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NAUJŲJŲ METŲ SULAUKUS
Neminint ir vėl visų pra

eitųjų metų pragiedrulių 
bei debesų ir ūkanų, verta 
tačiau pažvelgti, ką patys 
kanadiečiai galvoja apie 
savo buvusius ir būsimus 
metus. Pasinaudodami kai 
kuriais MACLEAN'S žurna
lo įvykdyto apklausinėjimo 
daviniais ir kituose laikraš
čiuose ir žurnaluose pa
skelbtais svarstymais ir 
spėliojimais galime padary
ti išvadą, kad 1987 metais 
buvo įvykių, kurie gali 
šiais metais labai esmin
gai pakreipti Kanados ir 
viso pasaulio likimą. Ne
varžomos prekybos su JAV 
sutartis, kurią formaliai 
pasirašė Kanados m miste
ris pirmininkas B. Mulro
ney ir JAV prezidentas R. 
Reagan' as , gali padaryti 
Kanadą visišku ne tiktai 
ekonominiu, bet ir politi
niu bei kultūriniu Ameri
kos satelitu. Bent taip 
galvoja 44% kanadiečių. 
Tačiau 1985 metais tiktai 
22% kanadiečių manė, kad 
tokia sutartis būtų nenau
dinga Kanadai. Ir nors 49% 
pasisakė, kad tokia sutar
tis būtų naudinga, prieš 
dvejus m>?tus net 75% 
galvojo optimistiškai apie 
tokią sutartį. Taigi, opti
mizmas tirpsta, nes dabar 
net 59%~ yra įsitikinę, kad 
amerikiečių derybininkai 
daugiau laimėjo, negu 
kanadiečiai. Su arogantišku 
Reisman'o tvirtinimu ("mes 
jiems numovėme kelnes"), 
deja, šiandien sutinka tik 
27%, o 1985 metais net 
51% kanadiečių būtų prita
rę šiam nediplomatiškam 
Kanddos diplomato plepte- 
lėjimui. Paklausti, ar toji 
prekybinė sutartis susilp
nins ar sustiprins tuos 
dalykus, kurie Kanadą 
daro skirtingą nuo JAV ir 
savitesnę, 49% atsakė, kad 
toji sutartis Kanaoos savitu
mą sus.ilpnins, tik 1596 
mano, kad sustiprins, o 
33% galvoja, kad nei su
stiprins, nei susilpnins. Iš 
apklausinėjimo paaiškėjo, 
kad, kanadiečių nuomone, 
Kanada visdėlto esanti 
skirtinga nuo Amerikos 
(labai skirtinga -33%, šiek 
tiek skirtinga - 46%) ir 
šiaip jau pasireiškimuose 
prilygsta JAV.

Tiktai mokslinėje srityje, 
technologijoje ir biznie
riškoje veikloje kanadie
čiai pripažįsta amerikie
čiams persvarą. Patinka 
kanadiečiams taip pat 
labiau JAV televizijos pro
gramos ir filmai. Kanadie
čiai taip pat įsitikinę, kad 
labiau myli ir saugo savo 
gamtą bei aplinką, geriau 
rūpinasi savo mažaturčiais 
ir vargšais, o taip pat yra 

siek tiek daugiau informuo
ti ir apsišvietę.

Atrodo, ir kanadiečiai, 
ir amerikiečiai, ir europie
čiai šiuo metu yra įsitiki
nę, kad visuotinio branduo
linio karo - pavojus esąs 
tikrai bent šiek tiek suma
žėjęs. Tai, žinoma, Reagan’ 
o ir Gorbačiov' o pasira
šytosios labai dalinės bran
duolinių raketų sunaikinimo 
sutarties rezultatas.

Šiaip jau Kanados poli
tinis veidas nedaug pasikei
tė.^ Tiktai praeitųjų metų 
pačioje pabaigoje Toronto 
dienraščio GLOBE AND 
MAIL pravestame gyvento
jų apklausinėjime konser
vatoriai - pirmą kartą! - 
šiek tiek pakilo nuošimčių 
lentelėje: jie atsidūrė
antroje vietoje su 32%. 
Liberalai yra pirmoje vieto
je su 37%, o NDP vėl 
atsjdūrė trečioje su 30%. 
Tačiau 49% kanadiečių 
pareiškė, kad yra nepaten
kinti Mulrcnev vadovavimu 
ir jo valdžios darbais.

Visų ekonomistų prana
šystės yra gana pesimistiš
kos. Visi numato šiais 
metais visokių ekonominių 
bėdų ir kliaudžių. Pesimis- 
tiškesnieji netgi pranašauja 
prasidedančią ekonominę 
stagnaciją arba net krizę. 
Nedaug ružavesnės prana
šystės ir apie Amerikos 
bei kitų ekonominių milži
nų biržas: akcijų vertė 
visumoje krisianti. Kiekvie 
nu atveju, tokio jų nežmo
niško pakilimo kaip 1987 
metais, nė vienas ekono
mistas nepranašavo. O 
buvo nemaža tokių, kurie 
pranašavo dar vieną ar 
net kelis panašius staigius 
smukimus, kaip praeitųjų 
metų spalio mėnesio "juo
dąjį pirmadienį". Verta pa
stebėti, kad nė vienas šių 
ekspertų nepramatė pra
eitųjų metų New Yorko 
biržos katastrofos. Todėl 
gal ir verta šių metų pra
našystes traktuoti su gero- 
i<a doze abejonių.

Lygiai atsargiai reikėtų 
vertinti ir per daug opti- 
rrastiškas politinių įvykių 
ateities perspektyvas. 
Daugiausia nerimo kelia 
Artimųjų ir Vidurinių Rytų 
"parako statinė". Izraelio 
laikysena okupuotose pales
tiniečių žemėse ir, tiesiog 
brutalus palestiniečių mal
šinimas bei žudymas pake
liančių balsą ir ranką 
prieš 20 metų trukusią 
okupaciją, ne tiktai nepa
deda išspręsti arabų-žydų 
nesantaiką, bet gresia 
trečiojo pasaulinio karo 
galimybe.

Izraelis turi atominius 
ginklus ir juos, kaip mato
si iš šios valstybės elgesio, 
be jokios abejonės ir dvejo
nės, panaudotų, jei jaustų, 

kad tai reikalauja Izraelio 
interesai. Jų tikrai nesulai
kytų rūpestis kitų likimu, 
nes tokio beveik visi Izrae
lio vadai nėra parodę. 
Tokiu būdu • pasaulinio 
karo galimybė toje pasau
lio dalyje yra ir konkreti, 
ir kasdienė.

Persijos (arba, kaip 
daugelis arabų kraštų ją 
vadina, Arabų) įlankoje 
susirėmimai tarp Irano ir 
Vakarų pasaulio karo laivų 
ir karas su Iraku taip pat 
prisideda prie šio pasaulio 
nuolatinės įtampos. Kiek
viena kibirkštis turi nejau
kią galimybę išsprogdinti 
šią neapykantos ir pikto 
kraujo pritvinkusią parako 
statinę. Ir neatrodo, kad 
kuri nors pusė šiuo metu 
būtų pasiryžusi taikiai 
tartis. Izraelis kategoriškai 
ir besąlyginiai atmeta PLQ 
įtraakhtią į pasitarimus,' o’ 
arabų kraštai nenori su 
Izraeliu tartis be tikro pa
lestiniečių atstovo. Ameri
ka gi, nors ir kurstoma 
pradėti iniciatyvą savo 
nuožiūra, atroao, taip 
yra įtakojama Izraelio ir 
vietinių žydų tiesiog fana
tiško pritarimo Izraelio 
veiksmams, kad tiesiog 
bijo ką nors pradėti be jų 
pritarimo. Deja, labai 
panašiai fanatiškai laikosi 
ir Persijos (Irano) ajato- 

PRANEŠA AL TA.
INŽ. Gr. LAZAUSKAS - AMERIKOS LIET. TARYBOS 
PIRMININKAS

Amerikos Lietuvių Tarybos valdyba savo posėdyje 
lapkričio^ 20 d. nauju ALT pirmininku vienbalsiai išrinko 
inž. Grožvydą Lazauską. Inž. G.J. Lazauskas, kaip Ameri
kos Lietuvių Tautinės Sandaros atstovas, ALT valdyboje 
dirba nuo 1977 metų, eidamas prot. sekr. ir generalinio 
sekretoriaus pareigas. Šiuo laiku jis yra Sandaros laikraš
čio redaktorius, Lietuvos Valstiečių Liaudininkų S-gos 
pirmininkas, VLIKO Tarybos narys, anksčiau redagavęs 
žurnalą SĖJĄ ir techninius leidinius: TECHNIKOS PASAU
LĮ, INŽINIERIAUS KELIĄ, TECHNIKOS ŽODį.

iš jo profesinės veiklos pažymėtina, kad mechanikos, 
tekstilės ir industrijos specialybės inžinierius G.J. Lazaus
kas dirbo Lietuvos, Vokietijos ir JAV tekstilės pramonėje 
pasiekdamas vedėjo pareigas. Pastaruoju laiku Wilson 
Sporting Goods Co., kaip korporacijos industrijos inžinie
rius, atliko metalo, medžio, plastikos, tekstilės, odos ir 
spaustuvinių įmonių pertvarkymo projektus Illinojaus, 
Wisconsino , Michigan©, Ohio, Tennessee ir New Yorko 
valstijose. Taip pat Kanadoje ir Aglijoje. 1971-1981 reda
gavo Industrial Management žurnalą. Be to, kartu su 
prof. dr. John Burns, De Paul univ. redagavo kitus Indus
trial Management Society leidinius, išėjęs į pensiją, 
kurį laiką dirbo konsultantu.

MIESTŲ PORAVIMAS TARNAUS SOVIETŲ PROPAGANDAI
Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas inž. Gr. La

zauskas pasiuntė raštus visiems Madison, Wis. miesto 
tarybos nariams, primindamas, kad Sovietų pastangos su
poruoti Madisoną su Vilniumi, tetarnaus tik .Maskvos 
propagandai. Kaip nenorėtume poruotis su nacių valdomu 
miestu, taip neturi būti poravimosi su komunistų paverg
tu Vilniumi, kol Lietuva bus laikoma kolonialinio eksplo
atavimo priespaudoje. Maskva Lietuvą okupavo jėga, 
laužydama tarptautinius pasižadėjimus ir nepriklausomybę 
garantuojančią sutartį.

RADIJO POKALBIS APIE LIETUVOS LAISVĘ
Buvęs Sibiro kalinys Povilas Vaičekauskas Vasario 

16-tos minėjimams lietuvių radijo valandėlėms įrašė į 
juostelę patriotinį žodį. Tą patį padaryti sutiko ir septy-

los Khomeini primityvaus 
fundamentalistinio islamo 
pasekėjų diktatūra. Ir ji 
kol kas nė girdėti nenori 
apie karo paliaubas su 
Iraku ir sustabdymą piratiš 
ko svetimų valstybių tank
laivių skandinimo Persijos 
(Arabų) įlankoje.

Tiktai šimtaprocentinis 
optimistas gali į naujųjų 
metų ateitį žvelgti su 
šypsena ir ramia širdimi. 
Pačių praeitųjų metų pabai
goje pradėta žiauri sovietų 
ofenzyva Afganistane rodo, 
kad Kremlius tiktai kalba 
apie kažkokią taiką ir 
pakantą ir gerą tautų sugy
vensią. PAX SOVIETICA, 
deja, nei savo žmonėms, 
nei jų pavergtoms valsty
bėms nieko gero nežada. 
Jei mes galime pasidžiaug
tu ir mažiausiu langeliu, 
atsivėrusiu tame tautų 
Kalėjime, betgi niekas 
negali tokio palaikyti neva 
humaniškumu arba švintan
čia laisvės aušra ir žmo
gaus teisių paisymu. Kol 
kiekvienas laisvesnis žodis 
yra cenzūruojamas ir už jį 
dar vis gresia pašalinimas 
iš darbo, kalėjimas ar 
mirtis, tol kalbantieji apie 
Kremliaus sistemos kitimą 
ir demokratėjimą yra arba 
tik svajotojai arba pusak
liai.

VYTAUTAS SKUODIS DĖKOJA'.

MIELOS SESĖS IR BROLIAI IŠEIVIJOS LIETUVIAI’

Jau lygiai šimtas dienų, kaip mes naudojamės jūsų 
dėmesiu, pagarba ir visokeriopa globa.

Jūsų pagarbų ir dėmesį rodomų mums, mes supran
tame kaip jūsų karštų meilę pavergtai mūsų Tėvynei Lie
tuvai, joje priespaudų nešantiems lietuviams.

Jūsų visokeriopų globų ir pagalbų mums, mes 
suprantame kaip jūsų karštų norų visokeriopai padėti 
mūsų pavergtai Tėvynei Lietuvai.

Kad taip tikrai yra, tuo mes labai akivaizdžiai 
įsitikinome lankydamiesi įvairiose Amerikos ir Kanados 
lietuvių kolonijose, dalyvaudami įvairių organizacijų po
sėdžiuose ir susirinkimuose. Jūsų patriotiniai jausmai ir 
labai aktyvi tautinė veikla yra neįkainuojamos vertybės, 
paskata ir tvirtas pagrindas pavergtojoje Tėvynėje gyve
nantiems lietuviams, kad toliau tęstų ilgų ir sunkių kova_ 
už Žmogaus Teises ir pagrindines laisves Lietuvoje, už 
dvasines vertybes ir jų išsaugojimų, už tautinio sųmonin- 
gumo stiprinimų ir, pagaliau, už laisves atgavimų mūsų 
visų Tėvynes Lietuvos.

Mūsų atvykimui į Amerikų reikalingus dokumentus 
parūpino BALF'as. Jis sudarė sųlygas, kad mes galėtume 
kiek galima plačiau susipažinti ne vien tik su Čikagos 
lietuviais.

Visiems, visiems lietuviams ir mūsų draugams ne
lietuviams, už jūsų įvairias pastangas mane išlaisvinti 
iš sovietinių kalėjimų ir lagerio, už jūsų laiškus, kuriuos, 
deja, aš negalėjau gauti, už jūsų dėmesį mano terori
zuojamai šeimai ir už tų begalinę globų, meilę ir para
mų, kurių mes patyrėme ir Lietuvoje, ir čia - Amerikos 
kontinente, visų trijų: Irenos, Daivos ir Vytauto Skuodžių 
vardu dabar, per laisvųjų lietuvių spaudų, tariu labai la
bai nuoširdų AČIŪ.

Mums padaryto gero mes nepamiršime niekada. 
O už visa tai mes atsilyginsime ir toliau drauge su ju
mis dirbdami mūsų Tėvynei Lietuvai, Jos laisvei.

Mes nuoširdžiai sveikiname jus visus su Kalėdų 
šventėmis. Linkime Dievo palaimos jūsų geriems na
mams ir visokeriopų Jo malonių naujaisiais 1988-siais 
metais.

Su gilia pagarba ir begaliniu dėkingumu — 
Vytautas Skuodis 

nerius metus Sibiro kalėjimuose kankintas Vytautas Skuo
dis. Advokatas dr. Konstantas Savickas, kuris savo laiku 
daug prisidėjo, kad Lietuva tapo Europos krepšinio čem
pione, paruošė kalbą Vasario 16 minėjimams angliškai. 
Visi trys buvo Amerikos Lietuvių Tarybos pakviesti tai 
padaryti ir juosteles su jų kalbų įrašais radijo valandėlės 
galės gauti iš Amerikos Lietuvių Tarybos.
PRANEŠA ELTA.*

NAUJA REZOLIUCIJA PABALTIJO REIKALU EUROPOS 
PARLAMENTE

Š.m. spalio 15 d. Europos Parlamentas Strasburge 
vieningai priėmė Pasasulio Pabaltiečių Santalkos i- 
niciatyva^ įvestą rezoliuciją del "Pabaltijo valstybių situa
cijos". Už rezoliuciją balsavo 151 atstovas, o susilaikė 15.

Rezoliucijoje kreipiamasi į Sovietų Sąjungą, kad ji 
labiau gerbtų laisvą apsisprendimą ir žmogaus teises 
Pabaltijo kraštuose. Pagrindą rezoliucijai davė š.m. rug
pjūčio 23 dienos demonstracijos Vilniuje, Rygoje ir Tali
ne. Šį kartą ir socialistų frakcija pilnai rėmė rezoliuciją. 
Rezoliucijoje Europos Parlamentas reikalauja, kad Euro
pos Bendruomenės užsienio reikalų ministerial dėtų visas 
pastangas, kad Baltų klausimas būtų keliamas šiuo metu 
Vienoje vykstančioje CSCE konferencijoje, ir abišaliuose 
pasitarimuose su Sovietų Sąjungos vyriausybe. Parlamento 
priimtoji rezoliucija taip pat reikalauja, kad Europos 
Bendruomenės masinės spaudos, televizijos ir kitos tarny
bos atkreiptų daugiau dėmesio į Pabaltijo klausimą, kad 
Pabaltijo kraštų likimas ir jų pagrįsti reikalavimai nebūtų 
pamiršti.

