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PAGROBĖ AMERIKIETI 
PULKININKĄ

Š.m. vasario 16 d. 
Libano Tyros miesto 
pagrobtas JAV pulk.
William Higgins, 43 metų 
amžiaus, tarnavęs Jungti
nių Tautų dalinyje, vykdan
čiam paliaubų priežiūrą. 
Higgins'ą pagrobė kraštu
tinių fanatiškų musulmonų, 
taip vadinamos "Dievo ar
mijos" nariai, turintys 
glaudų ryšį su Iranu. Ne
seniai paskelbtame pareiš
kime jie kaltina Higgins 
buvus amerikiečių saugumo 
|CIA pareigūnu, šnipinėjusiu 
Libane. Jis būsiąs paleis
tas laisvėn, jeigu Izraelis 
atitrauksiąs visus 
dalinius iš okupuotos 
no teritorijos ir jei 
paleisti visi suimtieji
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tiniečiai kovotojai iš visų 
Izraelio kalėjimų, o taip 
pat būsiąs nutrauktas bet 
koks JAV kišimasis į Vidu
riniųjų Rytų reikalus. Wa
shington’ as pareiškė, kad 
jokių derybų su teroristais 
neves. Šiuo metu Libane 
dar tebelaikomi 25 įkaitai, 
jų dauguma - amerikiečiai

PURVO GRIŪTYS 
BRAZILIJOJE

Nepaliaujančios liūtys 
Brazilijoje Rio de Janeiro 
priemiesčiuose po purvo 
griūtimis palaidojo daug 
lūšnelių ir jose gyvenančių 
vargdienių. Iki šiol jau 
priskaičiuota bent 75 au
kos. Prieš kelias savaites 
panašiose purvo griūtyse 
Brazilijos kitose vietovėse 
žuvo 207 asmenys ir apie 
13,000 liko benamiais.

no ideologiniai principai 
turį būti atitinkamai pri
taikyti esamoms vidinėms 
ir tarptautinėms sąlygoms. 
Esą "būtina nuvalyti biuro
kratines rūdis nuo socialis
tinių idealų bei vertybių". 
Dvi dienas trukusio suva
žiavimo metu buvo paleis
ti keli vadovaujantys komu
nistų partijos pareigūnai, 
jų vieton paskiriant palan
kius dabartiniam gen. 
sekretoriui Gorbačiov' ui. 
Iš politbiuro narių kandida
tų sąrašo buvo išbrauktas 
Boris Jelcin'as, kiek anks
čiau pašalintas iš Maskvos 
miesto partijos vadovo 
pareigų už per daug uolų 
reformų reikalavimą ir per 
griežtą kitų Maskvos mies
to partijos didžiūnų kritiką

įDOMŪS GORBAČIOVO 
PASISAKYMAI

Komunistų partijos 
centrinio komiteto susirin
kime š.m. vasario 18 d. 
gen. sekretorius Gorba- 
čiov'as, gindamas savo 
pradėtąsias reformas, pa
stebėjo, kad kai kurios 
komunistų partijos progra
mos esą atgyvenusios savo 
amžių. Pasakytoje kalboje 
jis gynė savo užsienių 
reikalų politiką ir krašto 
viduje vykdomą persitvar
kymą (perestroiką). Jis, 
tarp kita ko, pastebėjo, 
kad kapitalistinė sistema 
esanti dabar pasikeitusi ir 
nebesiekianti valdyti viso 
pasaulio. Gorbačiov' as taip 
pat konkrečiai pasiūlė 
persvarstyti sovietų laiky
seną savo tautinu mažumų 
atžvilgiu. Neabejojama, 
kad tokiam žingsniui Gor
bačiov' ą paskatino neramu
mai centralinėse Azijos 
respublikose, ypač Kazach
stane, o ypatingai Lietu
voje, Latvijoje ir Estijoje. 
Taipogi ir Sovietijos žydų 
tautinės mažumos siekimas 
daugiau teisių prisidėjo 
žymia dalimi prie siekia
mos peržiūros. Pasiūlyda
mas daugelį ideologinių 
reformų, Gorbačiov'as pa
brėžė, kad Markso ir Leni

ŽUVUSIŲ PALESTINIEČIŲ 
SKAIČIUS AUGA

Š.m. vasario mėn. 22 d. 
Izraelio okupuotųjų sričių 
palestiniečiai minėjo Kan
kinių Dieną, prisimindami 
iki šiol 61 nužudytą pales
tinietį. Tačiau nužudytųjų 
skaičius auga kasdien, nes 
kasdien tebevyksta riaušės 
tai vienoje, tai kitoje 
Izraelio okupuotoje arabų 
vietovėje. Bijomasi dar 
daugiau aukų, netrukus 
lankantis JAV valstybės 
sekretoriui Shultz’ ui Izrae
lyje-

PLO vadas Arafat' as 
įsakė palestiniečiams ne
kalbėti su Shultz' u, kai 
jis lankys okupuotąsias 
sritis. Tuo tarpu Izraelio 
vyriausias prokuroras nu
stebino izraelitus pareikšda
mas, kad kariuomenės elge
sys užimtose srityse esąs 
niekuo nepateisinamas, o 
krašto apsaugos ministerijos 
pareiškimas, kad karių žiau
rumai, malšinant palestinie
čius, tėra maža išimtis, 
neatitinkanti teisybei.

KANADA PASIRODO 
SILPNAI

Daugelis anksčiau gana 
garsiai trimituotų panegiri
kų pasirodė tiktai tušti 
burbulai, nes šiuo metu 
Calgary mieste vykstan
čioje Žiemos olimpijadoje

SVEIKINAME ESTUS, MINIJA JŲ NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĘ VASARIO mėn. 24 d.
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PRANEŠA ELTA:
DEMONSTRACIJOS IR NERAMUMAI ESTIJOJE

Estijos spauda pranešė, kad lapkričio 7 d. apie 3000 
estų demonstravo Parnu mieste, reikalaudami, kad būtų 
restauruoti laisvosios Estijos karių Kapai ir paminklas. 
Paminklą sovietai susprogdino 1946 m., o kapai buvo su
griauti 1965 metų vasarą.

Estų KP dienraštis RAHVA HAAL išspausdino išsamų 
ir palankų straipsnį apie demonstraciją, vadindamas ją 
"demokratijos" eksperimentu.

Estų savilaida informuoja, jog Keila miestelyje prie 
Talino, kruvinai susirėmė estų ir rusų jaunuoliai.

Kai Tartu miesto kapinėse buvo sugriauti sovietinių 
kareivių kapai, iš Maskvos buvo atsiųsta ypatinga komisi
ja šiam įvykiui ištirti. Spauda pradėjo uoliai smerkti 
"nacionalizmą", o Tartu dienraštis ĖDASI buvo apkaltin
tas "nacionalistinių" straipsnių spausdinimu ir tuomi "chu
liganizmo" skatinimu. Vėliau paaiškėjo, kad vandalai 
buvo vietiniai rusai.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Vasario 12 d. per Pabaltiečių Tarybos būstinę Stras- 

bourge gautos vėliausios žinios iš Vilniaus.
Buvo pranešta, kad Sadūnaitės, Terlecko, Bogušio ir 

kitų patriotų veikėjų telefonai nuo vasario 14 d. bus 
išjungti mėnesiui ar ilgesniam laikui. Tai pranešė moteris, 
kuri buvo nuvykusi į telefono centrinę pasikalbėti savo
telefono reikalais. Jai pasakyta, kad visų provokatorių 
telefonai bus mėnesiui ar ilgesniam laikui išjungti.

Šiandien, penktadienį, 3 vai. p.p. Nijolei Sadūnaitei

kanadiečiai pasirodė tikrai 
silpnai. Iki šiol slidininke 
Karen Percy laimėjo dve
jus bronzos medalius ir 
dailiojo čiuožimo atstovas 
Orser - sidabrinį. Ne daug 
geriau sekasi ir JAV spor
tininkams. Kaip buvo lauk
ta, sovietai medalių me
džioklėje užima pirmąją 
vietą, o antrąją - Rytų 
(komunistinė) Vokietija, 
kurie visoms olimpijadoms 
atsiveža šimtanuošimtinius 
profesionalus, tiktai vaidi
nančius mėgėjus sportinin
kus.

BOURASSA LIBERALAI 
NESILAIKO PAŽADŲ

Kartais atrodo, kad šios 
provincijos valdžioje tebe
sėdi Ldvesque separatistų 
Parti Quebecois. Iki šiol 
Bourassos vadovaujami 
provincijos liberalai nėra 
išpildę jokio pažado, ku

riuos taip garsiai skelbė 
ne prancūziškai kalban
tiems ~ piliečiams. Tarytumei 
pasityčiojimui, kai kuriuos 
pekistų įstatymo Nr. 1U1 
nuostatus, Bourassa skel
biasi sustiprinsiąs, pav., 
pradėdamas "suprancūzinti" 
mažesnes įmonėles, kurių 
iki šiol tas įstatymas nelie
tė. Griežtinamas ir kita
kalbių filmų rodymas, 
reikalaujant jas per 60 die
nų "suprancūzint", t.y. 
įkalbėti prancūzų kalba. 
Jokios pažangos nepadary
ta ir ligoninių paramoje, 
nes visos Montrealio ligo
ninės stokoja ne tiktai 
seniau panaikintųjų lovų, 
bet ir nesuteikiama naujų 
modernesnių įtaisų ir ypač 
nesumoderninant ir nepra- 
plečiant skubios medicini
nės pagalbos (emergency) 
skyrių.

grįžus į savo butą, prie durų jos laukė KGB majoras 
Reinys su kitu vyru. Reinys šiurkščiai griebė ją ir bandė 
pakisti jai šaukimą į KGB būstinę, liepdamas pasirašyti. 
Kadangi Sadūnaitė buvo viena, ir įsibauginusi nuo paskuti
niojo sumušimo, pradėjo pakeltu balsu kalbėti, kad ji to 
rašto nepasirašys. Jos brolio, Jono Sadūno žmona atidarė 
langą iš kiemo, ir abu KGB-istai, pradėję prie Sadūnaitės 
artintis, greit pasišalino.

Pranešama, kad milicijos daliniai yra apsupę Rasų 
kapines. Milicininkai patruliuoja su rankiniais telefonais. 
Vakarų korespondentams neleidžiama iš Maskvos atvykti 
į Lietuvą. Bandyta buvo telefonu susirišti iš Vilniaus su 
Gary Lee (WASHINGTON POST) ir von Werner Adam 
(FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG) Maskvoje, bet 
atsiliepė visiškai svetimi žmonės. Atrodo, kad telefonai 
kontroliuojami ir linijos manipuliuojamos.

(Vėlesnės informacijos: Vakarų korespondentai deda 
pastangas būti Lietuvoje).

Pranešama, kad vasario 13 d. Šiluvoje numatyta reli- 
ginė-patriotinė eisena įvyks. Šiluvoje jau pilna milicijos.

