines dujas, pastoviai mokėjo priklausančius 
mokesčius ir gyveno kaip pilnateisis šeimininkas.

1984 m.balandžio 24 d. čekistai, pateikę prokuroro 
orderį, prisidengę kaltinimu, jog gydytojas I.Rudaitis užsi
iminėja automobilių dalių spekuliacija, padare kratų; kra
tos metu auto detalių, kaip įprasta saugumiečiams, ieškojo 
knygų lentynose, asmeniniuose užrašuose, rašomojo stalo 
stalčiuose. Krata buvo padaryta ir sodo namelyje.

Prabėgus maždaug trims mėnesiams po kratos, gy
dytojas I.Rudaitis buvo iškviestas į Kauno KGB rūmus, 
kur pareigūnas RUSTEIKA, kaltindamas I.Rudaitį antita
rybine veikla, liepė pasirašyti po įspėjimu. Gydytojas da
lyvauti nšiojė mėto scenoje atsisakė. Pamatęs, kad piktuo
ju nieko nesigaus, KGB darbuotojas ėmėsi gudrybių. Iš 
griežto pokalbio apie Antitarybinę veiklų, perėjo prie kon
fiskuoto turto sugrųžinimo problemos. Čekistas Rusteika 
patarė Rudaičiui kreiptis į Aukščiausįjį Teismų dėl pinigų, 
esančių taupomoje kasoje, susigrųžinimo. Gydytojas krei
pėsi į AukšČiausiųjį Teismų ir iš Teismo pirmininko M.IG- 
NOTO gavo raštų, kad areštas indėliui jau panaikintas. 
1985 m.sausio 28 d. Aukščiausiojo Teismo pirmininko pa
vaduotojas J.MISIŪNAS oficialiu raštu Nr.9-2-4-38-85 pra
nešė gydytojui I.Rudaičiui, kad, sutinkamai su LTSR BK 
50 straipsnio 11 ir 12 punktais nuosprendžio dalis dėl tur
to konfiskacijos negali būti vykdoma, jeigu ji nebuvo įvyk
dyta per penkerius metus, skaičiuojant nuo nuosprendžio 
dienos.

Nuo 1984 m. liepos mėnesio laikas nuo laiko saugu
mietis Rusteika lankydavosi gydytojo I.Rudaičio namuos, 
kur, nepamiršdamas pabrėžti savo draugiškumo jam, klau
sinėdavo apie pogrindžio spaudų ir kitais KGB dominan
čiais klausimais. Gydytojui atsakius, kad jis nieko nežino, 
čekistas išeidavo.

Bet štai 1986 m.sausio 9 d apie 23 vai.vakaro at
vyko II-os Butų ūkio valdybos pirmininkas RUGIENIS, tar
nautojas MASKVYTIS ir milicijos pareigūnas KOREIVA, 
jie atėmė iš gydytojo I.RUDAIČIO ir jo sūnaus, ĄŽUOLO 
RUDAIČIO pasus, namų knygų, abu juos priverstinai išre
gistravo ir įsakė per tris dienas išsikelti iš buto. Nei tė
vas, nei sūnus iš buto neišsikėlė. Sausio 13 d. tie patys 
pareigūnai jų daiktus iš buto išmetė į laiptinę.

I.Rudaitis kreipėsi į Kauno miesto Lenino rajono 
prokurorų VILIMĄ, pateikdamas atitinkamus dokumentus 
ir smulkiai išdėstydamas visus įvykius. Prokuroras, išnag
rinėjęs gautus dokumentus, po trijų dienų įsakė darbuoto
jui MASKVYČIUI atidaryti butų ir išmestus I.Rudaičio 
daiktus iš laiptinės sukelti atgal į butų. MASKVYTIS pro
kuroro liepimo nevykdė. Prokurorui VILIMUI leidus, Rudai
čiai savo baldus susikraustė patys. Pasirodo, per tų laiko
tarpį kai Izidorius ir Ąžuolas Rudaičiai "gyveno" laiptinė
je, Butų valdyba, tarpininkaujant Lenino rajono deputatui 
KAVOLIUI, pardavė I.Rudaičio butų D.MIKUTĖNAITEI. 
Tai buvo atlikta sausio 16 d. ir štai, 1987 m.kovo 2 d. 
Kauno Lenino rajono teismas padarė išvadas, kad Izido
rius ir Ąžuolas Rudaičiai įsiveržė į Mikutėnaitės butų.

Remiantis 1985 m.sausio 28 d. dokumentu, kuriuo
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Po kiekvieno incidento pas gydytojų I.Rudaitį prisi
statęs čekistas Rusteika vis kalbėjo, jog gydytojui būtina 
kreiptis į KGB, kuri viskų sutvarkys jo naudai. I.Rudaitis 
atsakydavo, kad ji nemano, jog visa tai vyksta be KGB 
žinios, priešingai - tai jų užmačios. Rusteika nepaliovė 
įtikinėjęs, kad reikia nenusileisti, nes įstatymas gydytojo 
pusėje. I.Rudaitis paprašė, kad KGB darbuotojas Rusteika 
paliudytų teisme, kad jis čia gyveno ir dabar gyvena. Če
kistas sutiko, bet atėjus teismo dienai, atsisakė, neoficia
liai motyvuodamas, kad Kauno zonos KGB viršininkas 
BAGDONAS neleidžia.

Nežiūrint eilės liudininkų, kurie visi paliudijo, kad 
gydytojas I.Rudaitis ir jo sūnus Ąžuolas Rudaitis čia pas
toviai gyveno, 1987 m.birželio 4 d. Lenino rajono Liau
dies Teismas, teisėjaujant teisėjai BLAZEVIČ (kokių "liau- 
dį" ji atstovauja? Red.),priėmė sprendimų iškeldinti Izido
rių ir Ąžuolų RUDAIČIUS iš buto,esančio Žemaičių gat
vėje Nr. 12, nesuteikiant jokio gyvenamo ploto.

Reikia marjyti, kad po 1984 m.kratos ir gųsdinimų čekis
tai,matydami, jog gydytojas I.RUDAITIS nepalūžo (rašė 
prisiminimus, sekė /sic/ politinius įvykius, gyveno tikro 
kataliko-lietuvio gyvenimų; lankantis čekistui RUSTEIKAI, 
pokalbiai taip pat nevyko KGB norima linkme), nutarė 
senelį gydytojų dar labiau pašantažuoti - o gal paluš, pra
dės gailėtis buto, išsigųs ir saugumas galės susikalbėti, 
ar neatlaikys tokio moralinio ir materialinio šantažo. Ži
noma, kaip ir visada, žarijas saugumas žarsto kitų ran
komis ir šiuo atvejų: Butų Valdyba, milicija, deputatas 
KAVOLIS ir kt.- tai , tikBS|įrankiai jų ” rankosC' "Prokuroras 
VILIMAS pradžioje dar bandė Butų Valdybai iškelti bau
džiamųjų bylų, tačiau jam buvo išaiškinta, kad J.Rudaičio 
negalima ginti - jis sovietinės valdžios priešas.

TSRS įstatymai stovi ant slidaus pagrindo, todėl 
juos nesunku pasukti ten, kur nori KGB. Taigi, šantažas 
prieš gydytojų 1.Rudaitį tebesitęsia.

JAV LB Inf.:
BALTŲ DELEGACIJA VALSTYBĖS DEPARTAMENTE

Prieš Washingtone susitinkant prez. R. Reagan ir 
Sov. Sąjungos gen. sekretoriui M. Gorbačiov, š.m. gruo
džio 3 d. valstybės sekretoriaus pavaduotojas John White- 
head Valstybės departamente priėmė šešių asmenų baltų 
delegaciją. Delegaciją sudarė JAV LB Krašto valdybos 
oirmininkas inž. Vyt. Volertas, Lietuvių Informacijos 
Centro atstovas Viktoras Nakas, Amerikos Latvių Sąjun
gos pirm. A. Lembergs ir reik, vedėjas O,. Kalnins, Pa
saulio Laisvųjų Latvių Federacijos pirm. dr. O. Povlovs- 

ir Amerikos Estų Tautinės Tarybos vecepirm. M. 
Rinkėm Kartu su su Whitehead taip pat dalyvavo valsty
bės sekretoriaus padėjėjas žmogaus teisių reikalams 
Richard Schifter.

$
ŠV: KAL/ĘDŲ IR

švenčių proga sveikinu

isųs savo draugus, artimuos! us 
r pažįstamus, linkėdamas 
aug laimes —

A. KALVAITIS

PROGA

Sveikiname
seses ir brolius šaulius 
ir linkime daug šventiško 
džiaugsmo ir laimės 
1988 metais, gražaus ir 
sėkmingo šauliško darbo -
HAMILTONO DLK ALGIRDO 
ŠAULIU KUOPOS VALDYBA

Whitehead baltų atstovams pareiškė, kad JAV-ės 
niekad nepripažino, nepripažįsta ir nepripažins smurtu 
įvykdytos Pabaltijo valstybių Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
okupacijos ir eneksijos į Sov. Sąjungą. Toliau kreipėsi į 
baltų atstovus prašydamas juos pateikti savo pareiškimus.

Baltų atstovai perdavė vėliausias žinias liečiančias
Pabaltijy vykusias demonstradijas ir sovietų vykdytas 
represijas prieš demonstrantus ir disidentus. Supažindino 
su sovietų vykdoma rusifikacija, pabrėžiant, kad lat
viams ir estams yra pavojus tapti tautine mažuma savo 
krašte. Valtybės departamento prašyta Baltiios valstybių 
klausimą įtraukti į esamų rajoninių konfliktų sąrašą patį 
klausimą tuo suaktualinant ir jam tarptautinėje plotmė
je tuo suteikiant daugiau dėmesio. Taip pat prašyta 
Baltijos valstybių suvereniteto atstatymo reikalą specifi
niai kelti tarptautiniuose forumuose, specifiniai pabrė
žiant JAV-ių vykdomą Baltijos valstybių inkorporacijos į 
Sov. Sąjungą nepripažinimą.

R. Schifter atkreipė dėmesį, kad Valstybės departa
mento raportuose žmogaus teisų pažeidimo klausimais 
Pabaltijo valstybių teritorijose vykdomi žmogaus teisių 
pažeidimai yra dabar pristatomi atskirai nuo Sov. Sąjun
gos. Tuo siekiama pabrėžti Pabaltijos valstybių tarptau
tinį statusą ir juridine prasme nepriklausomumą Sov. 
Sąjungai.