Ši rezoliucija yra Pasaulio Pabaltiečių Santalkos Euro
pos biuro iniciatyvos vaisius. Jį Parlamentui pristatė 
Olandijos delegatė Mrs. Elise Boot. Rezoliucijos tekstas 
buvo suformuluotas įvairių frakcijų pasitarimų metu. Šiuo 
keliu eidama Pasaulio Pabaltiečių Santalkos atstovybė 
susilaukė tokio vieningo atgarsio ir tokių teigiamų rezul
tatų. *---------------------------------------------------------
• PASIRODĖ NAUJAS LATVIŲ POGRINDŽIO leidinys 
"Auseklis"- politikos, literatūros ir religijos žurnalas su 
įvairaus turinio straipsniais.Leidėjai sako, kad tai yra 
pirmas "necenzūruotas leidinys Latvijoje nuo 1934 m."
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Sveikiname
SU 

šv. Kalėdomis
ir Naujais Metais *

Sveikiname visus lietuvius tėvynėje ar svetur, ken-O: 
čiančius sovietiniuose kalėjimuose, lageriuose, ara> 
nutrėmime. cį'

Dear Friends,Canada

The Secretary of State of Canada

Le Secrėtaire d’Ėtat du Canada

į SPAUSTUVĘ "NL” /

Greetings to all of you and your families during this 
festive season.

PRANEŠA LIETUVIU. INFORMACIJOS CENTRAS

DEL TIKĖJIMO UŽKIRSTAS 
KELIAS Į MOKSLĄ

(New Yor. LIC) Lietuvių Informacijos Centras praneša, 
kad saugumas jaunai lietuvaitei užblokavo kelią į aukštuc 
sius medicinos mokslus, nes ji rašė Kalėdinius sveikini
mus kunigams-kaliniams bei, kaip tikinti, atsisakė vykdy
ti ateistinius auklėjimo darbus. Perduodame jos parašytą 
pareiškimą.

Praėjusieji metai savo įvykiais ir pasireiškimais S- 
ok. Lietuvoje ir svetur iškalbiai byloja pasauliui* 
apie lietuvių tautos valią ir ryžtą būti laisvais ir * 
nepriklausomais. Tą lietuvių tautos teisę išryškino * 
ir patvirtino Europos Parlamentas bei Europos * 
Tarybos Parlamentinė Asamblėja savo 1987-ais* 
metais priimtomis rezoliucijomis. *

Savo veiklai Europoje sustiprinti, Vyriausias 
Lietuvos išlaivinimo Komitetas, Pasaulinė Laisvųjų 
Latvių Sąjunga ir Pasaulinė Ėstų Taryba įsteigė 
Strasbourge, Prancūzijoje, informacijos biurą. i*

Nauji įvykiai reikalauja visų mūsų pasiryžimo* 
pasišventimo ir toliau siekti Lietuvos suvereni-* 
teisių atstatymo.
Tad su viltimi visi junkimės, kas darbu, raštu, *

žodžiu ar auka į šią šventą laisvės kovą. gį

bei
nių

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
KOMITETAS

As Canadians, we are a people of many traditions and 
heritages who celebrate cur spiritual beliefs at special 
times throughout the year. Yet there art: certain things 
we all share at this time of the year - a spirit of good 
will and fellowship, family togetherness, and our hopes 
for peace and joy throughout the world.
Earlier this month, I was espcially proud to introduce 
the Canadian Multiculturalism Act in the House of Com
mons. The Act affirms that Canadian citizens of every 
origin are free to preserve, enhance and share their 
cultural heritage. This historic Act wifi commit the 
federal government to ensuring that its institutions re-, 
fleet the multicultural reality of Canada.
The many cultures of the Canadian family have given us 
a unique multicultural identity - one defined by our 
strong belief in equality, diversity, ano community. Toge
ther, we can make sure that these values 
to be a vital part of being Canadian in 
come.
To all of you, many wannest wishes for 
safe holiday and a bountiful New Year.
Take care. Sincerely,

will continue 
the years to

a happy and

Suvienytu nacijų organizacijos humanitarinių reikalų ko
misijai. Nuorašai: Genraliniam Sekretoriui GORBAČIOVUI 
TSKP Švietimo Ministerijai, LTSR Švietimo Ministerijai 
Nuo GUDAITYTĖS Marytės, gyvenančios Prienų rajone, 
Skersbalio kaime

Pareiškimas
Po keletos metų varginančio ir beprasmio susirašinėji

mo su tarybinėmis instancijomis ir praradus bet kokią 
viltį, kad mano klausimas būtų teisiškai išspręstas ir at
statytas^ teisingai mano atžilgiu, savo skriaudą nuspren
džiau išdėstyti tarptautinėms organizacijoms, ginančioms 
žmogaus teises.

1983 m. rudenį įstojau mokytis į Kauno Prano Mažy
lio Medicinos Mokyklą. Ją baigiant, 1985 m., šios mokyk
los direktorė pasiuntė mane į Kauno miesto saugumo 
rūmus pas saugumietį JOTVĄ. Jis pokalbio metu pasakė, 
jog mokytis daugiau negalėsiu, kadangi esu parašiusi 
kunigams-kaliniams Sigitui TAMKEVIČIU1 ir Alfonsui SVA
RINSKUI Kalėdinius sveikinimus. Buvau tardoma ir gąsdi
nama. Mokyklos direktorė TAMAŠAUSKIENĖ sakė, kad ji 
pati manęs iš mokyklos nepašalintų, bet to reikalauja 
saugumas ir ji privalo vykdyti įsakymus. 1985 m. balan
džio 9 d. pagal įsakymą nr. 198, buvau pašalinta iš Kau
no Prano Mažylio Medicinos mokyklos už veiksmus 
nesuderinamus su tarybinio moksleivio elgesiu. 1985 m. 
balandžio 12 su tėvu nuvažiavau į Aukštojo ir Specialaus 
viduriniojo mokslo ministeriją. Mus priėmė Švietimo Minis
terijos darbuotojas STANYS. Jis paaiškino, jog pašalinta 
esu teisingai, tačiau sekančiais metais mokyklą galėsiu 
pabaigti. Po to mane iškvietė kažkoks pareigūnas pavar
de ŠNIPAS. Jis aiškino, jog laiškų rašymas kunigams 
Sigitui Tamkevičiui ir Alfonsui Svarinskui yra didelis 
nusikaltimas. Tai anti-tarybinė veikla. Aš ir mano tėvas 
esame ekstremistai. Todėl mano pašalinimas yra teisin
ga.

Tais pačiais metais gegužės mėnesį kreipiausi į TSRS 
CK Generalinį sekretorių M. GORBAČIOVĄ, prašydama 
leisti baigti mokyklą. Atsakymas buvo neigiamas. 1896 m. 
balandžio 4 d. vėl nuvažiavau į Aukštąją Specialią viduri
nio mokslo ministeriją. Stanys liepė važiuoti į Kauno 
Prano Mažylio Medicinos mokyklą. 1986 m. balandžio 5 
d. nuvykau ten. Mokyklos direktoriaus pavaduotojas GRI
GAS sakė, jog šioje mokykloje mokytis negalėsiu ir pata
rė važiuoti į kurią nors kitą medicinos mokyklą. 1986 
m. balandžio 11 d. nuvykau į Utenos Medicinos Mokyklą. 
Mokyklos direktorė sužinojusi visa apie mane tik stebėjo
si, kaip aš dar galiu dirbti vaikų darželyje, ir mokytis 
nepriėmė. Liepė kreiptis į Kauno Prano Mažylio Medici
nos mokyklą. Tais pačiais metais dar kartą kreipiausi į 
TSRS KP Generalinį Sekretorių Gorbačiovą, prašydama 
leisti pabaigti Medicinos mokyklą. Iš Švietimo ministeri
jos gavau pakartotinai neigiamą atsakymą.

1987 m. rudenį bandžiau įstoti į Šiaulių Medicinos 
mokyklą. Stojamųjų egzaminų negalėjau laikyti, nes tuo 
laiku gulėjau ligoninėje. Dokumentus nuvežiau po stojamų
jų egzaminų, rugpjūčio 24 d. į medicinos mokyklą buvau 
priimta. Konkreti stojamųjų egzaminų data nebuvo pasa
kyta. Spalio 5 d. gavau studentės pažymėjimą, taigi, 
buvau traktuojama kaip Šiaulių Medicinos mokyklos stu
dentė. Grupėje gavau pareigas: rūpintis grupės ateistiniu 
auklėjimu. Lapkričio 39 d. įvykus grupės susirinkimui, 
nuo šių pareigų atsisakiau, motyvuodama tuo, jog esu 
tikinti. Tą pačią dieną, po susirinkimo, į namus kur gyve
nu, atvažiavo grupės vadovas ir dar trys iš grupės studen
tai. Paaiškino, jog lanko visus moksleivius. Aprašė gyve
nimo sąlygas, klausinėjo ar nesilanko kokie pašaliniai 
žmonės, surašė grupės mergaičių pavardes, kurios lankėsi 
pas mane. Gruodžio 1 d. buvau iškviesta pas mokyklos 
direktorių. Direktorius paaiškino, jog esu pašalinta iš 
mokyklos, o be to, esu dar nepriimta į mokyklą, kadangi 
nesu laikiusi stojamųjų egzaminų. Todėl privalėjau atsiim
ti dokumentus. Tikroji pašalinimo priežastis yra ta, kad 
atsisakiau dirbti ateistinį darbą.

Man nesuprantama, kaip labiau galima pažeminti 
tikintįjį žmogų, priverčiant jį dirbti prieš savo įsitikini
mus. Noriu paklausti išreklamuotos tarybinės "demokrati
jos" skelbėjų, kurie taip garsiai šaukia, kad kiekvienas 
tarybinis pilietis, nežiūrint jo įsitikimų, rasės ar luomo, 
turi teisę į mokslą ir darbą - ko vertas šis garsus šūkis? 
Kaip visa tai galima suderinti su Tarybine Konstitucija 
ir kitais tarptautiniais įspareigojimais žmogaus teisių 
atžvilgiu? Marytė Gudaitytė,

1987 m. gruodžio 19.

Kanados Lietuvių Fondas

2 psi.

Nauji
1401.
1402.
1403.
1404.
1405.
1406.
1407.
1408.
1409.
1410.
1411.
1412.

1414.
1415.
1416.
1417.
1418.
1419.
1420.
1421.
1422.
1423.
1424.
1425.
1426.
1427.
1428.
1429.
1430.
1431.
1432.
1433.
1434.

nariai:
Kličius Raimundas ir Rūta.
Štuopio Povilo atminimui 

Paeevičiūtė Aleksa .....
Pacevičiūtė Janina .....
Žilinsko Alfonso 
Povilenskio Jono 
Garbačiauskienė 
Dauginienės

atminimui 
atminimui 

Marija 
Adelės 

Klimienės-Pacevičiūtės 
Tamulionis Juozas 
Lukoševičių Juozapo ir 
Stanulis 
Jonelienė 
Lazdutis.. 
Pleinys 
Pleinys 
Patašius 
Regina i 
Narako 
Petrauskaitė 
Svilienės i 

Mockus Vida ....................................
Stanaitis Vilius ...................... .
Mingėlos Prano atminimui .............
Jankauskas Pranas...................
Augaitis-Molloy Birutė ..........
Birgiolas Eimutis ...................
Čuplinskienė Judita................. .
Morkūnienė Irana .....................
Morkūnas Arūnas ......................
Pečiulis Vytautas ...................... .

Julijos atminimui 
ir Onos atminimui

Teodoras 
Linda

$

Ministry of 
Citizenship

Dear Friends,

Ministėre dės
Affaires civiques

Ontario
As Minister of the Citizenship, it gives me great plea
sure to send warm season's greetings 
readers of Nepriklausoma Lietuva.
The holiday season is a special time 
share the warmth of family reunions, 
with our friends and neighbours and 
what, we have.

to the staff and

as
eat
give thanks for

we gather to 
hearty meals

100.- 
...225.- 
...100.- 
...199.- 
...520.- 
1,050.- 
...100.-

atminimui......................100.-
Aleksos atminimui.... 140.-

.100.- 

.100.- 

.100.- 

.100.- 
100.- 

.100.- 

.100.- 

.500.- 

.500.- 

.100.- 
,40.0.- 
.200.-
100.- 

.100.- 
200.- 

.100.- 

.100.- 

.500.- 

.100.- 

.100.- 

.100.- 

.100.- 

.170.- 

.100.- 

.100.-

Onos atminimui build a better life for oursel- 
are fortunate to live without 
and social strife that afflict

Pijus ..............................
Roma .............................

Antanas .......................
M. .................................

Antano atminimui.........
: Evelina Ąr..............
Magdalenos atminimui

In Ontario, we are blessed to live in a society that 
gives us an opportunity to 
ves and our families. We 
the daily threat of war 
much of the world today..
In the New Year I look forward to meeting with cultu
ral communities from across the province. As Minister, I 
want to ensure that every citizen has equal eccess to 
all the benfits Ontario society has to offer.
May the New Year be filled with happiness, health and 
good fortune for you and yours. ..

Sincerely,'”' ■

Gerry Phillips,Minister/

LIETUVIŲ ŠALPOS DRAUGIJA LABDARA

Brangūs LABDAROS Draugijos narės,nariai ir 
r ėmė jai!

Valinskienės 
Rojų, Prano 
Arelis A.

Pradiniai įnašai
Timukas Peliksas .......................
Meškausko M. atminimui .......
įnašus papildė:

25. Januškos Petro atminimui
53. Taaarauskas
70. K.L.B. j

113. Rimšaitė 
133. Gaida 
143. Kuzmas 
153. Kantautai 
354. Vitkūnas 
362. Skrebitėnienė
380. Treigienė S.
388. Butkus Jonas
455. Rimšų Petro
504. Paeevičius Algis,
524. Klypo Juliaus
537. Stalioraičio
541. Ališauskas Juozas
596. Čepo Stasio
790. Gaputytė 
792. Mirskio 
794. Zatorskis 
845. Dambaras 
908. Raudys
946. Mitalo
947. Radzevičiūtė-Mitalienė

1030. Bernotas 
1040. Domeikos 
1086. Vilčinskas 
1138. Noreikos 
1195. Bražiūnas 
1220. 
1273. 
1303. 
1305. 
1373.

iki ..
Jonas, prel.........

Londono Apylinkė ........
i Jadvyga ....................
Pranas, prel.....................

Stasys ir Genovaitė
Adomas ir Filomena 

Jonas ........................ .
Julija ................. .

ir Polina .......................... .
ir Kamilės atminimui — 

adv.......................
atminimui ......................

Juozo atminimui ..............
ir Kotrina ...............
atminimui .........................

Monika ...................................
Antano testamentinis palikimas 

Edvardas ir Sofija ............
Jonas .....................................

P.K.................................................
Adolfo atminimui ......................

L..........................
Pranas ir Helena .................
Juozo atm. ir Stefanija .......
Kazys ir Birutė ..................

Felikso
Petras 
Adolfas

atminimui

Sagevicius 
Gailius N. 
Ralio D. testamentinis palikimas .....
Sniečkaus Viktoro veter. dr. atminimui 
Kratauskienės D. atminimui .............

$ 25.-
....15.-

$ 640.-
.....500.-
.....700.-
.....700.-
.....200.-
..2,199.-
.25,000.-
..3,400.-
..5,200.-
.....854.-
.....700.-
.....700.-
.....700.-
.....160.-
.....800.-
.....200.-
.....955.-
.....800.- 
.....967.- 
..9,190.-
.....400.-
.....300.-
.....600.- 
.....600.- 
..2,900.- 
.....365.-
.....200.-
.....400.-
.....750.-
.....200.- 
.... 200.- 
..35,000- 
.... 325.-
...1,200.-

Eina naujieji 1987/1988 mokslo metai. Mūsų Drau
gijos globojami mokiniai - lietuviai tiek čia, Vokietijoje, 
tiek kituose kraštuose pradėjo juos su naujais džiaugs
mais jr vargais. VASARIO 16-os GIMNAZIJOS mokiniai 
įsikūrė naujame bendrabutyje, ir jų gyvenimo 
žymiai pagerėjo. Laikui bėgant, Gimnazijoje vis 
mokinių iš užsienio. Ypatingų problemų sudaro 
iš Pietų Amerikos materialinė padėtis. Tiesa, 
į Vokietijų ir stipendijas jiems apmoka Jungtinių 
kos Valstybių lietuviai, tačiau šiaip jie dažniausiai gyve
na be kišenpinigių. Mūsų Draugija LABDARA stengiasi 
metuose keletu kartų sušelpti juos keliomis dešimtimis 
markių, kad jie galėtų nusipirkti sųsiuvinių ir kitų moks
lui reikalingų priemonių.