Jaunimas ir studentai yra perspėjami, kad už dalyva
vimą bet kokiose manifestacijose bus pašalinti iš moksla- 
viečių. Panašiai perspėti ir dirbantieji.

Telefoninis ryšys tarp Strasbourgo ir Vilniaus buvo 
ypatingai blogas. Spėjama, kad čia turima reikalo su 
trukdymu, kurio tikslas izoliuoti lietuvius aktyvistus. 
Pabaltiečių Tarybos būstinės vedėjas žinodamas, kad KGB 
klausosi jo pasikalbėjimo su Sadūnaitė, pareiškė jiems, 
kad izoliuodami laisvės kovotojus nuo telefoninio ryšio su
Vakarais, jie daro didelę klaidą ir drauge pasitarnauja 
lietuvių reikalui, nes tai bus paskelbta Vakarų spaudoje. 
Kai Gromyka, lankydamasis Vilniuje pareiškė, kad ten 
nerimauja tik keletas "pamišėlių", telefoninių ryšių truk
dymas rodo, kad sovietai bijo lietuvių patriotų ir tei
sybės.

PRANEŠA KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

KANADOS STIPENDIJŲ FONDAS
KLF ir A. ir T. KOJELAIČIŲ stipendijų fondo komi - 

sija paskyrė 1000 dol. stipendiją A. Pabedinskui, ruošian
čiam mokslo darbą magistro laipsniui gauti is cheminės 
inžinerijos; 400 dol. - J, Lukošiūtei-Sąnders, baigiančiai 
ruošti mokslo darbą magistro laipsniui iš geologijos ir 
700 dol. - P., Babeckuj, lankančiam Vasario 16-tos gimna
ziją.

Fondas moka ir premijas studentams, parašiusiems 
profesoriui mokslo darbą iš lituanistikos. STIPENDIJŲ 
ADRESAS: 1573 Bloor St. West, Toronto, Ont. M6P 1A6.

***** VII-TOJO PLB SEIMO atstovų rinkimo komisija 
Kanadoje, 1988 m. vasario 15 dienos posėdyje patikrino 
49 prisiųstus balsavimo lapus ir pagal balsų skaičių, IŠ
RINKTI ŠIE KANDIDATAI:

Joana Kuraitė-Lasienė, Romas Vaštokas, Petras 
Lukoševičius, Algis Pacevičius, Arūnas Staškevičius, Ra
munė Sakalaitė-Jonaitienė, Juozas V.Danys, Rasa Lukoše- 
vičiūtė-Kurienė, Juozas Krištolaitis, Gabija Petrauskienė, 
Rudy Vilembrektas, Algirdas K.Vaičiūnas, Jeronimas Plei- 
nys, Paulius Kuras, Adolfas Šetikas.

KANDIDATAI: Jonas Lukšys, Jonas Stankus, Al
fonsas Patamsis. Rinkimų Komisija



Ui Lietuvos išlaisvinimą! Ui illikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie! Loyautd au Canada! 
b or liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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Ivaičio Dešinėje: Lietuviai studentai prie sovietų ambasados

Abi nuotraukos J.V. Danio,

FREEDOM .FORO® J 4
SOLIDARUMO SU LIETUVIAIS LIETUVOJE_ _ _ _ _ _ _ _

DEMONSTRACIJOS OTTAWOJE
J.V. Danys

DEMONSTRACIJAS PLANUOJA LIETUVOJE
Artinantis Vasario 16-tąjai - Lietuvos nepriklauso

mybės atkūrimo dienai - Lietuvoje lietuviai, kovojantieji 
už savoji,r tautos teises, pradėjo planuoti ramias mani
festacijas - demonstracijas. Aktyviais vadovais buvo jau 
kalėjimuose ir tremties stovyklose buvę ŽMOGAUS TEI
SIŲ ir laisvės kovotojai; ypač energingai pasireiškė Nijo
le Sadūnaitė. Ramios demonstracijos organizuotos dides
niuose miestuose - Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevė
žyje, Alytuje, Telšiuose, kur šventovėse minėta pamal
domis ir gėlių padėjimu prie paminkly: Vilniuje - prie 
dr.J.Basanavičiaus paminklo, katedros,kur palaidotas Vy
tautas Didysis, Kaune prie Maironio paminklo ir pan.

Sovietiniai valdžios organai ėmėsi žygių nuslopinti 
būsimas demonstracijas gąsdinimais spaudoje, radijuje 
bei asmeniniais įspėjimais; suorganizavo neva tariamą 
"chuliganą" Sadūnaitės apmušimą.

GAUSI DEMONSTRACIJA OTTAWOJE
Kanados Lietuviy Bendruomenė nutarė, kad reikia 

akivaizdžiai parodyti lietuvių solidarumą su kovotojais 
Lietuvoje, protestuojant prie Sovietą ambasados Ottawo
je ir kitose vietovėse.

VASARIO 13 d. priešais Sovietą ambasadą beveik 
dvi valandas demonstravo virš trijy šimtą lietuviy, atva
žiavusią iš Toronto, Hamiltono, St.Catharines, Montrea
lio, taip pat prisidedant nemažam skaičiui ir Ottawoje 
gyvenančią tautiečių.

Įspūdį stiprino keliolika nuolatos plevėsuojančią 
lietuviškų trispalvių vėliavą ir plakatai su užrašais: Li
thuania February 16- Glasnost on Trial", "Lithuania, Feb
ruary 16-The Acid Test of Glasnost", "Freedom for Re
ligion in Lithuania", "Freedom for Lithuania", "Mr.Gor
bachev, let Lithuanians celebrate February 16."

Kanados Lietuviy Bendruomenės pirmininkas Vy
tautas Bireta pasakė kalbą lietuviškai, o Joana Kuraitė- 
Lasienė - angliškai.

Ottawos spauda ir TV bei radijas buvo iš anksto 
painformuoti, ir jy korespondentai kalbėjo su J.Lasiene, 
A.Juzukoniu ir kitais.

Vieno iš didžiausią Kanadoje dienraščio "Ottawa 
Citizen" korespondentė Lisa W r i g h t, po pasikalbėji
mo su J.Kuraite-Lasiene, susisieke su Sovietą ambasados 
spaudos biuro vedėju Igor L o b a n o v'u, klausdama 
jo komentarą. "Nėra reikalo įvesti karo stovį, mes ne
kariaujame", - pareiškė I.Lobanov'as. Į klausimą, ar de
monstracijos Lietuvoje bus slopinamos, jo atsakymas bu
vo: " Esant čia, sunku pasakyti, kas įvyks tenai". Taip 
pat pridėjo, kad nemano šios demonstracijos ir reikala
vimą pranešti Maskvai.

Demonstracija baigta "Marija, Marija..." giesme, 
Kanados ir Lietuvos himnais ir visiems dalyviams įse
gant po gėlę (raudony ir geltony spalvą gvazdikus) į spe
cialiai paruoštą vainiką iš vielą, kuris buvo padėtas prie 
Ambasados vartą. Tai buvo simbolinis solidarumo mostas 
su Lietuvos tyliomis demonstracijomis, kur jie dėjo gė
les prie tautos istorinių paminkly.

PAMALDOS
Po demonstracijos visi nuvyko į domininkoną vie

nuolyno šventovę. Čia Ottawos kataliką misijos kapelio
nas kun.dr. Viktoras Skilandžiūnas atnašavo Mišias, asis
tuojant iš Toronto atvykusiam kun. Jonui Staškui, Lietu
vių Kankinių (Anapilis) parapijos klebonui. Jaunimas atna
šavimui nešė simbolines aukas: lietuvišką kryželį, lietu
višką audinį, Kronikos sąsiuvinį ir kt. GINTARO An

samblio i§ Toronto dalyviai vadovavo bendroms gies
mėms ir himnui. Kun.dr. V.Skilandžiūnas pamoksle pri
minė religinius ir tautinius kovotojus Lietuvoje, mūšy 
prievolę juos remti. Džiaugėsi, kad nepaisant pūgą ir 
šalčią, toks gausus skaičius atvyko į Ottawą iš tolimy
vietoviy.

Ottawoje dieną prieš tai pūga privertė 30 cm.snie
go, šalutinės gatvės buvo sunkiai pravažiuojamos, žvar
bus vėjas lydėjo -30°C šaltį.
BADO STREIKAS - VIGILIJA

Pasaulio Lietuviy Jaunimo Sąjungos valdybos To
ronte iniciatyva suruošta triją dieną protesto badavimas 
-vigilija prie Sovietą ambasados Ottawoje. Ant turistinės 
dengtos mašinos buvo užrašai "Hunger Strike" ir "Lithu
ania -February 16, The Acid Test of Glasnost". Pasi
mainydami po du jaunuoliu vaikščiojo su lietuviška vė
liava ir plakatu "Is Glasnost Real?" priešais ambasadą.

Šioje manifestacijoje dalyvavo vienuolika studentų 
iš Toronto ir Hamiltono. D e v y n i iš jy badavo: Ma
rija Balaišytė, Darius Čuplinskas,(su juo Montrealio TV 
stotyje matėme kelią sekundžių pasikalbėjimą su otaviš- 
kiu korespondentu. Red.), Indrė Cuplinskaitė,Linas Dauk
ša, Dana Grajauskaite, Viktoras Lukošius, Zita Prakapai- 
tė, Marytė Rudytė ir Mirga Šaltmiraitė, o Vytautas Cup- 
linskas ir Leonas Ehler atliko ryšio ir padedamuosius 
darbus. Didelė pagelba buvo Kazimieras S a t k e v i 
č i u s iš Ottawos, kuris visas tris šaltas žiemos dienas 
prižiūrėjo ir vairavo "trailer}" - ratnamį, kuris buvo ma
nifestuojančią studentą centras - būklas.

Jaunimo Sąjungos atstovai pasimainydami atliko 
jį t* ■'

Kairėje: I r pal estini eti s pri si dėjo pri e demon straci jy. Nuotr. A. K- 

Ottawoje 1988,11.13- 16 d.d.,prie savo "būklo’Į
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LITHUANIAN INDEPENDENCE DAY, 1988.
By The President Of The United States of America 

A Proclamation
Or Seventy years agoj on February 16, 1918, the Lithua- 

nian National Council declared the independence of Li
thuania and established the Republic of Lithuania. This 
restoration of Lithuania's sovereignty was recognized 
around the world - even by the Soviet Union, in 1920. 
Lithuania joined the League of Nations in 1921, and for 
the next two decades Lithuanians enjoyed liberty and 
self-determination under a government that fostered 
political and religious freedom for al citizens.

Then, in June 1940, the year after the signing of the 
Molotov-Ribbentrop Paet, the Soviet Union invaded and 
illegally occupied Lithuania and the other Baltic States. 
The United States unequivocally condemned this violation 
of national sovereignty and national integrity, and ever 
since then our policy has remained consistent. We have 
never recognized the forcible incorporation of Lithuania 
into the Soviet Union, and we never will.

