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KEISTOKI AMERIKIETIŠKOS 
DEMOKRATIJOS 
PASIREIŠKIMAI

Š.m. vasario 2 d. visos 
trys didžiosios JAV televi
zijos bendrovės (CBS, NBC 
ir ABC) atsisakė perduoti 
savo prezidento R. Reagan 
kalbą, kurioje jisai išdėstė 
savo pažiūras, kodėl CONT
RAS kovotojams prieš 
marksistinį Nikaragvos 
režimą ir toliau turėtų 
būti teikiama įvairiopa 
pagalba. Tiktai CNN, ap
mokamo tinklo televizijos 
stotis y prezidento kalbą 
ištisai transliavo savo 
žiūrovams. Tačiau tiktai 
apie 50% amerikiečių 
žiūri šios stoties progra
mas.

Toks akibrokštas JAV 
prezidentui iškrečiamas 
pirmą kartą valsybės isto
rijoje. Iki šol televizijos 
tinklai prezidento necenzū
ruodavo. Šį kartą jie pa
reiškė, kad prezidentas jau 
pakankamai esąs tuo klau
simu pasisakęs. Kitą dieną 
kongresas, tik 9 balsų 
dauguma, prezidento siūlo
mą pagalbą atmetė, nors 
jos tiktai 10% būtų buvę 
karinė pagalba, t.y. amuni
cija. Tai vienas iš daugelio 
amerikietiškos demokrati
jos nesuprantamų apraiškų. 
Iki šiol Kongreso, Senato 
ir prezidentiniuose pirmi
niuose rinkimuose nėra
niekad dalyvavę daugiau
kaip 50% rinkėjų. Todėl 
įvairių savanaudiškų, kad
ir mažų, bet energingų 
bei pinigingų, grupuočių 
yra išrenkami "savi" kandi
datai į Kongreso atstovus, 
senatorius ir net preziden
tus ir, žinoma, yra tų 
gruopuočių atitinkamai ma 
nipuliuojami. Priešingai 
galvojantys, kaip aukščiau 
minimu atveju atsitiko 
pačiam prezidentui, lie
ka praktiškai mažabalsiai 
arba ir visai bebalsiai. 
(Gal valstybinis žinių per
davimo tinklas nėra jau 
tokia blogybė, kaip kai 
kurie nevaržomo kapita
lizmo gerbėjai teigia ir 
JAV, ir net Kanadoje).

Š.m. vasario 8 d. įvyko 
pirmosios taip vadinamos 
pirminės varžybos IOWA 
valstijoje. Buvo pasisakoma 
už JAV prezidento postan 
pretenduojančius respubliko
nų ir demokratų partijų 
kandidatus. Jų populiarumą 
svėrė tačiau vos virš 200 
tūkstančių partinių veikėjų. 
Kodėl tokios pačios pirmo
sios populiarumo varžybos 
vyksta tokioje nuo
šalioje, išimtinai žemės 
ūkio ir vien baltųjų apgy
ventoje valstijoje, kurioje 
ir kitų mažumų beveik 
nėra? Kodėl toks nepapras
tai mažas amerikiečių 
nuošimtis gali nulemti 
visos Amerikos žmonių 
prezidentinių kandidatų 

pasirinkimą? Kodėl nepra
vedami laisvi ir visuotini 
rinkimai, kaip kituose 
demokratiniuose kraštuose? 
Kodėl reikalingas kas treti 
metai neišvengiamai milijo
nus kainuojantis politinis 
cirkas? Ar nevertėtų pre
zidentą išrinkti bent šeše- 
riems metams? Tokie ir 
panašūs klausimai kyla ste
binčiam iš šalies mūsų di
dįjį kaimyną, kurio demo
kratinę santvarką daug kas 
taip giria pačiose JAV- 
ėse ir pas mus.

Štai, tie lowos valstijos 
rezultatai: respublikonų
tarpe primąją vietą laimė
jo Kansas senatorius Bob 
Dole, antrąją (visai neti
kėtai) buvęs pamokslinin
kas Pat Robertson, tiktai 
trečią vietą vicepreziden
tas George Bush, ketvirtą

New Yorko atstovas 
Jack Kemp ir penktąją - 
buvęs Delaware guberna
torius Pete du Point. Buvęs 
valstybės sekretorius Alex
ander Haig gavo mažiau 
negu 1 % balsų. Demokratų 
partijos kandidatų pirmon 
vieton iškilo kaimyninės 
Missouri atstovas Richard 
Gephardt, antron - Illinois 
senatorius Paul Simon, tre 
čion • Massachusetts guber
natorius Michael Dukakis, 
ketvirton - Jessie Jackson, 
penkton - Arizonos guber
natorius Bruce Babbitt ir 
šešton - Gary Hart, tega- 
vęs vos apie 1% oalsų.

Sekantys tikri pirminiai 
rinkimai (primaries) įvyks 
vasario 16 d. New Hamp
shire valstijoje. Pirmau
jantieji neišlaikę savo pozi
cijų (ypač vieepr. Bush) 
žurnalistų jau dabar beveik 
nurašomi, tarytumei visa 
Amerikos rinkėjų nuomonė 
būtų atstovaujama kelių 
gerokai angažuotų spaudos, 
radijo ir televizijos ko
mentatorių bei rašeivų. 
PREZIDENTUI REAGAN’uI 
77 METAI

Š.m. vasario 6 d. atšven
tė savo 77-tąjį gimtadienį 
JAV prezidentas. Baltuo
siuose Rūmuose gimtadienis 
buvo iškilmigai paminėtas 
išvakarėse. Tai progai 
buvo muziko Hamlischb 
sukurtas specialus Ronald 
Reagado maršas, kurio žo
džius padainavo dainininkė 
Donna Marie Elio, palydi
ma JaV armijos aštuonių 
orkestrantų kapelos.

GANDAI APIE ATOMINĖS 
JĖGAINĖS NELAIMĘ 
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Švedijos valstybinė žinių 
agentūra š.m. vasario 4 d. 
pranešė, kad švedų Atomi
nio Spinduliavimo Apsau
gos agentūros žiniomis, įta
riama, jog vasario 3d. 
Sovietų Sąjungoje esą 
įvykusi kita atominės jė
gainės katastrofa. Gandai 
pasklido žaibo greitumu po

LIETUVIŲ DEMONSTRAC I J A PRIE SOVIETŲ AMBASADOS OTTAWOJE VYKS 
VASARIO mėn. 13 D.,2 VAL.P.P.

ATVYKSTA LIETUVIŲ IŠ TORONTO,HAMILTONO, MONTREALIO IR KITA, DIENĄ. MŪSŲ JAUNIMAS 
SKELBIA BADO STREIKĄ.

praneša lietuviu informacijos centras

SOVIETAI ĮVEDA LAIKINĄ KARO STOVI LIETUVOJE
Disidente Nijolė SADŪNA1TĖ pranešė Vakarams, 

kad Sovietų vyriausybė Lietuvoje, bijodama religinių ir 
tautinių iškilmių vasario mėn. 14-16 d.d., imsis įvairių 
priemonių jas užgniaužti. Įves karo stovį nuo vasario 
10-20 d.d., sustiprins milicijos jėgas iki 10.000 ir visus 
milicininkus apginkluos lazdomis. Numatyta parūpinti di
desnį skaičių greitosios pagalbos vežimų nugabenti su
žeistuosius demonstrantus į ligoninę.

N.Sadūnaitė teigė, jog sovietai ruošiasi dalyvaujan
čius ne tik apdaužyti, bet ir suėmus apkaltinti chuliga
nizmu.

Ji tvirtino, kad demonstrantai n e s i le i s vy
riausybės išprovokuojami ir kad Vasario 
16 proga Vilniuje ir Kaune bus apvainikuojami istoriniai 
bei tautiniai paminklai.

200 lietuvių pasirašė atsišaukimų Michael G o r- 
b a č i o v'ui, tuo pranešdami savo intencijas taikingai 
demonstuoti ir prašydami užtikrinimo, kad valdžia jų 
nestabdytų. Prašymo originalas buvo konfiskuotas praeita, 
mėnesį Vilniuje, tačiau rusų disidentai, ga
vę tekstų telefonu, pristatė jį į M.Gorbačiov'o raštinę. 
N.Sadūnaitė pasisakė gavusi oficialų patvirtinimų.

Žinomų, disidentų nuotraukos platinamos milicijoje, 
kad kareiviai lengvai juos atpažintų ir juos pirmiausiai 
suimtų demonstracijos metu. Visa atsarginė milicija bus 
iššaukta Vasario 16 stabdyti visus demonstrantus, kurie 
neš gėles prie paminklų.

Taip pat 40 lietuvių pasirašė atsišaukimą, kvie- 
čiantį visus lietuvi us paminėti Lietuvos nepriklausomybės
visą pasaulį ir net pajėgė 
paveikti New Yorko biržą, 
kurioje grūdų eksporto 
bendrovių akcijų kaina 
ėmė kilti, nes buvo numa
toma galimybė išvežti 
daugiau grūdų Sovietų 
Sąjungon, kurios grūdai 
gali būti užnuodyti. Net 
JAV dolerio vertė kiek 
pakilo. Tačiau, po kelių 
dienų paaiškėjo, kad gan
dai buvo paskleisti, kai 
Švedijos žinių agentūra 
išgirdo bandomuosius anks
tyvojo aliarmo įspėjimus, 
kuriuos vieša telex linija 
pranešė tarptautinė agentu 
ra, kuriai pavesta sekti 
branduolinės energijos jėgai
nes visame pasaulyje.

Tokia ankstyvų aliarmo 
įspėjimų sistema buvo 
įvesta po didžiosios Černo- 
bilio atominės jėgainės 
katastrofos, įvykusios 1986 
m. Sovietų Sąjungoje.
ŽADA DEMASKUOTI 
SLAPUKUS SKUNDĖJUS 
IR ATIMTI RAUDONŲJŲ 
BURŽUJŲ LIMUZINUS

Komunistų partijos laik
raštis PRAVDA praneša, 
jog Sovietų Sąjungos Vy
riausiojo Sovieto prezidiu
mas nutaręs, kad saugu
mas ir policija nebeperse- 
kiotų slapukų skundėjų 
apkaltintus asmenis tol, 
kol nebus išaiškinta skun
diko pavardė ir nebus pa
tikrinta, ar kaltinimas yra 
pagrįstas. Iki šiol nesuskai
toma gausybė nekaltai ap
skųstų asmenų buvo numa
rinti gausiuose SSSR kalė
jimuose, koncentracijos la
geriuose ir likviduoti egze 
kutorių kulka arba kilpa. 
Kaip greitai ir kaip efek
tingai tasai įsakas bus vyk

domas netrukus paaiškės, 
bet, štai, satyros žurnalas 
KRoKODIL pranešė, kad 
daugiau nebeskaitys nepa
sirašytų laiškų redakcijai, 
o gautuosius paskutinius 
tokius 138 rašinius, iškil
mingai sudeginęs.

Taip pat Maskvoje vyriau
sybė paskelbė, kad 4u- 
čiai nuošimčių Maskvos 
"raudonųjų buožių" t.y. 
biurokratinio elito viršinin
kų, bus atimti valdžios iki 
šiol skirtieji limuzinai. Tai 
būsią įvykdyta iki š.m. 
liepos mėn. 1 dienos.

NAUJOS MULRONEY 
KONSERVATORIŲ 
NESĖKMĖS

Vos įvairių skandalų dū
mams įvairiose Progresy
viųjų Konservatorių minis
terijose baigiant sklaidytis 
ir šiek tiek nušvitus kon
servatorių partijos politi
niams horizontams, štai 
ir vėl nauji debesys apniau 
kė nelaimingos Mulroney 
vyriausybės dangų. Š.m. 
vasario mėn. 2 d. min. 
pirm. Mulroney staiga 
atleido iš pareigų tiekimo 
ir patarnavimų ministerį 
l/lichel C o t ė . Tai jau 
8-tasis konservatorių minis- 
teris, pašalintas iš pareigų 
nuo 1984 metų ir penkta
sis iš Quebeco provincijos. 
Dar nė viena Kanados vy
riausybė šitokios liūdnos 
statistikos neturėjo. Tuo 
labiau, kad gresia pašalini
mas iš pareigų dar vienam 
m misteriui iš Quebeco - 
Marcel Masse, kaltinamam 
išleidus virš 20,U0i) dolerių 
daugiau savo rinkiminei 
kampanijai, negu leista 
rinkiminiais nuostatais.

Michel Gote, kuris jau

šventę religinėse apeigose, kurios prasidės vasario mėn. 
12 d. bent septyniuose miestuose. N.Sadūnaitė pranešė, 
kad praeitą savaitę Vilniaus KGB pareigūnai susišaukė 
vyskupus, klebonus ir vikarus iš visos Lietuvos, pranešda
mi įsakymą atkalbinti demonstraciją organizatorius.

Sovietai leido taikingoms demonstracijoms įvykti 
1987 m.rugpjūčio 23 d. Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, 
kada buvo paminėta nacią-sovietą sutartis, kurios pasėko
je sovietai okupavo Pabaltijo kraštus. Tačiau, protes
tams pasibaigus, dalyviai ir organizatoriai buvo suimti 
ir nubausti.

Nuo to laiko sovietą pareigūnai nebetoleruoja tai
kingą demonstraciją šiuose kraštuose. Pagal Sadūnaitės 
apibūdinimą, vyriausybės pasiruošimai Vasario 16 paminė
jimui atkartoja žygius, kurių ėmėsi prieš latvią nepriklau
somybės atšventimą praeitą metą lapkričio 18 d. Milici
ja neleido demonstrantams prieiti prie paminklą ir dvie
juose Latvijos miestuose įvyko grumtynės.

Dar priedo, prieš keletą dieną užsibaigė "Glasnost" 
pirmasis politinis teismas, pravestas Lietuvoje. Milicija 
atvirame teisme primušė kaltinamąjį ir šunimis sugaudė 
10-tį iš 200 žiūrovą, kurie buvo susirinkę kaltinamąjį 
paremti.

Nijolė Sadūnaitė, žymi pogrindžio veikėja, slapta 
vienuolė, buvo sąžinės kalinė 6 metus nuo 1987-80 nuka
lėjusi konclageryje ir tremtyje už Lietuvią Katalikų Baž
nyčios Kronikos dauginimą. Vienas, neseniai emigravęs 
į Vakarus disidentas pranešė, kad Sadūnaitę, pasižymėju
sią savo narsumu ir atvirumu, dabar Lietuvoje vadina 
Joana Arkiete. Ji buvo viena iš pagrindinią organizatorių 
rugpjūčio 23 d.demonstracijos. Pereitą metą bėgyje buvo 
bent 2 kartus suimta ir grasinama kriminaliniais apkalti- 
nimais ir mirties bausme.____________________________

MIRĖ LEONARDAS EIMANTAS
Žinomas Londono,Ont. veikėjas ir stropus "NL" 

bendradarbis. Jis mirė sausio mėn.29 d. Viktorijos 
ligoninėje, po ilgos ir labai sunkios ligos, sulaukęs 
80 m. amžiaus.

Palaidotas vasario mėn.2 d. Šv.Petro kataliką 
kapinėse, London, Ont. (Plačiau-kitame "NL" nu - 
meryje).