Taipgi VASARIO 16-os GIMNAZIJOJE nuolat atsi
randa keletas mokinių, kurių tėvai (dažnai našlės ar naš
liai) nepajėgia mokėti už išlaikymų bendrabutyje. Be mū
sų Draugijos paramos tokie mokiniai negalėtų mokytis 
šioje Gimnazijoje.

Ypatingu uždaviniu LABDARA laiko padėtį Suval
kų Trikampio moksleivijai - studentams ir vidurinių mo
kyklų mokiniams, ypač Punsko licėjaus mokiniams. 
Lenkijos lietuviams siunčiama lietuviška periodinė spauda 
ir knygos. Stebint Lenkijos vyriausybės pareiškimus to
liau vykdyti krašto ūkio reformas, LABDAROS Valdyba 
imasi žygių savo ryšius su Lenkijos lietuviais legalizuoti.

Mielos narės, nariai ir rėmėjai, matome, kad mū
sų Draugija LABDARA yra nuolat reikalinga Jūsų atidos* 
Tikimės, kad lietuvių visuomenė įvertins kilnių Draugijos 
misijų - remti jaunimų, siekiantį mokslo šviesos. Nuošir
dus ačiū visiems už aukas. Tikimės ir tolimesnės Jūsų 
paramos bei naujų narių.

Visiems dėkodami už paramų, liekame su geriau
siais linkėjimais'.
LABDAROS Draugijos Valdybos vardu

Pirmininkė J.G 1 e m ž a, 
Sekretorė Br. Lipšienė

sąlygos 
gausėja 
mokinių 
kelionę 
Ameri-

Adresas: J.Glemža, Coventrain 33, 7260 Calw-Hirsau 
Bankkonto: LABDARA 8.V. Landesgirokasse Stuttgart 
Nr. 1185168
BLZ 60050101

Kanados Lietuvių Fondas džiaugiasi naujais ir įnašus 
papildžiusiais nariais. Šių naujų ir įnašus papildžiusių 
narių susilaukta vieną gražų vakarą 1987 m. gruodžio 
mėn. 5 d., kai KLF minėjo savo 25 metų veiklos sukaktį. 
Tą vakarą buvo sutelkta arti $19,999. Tai ypatingas ir 
džiaugsmingas įvykis.
Būtų gera, kad daugiau tokių vakaronių būtų. Mes SAVO

TĖVYNEI sukrautume vieną milijoną dolerių daug grei
čiau.

Gerbiamieji nariai, būkite malonūs, pakeitę adresus, 
būtinai pranešti, nes labai daug laiškų grįžta. O tai be
reikalingas darbas ir išlaidos. Laiškus adresuoti: Kanados 
Lietuvių Fondas, 1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6R 
1A6. KLF

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Toronto tautinių šokių grupė 
ATŽALYNAS, atlikusi "NL" 
Spaudos Vakaro programų 
praeitų metų spalio mėn. 7d.

ATŽALYNAS irgi rū
pestingai ruošiasi VlII-tajai 
Tautinių Šokių Šventei, kuri 
vyks š.m. liepos mėn.3 d. 
Hamiltone, Kanadoje.

Nuotr: St. Varankos

LIETUVOS LAISVĘ STATYMO 
VAJUS IR EIGA

VILNIAUS ŠauliŲ Rinktinės Kanadoje iniciatyva 
statomas paminklas ŽUVUSIEMS UŽ LIETUVOS LAISVĘ 
Šv.Jono Lietuvių Kapinėse, Mississaugoje, prie Toronto, 
mūšy tautiečių tarpe rado platų atgarsį, pritarimų ir 
paramų ne tiktai Kanadoje, JAV, bet ir tolimoje Aust
ralijoje. Ne tiktai Šaulių Sųjungos narių tarpe, bet ir 
tarp atskirų asmenų bei organizacijų.

Kaip jau anksčiau "NL" savaitraštyje buvo rašyta, 
kapinėse , paminklo vietoje , talkos būdu jau yra išlietas 
gelžbetonio pamatas. 1987 m. gruodžio mėn. 17 d. su ran
govų SMITH MONUMENT Co. Ltd. pasirašyta paminklo 
pastatymo sutartis, įmokėtas sutartas avansas. Rangovas 
įsipareigojo atlikti darbų iki 1988 m. balandžio mėn.pra- 
džios.

Manoma likusius darbus talkos būdu baigti balan
džio pabaigoje ir Lietuvos Nepriklausomybės Atstatymo 
70 metų jubiliejaus proga gegužės mėn.29 dienų pamink
lų iškilmingai pašventinti. Ta proga išvakarėse numato
ma Toronte paminėti ir VILNIAUS Šaulių Rinktinės 20- 
metį.

Šalia pagrindinio, pagal sutartį su Rangovu darbo, 
kitus darbus, kaip pav.akmenų apdėjimų, aplinkos sutvar
kymų, pasiruošimų paminklo šventinimui, padėkos lapų 
atspausdinimų ir 1.1., numatoma atlikti talkos būdu. Pa
minklo pastatymas gali kainuoti iki $32.000.

Šiuo metu Paminklos Statymo Fonde jau turima 
arti $25.000. Paminklo Statymo Vajus tęsiamas.

Lėšoms telkti visuose lietuvių bankuose Kanadoje 
yra atidarytos sųskaitos V.Š.R.PAMINKLO STATYMO 
FONDAS vardu: Montrealyje - LITE,sųskaitos nr.4007, 
Toronte- PARAMOJE, nr.8681, PRISIKĖLIMO PARAPI
JOS nr. 1546080 ir Hamiltone TALKOJE, nr.4172. Taip 
pat aukas renka visi šaulių daliniai Kanadoje, JAV ir 
Australijoje.

Tiesioginiai VILNIAUS Šaulių Rinktinei siunčiama 
šiuo adresu: V.Š.R.paminklo statymo fondas c/o Mr.J. 
Šiaučiulis, 1500 De Seve str., Montreal, P.Q., H4E 2A7, 
CANADA, -r- ■: ...

Vis aukotojai, paaukoję šiam Fondui $ 1000,- ir 
daugiau yra laikomi Paminklo Garbės Fundatoriais; paau
koję $500,- ir daugiau - Paminklo Fundatoriais; jie gaus 
meniškus padėkos lapus. Fundatoriai ir visi kiti aukoto
jai bus įrašyti Paminklo metrikoje, kuri vėliau bus įteik
ta lietuvių archyvams.

Stalino Valdžios Paslaptys
Aleksandr Orlov

Stalinas paskiausia už visus patyrė, kad jo paslaptis 
taip plačiai buvo visiems žinoma. O tai įvyko dėl to, 
kad Jagoda bijojo apie tai Staliną painformuoti: juk Ja- 
goda niekad negalėjo pamiršti įsiutusio Stalino šauksmo: 
"Apsileidėli!", - kurį kartu su Kirovo byla jis paleido į 
Jagooą Leningrade, kai šisai nesugebėjo pilnai įvykdyti 
pirmapradį planą; taigi, Jagoda nenorėjo, Stalinui iškelda
mas tokias žinias, pasunkinti savo padėtį.

Kai Stalinas patyrė, kad tikrosios Kirovo nužudymo 
aplinkybės buvo gerai žinomos aukščiausiems partijos pa
reigūnams ir kad gandai nužudymo kaltę priskiria jam 
asmeniškai, jis turėjo tik vieną išeitį: viešai pripažinti, 
kao nužudymą surganizavo NKVD ir visą bėdą suversti 
Jagoda i.

Nustoti Jagodos Stalinui reiškė padaryti sau labai 
didelį nuostolį. Abiem per 16 metų drauge petys į petį, 
vieningai bendradarbiaujant, Jagoda pasidarė Stalino alter 
ego (kitas aš). Niekas geriau uz Jagodą nesuprato Stalino 
niekas daugiau už jį jam nepasitarnavo, niekas kitas, 
kaip jisai, neturėjo tokio pilno Stalino pasitikėjimo. Tai 
Jagoda, kuris rinko savo visagaliam bosui kompromituojan
čias žinias apie aukščiausiai stovinčius valdžioje žmones. 
Jo bylose galima buvo rasti įvairiausių įrodymų apie 
Sovietų valstybininkus. Vienas esąs buvęs Caro slaptosios 
policijos agentas, kitas kaltinamas, kad jo žmona žybtelė
jusi į veidą savo tarnaitei, arba, kad ji per Velykas slap
tai nuėjusi į bažnyčią pyrago pašventinti.

Jagodos bylose gulėjo pranešimai ir apie lytinio po
būdžio skandalus. Nemažai ir aš pats jų esu skaitęs. 
Vienas toks pranešimas pasakojo apie tai, kaip Valerianas 
Kuibyševas, Liaudies Komisarų Tarybos vicepirmininkas ir 
Stalino draugas pagrobė iš vieno rauto nugirdytą Valsty
bės Banko vyr. direktoriaus jauną žmoną ir su ja trims 
dienoms išnyko, o jų dingimo metu paskirti Liaudies 
Komisarų Tarybos posėdžiai, kuriems Kuibyševas turėjo 
pirminikauti, buvo atidėti. Kitas pranešimas lietė Politbiu- 
ro narį I. Rudzutaką, kuris prisiviliojęs išsivedė Politbiu- 
ro Maskvos komiteto antrojo sekretoriaus 13-kos metų 
dukterį, ją nugirdė ir išniekino. Taip pat Rudzutako bylo
je tūnojo pranešimas, kad jis, būdamas Paryžiuje, 1927 m 
pasiėmė sovietų ambasados tarnautojų būrį su jų žmono
mis ir aplankė garsiuosius prostitucijos namus ir kekšėms 
apdalino didelius arbatpinigius.

Jagoda buvo Stalino akys ir ausys. Informacijoms 
gauti jis įtaisydavo komisarų ir Politbiuro narių butuose, 
mieste ir^ provincijoje paslėptus mikrofonus. Tuo būdu 
Stalinas žinojo viską apie aukščiausius pareigūnus: jų 
asmeniškus reikalus, jų mintis, intymiai pareikštas pasi
kalbėjimuose su draugais, žmona, broliu ar sūnum. Todėl 
Politbiuro nariai ir vyriausybė nekentė Jagodos. Jie nega
lėjo susigyventi su faktu, kad jis kišosi į jų komisariatų 
reikalus, arba kad Stalinas davė tokią valdžią tam žmogui, 
1988.I.7

P aminklui pamato duobė, paruošta cemento pylimui ir talkininkai: 
A. BORKERTAS, B. SAVICKAS ir V. PEČIULIS.

KELI Aukotojų Pasisakymai:
" Siunčiame Melburno D.L.K.VYTENIO Šaulių Kuo

pos vardu čekį $500,- kuriuos surinko per aukų lapų Kuo
pos iždininkas J. G y 1 y s jūsų satomam paminklui Žu
vusiems už Lietuvos Laisvę. Manome, kad ši mūsų auka 
šiek tiek prisidės prie jūsų darbo, o taip pat parodys, 
kad ir mes neužmiršome tų, kurie padėjo galvas ant Lie
tuvos Laisvės Aukuro. Geriausios sėkmės jūsų darbe. Iž
dininkas J.Gylys, sekretorius B.Kaminskas".

‘’Gerbiamieji, sveikinu dėl sumanymo pastatyti Pa
minklų Žuvusiems už Lietuvos Laisvę. Linkiu geriausių 
sėkmių . Paminklas parodys ne tiktai mūsų Kovotojų pa- 

ateity 
visuo-

gerbimų ir jiems dėkingumų, bet kartu skelbs ir 
Tėvynainiams bei kitataučiams lietuvių gajumų ir 
tinį tautai laisvės siekimą.^

Su gilia oagarba Teodoras Blinstrubas". J Ui
Ištrauka iš aukotojo K.Strikaičio laiško: 

Paminklas labai gražus ir garbingas, be to,H
- .. . a x t xx X 11 £><-*1 WU1&UQ,

Jums negali daryti jokių priekaištų dėl jo".

"Siunčiu 20 dol. aukų dėl statomo Paminklo 
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Žuvu-

* "
TUVOS 
šauliams 
petka."

kuris neturėjo garbingų nuopelnų revoliucijai. Politbiuro 
nariai stengėsi ignoruoti ir boikotuoti Jagodą. Jie net 
mėgino prikalbinti Staliną jį atleisti, motyvuodami tuo, 
kad tokio svarbaus valdžios organo, kaip NKVD, galva 
turėtų būti Politbiuro narys. Savaime suprantama, Stalinas 
atsisakė išleisti iš savo rankų tą savo diktatūros raktą.

1936 metais Jagodos karjera pasiekė savo zenitą. Tų 
metų vasarą jis gavo valstybės saugumo generalinio komi
sariato titulą ir persikėlė gyventi į Kremlių. Tai reiškė, 
kad Stalinas priėmė Jagodą į savo mažąjį intymų ratelį.

Kremlių sudaro senų trobesių namynas, kuriame yra 
ir didžiuliai rūmai, cerkvių ir įstaigų. Komunistai iš jo 
padarė savo darbo centrą, iš kurio partijos pareigūnai 
vykdavo po dienos darbo į savo erdvias vilas Maskvos 
apylinkėse. Tiesa, Kremliuje buvo keletas mažų butų, 
kuriuose prieš revoliuciją gyveno caro rūmų tarnybos 
personalas. Stalinas ir kiti Politbiuro nariai juose apsigy
veno. Nuo tada, turėti Kremliuje butą, kad ir tokį labai 
mažą ir tvankų, kaip klozetas, reiškė jame gyvenančiam 
tarnautojui kur kas svarbesnį dalyką, negu jis gyventų 
puošnioje pilyje už Kremliaus sienų.

Jagodos tuštybė nuostabiai pasireiškė jo galybės viršū
nių mėnesiais. Nors jau buvo įvedęs NKVD karininkams 
naują parado uniformą, jis dar vieną sukomponavo' aukš- 
čiausiems pareigūnams. Štai kokią: baltas vilnonis palaidi
nis su auksiniais apvadais, šviesiai mėlynos kelnės ir 
lakuotos odos batai. Kadangi lakuota oda nebuvo gamina
ma Sovietų Sąjungoje, jis įsakė jos parsivežti iš užsienio. 
Svarbiausioji puošmena, vainikuojanti šitą uniformą, buvo 
Caro laikų jūros karininkų kinžalo pavidalo nedidelis 

*paauksuqtas durklas. Patsai Jagoda dėvėjo specialią "mar
šalo uniformą, tiktai jam vienam sukurtą.

Lengva suprasti, kad Jagodos suėmimas jį nepaprastai 
sukrėtė. Jis atrodė lyg laukinis žvėris, dar neapsipratęs 
su savo narvu. Jis be jokios pertraukos trypė, žingsniavo 
pirmyn ir atgal savo celėje. Netrukus jo įpėdinis Ježovas 
gavo pranešimą, kad Jagoda pradėjo kalbėti su savim. 
Bijodamas, kad jo kalinys neišeitų iš proto ir kaip toks 
būtų be naudos teismui, Ježovas pavedė Slutskiui, kuris 
turėjo netrukus po to irgi mirti, retkarčiais aplankyti 
Jagodą. Jagoda buvo patenkintas matyti Slutskį, kuris 
reiškė savo nušalintam viršininkui užuojautą su ašaromis 
akyse, bet įsidėdamas į galvą kiekvieną Jagodos pasakytą 
žodį, kad sugebėjus tiksliai painformuoti Ježovą.

Jagoda nesivaržė Slutskio. Jis laisvai su juo svarstė 
savo nedalią ir karčiai skundėsi, kad Ježovas per keletą 
mėnesių suardė stebuklingą aparatą, kurį jis taip darbščiai 
sukūrė per 16 metų.

Vieną vakarą, jau Slutskiui beišeinant, Jagoda jam 
sako:

- Jūs galite įterpti į savo pranešimą Ježovui, kad aš 
sakau, jog vis dėlto yra Dievas.

- Ką? - šūktelėjo Slutskis nustebęs ir kiek sumišęs 
dėl tos pastabos apie jo pranešimą Ježovui.

- Visai paprastai, - atsakė Jagoda pusiau rimtai,

• VASARIO 16 d .PROGA 
(RAŠYTOS buvusių Sibiro 
kalinių- Vytauto Skuodžio 
ir Pauliaus Vaičekausko 
kalbos juostelėse.

Lietuvių radijo valandė
lių vedėjai gali jas gauti 
Amerikos Lietuvių Taryboje 
2606 W.63 St., Chicago, 
IL 60629, USA.
Kovotojams, Partizanams irsiems už Lietuvos Laisvę, 

mirusiems Sibiro taigose, mūsų Tėvynes sūnums ir duk
roms. Iš pensininko sutaupų, tik tiek galiu pasiųsti. Su 
geriausiais linkėjimais. Kostas Dūda.".

* "Užginame Jūsų nutarimų ir pastangas. Linkime 
Jums geriausios sėkmės Jūsų užsimotam projektui įvyk
dyti. š.Stasė Gofensienė, MARTYNO JANKAUS Šaulių 
Kuopos Pirmininkė".