Observance of the anniversary of Lithuania's Declara- 
ration of Independence is natural for Americans, who 
faithfully celebrate our own Independence Day each 
year. America has long been a beacon of hope to Lithua
nia, because Americans cherish their self-determination, 
individual liberty, and independence - the God -given 
rights the Lithuanian people seek to reclaim in the face 
of religious and political persecution, forced Russifica
tion, and ethnic dilution. It is therefore fitting to show 
our solidarity with the people of Lithuania.

We join in Lithuania's proud and solemn remembran
ce of the 70 anniversary of its independence, and toge
ther with people the world over we share the spirit and 
the hope of the Lithuanian people as they commemorate 
that oay. Among the Lithuanian people the spirit of 
liberty remains unbroken - the spirit of a true leader of 
her people, Nijole Sadunaite, whose sacrifices for count
ry and consience continue so courageously to the pre
sent day, and who wrote from the Gulag, "Our brief 
days on earth are not meant for rest, but to participate 
in the struggle for the happiness of numerous hearts" - 
the spirit of the freedom marchers of Vilnius, Lithuanias 
capital, and of Kaunas; the spirit of every time and 
place where bold sons and daughters remember their 
heritage and their highest ideals.

To demonstrate our common commitment to the 
cause of freedom, the Congress, by Seante Joint Resolu
tion 39, has designated February 16, 1988, as "Lithua
nian Independence Day" and has authorized and reques
ted the President to issue a proclamation in observance 
of this day.

NOW THEREFORE, I RONALD REGAN, president of 
the United States of America, do hereby proclaim Febru
ary 16, 1988, as Lithuanian Independence Day. 1 call 
upon the people of the United States to observe this 
day with appropriate ceremonies and activities in reaffir
mation of their devotion to the just aspiration of all 
peoples for self determination and liberty.

IN WITNESS WHEREOF, 1 have hereunto set my hand 
this eleventh day of February, in the year of our Lord 
nineteen hundred and eighty-eight, and of the Independen
ce of the United States of America the two hundred 
and twelfth. Ronald Reagan
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ir plačią informacijos programą. Ne tik teikė informaci
ją atvykstantiems korespondentams iš laikraščiy, TV 
ir radijo stočiy, bet aplankė ir užsieniy reikalą ministe
rijos Ryty skyriaus direktoriy Derek F r a z e r ir pain
formavo, kodėl jie streikuoja ir kokios žinios gaunamos
iš Lietuvos.

Panašaus turinio susitikimas įvyko su Amnesty 
International įstaiga, kuri Ottawoje turi savo centrą. 
Čia prašė pagalbos Petrui Gražuliui, kuris neseniai buvo 
nuteistas ir sumuštas. Pasimatė su Kanados parlamento 
nariu David Daubneyir aplankė 20 parapiją, kur 
įteikė po Kronikos angly kalba sąsiuvinį ir informavo 
apie religinę padėtį Lietuvoje.

Bado streikas baigtas VASARIO 16 - Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo 70-tąją metinę dieną- 6 vai.va
karo, kas Lietuvoje atitiko 12 vai. nakties, t.y. Vasario 
16 dienos galą. Prie 11-kos studentą prisidėjo virš 20 
Ottawos lietuviy ramiai protesto manifestacijai- vigili
jai. Kun.dr. V.Skilandžiūnas sukalbėjo maldą, palaimino 
duonos kepalą, kurio riekėmis Ottawos Lietuviy Bendruo
menės pirmininkė apdalino badavusius, tuo baigiant ba
davimo protestą.

Uždegta trijy lietuviškų spalvą žvakės, sugiedota 
"Marija, Marija...", Kanados ir Lietuvos himnai.

Taip buvo užbaigtas Kanados lietuvių protestas 
Ottawoje prieš Sovietų vykdomus tautinius ir 
religinius persekiojimus Lietuvoje.

Demonstracijos buvo labai sėkmingos tiek dalyvių 
skaičiumi (žiemos pūgos arktinėse sąlygose/, tiek gera 
informacija medijai ir kanadiečių visuomenei.

PRANEŠA ELTA:
SUSIDŪRIMAS KAUNE TARP MILICIJOS IR 
DEMONSTRANTU
..v Vasario 14 d. Pabaltiečių Tarybos . biurui Strasb.burgc 
is Kauno pranešta, kad po pirmos valandos pamaldų Kau
no katedroje Įvyko susidūrimas tarp milicijos ir demons
trantų. Pamaldos už Lietuvos religinę ir tautinę laisvę 
sutraukė apie 4uU0 žmonių. Panašios apeigos vyko apie 
6UU Lietuvos bažnyčių.

Po mišių, 2 vai., apie 5UU žmonių susirinko taikingai 
demonstracijai prie Maironio paminklo. Jie buvo tuojau 
milicijos apsupti, f raginimą išsiskirstyti, susirinkusieji 
atsakė užgiedodami Lietuvos himną. Milicijai nepavyko 
išsklaidyti demonstracijas, kurios užtruko valandą.

Keli asmenys buvo areštuoti, jų tarpe Angelė Denise- 
vicienė ir jos vyras Tomas Danisevičius. Pranešimą per
duodant dar nebuvo žinios, ar suimtieji paleisti.

Apie 250 milicininkų budėjo Kauno katedros aikštėje, 
laukdami 7 vai. vak. prasidėsiančių mišių.

DIDĖJA ĮTAMPA LATVIJOJE
Latvių žmogaus teisių grupės HELSINKI '86 vadovas 

Linards Grantins gruodžio 13 d. paskelbė atvirą laišką 
Vakarams, kuriame jis tvirtina, kad brutalus susidoroji
mas su latvių demonstruotojais lapkričio 18 d. Latvijoje 
sukėlė "revoliucines nuotaikas". Grantins paneigė, kad 
Latvijoje vyksta "demokratizacija". Jis perspėjo, kad 
jeigu sovietinė valdžia neleis latvių tautai apsispręsti, 
gali prasidėti "terorizmas ir kraujo liejimas".

Gruodžio 6 d. TIESOJE buvo išspausdintas trijų TASSO 
korespondentų pasikalbėjimas su Latvijos KP CK pirmuo
ju sekretoriumi Borisu Pugo, kuris tvirtino, kad latvių 
HELSINKIO '86 grupė "praktiškai suiro", o Linards Gran
tins "viešai per televiziją paragino savo tautiečius neor
ganizuoti jokių anti-visuomeninių akcijų", f klausimą, kuo 
galima paaiškinti "mūsų ideologinių priešininkų domėjimą
si Latvija ir apskritai Pabaltijo respublikomis", - Pugo 
atsakė, jog "jie vis dažniau gyvena iliuzijomis sugrąžinti 
ankstesnę santvarkų jauniausiose šalies respublikose".

Gruntinio teiginius savaip patvirtino latvių rašytojų 
sąjungos pirmininkas Janis Peters. Maskvos savaitraštyje 
LITERATURNAJA GAZETA jis pareiškė, jog Latvija turi 
gausiausią imigrantų skaičių Sovietų Sąjungoje. Daugelis 
tų ateivių pasižymi "vartotojiška filosofija”, spekuliuoja 
elektroniniais laikrodžiais, narkotikais ir ideologija. Vie
tos gyventojus jie pravardžiuoja "aborigenais" ir "buržua
ziniais nacionalistais". Latvių kalbos padėtis mokyklose 
esanti "katastrofiška".

*******»*♦****************»*************************<
LIETUVIŲ RAŠYTOJU DRAUGIJOS PREMIJA

Geriausiai 1987 metą dailiosios literatūros knygai 
atrinkti Lietuvią Rašytoją Draugijos valdyba sudarė ko
misiją iš Chicagoje gyvenančią rašytoją ir literatą. Ko
rn isijon sutiko įeiti: Julija Gylienė-Švabaitė, Aušra Liu- 
levičienė, dr, Alfonsas Sešplaukis - Tyruolis, Juozas To
liušis ir Nijolė Užubalienė - Jankutė.

Autoriai arba leidėjai 1987 metą datos knygą po 
penkis egzempliorius prašomi atsiąsti A.Liulevičienės 
/"Draugo"/ adresu: 4545 W. 63 Str., CHICAGO,IL.60629, 
USA.

Paskutinė išsiuntimo data 1988 m. gegužės mėn.
1 d. Komisija svarstys tik atsiąstas knygas.

KASMETINIS premijos MECENATAS - LIETUVIŲ 
FONDAS. LRD Valdyba
****************************************************
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LIETUVOS DIPLOMATINĖ IR KONSULIARINĖ TARNYBA
C. Surdokas

"Žiburio" gimnaziją. Vėliau Balickui teko persikelti į Vilka
viškį, taip pat į "Žiburio" gimnaziją. Patyręs, kad Lietu
vai trūksta specialistų, jis pats nutarė vykti į užsienį stu-

Atspaudas iš 1987 “Kario". Nr. 8 ir Nr. 9 
/ tęsinys/

Stasys Lozoraitis, jr. yra buvęs Lietuvos užsienio 
reikalų ministro ir Lietuvos dioplomatinės tarnybos šefo 
Stasio Lozoraičio sūnus. Jis gimė 1924 m. rugpjūčio 2 d. 
Berlyne. 1935-40 metais mokėsi Marijos Pečkauskaitės 
gimnazijoje Kaune. 1943 m. baigė vokiečių gimnaziją 
Romoje. Studijavo teisę Romos u-te 1944-48 m. Lietu
vos pasiuntinybėje pradėjo dirbti 1943 m., nuo 1947 m. 
kaip atašė, o nuo 1953 m. pirmojo sekretoriaus pareigose.

1987 m. lapkričio 15 d. dr. Stasiui A. Bačkiui atsista
tydinus, jis perėmė Lietuvos atstovo pareigas Wašingtone, 
pasilikdamas atstovu Vatikane.

Nuo 1944 m. Lozoraitis gyvai dalyvauja Italijos lietu
vių veikloje. Yra buvęs Lithuania draugijos valdyboj, 
centriniam lietuvių komitete, kurio pirmininku buvo 1950 
m. Italijos lietuvių bendruomenės laikinojo organizacinio 
komiteto pirmininku 1950-52. Jis buvo ir Tarptautinės 
tremtinių intelektualų sąjungos valdyboj, o paskutiniuoju 
laiku daug dirbęs Šv. Kazimiero 500 metų sukakties 
minėjimo komiteto ir 600 metų Lietuvos krikšto sukak
ties minėjimo komitete. Keliomis progomis lankėsi JAV 
ir kalbėjo didžiųjų lietuvių organizacijų suvažiavimuose.

Vincas Balickas

amžius vaikams Lietuvos: Tas laisvės nevertas, kas negi
na jos!" Šitie jo žodžiai V. Balieko rūpesčiu buvo iškalti 
ir jo kapo paminkle.