Tenka vertinti ir džiaugtis Valstybės departamento 
atnaujintu dėmesiu Pabaltijo valstybėms. Po . daugelio 
metų pertraukos Valstybės departamente antrojo svarbu
mu pareigūno įvykdytas baltų delegacijos priėmimas lai
kytinas Lietuvos, Latvijos, ir Estijos turimo tarptautinio 
statuso sutvirtinimu ir kartu įvertinimų kraštp;'>W^dom.o‘. 
pasipriešinimo prieš sovietinį okupantą.' insni >. m
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šviesoje už Lietuvos laisvę žuvusiųjų 
broliu tėvynės meilės ugnis tebūna 
Švyturiu visiems pasaulyje esantiems 
sesėms ir broliams šauliams -

L K. MINDAUGO ŠAULIU KUOPA

L K V S " RAMOVE ”, y
MONTREALIO SKYRIUS B

SVEIKINA £

Kalėdų ir Naujų Metų B 
v všvenčių proga B

savanorius, šaulius, ramovėnus ir rėmėjus

& "RAMOVĖS” MONTREAL! 0
SKYRIAUS VALDYBA

JURU ŠAULIU, KUOPA ’’NERINGA” 2

Montrealyje yB 
sveikina visas organizacijas, y

pavienius rėmėjus ir geradarius y
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ŽIEMOS NAKTIS

Ir kas per naktis. Dega žvaigždės aukštai, 
Bemirkčioja tartum akutės;
Iš užgirio pilnas mėnulis antai
Įspindo į langę pirkutės.
Šarmotas rytys nebeblaško sniegų,
Tik kvapę užimdamas spaudžia, 
Ar pirštais gudriais ant pirkutės langų 
Žvaigždelėmis verpalę audžia.
O taip neseniai vertė pusnį žiemys
Ir kaukė kaip liūtas užklydęs;
Iš girios pagrįždams kraupus įnamys 
Žegnojos jos rūstį išvydęs;
Bet priešais - rytys ir žiemys atsargus,
Giliai įsikasęs į sniegą, 
Per sieksnį į žemę suleido nagus 
Ir tartum lokys sau bemiega.
Gražumas dangaus! Tarp žvaigždžių įsikirtę 
Septyni antai šienpjūviai.
Aukščiau dar šviesiau - Grigo ratai apvirtę 
Ant kelio išgrįsto blaiviai.
O kelias žvaigždžių milijonais nušviestas: 
Kur žiūri vis žydros akelės;
Kaip juosta per apvalų dangų ištiestas - 
Tai paukščių vadinamas kelias.
Aplinkui nei balso. Tiktai vargdieniai - 
Bekyšo iš pusnių eglytės;
Tik kartais nuo beržo šarmos garbiniai 
Nukrinta, kaip lapas nuvytęs.
Tik pusnys aplinkui ir žvilga ir spindi;
Tik spengia kas kartę skaudžiau...
Girdėtis! ...Iš tolo lyg skambalas dindi
Ir, rodos, kas kartę arčiau. i

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

Juozas Kralikauskas

ĮKAITĘ VILNIAUS AKMENYS

Paduok man Mirusiųjų knygą! - balsas valingas, auto-

vijoklius. Norėjau pramokti paukščių kalbų, suprasti jų 
giesmes Atonui, taip. O iš paukščių persikėliau į fela- 
chus. Man patikdavo vilkėti baltais lino drabužiais. Dide
lis gražumas yra baltoji togų spalva, žinai gi, "toga 
virillis", arba "toga pura". Tavo protėviai buvo...

- ...ir tebėr lietuviai.
- Nūdie lietuviai, bet aš atsimenu, kai jie buvo dar 

"gens togata" arba "togati". Taigi, kėliausi iš kūno į 
kūną per trisdešimt šimtmečių. Laikas truputį pasislinko.

- Begu ne geriau ramiai miegoti granito sarkofage?
- Tūkstančius metų atsiskyrėliu skendėti intensyviam 

mąstyme? Aš labai nuvargau, gulėdamas ir gulėdamas 
granito sarkofage. Verčiau beržyne gyventi briedžiuku, 
negu būti mumija granito sarkofage. Ten gi suvis nėra 
ką veikti. Verčiau žiūrėti, kaip byra vyšnių ir obelų 
žiedai, balti ir rausvi. Aš myliu visa, kas gyva. Granite 
gulėdamas, aš gi pamažu viską galop užmirščiau. Ir visą
laik man buvo šalta, kaip nukirptai avelei.

- Tai kam tau Mirusiųjų knyga?
- Gintis Ozirio teisme.
- Ozirio?
- Požemio kancleris bei tribunolo maršalka.
- Kuo tave kaltins? Už ką teis?

- Kam gyvniau teisybę, kad Egipto pagrindas yrr. 
Mirusiųjų knyga, o ne ietys ir kirviai. Kad knyga apgins 
Egiptą ir iššaukštins. Irgi už tai, kad parašiau himną 
Atonui. Kad žodį prilyginau kūnui aukščiausiose apeigose. 
Kadangi apleido žodį ir primiršo Mirusiųjų knygą, tai 
baisingai nuklydo: Atono veidą pakeitė krokodilo snukiu. 
Užuot godoję Saulę, ėmė melstis į ryklį.

- Ko meldė?
- Kad neprarytų.
- Bene galima išmelsti tokią malonę iš ryklio ar 

krokodilo?
- Priviso žabalių ir kvaištelėjusių nuo durnaropių. Tad 

uždraudžiau Amon-Rė kultą ir sunaikinau stabus tų, kurie 
užgimę iš kiaušinio arba įsčių.

- Didenybe, aš neįžiūriu tavyje kaltės.
- Esi jėzuitas, meilės ir gailestingumo šventikas. Nec 

iudex culpae, sėd medicina fuit (Ne tiek teisėjas, kiek 
gydytojas). Bet mane teis keturiasdešimt du požemio 
tribunolo teisėjai ir maršalka Oziris. Nota bene, nė vienas 
iš jų - nė vienas - nėra jėzuitas. Per ilgus amžius pože
myje visiškai apžabalę, apspangę, žlibi. Kaip kurmis 
žlibėm neįžiūri Saulės, taip ir jie dabar, ir visados, ir 
per amžių amžius. Nė vienas nėra pakrikšytas meilės 
žodžiu. Jie primes man kaltes, kaip nė vienam dar fara-

LAIMĖS ir 
SĖKMĖS 
nuoširdžiai 
linkime 
mieliems 
tautiečiams ŠVENTŲ KALĖDŲ 

ir NAUJŲ METŲ proga -
Montrealio Lietuviai, šv. (Kalėdos tebūna Jums Pįy 

A stipresnės vilties Kristaus gimimo švente, kad 
* ištvertume lietuviškume.
J. Naujieji 1988 metai teatneša naujo ry?to kiek-
A vienam asmeniui ir organizacijoms lietuviškame
2 darbe. # ‘
f. Siu Švenčių metu junkitės su visais išsklaidytais PS 
A lietuviais į vieninga Pasaul io Li etuvi u, Bendruo - sją 
U menę, su pavergtais broliais ir sesėmi s Lietuvoje, .tik

2 K LB MONTREALIO APYLINKES VALDYBA

Metai iš metų pašventę savo talentus 
lietuviškajai giesmei ir dainai, žengiam 
pirmyn tikėdami, jog tos mūsų giesmės ir 
dainos skambėti nenustos!

Su šv. Kalėdom
IR

Naujais metais, 

mieli
Montrealio lietuviai!

MONTREALIO AUŠROS V ARTU PARAPIJOS CHORAS

riteto.
Tekstus papiruse, ne veršio odoje? O tai kas gi šis 

liesasis? Krivė ar pranašas? Veidas geltonas,kaip vėdryno 
žiedas. Tai gal šventasis Kristupas iš Vilniaus herbo 
vaškiniame antspaude? Betgi šv. Kristupas brenda per 
vandenį ir neša ant peties vaikelį, o šis susikaupęs įsa
kytojas nieko neneša. Aigi kodėlei Mirusiųjų knygą?...

-Begu Mikalojaus Daukšos "Postilę", godotinas pone?
- Mirusiųjų knygą dabar ir visados. Magister dixit.

Magister? tai turbūt jis yra Artium liberalium Magis
ter (Laisvų menų magistras)?

- O ar ne apaštalo Mato evangeliją, parašytą aramajų 
kalba ir išverstą graikiškai?

- Mirusiųjų knygą, nota bene, nihil obstat. Ji veda 
tieson ir švieson, kaip pradžioj, taip ir dabar, ir visados.

- O bau ne Apaštalų darbų knygą, Luko parašytą 63- 
čiaisiais Viešpaties metais?

- Mirusiųjų knygą dabar, ir visados, ir per amžių 
amžius. Mirusiųjų knyga per tūkstančius metų išganė 
Egiptą.

Ir nūnai ima Konstantinas Sirvydas suprasti: ...knyga., 
per tūkstančius metų... išganė Egiptą,.. Marija turėjo su 
tik ką gimusiu Kūdikiu bėgti į tą Egiptą, ir tenai vargti 
tiek metų...

- Begu esi faraonas?

onui per visus laikus.
- Ale tai kokias gi?
- Kad žodį iškėliau iki pat Atono (Saulės). Kad aukš

čiau visko išaukštinau Mirusiųjų knygą.
- Knygą aukščiau visko, didenybe?
- Knygą iki pat Saulės. Šito man neatleis požemio 

valdovas Oziris. Kam palikau sarkofagą ir paskui gyvenau 
iš molio nukrėstoje lūšnoje. UŽ saulės šviesos meilę man 
neatleis požemio teisėjai. Kam miegodavau po nendrių 
stogu, o ne po auksiniu antvožu. Kam numojau ir įžei
džiau šešėlių viešpatystę. Karu ariau žemelę, atslūgus 
Nilo potvyniams. Požemininkai man piekad neatleis, kad 
mylėjau gėles, skruzdės, bites ir paukštelius nemažiau, 
kaip žmones.

- Kur bus tavo teismas?
- Abotu, Aukštutiniame Egipte, Ozirio centre. Tenai 

faraonų kapinės.
- Sakei, didenybe, jie dievo veidą pakeitė krokodilo 

snukiu. Tai juK baisi aklatis!
- Basi pragaištis. Ir dar baisingiau, kai ima žmogų 

garbinti kaip dievą. Tada diktatorius greitai tampa už 
krokodilą baisesnė žmogėdra. Ryklys ar krokodilas susido
roja greit ir tik kiek reik alkiui numalšinti. O žmogėdra 
marina iš lėto, gardžiuojasi aukos ilgąja mirtimi, ir nė 
šimtu tūkstančių neprisisotina...

"LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ, 
LIETUVIAIS NORIME IR BŪT! ”

Šiais žodžiais sveikiname 
visą lietuviškąją visuomenę, 
o ypač mūsų gerbėjus, 
bičiulius ir rėmėjus

Su
šv. Kalėdomis
ir Naujais Metais —

MONTREALIO A.V. VYRU CHORAS 
ir OKTETAS

- Esu Amenhotepas Ketvirtasis, arba Echnatonas.
- Priešpaskutinysis iš XVIII dinastijos? Numiręs bemaž 

prieš tris tūkstančius metų?
- Suvis dar jaunas palaidotas Faraonų slėnyje, į vaka

rus nuo Tėbų.
- Didenybe, tai kaipgi čionai?
Echnatonas apsivilkęs piligrimo drabužiu:

- Mano Ka (jūsiškai "siela") paliko mumiją, statulą, 
sarkofagą ir piramidę. Vėl įsikūnijau, kad gyvenčiau šia
pus, regėčiau spalvas, jausčiau šilumą ir sakų kvaptį. 
Tapau laumžirgiu prie Nilo.

-Bet kod?
Echnatonas tikras jaugi rūpestėlis. Jo veide gilus susi

mąstymas.
- Troškau regėti ir garbinti vienintelį ir tikrąjį dievą 

Atoną (jūsiškai "Saulę").
Sirvydas sunerimo:

- Tėra vienas tikrasis Dievas trijuose asmenyse.
Echnatonas išsitiesia ir pasidaro orus, it koks Romos 

senatorius, pasitikįs savimi ir griežtas įsakinėtojas:
- Tikrasis dievas yra tik A tonas viename asmenyje. Ir 

nepradėk dėl to disputo, nes aš esu trim tūkstančiais 
metų už tave vyresnis. Nota bene, kai aš gimiau, tavo 
gentis dar nebuvo pasėta.

- Sakei, didenybe, tavo ka perėjo į laumžirgį,o paskum?
- Iš laumžirgio į strazdą. Mėgdavau gerumą tupėti po 

lietaus ant šakos ir žiūrėti į blizgančius lapus, į apynius,

Sveikiname

- Tai ką, sakytum, daryti? Kaip brolius gelbėti? Ko
kiais vaistais gydyti?

- Rašyk knygą. Knygos nulems tavo tautos likimą, 
kaip nulėmė Egipto.

- Mirusiųjų ar gyvųjų knygą?
- Kiekviena knyga yra mirusiųjų, ir kiekviena drauge 

yra gyvųjų. Rašyk kaip šventikas ir kaip "bonus civis 
patriae" (geras tėvynės pilietis).

- Ar ne per anksti ir ne per aukštai šokčiau?
- Ne per anksti. Jaugi esi Jėzaus Kristaus metų. 

Pradėk rašyti ir tęsk. Su metais augsi tu ir tavo knyga. 
Šitą va "Postilę" Daukša rašė šešiolika metų. Rašyk ir tu 
šešiolika. Nespėsi apsižiūrėti, kaip praeis. Rašyk dvidešimt. 
Punktą po punkto. Pasitikėk Dievo pagalba ir savimi.