* " Gerbiamieji, siunčiu Jums 25 dol.paminklo sta
tybai, sumanymas geras, bet paminklas atrodo neužbaig
tas, menininkas turėtų dar daugiau prie projekto padirbė
ti. Linkiu Jums geriausios sėkmės. J. Vasys."

Siunčiame aukų 100 dol. ŽUVUSIEMS už LIE- 
LA1SVĘ Paminklo statymui. Nuoširdžiai linkiu 

ir visam komitetui nepavargti. Kazimiera Sa-
/ bus daugiau /

PAMINKLO ŽUVUSIEMS UŽ LIETUVOS LAISVĘ 
GARBĖS KOMITETAS:

Dr.J.Žmuidzinas, Lietuvos Generalinis Konsulas, 
Dipl.inž. J.V.Danys, P.L.B. Garbės Teismo narys, kun.P. 
Dilys, Lietuvių Evangelikų-Liuteronų Išganytojo Parapija 
Toronte, kun.dr. J.Kubilius,SJ, VILNIAUS Šaulių Rinkti-
nės Kapelionas, J.Krištolaitis, KLB Krašto Valdybos iž
dininkas, adv.J.Kuraitė-Lasienė, buv. KLB Krašto V-bos 
pirmininkė, kun. J.Liauba,OFM, Hamiltono Aušros Vartų 
Parapijos klebonas, dr.P.Lukoševičius, buv. KLB Krašto 
Valdybos pirmininkas, adv.A.Pacevičius, buv.KLB Krašto 
Valdybos pirmininkas, kūrėjas-savanoris S.Pociūnas, L.K. 
K.S. Toronto Skyriaus V-bos pirmininkas, kun. A.Simana- 
vičius.OFM, Toronto Prisikėlimo Parapijos klebonas, H. 
Stepaitis, Kanados Lietuvių Fondo Valdybos pirmininkas.
PAMINKLO STATYMO KOMISIJA

S. Jokūbaitis- pirmininkas, M. Abarius, P.Kanopa,
V.Pečiulis, S.Petkevičienėr B.Savickas.

pusiau juokaudamas. - Už savo ištikimą tarnybą aš nusi
pelniau Stalino tiktai dėkingumą, tuo tarpu, kai iš Dievo 
susilaukiau griežčiausios bausmės už tūkstančius kartų 
mano sulaužytus Jo įsakymus. Tad matai dabar, kur aš 
esu ir patsai spręsk: yra Dievas, ar ne?

Labiau besidomintiems sensacijomis, negu istorinių 
dalykų reikšme, Jagoda buvo svarbiausia figūra trečiojo
je Maskvos byloje. Tačiau nors kiek žinantiems partijos 
ir revoliucijos istoriją, Nikolai I. Bucharin, vienas iš 
įžymiausių bolševikų ir brangiausias ' iueriino draugas, 
buvo svarbus kaltinamasis. Bucharinas pasiliko ilgiau, 
negu Zinovjevas ir Kamenevas, Stalino bendradarbiu. 
Šituodu nušalinus nuo valdžios, Bucahrinas galvojo, kad 
jis, kaip pripažintas partijos vyriausias teoretikas, galės 
groti pirmuoju partijos smuiku. Tačiau partijos dešinioji 
opozicija, arba konservatyviais sparnas, kuriam jis vadova
vo, buvo manevrais nugalėtas. Taip esant, jis nustojo 
savo vaidmens politbiure ir vėliau buvo išmestas iš parti
jos.

Asmeniška nesantaika tarp Stalino ir Bucharino siekė 
tą metą, kada Leninas surašė savo testamentą, 
kuriame jis siūlė pašalinti Staliną iš komunistų partijos 
generalinio sekretoriaus vietos ir pažymėjo, kad "Buchari
nas... gali būti laikomas visos partijos favoritu".

Todėl Stalinas su beribiu pasitenkinimu suėmė Bucha- 
riną 1937 metų pradžioje. Nepaisant to, kad Bucharino 
jėgos buvo iščiulptos ir iš prigimties jis buvo švelnus 
žmogus, jis tvirtai atlaikė dviejų mėnesių laikotarpyje 
inkvizitorių puolimus ir atsisakė bet ką pasirašyti - Bet 
jis, kaip ir kiti, turėjo silpną vietą: savo šeimą. 19’33 
metais, būdamas 45 metų amžiaus, jis susipažino su 
tokia reto grožio jauna moterimi. Nors ji jau buvo ištekė
jusi už įdomaus ir žavaus jauno vyro, kresnam Buchari- 
nui pavyko ją patraukti į savo pusę ir vesti. Kai jiems 
gimė vaikas, Bucharinas iš džiaugsmo svaigo.

Bucharinui buvo garantuota Stalino vardu, kad jei jis 
įvykdys politbiuro reikalavimus, jo šeima nebus persekioja
ma. ir jis pats išeis^ iš teisino tik su paskirta bausme 
kalėti. Kad tie pažadai atrodytų patikimais, Ježovas 
įsake atvesti į Bucharino celę vieną iš Keturių pasiliku
sių gyvųjų per antrą bylą - Karlį Radeką. Nors Radeku 
niekas nepasitikėjo, tačiau jis turėjo vieną stiprų argu
mentą:^ jis pats sudėjo visą savo pasitikėjimą į Staliną ir 
tonel išliko gyvas. / bus daugiau /
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KAZIMIERAS BARENAS

Rašytojas- žurnalistas Kazimieras BARENAS gi
mė 1907 m. gruodžio mėn.30 d. Panevėžio apskr.,Pum
pėnų vlsč., Stanionių km.

1929 m. baigė Panevėžio gimnazijų, o 1933 m. 
baigė Vytauto Didžiojo Universitete Kaune humanitari
nių mokslų fakultetų.

Eilėraščius ir prozos bandymus bei straipsnius pra
dėjo siųsti 1926 m. į Panevėžio Balsų, Kultūrų,Socialde
mokratų, Žaizdrų, Vairų, Lietuvos Aidų. Ateities dienraš
tyje redakcijos sekretoriumi buvo 1943-44 m.

Pasitraukęs nuo sovietinės okupacijos 1944 m., dir
bo spaudos darbų išeivijoje Tilžėje, Vokietijoje. Vėliau 
Anglijoje vienas , ir su kitais, organizavo laikraščių ir 
literatūrinio metraščio Pradalgės leidimų, bendradarbiavo 
9-niuose išeivijos laikraščiuose. Yra išvertęs į lietuvių 
kalbų J.Steinbeck'o "Tarp pelių ir vyrų", J.Hilton'o "Su
die, pone Čipse", W.Faulkner'io "Įsiveržėlis į Dulkes".

Pirmųjį Kazimiero Barėno apysakų rinkinį Giedra 
Visad Grįžta 1953 m. išleido "Tremtis".

Didžiojoje Britanijoje apsigyveno nuo 1948 m., 
kur reiškėsi kaip stiprus prozininkas, dalyvavo ryškiai 
lietuvių visuomeniniame gyvenime. Redagavo "Europos 
Lietuvį" iki 1981 m. ir tęsė Pradalgės metraščio redaga
vimų (1964-1980 m.).

1978 m. suredagavo 14 sųsiuvinių "Rinktines", nuo 
1959 m. nuplėšiamų sieninį kalendorių.

Sudarė literatūrinių pasiskaitymų knyg^. Sauja Der
liaus , kuri buvo vartojama ir daugelyje Šeštadieninių 

• Lituanistinių Mokyklų programose.
Kazimieras Barėnas išleido savo novelių rinkinius: 

Karališka Diena (1957 m.), Atsitiktiniai Susitikimai (1968 
m.). Po šių knygų išryškėjo jo stiprus talentas ir jo 
sugebėjimas ironiškai žvelgti į vaizduojamų kasdienybę.

1978 m. išleido apysakų rinkinį Kilogramas Cuk

KALĖDOS KALINIO PRISIMINIMUOSE 
IR LAGERIO TIKROVĖJE

Vytautas Skuodis

Lietuviui Kalėdos iš vaikystės dienų buvo lauki
mas kažko nepaprasto, paslaptingo ir džiugaus. Maži bū
dami, labiausiai laukdavome kalėdinės eglutės ir Kalėdų 
Senelio su jo dovanėlėmis. Paaugę- kalėdinių atostogų 
mokykloje. Jaunystėje ir subrendę- jau intuityviai suvok
davome Kalėdų šventės paslaptį ir jos prasmę.

Lietuvoje graži tradicija buvo ir pasiliko Kūčių 
vakarienė, apgaubta to vakaro paslapties, ramybės ir 
gerumo skraiste. Tos vakarienės stalas su padraikytu šie
nu ant jo ir užklotas balta ,kaip sniegas, staltiese primin
davo bažnyčios altorių. O ir valgiai padėti ant jo ne
prasti: ypatingai skaniai paruošta silkė, šližikai su aguo
nų pienu, avižų arba spanguolių kisielius, džiovintų grybų, 
kepsnys ir kitokie, tik per Kūčias valgomi gardūs daly
kai. Kažkodėl reikėdavo nors paragauti nemažiau kaip 
dvylikę valgių.

Su vakariene dar nesibaigdavo Kūčios. Vaikus, 
žinoma, aplankydavo taip nekantriai laukiamas, tačiau 
vis nepamatomas Kalėdų Senelis. Iš po staltiesės trau
kiant šieno stiebelius paaiškėdavo, kas ilgiausiai gyvens? 
O merginos skubėdavo į kiemų, kad atneštų į trobų glėbį 
malkų. Mat, skaičiuojant pliauskas, paaiškėdavo, kuri se
kančiais metais ištekės, o kuri ne.

O kiek daug stebuklų įvykdavo tų Kalėdų naktį1. 
Ir gyvuliai žmogaus balsu prabildavo, ir vanduo šuliniuo
se tam tikru laiku vynu pavirsdavo. Vaikais būdami, ne 
vienas laukdavome vidurnakčio, kad tuo patys įsitikintu
me...

išsisklaidę šeimos nariai stengdavosi būtinai Kū- 
čioms susirinkti į savo gimtuosius namus, kad laužant 
pašventintų kalėdinį paplotėlį ir pasitinkant pasaulio At
pirkėjų, pajustų šeimos vienybės ryšių tvirtumų. Tų va
karų vieni kitiems ir be žodžių atleisdavo padarytas nuo
skaudas. Ir būdavo labai nejauku pagalvojus, kad tų šven
tų naktį kažkur, šalčiui graibant ausis ir nosį, per užpus
tytus laukus brenda benamis, visų užmirštas ir niekam 
nereikalingas žmogus...

*****
Taip lėmė likimas, kad tokiu benamiu tapau aš. 

Aplinkui bent devynios užtvaros. Kai kurios iš jų - mo
dernizuotos. Lagerio zonos kampuose sargybos bokštai 
su stipriais prožektoriais. O už tų tvorų - miškai, pel
kės ir beveik pora tūkstančių kilometrų, kurie mane ski
ria nuo Tėvynės ir namų.

Mes, kaliniai, visi vienodai apvilkti, vienodai nu
kirptais plaukais, vienodai valgydinami ir viskų darantys 
taip pat vienodai. Mes čia daugiau nebe žmonės, o tik
tai gyvi daiktai, su kuriais čia gali pasielgti kaip nori. 
Čia tu privalai pamiršti, kur esi buvęs ir visada prisimin
ti, jog dabar tu ne betkoks.o "ypatingai pavojingas vals
tybinis nusikaltėlis". Jeigu tu tai kartais pamiršti, nebė-

raus ir romanus: Tūboto Gaidžio Metai (1969 iš vokie
čių okupacijos I-ojo Pasaulinio Karo meto), Dvidešimt 
Viena Veronika (1971 m.) ir Beragio Ožio Metai (1982, 
Lietuvos nepriklausomybės laikai ir bolševikų invazija).

Kazimieras Barėnas yra laimėjęs VINCO KRĖVES 
literatūrinę premijų už Tūboto Gaidžio Metus ir Lietuvių 
Rašytjų Draugijos premijų už Dvidešimt Vienų, Veronikų.

Jis parengė ir apžvalginę knygų Britanijos Lietu
viai 1947 - 1973.

Kūrybingam mūsų rašytojui linkime dar daug švie
sių metų) b.

Kazimieras Barėnas
Ketvirtoji Veronika
PASIMATYMAS

Laiškas atėjo nelauktas ir, rodos, ne laiku. Sausis ar
tėjo į pabaigą, vėjas draskėsi kelias dienas, o po to 
griebė šaltis. Skubi į darbą, ristele bėgi namo, kad tik 
šaltis visiškai nesustingdytų, o vakarais apsikamšai langus 
ir duris ir lauki, kol ateis laikas lįsti į šiltą lovą. Veroni
ka net ir lovos šiltumu nepasitiki - įsideda dar guminį 
Karšto vandens butelį. Kai lova šalta, sako ji, išsibalškai, 
kol įšyli, ir paskui dingsta miegas. O kai ji nemiegojusi 
išeini į darbą, tai dar labiau kabinasi šiurpus šaltis.

Tokiu metu jai ir atėjo tas laiškas. Verute, girdi, gal 
jau ir nebeatsimeni Vincės? Vincės Pašukaitės, švilpie- 
nės? Mudvi paskutiniame seminarijos kurse buvome neper
skiriamos draugės, kartu gulėm, kartu kėlėm. Aš dabar 
iš Kanados su vyru atvažiavau į Londoną, suksime į Pary
žių, gal apžiūrėsime Šveicarijos kalnus, o bent mėnesį 
pasėdėsime Ispanijoje. Būtinai atvažiuok į Londoną, šešta
dienį Lietuvių Namuose spaudos balius, būtinai noriu 
pasimatyti. Pasirašė: Vincentina Martynienė.

- Ką gi man dabar daryti? - susijaudinusi ji klausė 
Kostą.

- Nieko.
- Sakai, nevažiuoti?
- Jeigu atvažiavo iš Kanados, jeigu nori pusę pasaulio 

apsukti, tai gali ir tave aplankyti. Parašyk, tegu atva
žiuoja. Tau ir Kaulai sustings nuo šalčio, kol pasieksi 
Londoną.

Veronikai atrodė, Kad parašyti nebėra laiko. Dabar 
ketvirtadienio vakaras. Ryt išmes laišką, o jeigu šeštadie
nį Londono paštininKai nedirba, tai Vincentina ir nežinos, 
kad Veronika rašė, išvažiuos ir sakys, kad išpuiko. Matai, 
ji iš Kanados nepatingėjo atvažiuoti, susirado jos adresą 
ir parašė ir pakvietė pasimatyti. Veronikai svarbiausia, 
kad ją atsiminė.

- Pasiųsk telegramą, - pasiūlė Kostas. - Tą tai tikrai 
gaus.

Ne, Veronika nenori telegramos. Laiškas būtų kas 
kita, jame daugiau šilumos. O telegrama - atpylei keletą 
žodžių, lyg kokį įsakymą. Ne, Veronika nenori telegra
mos.

- Kaip gi tu tokiam šalty važiuosi? - sako Kostas.
- Taigi, - sutinka ir Veronika, - pasiutęs šaltis, - bet 

ji negali atsitraukti nuo to laiško. Netiesa, kad jos būtų 
kartu gulusios, kartu kėlusios, <kajp Vincė rašo. Pavakarį 
anais metais ar ne porą kartų abi buvo išėjusios maudy
tis. Tą Vincentiną priešpaskutiniam seminarijos kurse 
prispaudė didelė bėda - ji gavo lietuvių kalbos pataisą. 
Mokytojo nepatenkino ir jos rašto darbų turinys ir rašyba. 
Tada atėjo Vincentinos motina pas Veronikos motiną, pa

da, tau primins uniformuotieji...Ypač gera vieta tai pri
siminti - karceris. Lyg viduramžių nusidėjėlis apsibarstęs 
galvų pelenais, tu privalai gailėtis, kad išdrįsai kritikuo
ti geriausios pasaulyje valstybės geriausių valdžių, kad 
mėginai pasakyti savo tiesų, kuri tai valdžiai bado akis. 
Tokių kaip aš, nuteistų už "antitarybinę agitacijų ir pro
pagandų" ne aš vienas.

Čia yra ir kitokių, taip pat "ypatingai pavojingų 
valstybinių...". Jie nuo mūsų, į čia atvežtų, skiriasi tuo, 
jog jie, kaip KGB, prokuratūra ir teismas nustatė, dar 
yra ir "tėvynės išdavikai". O tie "tėvynės išdavikai" štai 
kokie: 1941 metų birželio mėnesio Lietuvos sukilėliai, 
karo metu lietuviškų savisaugos batalijonų kariai ir būvą 
tvarkos saugotojai - policininkai, vienas net dvigubas 
1918 ir 1943 metų karys- savanoris, du pokario metų 
partizanai ir du šių dienų kareivėliai, kurie, už savo nuo
monių išsakymų kitiems, sovietinio karo tribunolo taip 
pat buvo apkaltinti" tėvynės išdavimu".