Bendradarbiauja spaudoje. Min. Br. Balutis mirė 1967 m. gruodžio 30 d. Lietu
vos atstovo pareigas tada perėmė pasiuntinybės patarėjas 
Vincas BALICKAS. Oficialų D. Britanijos vyriausybės 
pripažinimą gavo 1968 m. sausio 22 d. - Charge d'affai
res" titulu. Tas pareigas jis iki šių dienų tebeeina. Iš viso 
Londono Pasiuntinybėje jis jau yra ištarnavęs 49 metus. 
Jis yra ir oficialiame britų diplomatiniame sąraše.

V. Balickas gimė Virbalio miestelyje 1904 m. gegužės 
men. 11 d. Lankė Virbalio pradžios mokyklą ir Kybartų

dijuoti komercijos mokslų. Pasirinko garsiąją Vienos ko
mercinę mokyklą (Hochschiile fur Welthandel), kurią 
baigė 1928 m.

Grįžęs iš Vienos, tarnybą gavo Lietuvos banke Kaune, 
kur po stažo buvo pakviestas į Informacijos ir statistikos 
skyrių, kuriame teko bendradarbiauti su prof. A. Rimka, 
prof. A. Moravskiu ir doc. D. Budriu. 1931 m. balandyje 
buvo pakviesti į Užsienio reikalų ministeriją suorganizuo
ti "Eltos" ekonominę ir komercinę tarnybą, drauge einant 
ir "Eltos" direktoriaus pavaduotojo pareigas. Naujosios 
tarnybos uždavinys buvo aprūpinti Lietuvos bankus valiu
tų kursais, įvairias įmones žaliavų kainomis. 1934-36 m. 
jam teko eiti "Eltos" direktoriaus pareigas. Po to jis 
buvo perkeltas į Ekonominį departamentą patarėjo rangu, 
toje pačioje užsienio reikalų ministerijoje. iš viso Lie
tuvos Užsienio reikalų tarnyboje Balickas jau yra išdir
bęs 56 metus.

Apie savo tarnybą Londone Lietuvos atstovas V. 
Balickas štai kaip pareiškė: "Tiktai vieną dalyką norė
čiau paminėti, būtent, kad po Lietuvos okupacijos, ypač 
karo metu, Lietuvos diplomatų darbas buvo be galo sun
kus. Dar ir šiandien visi matome, kaip yra sunku įgyven
dinti teisingumo principus smurto sudrumstame pasaulyje. 
Dar sunkesnė atmosfera vyravo pasaulinio karo metu. Vis 
dėlto, diplomatams reikėjo būti realistais ir derinti savo 
veiklą prie susidariusių aplinkybių. Dėl opios padėties 
teko labai atsargiai parinkti veikimo metodus, stengiantis 
nepakenkti Lietuvos reikalui ateityje. Pasiuntinybių būvi 
mo faktas labai daug prisidėjo prie l ietuvių tremtinių 
padėties išaiškinimo bei jų apgynimo nuo repatriacijos. 
Tiktai istorija parodys, kiek mūsų diplomatai tuomet 
dirbo ir naktų nemiegojo, kad šiuos visus reikalus apgy 
nūs". / bus daugiau /

ATSISVEIKINUS SU LEONARDU EIMANTU

DEŠINĖJE -

Leonardas Eimantas.
Jis mirė š.m. 
sausio mėn. 29 d., 
po sunkios ligos 

London, Ont. mieste. 
Kanadoje.

korespondentu.
Atvyko į Kanadą 1949 metais, kur atliko vienų metų 

kontraktą tabako ūkyje, Rodney, Ont. 1950 m. atvyko 
su šeima į London, Ont., kur iki mirties gyveno, dirbo ir 
triūsė savo Tautos ir tautiečių labui. 1952 m. įkūrė 
lituanistinę mokyklą, kurioje dirbo ir vadovavo bene 30 
metų. Yra buvęs daugkartiniu Krašto Valdybos pirmininku 
ir nariu. Londone įkūrė, skautų organizaciją 1951 m. Jų 
vietininkija ir dabar dar veikia. Buvo pirmūnas lietuvių 
parapijos steigime, parapijos komiteto narys ir ilgametis 
rėmėjas. Šoko tautinių šokių grupėje ir dalyvavo ciiore - 
visuomeniniame ir bažnytiniame. Kaip lietuviškos spaudos 
mėgėjas ir rėmėjas - skaitė viso pasaulio lietuvių spau
dą ir buvo lietuvių knygos klubų narys. Taip pat nuolati
niai bendradarbiavo spaudoje, kol liga pakirto jo sveikatą.

1979 metais jam teko atsiskirti su žmona, kuri pakirs
ta vėžio ligos, mirė gegužės 15 d. Velionis Leonardas 
pasekė jos pėdomis 1988 m. sausio 29 dieną, taip pat 
iškankintas ir nuvargintas vėžio.

VINCAS BALICKAS LIETUVOS ATSTOVAS LONDONE
Lietuvos užsienio reikalų ministerijos, Ekonominio 

departamento patarėjas Vincas Balickas 1983 m. balandžio 
20 d. buvo paskirtas Lietuvos pasiuntinybės prekybos 
patarėju Londone. Kadangi Lietuvos ūkinių bendrovių 
eksportas vis daugiau ir daugiau gravitavo į Anglijos 
rinką, tai Londone buvo įsteigtas prekybos patarėjo pos
tas. Toms naujoms pareigoms ir buvo paskirtas tame 
pačiame departamente su ekonominio gyvenimo klausi
mais jau gerai susipažinęs dabartinis Lietuvos atstovas 
Londone V. Balickas.

Darbo ir planų naujoje vietoje buvo daug. Deja, tiems 
planams nebuvo lemta įsikūnyti. Kilęs Antrasis pasaulinis 
karas ir sovietinė Lietuvos okupacija visa tai sustabdė. 
Pasilikęs pasiuntinybėje, drauge su Lietuvos atstovu mi
nistru BRONIU BALUČIU ėmėsi dar sunkesnio ir atsako- 
mingesnio darbo: akcijos dėl Lietuvos laisvės ir nepriklau
somybės atgavimo.

Su min. B. Balučiu bendradarbiavimas buvo glaudus 
ir truko apie 30 metų. Balutis buvęs tikras valstybinin
kas, visiškai pasišventęs savo gimtajam kraštui. Kokią 
didelę reikšmę jis skyrė laisvės kovai ir jos gynimui, mes 
matome iš to fakto, kad paprašytas sugalvoti tekstą įra
šo, kuris turėjo būti iškaltas Laivės Varpe, jis parašė 
visiems mums dabar žinomus žodžius: "Skambink per

Kai tarp vietinių maišosi 
sovietiniai...

/tęsinys/
Victor Ripp pastebėjo vieną paradoksalų reiškinį naujų 

jų ateivių tarpe. Jie buvo nagingi darbe, bet nepripažino, 
kad randa jame psichologinio pasitenkinimo. Jis ėmė 
aiškintis sau, kad to prieštaringumo dėka, naujieji atei
viai sėkmingai prasimuša Amerikoj, nesitikėdami jokio 
moralinio atpildo darbe, jie lengviau čiuožia per gyveni
mą, gaudydami šansus, stverdami užsiėmimus, kurie at
rodo kitiems per daug rizikingi ar žeminantys.

Dimitry tarė:„Žinot ką, tikrumoj dauguma prisitaiky
mo prie gyvenimo problemų yra grynai techniško pobū
džio. Aš ir Regina, mudu abu dirbom Sov. Sąjungoj prie 
kompiuterių. Vadinas, mudu galvojom, kad esame gerai 
paruošti gyvenimui. Tikrumoj mums teko mėnesių mėne
siais mokytis iš naujo. Palyginus su amerikietiškais, sovie
tiniai skaitytuvai yra priešistoriniai, tiesiog dinozaurmiai, 
padarai".

Regina atšovė: "Tai ne vien tccnniški dalykai. Man 
prireikė daug laiko priprasti , kaip darbas yra suorgani
zuotas mano kompanijoj. Kai man tekdavo dirbti Mask
voj prie kokio nors projekto, aš turėdavau eiti pasitikrin
ti pas viršininką kiekvienoj fazėj, penkis ar šešis kartus 
per dieną. Čia aš kartais nematau viršininko ištisą savai
tę. Iš pradžių tai buvo man siaubinga. Aš visą laiką 
meldžiausi, kad kas pasirodytų ir pasakytų man, ką turiu 
daryti toliau...

Kai bosas duoda man algos vokelį, jis sako:"Pasi- 
džiauk!" Kai kolega man duoda naują projektą, jis sako: 
"Enjoy!" (Pasidžiauk!). Kas per išmislas visą laiką viltis, 
kad bus smagu? Rusai žino, kad juos paleido svietan 
dviem dalykams - kad jie kentėtų ir kad dvėstų. Jei 
randi kartais kur nors atsitiktinai malonumo, tai grynai 
laimės ir kietų pastangų vaisius".

Stambią Victor Ripp knygos dalį užima aprašymas, 
kaip naujieji ateiviai civilizavo vieną Amerikos pakraštį, 
įvesdami jame tvarką ir sandarą. Trečiosios emigrantų 
bangos žmonės perėmė, pilna to žodžio prasme, visą

Leonardas EIMANTAS gimė 1907 m. liepos mėn. 20 cL 
Panoterių kalime, Ukmergės apskr. Jis buvo vyriausias iš 
išlikusių penkių vaikų. Dar būdamas labai jaunas, skubėjo 
į mokslą, nors sąlygos buvo labili menkos: ėjo mokyklon 
apvilktas motinos paltu ir batais.

Baigęs vidurinį mokslą Šėtoje, Kėdainių apskr., jis 
įstojo Žeimių miestelio valdybos tarnybon. Ten tarnau
damas jis sukūrė šeimą su Jadvyga Juškevičiūte ' 1932 
m. Ten gimė ir sūnus Algimantas; daugiau šeimos nebuvo.

Persikėlęs į Kėdainių miestą, jis tarnavo Mokesčių In
spekcijoje ir baigė Kėdainių gimnaziją. Visą laiką jį trau-
kė mokytojo profesija, tad netrukus stojo į Mokytojų 
kursus Panevėžyje ir gavo mokytojo atestatą. Mokytojavo 
ilgesnį laiką Kėdainių pradžios mckykloje, kurios vedėju 
buvo visiems gerai žinomas mokytojas-auklėtojas-autorius 
ir leidėjas S. Tijūnaitis.