- Punktą po punkto?
- Parašyk sakymą, kurį ruoši šventykloje išbyloti, o 

paskui, celėn sugrįžęs, tą punktą dar pagerink. Ir taip po 
šešiolikos, ar kiek, metų punktai sakymų gelbės Lietuvą, 
medaus ir vaško šalį.

- Punktai sakymų?
- Taip, PUNKTAI SAKYMŲ. Ir žūt būt išturėk!
Gi sužybčiojo faraono juodos akys, jis įkluso:
- Girdi, tėve, kunige?
- Kas, didenybe?
- Skubiai dėkis juodą arnotą.
- Bet kod?
- Ugnis apsemia Vilnių! Dega jūsų šventyklos!
- Kas išdrįso užleisti ugnį ant Vilniaus?
- Krokodilo garbintojai!...

/ nukelta į 5 psl.........../

Sveikiname
gimines, draugus 

ir pažystamus s
šv. Kalėdų ir

Naujųjų 1988 metų proga
ir linkime visiems sveikatos 
ir pasisekimo Jūsų darbuose -

IRENA ir PETRAS LUKOŠEVIČIAI, 
Montreal.

f
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Švenčių

ir laimingų

naikių m &to 1
giminėms, bičiuliams, draugams O 
ir pažįstamiems linki - R.

BIRUTĖ ir HENRIKAS N AGI Al

gimines, draugus bei 
pažįstamus švenčių 

proga
ir linkime laimingų

bei sveikatingų

naujų metų
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ANTANAS ir ANASTAZIJA TAMOŠAIČIAI, 
Kingston, Ont. &

mielus bičiulius 
ir pažįstamus

šv. Kalėdų ir
Naujų Metų

proga

DANUTĖ ir JUOZAS DANIAI
Ottawa

Sveikiname j}*

%
cSa.Jčjiiėd/į ir 

Gtauju NU eta
proga sveikiname mūsų mielus draugus

bei pažįstamus; linkime sveikatos, sėkmės 
ir daugel Laimingų Naujų Metų

ANELĖ ir KAZYS GUDŽIŪNAI

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



IS PADANGĖS MIELOS
f if SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE « fJWVUOJE>

PAGERBĖ POETĄ 
MAIRONĮ KIJEVE

Kijevo Valstybinio Uni
versiteto Kobzarij salėje 
spalio gale įvyko literatū
ros vakaras, skirtas Mairo
nio 125-tosioms gimimo 
metinėms.

Vakarę pradėjo Ukrai
nos Rašytojų Sųjungos Kije
vo skyriaus Valdybos sekre
torius, SSSR valstybinės 
premijos laureatas poetas 
Ivan Drač. Jis pabrėžė 
Maironio kūrybos turiningų 
ir didingų kūrybų, istori
nius ir kultūrinius Ukrainos 
ir Lietuvos ryšius. Poetas

ir vertėjas A.Nepokupny, 
poetas ir vertėjas V.Šimkus, 
trys ukrainiečių literatai, 
Vilniaus Pedagoginio Ins
tituto docentė Ir.Slavins- 
kaitė, Kauno Literatūros 
Muziejaus mokslinė bendra
darbė D.Laurinavičienė 
dalyvavo programoje tar
dami po žodį. Pavel Nov- 
čian skaitė Maironio kūri
nių vertimus į ukrainiečių 
kalbų ir Maironiui skirtus 
savo eilėraščius.

Po specialaus koncerto 
svečiams buvo įteikti at
minimo medaliai, sukurti 
Maironio jubiliejui.*****************************************

/........ atkelta iš 4 psl./ ĮKAITĘ VILNIAUS...........
...Sirvydas staiga prabudo... Kur?... Bene Aukštutinia

me Egipte?... Vien tik begalinė tyluma - tai kur, begu
piramidėje?... Vien tik begalinė tamsybė - tai bau sarko
fage?...

Bet užgirdo suknarkiant...
Ir susivokė - giliame požemyje pasislėpė nuo gaisro, 

va, va! Su broliu Nikodemu, taip... Giliai miegojo, kai 
ties jais siautėjo gaisras. Ačiū Dievui, nepasiekė nei 
ugnis, nei dūmai. Is tikrųjų laimė, kad po Vilniumi yra 
šitokių gilių požemių...

- Ū-ū!... Begu aš ledan sušalęs?... Brrrl...
Atgrubęs, sustirusiais sąnariais... Kuris metas dabar 

viršuje - pavakarė? Ar gal jau naktis?... Goglinėt viršun? 
Žadinti brolį Nikodemą ir žabalioti, graibytis pasieniais... 
Dievas žino, ką ten dar berasim?... Šalta čia, šalta, kaip 
nukirptai avelei...

Jaugi kiek buvo galvojęs rašyti knygą, ji gelbės sielas 
ir gyvybes, stiprins lietuvį, gins tautą. Juk ypatingai 
svarbu turėti tikrą tikėjimą, meilę bei viltį. Tačiau dvejo
jo ir atidėliojo: tai nepaprastai sunkus darbas. Begu pa- ■ 
jėgs, bau pakels, ar išturės? Nūnai čia jis tapo sustiprin
tas,^ tamsybėje išryškėjo šviesos prasmė. Tai dėkui, dėkui 
Viešpačiui už tokį misijos parodymą. Ims žąsies plunksną 
ir iki mirtes nepaleis iš rankos. Triūsęs, pasitikėdamas 
Dievu ir savimi. Žūtbūt išturės, nors reikėtų rašyti šešio
lika ar dvidešimt metų! Ir iš tikrųjų, tebus knyga vardu 
PUNKTAI SAKYMŲ.

ft£

S Džiugių gVKAWVIR
« jgjt LAIMINGŲ NAlgJŲ ME/Tlf 
j jPę linki visiems lietuviams 

J GIMINĖMS DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS
įl LIETUVIŠKOS RADIO
1 PROGRAMOS VEDĖJAS
g -
£ L. STANKEVIČIUS ir SEIMĄ Tel.: 669-8834

g Kalėdų Švenčių ir a
* wHBK- Naujų Meti) proga $

sveikiname savo klientus 
ir visus lietuvius - 
linkėdami malonių 
atostogų!

Algis Bobelis-vedėjas ii
JOHN’S PASS BEACH MOTEL S

P* Florida, T ei.: (8131-360-1139, Vakarais: (813 >-867-1650

□u geri ir gali gerti -

ii

k. CENTRINĖS: 
itreal: 376-9230 
tiwa: 523-9977 
into: 489-3693 
inton: 522-8392

TAVO REIKALAS.
JEIGU NORI NUSTOTI -

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

8 vai. vakare.

1987.F

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

MŪSŲ!

ARBA SKAMBINK MUMS *

Anonymous) 
kiekvieną 

Salle, Que.

ui S.: 631—6834 (namų); Henrikui N.: 366—7770 
iui L. : 768-9606; Jonui R.: 337-8637
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KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA

o Žadama Vilniuje, minint 
poeto Maironio 125-tųjų 
gimimos sukaktį, vienų gat
vę pavadinti jo vardu.

ATIDARYTAS
DAILĖS MUZIEJUS

Gedimino kalno papėdė
je, senojo Arsenalo rūmuo
se, kuris buvo restauruotas 
kaipo istorijos ir architek
tūros paminklas, atidary
tas Taikomosios Dailės Mu
ziejus.

Šie rūmai kadaise tar
navo Vilniaus pilių arsena
lui ir buvo išlikę iki XVII 
a. Vėliau nuo karų ir gais
rų gerokai nukentėjo ir suny
ko. Iki dabar buvo išlikų 
sios pirmojo aukšto sienos 
ir dalis antrojo.

Restauravimo projektų 
po II-jo Pasaulinio Karo 
parengė architektas Vytau
tas Landsbergis-Žemkalnis. 
Buvęs pagrindinis arsenalo 
pastatas 1975 m. buvo pa
skirtas Taikomosios Dailės 
Muziejaus parodoms bei 
fondų saugykloms.

Naujų rekonstrukcijos 
projektų, pritaikant pastatą 
muziejui , paruošė architek
tas Evaldas Purlys. Arsena
las atstatytas kaip XVI a. 
renesanso architektūros pa
minklas.

Pirmasis aukštas skirtas 
XVI-XX a.taikomosios dai
lės kūriniams. Antrasis 
aukštas - pokarinio laiko
tarpio taikomosios dailės 
kūriniams.

TAIKOMOSIOS a.

NAUJOS KNYGOS:
• ATPILDO IETIS. Edvar
das Uldukis. Istorinis nuo
tykių romanas, skirtas jau
nimui. Vaizduojama XIII

Lietuva, kovos su kry
žiuočiais, didikų tarpusavio 
vaidai.

Vilnius. 1987 m.212 psl., 
30.000 egz.

• PAROVĖJOS SUKTINĖ. 
Aštuonių lietuvių liaudies 
šokių aprašymai.

Vilnius. 1987 m.,228 
psl.,2.700 egz.

• RASTAI. Sofija Čiurlionie
nė-Kymantaitė. Antrame 
Raštų tome- dramos.

Vilnius, 1987 m.,635 psl. 
10.000 egz.

• Rūpinantis išvengti tar
šos, galingi nutekamojo van
dens valymo įrengimai pra
dėjo veikti Vilniuje /išvalo 
429 tūkstančių kubinių met
rų vandens per parų/ ir 
Panevėžyje.

Specialistams pavyko 
galų gale įtikinti valdžios 
tarnautojus, kad būtina vyk
dyti Baltijos jūros baseino 
apsaugos programų respub
likiniu mastu. Kaip rašoma, 
numatyta iki 2.000 m. vi
sus nutekamuosius vandenis 
Lietuvoje pavesti valymui.

• Eksperimentinį šiltnamį 
stato Kauno priemiestyje, 
Neveronių šiltnamio kombi
nate. Jame užauginama 
apie3.000 tonų daržovių.

PAMINKLINE SKULPTŪRA 
JURGIUI BIELINIUI

Skulptorius L.Juozonis, 
sukūrė paminklinę skulptūra 
knygnešiui Jurgiui Bieliniuij 
kuri pastatyta prie sodybos, 
kur gyveno jis ir jo šeima. 
Pirkioje bus įrengtas mu
ziejus.

• LIETUVOS LITERATŪ
ROS MUZIEJUS gavo retus 
rašytojo Juozo Paukštelio 
laiškus, rankraščius, Šatri
jos Raganos nuotraukų jį 
jai rašytų atvirukų.

• Salzburge, Austrijoje ati
daryta spalvotų nuotraukų 
paroda,tema "Tarybų Lie
tuvos architektūra".

Pagal pavadinimų, turė
tų būti pokarinės, sovietų 
valdžios patvirtintos staty
bos nuotraukos. Tačiau, 
tai būtų neįdomu, arba 
bent nieko ypatingo su ke
liomis išimtimis. Architek
tūrinės vertės pastatai yra 
daugumoje iš tų laikų, ; kai 
SOvietoi valios Lietuvos 
teritorijoje neturėjo.

MULTIKULTURALISMAS...
REIŠKIA BŪTI KANADIEČIU

Istorinis “Canadian Multiculturalism Act” 
neseniai buvo patiektas Parlamentui Kanados 
Valstybės Sekretoriaus ir Multikultūralizmo 
Kanadoje ministerio Hon. David Crombie.
Šis Aktas patvirtins legaliai konstitucine laisvę 
visiems įvairios kilmės kanadiečiams išlaikyti, 
ugdyti savo kultūrinį paveldėjimą ir juo dalintis. 

Patiektas Aktas sutvirtins mūsų, vieningumą, 
pastiprins kanadiškąjį identitetą, pagerins 
ekonomines galimybes ir pripažins Kanados 
turtingą, daugiakultūrę realybe.
Šis svarbus Aktas paveiks :
• multikultūralizmo politika^Kanadoje;
• pripažins visus kanadiečius lygiais partneriais 

Kanados visuomenėje;
• įpareigos federaline vyriausybę prižiūrėti, 

kad jos įstaigose atsispindėtų Kanados 
daugiakultūrinis įvairumas ir

• suteiks legalių bazę multikultūrizmo programoms, 
kurios iškelia kanadieti skują, pilietybę, remia 
kultūrų išlaikymą ir kovoja prieš diskriminaciją.