*****
Visi mes čia esantys sudarome lietuviškų šeimų. 

Amžiaus skirtumai, išsilavinimas, pasaulėjauta, gyvenimo 
patirtis, pagaliau veiksmai, už kuriuos mus visus čia už
darė, žinoma, gerokai vienus nuo kitų skiria. Tačiau, 
visi mes lietuviai ir Kalėdų išvakarėse visuomet mes 
pajuntame ypatingų dvasinį artumų ir norų kartu susėsti 
prie Kūčių stalo, kartu pasitikti Kalėdų šventę. O tas 
"stalas"- pirtyje ant dviejų statinių uždėtas medinis gro
tuotas pakojis, šaltkalvio dirbtuvėlėje tepaluotas darbo 
stalas, apkaustytas stora geležimi arba tiesiog apversta 
dėžė sandėlyje, kur būna labai šalta. Kartais taip šalta, 
jog nesinori nusimauti pirštinių ir nusiimti ausinę kepurę. 
Būdavo ir geriau. Kartais iš abiejų gyvenamųjų sekcijų 
susirenkame į vienų iš jų, kurioje 40 lovų ir tiktai vie
nas suklypęs stalas. Mes gerai žinome, jog toks sambū
ris pagal lagerinius įstatymus jau yra sunkus nusikalti
mas ir net keleriopas. Mes negalime vaikščioti iš vienos 
sekcijos į kitų, nors jos abi yra greta viena kitos. Mes 
neturime teisės įeiti į pirtį, dirbtuvę, sandėlį ar kurių 
nors kitų negyvenamų patalpų, jeigu ten tuo metu nedir
bame. Mes neturime teisės grupuotis. Trys žmonės - jau 
grupė. O mūsų, besiruošiančių švęsti Kūčias, kartais dau
giau dešimties.

*****
Kūčių dienų jau iš pat ryto mūsų nuotaika pakili. 

Visų mūsų mintyse būsimos Kūčios. Vienas tik rūpestis: 
kas iš prižiūrėtojų bus šį vakarų? Jų tarpe pasitaikydavo 
ir žmoniškesnių. Ne, ne iš baimės tas nerimas, o labai 
nesinori, kad kas nors sudrumstų tų šventų Kūčių vakaro 
ramybę ir nuotaikų.

Visi renkamės sutartu laiku į sutartų vietų. Eina
me po vienų, kad neatkreiptume dėmesio. Vėluoti negali
ma nė minutės . Kiekvienas atsineša kų nors nekasdieniš
ko, net keletu mėnesių išsaugoto tiktai šiam vakarui. 
Žinoma, būtinai ir šaukštų su puodeliu. Abu daiktai- iš 
aliuminijaus, kad nepasidarytumėm ginklo. Šakutės ir pei

kalbėjo vienos dvi ir sutarė. Mokestis penki litai kas 
savaitė, ir VeroniKa turi kasdien ateiti ir pamokyti patai- 
sininkę. Ir motina ir Veronika sutiko, kad penki litai jų 
gyvenime - didelis dalykas. Jos abi apskaičiavo, kiek 
susidarys savaičių, ir joms išėjo didelis pinigas, didesnis, 
negu iš tiesų Veronika gavo. Mat, pačiam viduvasary 
Vincentina dviem savaitėm su tėvais išvažiavo į Palangą. 
Vincentinos motina tada apsvarstė su Veronika, Kad gali
ma gi surasti išeitį. Kai Vincentina pailsėjusi sugrįš, kas 
čia atsitiks, jei Veronika kasdien ją truputį ilgiau pamo
kys? Pailgins po pusvalandį ar po valandą kiekvieną pa
moką ir pasivys. Kai Veronika dabar prisimena aną vaka
rą, tai ir nusišypso. Ką gi jos su Vincentina turėjo pasi
vyti? Ji turėjo bėgti mokyti net ir sekmadieniais, ir 
Veronikos motina sakė, kad šventą dieną išeina tikras 
kemeras. Ar Vincentinos motina duos jai valgyti, ar ne? 
Kartais pasikviečia prie stalo, bet ne visuomet. Veroni - 
kos motina šventą dieną irgi šį tą geresnio pagamindavo 
valgyti. Jeigu Verutei duos svetur, tai po papildomą 
kąsnį išeis namuose kitiems. O jeigu ji pareis išalkusi ir 
namie nieko neras? Be to, išverdi bulves, tai jos atšąla, 
kurk ugnį ir vėl šildyk. Veronika ir šaltas suvalgytų, kai 
alkana, bet ir motina turi širdį: mergaitė pareina neval
giusi ne iš kokio nors išdykumo - ji dirba. Kai pasibaigs 
vasara, ji atneš litų. Sutarta, kad visus išmokės rudenį, 
nes dabar Vincentinos tėvas pakeltas į pulkininkus leite
nantus, gaus daugiau atlyginimo, bet pakėlimui aplaistyti 
išėjo daug pinigų. Atsigaus jų kišenė tik rudenį.

- O jeigu jų kišenė ir rudenį neatsigaus? - abejojo 
Veronikos motina. - Visą vasarą lakstysi, šitiek laiko 
sugaiši...

Veronikos motinos abejonės sustiprėjo, kai Vincentinos 
tėvai važiavo į Palangą. Jeigu važiuoja, tai turi pinigų. 
Palangoje, tikriausia, niekas nelaukia rudens, kol atsigaus 
kišenė. Matyt tų abejonių įtakoj mctina ir išsiuntė Vero
niką atgal į, Vincentinos tėvų namus tą patį vakarą, kai 
tik ji parnešė žinią, kad jos mokinė važiuoja į Palangą.

- Tegu duoda nors penkis litus, - sakė motina. - Man 
dabar labai reikia pinigų. Ateis savininkas, už grįčią 
nemokėta.

- Mama, tyčia mane varai, - gynėsi Veronika.
- Aš tau sakau, kad man reikia pinigų, vaikeli.
-Tai eik pati. Ką gi aš sakysiu?
Bet ji išėjo ir visu keliu svarstė, kaip pradėti kalbą 

ir ką sakyti. Motina susitarė ir sutiko vienaip, o ji dabar 
bėga prašyti. Jai palengvėjo, kai nuėjusi susitiko Vincen
tiną, o ne jos motiną.

- Žinai, Vince... - pradėjo ji.
- Kas čia,, Kas čia dabar atėjo? - atsišaukė iš virtu

vės motina.
- Veronika, - atsakė Vincentina.
- Aš atėjau pakalbėti.
- Ar iš namų tave išvijo? - atėjusi paklausė motina, 

nes jau temo.
- Aš atėjau, pinigų, - stačiai atsakė Veronika. Visi 

susidėstytieji sakiniai dingo. Ji žadėjo pirma pakalbėti su 
Vincentina. Tegu Vincentina nueina ir paprašo motiną. 
Net jei ir . motina būtų įleidusi, ji ruošėsi vis tiek pinigų 
prašyti per Vincentiną. Bet viskas dabar susimaišė.

- Kokių pinigų? - paklausė Vincentinos motina.
- Mama sako, gal nors penkis litus, - skubėjo Veroni

ka. - Jai už grįčią reikia mokėti. Ateina savininkas, bet 
ji nesudaro pinigų... •K< ,'r . '

- Mmm, - numykė Vincentinos motina, pastovėjo 
tylom ir iššlepsėjo iš prieangio. Vincė buvo dingusi.

- Mes su motina buvom kitaip sukalbėjusios, - sugrįžu
si šaltu balsu pasakė Vincentinos motina ir padavė pini
gus. - Tavo mama nesilaiko susitarimo. / bus daugiau / 

liai lageryje uždrausti.
Mūsų Kūčių stalas uždengtas senais laikraščiais 

ir apkrautas šiandienų mums ypatingai skaniais valgiais. 
Vėliau kažkas suskaičiavo, jog tikrai buvo nemažiau dvy
likos. Žinoma, įskaitant duonos riekę, sausainį, saldainį, 
arbatų, svogūnų. Jeigu toji duonos riekė užtepta marga
rinu- iš karto du valgiai. Kartais, kaip didelė retenybė, 
ir šližikų žiupsnelis, kam nors atsiųstų mažame metinia
me siuntinėlyje.

Visi atsistojame ir susikaupiame maldai. Kol su 
mumis buvo partizanai, vienas jų balsu kalbėdavo gražią^ 
turiningų , ašaras išspaudžiančių Lietuvos Miško Brolių 
maldų.

Kartais, blogai suveikus cenzūros sietams, kas 
nors iš mūsų su laišku gaudavo ir kalėdinį paplotėlį. Jį 
mums padalina amžiumi vyriausias arba savo buvimu ka
lėjime seniausias. Tai mūsų komunija, kurių priimame 
su atitinkamu susikaupimu ir jausmingu rimtumu. Tuo 
metu mūsų visų mintys ten toli, toli Lietuvoje. Kuris 
nors, giliai atsidusęs, garsiai prisimena savo artimuosius: 
kaip jie ten dabar? Kažkas tarsi pats savęs klausia: ka
žin kuris su kuo švęsime kitas Kūčias? Tai klausimai 
be atsakymų.

Dviejų pigių žuvies konservų dėželių užtenka vi
siems, ir dar lieka. Po to,kartais džiovintų obuolių kom
potas arba pilkas miltelinis kisielius, o kartais tiktai tra
dicinis kalinių gėrimas - stiproka arbata su pigiu saldai
niu, įspraustu tarp dantų.

Visų veidai švyti gerumu. Visi esame laimingi, 
kad šį vakarų galime prie šio stalo būti drauge. Kartais 
pasirodydavo, jog mes esame Lietuvoje. Tačiau ši apgau
linga ekstazė trukdavo tiktai vienų akimirkų.

Ilgai čia sėdėti mes negalime. Gerai, kad iki šiol 
dar nepasigirdo sunkūs, savo neribotų valdžių jaučiantys 
žingsniai, kad mūsų neužklupo pikti prižiūrėtojai. O gal 
jie nenorėjo mūsų pamatyti? Būna visokių...Kartais mus 
saugo kaliniai kitataučiai. Jie žino, jog lageryje tiktai 
vieni lietuviai visada kartu švenčia Kūčias. O tai jiems 
kelia pagarbų ir mums, ir mūsų Kūčioms.

Visi kartu atsistojame ir persižegnoję vėl po vie
nų išsiskirstome. Po minutės nebelieka nė žymės, kad 
lietuviai, grubiai pažeisdami lagerio įstatymus, čia buvo 
susirinkę Kūčioms.

Tebejausdamas savyje ypatingai pakilių šventinę 
nuotaikų, aš dar ilgai vienas vaikštau po zonų pirmyn- 
atgal, pirmyn- atgal...Aš nebematau žibintais ir prožek
toriais apšviestų tvorų nė tų iš bokštų mane stebinčių 
sargybinių. Pilna krūtine įkvėpdamas orų , aš žvelgiu į 
virš lagerio pakibusius žvaigždynus ir gyvenu kosmoso- 
begalybės laime. Aš prisimenu posakį: "Per aspera ad 
astra." (Per kančias į žvaigždes). O kartais tų tylų va
karų, pasitikdamas Kalėdas,brendu per sniegų nuo tvoros 
iki tvoros ramiai sningant arba siaučiant pūgai. O dva
sioje ir širdyje taip gera, gera. Aš nebesijaučiu esųs vie
nas. Sį šventų Kūčių vakarų aš suvokiau, jog ir pačioje 
didžiausioje nelaimėje žmogus kartais gali būti labai, 
labai laimingas.

4 psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IB PADANGĖS MIELOS 
tll SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IK llEIVUOJE)

• VILNIUJE Paveikslu Ga
lerijoje, kuri randasi buvu
sioje Vilniaus Katedroje, 
kas trečiadienį vyko vargo- 
nŲ muzikos koncertai per 
1987 m. Lėšos skiriamos 
specialiam Kultūros Fondui. 
Jo dėka buty vykdoma to 
architektūrinio paminklo 
restauracija. Valstybė ski
ria restauravimui nemažai 
lėšų, bet jų nepakanka , ir 
ne viskas yra sutvarkyta, 
kaip turėtp būti. Šiai inten
cijai daugelis pradedančiųjų 
koncertinę veiklų vargoni
ninkų bei Valstybės Filhar
monija skiria dalį savo pa
jamų. Tikimasi, kad tokie 
koncertai tęsis ir šiais 
metais.
• LIETUVOS LIAUDIES 
BUITIES MUZIEJAUS Lietu
vių Folkloro Teatras dalyva
vo Indijoje vykusiame fes
tivalyje kartu su visų So
vietų Sąjungos respublikų 
ansambliais. Apeiginiuose 
vaizdeliuose, skirtuose ketu
riems metų laikams, estai, 
latviai ir lietuviai atliko 
vasaros darbų ir linksmy
bių programų. Kitų respub
likų ansambliai atkūrė žie
mos, pavasario ir rudens 
užsiėmimus.

Didieji teatralizuotų 
koncertų pasirodymai vyko 
Deli ir Bombėjaus stadio

nuose. Taip pat ansambliai 
pasirodė su savomis progra
momis įvairiuose Indijos 
miestuose.

JAPONO ĮSPŪDŽIAI
Lietuvos klausimais be

sidomintis japonas atsiuntė 
Lietuvos Generaliniam Kon
sulatui New Yorke vertimą 
didžiausiame Japonijos dien
raštyje Yomiuri Shinbun 
1987 m. spalio 17 d.nume- 
ryje spausdinto reportažo iš 
kelionių po Sovietų Sųjungą 
ir jos okupuotus kraštus:

"Sovietų Revoliucija po 
70 Metų.

Aš buvau nustebintas, 
matydamas daugelį privačių 
taksių Lietuvos respublikos 
mieste Vilniuje. Ten yra 
apie 700 privačių taksių 
ir apie tiek pat valdiškų. 
Keliaudamas po Baltijos 
kraštus, jaučiau nerusiškų 
atmosferų ir privatinės ini
ciatyvos principus. Gegužės 
mėnesį išleistų privatinių 
bendrovių potvarkių pasė
koje atsirado daugybė pri
vačių taksių restoranų ir 
vedybų biurų, kurie pradėjo 
savo komercinę veiklų.

Vienas psichoterapistas 
įsteigė privatinę klinikų. 
Jis dirba vienoje Vilniaus 
priemiesčio ligoninėje, o 
vakarais ir laisvomis nuo

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA

TAUTA YRA TADA ŽUVUSI, KAI JI PATI SAVęS ifiSIŽA-
DA. JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI NEGALI

Dr. Gv. Valančiui

KReM
VE/DROD2./M

ŽAL 1 ANYKŠ T I S 
GĖLĖS KALĖDOMS IR NAUJIEMS METAMS

Šiame kontinente yra įsigalėjęs malonus paprotys 
Kalėdų ir Naujų Metų proga dovanoti gėles. Ypač popu
liarios yra kelios rūšys vazoninių gėlių. Čia spausdiname 
keletu naudingų patarimų, kaip jas prižiūrėti ar išlaiky
ti ir kitiems metams.
- Cyklamena - mėgsta šviesių ir vėsių vietų. Jų laistyti 
reikia tiktai kai žemė vazone iki pusės jaučiasi sausa. 
Žiedams peržydėjus- juos nugnybti, nes tai paskatina at
sirasti naujiems pumpurams.

Po kelių savaičių, pasibaigus žydėjimui, nelaistyti, 
leisti žemei išdžiūti ir lapams natūraliai nunykti.

Šakniagumbis vazone turi pailsėti kelis mėnesius vė
sioje ir tamsioje vietoje laikant vazonų. Po to, jau pava
sariop, galima vėl palieti (geriausiai pamirkius vazonų 
į vandens puodųjir laikyti šviesoje.
- Kalėdinis kaktusas - panašiai, kaip cyklamena, irgi 
mėgsta šviesų, bet ne tiesioginę saulę. Gerai laikosi vė
sumoje, ypač naktį svarbu vėsiai užlaikyti. Žydėjimo me
tu patinka pastoviai drėgna , bet ne šlapia žemė. Nu
gnybkite peržydėjusius žiedus.

Vasaros metu galima išnešti vazonų laukan ir laikyti 
pusiau šešėlyje. Rugsėjo mėn., kai atvėsta lauke, įnešti 
vidun, retai - kas 2 savaites lengvai palaistyti ir laikyti 
tamsoje apie 12 valandų per parų, kad sukrautų pumpu
rus. Jiems pasirodžius, lieti kartų į savaitę ir laikyti 
šviesoje.
- Azalėja - mėgsta panašių aplinkų, kaip kalėdinis kak
tusas. Ji žydi kelis mėnesius, bet pasibaigus žydėjimui, 
joms reikia dirbtinos arba ryto pusės šviesos apie 10- 
12 valandų paroje, kad vėl už kelių mėnesių krautų žie
dus.