PRANEŠA ELTA:
VLIKO PIRMININKAS EUROPOJE

Š.m. sausio 18-21 dienomis dr. K. Bobelis, VLIKO bei 
Pasaulio Paba.lt iečių Santalkos pirmininkas, lankėsi Euro
pos Parlamento sesijoje, Strasbourge, susitiko su eile 
Parlamento atstovų ir su jais tarėsi Pabaltijo kraštų 
reikalu. Taipgi susitiko su spaudos atstovais. Pasaulio 
Pabaltiečių Santalkos vardu, dr. K. Bobelis pasiuntė pa
reiškimą Vakarų Vokietijos užsienių reaikalų ministerial 
Genscher'mi, kuris tuo m<:tu Bonnoje susitiko su Sovietų 
užsienio reikalų ministeriu Ševerdnadze. Pareiškimo teks
tas bus pakelbas vėliau. Dr. K. Bobelis taipgi lankėsi 
Anglijoje ir Italijcje.

buvo pažemintas iš indust
rijos rninisterio posto už 
išlaidumą (tada jo vado
vaujama kito atleisto 
rninisterio Sinclair Stevens 
ministerija išleido apie 19 
bilijonų dolerių daugiau, 
negu buvo numatyta sąma
toje!). Šį kartą M. Gote 
nepranešė apie ketvirčio 
milijono dolerių paskolą iš 
savo draugo, kurio bendro
vei buvo duoti valdžios 
užsakymai.

Gi Marcel Masse buvo 
pasitraukęs jau kartą iš 
pareigų dėl panašių kaltini
mų ir grįžo, kai vyriausy
bė pranešė, jog jis esąs ne
kaltas. Tuo tarpu paaiškė
jo, kad jis buvo pripažin
tas kaltu, tiktai jam nebu
vo iškelta byla.

Šią Košę turės išaiškinti 
parlamento specialiai komi
sijai tuo metu buvęs rinki

nių komisijos pirmininkas 
Joseph Gorman. Negeriau 
sekasi ir jau atleistam 
kitam buvusiam konserva
torių ministeriui Andre 
Bisonette, kuris šiuo metu 
yra teisiamas už sukčiavi
mą ir nelegalų pasipelny
mą. O pati naujų skandalų 
viršūnė, tai paties ministe 
rio pirmininko rezidencijos 
iš pagrindų pertvarkymo 
bei pagražinimo reikalai. 
Šiam tikslui Progresyviųjų 
Konservatorių partijos 
fondas paskyrė Mulroney 
virš 3UG,UUU dolerių pasko
lą, apie kurią pats min. 
pirmininkas taip pat 
oficialiai nepranešė vyriau
sybei. Betgi Mulroney ir 
konservatorių advokatai 
tuojau šoko aiškinti, kad 
tai nebuvusi panaši paskola, 
kaip atleistajam ministeriui 
Cotė, bet avansinis mokes

/nukelta į 2 psl............/

Paba.lt
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PRANEŠA ELTA:

PETRO GRAŽULIO TEISMAS LIETUVOJE _______
fteut e r i o age ntūra"(Maskva, sausio 26 d. ir Paryžius, 

sausio 27 d.) pranešė apie Petro GRAŽULIO teismą Mari 
jarnpolėje (Kapsuke), kuris turėjo įvykti sausio 26 d. Jį 
stebėti buvo susirinkę daugiau nei 200 žmonių, jų tarpe 
ir disidentų, atvykusių iš Maskvos ir Leningrado.. Prie 
teismo namų vyko demonstracija. Buvo iškelti plakatai: 
"Laisvės Lietuvai", "KGB, šalin rankas nuo Petro Gražu
lio", "Sovietiniai okupantai, lauk iš Lietuvos", "Laisvės 
Petrui Gražuliui". Milicija buvo sulaikiusi keturis demons' 
truotojus, kurių tarpe buvo Debeyanskaya iš Maskvos. 
Teismas neįvyko. Disidentai Maskvoje pareiškė, kad teis
mas oficialiai buvęs atidėtas dviem liudininkams netavy- 
kus. Teismas buvo atidėtas iki vasario 2 d., 10 vai. ryto. 
Susirinkę žmonės parašė atvirą pareiškimą Gorbačiovui, 
kaa jie nepasitrauks nuo teismo salės, kol nebus paleisti 
keturi suimti demonstrantai. Pareiškimą pasirašė 78 asme
nys. (Keturi suimtieji buvo paleisti po pietų). Tuomet 
daugiau negu du šimtai žmonių nuėjo į bažnyčią pasimels
ti. Buvo atvykę keturi kunigai: Antanas Gražulis, Jonas 
Boruta, Vytautas Prajaras ir dar vienas. Buvo dėkojama 
Viešpačiui už viską, ką jiems siunčia, prašė palaiminti 
Petro Gražulio auką ir sugrąžinti laisvę Lietuvai. Pasi
meldę žmonės išsiskirstė.

Petras Gražulis aktyviai pasireiškė per manifestaciją 
Maironiui pagerbti lapkričio 1 d. Kaune, kur jis pirma
sis pasakė kalbą. Taip pot paminėtina, kad . Gražulis (29 
metų amžiaus) lapkričio 20 d. buvo pašauktas atlikti pa
pildomą karinę prievolę, bet užuot paklausęs, jis lapkri
čio 18 d, Latvijos nepriklausomybės šventės proga, nuvy
ko į Rygą ir padėjo gėlių prie Latvijos laisvės paminklo.

Apie Gražulio teismą sausio mėn. 28 d. Europos spau
doje patalpintas ilgas Reuterio pranešimas "Lithuanian 
protestors stop trial of dissident", remiasi informacija ir 
iš Pabaltiečių Informacijos biuro Strasbourge.

RUOŠIMASIS VASARIO 16 MINĖJIMUI LIETUVOJE______
Demonstracijos metu ryšium su Petro Gražulio teismu 

Marijampolėj (Kapsuke) sausio mėn. 26 c. buvo aptartas 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 70-ties metų sukak
ties paminėjimas. Lietuvos katalikų aktyvistų, laisvės 
kovotojų paruoštas sekantis nutarimas:

Atsižvelgiant į tai, kad KGB rengiasi šį minėjimą 
trukdyti ir yra sutelkusi šimtus agentų, kurie neleis 
padei gėlių ant savanorių kapų, Basanavičiaus kapo ir 
ir kitur, ir kad del to galį įvykti susirėmimų, nutarta 
Lietuvos nepriklausoniybės sukaktį minėti tokiu būdu: 
Vasario 14 d. (sekmadienį) visose Lietuvos bažnyčiose 
po šv. Mišių žmonės eis keliais aplink bažnyčias mels
damiesi, kalbėdami rožančių, prašydami Lietuvai dva
sinio prisikėlimo, tautinės bei religinės laisvės, kad 
religija galėtų Lietuvoje nekliudomai klestėti ir ne
būtų persekiojama. Nutarta vasario mėnesį paskelbti 
maldos mėnesiu už Lietuvos tautinę ir religinę laisvę. 
Vasario 13 d. Šiluvoj po šv. Mišių tikintieji atgailos, 
procesijoje eis keliais nuo bažnyčios iki koplyčios, 
kalbėdami rožančių. Vasario 14 d. Kauno bazilikoje po 
šv. Mišių žmonės ant kelių eis aplink bažnyčią, padės 
gėlių prie Maironio kapo giedodami giesmes. Taip pat 
bus padėta gėlių ant vieno Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo signataro, palaidoto prie bazilikos, kapo. 
VASARIO 16 ei. Vilniuje, šv. Mikalojaus bašnyčioje po 

vakarinių pamaldų bus kalbamas rožančius, einami Kry
žiaus keliai, ir padedama gėlių prie šv. Kristoforo pamink
lo, kuris yra švetoriuje priešais Vilniaus kuriją. Šv. Kris
toforas yra VTniaus globėjas. Vasario 16 d. Kaune po šv. 
Mišių katedroje bus einami Kryžiaus keliai už Lietuvos 
laisvę. Ta pačia intencija Kryžiaus keliai bus einami Pa
nevėžio, Šiaulių ir kitų miestų bažnyčiose.

Šį nutarimą skelbia Lietuvos katalikų tkt.yvistų lais
vės kovotojai. Jie prašo visus žmones melstis už lietuviu

Nežinomojo Kareivio kapas Kaune Karo Muziejaus sodelyje, 
kurį okupantai nugriovė.

tautos dvasinį ir ypač moralinį jos atgimimą.
Visi lietuviai laisvajame pasaulyje raginami maldomis 

jungtis Vasario 13-16 dienomis su tikinčiaisiais Lietuvoje 
bei melstis su jais per visą vasario mėnesį - Maldos 
mėnesį - už Lietuvos tautinę ir religinę laisvę.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDA I
Iki šiol šis fondas išleido per 350,000 dolerių 

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

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

Tapkime žio fondo nariais ir aukokime jam! 
Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų 
mokesčių.

Testamentines ir kitas aukas siųsti:
Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor 

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

. lietuvybei išeivijoje!"

2 psl.

/....SAVAITINIAI (VYKIAI 
........... atkelta iš 1 psl./

GRAŽULIS REJECTS SOVIET MILITARY OATH
Open Letter Protests Soviet Occupation

Petras Gražulis was an active participant in the 
August 23 1987, demonstration in Vilnius to honor the 
victims of the Stalin-Hitler Pact, and in the November 
1 public manifestation in Kaunas, commemorating the 
125-th anniversary cf the birth of Lithuanian national 
bard, Maironis. He also took part in the commemoration 
of the Latvian Independence Day in Riga, on November 
18. His open letter was recently received in the West:

As the seventhieth anniversary of the Lithuanian 
independence draws nearer, I, Petras Gražulis, son of 
Antanas, voice my protest against the occupation of 
Lithuania, which was secretly sealed in 1939 by Molo
tov and Ribbentrop, the representatives of two predatory 
powers, Russia and Germany, which occupied the Baltic 
States in 1940. A detailed version of this protest is 
contained in the statement of September 8, addressed to 
the leaders of these powers and to the head of the 
U.N., of which I am co-signer. In protesting against the 
occupation, I renounce and declare as invalid the oath I 
gave while serving in the Soviet Army. I will go to 
military training, for which I have been called up, as a 
slave, as a son of an enslaved nation, who has no right 
to free self-determination. I categorically refuse:

1. To gc to Afganistan, because I consider this a 
predatory war;

2. To serve in Chernobyl, because the law provides 
that only volunteers go there.

Since I am a religious believer, I demand that during 
the military training I should be: provided with condi
tions which were unavailable during the two years of 
military service:

1. To go to Holy Mass on Saturdays and Sundays, 
and not be compelled to work;

2. To be given time for morning and evening pray
ers;

3. Not to be forbidden to use religious literature.
These are Church requirements, which I must follow. 

I invite all the people of good-will to show their solida
rity with me and to support me in my prayers.
Petras Gražulis, November, 1987, Sasnava.

tis. Žodynuose patikrinus 
tačiau "paskola" ir "avan-

PARYŽIUJE, PRANCŪZIJOJE sausio mėn.26 d. mirė meno istorijos profesorius JUR
GIS BALTRUŠAITIS. Palaidotas sausio 28 d. Mountrouge šeimos kapinėse, šalia savo 
tėvo Jurgio Baltrušaičio , kuris buvo įžymus poetas ir diplomatas.

QUEBECo PROVINCIJOJE GYVENANČIUS LIETUVIUS VASARIO 16-tosios proga 
sveikina Provincijos Kultūrinių Bendruomenių ir Imigracijos Ministerė Mme LOUISE 
ROBIC . Štai, to sveikinimo vertimas:

"Noriu mintyse susijungti su visais lietuviais, kurie šių metų vasario men. 16 d.mi
ni savo tėvynės nepriklausomybės šventę.

Aš linkiu, kad iškilmės, primenančios šią šventę .suteiktų frankofonams progą dau
giau susipažinti su jūsų bendruomene ir pritarti visų kilmių kvebekiečių geresniam sa - 
vitarpio supratimui.M

Kultūrinių Bendruomenių ir Imigracijos Ministerė 
Louise R o b i c

sas" (Loan, Advance) yra 
sinoniminės reikšmės žo
džiai. Tačiau min. pirm, 
išsisuko iš keblios padėties, 
kai 1988 m. vasario 7 d. 
parlamente perskaitė aukš
to valdžios pareigūno pa
reiškimą, kad pagal dabar 
galiojančius nuostatus, Mul 
roney avansinis partijos 
mokestis neturėjęs būti 
praneštas. Tas pats valdi
ninkas tačiau š.m. vasario 
5 d. tvirtino visai priešin
gai. Kaip ir kodėl jis pa
keitė taip staigiai savo 
nuomonę, dar aiškinamasi.

To mekesčio dalį, kuri 
buvo išleista asmeniškiems 
reikalams (kilimams, nau
jiems baldams ir t.t.), min. 
pirmininkas esąs jau atmo
kėjęs.

1984-85 metais ilgai ir 
plačiai buvo kalbama apie 
įvairius, labai jau praban
gius min. pirm, ir jo žmo
nos Milos padarytus rezi
dencijos pertvarkymus ir 
papuošimus, dėl kurių savo 
metu opozicijos atstovai 
yra parlamente protestavę. 
Protestavo opozicija tada 
ir prieš specialios raštinės 
įrengimą parlamento rū
muose Milai Mulroney. 
Tokios raštinės jokia Kana
dos min. pirmininko žmona 
nėra turėjusi.
WALLENBERG" AS 
TEBEGYVAS?

Montrealietis advokatas 
Irwin Cotler, neseniai 
buvojęs Maskvoje, teigia, 
kad jis turįs tikrų žinių 
apie švedų diplomatą Ra
oul Wallenberg'ą, kuris 
prieš 43 metus dingo sovie
tų kalėjimuose. Jis tebe
sąs gyvas. Jį matę kon
centracijos lagerių kaliniai 
1950, 1960 ir 1970-taisiais 
metais. Esą pagrindo tikė
ti, kad jis tebesąs gyvas 
ir šiandien. Sovietų įstai
gos tuo tarpu pranešė, Kad 
Wallenberg'as miręs 1947 
metais. Kokiomis aplinky
bėmis, sovietai nepaaiškino. 
Šis švedų diplomatas yra 
Išgelbėjęs gyvybę apie 
šimtui tūkstančių žmonių - 
daugiausia žyoų. kuriuos 
vokiečiai naciai buvo pasi
ryžę likviduoti.

dės Communautės 
culturelies et de 
l’lmmigration

Je desire m'unir en pensee a tous les 
Lithuaniens qui fėtent en ce 16 fevrier. 
la date marquant I’independance de 
leur pays.

Je souhaite que les manifestations 
qui rappelleront cet ėvenement soient 
une occasion pour la population fran
cophone d’etre sensibilisee a 1’apport 
de votre communautė et de favoriser le 
rapprochement entre les Quebecois de 
toutes origines.

La ministre des Communautės cul- 
turelles et de rimmigration.