Kanadietiškojo Multikultūralizmo Aktas... 
pritaikyta šią dienų realybei ir 21 šimtmečiui.

CanadaPlačiau susipažinti su Aktu galima iškirpus 
ir nusiuntus pridedamą atkarpą.

Secretariat d Ėtat 
du Canada
Multlculturallsme

■ate Department of the Secretary
■ of State of Canada

Multiculturalism

VE/DfioOi/M

NATIONAINQUIRER

* * *
“Ar tu tivai gera mergytė? - paklausė Kalėdų 

Senelis super-paiuotuvėje, pasisodinęs Aldutę ant kelių.
. Ne, be aš priėjau išpažinties,- skubiai atsakė 

mergaite.

* * *
Vaikų. Darelio mokytoja, pabaigusi mokyti vaikus 

giedoti Kalėdų iesmę "Angelai atvyko į Betliejų", pa
klausė:

- Kas daratvyko į Betliejų ?
Pasigirdo meletas atsakymų: "Karaliai atėjo...", 

"Atėjo piemenėlai...", "Asiliukas atėjo..."
Sekė tyla, visiems toliau begalvojant, kai pasigir

do mergytės bakelis:
- Gandras atėjo.

* * *

klebono, ar jis galėtų įsijungti
i jo

Valkata jaklausė
parapijų.
- Kodėl re,- atsakė, - tik pirma reikia pasižiūrė

ti, ar tu žinai kas Biblijoje parašyta. Kur buvo gimęs 
Kristus?

- Pittsburge,- atsakė valkata. Klebonas papurtė 
galvų.

- Philadelphijoje,- pasakė valkata. Klebonas vėl
papurtė galvų ir pridėjo: ,

- Jėzus Kristus gimė Betliejuje.
- Žinojau! Žinojau, kad tai buvo kažkur Pennsyl- 

vanijoje! - sušuko valkata.

I Please send me more information, 
I in English or in French, on the 
| proposed Canadian Multiculturalism 
| Act.

□ English Literature
□ French Literature

I
Name__________________________________

(please printi

Mailing Address_________________________

I ----------------------------------
tcitv. province and postal code)

I
Mail To: Canadian Multiculturalism Act 

Department of the Secretary 
of State of Canada 
Ottawa, Canada 
KIA 0M5 
819-997-0055

I E260
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VILNIAUS DIENOS minėjimas Toronte 1987.11.29 d. Is kairės: pranešėja - GaiĮė JONYTE, Įvadinis žodis - Bronius SAPLYS;
invok. - kun. Povilas DILYS; paskaitininkės pristatymas - dr. Genovaitė BIJUNIENĖ: paskaitininke — Birutė KEMEŽAITĖ 

________________________ ____________________________ Nuotraukos St. Varankos. 
VILNĮ AUS D I E N A TORONTE!

At i da r ymo Žodis
Atidarymo žodžiui pra

nešėja pakvietė VKL Su
jungęs Kanadoje vicep.Bro
nių Saplį. Pasveikinęs sve
čius ir viešnias su Vilniaus 
Diena, jis tarė:

"Manau, kad ne vienam 
iš čia esančių kyla klausi
mas, iš kur ir kokiam tiks
lui atsirado Vilniaus Dienos 
parengimai?

1920 m. spalio 9-tų die
nų, lenkams klastingai at
plėšus nuo Lietuvos senų 
jos sostinę Vilnių, neatsi
rado pasaulyje valstybės, 
kuri tų skaudžių skriaudų 
Lietuvai atitaisytų.

Lietuva - maža, taikin
ga valstybė, tuo metu ka
riškai silpna, nepajėgė to
kiam smurtui kelio užkirsti. 
Po to tragiško smūgio, kad 
lietuviuose, ypač jaunimo 
tarpe neišblėstų Vilniaus 
reikšmė Lietuvai, Lietuvos 
vyriausybės patvarkymu, 
buvo įvesta, kad SPALIO 
9-oji DIENA būtų prisime
nama kaip tautos,. GEDULO 
DIENA. Tokia ji buvo prisi
menama iki 1938 metų. 
Po Lenkijos ultimatumo

Lietuvai, buvo nutrauktas 
jos minėjimas...

Tos dienos prisiminimas 
išugdė lietuviuose šūkį: 
"Mes be Vilniaus nenurim
sim". Tas šūkis skelbė lie
tuvių tautos valią. Spalio 
9-toji tapo lietuvių tautos 
ryžto diena.

Prasidėjęs II-asis Pasau
linis Karas viską sumaišė. 
Žlugo Lenkija. Lietuva ta
po rusų-komunistų okupuota, 
Vilnius - Maskvos parėdy
mu, sujungtas su okupuota 
Lietuva...

Lenkų laikotarpio oku
puotojo Vilniaus Krašto lie
tuviai, išblaškyti iš tėviš
kes, atsidūrę už Lietuvos 
ribų, pradėjo tęsti karo 
nutrauktą SPALIO 9-tosios

1 n vok ac i j a
Sekė Išganytojo Parapi

jos klebono kun. Povilo Di
lio Vilniaus Dienai pritai
kyta invokacija. Žuvusiųjų 
lietuvių del Vilniaus ir ne
seniai JAV mirusio vilnie
čio veikėjo, žurnalisto, kny
gos "Vilnius tarp audrų" 
autoriaus Jeronimo Cicėno 
pagerbimas susikaupimo 
minute. "Mes, Vilniaus 
Krašto lietuvisi, svečiai, 
viešnios ir draugai, esame 
čia susirinkę šią Vilniaus 
Dieną tinkamai paminėti... 
Mes, Vilniaus Krašto lietu
viai, ypatingai giliai pergy
vename to krašto tragišką 
praeitį. Mūsų tikėjimas ir 
teisingumas ragina mus pra
šyti Tavo palaiminimo šiam

Šiais - 1987 - Lietuvos 
krikščionybės metais Vil
niaus Krašto Lietuvių Są
jungą Kanadoje, talkininkau
jant Toronto Lietuvių Na
mų Kultūrinei Komisijai, 
surengė lapkričio 29 d. Lie
tuvių Namuose iškilmingą 
renginį "Vilniaus Diena", 
į kurį atsilankė virš 200 
tautiečių.

Renginio pranešėja buvo 
VILNIAUS Paviljono Kara
laitė, Toronto Universiteto 
studentė, "Gintaro" Ansamb
lio šokėja Gailė J onytė. 
Išėjusi į scenų} vakaro prog
ramų pradėjo ištrauka iš 
Maironio eilėraščio 
"Vilnius prieš aušrų":

"...Ko taip nuliūdai? 
Ko ant krūtinės 
Ašara krinta graudi? 
Gailiesi amžius didžius 
atminęs?
Praeitį brangių liūdi? 
Žiūrėk, rytuose aušra jau 
teka;
Pabudę paukščiai pagiriais 
šneka:
Laikai juk mainos:buvo 
pikti,- 
Nušvis kiti
Lietuvai, mūsų tėvynei..."

visiems

g i ss

mieliems
kooperatyvo
tautiečiams

Prisikėlimo Parapijosg
Kredito Kooperatyvas^
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400-JI 
M6H 1A8 • 532-3414 §

nariams i prisiminimą...
Deja. Laikas savo vagą 

varo. Spalio 9-toji iš tautie
čių atminties, galima saky
ti, išblėso. Liko tik istori
jos lapuose.

Vilniaus Krašto Lietu-

renginiui, jo programos da
lyviams ir visiems prisidėju- 
siems prie šio Vilniaus Die
nos renginio pasisekimo. 
Šiandieną mes lenkiame 
galvas pagerbdami tuos, 
kurie paaukojo ne tik savo

vių Sąjunga laisvajame pa
saulyje pradėjo Spalio 9- 
tąją jungti su VILNIAUS 
DIENOS parengimais, kurie

turtą, sveikatą, bet ir gy 
vybę dėl mūsų sostinės Vii 
niaus...",- kalbėjo kun.P.Di 
lys.

Stalino Valdžios Paslaptys
Aleksandr Orlov

(tęsinys) Pirmutinės to žymės 
pasireiškė tik prieš keletą dienų iki nuteistųjų egzekuci
jos. S tąsias sušaukė nepaprastą Politoiuro susirink imą, 
kuriame Krašto Apsaugos komisaras Vorošilcvas pranešė, 
kad buvo atidengtas Raudonosios armijos sąmokslas su 
Hitleriu. Tačiau šitas pranešimas atrodė labai įtartinas. 
Politbiuro nariai puikiai žinojo, jei iš tikrųjų Tuchačevs- 
kis ir jo draugai ruošė sąmokslą, tai tokiu atveju ne 
Vorošilovas turėtų apie tai pranešti Polibiurui; jis pats 
būtų buvęs suimtas. Be to, juk tarp kaltinamųjų buvo 
trys generolai žydai, todėl labai sunku patikėti, kad jie 
būtų susidėję su Hitleriu.

Po Tuchačevskio ir kitų egzekucijos, prasidėjo masinis 
Raudonosios ar n; i jos karininkų suėmimas. Dabar, kiekvie
nas karininkas, kuris buvo gavęs iš bet kurio sušaudytojo 
generolo paaukštinimą, buvo įtariamas. Kiekvieną dieną, 
kiekvienoje Sovietų Sąjungos karinėje apylinkėje išnykda
vo šimtai Raudonosios armijos vyresniojo rango karininkų. 
Su jais buvo sodinami į kalėjimus ir tiesioginiai padėjėjai 
o taip pat visi tie žmones, kurie buvo laikomi jų drau
gais. Mėnesiai truko, kol į suimtųjų postus buvo paskirti 
nauji karininkai. Be to, dažnai atsitikdavo, kad ir naujai 
paskirtieji sayo ruožtu buvo suimti. Drausmė krito. Ka- 
riuomenė buvo tiek demoralizuota, kad ji liovėsi buvusi 
rimta kovos pajėga. Drąsiai galina sakyti, jei Hitleris 
būtų pasirinkęs tą momentą Sovietų Sąjungai pulti, jis 
būtų turėjęs be galo didelį pasisekimą.

1937 metais, apie rugpjūtį, Raudonosios armijos kari
ninkų suėmimai pasiekė net Ispaniją, kur aš tada tarna
vau. Daugelis Sovietų karininkų, paskirtų kaip kariniai 
patarėjai, prie Ispanijos Respublikonų kariuomenės genera
linio štabo buvo atšaukti į Maskvą ir be teismo sušaudy
ti. Tarp jų buvo brigados komandieriai Kolevas ir Valua, 
kurie padėjo ispanų vyriausybei sukurti respublikonų ar
miją^ Gorevas, sovietų tankų dalies brigados komandie- 
rius, kuris praleido, kaip ispanų karo lauko vado patarė
jas, visas aršiausias kovas apsiaustame Madride. Gorevas 
buvo suimtas tik dviem dienom praėjus po to, kai Sovie
tų Sąjungos prezidentas Kalininas jam įteikė Lenino ordi
ną už jo žymius nuopelnus pilietiniame Ispanų kare.

AŠ kiek galėdamas stengiausi sužinoti smulkmenas 
apie Tuchačevskio mirtį, tačiau tik 1937 metais spalio 
mėn. Spigelglasui atvykus į Ispaniją, patyriau, kad nebuvo 
sudaryta jokio teismo ir egzekucijos įvykdytos slaptai 
pagal tiesioginį asmenišką Stalino įsakymą. Spigelglasas 
rnan pasakė, kad tuoj po egzekucijos Ježovas pasikvietė 
pas save maršalą Budenny, maršalą Blucherį ir kitus 
generolus ir juos painformavo apie sąmokslą ir davė 
jiems pasirašyti paruoštą teismo sprendimą. Ne savano
riai "teisėjai" jį pasirašė, nes puikiai žinojo, jei jie atsisa 
kytų tai padaryti, jie bus suimti kaip Tuchačevskio bend
rininkai.