Man pavyko išlaikyti azalėjų žydinčią du kart per 
metus , keletu metų. Išnešdavau kieman pusiau šešėlin, 
nugnaibius peržydėjusius žiedus ir apkarpius ilgesnes ša
keles. Pavasarį reikia palaistyti lengva, skysta trųša.
- Poinsetija - tapo labai populiari gėlė Kalėdų švenčių 
laikotarpiui. Ji taip pat mėgsta vėsumų ir šviesų, kaip 
kalėdinis kaktusas ir taip išlaiko savo didelius žiedus 
(kurie tikrumoje yra tik skirtingos spalvos šakelių vir
šūnė) keletu savaičių. Buvo manoma, kad ši gėlė yra 
nuodinga, bet tyrimai parodė kad tai netiesa.

LIETUVIŠKA RADIJO

PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL

darbo dienomis aptarnauja 
pacientus savo klinikoje. 
Sis daktaras pasakojo, kad 
pasirodžius žinutei vietos 
laikraštyje apie klinikos 
atidarymų, per šimtų paci
entų jam telefonavo, ir 
dabar esųs tiek užimtas, 
kad nebeturįs laiko net su 
šeima pabūti.

Už leidimų klinikų lai
kyti jis valdžiai turįs mo
kėti 230 rublių, o visa kita 
esųs jo uždarbis.

Jo alga ligoninėje esan
ti 170 rublių mėnesiui, ku
ri net nepasiekia norma
laus darbininko uždarbio 
vidurkio.

Panagrinėję jo patyrimą 
galime suprasti kliūtis pri
vačių bendrovių veikimui:

1. Privatūs taksiai už ga
zolinų moka dvigubai dau
giau, negu valdžios taksiai.
2. Privatūs restoranai rei
kalingus jiems produktus 
gali pirkti tik laisvoje rin
koje, kur kainos yra žy
miai aukštesnės, negu val
diškoje.
3. Privačios bendrovės lai
komos laisvalaikio užsiėmi
mu. Privačių bendrovių 
tikslas esųs ne uždarbio 
didinimas privatiems asme
nims, bet suteikti pilie
čiams geresnį patarnavimų, 
-aiškino Jankauskas, Lietu
vos Komunistų Partijos Eko
nominio Skyriaus direkto
rius.

To viso akivaizdoje pri

vačių bendrovių pasiseki
mas neatrodo viliojantis".

LGK Inf.

/Tame yra tačiau bent 
vienas, mūsų nuomone, tei
giamas psichologinis aspek
tas- kad gali tvarkytis kaip 
suaugęs žmogus, nelaukda
mas pamokslų ir nurodymų, 
nepildomų pažadų "iš aukš
čiau". Red./

• KAUNE atidarytas aš
tuntasis valstybinis muzie
jus, pavadintas Medicinos 
ir Farmacijos Istorijos Mu
ziejus. Jis randasi 16-tojo 
šimtmečio dviejų aukštų 
restauruotame pastate Ro
tušės aikštėje.

Muziejuje supažindinama 
su medicinos mokslo raida 
Lietuvoje, Kauno Universi
teto medicinos fakulteto 
ir Kauno Medicinos Institu
to pedagoginiais bei moksli
niais atsiekimais, medikų 
sukurtais prietaisais ar inst
rumentais, medicinine lite
ratūra ir pagaminamais 
vaistais.

Kaune taip pat yra visa 
eilė jaukių, originaliai api
pavidalintų vaistinių.
• VILNIAUS Universiteto 
Mokslo Muziejuje vyko an- 
roji medalių paroda - trie
nalė.
• VILNIUJE lankėsi grupė 
jaunų turistų iš Olandijos. 
Visi 25 Amsterdamo Peda
goginio Instituto vyresniųjų 
kursų studentai.
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KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11:30- 12 vai. nakties 

Programos vedėjas : UUDAS STANKEVIČIUS

1053 Albonel Cr. Duvernay, Laval, P.Q. H7G 4K7 
Tel.: 669-8834

i

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

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

-A Nusiginklavimui Šiuo metu skirtiną 
Q tiktai simboliška prasmė, nes su— 

tartus branduolinius ginklus 
sunaikinus, bus sumažinta jų tiktai 
5 nuošimčiai.

"NL" NAMŲ REMONTO VAJUI AUKOJO:
Po $ 50,- V.Klučinskas, J.Viliušis;

S 20,- S.Veiverys; Balys Čižikas; $12,-J.Liorentas; 
po $ 10,- J.Verbyla, M.Eizerytė, A. Petraška.

VISIEMS- NUOŠIRDUS AČIŪ! "NL”

NAUJOS PAŠTO ŽENKLŲ KAINOS

Nuo 1988 m. Sausio

Tke. Top 
1254 AfcuA Siut/ 
OTTA\A/Aj O/vctajvLe- 
K^-A OB5

14?- Stzuzetį

JIM 1P<?

Verslo siunta

PIRMOS KLASĖS 
LAIŠKAI

STANDARTINIO FORMATO DIDESNIO FORMATO
iki 30 gramų nuo 30-50 gr. iki 30 gr. nuo 30-100 gr.

KANADOS RIBOSE 37< 57< 47< 74c
į JAV-es 43< 63< 53< 9F

KITUR

iki 20 gramų

74c
nuo 20

1/1
-50 gr.

5S
nuo 50-100 gr.

_l,82s
Specialūs patarnavimai
Certifikuotas laiškas  .......... $ 1,55 *
Registruotas...................... $ 2,70 *

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

Anonymous) 
kiekvieną

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

8 vai. vakare.

ARBA SKAMBINK MUMS:

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

SPECIALUS PRISTATYMAS
Vietinis tarifas (laiškai siunčiami
to paties Pašto Kodo zonoje)...... $ 1.83
Užzoninis tarifas (laiškai siunčiami į
kitas Pašto Kodo zonas).............. $ 2.63

* Plus paprastas atitinkamas 
pašto ženklas.

Greitas tikslesnis patarnavimas
Kanados Paštas naudoja automatinius 

greitai dirbančius įrengimus, kurie skubiai, 
tiksliai ir ekonomiškai išskirsto siuntas. 
Bet Šie įrengimai gali dirbti tiktai su tam 
tikro didumo vokais. Disesnieji vokai 
skirstomi rankomis; vykdomi lėčiau ir brangiau 
k ai nuo j a.
DIDESNIŲ VOKŲ KAINOS
* Kanados ribose
Privačios siuntos:
Didesnio formato laiškai yra didesni negu:
* Standartinio didumo: 255 mm X 150 mm (10" X 51V
* Maksimumas storio 5mra|J«.")

Viršnorminis tarifas taikomas kiekvienai verslo siuntai, 
pereinant žemiau spausdinamą norma arba jeigu nepažymėtas 
teisingas Pašto Kodas.
Maksimumo ir minimumo normos yra Šios:

* Ploto maksimumas 255 mm X 150 mn (10" X 57/s")
* Ploto minimumas 140 mm X 90 mm (5*4" X 35/i<")

Storio maksimumas 5 mm (Vis")
* Verslo siunta vadinama ta siunta, kur ženkliuko vietoje 
pažymėta spausdint kaina arba Pašto leidimas.
* į J.A.V.
Viršnorminis tarifas privalomas visiems pirmos klasės laiškams 
(privatiems ir įstaigų), jeigu yra pereitos šios normos:

•255 mm (10") ilgio
• 150 mm (5V) pločio
• 5 mm (*4,") storio

Grąžinimas siuntėjui
Prieš siunčiant,patikrinkite.ar įrašėte Pašto Kodą, dydžio normas, 
ar pakankamai apmokėta. Visi laiškai,- nepakankamai apmokėti, 
bus grąžinami siuntėjui.

Pašto sistema geriausiai veikia Jums kooperuojant.

CANADA POST CORPORATION
MŪSŲ ^ĮPAREIGOJIMAS: JUMS GERIAU PATARNAUTI.

1988.1.7
5 psl.



toronto
Lietuvių Namų Žinios
TORONTO MIESTO 
BURMISTRAS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

Praeity mėty gruodžio 
mėn.20 d., Sekmadienio 
Popietėje lankėsi Toronto 
miesto burmistras Art Eg- 
glinton ir miesto tarybos 
narys Ben Grys su žmona 
Gladys.

LN pirmininkas J.V.Šim- 
kus pasveikino svečius šven
čių proga ir padėkojo už 
jųjų atsilankymų. Burmis
tras savo ir miesto vardu 
perdavė kalėdinius sveikini
mus ir džiaugėsi glaudžių 
ryšių palaikymu su Lietuvių 
Namais.

Svečiai buvo pavaišinti 
tradiciniais lietuviškais val
giais- koldūnais, cepelinais, 
kugeliu, varškėčiais ir mė
sos patiekalu.

Pietų metu vyko įvai
rios miestų ir LN liečian
čios diskusijos. Buvo kalbė
ta ir apie Lietuvių Slaugos 
Namų projektų bei jo svar
bų lietuvių visuomenei Ka
nadoje.

Padėkos žodį tarė Sta
sys J okubaitis, 
padėkojęs svečiams už jų 
atsilankymų ir sveikinimų.

• LN Vyrų Būrelio nariai- 
B.Laučys, A.Padolskis, J. 
Radzevičius, A.Sukauskas 
ir kiti papuošė Kalėdų eg
lutę ir atliko kitas dekora
cijas Kūčių Vakarienės bei 
Naujųjų Metų sutikimui.

• SAUSIO 10 d., sekmadie
nį, 3:30 val.p.p. LN Kultū
rinės Veiklos Komisija ren
gia dr. J.Ulecko oaskai- 
tų " ARTR1TIS - SĄNARIŲ 
LIGA". Paskaitoje bus ap
tarta tos ligos priežastys, 
pasekmės, priežiūra ir gydy
mas. Įėjimas nemokamas.

Rengia LN Kultūrinės 
Veiklos Komisija.

UŽGAVEN I Ų 
KARNAVALAS

Š. m. vasario mėn. 13 d., 
šeštadienį, LIETUVIŲ .NA
MAI rengia UŽGAVĖNIŲ 
KARNAVALĄ, susidedantį 
iš dviejų dalių.

Jaunimo Popietėje- tarp 
1-5 val.p.p. veiks dalyvau
jančių organizacijų paviljo
nai su įvairiais užkandžiais 
eksponatais ir 1.1. Jaunimo 
vienetai atliks menines 
programas.

7 val.v. vyks KAUKIŲ 
VAKARAS su menine prog
rama, Užgavėnių maisto 
bufetu ir šokiais. Geriau

sios Vakaro kaukės bus pre
mijuojamos.

Šio Karnavalo aptari
mui LN Visuomeninės Veik
los Komitetas 1987 m.gruo
džio 20 d. buvo sukvietęs 
kasmet dalyvaujančių or
ganizacijų pasitarimų. Ap
tarta bilietų platinimas, 
svarstyta meninės progra
mos bei kiti reikalai, suriš
ti su šiuo, tradicija tapu
siu Užgavėnių renginiu.

Sausio mėn. 17 d. numa
tytas sekantis Karnavale 
dalyvaujančių organizacijų 
posėdis.

• LN Socialinių Reikalų 
Komisijos ligonių lankyto
jai švenčių metu yra nu
matę aplankyti visus šiuo 
metu 58 žinomus sergan
čius tautiečius.

Galintieji prisidėti prie 
ligonių lankymo arba žinan
tieji apie asmenis, reikalin
gus socialines paramos, ma
lonėkite pranešti LN rašti
nei darbo valandomis tel: 
532-3311.

Kitu laiku: V.Dalintie- 
nei- 769-9424, S.Rudienei 
-762-1076, L.Urbonienei
239-4245 arba V.Kulniui 
769-1266.

Būtinu reikalu arba ne
laimės atveju asmeniškiems 
pervežimams sutinka padė
ti J.Janušas - 767-4736 
ir R.Žiogarys 767-4917.

• MEDŽIOTOJŲ IR ŽŪK
LAUTOJ Ų KLUBAS
" TAURAS "

rengia savo tradicinį 
metinį BALIŲ sausio mėn. 
16 d., 6 val.vakaro LIETU
VIŲ NAMŲ patalpose.
• ANAPILIO SODYBOS kor
poracijos susirinkimas pra
eitų metų gruodžio mėn. 17 
d. susirinkime svarstė šios 
korporacijos reikalus, susi
jusius su Kanados lietuvių 
kultūros muziejaus statyba.

• TORONTO SKAUTAI, 
pradėdami 70-tuosius lietu
vių skautavimo metus,pra
dėjo rengtis VII-tajai Tau
tinei Stovyklai.

• ONTARIO premjeras Da
vid Peterson parlamento 
rūmuose praeito gruodžio 
15 d. buvo surengęs pobūvį 
artėjančių švenčių proga 
etninės spaudos atstovams.

"Nepriklausomai Lietu
vai" atstovavo J.Karka, 
"Tėviškės Žiburiams" V.Ma- 
tulaitis.

_ A — A - - A LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS
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. inv. paž. 
už pensijų pienę (var. rate)

ū 
KS 
S3 
S3 
S3 
S3 
S3 
S3 
S3 
S3 
S3 
S3 
S3 
S3 
S3 
S3 
S3 
S3 
S3 
S3 
S3 
S3 
S3 
S3 
S3

7^ 
7’/^ 
7'/2% 
73/4%
8 %
9 % 
9%% 
8 % 
8%% už 1 m. term, pensijų plonų 
8 % už pensijų fondų RRIF(v.r.) 
6 % už taupymo s—tas 
5%%-7% už kasd. palūk. s-tą

už kasd. pal. čekių s-tą g

IMA: 
už asmenines 

paskolas nuo... 10*4%
už nekilnojamo turto 

paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ........ 9)4%
(variable rate)

1 metų ............ .... 1044%
2 metų ............. . .. 11 %
3 metų ............. ... 1144%
(fixed rate)

A K T YVAI VIRŠ 64 MIL U 0 N U _D0 L_ERI Ų _ 

Asmenines paskolas duodame iki $65 000 ir mortgirtus iki 75%įkai
noto turto. Visų nariu, gyvybė apdrausta santautpų dydyje, bet ne
daugiau $2,000. Asmenines paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$ 15,000. Nemokamas rėkiu ir sa.skaiiu patarnavimas.Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės Čekiai (American Express. Kitos pasko
los Cl.me oi credit) ir antrieji mortgičiaL

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 49

TAUPYK IR SKOLINKIS PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME
TORONTO LIETUVIU
KREDITO KOOPERATYVE PARAMA

6 psl.

Mirusiems KLF nariams pagerbti dr. A. PACEVICIUS uždega tris tautinių 
spalvų žvakes įvykusiame 1987. XII.5 fondo 25 metų sukakties minėji
me. Iš kairės stovi V. BALSYS ir iš dešinės - G. IGNAITYTE5 atstova-
vusi savo tėvų V. IGNAITI.

KANADOS LIETUVIU FONDO
SIDABRINĖ___ SUKAKTIS

J .Karki i u s

Fondo Iniciatoriai
Kanados Lietuvių Bendruomenė, minėdama savo 

5 metų veiklos sukaktį, 1957 m.lapkričio 30 d. Krašto 
tarybos suvažiavime nutarė steigti Geležinį fondų. Jo 
tikslas, dalinai išplaukiąs iš pagrindinių Bendruomenės 
tikslų - išlaikyti lietuvybę Kanadoje, kelti Lietuvos var
dų viešumoje ir remti jos laisvinimo kovę. Tačiau pag
rindinė. šio fondo paskirtis - finansinis parėmimas atsi
kuriančios Lietuvos valstybės. Tam tikslui buvo planuo
jama telkti lėšas, rinkti aukas, kurios atėjus išsilaisvini
mo valandai, bus perduotos nepriklausomai Lietuvai, kaip 
Kanados lietuvių dovana.

Geležinis fondas pagal patvirtintų Bendruomenės 
tarybos statutę sudaromas iš aukų, parengimų, dovanų 
ir testamentinių palikimų. Buvo planuojama sutelkti ne
liečiamų pagrindinį kapitalų $100.000. Šių sumų pasiekus., 
pusė gautų pajamų skiriama KL Bendruomenės reikalams, 
kurių paskirstymų atlieka Krašto taryba. Šis fondas buvo 
KLB padalinys.

Minėtame KLB krašto tarybos suvažiavime buvo
apsvarstytas ir patvirtintas 14 paragrafų statutas, bet 
kažkodėl nebuvo išrinktas organizacinis komitetas, kuris
butų pradėjęs organizuoti fondų. Tuo pačiu metu JAV
Lietuvių Bendruomenės vadovybė irgi 
fondo steigimų ir, atrodo, kanadiečiai 
sprendimo, tikslu prisitaikinti, prie 
Bendruomenės siekimų.

svarstė Geležinio 
laukė amerikiečių 

Pasaulio Lietuvių

■ HI " 1 ••"•4 <
Kanados Lietuvių Fondo 
Užuomazga

1961 m.kovo 19 d. Čikagoje įsteigus Lietu
vių fondų, nepriklausomų JAV Lietuvių Bendruomenei, 
kuris siekė apimti visus pasaulio lietuvius ir Kanadai 
paskyrus įgaliotinį V. Ignaitį, KLB taryba ir valdyba šiuo 
reikalu susirūpino. Jie nepritarė amerikiečių pastangoms 
įjungti į savo fondų ir kanadiečius lietuvius. 1961 m. 
spalio 7 d. KLB krašto tarybos posėdyje buvo nutarta 
Geležinį fondų pavadinti Kanados lietuvių fondu ir iš
rinkta komisija įstatams paruošti.