Louise Robic

Quebec =«

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



LIETUVOS DIPLOMATINĖ IR KONSULIARINĖ TARNYBA

be

C. Surdokas
Atspaudas iš 1987 “Kario". Nr. 8 ir Nr. 9

/ Spausdiname ištraukas iš straipsnio apie mūsų diplo
matinę tarnybą, nes neperdaug apie ją turime progos 
sužinoti. Red./

..."Joks organizuotas vienetas negali egzistuoti
nuolatinės atramos į patirtį ar patirtimi paremtus įstaty
mus. Precedentai, kaip ir rašyti nuostatai, yra gyvenimo 
kelrodžiai. Jie padeaa spręsti painias gyvenimo proble
mas. Svetima aplinka, i._č‘ 
kelia baimę ir netikrumą, 
planus. Patirtis ir istorija 
parodo pavyzdžius, kurie 

1957 m. vasario 16 d.
tuvą min. St. LOZORAITIS 
matinė tarnyba, kaip vienintelis Lietuvą reprezentuojan
tis organas užsienyje, tęsia savo darbą. Diplomatiniai ir 
konsulariniai atstovai bei kiti tarnybos nariai savo dar
be vadovaujasi ne vien formaliu mandatu, kurį mes gavo
me iš nepriklausomos Lietuvos vyriausybės, bet taip pat 
ir tautos valia bei troškimu atgauti laisvę ir atstatyti 
suvereninę teisę demokratiškai nuspręsti, kokia bus valsty
binė ir socialinė krašto struktūra.

O Lietuvos generalinis konsulas Niujokre A. SIMUTIS 
straipsnio autoriui pareiškė: "Lietuvos diplomatinės ir 
konsularinės tarnybos išlikimas ir po 46-rių metų okupa
cijos yra istorinės reikšmės precedentas. Dedamos visos 
galimos pastangos Lietuvos užsienio tarnybos egzistenciją 
pratęsti galimai ilgesniam laikui, gal iki nepriklausomy - 
bės atgavimo. Lietuvos užsienio tarnyba ir šiuo metu yra 
vienintelė konkreti suvereninės Lietuvos valstybės dalelė 
tarptautinėje arenoje".

Mūsų, kaip ir visų kitų kraštų, diplomatinės misijos 
turi prisilaikyti tarptautinių Vienos konvencijos nuostatų 
ir krašto, kuriame atstovybė veikia, įstatymų, reguliuo
jančių užsienio misijų veiklą. JAV toks įstatymas vadi
nasi "The Foreign Missions Amendment Act", įsigaliojęs 
1983 m. lapkričio 22 d. su vėlesniais papildymais ir su 
Valstybe's Departamento administratyviniais patvarkymais 
Visos tais nuostatais teikiamos privilegijos ir reikalavi
mai Baltijos kraštų atstovams yra lygiai taikomi kaip ir 
visiems kitiems JAV reziduojantiems diplomatams.

Žvelgdami į dabartinę Lietuvos diplomatinę tarnybą,

nežinoma ir pavojinga situacija, 
temdo ateities žingsnius ir 

didina pasitikėjimo jausmą ir 
teikia vilties surasti išeitį, 

savo kalboje per radiją į Lie- 
pareiškė, kad Lietuvos diplo-

ir misiją, pažvelgdami i j4 išgeriau suprasime jos veiklą 
istorinės perspektyvos.

Lietuvos diplomatinė ir 
klausomos Lietuvos užsienio reikalų 
Lietuvos užėmimo metu rezidavusi draugingose valstybėse 
Paskutinės nepriklausomos Lietuvos vyriausybės jai buvo 
pavesta rūpintis Lietuvos interesais, t.y. informuoti pa
saulį apie Lietuvos okupacijos neteisėtumą ir lietuvių 
tautos norą būti laisva ir nepriklausoma valstybe, vykdy
ti visus kitus diplomatinius uždavinius. Buvusiam užsienio 
reikalų ministrui Stasiui Lozoraičiui buvo pavesta vado
vauti laisvajame pasaulyje esančiai diplomatinės tarnybos 
daliai.

Lietuvos okupacijos nepripažinimo klausimas nuo pat 
užsienio diplomatinės tarnybos veiklos pradžios buvo ir 
tebėra centriniu rūpesčiu ne tik pačios tarnybos, bet ir 
kitų Lietuvos laisvinimo veiksnių. Lietuvos diplomatijos 
šefas dr. Stasys BAČKIS, kalbėdamas per Amerikos balsą 
į Lietuvą šių metų (1987) Vasario 16-tosios proga, pareiš
kė, kad Lietuvos diplomatinė ir konsularinė tarnyba už
sienyje rėmė ir remia akciją, kad mūsų byla būtų gyva 
ir kad Vakarų pasaulis nepripažintų prievartinės Lietuvos 
inkorporacijos į Sovietų Sąjungą.

konsularinė tarnyba yra 
ministerijos

nepri- 
dalis,

..."Jungtinių Valstijų vyriausybės nusistatymas okupa
cijos nepripažinimo klausimu yra labai aiškus. Pradedant 
pirmuoju pareiškimu 1941) m. liepos 23 d. Jungtinių Ame
rikos Valstijų Valstybės sekretoriaus pareigas einančio 
Summer Walles ii po to kasmetiniai pakartojimai to 
paties nusistatymo rodo pastovią politiką - minėto Sum
mer Walles įrikiuotą į Jungtinių Valstijų principus. Jo pa
reiškime yra sakoma, kad Jungtinių Valstijų žmonės yra 
priešingi grobuoniškiems veiksmams, nežiūrint, ar jie yra 
įvykdyti panaudojant jėgą ar grasinant jėga. Jie taip pat 
yra priešingi bet kokiai intervencijos formai į kitų valsty
bių vidaus reikalus. "Jungtinės Valstijos visados laikysis 
šių principų, nes Amerikos žmonės yra įsitikinę, kad jei 
doktrina, iš kurios šie principai kyla, ir vėl netvarkys 
santykių tarp tautų, tai protinga, teisinga ir legali tvar
ka, kitaip sakant, patys moderniosios 
dai, negalės būti išsaugoti."

civilizacijos pagrin-

1988 m. ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ SLIDINĖJIMO
P I R M E N Y B Ė S

1988 m.SALFASS-gos Alpinistinės Slidinėjimo Pir- 
mėn.5 d., šeštadienį ,Lo- 

t o, Ont.(apie 40 mylių į 
Hwy 50

menybės įvyks 1988 m.KOVO 
retto Ski Resort, L o r e t 
šiaurę nuo Toronto). Važiuoti 
lio, nuo ten - sekti ženklus.

Varžybas vykdo TORONTO LSK
Varžybų pradžia - 11 vai.ryto.

9val r. iki 10:30 vai.r.
Pirmenybių programoje : slalomas ir didysis slalomas 
šiose klasėse: a) Vyrų A /Elite/, neribotas amžius, b) 
Vyrų B /17-44 m./, c) Jaunučių /žemiau 13 m./, d) Jau
nių /13-16 m.imtinai/, e) Vyrų veteranų /virš 44 m./, 
f) Moterų /virš 12 m./, g) Mergaičių /žemiau 13 m./. 
Esant pakankamai dalyvių, vyrų ir jaunučių klasės gali 
būti skaldomos

Amžiaus 
bų dieną.

Vyrų A /Elite/ klasė prityrusiems slidinėtojams, 
neapriboto amžiaus.

Dalyvavimas yra atviras visiems lietuviams slidinė
tojams, atlikusiems metinę 1988 m. ŠALFASS-gos narių 
registraciją.

Dalyvių registracija atliekama iki 1988 m.vasario 
27 d. pas pirmenybių vadovą RIMĄ KULIAVĄ,šiuo adre
su:
Mr.Rimas Kuliavas, 297 Kennedy Ave., TORONTO, Ont. 
M6P 3C4. Tel: (416)- 766-2996.

Reikalui esant, informacijas gali suteikti ir Audra 
DANAITYTĖ,tel: (416)-626-8994 .narnų ar (416)-252-4659 
darbo.

Smulkios informacijos pranešta visiems ŠALFASS- 
gos sporto klubams bei kai kuriems slidinėtojams. Suin
teresuotiems nepriklausomiems slidinėtojams patartina 
kreiptis į R.Kuliavą arba A.Danaitytę.

ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA

iki Loretto mieste-

JUNGTIS.
Registracija: nuo

į daugiau klasių, atsižvelgiant į amžių, 
klasifikacija - pagal dalyvio amžių varžy-

..."Pastaruoju metu buvo parašyta kelios studijos Lie
tuvos ir Pabaltijo pokarinę situaciją ir jų teisinį stovį lie
čiančiomis temomis. Jų tarpe ypač vertinga William J.H. 
Hough, III studija, kuri nuosekliai išdėsto išsivystymą 
tarptautinio įstatymo, draudžiančio užgrobimą teritorijos 
jėga. Jis mini visus kraštus, kurie atsisakė pripažinti 
Baltijos^ kraštų okupaciją ir nurodo, kuriuo būdu jie tą 
nepripažinimą pareiškė. (bus daugiau )

ARTĖJANČIŲ
Mississaugoje,

DIDŽIŲJŲ RENGINIŲ APTARIMAS 
Ont. Dalis posėdyje dalyvavusių .

iš
kairės: IV-tojo Kultūros Kongreso Informacijos - 
Programos koordinatorius iš JAV - Pranas Joga; 
"Tėviškės Žiburių" redaktorius dr. prel. Pranas Ga.i-. 
dą , Kongrese skaitysiąs įvadinę paskaitą; VlII-tojo 
Laisvojo Pasaulio Lietuvių Tautinių Šokių šventės 
renginio vicepirm. Genovaitė Breichrnanienė; spau
dos bendradarbis, šokių komiteto narys - Kazys 
Mileris ir KLB Kultūrinių Reikalų pirmininkė Rasą 
Lukoševičiūtė-Kurienė.

Kultūros Kongreso Informacijos - 
- Pranas Joga;

Nuotrauka St. Varankos.

Kai tarp vietinių maišosi 
sovietiniai...

Kažkada Hollywood'as buvo pagaminęs reto kvailumo 
filmą, susilaukusį didelio pasisekimo vien dėl savo pavadi
nimo: "Russians are coming, Russians are coming". Tuo 
buvo šaipomasi iš tada amerikiečius apvaldžiusios baimės, 
kad įsistiprinę Amerikos pašonėj, rusai gali bet kuriuo 
metu prabilti "katiušų" burna. Filmo gamintojai stengėsi 
parodyti rusus, kaip taiką mylinčius, sklandaus sambūvio 
trokštančius, padarus.

Neseniai, 1984 m. vienas rusas - Cyrille Henkine - 
parašė knygą, kurios pavadinimas atsišaukia tai amerikie
čių komedijėlei: "Les Russes sont arrives". Atseit -'*Rus- 
kiai jau čia". Žinoma, šis veikalas praėjo nepastebėtas 
ir, suprantama, kodėl. Jame anaiptol nemėginama šaipy 
tis iš sovietinės agresijos grėsmės, bet priešingai - sta
tistiniais duomenimis bandoma įrodyti, kad po masinės 
emigracijos priedanga, sovietų valdžia vykdanti plataus 
masto šnipinėjimo akciją bei kitus Vakarų pasaulio desta- 
bilizaciją ruošiančius veiksmus. Autoriaus nuomone, ši 
infiltracija primenanti caro Ochranos plačiai naudotą 
kadaise taktiką, bet eama ir šio to naujo, kaip pav., 
spekuliacija deimantais, sovietinės mafijos sukūrimas, ir 
1.1. Žodžiu, knygoj nemažai sensacingų dalykų, kurių 
tikroviškumu nelengva patikėti.

Kur kas paprasčiau naujųjų rusų emigrantų padėtį, 
vargus bei rūpesčius atskleidžia kita knyga, vaizduojanti 
jų veiklą New Yorke, pavadinta "From Moscow to Main 
Street". Among the Russian emigres (1984 m.), parašyta 
Victor Ripp'o. Ne vien jos dėka savotiškoje šviesoje 
nušvinta "Homo sovieticus" profilis, bet daug kas joje 
prisimena mūsų pačių išeivių bangos kūrimosi šiam konti
nente vargelius. Bent parodo juos skirtingoj perspektyvoj. 
Sugriauna taip pat eilę mitų, susitvėrusių per ilgą laiką 
amerikiečių spaudos įtakoj. Taip, sakysim, paprastai Vaka
riečių spauda yra linkusi tvirtinti, kad sovietiniai žmonės 
gatavi bet ką atiduoti, kad tik patektų į Ameriką, į Lais
vės šalį, o čia atvykę, netveria džiaugsmu. Victor Ripp'- 
as, apklausinėdamas naujuosius emigrantus, ' anaiptol ne
aptiko tokio susižavėjimo. Veikiau priešingai, buvo nuste
bintas jų laikysenos šaltumu. Jo manymu, gal būt geriau
siai tą santykį su naująja tėvyne išsako šis anekdotas:

Metų metais Rabinovičius kuldena kasdien į vizų 
biurą, niurnėdamas, kodėl sovietų valdžia neleidžia jam 
išvažiuoti užsienin. Amerika yra jo svajone, lūkesčių 
lūkesčiu. Galop jis gauna tą leidimą ir, džiūgaudamas, 
iškeliauja.

UŽ metų jis vėl stovi eilutėj Maskvos vizų biure ir 
prašo naujo leidimo. Viršininkas jam ir sako: "Ei, tu 
Rabinovičiau, iš kur tu išsirovei, juk daviau tau vizą?!" 
O Rabinovičius jam į tai: "Tut govno, tam govno! - nu 
doroga!" (Čia šūdas, ten šūdas, bet va, miela pakeliauti).

Šis nusivylimas Amerika jaučiamas labai dažnai, kal
bantis su trečiosios emigrantų bangos atstovais. Retas 
kuris jų atmeta Ameriką be jokių ceremonijų. Daugumas 
žiūri į ją šaltai ir blausiai, kaip kad žiūri vyras į moterį, 
kurią jis pagaliau po didelio vargo, ilgamečių pastangų, 
1988. II. 11

suvedžiojo. Kurį laiką jie laikysis krūvoj,bet tai ir viskas. 
I

Dalinai nusivylimą Amerika iššaukia paprasčiausi nesu
sipratimai. Vienas pašnekovų davė tokį pavyzdį. "Kai 
amerikiečiai siunčia savo vaikus į mokyklą apsiskarmala- 
vusius džinsuose, tie džinsai tai joks vaikymasis mados; 
tai vien purvinos kelnės. Tuo tarpu mes, emigrantai, 
švaistom pinigus pirkdami vaikams prašmatnius rūbelius, 
kad jiems nebūtų gėda prieš klasės draugus. Ne Amerika 
kalta dėl visų tų nesusipratimų, o mes patys. Mes^ per 
daug tikėjomės. Mes įsivaizdavom Ameriką, kaip nuoširdų 
išprususių žmonių šalį, kurioj kiekvienas asmuo sugeba 
atverti savo sielą keliais žodžiais pirmam sutiktam sugė
rovui, bonkos bičiuliui ("sobutilnik").-"

Jis pridėjo: "Man gėda prisipažinti, bet tai tiesa. Kai 
Rusija įsibrovė Čekoslovakijon 1968 metais, aš ir mano 
draugai pasibaisėjom ir pajutom gėdą būti rusais, bet 
tame jausmų kratinyje buvo ir tvinksnis išdidumo- "Tu 
tik pažiūrėk, žmogau, ką Motinėlė Rusija išgali, jei tik 
užsimano"...

Knygos autorius pabrėžia tą tautinės savigarbos bruo
žą naujųjų ateivių tarpe. Jo manymu, rusas niekad pilnai 
nenutausta, nesuamerikonėja, nors dauguma tampa rusais 
- amerikonais ir tas brūkšnys tarp tų žodžių pažymi jų 
dvikultūriškumą. Net ir pats žymiausias iš jų - Vladimi
ras Nabokov'as yra kartą prasitaręs: "Aš esu amerikietis 
visu trečdaliu, pažodine prasme, kadangi aš priaugau 80 
svarų nuo to laiko, kai atvykau į šį kraštą".