Bet kaipgi Ste linas galėtų leisti sužinoti tiems karinin
kams, kurie pasirašė sprendimą, kad jų koleges buvo 
nužudyti be teismo? Ir čia Stalinas tuoj susitvarkė. Viene- 
rių metų būvyje Tuchačevskio bylos teisėjai buvo vienas 
po kito suimti ir likviduoti: - Sovietų oro pajėgų vadas 
Alksnis; Tolimųjų Rytų kariuomenės vadas maršalas Blu- 
cheris; Leningrado karo rajono vadas Dubenka; gudų 
karo rajone vadas Bielovas: Šiaurės Kaukazo karo rajono 
vadas Kaširinas. Jokių nusikaltimų nebuvo jiems iškelta, 
nei bet kuri taroymo ar teismo procedūrų užvesta. Jie 
tiesiog buvo likviduoti.

Tiktai du Tuchačevskio teisėjai išliko gyvi: maršalas
6 psl. ■_

Budenny ir generolas Sapošnikovas. Budenny buvusis caro 
raitelių pulko viršila, buvo Stalino intymus draugas ir jo 
išgertuvių bendras nuo Pilietinio karo dienų; be to, jis tu
rėjo girtuokliautojo ir sava sekretorių prievartautojo 
reputaciją. Stalinas jo nebijojo. ^o_.

Sapošnikovas buvo caro laikų pulkininkas ir monar
chist's prieš revoliuciją. Pirmaisiais revoliucijos sąmyšio 
mėnesiais jis patyrė, kaip daugelis jo tarnybos draugų 
karininkų buvo likviduoti. Jis visą laiką gyveno baimės 
apimtas dėl savo- gyvybės, kol pagaliau Stalinas jį pri
glaudė po savo sparnu ir jį padarė biurokratu, dėvinčiu 
karinę uniformą. Stalinas neturėjo jokio pagrindo jo prisi
bijoti.

Toj slegiančioj, galo neturinčių egzekucijų atmosferoj 
buvo ruošiama trečioji byla seniesiems Lenino draugams 
nutrinti nuo žemės paviršiaus. Šį kartą Stalino inkvizito
riai ėmėsi šios bylos su didesniu pasitikėjimu, negu pirmu- 
tiniųjų metu. Juk jau buvo patirta, kad grasinimai buvo 
galingesnis ginklas už pažadus kalinių moralei palaužti.

Trečioje byloje, kuri vyko Maskvoje 1938 metais kovo 
mėnesį, buvo šie keturi žymūs kaltinamieji: Nikolai Bu- 
charin, buvusis Komunistinio Internacionalo pirmininkas ir 
Politbiuro narys Lenino metu; Aleksiej Rykov, tam tikrą 
laiką vyriausybės galva po Lenino mirties; Nikolaj Kres- 
tinskij, buvusis Centrinio partijos komiteto sekretorius ir 
K. Rakovskij, vienas iš labiausiai gerbiamų senųjų bolše
vikų už jo nuopelnus revoliucijai ir vienu tarpu Sovietų 
Ukrainos galva.

Šalia šitų garsiųjų Spalio Revoliucijos vadų sėdėjo 
kaltinamųjų suole viena tokia žmogysta-pabaisa, kuri kėlė 
sensaciją. Tai buvo ne kas kitas, o Henrikas Jagoda, 
buvęs NKVD viešpats, kuris suorganizavo Stalinui pirmąją 
Maskvos bylą. Tai jis, kuris pavartojo inkvizicinį kankini
mą Zinovjevui, Kamenevui ir kitiems seniesiems bolše
vikams priversti pasirašyti melagingus parodymus prieš 
save, kuriais remiantis, jie buvo nuteisti mirti. Tai buvo 
tas pats Jagoda, kuris aną baisią naktį, 1936 m. rugpjū
čio 25-tąją, stovėjo kartu su Ježovu NKVD rūsyje ir 
žiūrėjo, kaip pirmosios bylos auka mirė nuo kulkų į pa
kaušį. O dabar Jagoda buvo apkaltintas buvęs vienas iš 
artimiausių Zinovjevo, Kamenevo ir kitų senųjų bolševikų 
bendrininku, t.y. tų žmonių, kuriuos jis kankino ir kurių
egzekuciją įvykdė.

Baisesnės nesąmonės Stalinas negalėjo sugalvoti. Tai 
jis padarė iš noro save išjungti iš Kirovo nužudymo, 
t.y. iš to nusikalstamo darbo, kurį jis ir Jagoda suorga
nizavo, kaip pirmutinę priemonę prieš senuosius bolševi
kus. Stalinas tikėjosi, kad Kirovo nužudymo paslaptis 
niekad nebus iškelta aikštėn, tačiau garsas apie šitą 
žmogžudystę sklido su visomis savo smulkmenomis tarp 
slaptosios policijos tarnautojų ir į 1936 metų pabaigą 
pats faktas, kad Leningrado NKVD ranka tvarkė kruviną
jį darbą, tapo plačiai žinomas Centriniam partijos komite
tui. / bus daugiau /
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2 Julija ir Petras ŽUKAUSKAI

lietuvių visuomenėje randa 
didesnį populiarumą. Iš tik
rųjų ir pats pavadinimas 
"Vilniaus Diena" visiems
tautiečiams yra labai aiš
kus, pats žodis Vilnius pri
mena visą Lietuvos istoriją 
nuo Gedimino iki šių laikų.

Š.m.spalio mėn. 8 d. 
"Lietuvių Balsas" Nr.20 pa
skelbė straipsnį "Vilnius 
ir Spalio Devintoji", kuria
me Vladas Pauža rašo: " 
"Vilnius, tai mokslo, kultū
ros ir švietimo židinys...Vil
nius visada kaipo tvirtaša- 
kis ąžuolas, stovėjo prieša
kyje didžiųjų įvykių..."

Taip, tai nenuginčytina 
tiesa. Rengėjų tikslas yra 
su "Vilniaus Dienos" rengi
niais pratinti jaunąją kar
tą ir mokyklinį jaunimą, 
kad jis, išgirdęs žodį "Vil
nius", aiškiai žinotų, kad 
yra kalbama apie Lietuvą.

Svarbiausiai - Vilniaus 
klausimo judinimas, gvilde
nimas ir aktualinimas lietu
viuose turi didelę reikšmę 
ir prasmę ateičiai. Šiandie- 
nąt Vilnius yra sujungtas 
su pavergta Lietuva, tačiau 
tai nereiškia, kad Vilniaus 
ateitis yra užtikrinta ir 
saugi. Būtų pageidautina, 
kad Vilniaus Dienos rengi
nius pradėtų ruošti jau
nesnioji karta. Su Vilniumi 
ir Vilniaus Dienos rengi
niais galima jungti visą 
Lietuvos istoriją. Galima 
rengti akademijas, koncer
tus, paskaitas ir šokius-pa
silinksminimui.

Čia prie progos noriu 
priminti, kad vilniečiai, 
kovodami platesniu mastu 
dėl Vilniaus, savo skaičiu-
mi sparčiai retėja ir nebus 
pajėgūs mūsų senai sosti
nei teikti reikiamą pagarba.
Tą "frontą" geriausiai ir 
tinkamiausiai būtų perimti 
jaunimui. Ačiū."

Mokinių Pasirodymas
Toronto Maironio Mokyk

los mokiniai jau antrą kar-
tą atlieka Vilniaus Dienoje 
programą. Pirmą kartą jie 
buvo parodę savo gabumus 
1984.10.18 d., kada Šatrijos 
Raganos "Vilniaus įkūrimo" 
ištraukas skaitė: Juris Bat
raks, Adriana Karkaite ir 
Audra Paulionytė; Kazio 
Bradūno "Užeigoje prie Vil
niaus vieškelio" skaitė Vili
ja Bijūnaitė, Laura Daily- 
daitė ir Linda Mockutė. Mai 
ronio "Vilnius" skaitė Daiva 
Baršauskaitė ir Rimas Čup- 
linskas. Mokiniams vadova
vo Mokyklos vedėja mkt. 
Giedrė Paulionienė. Moki
niai savo skaitymus pūkiai 
atliko, publika žavėjos jau
nučiais skaitytojais.

Šiais metais Viliaus 

Krašto Lietuvių Sąiinga, 
ruošdama Vilniaus Ūenos 
renginį į talką pasį'vietė 
vėl Maironio Mokyklc jau
nučius skaitytojus - tji mū
sų ateitis. Jie nepvylė 
vilniečių ir, svarbtusiai, 
publikos. Jiems šiai me- 

. tais vadovavo mktsaima 
’ Underienė. Šio raginio 
montažą "SKRENDU MIN
TIMIS", sudarytą iš 4airo- 
nio, Bradūno ir Stakaity- 
tės eilėraščių atliko.-Linas 
Underys, Paulius hilidė, 
Raminta Slapšytė, Indrė 
Viskontaitė, Daina atraks 
ir Kristina Steponaitė.

Tai puikus vieneis. Sce
noje laikėsi kaip presiona- 
lai. Jų deklamuoja; eilė
raščiai buvo palydi aud
ringais plojimais. Q vie
šai reiškiu padėką įironio
Mokyklos vadovybeuž pri
sidėjimą su jaunua prie
augliu prie VilniauiHenos
renginio praturtinir.
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geriausi linkėjimai mūsų 

giminėms , draugams ir 
pažįstamiems —

M. ir B. MAKAUSKAI

nepriklausoauietuva



tononto

TORONTO
LIETUVIŲ NAMAI

SAVO NARIUS IR
VISUS LIETUVIUS,

IŠSIBLAŠKIUSIUS PO

PLATŲJĮ PASAULĮ,

linkėdami
Linksmų
ir sėkmingų

NAUJU ANT U
TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ VALDYBA

MOKYKLOS MOKINIAI VILNIAUS DIENOS MINĖJIME. Iš kairės: Linas UNDERYS, 
Raminta SLAPŠYTĖ, Indrė Viskontaitė, Daina BATRAKS ir Kristina STEPONAITYTĖ

JAUNIEJI MAIRONIO 
Paulius DAILIDĖ,

Koncer t as
Koncertinę programos 

dalį atliko Toronto Vyry 
Choras ARAS, dirigentas- 
sol.Vaclovas Verikaitis, sol. 
Rimas Strimaitis ir kompo
zitorius - muz.Jonas Govė- 
das.

Diriguojant V.Verikai- 
čiui, ARAS atliko :"Aš 
lauksiu prie Vilniaus" -V- 
Budrevičiaus, "Yra šalis"- 
B.Markaičio, "Pajūrio dai
na"- V.Kuprevičiaus, "Kvie
timas į Suduvų"- Vyt.Juoza- 
paičio, "Dragūnų maršas"-

Išvardinęs programos 
dalyvius alfabetine tvarka, 
S.Varanka juos pakvietė 
į scenų, kur padėkos ženk- 
lan jiems buvo įteiktos gė
lės. Jas įteikė Irena V a- 
r a n k i e n ė, Angelė 
Ši m k i e n ė ir S. Va
ra n k a.

Buvo pareikšta padėka 
svečiams, viešnioms, vi
siems talkininkams: Pranui 
Jankauskui ir jo žmonai 
už paskaitininkės globę, 
jos knygy ir plokšteliy pla
tintojams, Jonui ir Angelei

Nuotraukos St. Varankos

Šimkams, K.Asevičiui ir 
kitiems, Lietuviy Nainy 
valdybai už patalpas ir vi
sus kitus patarnavimus: "Be 
jūsy dalyvavimo ir paramos 
šis renginys būty beprasmis- 
Ačiū visiems".

Baigiant, sugiedotas Lie
tuvos Himnas. Skaudu, kad 
mūšy visuomenėje Vilniaus 
Dienos renginys neįgauna 
didesnio populiarumo. Ka
daise buvo garsiai šaukia- 
ma:"Už Vilniy dės galvų 
lietuvis..." Stepas Varanka

Lietuvių Namų Žinios
VILNIAUS DIENA ........
/........ ...atkelta iš g psl./

• Vyt. KULNYS ir šeima 
vietoje šventiniy sveikinimų 
aukoja "NL" $20.