Kanados lietuvių pirmieji įstatai buvo patvirtinti 
KLB krašto tarybos 1962 m.rugsėjo 16 d. suvažiavime. 
Fondui organizuoti išrinktas komitetas, fondo įstatų au
toriai: pirm.V.Ignaitis, ižd.S.Jakubickas ir P.Januška. Šio 
organizacinio komiteto darbas buvo sunkus, nes nariai 
gyveno skirtingose vietovėse: Rodney, Delhi ir Windsor'e. 
Jiems reikėjo daug kartų važinėti ne tik į savo posėdžius 
bet ir į didesnes lietuvių susitelkimo kolonijas. Organiza
toriai fondo veiklų pradėjo lietuvių tabako ūkių rajonuo
se, kurie, pirmieji praturtėję, savo įnašais padarė KLF 
pradžių.

'ARABUOS KREDITO KOOPERATYVAS
— 999 College St.. Toronto. Ontario M6H 1 AS 
h Telefonai: (416)532-3400 ir532-3414

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto Iki 8.00 v.v.; šeštadieniais - nuo 9.00 v. ryto iki 1.00 p.p.; 
sekmadieniais nuo 9.00 v. ryto iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: 
Sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto iki 1.00 v.p.p.

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind............

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

7V<% 
7V«% 
71/2% 
73/«%
8 %
9 % 
91/«% 
93A% 
8’A% 
7’/2% 
8’/2% 
7 %
6 %
7 % 
53A%

IMA.UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų...................  1O’/4%
2 metų...................  lO3/^
3 metų...................  n %
Su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ir 3 metų.......... 93/«%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskol as iki $15.000^ 
i r nariu gyvybę iki $2,000 y ž 
Santaupas laikomas Šerų, če
kių i r taupymo sąskaitose.

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

AKTYVAI VIRŠ 3r) MILIJONU DOLERIU

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

A + A

VANDAI JUDZENTAVIČIŪTEI-GARNELIENEI, 
buvusiai m on tealie tei

mirus, jos vyrą PETRĄ ir gimines 
nuoširdžiai užjaučiame -

IEVA ir KOSTAS ANDRUŠKEVIČIAl 
VERONIKA BARANAUSKIENĖ 
AGUTĖ STRAVINSKAS

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

pinigines premijas 
dijo darbuotojams 
didatai nedaugiau 

Lietuviškos

ĘJAUŽVARDŽIO FONDO PREMIJOS JAUNIMUI 
JH-**************************************************

DAUŽVARDŽIO FONDAS yra numatęs skirti 7 
jauniesiems lietuviškos spaudos ir ra- 

už bendradarbiavimų 1987 metais. 
35 metų amžiaus, 
spaudos bei žurnalų redaktoriai 

prašomi pristatyti kandidatus Ritonei Rudaitienei, 
W. 100th St., Oak Lawn, IL 60453,USA.

Lietuviškų radijo programų vedėjai prašomi 
geriausius bendradarbius pranešti 
MARGUTIS, 2615 W. 71st St.,Chicago

Kan-

yra
5620

apie
Pet-savo uoliausius ir 

rui Petručiui, c/o 
IL, 60629,USA.

Kandidatams 
sario mėn. 1 d.

pristatyti terminas yra 1988 m., va- 
Inf .

****************************************************
• AUŠRININKO dr. JONO Š L I U P O v ARCHYVAS, 
kurį įsteigė jo sūnus inž. VytautasŠl iūpas 
prašo visų lietuvių persiųsti istorinę medžiagų apie dr. 
Jonų Šliūpų - susirašinėjimus, rankraščius, nuotraukas 
ir kt., šiuo adresu: Vytautas J.Šliūpas, P.E.,

P.O.Box 613300
So. Lake Tahoe, CA 
95761 - 3300.

Dėl persiuntimo bus susitarta, parašius kokia me
džiaga turima.

Pagal Kanados lietuvių fondo įstatus, pagrindinį 
kapitalų sudarė narių įnašai po 100 dolerių. Bendruome
nės 9 apylinkėse buvo paskirti įgaliotiniai. Tuo metu 
naujieji lietuviai imigrantai dar turėjo savo finansinių 
rūpesčių ir fondo organizatorių pastangas vertino skep
tiškai. Nežiūrint šių sunkumų, fondo organizatoriai 19 
mėnesių laikotarpyje sutelkė 40 narių, kurie paaukojo 
įnašais pagrindiniam kapitalui $ 5,450.

Organizacinis komitetas, atlikęs pirmuosius pag
rindinius darbus, 1964 m. balandžio mėn. 18 d. sušaukė 
Toronte Kanados lietuvių fondo narių pirmųjį susirinkimą, 
kuriame dalyvavo 26 nariai. Čia buvo išrinkta pirmoji 
9 narių taryba. Po narių susirinkimo taryba išrinko šio 
vadovaujamo organo pirmininku V.Ignaitį ir sekretorium 
P.Januškų. Buvo sudarytas vykdomasis organas - valdyba: 
pirm. dr. A.Pacevičius, vicepirm. J.R.Simanavičius, sekr. 
P.Lelis, ižd. V.Balsys ir narys S.Jakubickas. Energingo 
ir sumanaus pirm. dr. A.Pacevičiaus vadovaujama valdy
ba buvo labai veikli.

KLF Atsiskyrimas iš KL 
Bendruomenės

Kanados lietuvių fondas juridiškai priklausė KL 
Bendruomenei ir jis buvo jos padalinys. Ši juridinė pri
klausomybė neleido KL fondui plėsti veiklų, nes jis ne
buvo savistovus, priklausė KL Bendruomenės kompeten
cijai. Norint sustiprinti ir suaktyvinti fondo veiklų, pirm. 
dr.A.Pacevičiaus vadovaujama valdyba, pritariant KL fon
do tarybai ir nariams, nutarė fondų užregistruoti kaip 
savistovių šalpos-labdaros organizacijų Kanados valdžios 
korporacijų registracijos įstaigoje. Dėl šio nutarimo kilo 
aštrūs ginčai. Nežiūrint šių nemalonių ginčų, kurie net 
pasiekė Bendruomenės garbės teismų, KLF tarybos įga
liotiniai dr. A.Pacevičius, P.Lelis ir V.Balsys pasirašė 
pareiškimų čarteriui gauti. Kanados lietuvių fondas Ka
nados federalinės valdžios įstaigoje Ottawoje /The Re
gistrar General of Canada kaip Letters Patent Incorpora
ting Lithuanian Canadian Foundation buvo užregistruota 
1967 m.birželio 26 d. kaip šalpos-labdaros organizacija 
ir gavo čarterį, kuris suteikė teisę veikti visose Kana
dos provincijose. Gautas ir registracijos numeris, sutei
kęs fondui teisę išduoti aukotojams kvitus, pagal kuriuos 
įmokėti narių įnašai atleidžiami nuo pajamų mokesčių.

KLF - Savistovi Organizacij a
Gavus čarterį, Kanados lietuvių fondas tapo sa

vistovia organizacija. Buvo paruoštas naujas statutas - 
įstatai, kurie buvo patvirtinti 1968 m.kovo 2 d. visuo
tiniame narių susirinkime. Pagal šiuos įstatus fondas 
"įsteigtas ir veikia lietuvių kultūriniams bei labdaros 
tikslams remti, skatinti ir ugdyti". Fondo pagrindinis ka
pitalas yra neliečiamas, kurį sudaro aukos, dovanos, pa
likimai, paveldėjimai ir beprocentinės paskolos. Jo na
riai - fiziniai ir juridiniai asmenys /organizacijos/, paau
koję kapitalui šimto dolerių įnašų. Vyriausias fondo val
domasis organas yra visuotinis narių susirinkimas, kurio 
nariai už kiekvienų šimto dolerių įnašų turi vieno balso 
teisę, perleidžiamų kitam fondo nariui raštu, jei jis ne
gali dalyvauti susirinkime. Fondo kapitalų tvarko 16 na
rių taryba, kurių sudaro išrinkti 12 narių susirinkime ir 
4 narius skiria KLB krašto valdyba. Vykdomasis organas 
- 5 narių valdyba, renkama tarybos.

Šiuo metu tarybai vadovauja pirm.dr.A.Pacevičius 
ir sekr.Z.Bersėnaitė. Valdybų sudaro: pirm. H.Stepaitis, 
vicepirm. E.Čuplinskas, sekr.V.Pacevičius, ižd.S.Čepas 
ir narys A.Bersėnas. (bus daugiau )

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

ATE!# į LIETUVIŲ A.A. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPES SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALEJE. 
(Skersai gatves nuo pensininku rūmų, 1610 
Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai, i

SKAMBINKITE Tel.; 487-5591
/aviiw W /M m IWV

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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VISI MALONIAI
KVIEČIAMI lg

f metinik*
sausio 30 
šeštadienį, 
Hamiltono 
Jaunimo 
Centro 
salėje

ZUIKIU BALIU
MENINĖJE PROGRAMOJE -

Dainos vienetas "Serenada" iš Toronto.

• Baras, žvėrienos vakarienė, 
taurių įteikimas,' staliukų loterija.

Šokiams gros JOE Detko 
orkestras.

PRADŽIA - 18:30 
meninės programos - 20 

ĮĖJIMAS - $ 6.00
LIETUVIŲ ŽŪKLAUTŲJŲ ir MEDŽIOTOJŲ

»}

v. ,
v.

g) KLUBO "GIEDRAITIS“ VALDYBA g*
ANDERSON, SINCLAIR, WALTERS, SHAW & MOONEY

Barristers and Solicitors
Patent and Trade Mark Agents

VICTOR E. RUDINSKAS, b.c.l.,ll.b., m.b.a.
Member of the Ontario and Quebec Bars

Toronto:
3416 Dundas St. West,
Suite 209,
Toronto, Ont. M6S 2S1 
Tel.: 9(416)-767-2127

Mississauga:
Plaza One, Suite 200 
2000 Agentia Road, 
Mississauga, Ont. L5N 1P7 
Tel.: (416)-821-8522

Telex: 06-960168.

SPECIAL YBĖS:
• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE/
• ZOM?AS

495-90# AVENUE, LaSollo
365-1143

7661 A CENTRALE, LaSoHo

2955 ALLARD, Ville Emerd
766-2667

1988.1.7 

D e š i n e j e -

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
KURSUOSE.

1987 m.’apkričio mėn.26 
-29 d.d. surengtuose VIII 
Tautinių Šokių Šventės gru
pių vadovų kursuose daly
vavo dau^ jaunosios kartos 
atstovų.

Nuotraukoje jaunieji va
dovai prie registracijos sta
lo; vidury - Lina Žilionytė 
iš Washington'o, D.C.JAV.

Nuotr: Jono Miltenio

DIDYSIS ŠIU METŲ RENGINYS 
VIII-TOJI TAUTINIU ŠOKIU ŠVENTĖ

Kaip žinome, VHI-tosios TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVEN
TES vadovai yra trys Kanados lietuviai ir vienas Ameri
kos lietuvis: Genovaitė Breichmanienė, Rita Karasiejienė, 
Juozas Karasiejus ir Liudas Sagys.

Šventė vyks 1988 m. liepos mėn.3 d., sekmadienį, 
Hamiltono V.Copps Koliziejuje. Jame publikai bus paruoš
ta 12.000 vietų. Patalpa moderniška, vėsinama, su visais 
gerais garso ir šviesos tvarkymo įrengimais.

Programoje bus atlikta 22 šokiai. Šventėje daly
vaus po vienų grupę iš VOKIETIJOS, ANGLIJOS, BRA
ZILIJOS, dvi iš ARGENTINOS, penkios iš KANADOS, 
12 iš JAV.

Studentų šoks 41 ratelis su 826 šokėjais, jaunių- 
16 ratelių su 297 šokėjais, vaikų 17 ratelių su 276 
šokėjais, veteranų - 30 ratelių su 516 šokėjais, iš viso 
- 104 rateliai su 1915 šokėjais. 7 šokiai bus atlikti dai
nuojant chorui: "Kur Šešupė teka", "Subatėlė" , "Vaka
ruškos", "Pučia vėjas, neša laivų", "Plaukė žųselė", "Kal
velis", "Pradės aušrelė aušti".

Juozas ir Rita Karasiejai paruošė VHI-tosios Tau
tinių Šokių Šventės repertuarų, kuris atspausdintas trijo
se knygose, iš viso 390 puslapių apimties, ir išsiuntinė
tas, kartu su muzikos juostelėmis grupių vadovams.

Tad ir šiemet, 1988 m. turėsime nepaprastų vasa
ros renginį Kanadoje ir jau galime planuoti atitinkamai 
išvykų į Hamiltonų! b.
-K"*-**************************************************
METINIS SUSIRINKIMAS

Praeito gruodžio 3 d. 
Auksinio Amžiaus narių 
valdyba sušaukė Klubo su
sirinkimų, kuris 1987 m.bjJ- 
vo jau paskutiniu. Jis vyko 
AV parapijos salėje, 2 vai. 
p.p. Apie tai buvo paskelb
ta parapijos biuletenyje 
dar pridėjus, kad tuojau 
po susirinkimo bus rodomi 
filmai: Lietuvių 600 metų 
krikščionybės minėjimo 
šventė Vatikane ir dail. 
A.ir A.Tamošaičių paroda 
Kingstone. Pirm. K.Mikšys, 
atidaręs susirinkimų, per
skaitė dienotvarkę, kuri 
buvo priimta be pataisų. 
Toliau pakvietė susirinku
sius pagerbti Klubo miru
sius narius tylos minute.

Klubo sekr. A.Mingėla 
perskaitė praeito susirinki
mo protokolų, kuris buvo 
gana ilgas,priimtas irgi be 
pataisų. Ekskursijų vadovas 
P.Navickas pranešė, kad 
metų bėgyje buvo suorgani
zuotos 9 Klubo išvykos- 
ekskursinės kelionės. Ligo
nių lankytojas L. Klevas 
pranešė apie aplankytus 
sergančius narius namuose 
ir ligoninėse,bei apie Klubo 
finansinę padėtį,,kuri yra 
gerame stovyje. Pora nariu, 
pareiškė nuomones, kad 
Klubas galėtų dalį kelionių, 
paremti savo kasos lėšomis. 
Iždininkas L.Klevas primi
nė, kad išvykoje į Toronto 
miestų už pietus Lietuvių 
Namuose buvo apmokėta 
iš Klubo kasos. Taip, kad 
už gerus pietus tos kelio
nės nariams nereikėjo nie

ko mokėti.Ateityje taip 
pat bus padedama kelionėje 
Klubo kasos lėšomis.

Vienas narys, buvęs Klu
bo valdyboje pareiškė, kad 
jis iš valdybos pasitraukė 
dėl skirtingų nuomonių su 
Klubo pirmininku dėl to, 
kad jis buvo prašęs narių 
surašo su jų adresais. Ta
čiau toks sųrašas jam ne
buvo duotas. Dėl tokio su
rašo pasigirdo neoficialių 
ir priešingų pora balsų, o 
pats Klubo pirmininkas pa
reiškė, kad tokio pobūdžio 
surašai niekam nebus duo
dami. Toks pirmininko pa
reiškimas susilaukė gausių 
aplodismentų. Tuo susirin
kimas ir buvo baigtas.

Po to visi skubėjo prie 
kavutės ir užkandžių, nes 
tuoj turėjo prasidėti filmų 
rodymas. Gerai praėjęs su
sirinkimas rodo, kad auksi
nio amžiaus nešiotojų or
ganizacijos reikalai, esa
mos valdybos tvarkomi ge
rai. Geros sėkmės linkėtina 
ir ateityje.

Taigi, Klubo nariai ir 
svečiai , apsirūpinę kavute 
ir kitais gardumynais, sku
bėjo susirasti patogių vietą 
žiūrėti filmų. Šio aprašymo 
autorius filmų čia nežiūrė
jo, nes jas yra matęs kitur, 
todėl jam sunku spėti, kiek 
žiūrovų šioje filmoje daly
vavo. Yra girdėjęs, kad 
aukų surinkta daugiau, ne
gu numatyta suma mokėti 
už filmus.

Linkiu gražios sėkmės 
visiems ir šiais metais. Zp.

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I 

533*4121 (416) ' 822-5480
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS *

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

V. Bačėnas
KENNEDY TRAVEL BUREAU LTD.

296 Queen St. W., Toronto, Ont. M5V 2A1 
Kreiptis : V. BAČENAS, Tel.: (416)-593-0600.

FINANSINIAI PATARIMAI
Paskutiniame praeitų metų serijos straipsnyje kal

bėjome apie R.R.S.P.pervedimų į pastovias išmokas/an- 
nuities/,jų naudingumų ir problemas. Šį kartų pakalbėsime 
apie "Registered Retirement Income Fund", arba -su
trumpintai- R.R.I.F.