Amerika yra puiki vietelė kurtis trečiosios ateivių 
bangos žmonėms, bet retas kuris jų bučiavo žemelę, 
įkėlęs koją šian kontinentan. Kiek jis bejaustų šiai savo 
naujai tėvynei prieraišumo, toji meilė yra ribota. Dalinai 
todėl, kad Amerika pasikeitė, prarasdama pirmykštį savo 
Mekos švytesį, dalinai todėl, kad gyvenimas Rusijoj, nors 
iki šiolei prastas, nebėra nebepakeliamas. Šie ateiviai 
taikstosi gyventi kolonijėlėm ir išsilaikyti, semdamiesi 
stiprybės iš savo sovietinių tradicijų, kaip kad žiemojan- 
tys lokiai išsilaiko akumuliuotos energijos dėka. Stebėti
nai didelis nuošimtis tų emigrantų neskuba įsilieti įjuos 
supančią civilizaciją, asimiliuodamiesi Amerikos masėje.

Pastebėję tokį polinkį delsti, senieji emigrantai priėjo 
išvados, kad naujieji atvykėliai nepakankamai dėkingi 
Amerikai už tai, kad jinai išgelbėjusi juos iš gyvenimo 
po komunistų letena. "NOVOE SLOVO" vedamieji yra 
barę naujuosius ateivius už jų kultūrinį užsivėrimą sava
me kiaute, už letargiją, už egoizmą - ir tie priekaištai 
juo labiau rėžia ausį savo tonu, kas parodo, kad žmonės 
nepakenčia fakto, jog naujosios emigrantų bangos žmonės 
susilaukia iš valdžios visokiausios paramos, kokios Ameri
ka nesiteikė duoti jiems, pirmiesiems emigrantams, kai 
jie buv pasiekę šios žemės krantus.

Trečios bangos žmonės atšauna kaltintojams, kad jie 
atsilikę nuo gyvenimo. "Novy Americanec" skelbia kaipo 
pavyzdį, kad senieji emigrantai net nėra pajėgus suprasti 
naujųjų ateivių kalbos, taip jinai pasikeitus.Mat jų žodynas, 
prikamšaliotas žargono žodžių, kuriuos jie parsivežė, 
būdami kaliniais iš mirties stovyklų, juos paleidus po 
Stalino mirties.

Kai knygos autorius aplankė NOVOE SLOVO redakto
rių Andrei Sedych, patys pirmieji to žmogaus žodžiai 
buvo: "Mane tiesiog stebina iki kokio laispnio yra suvul- 
garėjusi kalba trečiosios emigracijos bangos lūpose! Tai 
ne rusų dvasios, kaip kad aš ją įsivaizduoju, kalba. Gal 
būt taip yra todėl, kad jie kur kas didesni materialistai, 
ir kur kas ambicingesni už mus.’f

"Niekur skonio nuosmukis" - tęsė jis,-*'nėra taip aki
vaizdus, kaip kalbos srityje. Savaime aišku, kalba privalo 
turėti savo kaitą. Rusų kalba yra atsilaikiusi prieš viso
kių skolinių iš vokiečių, anglų, prancūzų kalbų antplū
džius. Tos rūšies dalykai įveikiami. Bet mums, senosios 
kartos žmonėms, sunku susitaikinti su neįtikimu storžie
viškumu , įsibrovusiu kalbon kacetinio žargono pavidalu. 
Jis visiškai nereikalingas su visom "matj"...

A. Sedycnui užkliūva taip pat ir naujųjų emigrantų 
literatūrc>s brutalumas. "Nėra abejonių, kad galima psicho
logiškai išsiaiškint naujosios emigrantų bangos literatūrą. 
Tie rašytojai staiga pasijuto ištrūkę iš cenzūros, kuri 
juos kamavo metų metais, varžtų ir todėl šokosi dairytis, 
kaip išnaudoti tą laisvę. Liūdna tačiau pripažinti, kad jie 
nieko gudresnio neišgalvojo, kaip tuos "matj!" Yra vienas 
rašytojas, jo pavardės neįstengiu ištarti, kuris neseniai 
atspausdino novelę, kurioj aprašomas šlykščiausias, koks 
tik gali būti, poelgis. Tai žmogus, nusivarvinąs ant miru
sios motinos, pašarvotos karste. Štai ką jie vadina laisve!’ 

"Trečiosios bangos rašytojai skundžiasi, kad senoji 
karta jų neskaitanti, kad jie negalį čionai pragyventi iš 
rašytojo amato. Kai kurie iš jų yra, savaime supranta
ma, įpratę į prabangą, kurią turėjo, priklausydami Sov. 
Sąjungos Rašytojų sąjungai. Žinot ką? - tęsė Sedych, - 
jie turėtų suprasti, kad mes esam išprususio skonio 
žmonės ir kad dėl jų ncskaitymo, niekuo dėta nei pirmo
ji, nei antroji emigrantų banga. Mums paprasčiausiai, 
nereikia tų "matj", "matj"!

Šis pabėgusių nusikaltėlių literatūrinių bankrotų ir 
sovietinių patriotų sambūris mėgina kiekvienam laikraščio 
numeryje mokyti NGVOE SLOVO redaktorių, kaip tvarkyt 
savo laikraštį."

"AŠ išdirbau emigrantų spaudoj šešiasdešimt metų... 
Ar tokia būtų likimo valia, kad man dabar reikėtų pata
rimų iš buvusio kalėjimo sargo, kuris praleido savo gyve
nimą dabodamas kalinius iš sargybos bokšto?

Tenka pripažinti, kad naujosios išeivių bangos atsto
vas aiškina savųjų rašytojų pomėgį vartoti keiksmažodi- 
nes lytis su "matj",(kuriuo piktinasi Sedych) šitaip: "Fak
tiškai keiktis "po materi" Sov. Sąjungoj yra savotiško 
politinio protesto forma... Tai kalba, kuria priešinamasi 
oficialiajam sovietiniam žargonui, jų "langue de bois" 
kaip jie vadina prancūziškai. Galbūt tai menkas ginklas, 
bet šiandien Sovietijoj "tuo dūri, kuo turi".

Žodžiu, nesantarvė tarp dviejų kartų yr neužginčijama. 
Jinai pasireiškianti, autoriaus nuomone, net menkiausiuo
se dalykuose. Taip, sakysim, pasisakydamas apie savo 
jjauseną naujame krašte, vienas asmuo pareiškė, "Aš jau
čiuos kur kas saugiau Manhattan'o gatvėj, negu Lenin
grade. Bet ar tai todėl, kad čia mažiau pavojų? Ar to
dėl, kad aš neišmanau ir jų nepastebiu?" (bus daugiau ) 
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LAISVĖS RYTAS

Stasys Yla
1988 m. švenčiame 7U metų nuo Lietuvos nepriklau

somybės paskelbimo 1918 m. Ji buvo paskelbta Pirmam 
pasauliniam karui dar nepasibaigus. Kad Lietuva liktų 
laisva, buvo sudaryta Lietuvos kariuomenė, kuri kovojo 
su vokiečiais, lenkais ir bolševikais. Čia yra tikri prisi
minimai iš tų laikų, kai autorius buvo mažas berniukas. 
Gal ir tavo senelis ar močiutė ką nors prisimena. Papra
šyk, kad papasakotų.

Tai buvo prieš daug metų. Tada buvau mažas ir nieko 
nežinojau nei apie kareivius, nei apie karą. Mes gyvenom 
kaime. Apie avis, vištas, karves aš jau galėjau aaug ką 
pasakyti. Bet apie kareivius - nieko. Mano pasaulis buvo 
toks didelis, kaip mūsų ūkis.

Vieną dieną kažkas sušuko:
- Ateina, jau ateina!
Visi išbėgo į lauką. Sustojo, žiūrėjo ir tylėjo.
- Kas ateina, mama? - paklausiau.
Ji pakėlė mane ant rankų ir pirštu parodė:
- Matai, kiek daug!
- Avys. Jos rudos, - pasakiau.
Gal iš taip toli jie ir atrodė, kaip avių banda. O gal 

tik man taip pasirodė, nes buvau mažas.
- Kareiviai, - išgirdau žmones kalbant. Netrukus aš 

juos pamačiau visai arti.
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Vienas būrys sustojo mūsų sodybos pievelėje. Pasidėjo 
šautuvus, susikrovė kuprines ir sugulė ilsėtis.

- Matyt, iš toli atkeliavo. Pavargo, - pratarė mama.
Kiti kareivių būriai vis dar ėjo ir ėjo. Jie sustojo 

mūsų kaimynų sodybose. O vieną dieną pamačiau dar 
kitą man nematytą dalyką.

— Žiūrėk, žiūrėk! Kas ten? - parodė mano brolis Da
rius. - Rieda vežimas be arklio.

- Vežimas be arklio! - atbėgau ir aš pasižiūrėti. Veži
me sėdėjo kareiviai.

- Tai ne kareiviai, o karininkai. Gal generolai! - 
aiškino vyriausias brolis Jurgis. Jis lankė mokyklą ir 
daugiau žinojo. Bet ir jis negalėjo mums išaiškinti, kaip 
tas vežimas važiuoja be arklio.

- Tamobilis! - kiek pagalvojęs, pasakė Jurgis.
Keistas vežimas. Keistas vardas, - pasakiau pats sau 

labai tyliai. Nedrįsau daugiau nė klausti. Tik klausiaus, 
ką kiti sako. Išgirdau ir kareivius kalbant, bet nieko 
nesupratau.

- Rusai! - suraukė nosį Jurgis. - Ūkininkai sako, kad 
jie čia darys pratimus, kaip kariauti. Manevrai, ha!

Praėjo metai. Žmonės jau kalbėjo:
— Rusai mušasi su vokiečiais. Prie sienos...
Tada buvau jau didesnis ir gudresnis. Buvau matęs 

kareivius ir vežimą be arklio. Bet vis vien mačiau, kad 
dar ne viską suprantu.

- Prie kokios sienos jie mušasi? Ir kodėl? - skubėjau 
paklausti.

-.Rusai peržengė vokiečių sieną. Už tai mušasi, - 
aiškino vyresnieji.

Vieną dieną išgirdau:
- Vokiečiai sumušė rusus, ir šie bėga atgal. Bus blo

gai. Karas palies ir mus.
- Kur slėpsimės? - klausė mama. Ji liepė Jurgiui ir 

Dariui pradėti kasti slėptuvę sode. Tėvelio nebuvo. Jis 
mirė tais metais, kai kareiviai darė tuos manevrus mūsų 
kaime. Apie tai dar buvo sunku kalbėti.

Slėptuvę apdengė lentomis, užpylė žemėm. O paskui 
užklojo velėna, kad atrodytų, lyg žolė ten auga. Visai 
nebuvo matyti skylės, per kurią galima buvo įeiti.

Man patiko landžioti pro tą skylę vidun ir vėl į lauką, 
Slėptuvėje po žeme buvo tamsu ir vėsu. Bet vieną dieną 
mama liepė nešti patalus ir maistą. į slėptuvę sulipom 
ne žaidimui, o iš tikrųjų slėptis.

- Girdit, kaip dunda armotos. Artėja. Šiąnakt visi 
eisim ten, - pasakė mama ir parodė į sodą.

Vakare visi sėdėjom tylūs, susiglaudę. Viena žvakutė 
spinksėjo slėptuvėje. Klausėmės, ar išgirsim armotas. Bet 
ne. Jokio dundesio. Visur tylu, tylu. Paskui ir mes užmi
gom. Nežinau, ką sapnavau.

Staiga visi išbudom. Buvo ankstyvas rytas. Lauke 
dundėjo ir tratėjo.

- Vaikai, nekiškit galvas iš slėptuvės. Dar kulka pa
taikys, - griežtai pasakė mama. Ji mums visiems padali
no po gabalėlį duonos. Kai nutilo dundesys, pati išėjo 
apžiūrėti namų ir gyvulių. Kartais pasiųsdavo brolį Jurgį. 
Po kelių dienų ir mums mažesniems leido po sodą pa
lakstyti. Kaip buvo gera lauke!

Ir antrą ir trečią naktį nakvojom slėptuvėj. Ryte 
mama išėjo ir išgirdom kažką šaukiant. Išlindom ir mes. 
Skubėjom pamatyti, kas ten yra.

- Kinder, Kinder! - šaukė vyrai, žaliai apsirengę . Jų 
buvo keletas mūsų kieme. Ant galvos jie nešiojo aukštą 
kepurę su smaila viršūnėle. Kepurė nebuvo medžiaginė, 
kaip kitų. Ji žvilgėjo saulėje.

- Čia vokiečiai, - pasakė Jurgis. Aš jų bijojau, nes 
jie atrodė labai dideli. Didesni už mūsų kaimo vyrus.

Vokiečiai paprašė kiaušinių ir lašinių. Mama jiems 
davė, išeidami jie pasakė:

- Galit nebeiti į slėptuvę!
Mes nebėjom. Vokiečiai ateidavo ir išeidavo. Jie vis 

mušėsi su rusais. Bet dabar jau rusų žemėje.
Mušėmės ir mes, berniokai. Darėmės šautuvėlius, lan

kus ir ietis. Susimetėm į būrius. Vienas būrys - rusai, o 
antras - vokiečiai. Ir pyškinom vieni į kitus.Žemių grums
tai buvo mūsų granatos. Kartais jos "sprogdavo" po kojo
mis, o kartais pataikydavo tiesiai į kaktą.

Pradėjau lankyti mokyklą. Tada po pamokų, kariavo
me su kito kaimo vaikais. Visur kalbos ėjo apie karą.

- Gera būti kareiviu. Gerai, kad jų daug, - pagalvojau. 
- Bet kam jie turi muštis? AŠ nenoriu taip muštis. Ne. 
Nebūsiu kareiviu. Žaidimas kas kita. Pagaliais šaudyti ir 
grumstais mėtytis - nieko. Niekas nemiršta. O tėvelis 
mirė...

Besimušdmi pavargo ir vokiečiai, ir rusai. Paskui 
sužinojome, kad rusai sukilo ir pasidalino į baltuosius ir 
raudonuosius. Taip žmonės juos vadino. Raudonieji tai 
bolševikai-komunistai. Jie laimėjo prieš baltuosius ir 
paskui atėjo su vokiečiais muštis. Vokiečiai traukėsi.

Vieną dieną į sodybą atžygiavo būrys raudonųjų.

Bet jie visai ne raudoni! - stebėjausi. Mes vaikai visi 
išbėgome pasižiūrėti į jų veidus. Jie buvo labai suvargę, 
prastai apsirengę. Jų uniforma pilka - kaip žemė. Vienas 
kitas ant kepures turėjo raudoną žvaigždę, o ant ranko
vės - raudoną raištį. Tai ir visas jų raudonumas!

Mes jų bijojom. Visi jų bijojo. Veidai buvo rūstūs, o 
ant šautuvų užsmeigti ilgi, smaili virbalai. Rodos, ims ir 
nusmeigs tave. Laimei, jie ne mūsų kaime apsistojo, bet 
kitame. Pas mus ateidavo arklių ir maisto.

- Visus arklius atima! Slėpkit arklius! - vieną rytą iš
girdom.

- Imkit arklius ir jokit į mišką, - liepė mama. - 
Pasiųsiu mergaitę, kai bus ramu.

Mes vis trys broliai čiupom po arklį ir išlėkėm, išbu- 
vom visą dieną miške. Sulaukėm vakaro, ir tik vėlai 
gavom žinią, kad galim grįžti namo.