Kare audros išstūmė L. Eimantą ir jo šeimą Vokie
tijon. 1945 metais atsidūrė Weiden'e, Bavarijoje. Jau nuo 
pat karo pabaigos, jis griebėsi patriotinio darbo: įkūrė 
mokyklą, vadovavo stovyklai, buvo Krašto valdybos pir
mininku, atkūrė skautus, rašė lietuviškajai spaudai ir 1.1. 
Vėliau mokytojaudamas lietuvių stovyklos Hammerwege 
progimnazijoje, tapo Lietuvių Raudonojo Kryžiaus atstovu, 
pripažintas "Minties" spaudos korespondentu, taip kaip 
dar Lietuvoje, rea. Daunoras jį buvo paskyręs "Ateities"

Laidotuvėse dalyvavo daug tautiečių, ne tik iš Londo
no, bet ir iš tolimesnių apylinkių. Karstas buvo apdeng
tas tautine - skautiška vėliava. Toji vėliava buvo Leo
nardo atsivežta iš Vokietijos ir priklausė ten jo įkurtam 
skautų vienetui 1945 metais. Velioniui buvo duota skautiš
ka pagarba oėl jo nenuilstamų pastangų dirbant lietuviš
kajam skautiškajam jaunimui.

Leonardas buvo pakeltas į vyr. skautininkus ir jam 
įteikta keletas ordinų. Taipogi jis yra buvęs "Skautų 
Aido" administratoriumi ir yra pastatęs šį leidinį ant
tvirtų finansinių pama'.tų.

Kapinėse, kaip paskutinis atsisveikinimo mostas, buvo 
sugiedota "Ateina naktis".

Palaidotas prie žmonos, kurios jis labai pasigesdavo, 
ir apipiltas žeme iš Lietuvos.

Šio visuomenininko Leonardo Eimanto bus pasigenda
ma ne tik Londone, bet ir visoje išeivijoje. Jc veiklos at
minčiai, paminklinis įrašas skelbs , kad jis buvo

Dievo tarnas,
Tėvynės sūnus
Artimo draugas.

Tebūna jam lengva Kanados žemė ir tegul jo atminimas 
mumyse šviečia amžinai -

Ipolitas Deja

Brighton Beach plotą Brooklyn' e ir suteikė jam visai 
naują, skirtingą išorę. Žengiant žemyn Coney Island gat
ve praeivį pasitinka, pasak autoriaus, "kvapų, tvoskiančių 
gyvastingu merkantilizmu ar kapitalizmu jo kylančios 
kreivės stadijoj, antpuolis! Žuvininkai iškloja savo sunkve
žimių kėbuluos žvilgantį žūklės laimikį. Rūbų pardavėjai 
išstumia ant šaligatvių pilnus drabužių stovus, idant kiek 
palaisvėtų erdvės perkimštose jų krautuvėse. Visur, kur 
krautuvininkai derasi su pirkėjais - alasas, tarytumei 
rastumeisi kokiam besikuriančiam pioenierių mieste.

Nuo vienos gatvės galo iki kito, per penketą blokų, 
rusai dabar yra perėmę krautuves savo nuosavybėn. Senų
jų kvartalo gyventojų - žydų kultūra teišlikus vien ke
liuos pabiruos punktuose tame kvartale. Dabar daugumoj 
visur rusų patarnavimai ir rusų prekės, siūlomos rusiškai 
kalbančių prekijų. Restoranai ir rėksimingi kabaretai 
pavadinti rusiškais vardais. Ten rusiški valgiai, o dažnai 
net praktikuojama ir rusiškoji tradicija versti klientą 
išlaukti visą valandą, kol jam patarnaus.

"Juodosios Jūros" knygynas pardavinėja knygas vien 
rusų kalba. Maisto krautuvėse parduodama "prostokvaša", 
kefiras ir kiti gardėsiai - skanėstai rusiškam gomuriui. 
Naujų ateivių atsiradimas nepaprastai pagerino visą rajoną. 
Prieš jiems atsikeliant, nebuvo saugu gyventi šiame rajo
ne. "Rusai, sako autorius, - yra sunkiai dirbantys žmonės. 
Aš matau juos atidarant krautuves šeštą valandą ryto, 
šluojant šaligatvius. Jie darbuojasi visą dienelę ir su jais 
nėra juokų ("they don’ t take no erap"). Jei pasirodo koks 
neaiškus gaivalas - vagišiai ar kas panašaus - tie ruse
liai juos bematant sutvarko. Jie mėgsta būti lauke, sėdė
ti įsaulyje, kaip va, tie žmonės ten. Todėl gatvės tampa 
saugios visiems... Tai geras kvartalas, bet as nesakyčiau, 
kad jis tobulai gerbiąs įstatymus ir kooperuojantis su 
policija. Jei įvyksta koks nusikaltimas, rusai dažniausiai 
susitvarko patys. Tai įprotis, parsivežtas iš Sov. Sąjungos, 
kur policijai-visi "žlobai" (niekadėjai).

Bet ne viskas yra taip pavyzdinga. Rusai gerokai 
parapijinės dvasios padarai. Rusai - rusams! Jie beveik 
neboja būti paslaugūs amerikiečiams. Kai kuriose parduo
tuvėse, jei pirkėjas nesusikalba rusiškai, niekas nesirūpina 
jo aptarnauti. Mes mėginom prikalbinti rusų krautuvinin
kus dalyvauti vietiniame Board of Trade, bet iki šiol be 
jokios sėkmės. Jie įtartinai žvelgia į bet kokią organiza

ciją. Tai primena jiems komunizmą, partijos susirinkimus, 
tokius dalykus".

Jau dabar formuojasi rusiška Mafija, nors sunku žino
ti tiksliai, kas jon įeina ir kaip ten tvarkomasi. Pasak au
toriaus, tie žmonės išmoko pačioje Rusijoje kaip gyventi 
egzistuojančios santvarkos paraštėj. O mafija juk ne kas 
kita, kaip tokia egzistencija.

Victor Ripp'ui buvo įdomu pasekti, kaip naujieji atei
viai žiūri į Amerikos vidaus reikalus. Todėl jis užkalbino 
vieną buvusį teismo tarnautoją, įsgijusį čionai advokato 
teises.

"Aš kalbu kaip užsienietis ir mano įspūdžiai yra dau
giau impresionistinio pobūdžio. Bet visumoj, man atrodo 
keista, kad tie advokatai, kurie turi čionai daugiausia 
pasisekimo, anaiptol nėra patys protingiausi, bet tie, 
kurie išmano, kaip išnaudoti visas technines plonybes 
(technicalities).

Sovietų teisinė sistema turi daug trūkumų, bet bent 
jinai veikia tiesiai ir be gaišaties". Tas advokatas tęsė 
toliau: "Amerikos liberalai aiškina man: verčiau duoti 
laisvę šimtui prasikaltusių, negu versti kentėti vieną 
nekaltą žmogų. Aš sakau, kad tas principas buvo tvarkoj, 
kai visuomenė buvo kitokia, kai nebuvo taip, kad kas 
antras žmogus nešiotųsi revolverį. Amerika bando gyven
ti praeities gyvenimu, tarsi jinai rastųs prieš du simtus 
metų.

Jei Sov. Sąjungoje kas vožteli policininkui per snukį, 
tai, broleli, jis bėdoj. Užtat niekas to nedaro. Šičionai, 
nudėjęs policininką, patupdomas kalėjiman meteliams ar 
dviem, o tai beveik kurortas. Aš mačiau Amerikos kalėji
mus. Kaliniai sėdinėja ištisą dienelę, spoksodami į spalvo
tą televiziją ir čepnodami keptus viščiukus".

... - Kokie tam būtų vaistai?! - paprasta! Daugiau 
kalėjimų! Griežtesnių įstatymų! Visi amerikiečiai išaugo 
komercinėj atmosferoj, todėl jie visur dairosi kompromisų.

Ne! Tai yra socialistinės sistemos kaltė. Juk, tiesą 
pasakius, net ir tie trečiosios ateivių bangos žmonės, 
kurie sugebėjo tapti namų savininkais, juk ir jie dabar 
tokie pat bjaurūs skūralupiai, kaip amerikiečiai, jei ne 
bjauresni. Jie jums šaukia: "Čia Amerika. Čia taip, ponu
li, tvarkomi dalykai!" 
Vertė Sonia ^TTRD
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Lietuvos gen. garbės konsulas V. KLEIZA kalba Čiurlionio galerijos sukaktuvinės parodos atidaryme 1988m. sausio 29 d. Šalia — galerijos v —bos 
narė V. ALEKNIENĖ, dail. Pr. LAPĖ , dr. G. BALUKAS, Čikagos dailininkai Arvydas ALGIMANTAS, Jadvyga PAUKŠTIENĖ ir Aleksandra EIVAITĖ.
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jAIDAS DAINOJ
i

; Nėra aiškios ribos
; šimtmečių eigoj, 

nėra aprašymų,
. tik aidas žodžiuose

dainos, 
gilūs šaltinių dangūs. 
Žmogus kai medį

kalbino,
. girias apeidavo.
i Kai medžiai guodėsi,

medį ramino.
Taip kalbas medžiai 
ir augalai

tarpusavyje, 
trapūs šviesiai žalsvi

daigai, 
lapų - žolės mezginiai. 
Trapus tekėjimas dainos

senos 
sujungė-rišo,

nešė upėmis, 
nešė per šimtmečius, 
nešė šviesius ir tamsius

j tonus.

ČIKAGOJE VEIKIANTI ČIURLIONIO GALERIJA 
30 metų sukakties proga surengė meno parodę, kurios 
atidarymas įvyko š.m.sausio 29 d., vakare.

Parodoje buvo išstatyta nemaža kūrinių gana žy
mių kūrėjų iš abiejų pusių Atlanto: Rimto Tarabildos, 
Domicėlės Tarabildienės, Kęstučio Zapkaus, Viktoro Pet
ravičiaus, Jadvygos Paukštienės, Stasio Krasausko, Vy
tauto Jonyno, Vytauto Kašubos, Vytauto Igno, Prano 
Gailiaus, Rimanto Dichavičiaus, Alfonso Dargio ir kt. 
Parodos tema - žmogaus kūno formos.

Parodos metu kalbėjo Lietuvos gen. garbės konsu
las Vaclovas Kleiza, sveikinimo laiškus ( du buvo 
iš Lietuvos - Lietuvos Meno Muziejaus ir "Čiurlionio" 
Galerijos Kaune) perskaitė V.Matranga, dr. G.Balukas. 
Ilgesnę kalbę apie parodę tarė dail. Pranas Lapė, kuris 
taip pareiškė:

"Dailėje nuogo žmogaus kūno forma virtusi meno 

kūriniu, praranda bet kokį ryšį su gamtine realybe ir 
pradeda gyventi savo gyvenimę. Bet kadangi menas ne
gali egzistuoti ir neegzistuoja uždaroje erdvėje, vakume, 
jis savo keliu ieško ryšio su žmogumi. Ryšys, dialogas 
tarp žmogaus ir meno kūrinio neįmanomas be meninės 
teisybės. Kuomet jos nėra, lieka melas ir tuo pačiu nėra 
ko kalbėti apie menę. Kuomet nedarome skirtumo tarp 
meninės teisybės ir melo, tuomet atpuola klausimas apie 
grožį ir apie tai, kas kūrinyje gera ir kas bloga, tuo 
labiau apie tai, kas gražu ir kartu teisinga".