"Annuities" yra išmokamos reguliariu laiku, speci
fine suma. Jūs neturite jokios kontrolės savo pagrindinio 
fondo, o R.R.I.F. palieka jums visiškų fondo kontrolę.

Investavimai į R.R.I.F. yra jūsų kontrolėje. Jūs 
galite turėti kiek norite R.R.I.F; jūs galite juos paversti 
į grynus pinigus kada jums to reikia ir kiek reikia, o 
likutis yra apmokestinamas.

R.R.I.F. pagrindų sudaro minimumas išmokėjimų. 
Pagrindinė to proceso formulė sudaryta taip: jūsų fondo 
suma padalinta į metų skaičių iki jums sueis 90 m.am
žiaus. Tad, jeigu esate dabar 70 m. amžiaus(taigi, dar 
20 metų iki jums sueis 90 m.), jūs privalote per 1 me
tus išsiimti 1/20 dalį; sulaukus 71 m. amžiaus- 1/19-tųją 
72 m.- 1/18-tųjų, ir 1.1.

Specialūs R.R.I.F. Punktai:
- Išmokos išduodamos šio fondo savininkui,© jo mirties 
atveju, gali būti toliau išmokamos žmonai ar vyrui.
- Minimumas išmokų privalo tekti fondo savininkui kas
met. Galima išsiimti ir didesnes sumas.
- Galima turėti kelis R.R.I.F. fondus.
- Mirties atveju, visa suma, likusi R.R.I.F., privalo būti 
išdalinta, nebent žmona/vyras turi į jų teisę.
- R.R.I.F. išmokos fondo savininkui yra apmokestinamos; 
virš minimumo paimta suma gali būti perkelta be paja
mų mokesčių į R.R.S.P., jeigu perkėlimas padarytas 
prieš fondo savininkui sulaukus 71 m. amžiaus.

R.R.I.F. plane yra keletas nepatogumų:
- Vienas - kadangi jo savininkas turi pilnų fondo kontrolę 

ir todėl gali išsiimti perdaug iš savo fondo ir taip suma
žinti pagrindinį kapitalų, kad ateityje gali likti nepakan
kamai finansinei ateičiai. Kitaip sakant, gali perdaug 
išleisti ar ir visus pinigus dabar, ir pasilikti su mažai 
arba visai be jų, ateityje.
Kitas nepatogumas - savininkas su kiekvienais metais 
gauna didesnę išmokų. Pav., 70 m.žmogus gauna 1/20- 
tųjų dalį pirmais metais, dešimtaisiais metais jis gauna 
1/10-tųjų dalį; 15-taisiais m. gauna 1/5 dalį, kol galų 
gale paskutiniaisiais metais pasiima kapitalo balansų. 
Todėl jo apmokestinama fondo dalis didėja su kiekvie
nais metais ir vėliausiais metais, kai gali prireikti dau
giau pinigų dėka infliacijos, jo mokesčiai yra didžiausi.

Taip pat, norint pirkti R.R.I.F.planų, reikia apsi
žiūrėti, kokia įstaiga siūlo geriausių tarifų. Viena gali 
pasiūlyti 8%, kita 8-ir 3/4%.

Ar jums naudinga pirkti R.R.I.F. su garantuota 
išmoka vieniems, penkiems ar 20-čiai metų? Tai klausi
mai, kuriuos reikia išsiaiškinti, kai ateina laikas baigtis 
R.R.S.P. planui. PETER SODO

GUY %1 
RICHARD 
ROOFER—COU VREUR

7725 George LaSalle
geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
oUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis. 
Stogo’ dengimui ar tai symui skambinkite: 3H-1470

7 psl.



morrtreal
• A.a. JONO JURĖNO at
minimui Regina ir Linas 
URBONAI vietoje gėlių pa
aukojo "NL" $20.
Nuoširdžiai dėkojame. "NL”

• į BERNELIŲ MIŠIAS bu
vo prisirinkusi pilnutėlė 
AV bažnyčia tautiečių ir 
kitataučių.

Gražius skaitymus atli
ko Alb.Blauzdžiūnas ir dr. 
J. Mališka, apeigas pravedė 
kleb.kun.J.Aranauskas, SJ, 
o mūsų Parapijos Choras 
ir solistai Gina Čapkauskie- 
nė ir Antanas Keblys, var
gonuojant muz.A.Stankevi- 
ciui, gražiai pagiedojo pus
valandį trukusiame kalėdi
nių giesmių koncerte bažny
čioje.

Po Bernelių Mišių vyko 
pobūvis salėje visiems belin
kint gerų švenčių, gaivi
nantis lengvu užkandžiu 
ir kava.

• 1987 m. Aušros Vartų 
Parapijoje buvo 16 krikštų, 
8 vedybos ir 15 laidotuvių.

• SAUSIO men. 10 d., tuo
jau po 11 vai. pamaldų, 
AV Parapijos salėje vyks 
visuotinis parapijiečių susi
rinkimas. Kviečiami visi 
atsilankyti.
• ŠV.KAZIMIERO PARA
PIJOS metinis susirinkimas 
vyks 12 vai., sausio mėn. 
10 d. Po susirinkimo - 
PIETŪS.

• 1987 m. Šv.Kazimiero 
Parapijoje buvo 15 laidotu
vių, 4 krikštai ir 2 vedy
bos.
• Praeitų metų gruodžio 
mėn.29 d. "NL" Valdyba 
užbaigė darbo metus su- 
kviesdama darbuotojus ir 
talkininkus pobūviui, kuris 
vyko "NL" patalpose.

Pasidžiaugta gerai pa
vykusiu "NL" Remonto 
Vajumi, įteiktos dovanėlės 
darbuotojoms.

• Sol.A.KEBLYS ir P.ŽU- 
KAUSKAS išvyko porai sa
vaičių atostogų į Daytona 
Beach.

• Iš įdomios kelionės po A- 
zijų laimingai sugrįžus, L. 
Stankevičius netrukus pasi
dalins kai kuriais įspūdžiais 
su mūsų skaitytojais "NL" 
puslapiuose.

• Henrikas NAGYS dalyva
vo gerai pavykusiame lite
ratūros vakare Los Angeles.

Vakaro programų atida
rė dr.Zigmas Brinkis, žodį 
apie svečių pasakė Pranas 
Visvydas. Trimis išėjimais 
Henrikas Nagys skaitė savo 
poezijų; prie skaitymo pri
sidėjo L.A.Dramos Sambū-

Dr. JONAS MALISKA
Tel.: 866-8235

Dr. MICHEL HUYNH
Tel.: 866-9297

D. D. S.
DANTŲ GYDYTOJAI-CHIRURGAI 
1440 St. Catherine St. W. Suite 600 
Montreal, P.O. H3G 1S5

M. CUSSON VAISTINĖ
7635 Central St. Ville La Salle, P.Q H8P 1L2

Atidaryta kasdien nuo 9—10 v.v. 
Šeštadieniais : nuo 9 r. — 9:30 v.v. 
Sekmadieniais: nuo 10 r. — 9:30 v.v.

Tel.: 366-9745 ir 365 - 0505

DR. A. S. POPIERAITIS
B.A. M.D. M.Sc. L.M.C.C. F.R.C.S. (c)

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

Tel.:| 931-4024

Notarai

J. BERNOTAS - RŪTA POCAUSKAS 
Suite 1143, Sun Life Building 

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

8 psi.

PADĖKA
Mirus

a.a. STASEI (STELAI) ČIČINSKIENEI, 

jos šeima reiškia nuoširdžiausią padėka gi
minėms ir draugams už jų šiltus užuojautos 
pareiškimus, gėles, mišias ir dosnias aukas 
Jos atminimui, ypač už aukas "Cancer Re
search Society" -

vyras JUOZAS,
duktė STEFANIJA su SEIMĄ
sūnus EDVARDAS ir ALFREDAS 

su ŠEIMOMIS

rio nariai P. Maželis ir 
buv.montrealietė Viltis Vai- 
čiūnaitė-Jatulienė. Dainavo 
L.A.Vyrų Kvartetas, akom
panuojant R.Apeikytei.

Gausūs svečiai progra
mų sutiko labai šiltai ir 
nuoširdžiai.

• JŪROS ŠAULŲ KUOPA 
NERINGA" surengė linksmą 
Naujų Metų sutikimų AV 
Parapijos salėje. Susirinko 
75 tautiečių būrys. Skanias 
vaišes paruošė Genė B a- 
1 a i š i e n ė, talkininkau
jant Elvyrai K r a s o w- 
s k i ir Onai Augu- 
n i e n e i. Grojo labai ge
rai parinkta J. Š u 1 
m i s t r o plokštelių mu
zika. Elvyra Krasowski gra
žiai papuošė balionais salę 
ir gėlėmis bei žvakėmis 
stalus.

Svečiai linksminosi ir 
šoko iki paryčių.

e MONTREALIO SKAUTŲ 
VADOVYBĘ dabar sudaro:

tuntininkas- Petras Dre- 
šeris, adjutantas - Aras 
Piečaitis, administratorius 
- Rimas Piečaitis, skauti
ninkų būrelio vadovas 
Br.Niedvaras ir drauginin
kai - Vyčių Jonas Valiulis, 
skautų - Romas Otto,sn., 
vilkiukų - Gilius Bulota 
ir giliukų - Rima Piečai- 
tienė.

Kaip žinome, šiemet 
mūsų skautija pradeda savo 
veiklos 70-tuosius metus, 
kuriuos ruošiasi pažymėti 
ypatingai.

Tėvai, kurie dar neįrašė 
savo vaikų į skautų eiles, 
gali tai dabar padaryti.

• Montrealiečiai lietuviai 
turėjo progos pamatyti pra
eitų šeštadienį ir pakartoti
nai šių savaitę, pirmadienį, 
mūsų iškiliųjų aktorę Jūra
tę Nausėdaitę- Ann Jillian 
specialioje, beveik visiškai 
autobiografinėje TV progra
moje. Čia Kanadoje bene

Dr. PHILIP STULGINSKĮ
D. D. S.

DANTŲ GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
8606 Centrais, kampas45-th Avė., 
Suite 209, Que., H8P 1N5

Tel.: 364-4658

Dr. Gaėtan BERARD, D.M.B.

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

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

pirmų kartų teko jų stebė
ti pirminėje rolėje. Simpa
tinga, šilta vaidyba,jautri 
tema, jos maloni išvaizda, 
geras balsas ir visapusiškas 
profesinis pasiruošimas ma
loniai nuteikė. Ji taip pat 
(veiksmas vyksta ir jos šei
mos tarpe) išmokė savo 
kolegas keletu lietuviškų 
sakinių. Viename dialoge 
pasisakė, kaip tėvai pabėgo 
okupacijoms siaučiant, kul
kų lydimi,ant dviračių.

Jūratė Nausėdaitė- Ann 
Jillian buvo pakviesta į 
Baltuosius Rūmus. Ji prisi
deda prie kampanijos vėžio 
ligos tyrimui skatinti.

• SAUSIO 17 d.. 12 val.,AV 
Parapijos salėje bus rodo
ma video filmą "Partiza
nas" ir ištraukos iš "Gele
žinis Vilkas", VLIK'o Seimo 
Montrealyje vaizdai ir kt.

1988 METŲ EKSKURSIJOS l LIETUVĄ 
IŠ MONTREALIO.

10 dienų Lietuvoje, nuo
GEGUŽĖS 13 d. iki GEGUŽĖS 27 d. = $1900.-

15 dienų Lietuvoje nuo
BIRŽELIO 24 d. iki LIEPOS 11 d. = $2460.-

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis į:
Liudas Stankevičius, 1053 Cr. Albanel, Duvernay, 

Laval, Que. Canada. H7G 4K7. Tel.: (514)-669-8834.

ĖLECTRICIEN CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

102A, ALLION
LASALLE. QUĖ. H8P2C5

PASTATŲ KANALIZACIJOS VALYMO SPECIALISTAS (CMG) 

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING) TVARKYMO

REGISTRUOTA [STAIGA

atlieka darbus, kreipianti s į COST A, Tel.: 733—9878

WAWELLENKŲ CUKRAINĖ
• GAteaux • Biscuits
• GltMux au fromag*
• Pain • Cai4
• Mtilleurs beignes

(Ponchki)

PRISTATO VESTUVĖMS IR KITOMS PROGOMS

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

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

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

Kailių Siuvėjas
Tel 767-6183 dabar pakeistas į: 288-9646

• Teise* Ir reModeliėoJ*
• Stove ir p erto ode

1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A 
Montreal, P-Q- &H3A 2G6 Tel: 2SS-M4S

TONY I 
PHOTOl 
studio!

"LITE" VISI BANKINIAI 
PATARNAVIMAI- VELTUI 

1987 m.rugsėjo mėn. 5 
d.laikraštyje "The Gazette" 
buvo straipsnis,kuriame aiš
kinama kiek komerciniai 
bankai ima už įvairius pa
tarnavimus:

Čekio išmokėjimo sustabdy
mas: $5-$6.50; nepadengti 
čekiai(NSF): $11,- $14; pra
nešimas apie neaktyvias 
sųskaitas: $10,-$15; pinigų 
perkėlimas iš vienos suskai
tes į kitų pagal klijento 
pageidavimų telefonu:$3.50 
-$4; čekis be banko ar su
skaites numerio: $3,-$3.50; 
oficialaus banko čekio iš
davimas: $5,-$7; už kiekvie
nų išrašytų čekį .35 c- 
40 c.

Be šių paminėtų imamu 
mokesčių, yra dar kitų į- 
vainų mokesčių,pav.: už 
"post-dated"čekių laikymų; 
už sąskaitos perkėlimų iš 
vieno banko į kitų $7,-$25 
(priklauso nuo perkeliamos 
sumos; įvairių bankinių 
transakcijų, padarytų prieš 
60 dienų patikrinimas 
$20,- už valandų; ir 1.1.).

Todėl, atėjus į banka<t 
reikia atkreipti dėmesį ne 
tik į siūlomus procentus, 
bet ir imamus mokesčius.

Tad, kaip Jūs patys ma
tote ir suprantate, geriau
sia ir pelningiausia yra nau
dotis LITO patarnavimu.

Vedėjas

Video paruošė bostonietis 
Antanas K u 1 b i s.

TEL: 366-5484

Member

Foto M.L.S.

SIST EMA

D. N BALTRUKONIS

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 

PATARNAVIMAS - PIRKIMAS - PARDAVIMAS 
445 Jetr Tdon W. Suite 305, Montreal, P.Q. 
Tel: 273-9181 .............. Namy: 737-4)844

• Lyalrua pyragaičiai
• Spurgos
• Sausainiai
• Aguonlnlai ir kitokia 

pyragai

8524. Oatarlo E.. Mtl 524-3348

PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL 
MARIAGE - WEDDINGS

5220 Queen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

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

UTAS 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 vir* $ 23,000.000 REZERVAS virs $ 750,000, 

MOKA UŽ:

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

UŽ:
NEKILN. TURTO nuo 10/2% ASMENINĖS nuo 10%%

CERTIFIKATUS ... 9 %
TERM. INDĖLIUS: ol/m 

įmetu.............  8’/<%
180 d.- 364 d......... 7%%
120 d. -179 d. ... 7 %
60d. - 119 d. ...,.63/4%
30 d. - 59 d..........6'/2%

IMA

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA "LITE"

KASOS VALANDOS

1475 De Seve Rosemont Sv. Kazimiero

Pirm. Antr. Treč. 9:00-3.00 —----— — — — — — —
Ketvirtadieniais 12:00-8:00 4:00-8:00
Penktadieniais 10:00-6:00 2:00-6:00
Sekmadieniais 10:30 - 12:30 — — — 10:30-12:30

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

RESTORANAS KOSCHS 
Specialybe - “BROCHETTERIE" -

RECEPTION HALL, tinkama banketams, vedyboms 
ir kitiems susibūrimams. (VAIRŪS GĖRIMAI

6201 Bannantyne Ave., Verdun, P.Q.S H4H 1J4.
Rezervacijai skambinti: 768-2707 arba 768-9198.

Dodge Chrysler 
Camions Dodge Trucks

LASALLE 
AUTOMOBILE INC.

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

1050 Lapierre
366-7818 coin La Vėrendrye

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ * GYVYBE

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

P.S. FINANCIAL SERVICES & INSURANCE 

PETER SODO ir JOHN POLCARY 
Profesiniai patarnavimai finansų reikalais:

* Annuites * R.R.S.P. * Life Insurance *
* Group Pension * Finansų ir mokesčių planavimas *

4999 St. Catherine St. West, Suite 450, Westmount H3Z IT 3 
Tel.: 481-0311

MONTREAL ENTERPRISES Rfig'd
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

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

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

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS &C0TĖ REALTIES 

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

^RANS QUEBEC SIDINGS LTD^
AU ŪMINI J AUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI AUUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA fe
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