(Nuoširdžiai dėkojame. "NL">

• LN Vyry Būrelis papuo
šė Lietuviy Nainy fasadų 
spalvotomis lemputėmis. 
Talkininkavo J.Cicėnas, A. 
Padolskis, Z.Revas, J.Rad
zevičius, A.Sukauskas ir 
kt.

Rengiamoms LN KU- 
Č1OMS salę puoš ir Kalėdų 
Eglutę dekoruos taip pat 
Vyry Būrelis.

NAUJŲ METŲ sutikimo 
salės puošimo projektų, pa
ruoštų piešėjo Vyt. Paškaus- 
ko, įvykdys Vyry Būrelio 
talkininkai.
• Bilietai į KŪČIŲ Vakarie
nę jau išparduoti, bet susi
darius grupelei ,dar bus ga
lima pastatyti vienų ar du 
stalus. Dar yra likę keletą^ 
vietų į Naujų Mėty sutiki
mų; skambinti LN vedėjui 
T.Stanuliui arba A.Skilan- 
džiūnienei tel:532-3311.

• Svetainei "LOKYS" reika
lingi baro aptarnautojai 
ir padavėjai,norintieji dirb
ti kelis vakarus į savaitę. 
Skambinti LN vedėjui T. 
Stanuliui 532-3311.

• Asmenys, kurie pažinojo 
a.a.Alfonsų BAJORĄ, miru
sį 1982 m. ir gyvenusį 311 
Mutual St., Apt.4, .Toronte, 
prašomi skambinti T.Stanu
liui 532-3311, vakarais 
231-4937.

• į Vytauto Alanto 3 veiks
mų dramų AUKŠTADVARIS 
gruodžio mėn. 13 d. atsi
lankė per 300 asmeny.

Toronto Aitvaro Teatro 
aktoriai meniškai paruošti 
režisorės Elenos Kudabie- 
nės-Dauguvietytės, savo 
roles atliko pasigėrėtinai 
ir paskutiniame veiksme 
ne vienam išspaudė net ir 
ašarų. Publika vaidintojų 
pastangas įvertino ilgais 
plojimais.

Supažindin imas s u 
Paskaitininke

Programoje buvo pa
skelbta, kad paskaitininkę.. 
žurnalo "Tautos Gyvybė" 
redaktorę , pristatys publi
kai Steponas Varan- 
k a , nes dr.Genovaitė Bi- 
jūniene buvo sunegalavusi. 
Sveikatai pagerėjus, dienų 
prieš parengimų ji sutiko 
tai padaryti. Dr. Bijūnienė 
yra Toronto Lietuvių Namų 
Kultūrinės Komisijos vice
pirmininkė. Ji supažindino 
su paskaitininkės biografija, 
jos muzikiniais ir literatūri
niais gabumais, sėkmingo-
mis studijomis Amerikoje
ir Italijoje, iš kdHos sugrį- ' niaus

VI.Paulausko ir maršy jun
ginį; "Mes žengiam"- J.Gai
delio, "Žygis į Vilniy" - 
K. V.Banaičio, "Pajūriais,pa
mariais"- Vyk.Kuprevičiaus, 
"Jūreiviy daina"- A.Balsio 
ir dainų pynę:"Ramovėnai 
žengia"- Br.Jonušo.

Rimas Strimaitis atliko 
solo "La Donna E'Mobile"- 
Verdi ir "Tavęs nebemyliu"- 
P.Tosti. Duetu- V.Verikai- 
tis ir R.Strimaitis padaina
vo "Per amžius teka Mini
ja"- A.Budriūno ir "Motinos 
valsas"- V.Vaitkevičiaus.

įvadus ir akompanimen
tus sukūrė ir koncerte a- 
kompanavo muz. Jonas Go- 
vėdas. Scenos ir salės švie
sas tvarkė Kazys Juzumas. 
Muz.V.Verikaičio vadovauja
mas ARO Choras šiai Vil-

Dienai buvo paruo
šęs naujų programų, kuri 
visapusiškai patenkino visus 
klausytojus.

Padėka
Rengėjų vardu padėkos 

žodį tarė Steponas Varanka, 
pareikšdamas: "Visų musy 
gyvenimų, darbus, rūpes
čius ir svajones lydi poetai 
poetės, rašytojai, paskaiti
ninkai ir dainininkai, ža
dindami meilę savo tautai, 
siekiant jai laisves ir nepri
klausomybes.

Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sųjungos Kanadoje ir To
ronto Lietuvių Namų Kul
tūros Komisijos vardu reiš
kiu nuoširdžių padėkų šio 
renginio programos daly
viams ir visiems prisidėju- 
siems savo darbais."

Sv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga

K Albina ir Martynas KRINGELIAI

sveikiname visus gimines, draugus 
ir pažįstamus

$ Kalėdų švenčiu ir
Naujų Metų proga

k’’

• ARO koncerto metu, 
spalio 25 d., buvo sukeisti 
lietpalčiai ir kišenėje pa
likta vizitinė kortelė: A. 
Fred Julian, R.R.5, Cale-

• Sekmadienio Popietėje 
dalyvavo 300 asmeny. Į 
Svečių Knygų pasirašė B. 
Kurkevičius iš Rochester, J 
AV,O. J.Karaliūnai iš St.

don East. Radusį prašau 
skambinti tel:762-9324.

Catharines ir D.Kudžma 
iš Birmingham, Mich.,JAV.

_ . r-» . . . . LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

žusi įsitraukė į spaudos 
darbų ir pasiryžo veikti 
savarankiškai. 1983 m.pra
dėjo leisti ir redaguoti žur
nalų "Tautos Gyvybė", ku
riame niekieno nevaržoma 
reiškia savo nuomonę ir 
kritikų įvairiais klausimais. 
Nuo šio žurnalo pasirodymo 
jau išėjo 17 numerių. Žur
nalas išeina 4 kartus per 
metus; metinė prenumerata 
$12.

Sekė Birutės Kemežai- 
tės paskaita, kuri susilaukė 
gausių plojimų.

Pertrauka truko 15 mi
nučių, kurios metu svečiai 
ir viešnios vaišinosi kava 
ir sausainiais.

sveikiname visus gimines ir 
bičiulius Kanadoje, Amerikoje 
ir Lietuvoje.

Linkime stiprios sveikatos, 
energijos, geriausios laimės 
ateinančiais 1988 metais.

Lai būna taika ir 
draugystė visame pasaulyje -&

ALBERTAS ir MARY SIMIJONAI ^5^ ji

Mielus savo klientus, jty 
draugus bei 
pažįstamus 

Kalėdų ir
Nauju Metu proga

SVEIKINA
WALTER DAUGINIS

INSURANCE BROKER LTD
1613 Bloor St. W., Toronto, Ont.

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 GI C 1 m. garant. in v. paž 
už GI C 2 m. garant. in v. paž 
už pensijų planų (var. rate)

7%% 
7%% 
7%% 
7%%
8 %
9 % 
9%% 
8 %
8%% už 1 m. term, pensijų pienę
8 % už pensijų fondą RRIF(v.r.)
6 % už taupymo s—tas
5^—7% už kasd. palūk. ;s—tų 
‘4%%—5%% už kasd. pal. čekių s-tą

a 
k’<

k'i 
KM 
ki 
kJ 
g 
kJ 
kJ 
kJ 
KJ 
kJ 
KJ 
g 
kJ 
I 

kJ 
kJ 
g 
K3

IMA:
už asmenines

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

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų .................. 10M:%
2 metų .................. 11 %
3 metų ................... 1
(fixed rate)

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

AKTYVA!_YLRJ-2^ MHJJONŲ DO_L_E_RIų_
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 sąskaitųi patam avim as. G aunama pini 
einčs 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

1987.XII.17

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais

TRAPUOS KREDITO KOOPERATYVAS
— 999 College St., Toronto. Ontario M6II 1A8 

Telefonai: (416) 532-3400 ir532-3414

nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtaaieniais 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.

Tel. 533-1 121, namų 822-8480 g
tr^^^sE^ss^a^SE^xs^sE^s^s^sE^sE^s^S

MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind........... 7’/*%

180-364 d. term. Ind........... 774%
1 metų term, indėlius....... 7Va%
2 metų term. Indėlius ....... 73/«%
3 metų term, indėlius ....... 8 %
1 metų GlC-met. palūk......  9 %
2 metų GlC-met. palūk...... 9’/*%
3 metų GlC-met. palūk
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 8l/2<& 
RRSP Ir RRIF (pensijos) .. 7'/2% 
RRSP-1 metų term. ind. ... ®’/a% 
Specialią taup. s-tą .......... 7 %
Taupomąją sąskaitą  ...... 6
Kasd. pal. taupymo sąsk . 7 ”^° 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki .. 53/«%

IMA.UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų..................  10'/«%
2 metų.................. 103A%
3 metų.................. -ji %
Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų.......... 93/.%

Draudžiame asmenines >r su
tarties paskolas iki $ 15.000_ 
it nariu gyvybe iki $2,000 už 
santaupas laikomas Šerų, če
kiui r taupymo sąskaitose.

V. BAČĖNAS

Sv KALĖDŲ (R

nuoširdžiai sveikina 
mielus klientus, 
draugus bei pažįstamus, 
linkėdamas sveikatos 
ir sėkmės sekančiais 
metais —

at KENNEDY TRAVEL BUREAU LTD.
296 Queen St. W., Toronto, Ont. M5V 2A1 
Kreiptis : V. BACENAS, Tel.: (416)-593-060U.

Duodame asr.<eilines paskolas iki $50,000 ir morgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) irĮkel ioniy čekius (traveler s cheques). Neimamo mokes
čio už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI VIRŠ 35 MILIJONU DOLERIU

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

[ JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS
t JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ «
I ATE If l LIETUVIŲ A. A. (Alcoholics Anonymous)
i GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ
’ PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE. I
' (Skersai gatves nuo pensininku rūmui 1610 <

Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai. v.1
j SKAMBINKITE Tel.; 487-5591

7 psl.



Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

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

AKTYVAI PER 26 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:

Indelius (P.C.A.)...................3%
santaupas...................... 5.75%
kasdienines palūkanas 
užsantaupas................ 5.25%
term. Indelius 1 m.......... 9.25%
term. Indelius 3 m.......... 9.75%
reg. pensijų fondo........ 6.50%
90 dienų Indelius.........  8* %
(minimum $5.000) 
Reg. pensijų 1 m........... 9.25%

IMAME UŽ:
ne kiln, turte pusk. 10.5% 
asmenines paskalas 12.50% 
Nemokamas pilnas čekiu 
patarnavimas
Nemodama nari«£ gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $ 2.000
Nemokama asm. paskolą 
drauda iki $25.000

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

SVEIKINAME
savo gimines, bičiulius bei pažįstamus, išsi

sklaidžiusius visame pasaulyje ir gyvenančius pa
vergtoje Lietuvoje. Linkime visiems

Linksmu Kalėdų Švenčių-
ir Laimingų Naujųjų 1988 Metų

Lai Dievas teikia visiems geriausios sveika
tose it* visokių gėrybių.