Oficialus "Čiurlionio" Galerijos 30 metų minėji
mas buvo pravestas sekantį vakarę - sausio 30 d., toje 
pačioje "Čiurlionio" Galerijoje. Šiuo metu Galerijos va
dovybę sudaro Vincas Lukas - pirmininkas, Vanda Alek
nienė, Algis Putrius. Per 30 metų šiai galerijai yra va- 
dovavę: M.Šileikis, Z.Kolba, V.Petravičius, A.Valeška, 
B.Macevičius, P. Aleksa, V. Balukienė, R.Jautokaitė, M.

Gaižutienė, V. Aleknienė, V.Lukas.
Dabartiniu metu Galerijos fonduose yra daugiau 

negu 300 dailės kūrinių, jų tarpe- A.Varno, A.Galdiko, 
J.Rimšos, P.Puzino, P.Augiaus, V.Rato, T.Valiaus, V.Pet- 
ravičiaus, V.K.Jonyno, V.Kasiulio, V.Vizgirdos ir kitų žy
mių dailininkų darbai.

Čikagos ČIURLIONIO GALERIJA buvo atidaryta 
1957 m. spalio mėn. 20 d. tuomet neseniai pastatytuo
se jėzuitų Jaunimo Centro rūmuose. Ję įsteigė Lietuvių 
Menininkų Klubas, kuris tuo metu buvo subūręs įvairių 
meno šakų atstovus: dailininkus, architektus, rašytojus, 
muzikos bei scenos darbuotojus.

Vėliau būta įvairių nesutarimų ir įvyko skilimas; 
tad iš steigėjų tarpo dalis pasitraukė ir įkūrė atskirę 
"ČIURLIONIO" GALERIJĄ kitoje vietoje.

Tačiau Jaunimo Centre pasilikusi Galerija toliau 
vis stiprėjo ir vystė didesnę veiklę, rengdama daug me
no parodų. Paskutiniais metais joje per metus surengia
ma 8-10 parodų. e . Š u 1 a i t i s

Pranas K o z u 1 i s
RAMUNĖLĖ
1. Pačiame vidudienio karštyje pamiškėj prje vieške
lio dideliu įnirtimu kirtau raudonus dobilus. Švaisčiausi 
dalgiu sušilęs ir nepatenkintas, kad nuo ankstyvo rytme
čio tebuvau paguldęs tik mažytį kampę, nes dobilai ku
petomis buvo suvirtę į visas šalis. Po storu raudonų žie
dų sluoksniu dar iš nakties tebespindėjo rasos lašai, ir 
toji kvepianti žolės drėgmė gaivino mano jėgas. Aš vis 
augančiu atkaklumu kabinau dalgiu vis didesnius žiedų 
pluoštus. Užtikęs kelis didelius ramunių kelmus, kad ne
atšiptų dalgis, apkapojau aplinkui ir išguldytoj dirvoj pa
likau žydėti, lyg puokštes. "Lai dar pagyvena" - pagal
vojau - "bist prieš eidamas namo neaštriu dalgiu pribaig
siu ir jas. Nepaprastas stiebo kietumas nors akimirksniui 
pratęsia gėlės gyvenimę"...

Staiga dalgio ašmenim užkabinau akmenį, ir mano 
mintis nutrūko. Tai būta gražaus, balto purakmenio; to
kių ganydamas nešiodavau pilnas kišenes. Visa jėga aš 
paleidau jį į miškę ir nejučiom pataikiau į telefono vie- 
lę, kuri suskambėjo lyg styga. Ir tikrai aš užgavau jaut
rių praeities stygę...

Keista, kad vaikystėje matyti kai kurie, rodos ne
reikšmingi paveikslai pasilieka sęmonėj visę amžių daug 
aiškesni, negu daugybė lemiančių pergyvenimų. Negaliu 
pasakyti, kiek metų mane skiria nuo tos dienos, tik ži
nau, kad labai daug. Bet mano akyse aiškiai pasivaideno 
išblyškusi, didelėm akim mergytė. Aš ję įsivaizduoju taip 
aiškiai, su visom smulkmenom, lyg vakar būčiau matęs. 
Nors tęsyk buvo apsiniaukusi rudens pavakarė, bet aš 
regiu net jos ilgų blakstienų šešėlius, krintančius ant 
smulkučio veido.

Tę rudenį ganiau bandę iki vėlyvo lapkričio, kol 
šalnos nenusvilino paskutinės žolės. Pavasarį buvau bai
gęs mokyklę ir dabar turėjau daug ilgiau už kitus vaikus 
palikti prie bandos. Ganydamas tamsioj pamiškėj prie 
vieškelio, kiek tinkamas, galėjau kūrenti ugnį ir laidyda
vau akmenis į telefono stulpus. Bet visa tai man buvo 
nusibodę ir su pavydu žiūrėdavau į kaimyninio Gindvilių 
kaimo vaikus, linksmai einančius į mokyklę. Aš juos pra
dėjau persekioti: apmėtydavau iš krūmų akmenimis arba, 
užsimojęs botagu, pavykėdavau kelio gabalę. Aš buvau 
daug tvirtesnis, ir man buvo malonu matyti juos bėgan
čius.

Kartę, patykojęs už krūmo, užpuoliau būrį vaikų, 
einančių iš mokyklos. Staiga užklupti, jie pasileido vieš
keliu, kiek kojos neša. Mažytei mergytei iškrito iš rankų, 
skrynutė su knygomis. Ji sustojo ir atsisuko į mane. Ji 
buvo neregėtai išblyškusi, o akys tokios didelės, kad vi
siškai nustelbė smulkų veidelį.

- Nemušk...Aš tau nieko nepadariau,- tai pasakė, 
rodos ne ji, bet jos didelės akys. Man buvo nejauku, kad 
ji taip ramiai į mane žiūri.

- O ko tu taip išblyškusi? - paklausiau.
- Už tai, kad pienukę geriu - rimtai atsakė mer

gytė.
- Tu prašyk savo mamę, tegu tau duoda daugiau 

pienuko gerti'.
- Aš neturiu mamytės.

Giedrios mergytės akys apsiniaukė, o veidelis su
rūstėjo. - Bet ir tu, atrodo, mamytės neturi, jeigu turė
tum - nebūtum toks bjaurus vaikas...

Tai pasakiusi, ji pagriebė nuo žemės savo skrynu
tę ir neatsigręždama nušlepsėjo purvinu vieškeliu. "Nejau
gi aš esu bjaurus vaikas?" - galvojau palikęs vienas vi
dury vieškelio. "Bet kodėl man iki šiol niekas to nepa
sakė?"

Pamažu blėso vėlyvo rudens apsiniaukusi diena. 
Iš giliai dobilienon įmintų gyvulių pėdų sklido sunkus 
drėgnos žemės kvapas, ir man buvo liūdna. Rodos, visas 
rudens vakaro sunkumas užgulė mano pečius.

Aš ilgai negalėjau pamiršti išblyškusios mergytės. 
Ji buvo pirmas žmogus, pasakęs man tiesiai į akis to- 
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kię aiškię ir neišvengiamų tiesų, kuri net suvirpino visų 
mano piemeniškų būtybę.

Dar kelis kartus mačiau jų iš tolo, einančių mo
kyklon, o paskui ji daugeliui metų išnyko man iš akių. 
Iš kitų vaikų aš tiek sužinojau, kad mokykloje mokytoja 
jų vadindavo Ramunėle ir kad dabar jų pasiėmė turtingi 
giminės į miestų, į kurį visų dienų reikia važiuoti trau
kiniu.

- Gaila, kad nežinot į kokį miestą: aš dabar baigęs 
ganyti, tiek daug turėsiu laiko, ir galėčiau ją aplankyti.

Vaikai pagarbiai žiūrėjo į mane, nusiminusį dėl 
nežinomo miesto vardo, nors aš dar niekados nebuvau 
matęs traukinio...

- O kam gi pjovėjau, palikai tas gėles? - nustelbė 
mano mintis švelnus, kažkur girdėtas, balsas. Aš vėl grį
žau į šiuos laikus, vėl išgirdau aiškų vyturių skardenimą, 
o atsisukęs, išvydau prieš save įsibridusių į netvarkin
gai suverstus pradalgius nematytų mergaitę. "Keis 
tas tembras man toks girdėtas, akys irgi matytos, bet 
kodėl aš jos nepažįstu?- galvojau atsirėmęs dalgio.

- Šitas ramunes aš palikau tau. Tikėk mergaite, 
tik tau vienai.

Aš pats nežinau, kodėl taip drųsiai ir įtikinamai 
tvirtinau pirmųjų galvoje pasipainiojusių nesųmonę.

- Aš dabar aiškiai matau, kad tu manęs laukei. 
Šiaip jau nebūtum laiko gaišęs su tom ramunėm, - tai 
sakydama priėjo ji prie manęs. Aš įtempiau visų savo 
atminties jėgų, ir pamažu pradėjo aiškėti: tai tos pačios 
didelės akys. Jos atrodo ne tokios didelės todėl, kad vei
das papilnėjęs. Bet ji visvien tebebuvo tokia pat išblyš
kusi, kaip kitados, net ir skruostai nebuvo paliesti vasa
ros saulės.

- Tikrai laukiau tavęs, Ramunėle - nesivaržyda
mas ištariau tų vardų, kuris iš mano atminties dar nuo 
ano tolimo rudens nebuvo pranykęs.

- Matai, tu net mano vardų žinai...Dabar aš esu 
tikra, kad tu manęs ilgėjaisi - tai sakydama, ji ištiesė 
man rankų. Kaip aš nustebau, kad tokioj kaitroj jos ran
ka buvo vėsi. Man atrodė, lyg aš būčiau palietęs ne 
žmogaus rankų, bet pavėsy augančios gėlės lapelį.

- Iš namų daugiau aš niekur nebekeliausiu - tęsė 
ji. - Mes galėsime labai dažnai pasikalbėti. Tikiuosi, ma
ne labai greitai aplankysi. Lik sveikas.

Atsargiai basom kojom brido ji per storus pradal
gius pamiškėn į vieškelį. Aš įdėmiai sekiau akimis, kol 
baltai apsirėdžiusi mergaitė pro tamsių alksnių miškų, 
lyg pūkas, nuplaukė tolumoj mėlynuojančio kaimo link.

*****
Kitos dienos vakare, kai didžiulis dobilų laukas 

jau buvo suverstas į pradalgius, aš patraukiau vieškeliu 
ta pačia kryptimi, kur buvo nuėjusi Ramunėlė. Dar prieš 
saulėleidį įžengiau į jos sodybų. Prie vartų, po milžiniš
ku dvišakiu beržu stovėjo senas, aptrupėjusiais ornamen
tais kryžius, o po antrųja beržo šaka tūnojo nedidelė bal
tom langinėm troba, kurių nuo kelio ir iš kiemo puses 
supo marguliuojantis darželis. Tarp kitų gėlių aiškiai bu
vo matyti ir Ramunėlės veidas. Pajutusi mano žingsnius, 
ji užvertė knygų ir pakilo. Aš nustebau, kad jos veidas 
šiandien buvo nebeišblyškęs, bet rausvas.