Tada aš jau buvau vienuolikos metų, bet dar nežino
jau, kad Lietuva paskelbė savo nepriklausomybę. Nebuvo 
radijo nei televizijos. O laikraščių spausdinti neleido 
vokiečiai. Iš kur sužinosi?

- Komunistai nenori nepriklausomos Lietuvos, - man 
pasakojo brolis Jurgis, kuris daug kalbėjosi su mūsų kaimo 
vyrais. - Lietuviai kariaus. Nepasiduos.

Aš džiaugiausi. Pamatysiu ir lietuvius kareivius. Jau 
daug, daug kareivių buvau matęs. Tik lietuviškai kalban
čių dar ne.

iš mūsų kaimo išėjo keletas jaunų vyrų. Niekas negalė
jo pasakyti, kur jie dingo.

Vieną gegužės mėnesio rytą išgirdom, kad kažkur toli 
trata šautuvai. į mūsų namus įpuolė berniukas su žinia:

- Lietuvos kareiviai ateina! Lietuviai muša bolševikus.
Visi sukilom. Keliu jojo du žvalgai. Prajodami pasi

sveikino:
- Labą rytą! Ar bolševikų pas jus nėra?
- Pas mus ir nebuvo. Sekančiame kaime apsistojo.
Grįžom į vidų. Mama ruošė pusryčius, ir mes ramiai 

valgėm. Džiaugėmės pirmą kartą pamatę lietuvius karius. 
Ir dar raitus!

- Bet kodėl tiek maža? Tik du, - nusiminiau aš, prisi
minęs didelius rusų ir vokiečių būrius.

- Bus daugiau, - pasakė brolis.
- Didelė kuopa praeina pro mūsų kaimą. Šimtas ar 

daugiau! - sušuko Darius.
- Jie dainuoja lietuviškai! - sušukau.
- Tai mūsų vyrų dainos, - šluostėsi ašaras mama.
- Ar jie nesustos pas mus? - norėjau žinoti.
Nesustojo. Žygiavo tiesiai per laukus į plento pusę. 

Tuo dideliu keliu, atsiminiau, atėjo rusai. Dabar juo bėgo 
raudonieji. Lietuviai kariai norėjo užkirsti jiems kelią.

Man buvo gaila, kad esu mažas. Pasižiūrėjau į Jurgį.
- Kodėl tu neišbėgai į kareivius?
- išeičiau dabar. Bet kas padės mamai? Tu dar per 

mažas mane pakeisti prie arklių ir arklo.
Aš nutilau ir galvojau: "Kai užaugsiu, būsiu Lietuvos 

kareiviu!"
Kol užaugau, karas pasibaigė. Lietuva buvo laisva ir 

nepriklausoma. Norėjau toliau mokytis ir būti kunigu. 
Jaučiau, kad Dievas mane šaukia būti kitokiu kariu - 
žodžiu kovoti dėl Dievo ir Tėvynės.

MIELA AUSTE,

Kaip malonu sužinoti, 
Jog skaityti tu jau mokais'. 
Turbūt didelė esi, 
Paskaityti jau gali.

Daug garsų sudaro žodį. 
O raidė - juk garsą piešia. 
Ar meška bus be akies ? 
Kaip bus žodis - be raidės?

Kiekviena raidė svarbi, 
Jei lietuviškai kalbi’. 
Atsargiai visas ištarus, 
Žiū - gi žodis puikus gavos!

Su meile, 
Gyte.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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(ii SKAUDOS OKUPUOTOJE LIBTUVOJE IR ifelYUOJR)

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA

Kepurėlė po restauracijos. Restauravo 
Bronė Rinkevičiūtė

H
’vW*' ’
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Choreografijos I-ją pre
miją gavo Tamara Kaliba- 
taitė ir Algirdas Klova už 
šokį"Rolenderis", II-ją- Da
nutė Radvilavičienė ir Po
vilas Budginas už šokį "Se
novinis spacierius"(kodėl 
ne "pasivaikščiojimas" ar 
"vaikštynės"?), III-ją- Ta
mara Kalibataitė ir Felik
sas Bajoras už šokį "Jurgi- 
nėlis".
PUNTUKO BROLIAI

Neseniai sužinota, kad 
Kelmės rajone, Vileikių kai
me, melioratoriai, dirbdami 
buldozeriu, užkliuvo už di-

j'delio akmens ir jį atkasė, 
r’ Jis yra 7,2 metro ilgio,

6,8 metro pločio. Jo storu
mas dar nežinomas. Jis 
ilgą laiką tūnojo po žeme, 
nes paprastu plūgu 
nebuvo

Šiam 
duotas 
nes jis 
Petro Jasulaičio sodybos.

Kitas, jau "praaugęs" 
Puntuką savo dydžiu,akmuo 
randasi Barstyčių km..Skuo
do apylinkėse. Taigi,Puntu
kas turi du "brolius".

reikėdavo lai- 
tiesiai. TodėlX—XI a. kepurėlė, rasta Žąsino kapiny

ne, Šilalės raj.

RESTAURUOTA 
X-XI a.MERGAITĖS 
KEPURAITĖ

Tyrinėjant Šilalės rajone 
Žąsino kapinyną, buvo su
rasta X-XI a. moters kape 
kepuraitė, padaryta iš žal
varinių žiedelių eilučių. 
Ji buvo apvali, į viršų 
smailėjanti, papuošta klevo 
sėklų formos kabučiais.

Dailės muziejinių verty
bių restauravimo centro 
darbuotojai atsekė kepurai
tės pynimo techniką, nors 
pynimo medžiagos buvo 
sudūlėjusios. Iš sutrūnėjusių 
dilgėlinių pluoštų virvučių, 
apsitraukusių vario chlori
dais, pavyko atsekti pynima,. 
Kaip ir senovėje, buvo pa
naudoti sukti lininiai siūlai, 
iš kurių keturių siūlų buvo 
nuvytos dvi ilgos virvutės, 
o trečioji iš trijų, augali
niais dažais dažytų siūlų. 
Ant dviejų storesnių virvu
čių buvo veriamos žalvari
nės grandinėlės, tarp jų 
eilių dedama plonesnė vir
vutė ir visos trys dar per
siuvamos suktu lininiu siūlu. 
Taip iš gautų pinučių,ant 
pagamintos formos buvo 
tęsiamas išgaubtos kepurė
lės atstatymas. Užbaigus, 
kepuraitė atiduota Lietuvos 
istorijos ir etnografijos 
muziejui.

Tokių kepuraičių senuo
siuose 
rasta 
mano, kad 
tęs dėvėjo 
gaitės, nes 
dama daug 
puraitės nebuvo labai pato
gios, nes buvo gana sun- 
************** 
VĖSINTUVAS
(Šių dienų pasaka)

Karštis ir prakaitas ėjo 
Lauke temperatūra buvo virš šimto laipsnių, 
žmonės ir lekavo šunes, iškišę liežuvius.

Petras Maželis prakaitavo malūne transporto skyriuje. 
Jo parejga buvo iš atvežtų sunkvežimių perkelti maišus 
su atvežtais grūdais į slenkantį aukštyn tiltelį. Ten grū
dai buvo leidžiami iš viršaus į girnas ir apačioje vėl 
pakraunami į kitus sunkvežimius, kurie miltus važdavo į 
pakavimo skyrių. Čia jie buvo supilstomi į gražius mai
šelius po 10 kilogramų, ant kurių buvo užrašyta "Robin 
Hood" - garsus vardas visame pasaulyje.

Reiškia, malūnas buvo aukštame technikiškame stovyje 
Ir Petras - vienas tos techniškos mašinos ratelis. Jis 
atliko savo pareigas, jei norėjo valgyti duoną, ir niekas 
jo neklausė, ar jam karšta, ar šalta. Atsisakius dirbti, į 
jo vietą jau taisėsi keletas alkanų burnų.

Žemaitijos kapuose 
keletas. Tyrinėtojai 

tokias kepurai- 
kilmingos mer- 
jų kapuose ran- 
papuošalų. Ke-

kios ir galvą 
kyti labai 
tikriausiai, jos būdavo dėvi
mos tik iškilmingomis pro
gomis ir,spindėdamos 
spalva,atrodė labai 
niai.
/Iš "Kultūros Barų", 
Bronę Rinkevičiūtę/.
PASKIRTOS KASMETINĖS 
PREMIJOS UŽ KŪRINIUS 
MENO SAVIVEIKLAI

B.Dauguviečio I-oji pre
mija už pjeses teko Graži
nai Mareckaitei (dvi pjesės 
"Eglės namai" ir "Salve"); 
II-oji- Juozui Erlickui už 
"Blinkuva" ir "Kolumbo 
gimtadienis".
S.Šimkaus I-oji premija 

paskirta kompozitoriui Jo
nui Tamulioniui 
Vytautui Bložei 
mišriam chorui 
kupolėlio", II-oji- 
Andrejevui ir Stasiui Žlibi
nu! už dainą mišriam cho
rui ir fortepijonui "Žiemos 
motyvais", III-oji - Mindau
gui Urbaičiui už dainą vyrų 
chorui "Kas?"- žodžiai Mai
ronio.
J.Švedo I-oji premija- 

kompozitoriui Anatolijui 
Lapinskui už pjesę liaudies 
instrumentų orkestrui "Šal
tinis", II-oji- Leonui Povi
laičiui už pjesę liaudies 
instrumentų orkestrui "Ka- 
dagėlis", III-oji- Faustui 
Latėnui už pjesę Liaudies 
instrumentų ansambliui 
"Lietus".

Trys premijos paskirtos 
liaudies meistrams: Moni
kai Kriukelienei už tauti
nius drabužius, Alfonsui 
Skiesgilai už medžio skulp

tūras, Albinai Žiusnytei 
už karpinius ir tapybos dar
bus.

ir poetui 
už dainą 
"Kupolio 

Juliui

per viršugalvius. Ir ne juokai.
Prakaitavo

•r

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

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

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

ARBA SKAMBINK MUMS:

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

8 vai. vakare.

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

1988. II. 11

aukso 
puoš-

pasiektas.
Puntuko 

Kriaučiaus 
rastas prie

ariant,

broliui 
vardas, 
siuvėjo

KReM
VE/dRoD2/M

The Ač’h- York 7ioivy.

Jo žmona Marytė prakaitavo malūno restorano valgyk 
loję. Nors ir čia burzgė keletas ventiliatorių, tačiau jie 
oro neatvėsino, nes viename kampe kunkuliavo didžiulis 
katilas su verdamais makaronais, kitame - dešros su 
kumpiais. Dar Kitame kampe virėjas pasipuošęs aukšta 
kepure, kepė pizą.

Visi turėjo savo pareigas ir nesiskundė karščiu, nors jų 
veidais tekėjo upeliai prakaito. Marytė ir Petras jau 
daug metų čia prakaitavo. Ir už savo prakaitą gavo ne
maža pinigo, tačiau vos galą su galu suvedė.

Šeimos kasininkas buvo Petras, tačiau jis tetvarkė tik 
savo gaunamus iš malūno pinigus, iš jų turėjo sumokėti 
visas 
sulig žmonos patiektu sąrašu. Marytė savo uždarbį išleis
davo, 
Argi ji galėjoapsileisti kitoms moterims ir kas sekmadie
nį bažnyčioje ar renginyje nepasirodyti su nauja, paskuti
nės mados suknele, o žiemą su nauju paltu?

- Tegu puošiasi, - sakydavo Petras, - juk ji dar jauna 
moteris.

Ji mokėjo pasirinkti sukneles ir tuo pasididžiuoti, bet 
kartą ir ji apsiriko. Nusipirko gražią, jai tinkančią, žalios 
spalvos suknelę. Žinoma, už ją sumokėdama gražius pini
gus. q

Bus tinkama pavasario koncertui, juk atvažiuoja 
choras net iš Australijos.

Tačiau vos tik jai su Petru įėjus į rūbinę, pro salės 
praviras duris pamatė Rimienę su tokia pat žalia suknele. 
O pardavėja sakė, kad jų kompanija teišleidžia tik po vie
ną tokią pat suknelę. Taigi, ar gi gali su tokia pat sukne
le pasirodyti tokiame garbingame koncerte?

- Petreli, man labai skauda galvą, toks karštis - aš 
neisiu. Jei neri, - eik tu vienas.

Petras patraukė pečiais ir tepasakė:
- Gerai, ir aš ne labai noriu. O širdyje džiaugėsi- 

atliks keletą dolerių už bilietus ir juk būtų reikėję pavai
šinti stalo draugus po koncerto - negi būsi kiaulė...

U žalioji suknelė rytojaus 
Armijos krautuvėje.

Po darbo Petras ir Marytė 
pamainos baigėsi tuo pačiu laiku.

- O, kaip šutina! - tarė Petras, parėjęs namo ir išsi
ėmė butelį alaus, tačiau nė šaltas alus neatvėsino, tik 
dar daugiau padidino prakaitavimą.

- Reikėtų įtaisyti vėsintuvą, - tarė Marytė, - vakar 
buvau pas MakarenKus, kaip malonu ten vėsiame kamba
ryje.

- Taip, reikėtų, tik jis toks brangus, 
striuka, - atsakė Petras.

- Tai jau, - tarė Marytė, - dirbava 
išeina su didele šeima dirbant vienam?

- Iš tiesų, - galvojo Petras, - pinigo 
žai, gal reikėtų ir tą vėsintuvą įsitaisyti. Ir paskambino 
agentui, bis tuojau atėjo, išmatavo langą ir žadėjo tuojau 
vėsintuvą įdėti. Bet kol vėsintuvą įstatė, praėjo kuris 
laikas, ir oras atvėso.

Petras nustatytą sumą mokėjo kas mėnuo iš savo 
uždarbio, o priminus, kad gal ir Marytė iš savo uždarbio 
kiek prisidės, ji atsakė:

zraelio ir palestiniečių konfrontacija, kaip ją mato latvių karikatūristas M BiŠhofs.

• Ko sau nori - to ir kitiems palinkėk.
• Kas kitam kelią šviečia, tas ir pats gerai mato.
• Gero žmogaus-tylus balsas, pikto - toli girdėti.
• Apmąstyk viską, ką sakai, bet nesakyk visko, ką mąs
tai* / Lietuvių patarlės /
• S v. Petjas prie dangaus vartų pasitiko rusą: " Pra
šom įeiti. Čia gali visur vaikštinėti, tik ne ant tų roži
nių debesų: jie rezervuoti tiems, kurie tikrai atliko ką 
nors didingo žemėje.'1

- Bet aš atlikau’ - sušuko rusas. - Aš pasakiau 
Kremliuje prakalbą, kritikuodamas partijos vadus ir ragi
nau Žmones Drotesrnnt-i nripš valdžia.

sąskaitas, nupirkti maisto produktus ir parnešti

kaip ir visos Kanados moterys, savo reikalams.

žmones protestuoti prieš valdžią.
- Kada tai padarei? Pas mus neužrašyta. 
Rusas pasižiūrėjo į savo laikrodėlį:
- Maždaug prieš pusantros minutės.

naują.
tiesų, geras patarimas. Ir kam jis dabar reika-

dieną atsidūrė Salvation

ėjo kartu namo, nes jų

o su tuo pinigu

abudu, tai Kaip

gaunava neina-

1988 METŲ EKSKURSIJOS į 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.

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11:30- 12 vai. nakties

Programos vedėjas : LIUDAS STANKEVIČIUS 

1053 Albanel Cr. Duvernay, Laval, P.Q. H7G 4K7 

T ei.: 669-8834

- Dabar negaliu. Ateina Nauji Metai, rikia naujo 
minko, negi aš per šventes pasirodysiu su tuo senuoju, 
kuris jau visai nutriušęs! Nemokėk, - patarė Marytė, - 
-kam jis dabar reikalingas, tegul atsiima, o vasarą užsi
sakysime

- Iš 
lingas?