Užuot siuntę
TAUTOS FONDUI,

kalėdinius atvirukus, aukojame 
remiančiam laisvės kovę už

Sofija Rakščiai, J.G. Skaisčiai,ta po$iut).- Stasys ir
A.A. Patamsiai;

H) $75.- Pranas ir Zita Sakalai; AE
fa $70.- Juozas ir Elena Bubniai; y
$ po $50.- Bronius ir Aleksandra Steponavičiai, 
01 Bronius ir Ona Vengriai, Mečys ir Veronika Šniuo- y 
M liai, Petras ir Genovaitė Breichmanai, Stasys ir M 
vi Marija Raupėnai, S. Fredas, Vytautas ir Antanina ta 
ra Januškos, Feliksas ir Albina Rimkai, dr." B.CT Vidu-Jį

giriai, Juozas Svilas; AĮ
po $40.- Antanas ir Dana Namaičiai, J.J. Liaug- vi

M minai, M.l. Repečkos; Ay
ja po 30.- Vincas Narkevičius, Bronė ir Vladas Per- y 

kauskai, Jonas ir Joana Stanaičiai, Marija ir Vy- Jy 
tautas Leparskai;

vi po $25.- V. Bruzgis, M. Lazdutis, Zig. ir Albina jį 
5^ Pulianauskai, P. Teklė ir vaikai Kareckai, Ignas 10 
VI Varnas, Povilas ir Stasė Kanopai, Kazys ir Stasė Jį 

Mileriui, Andrius ir Stasė Petkevičiai, Pranas Kaže-^ 
y mėkas ir šeima;
AK po $20.- V. Beniušis, P.O. Budvidžiai, P. 
yrauskas, Vladas ir Genė Stabingiai, E. Šeirys 
AK kiminas ir 
ta čiai, Jonas
(jY Pilkauskai,
jAraičiaį, M. ir D. Jonike

Baronai iš V. Vokietijos,

Zaba- įj 
----- ,j, Ge- 01 

Ona Melnykai, Juozas ir Ona Andriukai-AK 
ir Teklė Povilauskai, Viktoras ir Joana 
P.V. Šidlauskai, J. Astas, J.ir EI. Bajo- 

~ Jonikai, Kazys, Eiga ir Jūratė « 
, Br. ir G. Grajauskai, A. $

10 ir M. Garkūnai, Z. ir M. Bakaičiai, Alb. ir Dara 
(HJakūnai, J. ir Ap. Tarvydai, St. ir Nij. Senkai, 

Petronėlė, Vitas, Zig. ir Adelė Gedminai, P. Žulys,
01 B.R. Pakalniškiai, J.L. Stungevičiai, Albina Didžba-Jj 

lienė, Marija Chrolavičienė, Stasė Šukaitienė, Ste- J0 
O* fanija Kalvaitienė, J.ir V. Raguckai, K.ir E. Simai-Jj 
7y čiai, F. Ramanauskienė, A.ir O. Jusiai, Alf. ir 

Aldone Erštikaičiai, Ben. ir Veronika Cvirkos iš 
Delhi, Pranas ir Teresė Anskaičiai, Danas ir Liuda 
Gutauskai, Antanas ir Marija Pusdešriai, Kazys ir 
Elena Gudinskai, J.ir Ona Deveikiai, J. ir Elena

10 Mažulaičiai, A. ir St. Verbickai, Z. Vainauskienė, 
(H A. ir Birutė Šilgaliai, Aniceta Deksnienė, Petras ir 
10 Emilė Brasai, Marija Borusienė, sūnus ir dukros, 
Oi O.ir V. Kudžmai, Ona Gurgždienė ir Marija Veger- 

taitė, Algis ir Eugenija Grajauskai, P.V. Lukošiai
01 ir šeima, Jonas ir Gražina Kažemėkai, Julius ir 
py Albina Mačiukai, Kazys ir sesuo Ona Mikšiai, Br. 
y ir Ema Milašiai, Juozas Kažernėkas ir šeima;

po $15.- Kostas ir Lucy Meškauskai, V.ir S. Matu- K? 
kaičiai;

M P° $10.- St. Labuckienė, V. Morkūnas, A. Pruns- 
kus, M. Kvedarienė, Zofija Elvikienė, P. ir Irena 

w Girniui, St.^ ir G. Karalėnai, A.ir J. Gedrimai, S. 
M ir Kl. Karaškos, J. ir L. Toliai.
g TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ Hamiltone taip 
$ pat sveikina visus aukotojus su Kalėdų šventėmis, 
M linki 1988 metais visiems geriausios sveikatos, 
•y laimės, džiaugsmo_ir gausios Dievo palaimos. *?• 
$ Nuoširdus AČIŪ visiems aukotojams -

Tautos Fondo Atstovybė Hamiltone

8 psl.

«TALKA»

ŠVENČIŲ ir

VALDYBA

proga sveikina 
visus savo 

mielus narius 
ir linki 

sėkmės bei 
Dievo palaimos 

ateityje -

ŠVENČIŲ

proga
sveikinu gimines, draugus bei 
pažįstamus ir linkiu visiems 

šias šventes 
geroje nuotaikoje 
ir laimingai 
praleisti.

Tegul Praamžius stiprina mus ir paverg 
tos Lietuvos brolių ir sesių viltį, viltį, kuri 
lietuvių širdyse rusena ir laukia tos dienos, 
kada Naujus Metus pasitiks su džiaugsmu 
širdyje ir Tautos Himnu:

Lietuva, Tėvyne mūsų...
JUOZAS ŠARAPNICKAS

S St. Catharines, Ont.

Jaunimo

Stalai numeruoti. Prašoma įsigyti bilietus is 
Centre. Informaciįy teirautis pas B. Macį, 
Tel.: 575-8070

KLB HAMILTONO APYLINKĖS VALDYBA RENGIA IŠKILMINGA

Naujų Metų Sutikimą
Centro salėje

1987 m. GRUODŽIO 31 d.
Šilta vakarienė su vynu 
pyragai 
nemokamas baras 
puikiai išpuošta salė 
šalti užkandžiai 
šampanas
Joe Dobko orkestras

Paulina S k e i-

anksto — Sekmadieniais Jaunimo 
ei.: 632 — 4558, arba A. Liaukų,

VISUS MALONIAI KVIEČIAME DALYVAUTI I VALDYBA

SVEIKINA SAVO NARIUS IR VISUS 
LIETUVIUS, LINKĖDAMA MALONIŲ

TAUTOS FONDO 
ATSTOVYBĖ 

HAMILTONE

f LINKSMŲ KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ!

ir laimingų

P
fa

st. Catharines
GRAŽIAI PAMINĖTA
kariuomenės šventė

Lietuvos kariuomenės 
atsikūrimo Šventė atšvęsta 
lapkričio mėn.22 d., sek
madienį. Iškilmingas pa
maldas už Lietuvos laisvės 
kovotojus atlaikė kleb.kun. 
Kęstutis But 
visada, tokiais 
sakydamas gilų 
kę pamokslų, 
musų tautos 
anais ir šiais laikais. Jo 
pašventintos gėlės buvo 
nuneštos ir padėtos prie 
Vienuolyno sodelyje esančio 
Laisvės Paminklo, visiems

kus, kaip 
atvejais pa
ir patriotiš- 
nušviečiant j 

sunkių kovę 
laikais.

gėlės I 
ir padėtos

A.-.

g flaųju Jfletu
'fz giminėms, draugams irgiminėms, draugams ir 

bičiuliams linki —
BRIGITA ir ALEKSAS AUGAIČIAI J?

šv. Kalėdų
ir laimingų

■ v

linkime savo draugams V
ir pazistamiems — '•Sr **

MATILDA ir VINCAS MARKAUSKAI —

RISTAUS gimimo

pamaldų dalyviams giedant 
"Lietuva brangi".

Iškilmėse dalyvavo ne
mažas skaičius šio Niaga
ros krašto lietuvių. Gražiai 
giedojo mūsų solistai V.A. 
P a u 1 i o n i a i. Kaip 
paprastai, iškilmių metu 
dalyvavo mūsų organizacijų, 
vėliavos.
v ai i e n ė papuošė alto
rių gėlėmis, taip pat jos 
skoningai paruoštos gėlės 
padėtos ir prie paminklo.

Viskam vadovavo dabar
tinis Apylinkės Valdybos 
pirmininkas ir kartu pirmi
ninkas Lietuvių Veteranų 
Sęjunęos Niagaros skyriaus 
- A. S e t i k a s.

Pamaldos buvo baigtos 
jausmingai sugiedotu Tau
tos Himnu.

kad 
antrę 

veiklos 
Pirmas 

1962 
Valdyba

• Mūsų Ramovėnai gavo 
iš LKV Sęjungos Centro 
Valdybos pranešimų, 
ruošiamasi išleisti 
tomę Ramovėnų 
apžvalginį leidinį,
tomas buvo išleistas 
metais. Centro 
prašo atsiųsti Skyriaus veik
los santraukų kartu su 
nuotraukomis, o taip pat 
ir aukomis knygos išleidi
mui. Tam tikslui Skyriaus 
valdyba paskyrė 200 dole
rių. Valdyba taip pat paau
kojo Žuvusiųjų už Laisvę 
paminklui Anapilyje 100 
dol. ir 100 dol.vietos Pran
ciškonų Misijai.

• Šį rudenį Holliv/ood'as 
pradėjo statyti mūsų krašte 
ir miestuose filmus su gar
siaisiais aktoriais, tuo su
keldamas net vietos lietu
vių dėmesį. Kor.

Jg SVEIKINAME visus gimines 
draugus ir pažjstamus

| ŠKfiALČJDCl čr

proga — Sofija ir Juozas SKUČAI
ir ŠEIMA

i ira
&

Nuoširdžiai sveikiname 
gimines, draugus, pažjstamus su 
šv. Kalėdomis ir linkime 
laimingų bei džiugių 
NAUKfwnq -
Adomas, Ema ir Erika BUDV1LAI

g m NAV/JU METU 
ir NAUJŲ METŲ proga g ® sveikinimai.

sveikiname gimines, draugus 
pažįstamus linkėdami daug 
džiaugsmo ir laimės — I Štai atėjo vėl Kalėdos, 

Teišnyksta visos bėdos, 
Ir visiems ateina laimė!

Ona JUODELYTĖ - REINOTIENĖ ft 
ir Petras JUODELIS

Linki artimiesiems, bičiuliams 
ir draugams sveikatos -

MYKOLAS PETRAUSKIS

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



morrtrea
• SPECIALI KALĖDINĖ 
RADIJO PROGRAMA, vado
vaujama L.Stankevičiaus, 
bus transliuojama Kalėdų 
Dienų, 11-12 vai.ryto.

• A.a.JULIJOS VALINSKIE
NĖS atminimui, jai miruį 
vietoje gėlių aukojo Kana
dos Lietuvių Fondui po $25r 
Lietuvių Akademinis Sam
būris Montrealyje, S. ir V. 
Piečaičiai; po $20,- J.ir 
R.Piečaičiai, N.ir J.Kibirkš
čiai, S.ir Vyt.Vasiliauskai, 
E.ir P.Povilaičiai, R.ir D. 
Staškevičiai; po $10,- S.J. 
Naruševičiai, D.ir Br.Staš
kevičiai.

Visiems dėkojama. KLF

• Jaunosios Montrealio lie
tuvių šeimos su vaikais bu
vo susirinkusios pas Lilę 
G ,e d v i 1 a i t ę, kur 
visi mokėsi gaminti šiaudi
nukus ir vaikai turėjo pro
gos savo tarpe pažaisti. 
Tai graži bendravimo pra
džia.

DP: Lithuanian Immigration to M 
Canada after the Second World 
War— by Milda Danys; išleido 
-Multicultural Society of On - Q 
tario, 351 psi. 40 iliustracijų.

Baigiama išparduoti, (j 
liko tik minkštais viršeliais . į 
Gal ima gauti pas leidėją arba-. 0 
J.V. Danys, 1681 Ainsley Dr, Y 
Ottawa, Ont. K2C 0S8, $20. (j 
(pasiuntimo išlaidos iškaityta). Y

ris taus 
Gimimo 

u sventės ir 
ffllaųjų

proga

SVEIKINAME TAUTIEČIUS, ryžtingai kovojan

čius už tikėjimo laisvę, bendrąsias žmogaus 

teises, sąžinės laisvę pavergtoje Lietuvoje, juos 

remiančią išeiviją ir linkime visiems bendra 

ištverme bei ryžtu laimėti trokštamą Lietuvos

I SV KAI/ĘDV ir
g

proga sveikiname visus savo
gimines, draugus ir

M pažįstamus —
& MILANA, ALBERTAS ir JUOZAS JONELIAI s wĮs»

$

AUŠROS V ARTU PARAPIJOS KOMITETAS, 
KLEBONAS kun. J. ARANAUSKAS, S.J. 
KLEBONAS EMERITUS kun. rir. J. KUBILIUS, S.J. 
Kun. I. SADAUSKAS ir SESELĖS •b

šventės ir naujieji

MARIJOS METAI

testiprina per krikš
čionybės jubiliejų 
atgaivintą lietuvių 
dvasią, tegu veda 
Dievo keliais ir saugo 
nuo pavojų.