- Kodėl taip žiūri? Gal aš blogai atrodau? - susi
rūpino.

- Vai ne - aš žiūriu į tavo gėles. O tu kaip tik 
šiandien esi puiki, kaip kad dar niekad,- teisinausi neti
kėtai užkluptas ir atsisėdau ant suoliuko. Kai ji prisėdo 
šalia manęs, žolynų kerai uždengė nuo mūsų besileidžian
čių saulę, ir aš pamačiau, kad jos veidas buvo nė kiek 
ne rausvas, bet dar daugiau išblyškęs, kaip vakar.

- Šis darželis - tai mano gyvenimo kūrinys. Per 
anuos metus jis jau buvo užžėlęs, bet šį pavasarį grįžu
si aš vėl atgaivinau. O anoj pusėj kiemo matai, koks 
didelis daržas?

Aš pakėliau galvų: tikrai ten buvo didelis daržas, 
priaugęs baltų dobilų, kuriuose dar buvo girdėti grįžtan
čių į avilius bičių dūzgimas.

- Betgi ten dobilai - ne daržovės - garsiai nusi
stebėjau.

- Gal tau keistai atrodo ši mano mažytė sodyba, 
bet aš tesugebu gerai šeimininkauti tik šiame daržely, 
o anam didžiajam daržui aš nebeturiu jėgų - ji tai pa
sakė didžiai nusiminusi ir žiūrėjo į mane, lyg laukdama 
'lemiamo sprendimo.

- Kaip tu gali taip kalbėti: vien tik tavo prisimi
nimas man teikė tiek jėgos, kad aš iš "bjauraus vaiko" 
išaugau didelis vyras, ir ne vienų kartę piktus mano su
manymus nustelbė tik vienintelį kartę anam tolimam 
rudeny matytas tavo paveikslas.

Jaučiau, kad mano atsakymas jai patiko. Ji atsi
rėmė į mane ir užmerkė akis. Jos ramiam veide buvo 
sukaupta kažkokia mintis, lyg ji spręstų nesuprantamų 
uždavinį. Ir ji taip ilgai, ilgai sėdėjo susimųsčiusi.

Saulė jau buvo nusileidusi. Virš mūsų galvų pama
žu skleidėsi birželio naktis. Kada už dobilų daržo nusi
leido paskutinis vyturys ir skliaute išryškėjo priešpilnio 
pjautuvas, aš atsargiai apkabinau jos liemenį. "Kažin, ar 
nereikėtų jų pabučiuoti; juk sėdint su mergina, visados 
reikia bučiuotis", - pagalvojau ir staiga krūptelėjau, nu
sigandęs pats savo minties. Ji atmerkė akis ir atidžiai 
pažiūrėjo į mane. Jau buvo gerai sutemę, ir žolynų šešė
ly tebuvo matyti jos akių žiburiai. Bet žvilgsnis, rodos, 
kiaurai perėjo per mane. "Gerai, kad jau tamsu ir ji vis 
vien neįžvelgs mano minties",- nuraminau save. Tuo tar
pu ji dar daugiau pasisuko į mane ir tarė:

- Aš manau, jeigu tai tiesa, kų tu man kalbėjai, 
tai nėra pasauly mano širdžiai artimesnio žmogaus už 
tave. Tu drųsiai gali mane pabučiuoti...

Aš, nė kiek nesvyruodamas, prislinkau prie jos 
lūpų. O jos buvo vėsios - daug vėsesnes už šiltų nakties 
orų. Rodos, aš buvau prislietęs ne prie žmogaus veido, 
bet prie gėlės.

Kai atsipeikėjau, jau buvo po vidunakčio. Vakaro 
pašvaistė buvo tiesiai šiaurėje. Netrukus ji turėjo vėl 
išsiplėsti į aušros gaisrų. Nuo Ramunės veido nubraukiau 
užkritusių garbanų, ir į mano delnų sudužo karšta ašara.

- Aš jau seniai jaučiau, kaip tirpsta mano jėgos, 
bet dar niekados mano gyvybė nebuvo taip brangi, kaip 
šiandien. Gal tai jau paskutinė mano vasara, ir kaip tik 
toji, kada prasideda mano svajotoji laimė, - ji tai pasa
kė lygiu, ramiu balsu ir per skruostus nebenuriedėjo nė 
viena ašara. Nors ne viskų supratau, kų ji man kalbėjo, 
bet aš, lyg tolimų žaibo blykstelėjimų, įžvelgiau tuose 
žodžiuose man dar nesuvokiamų tragedijų.

- Kam gi tu tai dabar pasakoji? Aš gi, eidamas 
pas tave, visų laikų galvojau, kaip tave nudžiuginti, - 
bandžiau jų guosti. Ji tik neramiai sujudėjo ir pakilo 
nuo suolelio. Pakilau ir aš.

Argi tikrai tu atėjai tik manęs nudžiuginti? 
Man nereikia tokio tavo pasiaukojimo. Aš noriu, kad ir 
tu drauge su manim būtum laimingas. O jei ne - tai 
nereikia nieko.

Pirmų kartų išgirdau tokį abejingų ir šaltų balsų, 
kuris panašiai skambėjo, kaip anų tolimų rudenį jos iš
tartas "bjaurus vaikas".

- Nejaugi tu galėtum pykti... - aš dar norėjau 
kažkų sakyti, kai jos vėsi ranka užėmė man burnų.

- Neimk taip į širdį - aš visados esu tokia prieka
bi, bet atleisk man...

ji tokiu maldaujančiu žvilgsniu mane palydėjo į 
kelių, kad aš negalėjau abejoti tikrumu savo laimės.

Dar neišėjęs iš kaimo, nejučiom ėmiau švilpauti 
kažkokių smagių melodijų ir dar prieš aušrų pabudinau 
aukštai lizduose miegančius paukščius, kurie, lyg įspė
dami mano ūpų, tam rytmety ėmė anksčiau, kaip pap
rastai, giedoti. / bus daugiau /

WWW
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



IS PADANGĖS MIELOS
(if SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR ifEIVIlOJE)

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

Dr. Gv. Valančius
varžybose ir bronzos me
dalį 5 km.lygumų lenktynė
se. JI oficialiai atstovauja 
SSSR. Pirmų kartę tapo 
estafečių lenktynių čempio
ne 1985 m. Yra dalyvavusi 
su geriausiomis slidininkė- 
mis Sovietų Rusijos varžy
bose, rungtyniavo Italijoje, 
Austrijoje , Suomijoje,Švei
carijoje, Kanadoje, JAV, 
R.Vokietijoje, Čekoslova
kijoje.

KURIS POPULIARIAUSIAS 
SPORTININKAS?

Kasmet "Sporto" laikraš
čio skaitytojai išrenka 10 
populiariausių tų metų spor
tininkų. Šiemet buvo gauta 
8.234 laiškai, kuriuose su-

CALGARY OLIMPIADOJE 
AUKSO MEDALIS VIDAI 
VENCIENE1

minėtos 42-jų okup.Lietu- 
vos sportininkų pavardės.

Šiemetiniame konkurse
Lygumų slidininke, vil

nietė Vida Vencienė laimė
jo aukso medalį Calgary 
vykstančiose olimpinėse 
varžybose 10 km. lenktynių

I-ų vietų laimėjo Vilniaus 
Valstybinio Universiteto 
žurnalistikos studentas "Sta
tybos" krepšinio komandos 
kapitonas ŠARŪNAS MAR

ČIULIONIS. Jis yra taip 
pat ir Sovietų Sąjungos 
krepšinio rinktinės žaidėjas

Šis konkursas vyksta 
32-rųjį kartų.

PAGERBĖ CHIRURGIJOS 
PROFESORIŲ PRANA 
NORKŪNĄ

Vilniaus U-to profesorius 
medicinos moklsų daktaras 
Pranas Norkūnas savo 80- 
tojo gimtadienio proga bu
vo pasveikintas kolegų ir 
studentų.

Jis yra sukūręs origina
lią skrandžio ir dvylikapirš
tės žarnos opų kilmės teo
rijų, praktines chirurgijos 
žinias beveik visose srityse 
perduoda jaunesnės kartos 
gydytojams. Universiteto 
medicinos fakultetas gimta
dienio proga surengė moks
linę konferencijų, apžvel
giant jo darbus medicinoje, 
pedagogikoje.

• Už geriausių dramos kū
rinį 1987 m. premija pa
skirta KAZIUI SAJAI už 
pjesę ŽEMAIČIŲ PIEMUO.

Šių J.Grušo premijų 
$1.000 rublių- autorius 
pervedė į Kultūros fondų.

LIETUVIU OPERA 
VARŠUVOJE

Nuo sausio 16 d. Varšu
voje gastroliavo Lietuvos 
akademinis operos ir baleto 
teatras. Per savaitę laiko 
buvo parodyti septyni spek
takliai, kuriuose dalyvauja 
300 dainininkų, muzikų,šo
kėjų. Gastrolės buvo pra
dėtos V.Klovos opera PILĖ
NAI.

» TAURAGĖJE pastatytas 
penktas devynaukštis na
mas. Jame apsigyveno 54 
šeimos. Statoma origina
lios architektūros muzikos 
mokykla ir dar 5 gyvena
mieji namai.

kReM 
VE/DRoDZ/M

~ .Nesuprantu, už kų mane atleido iš tarnybos? - 
skundžiasi vienas tarnautojas. - Juk aš dirbu kaip arklys.

Čia priėjo Kindziulis ir tarė:
- Dabar arklius pakeičia traktoriais.

/Iš "Čia priėjo Kindziulis"/

MOKYKLOJE:
• Mokytojas:

- Išvardink penkis daiktus, kuriuose yra pieno.
- Sūris, sviestas, ledai ir dvi karvės.

• Lituanistinėje mokykloje mokytojas klausia Algio:
- Jei duočiau tau žodį karvė, kų tu galėtum su 

juo padaryti- išlinksniuoti, išasmenuoti...
Mokinys pradeda:

- Aš karvė, tu karvė, mes karvė...

• Močiutė ramina vaikaitę:
- Neverk, pupyte, viskas bus gerai.
- Nebus! Broliukas gaus atostogų, o aš ne.
- O kodėl gi tu negausi atostogų?
- Aš dar neinu į mokyklų.

o Aldutė gavo atgal savo rašinį iš mokytojos, kuri per
braukė jos prirašytų puslapį.

- Tiek daug parašiau, o Jūs, ponia mokytoja, per
braukei, - sušuko nustebusi mokinė. ■

- Aldute, tu pažiūrėk, kų tu parašei...
Rašinio pavadinimas buvo SŪKNELĖ SU" ILGOM 

SLYVOM.