Ir štai prieš pat Naujus Metus atėjo vyras ir pareiškė, 
jei jie nesumoka mėnesinės sumos, tai jis išims vėsintuvą.

- Gerai, neškis, - tepasakė Petras.
Atėję vyrai išėmė vėsintuvą, kurio jie dar nebuvo 

panaudoję nė karto, nors jau nemaža pinigo buvo už jį 
sumokėję. Lange liko skylė, pro kurią ėjo šaltis, o užtai
syti taip greit nebuvo įmanoma - jau vakaras, o namuose 
nebuvo lentų. Tad 
miegamasis buvo 
pavojaus.

Ryte Maryte 
antklodės nebėra, 
Matyt, naktį būta "svečių".

- Vaje, gal mano naujasis minkąs?- sušuko Marytė ir 
šoko prie rūbų spintos. Čia ne tik minko, bet ir daugelio 
brangių suknelių bei dėželės su perlais ir aukso žiedais 
nebuvo.

Vėliau paaiškėjo, kad krautuvė, iš kurios pirko vė
sintuvą, nebuvo siuntusi jokio žmogaus atimti vėsintuvą. 
Tai būta grudraus apgaviko... P. Enskaitis

Petras užkišo skylę sena antklode. Jų 
antrame aukšte, tad sušalti nebuvo

su Petru pastebėjo: užtaisyto lango 
ir viduj viskas sujaukta, išvartyta.

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS. 
REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI! 
JUSU AUKA TAUTOS FONDUI GARSINA LIETUVOS 
LAISVĖS BYLĄ LAISVAJAME PASAULYJE. SESIOMIS 
KALBOMIS ELTOS IR RADIJO ŽINIOS NESULAIKOMAI 
SKLEIDŽIA INFORMACIJ AS ĮVAIRIUOSE KRAŠTUOSE 
APIE LIETUVOS LAISVĖS KOVA* IR J.4 SKA TINA.

REMKIME TAUTOS FONDĄ
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 
centas artina Lietuvai laisvės aušrą.

Aukas arba palikimus siųskime T autos Fondui: 
TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE, 
18 Norwich Rd., Stoney Creek, Ont. L8E 1Z6

TAUTOS FONDO APYLINKIŲ ATSTOVYBES: 
Montrealio -1500 De Sėve Str., H4E 2A7 
Toronto - 53 Armadale Ave., M6S 3W9 
Delhi-Tillsonburg - 39 Parkwood Drive,N46 2B7

TAUTOS FONDO APYLINKIŲ ĮGALIOTINIAI 
Calgary - 823-21 Ave., S.E.Calgary,Alta,U2G 1M9 
St.Catharines -12 Baker Drive, L2N 2V8 
Edmonton - 16532-103 Str., T5X 2H4 
Kitchener - 66 Aberden Rd., N2M 2Y6 
London - 54 Hydro Str., N6Z 2H4 
Oakville - 421 St.Augustine Drive, 
Thunder Bay - 75. 510 W. Victoria 
Roadney - R.R.3 West Lome, N0L
Sault SteMarie - 106 Woodward Ave., P6A 3T7 
Sudbury - 246, College Str., P3C 4VS 
Vancouver - 367 West, 7th Ave., V5Y 1M2 
Wasaga-Steiner - 449 Box 6RR4, LOL 2P0 
Welland - 174 Cambrose Ave.,L3B 1K5 
Windsor - 3025 Longfellow Ave., N9E 2L4 
Winnipeg - 58 Summerfields Way, R2G 2B3.

L6K 3G1
Ave.,P7G 1H1 
2P0



toronto Lietuvių Namų
Žinios

"NL" RĖMĖJŲ BŪRELIS 
UŽGAVĖNIŲ KARNAVALE

St. V a r a n k a

š.m. VASARIO 21 d. SEKMADIENI, 3 vai. p.p.

Toronto Lietuvių Namuose ruošiamas * j

POEZIJOS IR MUZIKOS X
Poetas Henrikas Nagys skaito iš savo poezijos rinkinių: SAULĖS 

LAIKRODŽIAI, MĖLYNAS SNIEGAS, BROLIAI, BALTI AITVARAI, 
PRISIJAUKINSIU SAKALĄ, KANTATOS ’’KRYŽIŲ IR 
RŪPINTOJĖLIŲ LIETUVA"ir iš naujausios kūrybos.

Pianistė Leokadija Paulauskaitė-Kanovičienė ir fleitininkas Tomas Regina 
atliks Fr. Chopirio, S. Rachmaninov'o, M. Ravel'io ir kitų 
kompozitorių kūrinius.

♦ Lietuvių Namų kultūrinės premijos (teikimas
(ĖJIMAS: $7.00, Studentams ir pensininkams - $6.00.

VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI!
RENGĖJAI: L.N. Kultūrinė komisija

Vilniaus krašto veikėjo, patrioto 
Mi s si s saugo j e, Ont, Anapilio k ap 
Vilniaus krašto lietuvių Sąjungos

• A.a. SKREBUTĖNO VAC
LOVO testamentiniai 2 
tūkstančiai doleri?- paliki
mas, kartu su ankstyvesnia 
auka,sudaro $7.200 bend- 
r? įnaš? Jo atminimui Ka
nados Lietuvi? Fonde.
• 70-TQJI LIETUVOS NE
PRIKLAUSOMYBES ATGA
VIMO ŠVENTE Toronte bus 
minima vasario 13-14 d. d.

Vasario 13 d., 2 val.p.p, 
prie Toronto rotušės bus. 
iškelta Lietuvos vėliava.^

Vasario 14 d.,sekmadie
nį, 12:30 v.p.p. vėliava bus 
iškelta ” 'prie "Mississaugoš 
rotušės."'

Minėjimas - ANAPILIO 
salėje vasario J4_d.,sekma
dienį, 4 val.p.p.Kviečia- 
mos visos organ i z aci jqs_ j a
me dalyvauti. Pagrindinis 
kalbėtojas - amerikietis 
Wiliam Hou _g h, tarptau- 
tinės teisės specialistas. 
Jis ypatingai domisi Pabal
tijo valstybių teisine padė
timi ir yra skaitęs paskaitų' 
baltieči? kon f er e ne i j ošę.

KLB Toronto Apylinkės 
valdyba kviečia visuomenę 
gausiai dalyvauti minėjime.

• PRISIKĖLIMO PARAPI
JOS METINĖS VAKARIE
NĖS METŲ, kovo mėn. 20 
d. bus pašventinti vargonai.

• • • •
LIETUVIŲ KREDITOPARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
už 90 dienų term, indėlius g 

7%% už 6 mėn. term, indėlius 
7'/2% už 1 metų term, indėlius g 
7%% už 2 metų term, indėlius
8 % už 3 metų term, indėlius g 
9%% už GIC 1 m. garant. inv. paž g
9 ’/?% už GIC 2 m. garant. inv. paž. g
10 % už 3 m. GIC invest, pažym.
8 % už pensijų plona (var. rate) g 
9%% už 1 m. term, pensijų planą g 
9/2% už 2 metų term, pensijų planą g 

10 % už 3 m. term, pensijų planą g 
8 % už pensiją fondą RRIF (v.r.) g 
6 % už taupymo sąskaitas 
5%%-7% už kasd. palūk. s-tą 
7'4% už virš $10,000 kasd pal. s-tą 
534% už kasd. pal. čekių s-tas

AKTYVAl VIRŠ 65 MILIJONŲ D 0 L E Ų

Asmenines paskolas duodame iki $65 000 ir mortgiČius iki 75% įkai 
nolo turto. Visu nartą gyvybė apdrausta santautpu dydyje, bet ne
daugiau $2,000, Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$15,000. Nemokamas fekią ir sąskaitų patarnavimas.Gaunama pini 
gini's perlaidos, kelionės čekiai (American Express^. Kitos pasko
los; (Line of credit) ir antrieji mortgiciai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais - nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Toronto. Ontario M6P 1A6

TELEFONAS: 53 2- 1149

6 psl.

Vacio SKREBUTĖNO laidotuvės 

inėse. Atsisveikinimo žodį taria 
K an ado j e v i cep i rm. Br. SAPLYS.

Abi nuotraukos St. Varankos

DIDŽIOJI LIETUVIŲ 
TAUTOS ŠVENTĖ - 
VASARIO 16-TOJI- 
IR BENDRAS DARBAS

Čia pat jau ir VASA
RIO 16-toji, didžioji lietu
vi? tautos šventė. J? švęsi
me spetyniasdešimt? kart?, 
su vis nemažėjančiomis vil
timis, kad ateis laikas, kai 
galėsim j? minėti ir švęs
ti laisvoje-suvereninėje, 
nepriklausomoje Lietuvoje.

Nepraradome tos vilties 
nuo to laiko, kai atsisky- 
rėme su savo kraštu. Guo- 
dėmės Vokietijos lageriuo
se, alkani ir benamiai bū
dami, vylėmės išsisklaidę 
po vis? pasaulį, tikėdamie
si, kad mūs? viltys anks
čiau ar vėliau visdėlto iš
sipildys. Per t? nueit? lai
ko tarp? buvo daug dirbta, 
sielotasi, aiškintasi ir gin
čytasi.

Paskutiniu laiku padaž
nėjo bereikalingi aiškini
maisi, kurie veiksniai ge
resni, kurie turi juridinę 
teisę ir kurie nuo kuri? 
priklauso ir net kaip ir 
kam sukaupti kapitalai pri
klauso. Gaila, kad mūs? 
išeivijos aktyvieji ir daug 
dirbantieji visuomeninėje 
veikloje asmenys sųmonin- 
gai, ar gal tiktai impulsy-

IMA: 
už asmenines 

paskolas nuo . . 104%
už nekilnojamo turto 

paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų 10h%
2 metų.......  11 %
3 metų . UMS
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ar 3 melų 93/*% 
(variable rate)

Naujas “NL" Rėmėjų. Burei io pir
mininkas Donatas RENKAUSKAS.

LIETUVIŲ NAMŲ Kultū
rinės Komisijos pirm.Vyt. 
Kulnys pasiūlė "NL" 
Rėmėjų Būreliui pasinaudo
ti rengiamo Užgavėnių Kar
navalo proga paruošti "NL" 
paviljon?-stal? su "NL" laik
raščio istorija: pirmieji šio 
savaitraščio numeriai, lei
diniai, blankos, kalendoriai, 
nuotraukos, viskas, kas su
rišta su laikraščiu ir jo 
leidimo bendrove. Vis? pa
viljonų reikalus tvarko Al
dona Jankaitienė,tel:762- 
3838.

Susirinkimas pasiūlym? 
priėmė. L.Norvaiša-Girinis 
sutiko surinkti eksponatus. 
Paviljonui paruošti ir jį 
globoti sutiko Birutė Jan
kauskienė, I.Adomavičienė 
ir S.Varanka.

Karnavalo metu jame 
galima bus užsiprenume
ruoti savaitraštį, apsimokė
ti prenumerat? ir laikraštį 
paremti auka. "NL" Rėmė
jų Būrelio valdyba reiškia 
Lietuvi? Nam? valdybai 
padėk? už ši? privilegijų.

viafi ^pasikarščiuodami, pra
deda nurodinėti kam aukas 
duoti, kaip ir kur jas išleis
ti. Kai kam nepatinka, kad 
Kanadoje surinktos Tautos 
Fondui aukos atiduodamos 
veiksniams, t.y.VLIK'ui, re
ziduojančiam Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Ne
jaugi svarbu, kur mūs? 
veiksniai reziduoja? Juk 
tos pačios ir vienintelės 
Lietuvos interesus repre
zentuoja. Nesvarbu ir mūsų 
vis? veiksni? numeracija: 
Vilkas, Lietuvi? Bendruomė, 
Altas ar atvirkščiai. Pag-
rindas, kad visi rūpintųsi 
Lietuvos ateitim ir dabar
tim ir padėt? esamose sų- 
lygose kiek įmanoma. Keis
ta, kad tie asmenys, kurie

M

999 College SL. Toronto. Ontario M6H 1A8

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9 30 v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtaoieniais 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........... 71/*%

180-364 d. term. Ind........... 7V«%
1 metų term, indėlius....... 7’/a%
2 metų term. Indėlius....... 73/«%
3 metų term, indėlius....... 8 %
1 metų GlC-met. palūk...... 9’/*%
2 metų GlC-met. palūk...... 9V»%
3 metų GlC-met. palūk 10 %
1 metų GlC-mėn. paluk. ... 8 
RRSP Ir RRIF (pensijos) .. 8 
RRSP-1 metų term. ind. ... 91/40/0 
Specialią taup. s-tą .......... 7 %
Taupomąją sąskaitą ........ ® %
Kasd. pal. taupymo sąsk . 7 % 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki .. 53/«%

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

AKTYVAI VIRŠ 35 MILIJONU DOLERIU

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Susirinkimo metu Albi
nas GAČIONIS paaukojo 
"NL" $25,- a.a.Jono RUK- 
ŠOS prisiminimui-pagerbi- 
mui.

Šiame susirinkime buvo 
išrinktas naujas energingas 
Rėmėjų Būrelio pirmininkas 
Donatas Renkauskas, kuris 
pareiškė nuoširdži? padėk? 
buvusiam pirmininkui L.Gi- 
riniui-Norvaišai ir susirin
kusiems už pasitikėjimų.

• Sausio mėn.31 d., 1:30 
val.p.p. Toronto Lietuvi? 
Namuose, posėdžių kamba
ryje buvo susirinkę savait
raščio "Nepriklausoma Lie
tuva" skaitytojai ir jo rė
mėjai aptarti šių mėty 
"Spaudos Vakaro" renginio 

dat?, program?, muzik?, 
loterij? ir kitas problemas.

Susirinkim? pradėjo 
praeity metŲ Būrelio pirm. 
L.Girinis-Norvaiša, paaiški
nęs susirinkimo tiksi?. Da
lyvi? buvo 23.

Panagrinėjus praeitus 
"Spaudos Vakarus", iškilo 
pasiūlym?,kad sudarant to
kiam vakarui program?, 
reikėt? daugiau dėmesio 
kreipti į jaunim? su meniš
kais gabumais-talentais. 
Parengimo data numatyta 
lapkričio mėn. 18 dien?.

neprisideda aukomis Tautos 
Fondui, nurodinėja ir moko, 
kaip jo sukeltas aukas pa
naudoti. Yra Tautos Fondo 
teisėta vadovybė-valdantie- 
ji asmenys- kuriais pasitiki 
aukotojai; tegul jie ir pa
naudoja savo nuožiūra. Pa
likime teisę apsispręsti au
kotojams ar Tautos Fondui, 
Kanados Lietuvi? Fondui 
ar Lietuvi? Bendruomenei 
atiduoti auk?. Pagrindas- 
kad nepašykštėtume, kiek
vienas pagal išgalę, nes 
visi mūs? veiksniai au
komis tiktai gali ir egzis-
tuoti. Bereikalingas karia
vimas su vėjo malūnais nu
baido dalį tautiečių nuo 
aktyvesnio prisidėjimo prie 
bendro darbo. Daugiau res-

r 532-3414

IMAUŽ:
Asmenines paskolas

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų.................. 10’A%
2 metų.................. 10’/,%
3 metų.................. 11 %
Su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ir 3 metų...... . S3/*0/#

Draudžiame asmeninesJr su
tarties paskolas iki $15.000^ 
ir nariu gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrą, če
kiu ir taupymo sąskaitose.