To linki šv. Kazimiero 
parapijai ir visiems 
tautiečiams:

klebonas kun. S. Šileika, 
vikaras kun. L Sadauskas, 

Parapijos Komitetas
ir Draugijos

&

S

• Kalėdų atostogų metu 
"NL" ir toliau priims kores
pondencijų. Taip pat veiks 
automatinis telefonas -"an
swering service".

j f

linki visiems giminaičiams 
. draugams ir bičiuliams,

esantiems arti ir toli —

MONIKA IR JUOZAS S1AUC1ULIAI

I
sveikina savo narius ir 
visus lietuvius, -linkėdama

TAUTOS FONDO 
ATSTOVYBĖ 
MONTREALYJE

I

įI
MALONIU

Kalėdų švenčių
IR LAIMINGŲ

Naujųjų Metu! §

K.L.K. MOTERŲ D-jos MONTREALIO SKYRIUS

.r-, SVEIKINA NARĖS 

ir VISUS TAUTIEČIUS

3^*i*i*im*i*i>i*i*i*i*i*i*i*i*i*i*i*i*i*i*i*Wi*į£
Visiems giminėms, dra 

jj» ir pažįstamiems

w linksmų šv. KALĖDŲ 
w ir laimingų
2 NAUJŲ METŲ 
2 i i nki  

Janina ir Albinas BLAUZDŽlŪNAI g

Šventiniai sveikinimai 
visiems lietuviams

Kalėdų ir 
Naujų Metų 
proga

LASALLE 
AUTOMOBILE INC

366-7818 1050 Laplerre
coin Ui Vėrendryo

1987. XII. 17

švenčiu
KLIENTAMS IR VISIEMS 
MONTREALIO LIETUVIAMS -

• Seselė PALMIRA dabar 
pradėjo ruošti 8 vaikus pir
majai Komunijai. Dar neuž
sirašę,maloniai kviečiami . KALĘDU ir

proga
visus savo draugus, gimines ir pažįstamus sveikina:

2 MARIJA ir PETRAS GIRDŽIAI g
g 0 ? CI? O!0 j 0I0J0; Of Oi 0! 0! 0? 0!< J*

MARIJA ir JONAS ADOMAIČIAI g
g GENĖ ir PRANAS MONTVILAI g
£ V?OrO‘e'0’0‘l>'<>Tl7’0*0*0’0*0*0*0*0'0'0^^
g DANUTĖ ir BRONIUS ST ASKEVlČlAI &
i eweitwe wet owe teeiti* £

EUGENIJA ir PRANAS JUODKOJ Al

S KOSTAS TOLIUŠIS J*
2 VANDA KLlČlENĖ ' g

M ~

&

Žvejotąją Medžiotoju Klubas "NIDA '

IR DIEVO PALAIMOS

ATEINANČIAIS METAIS

PROGA, LINKI SVEIKATOS

flauju
proga

Kalėdų švenčiu•» **

Sveikina ir linki giminėms, draugams 
ir pažįstamiems sveikatos ir sėkmės:

V. ir M. MURAUSKAI su šeima 
H. ir A. CELTORIAI su šeima 
Natalija ir Jonas VASILIAUSKAI 
Albina ir Stasys DAUNORAVlClAI

A. ir Z. URBONAI 
v. kaCergius 
M. MORKŪNIENĖ 
V. SKAISGIRYS 
A. RUSINAS

Muoširdūs sveikinta
bei linkėjimai nariams, 
bičiuliams ir pažįstamiems
Sv. Kalėdų ir 
Naujų Metų 
proga-

GUY 
RICHARD 
ROOFER------COU VREUR

7725 George LaSalle 
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis. 
Stogo' dengimui *ar tai symui skambinkite: 3M-U70

4.1.

J.F. Wilson & Sons Ine.

-o
£ Šventiniai sveikinimai 

bičiuliams, klientams ii
!•** visiems lietuviams
5 Kalėdų ir
g Naujų Metų
e. proga —
1 . RESTORANAS
1 KOSCHS
2 6201 Bannantyne, Verdun, Tel: 768-2707 ir 768-9189

FUNERAL HOME

123 Mcple Blvd, 5784 Verdun Av 
Chateauguy, Que. Verdun, Que..
Tel: 691-4763 Tel: 767-9956



montreal
• ŠEŠTADIENINĖS LITUA
NISTINĖS MOKYKLOS mo
kytojai ir mokiniai stropiai 
ruošiasi KALĖDŲ EGLU
TES programai, kuri bus 
atlikta gruodžio mėn.20 
d., 3 val.p.p. Šv. Kazimie
ro Parapijos salėje. 
BERNELIŲ MIŠIOS:
- Aušros Vartų Parapijos 
bažnyčioje 11:30 v.v.-giesmės, 
12 vai.v.- Mišios.

Šv.Kazimiero Parapijos 
bažnyčioje - 10 vai.v. Gie
dos Parapijos Choras,vado
vaujant naujam chorvedžiui 
Juozui Skėriui. Tėv. 
Milo x,sėkmingai vado
vavęs apie 7 metus šios 
parapijos chorui ir pamėgęs 
lietuviškas giesmes ir dai-

nas , šiemet tokiam darbui 
nebegalėjo įsipareigoti. DĖMESIO DESRU MĖGĖJAMS! 

Šviežios ir rūkytos dešros. 
Norintieji, prašomi skambinti 
iš anksto: B. Jazokui: 

365-9366 
arba A. Gudui: 769-9902

VISUS MALONIAI KVIEČIAME Į

Naujų Metų
Sutikimų

GRUODŽIO 31 d. AUŠROS VARTŲ
8 vai. vakaro PARAPIJOS SALĖJE

• Jono SULMISTRO muzika
<* Baras
• Šilta vakarienė

Bilietus Įsigyti būtinai iŠ anksto pas valdybos narius 
paskambinant Tel.: 365—1503 arba: 761—5517

AUKA: $20.— Jūros Šauliu Kuopa NERINGA

TVYOJYTKĖALIO LIETUVIŲ i

kredito anijA I
LITAS |

Valdyba ir Tarnautojai &
sveikina 1

visus “Lito" narius ir nares
švenčių proga ir linki

laimingų bei

MONTREALIO AUKSINIO AMŽIAUS KLUBAS

SVEIKINA VISUS TAUTIEČIUS SU

Savo mieluosius klientus ir draugus

a

(<//?

«flauju JTletu
SVEIKINA

s?

ELEKTROS ŠILDYMO
SPECIALISTAS

MAURICE ANTONIUK,

Tel. :i 366—5484 102 A, Al lion, LaSalle

proga visus savo klientus draugus ir 

pažjstamus nuoširdžiai sveikina —

ONA ir ALBERTAS NORKELIŪNAI jįį 
MONTREAL ENTERPRISES REG’D

' IR LINKI DAUG LAIMES

IR SVEIKATOS

1988 Metais!

KALĖDVirNAŲJŲ MĖTŲ 
proga sveikina

ir laimingu 
jlauju Jjletul

ADAMONIS INSURANCE
AGENCY INC. Tel.: 722-3545

aižia ugsmingų

1988-jų metų.

LITAS MONTREALIO LIETUVIU
KREDITO UNIJA

&

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

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

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

MOKA UŽ:

CERTIFIKATUS ... 9 %
TERM. INDĖLIUS

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

8'4% 
7'4% 
7 % 
634% 

,6'/2%
IMA

TAUPYMO - specialios 5Į4 % 
TAUPYMO- su gyv. dr. 5 % 
TAUPYMO— kasdieninės.. 4% % 
EINAMOS ....................... 4’4 %.
RRSP ir RRIF term.......... 9'4%
RRSP ir RRIF taup.......... 6'4%

UŽ:
NEKILN. TURTO nuo 10'4% ASMENINĖS nuo 1034%

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA “LITE”

KASOS VALANDOS

Mielus savo klientus, 
draugus bei

SjLJf pažįstamus

Kalėdų ir .
Naujų Metų proga

Pirm. Antr. Treč.
Ketvirt adieni ai s 
Penktadieniai s 
Sekmadieniais

1475 De Seve

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

10:30 - 12:30

Rotemont

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

Šv. Kazimiero

10:30-12:30

Vasaros sezono laiku nuo GEGUŽĖS 15 d. ik. SPALIO 15 d. 
SEKMADIENIAIS "LITAS” bus uždarytas

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲJŲ METŲ

SAVO KLIENTAMS IR VISIEMS 
LIETUVIAMS LINKI

LENKŲ CUKRAINĖ WAWEL 
2524. Ontario E-. Mtl 

Tel.: 524-3348
5220 Queen Mary Rd. Suite 8TONY LAURINAITIS

Sv. KALĖDŲ IR |

»pažįstamus

IMMEUBLES - CLASSIC INC.

Tel.:

PORTRAITS 
PAS S E PORT- COMMERCIAL
MARI AGE-WEDDINGS

proga sveikinu klientus, 

draugus ir

jt
giminėms, draugams ir
bičiuliams linki —

JONAS ir COTĖ REALTIES

Tel.: 482-0772
SILVIJA ir VINCAS PIECAlČlAI

Šv. Kalėdų

Naujų Metų 
proga

visus savo klientus, draugus ir pažįstamus 
nuoširdžiai sveikina —

St Dr. J. MALISKA ir dr. M. WINN Jjfr
g 1440 St. Catherine W. ,Suite 600, Montreal, P. Q. St 
£ Tel. Bus.: 866-8235 ; namų: 761-4675 
a <iwo!ihoto?<h<ho?<h<h<ho:o?ih<>?oi<h<ho?<h<h<*- 
St Dr. Philip STULGINSKĮ, dantistas 

8606 Rue Centrale Suite 209. La Salle 
Tel.: 364-4658

:£ Dr. Gaetan BERARD, dantistas,
466a Boulvd. des Laurentides, Pont Viau, Laval 4*i- •

St Tel.: 662-1177 ± sr

vi

Dr. A. S. POPIERAITIS jg;
įĮJ 1538 Sherbrooke St. W., Suite 215, Montreal, P. Q. tg 
J Tel.: 931-4024 £

FARMACIST M. CUSSON - VAISTINĖ ♦

J- 7635 Central St. Ville LaSalle, P.Q. H8P 1L2 g
Tel.: 366-9745 ir 365-0505 4»

5 J. BERNOTAS ir Rūta POCAUSKAS , notarai g 
S Suite 1143,-Sun Life Build.,-1155 rue Metcalfe , Mtl. w

g Tel.: 1 (514) 871-1430 g
10 psl.

D. N. BALTRUKONIS

ir laimingų, džiugių

^i0iii0^-:0i0i0i0i0iOi0i0i0iOi0i0i0iUi0i0iOi0i0i0^

Šv. Kalėdų

Naujų Metų 
proga

^i0^0i0i0l0l0i0l0i0i0i0i0i0i0i0i0:0i0i0i0i0i0i0i0ie
i Kalėdų Švenčiu ir i

Naujų Metų proga
sveikinu savo klientus ir 
visus Montrealio lietuvius —

Sav. E. yORONINKAITIENĖ

’’ADAMS” RESTORANAS • 4SS-
7633 La Salle Blvd. , LA SALLE , Tel.: 365-8666

VISUS LIETUVIUS IR KLIENTUS SVEIKINA 
VANDENTIEKIO (PLUMBING) SPECIALISTAS 

COSTAS, Tel.: 733-9878

IR proga

$
g? visus savo klientus, draugus ir pažįstamus
* nuoširdžiai sveikina — ;

PETER SODO ir ŠEIMA
—• 4999 St. Catherine St. West, Suite 450, Westmount
5t H3Z 1T3 Tel.: 481-0311

‘'............................
LINKSMŲ KALĖDŲ ir 

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 
visiems savo bičiuliams 

ir klientams

LINKI

John OSKOWICZ 'jį
3351 Belair St., Montreal, Que.,

Telefonas : 721-9496 »

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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