A t A 
BRONIUI BIJŪNUI 

mirus,

žmonų dr. Genovaitę BIJUNIENĘ ir šeimą 

nuoširdžiai užjaučia -

TORONTO LN KULTŪRINĖ KOMISIJA

Plačiau šis klausimas 
bus apsvarstytas sekančia
me susirinkime.

***

• A.a. LIUDO CIPLIJAUS
KO atminimui, vietoje gė
li?, aukojo LIETUVIŲ 
SLAUGOS NAMAMS: V. G. 
Butkiai.E.Galiauskienė, G. 
Kocienė, A. Jankaitienė,
L. G. Matukai, V. L. Matulevi
čiai, E.K.Šlekiai, V.H.Tamu- 
laičiai, T.Trakymienė, dr.A. 
A.Valadkos, dr.J.L.Yčai ir 
A.D.Zakarevičiai.

Iš viso suaukota $365,00 
kurie įnešti į Lietuvi? Slau
gos Nam? s?skait? 8711- 
"Paramoje".

Šiuo metu Fonde yra 
$5,825.11.

• Š.m.sausio mėn.26 d. mi
rė LN tarnautojas JONAS 

pekto vieni kitiems ir tei- 
sing?, nemeluot? faktų pri
statymo, tada visiems, dir
bantiems Tėvynės naudai 
bus lengviau ir maloniau 
atlikti prisiimt? pareig? 
ir pasiaukojimų. B.S.

k Kanados lietuviai yra 
suradę tinkam? ir visiems 
priimtin? bud? Vasario 16- 
tosios minėjimuose aukoti: 
kas nori- savajai Kanados 
Lietuvi? Bendruomenei, o 
kas nori - aukoja Tautos 
Fondui, kuris visus pinigus 
skiria finansuoti VLIK'o 
veiklai. DAŽNIAUSIAI 
aukojama ABIEMS mini
miems FONDAMS. Tie, ku
rie nusiskundžia tokiu VLI
K'o finansavimu, atrodo 
ne tiek skundžiasi tuo, kur 
jis reziduoja, bet kad tie
sioginei veiklai Kana
doje VLIK'as neskiria 
daug dėmesio ir beveik jo
ki? ištekli?. Nuo seno Ka
nados Lietuvi? Bendruome-

ANDERSON, SINCLAIR, WALTERS, SHAW & MOONEY

Barristers and Solicitors
Patent and Trade Mark Agents

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

Toronto:
3416 Dundas St. West,
Suite 2b9,
Toronto, Ont. M6S 2S1 
Tel.: 9(416)-767-2127

Telex:

Mississauga:
Plaza One, Suite 200 
2600 Agentia Road, 
Mississauga, Ont. L5N 1P7 
Tel.: (416)-821-8522

06-960168.

[fey'>5' 

I JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 
JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU!

ATEIJĮ i LIETUVIU A.A. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPES SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENI IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE.
(Skersai gatves nuo pensininku rūmui 1610 
Bloor St. Vest, kampas Indian Rd.) 7:30 vai. i

SKAMBINKITE Tel.; 487-5591

į

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

RUKŠA. LN valdyba, admi
nistracija ir bendradarbiai 
išreiškia gili? užuojaut? 
Velionio žmonai JADVY
GAI ir broliams: BALIUI, 
STASIUI, SUNUI ir GIMI
NĖMS Lietuvoje.

• Sekmadienio popietėje 
dalyvavo 250 asmeny

• Nauji LN nariai sumokė
jo po $100: Juozas Mic
kus ir Ona Mickienė.

• LN valdyba širdingai dė
koja: M. Reginai, adv. H. 
Steponaičiui, inž. L.Garba- 
jiauskui ir p. Valevičiui 
už prez.Antano Smetonos 
portret?, kuris dabar ran
dasi LN posėdži? kambary
je.

nė šiame krašte labai sėk
mingai ir aktyviai reprezen
tavo lietuvius ir Lietuvų, 
ir gynė j? interesus viso
se srityse ir įvairiomis pro
gomis. T? darb? dirba kom
petentingi vyresnieji ir jau
nos kartos žmonės. Tokiai 
veiklai būtina didesnė finan
sinė parama. Todėl - pri
tardami šio straipsnio auto
riaus minčiai ir sakome: 
nekelkime ir netęskime gin- 
č?, bet pasilikime prie sa
vo teisingos ir tikrai de
mokratiškos Vasario 16-to- 
sios auk? rinkimo formulės.
Tik pagausinkime Kanados 
lietuvi? veiklai aukas.Red.) 
*************************

• PARAMA savo nariams, 
studijuojantiems pirmus 
metus universitetuose gali 
suteikti stipendijas (iki 
$1.000)."

Stipendijy prašymai pri
imami iki S.m.kovo 1 d.



Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

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

AKTYVAI PER 26 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: IMAME UŽ:

indėlius (P.C.A.).................... 3% asmenines paskolas....... 12.5%
santaupas........................5.75% nekiln. turto pask. 1 m. 10.25%
kasd.pal.taupymo s-tą .. 5.25% nekiln. turto pask. 3 m. 11.75%
90 dienų indėlius...................8% Nemokamas čekių ir
1 m. term, indėlius ......... 9.25% sąskaitų apmokėjimo
1 m. term, ind.mėn.pal. . 8.75% patarnavimas.
3 m. term, indėlius ......... 9.75% Nemokama narių gyvybės
RRSP ir RRIF (pensijos) . 6.5% drauda pagal santaupų
RRSP ir RRIF 1 m........... 9.25% dYdliki $2.000.
RRSP ind. 3 m..................... 9.75% ir asmeninių paskolų

drauda iki $25.000.
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - 
nuo 10 vai. r. iki 3 vai. p.p.; trečiadieniais— nuo 10 vai. r. iki 1 v. p.p.; 
penktadieniais — nuo 10 vai. r. iki 7 vai. v.; šeštadieniais — nuo 9 val.r 
iki 12 vai. r. Liepos — rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.

PADĖKA
Mirus mano vyrui a.a. MYKOLUI GRINKUI 

1988 m.sausio mėn.8 d., reiškiu nuoširdžių padėkų:
kleb. J.Aranauskui,SJ. už suteikimų paskutinių 

sakramentų,rožinį ir atsisveikinimo žodį Aušros Vartų 
Parapijos ir Komiteto vardu;

dr.kun. J.Kubiliui,S.J., už laidotuvių pamaldas 
ir pamokslų; kun.lz.Sadauskui.S.D.B. už palydėjimų 
į kapines; sol.Ginai Čapkauskienei už giedojimų baž
nyčioje.

Nuoširdžiai dėkoju L.K.Mindaugo Šaulių Kuopos 
broliams už garbės sargybų Laidotuvių Namuose, baž
nyčioje, kapinėse; Kuopos p-kui Augustinui Mylei už 
pravestų atsisveikinimų ir jo atsisveikinimo žodžius 
L.K.Mindaugo Šaulių Kuopos, Lietuvių Karių-Veteranu. 
S-gos"Ramovės" Montrealio Sk. ir Lietuvių Žvejų-Me- 
džiotojų Klubo "Nida" vardu; Juozui Šiaučiuliui už 
atsisveikinimų VILNIAUS Šaulių Rinktinės, K.L.B. 
Montrealio A-kės Valdybos ir "Nepriklausomos Lietu
vos" laikraščio vardu.

Visada būsiu dėkinga už lankymų ligoninėje: 
A.ir O.Mylėms, V.Barauskui, A.Kalvaičiui, M.Kaspera
vičienei už pasiteiravimus telefonu ir paguodos žo
džius. Už paaukotas gėles, gautas užuojautas raštu, 
žodžiu, visiems laidotuvių dalyviams. - •

Atskira padėka priklauso St.ir G.Rimeikiams.jų, 
dukrai Rūtai, J.A.Zienkams už laidotuvių vaišių pa
ruošimų; talkininkėms: M.Kasperavičienei, E.Kirstu- 
kienei, M.Šiaučiulienei, E.Nikelienei.

Padėkų taip pat noriu išreikšti už visokeriopų 
pagelbų sūnui Mykolui, jo žmonai Claudette, dukrai
tėms Lisai ir Kristinai, dukteriai Lindai , jos vyrui 
Henrikui Buračams.M.Buračienei iš Brompton,Ont., 
seseriai Onai Darbyson ir jos vyrui Clifford, J.Gry
bui, Z.Painauskui, Mrs.H.Gordon.

žmona Monika Grinkienė

Ottawa

A + A

JURGIUI STANKAIČIUI

mirus,

nuoširdžia užuojautą reiškiame jo žmonai 
MAGDELENAI, dukroms AGUTEI ir MARYTEI, 
sūnums JUOZUI ir GEDIMINUI ,ir jų šeimoms -

J. ir P. AD AMONI Al H. ir J. DALMOTAI,
S. ir A. BARŠAUSKAI, Joana KĘSGAILIENĖ,

Vincas SKAISGIRYS

Mylimam Tėvui
A t A

JURGIUI STANKAIČIUI 
mirus,

mūsų bičiuli. Juozą STANKAITĮ ir visus jo 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —

LA SALLE BIČIULIU GRUPĖ

Netekus didžio visuomenininko

A + A

LEONARDO EIMANTO
sūnų ALGIMANTĄ su seimą, gimines ir 

artimuosius nuoširdžiai užjaučiame bei kartu 
liūdime —

KLB LONDONO APYLINKĖS VALDYBA

Hamilton
PAGERBDAMI MIRUSIUS, AUKOJO KANADOS 
LIETUVIŲ FONDUI:

a.a.JUOZO INKRATOS atminimui: $ 25,- J.A.As- 
menavičius; $20,- A.Liaukus; $ 15,- P.Šidlauskas; po $10 
- G.P.Breichmanas, J.R.Pleinys; $ 5,- E.Apanavičius ir 
$2,- V.Sakas.;

a.a. PETRO MISEVIČIAUS atminimui: $20,- A.Liau
kus ir $10,- V.A.Kežinaitis; .

a.a. ANTANO KAUŠPĖDOS atminimui jo pažįstami 
įamžino Jo vardų KLF, paaukodami: $25,- J.A.Asmenavi- 
čius; po $20,- A.D.Jankūnas, A.Mingėla; $15,- J.Andru- 
kaitis; po $10,- V.A.Kežinaitis, J.Bajoraitis, Ig. Varnas 
ir J.R.Pleinys.

V.Morkūnas, gyvenantis Hamiltone, savo mirusių 
tėvų Lietuvoje a.a. PRANO IR MIKOL1NOS MORKŪNŲ 
vardų įamžino KLF, paaukodamas $ 250.

Prisimindama a.a. JONO MIKŠIO penkerių metų 
mirties sukaktį, žmona Antanina paaukojo KLF 
$50.

Kanados Lietuvių Fondas yra dėkingas visiems 
už aukas. *****1Ht»******«****************»^*

• LIETUVIŲ FONDO 
SIDABRINĘ SUKAKTĮ pa
minėjo Klubo salėje koncer
tu didelis svečių būrys. St. 
Petersburg'o Lietuvių Fon
do atstovė J.Gerdvilienė 
atidarė renginį ir supažin
dino su solistu Antanu PA
VASARIU, atvykusiu iš Ka- 
lifornijos.Solistas padainavo 
7 lietuvių kompozitorių dai
nas, o po pertraukos- 6 
kitų tautų kompozitorių 
dainas ir,publikai prašant,
pridėjo dar dvejetų. Akom
panavo Margareth Douglas.

Po koncertinės dalies 
buvo apžvelgtas vajus ir 
padėkota aukotojams. C. Val
dybos atstovas dr.Gedimi- 
nas BALUKAS įteikė tūks
tantininkams po Lietuvių 
Fondo leidinį. Jis taip pat 
padarė LF įsteigimo ir per 
25 metus atliktų darbų ap
žvalgų.

Vajaus metu buvo čia 
surinkta $10,289.73. Buvo 

Dm UUMK4 
---- J SPECIALVBiSl
• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS 
B ADYMAS AUDIMU
B MARŠKINIŲ SKALBIMAS 
B UŽUOLAIDŲ VALYMAS 

B SAUGOJIMAS (STORAGE/ 
B zomSas
495-BOe AVENUE, LaSalle

7661 A CENTRALE, LaSalto

295S ALLARD, Vilto Ernard 
766-2667

perskaitytos visų aukotojų 
pavardės.

Visi buvo pakviesti ka
vutei ir vaišėms.

KLAIPĖDOS KRAŠTO 
ATVADAVIMO MINĖJIMAS 

vyko PALANGOS Šaulių 
Kuopos iniciatyva, š.m.sau
sio mėn. 15 d. Lietuvių Klu
be. Dalyvavo organizacijų 
vėliavos, sukalbėta invoka- 
cija,tylos minute pagerbti 
žuvusieji kovose kariai ir 
šauliai, sugiedoti Amerikos 
ir Lietuvos himnai.

Paskaitų skaitė inž. V. 
GRUZDYS, kuris kalbėjo 
ne tik apie praeitį, bet 
ir apie ateities perspekty
vas, prijungiant Klaipėdos 
Kraštų prie būsimos nepri
klausomos Lietuvos terito
rijos.

Meninėje programoje 
gražiai pasirodė T.SEKO- 
NIENĖ, padeklamavusi
Maironio baladę "Jūratė 
ir Kastytis" ir D.MACKIA- 
LIENĖ, paskaičiusi iš poe
tės E.Tumienės poezijos

Kalėdų senelis (B.P. Lukša) aplanko dr. Vinco Kudirkos Lituanis
tinę Mokyki ą Ottawoj Kalėdų Eglutės (1987, X11.20) sueigos metu 
Ties viduriu matyti mokyklos vedėja Alė PAŠKEVIČIENE ir deši

niau — mokytoja Stase DANAITIENE.

knygos "Karaliai ir Šventie
ji". Aštuonias dainas sudai
navo Vyrų Dainos Viene
tas, vad.A.Mateikos. Visi 
svečiai buvo pavaišinti ka
va ir pyragaičiais.

Programai vadovavo 
Kuopos p-kas inž.A.SHUKIS.

Sausio 17 d. vyko iškil
mingos pamaldos už žuvu
sius Lietuvos karius ir šau
lius, vaduojant Klaipėdos 
Kraštų. Po pamaldų sugie
dotas Lietuvos Himnas. Sau
lių kuopos ir Lietuvos Vy
čių Kuopa dalyvavo su vė
liavomis.

• Su dideliu pasisekimu 
koncertavo sol.Roma MAS- 
TIENĖ Lietuvių Klubo audi
torijoje sausio mėn. 13 d. 
Solistė skyrė šį koncertų 
komp. Stasiui Šimkui ir ki
tiems lietuvių kompozito
riams prisiminti. Akompa
navo Margareth Douglas.

NAUJA APYLINKĖS 
VALDYBA

Sausio mėn ,20 d. Lie
tuvių Klubo salėje įvyko 
visuotinas St.Petersburg© 
Apylinkės narių susirinki
mas. Dalyvavo 75 asmenys- 

Pirmininkavo susirinkimui 
P.STANELIS, sekretoriavo 
P.JANČAUSKAS.

į Valdybų išrinkti: A.DU
DA, A.GUDONIS, P.JAN
ČAUSKAS, V.GRUŽAS, N. 
LIUB1NIENĖ. E.PURTULIE- 
NĖ ir L.ROBERTSON. Į 
kontrolės komisijų - P.STA
NELIS, P.DALIN1S ir B.GIN- 
ČIAUSKAS.

Pirmininku tapo A.DU
DA, vicep.- A.GUDONIS, 
sekretorius- P.JANČAUS
KAS. Susirinkimas baigtas 
atsigaivinus kavute.

PASIKEITĖ KLUBO 
VALDYBA

Sausio men. 10 d. perei
tų metų trims valdybos 
nariams pasitraukus ir ne
statant savo kandidatūros, 
buvo sudaryta nauja Flori
dos Amerikos Lietuvių 
Klubo valdyba iš: pirm.A. 
KARNIAUS, vicep. K. VAI
ČAIČIO, sekr.A.KRULlKIE- 
NES, iždininko J.KIRTIK
LIO, finansų sekr. A.KA- 
SELIO; direktoriai - A.A- 
LEKS1EJŪNAS, J.BALNIUS, 
J.GERDVILIENĖ, A.GRA- 
BAUSKAS, S. KREIVĖNAS,

Ilgamečiu!, nuoširdžiam NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
bendradarbiui, visuomenininkui

A + A 

LEONARDUI EIMANTUI

po sunkios ligos mirus, gilią užuojautą 
reiškiame Jo sūnui ALGIMANTUI bei

artimiesiems ir kartu liūdime - 
“NL" VALDYBA, REDAKCIJA 
ir DARBUOTOJAI

M.KUCHELEMA, J.ŠVEDAS; • Federalinė LIETUVIŲ 
revizijos komisija- V.MA- KREDITO UNIJA "KASA'
ZEIKA, J.MIKAILA, K.MIK- 
LIUS, J.ŽVYNYS.

• TARPTAUTINIS FESTI
VALIS - FOLK FAIR šiais 
metais vyks kovo mėn.11,12 
ir 13 d.d., Bayfront Cen
ter, St.Petersburge.

Lietuviai Jiais metais 
taip pat dalyvaus su virtu
ve, meno paviljonu ir prog
rama.

Kviečiame narius ir pri
jaučiančius padėti Klubui 
ir šiais metais su festiva
lio darbais.

• KOVO 17 d. Lietuvių 
Klube, 4 vai.p.p. koncer
tuos atvykusi iš Kanados, 
sol.Gina Capkauskienė.

Koncertų rengia ALT'os 
Skyriaus Valdyba. 

GUY 
RICHARD 
ROOFER----- COUVREUR

7725 George LaSalle 
geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
uUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka sąžiningai ir prieinamam!s kainomis. 
Stogo' dengimui*ar taisymui skambinkite : 364-1470

iVl

FUNERAL HOME 
Ir J.F. Wilson & Sons Ine. 

123 Mq>le Blvd, 5784 Verdun Av' 

Chateauguy, Que. Verdun, Que., 

Tel: 691-4763 Tel: 767-9956

pradėjo išduoti VISA kor
teles savo klijentams, už- 
pildžiusiems atitinkamų pa
reiškimų.

Lietuviška VISA kortelė 
galioja, kaip ir kitų bankų 
kortelės, o kainuoja p i- 
g i a u.

KASOS VISA galioja 
ir Lietuvoje. Galima per
kelti kito banko VISA kor
telės balansų į KASOS VI
SA už daug mažesnį meti
nį nuošimtį. Siūloma pasi
naudoti proga.

• "Lietuvių "Žinios" - biule
tenis, redaguojamas ir lei
džiamas Floridos Ameri
kos Lietuvių Klubo Valdy
bos. Talkininkauja Angelė 
K a r n i e n ė, adminis
truoja Leonas Kačins - 
kas.

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I 

913-1121 (416) ' 922-9480
* 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.
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LIETUVIŲ ŽVEJOTOJŲ-MEDŽIOTOJŲ
KLUBAS "NIDA" RUOŠIA

PIETUS
1988 m. VASARIO mėn. 28 d.

Aušros Vartų parapijos salėje

PROGRAMOJE: Sol. A. KEBLYS,

Muz. A. STANKEVIČIUS

• Loterija

VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI!
KLUBO VALDYBA

Ą-^įVįVjVi

• VASARIO mėn.21 d.,~ 
vyks iškilmingos pamaldos 
minint LIETUVOS NEPRI- 
K LAUSOMYBĖS ATSTA
TYMO 70-tųjų SUKAKTĮ,

3val.p. p., Poly Valente
St.Henri mokyklos salėje, 
4115 St.Jacques W.,prieš 
Place St.Henri METRO sto
tį.

Organizacijos dalyvauja 
su vėliavomis.
• ŠEŠTADIENINĖS MOKYK
LOS mokiniai minės Vasa
rio 16-tųjų šeštadienį, vasa
rio mėn.20 d.,mokyklos pa
talpose Polyvalente St.Hen
ri.
• Albinas GAČIONIS a.a. 
JONO RUKŠOS atminimui 
paaukojo "NL" $20.
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

• Montrealio Lietuvių Kre
dito Unija LITAS už 1987 
m. įteikė $500,- paremti 
"Nepriklausomos Lietuvos" 
savaitraščiui.
Nuoširdus AČIŪ. "NL"

• "NL" Valdybos posėdis 
vyks vasario mėn. 19 d., 
5 val.p.p. Redakcijos patal
pose. Visi nariai prašomi 
dalyvauti.

;o'(W,Vj_WjWjyjViViV;

• "NL"spaudos Balius šie
met vyks AV Parapijos sa
lėje, balandžio mėn. 16 die
nų.
• ŠV. ONOS Draugijos susi
rinkimas vyks sekmadienį, 
vasario 14 d., po 11 vai.pa
maldų, Seselių Namuose.

DĖMESIO STUDENTAMS
Kanados vyriausybės 

planas "Challenge '88" pa
skyrė nemažų sumų aprū
pinti studentus vasaros da?- 
bais. Toji programa taip 
pat stengsis įdarbinti gim
nazijos mokinius, nebenorin
čius toliau mokytis.

Daugiau informacijų gau
site kreipdamiesi į : 
Elodie d'Ombrain, Employ
ment and Immigration Ca
nada, (819) 953-1314.

• L'OCTOGONE - LaSalle 
Kultūros Centre - Bibliote
koje (1080 Dollard Ave.ir 
La Verendrye kampas) VAI
VORYKŠTĖS paroda vyksta 
iki vasario mėn. 19 d. Lan
kyti galima nuo 10 vai.ryto 
iki 5 val.p.p.

I L'OCTOGONE galima 
lengvai nuvažiuoti prie Jo- 
licoeur metro stoties susto
jančiu autobusu 112. Jis, 
pravažiavęs Bishop Power 
gatvę, apsuka lankų ir grįž
ta pro visai arti esančio 
L'Octogone pastato.
Netoli jo sustoja ir auto
busas 123.
• Lilė (Jonelytė) ir Yves 
MAINVLILLE susilaukė ant
rojo sūnelio.

• Ina ir Morkus SONGAI
LAI atvyko iš Toronto ir 
praleido savaitgalį Montre- 
alyje pas tėvus ir uošvius 
Irenų ir Petrų Lukoševičius. 
Aplankė ir VAIVORYKŠTĖS 
parodų.

• PLURIEL - taip vadina
ma poezijos skaitymų seri
ja veikia 7 metus. Tų gru
pę, norint publikų supažin
dinti su įvairių tautybių 
poetais-tėmis, gyvenančiais 
Montrealyje, įsteigė Rai
mundas FILIP. Tokių vaka
rų jau buvo 40. Programo
se skaitė įvairių tautybių 
poetai originalia kalba ir 
vertimuose į anglų ar pran
cūzų kalbas: vengrai, viet
namiečiai, somaliečiai, či
liečiai, ispanai, prancūzai, 
graikai, lenkai, žydai, ang
lai kanadiečiai ir 2 lietu
viai- Henrikas Nagys ir 
Raimundas Filip.

Paskutinysis PLURIEL 
poezijos skaitymo vakaras

Dr. PHILIP STULGINSKĮ
D. D. S.

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

Tel.: 364-4658

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

Dr. Caetan BĖRARD, D.M.B.

Dantų gydytojas — chirurgas 
466 A. haul, dos Laurentides 
Pont Viau, Laval, H7G 2V1 

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

M. CUSSON VAISTINĖ
7635 Central St. Ville La Sdle, P.O. H8P 1L2

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

Tel.: 366-9745 ir 365 -0505

DR. A. S. POPIERAmS
B.A. M.D. M.Se. L.M.C.C. F.R.C.S. (c)

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

Tel.:i 931-4024

Notarai

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

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

8 psi.

NAUJAS PATARNAVIMAS "LITO" NARIAMS
1987 m. LITAS įvedė RRIF sąskaitų - Registered 

Retirement Income Fund (Registruotas pensijos pajamų 
fondas).

Taupytojai, turintieji santaupų RRSP planuose, 
turi tokias sąskaitas uždaryti ne vėliau kaip sulaukę 71 
metų amžiaus.

RRSP sąskaitų uždarymui yra trys būdai:
1. Išimti visas sumas is RRSP, sulaukus 71 metų 

amžiaus; nepatartina, nes tektų vienkartiniai mokėti daug 
taksų (mokseeių).

2. Perkelti iš RRSP į "annuities" taip pat nepatar
tina, nes nustosite savo pinigų kontrolės. Keliant į annui
ties, procentai bus nustatyti tuo metu ir nesikeis iki 
termino pabaigos - mirties.

Mirties atveju ir terminui pasibaigus, likę balansai 
priklausys draudimo kompanijai.

3. Perkelti į RRIF - šiuo metu pats geriausias 
būdas, nes:

a) Jūs visuomet turėsite kontrolę savo uždirbtų ir su
taupytų pinigų.

b) Geriausia apsauga prieš infliaciją, nes procentai 
keisis pagal rinką.

c) Mirties atveju, likusieji balansai bus išmokėti 
testamento paveldėtojams.

d) RRIF sąskaitos gali būti kilnojamos iš vieno ban
ko į kitą.

e) Pinigus reikės išsiimti iki 90 metų amžiaus, bet 
visuomet galėsite išimti anksčiau, pagal Jūsų pageidavi
mą.

Pensijų planų ar kitais finansiniais reikalais kreipki
tės į "Litą". Jūs gausite teisingą patarimą ir garantuotą 
paslapties išlaikymą.

vyks ANTRADIENĮ, vasario
16 d., 8:30 vai. v., 1021
Bleury (išlipti metro
Place des Armes).

įėjimas laisvas.
Šiame paskutiniame

PLURIEL serijos vakare 
dalyvaus Yves Beauchemin 
ir Louis Dudek, McGill U- 
to literatūros profesorius.

Vakarę globoja Kanados

Conceil des Arts, bendra
darbiaujant su "La Folie 
au Large."
• I OTTAWOJE VYKSTAN- 
ČIAS DEMONSTRACIJAS 
LIETUVIAI GALI VYKTI 
AUTOBUSU,kuris išeina
nuo AV7 VASARIO 13 d., 11 
vai.r. Grįžtama tų pačių 
dienų. /Žiūr. 1 psl. žinių/.

Prieinamos kainos. Spalvotos TV
Žuvavimas jūroje ir nuo tilto, vėsinamas oras
Arti geri restoranai, Kilimai
Žavingi saulėlydžiai Šildomas baseinas

JOHN’S PASS BEACH MOTEL 
ir butai buv. Sea Ranch

Erdvūs kambariai ir gražus White Sandy paplūdimys.
12600 Gulf Boulevard ALGIS BOBELIS
Treasure Island, Florida 33706 vedėjas

Tel.: (813)—360— 1139, Vakarais: (813)-867-1650

ŠLECTHICIEN CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

1O2A, ALLION
LASALLE, QUĖ. H8P2C5 TEL: 366-5484

Member

Foto M.L.S.
SISTEMA

PASTATŲ KANALIZACIJOS VALYMO SPECIALISTAS (CMG)

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING) TVARKYMO 

REGISTRUOTA [STAIGA 

atlieka darbus, kreipianti s į COSTĄ, Tel.: 733-9878

WAWEL
LENKŲ CUKRAINĖ

• GtHiui • Batuto
• Glteaux •>>

• Mmlltura beignm
(Ponchki)

• Ivolrūa pyrogalcial
• Spurgos
• Sausainiai
• Aguonlnlai Ir kitokia 

pyragai

tS24. Ontario E.. Mtl 524*3348

PRISTATO VESTUVĖMS IR KITOMS PROGOMS

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

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

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

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

e Sietą ir p«t4ae4a
,1449 rua St. Alexandre, Suite 500 A 

Montreal, P.Q. &H3A 2G6 Tel: 2SS-SS4S

TONY
PHOTO 
STUDIO

PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL 
MARIAGE - WEDDINGS

5220 Queen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

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

LITAS MONTREALIO LIETUVIU
KREDITO UNIJA

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

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

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

CERTIFIKATUS .
TERM. INDĖLIUS

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

9 %

MOKA UŽ:

i TAUPYMO - specialios 51/ %
TAUPYMO- su gyv. dr. 5 %
TAUPYMO- kasdieninės.. 4%%

' EINAMOS.......................... 4'/2%.
RRSP ir RRIF term..........9)6%

> RRSP ir RRIF taup....... 6'4%

8% % 
7'4% 
7 % 
6%% 

,6k2%
UŽ:

NEKILN. TURTO nuol0'/4% ASMENINĖS nuo 10%%
IMA

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA "LITE

KASOS VALANDOS

1475 De Seve Rosemont Sv. Kazimiero

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

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

10:30 - 12:30

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

10:30-12:30

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

RESTORANAS KOSCHS
Specialybe - "BROCHETTERIE" -

RECEPTION HALL, tinkama banketams, vedyboms 
ir kitiems susibūrimams. ĮVAIRŪS GĖRIMAI 
6201 Bannantyne Ave., Verdun, P.Q.S H4H 1J4. 
Rezervacijai skambinti: 768-2707 arba 768-9198.

LASALLE 
AUTOMOBILE INC

Dodge

jdimsitRj Automobilių nuoma
Naujų ir vartotų pasirinkimas
Pardavimas
Aptarnavimas

Dodge Chrysler 
Camions Dodge Trucks

1050 Lapierre 
coin La Vėrendrye366-7818

D. N BALTRUKONIS

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 

PATARNAVIMAS - PIRKIMAS - PARDAVIMAS 
445 Jean Talon W. Suite 305, Montreal, P.O. 
Tel: 273-9181 ............. Namų: 737-0844

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS Tel ^’4 C. 1. B.
GAISRAS * AUTOMOBILIAI * ATSAKOMYBĖ * GYVYBE

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

▲v FINANCIAL SERVICES
& INSURANCE

PETER SODO ir JOHN POLO ARI
H Profesiniai patarnavimai

■■■■■kT H finansų reikalais:
♦Annuities*R.R.S.P.*Finansų ir mokesčių planavimas 
4999 St. Catherine St. West, Suite 450, Westmount, &H3Z 1T3

Tel: 481-0311

MONTREAL ENTERPRISES Reg’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 PIECAITIS
1265 LECLAIR, VERDUN. P.O. H4H 2M4

JONAS &CŪTĖ REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
AU UM! NUAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINI JUM , PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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