ATSARGIA?-
Pavojingi Chemicalai 

Randasi Viduj.
Pavojų aplinkai sukelia ne 

tiktai rugštingt.sis lietus ar in
dustrinės nuodingos atliekos. 
Kiekvienas mūsų vienaip arx 
kitaip kasdien paveikiame ap
linkos stovį.

Gali būti paveikiama ciga
rečių rūkyme. Arba skalbimui 
naudojant priemones. Valymo ir 
poliravimo gaminiai virtuvės 
lentynose, arba dažnai ir jų 
tirpiniai rūsyje.

Kiekvienos šeimos gy
venvietė, nors atrodo saugi 
ir patogi, prilaiko chemika
lus, kuriuos reikia rūpestin
gai kontroliuoti.

Užsitikrinkite, kad kuo 
geriausiai kontroliuojate 
namų apyvokos pavojingas 
atliekas:
• Įsisąmoninkite kokius 
chemikalus vartojate kas
dien ir ką išmetate.

• Parodykite savo vaikams, 
kurie gaminiai yra pavojin
gi jūsų namuose ir padėkite 
juos i. saugią vietą.
• Pirkite tik tuos gaminius, 
kuriuos galima saugiai varto
ti ir saugiai išmesti.
• Pirkite vabzdžių nuodų ir 
kitokių apyvokos chemikalų 
tik tokį kiekį, kokį suvarto- 
jate nedelsiant.
• Prisidėkite prie specia
laus pavojingų medžiagų 
surinkimo organizavimo.
• Nepernauaokite plastinių 
medžiagų nė styrofomo.
• Skatinikite naudojimą 
medžiagų, kurias galima 
perdirbti.

Atlikite savo dalį, kad 
pasaulyje jums būtų sma
giau gyventi. Tada ir mums 
visiems tai bus naudinga.

■ ■ Environment Environnement
| ’T B Canada Canada Canada

i

ARBA SKAMBINK MUMS:

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

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

8 vai. vakare.

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

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

1988.11.25

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

1988 METŲ EKSKURSIJOS į LIETUVĄ 
IŠ MONTREAL1O.

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.

C F mb! LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11:30- 12 vai. nakties 

Programos vedėjas : LIUDAS STANKEVIČIUS

1053 Albanel Cr. Duvernay, Laval, P.O. H7G 4K7 
Tel.: 669-8834

KAS GERIAU?
Dviračių krautuvės savininkas kaimo vyrukui gyrė 

savo prekes.
- O kiek gi kainuoja dviratis? - paklausė kaimie

tis.
- Devynis tūkstančius penkis šimtus realų.

- Už tokius pinigus aš nusipirksiu keletu geros 
veislės karvių,- tarė vyrukas.

Krautuvininkas šypsodamasis pastebėjo:
- Bet pabandyk su karvėmis išvažiuoti pasivažinė

ti - iš tavęs visi juoksis.
- Gal būt,-atsakė vaikinas. - Bet dar labiau juok

sis, jei aš imsiu melžti dviratį.
(Iš persų jumoro)

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS 
REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI!
JŪSŲ AUKA TAUTOS FONDU! GARSINA LIETUVOS 
LAISVĖS BYLĄ LAISVAJAME PASAULYJE. SESIOMIS 
KALBOMIS ELTOS IR RADIJO ŽINIOS NESULAIKOMAI 
SKLEIDŽIA INFORMACIJAS [VAIRIUOSE KRAŠTUOSE 
APIE LIETUVOS LAISVĖS KOVĄ IR J4 SKATINA.

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

Aukas arba p ai i kimu s siųski me T autos Fondui: 
TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE, 
18 N orwich Rd., Stoney Creek, Ont.- L8E 1Z6

TAUTOS FONDO APYLINKIŲ ATSTOVYBĖS: 
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, L6K 3G1 
Thunder Bay - 75. 510 W. Victoria Ave.,P7G 1H1 
Roadney - R.R.3 West Lome, N0L 2P0 
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.

5 psi.



• DIDELIS SKELBIMAS a- 
pie Vasario 16 minėjimą 
ir Sovietą vykdomas repre
sijas Lietuvoje buvo at
spausdintas "The Globe & 
Mail" dienraštyje Toronte. 
Šį skelbimu parūpino KLB, 
kaip ir demonstrantų išvy
kę į Ottawę, prie Sovietę 
Ambasados, minint plates
niu mastu 70-tęję Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
paskelbimo sukaktį.

VASAROS DARBAI 
JAUNUOLIAMS

Ontario Ministerija, kuri 
rūpinasi žemės ir miškų 
palaikymu, šię vasarų turės 
darbo 8 savaitėm bet kur 
Ontario provincijoje jaunuo- 
liams/ėms tarp 16-17 me
tų amžiaus. Aprūpins butu 
ir maistu, ir dar mokės 
$15,- į dienų. Suinteresuoti 
yra prašomi kreiptis tele
fonu 965-1258.

1 ---K. r. -
‘NL” paviljonas Užgavėnių Karnavale, Toronto Lietuvių Namuose, įrengtas “NL” Rėmėjų Būrelio 
Kairėje - St. VARANKA ir D. RENKAUSKAS. Nuotrauka B. Tarvydo.

REMKIME KANADOS LIETUVIU FONDA !
Iki šiol šis fondas išleido per 350,()()() dolerių 

kultūrai, menui, švietimui paremti. Pa- 
Fondo kapitalas yra neliečiamas, tiktai 

skiriamos lietuviškai veiklai įvairiose

lietuviškai
grindinis 
palūkanos 
srityse.

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

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

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

St.W., Toronto, Ont. M6P 1A6

šio Fondo šūkis: "Kapitalas Lietuvai, palūkanos 
lietuvybei išeivijoje!"

1988 m. Š. AMERIKOS LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNES

• Du tautinius drabužius 
mergaitėms VASARIO 16 
Gimnazijoje bus galima į- 
gyti KLK Moterų Prisikė
limo parapijos Skyriaus na
rėms surinkus $1.084.

Šios gimnazijos berniu

kams taip pat trūksta tau
tinių drabužių ir jų kaina 
daug mažesnė. Jeigu atsi
rastų norinčių įtaisyti vie
nai šokančiai porai tauti
nius rūbus, galėtų tai pa
daryti už maždaug $700.

"LITUANICA" LAIMĖJO
FUTBOLO PIRMENYBES

• JAUNU TALENTŲ KON
CERTAS- POPIETĖ vyks 
kovo mėn. 27 d. ( ne va
sario mėn.), po 11 vai. mi
šių, ANAPILIO salėje.

Įvairių meno šakų jauni
mas kviečiamas dalyvauti 
ir užsiregistruoti pas sol. 
S.Žiemelytę tel: 823-7261.

Metropolitan lygos salės 
pirmenybėse futbolo ko
manda LITUANICA- LITHS 
nugalėjo stiprių lenkų ko
mandų "ROYAL WAWEL" 
4:3.

Tai buvo staigmena, 
nes paskutiniame - trečia
me rungtynių periode "Roy
al Wawel" vedė 3:1, tačiau 
LITUANICA sugebėjo re
zultatų išlyginti ir užtik
rintai laimėti 4:3. Visi žai
dė, kaip rašoma, pasigėrėti
nai. Vartininkas - L.Joni
kas, o įvarčius įmušė M.Je- 
nigas 2 ir B.Lonvar- 2.

Komandos vadovas G. 
Bielskus,;)

LITUANICA pradeda 
jau 38-tuosius veiklos me
tus ir paskutiniame Klubo 
susirinkime naujai išrinkta 
valdyba pasiskirstė parei
gomis: A. Glavinskas- pir
mininkas, J. Juška- vicep., 
Ged. Bielskus - sekr., B. 
Balčiūnas - ižd., P.Stončius 

ypatingiems reikalams, 
K.McLinden - jaunių ir A. 
Kiaupa - narys. Revizoriai 
- Rita Stončienė ir St. Bu
kauskas.

dicinį Šiupinį Lietuvių Tau
tiniuose Namuose tiek sve
čių, kad ne visi norintieji 
galėjo sutilpti.

Šiupinio programų pra
vedė pakviestas stud. Linas 
B u n t i n a s. Vakarų 
pradėjo Mažosios Lietuvos 
Lietuvių Draugijos pirmi
ninkas V. Ž i o b r y s, 
visus pasveikindamas ir su
pažindindamas su kai ku
riais nusipelnusiais svečiais- 
Trumpai pasveikino jūrų 
šaulių "KLAIPĖDOS" Kuo
pos pirm. J. Mikulis, 
buvęs ALT'os pirm. T. 
Blinstrubas, Rytų Lie
tuvos lietuvių vardu - P. 
Noreika.Br.Kasakai t is 
ir VLIK'o v-bos vicep. V. 
Jokūbaitis.

Meninę programų gražiai 
atliko Chicagos Lietuvių 
Operos dainininkės: Aldona 
Buntinaitė ir Eglė Rūkšte- 
lytė-Sundstrom, duetu ir 
solo padainuodamos keletu 
dainų. Akompanavo Rober
tas Mockus. Eiliuotų felje
tonų sukūrė ir paskaitė 
Bronė Variakojienė. Visi 
menininkai buvo apdovano
ti gėlėmis.

Po to visi vaišinosi tra
diciniu valgiu - šiupiniu ir 
kitais patiekalais.

® VASARIO 28 d., sekma
dienį, 3 val.p.p. Toronte 
Lietuvių Namuose dr. Mi
kas Valadka skaitys paskai
tų apie kaklo ligas ir prie
žiūrų. Paskaita bus paįvai
rinta skaidrėmis. Po paskai
tos - kavutė. Įėjimas ne
mokamas. Rengia LN Kul
tūrinė Komisija.

MALONUS UŽGAVĖNIŲ 
ŠIUPINYS

Mažosios Lietuvos Lietu
vių Draugija Chicagoje 
šiemet sutraukė į savo tra-

Vaišių metu buvo pa
skaityti gauti gražūs sveiki
nimai iš Kolumbijos, Didž. 
Britanijos ir iš Lawrence, 
Mass. Taip pat priimti ir

_ ■?=! * ' - LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

sveikinimai kartu su če
kiais, remiant Mažosios 
Lietuvos Fondų.

Pakilioje nuotaikoje bu
vo maloniai pabendrauta 
ir S.Stelmokui grojant, pa
sišokta. Dalyvavo nemaža 
jaunimo, atvykusio kartu 
su savo tėvais ir seneliais.

Vidurnaktį, skirstantis 
namo, buvo girdėti pageida
vimų gražjų mažlietuvių 
tradicijų- šiupinį - tęsti 
ir kitais metais vėl susi
rinkti.

• MAIRONIO MINĖJIMAS 
vyks Jaunimo Centro di
džiojoje salėje KOVO 13 
d., sekmadienį 3 val.p.p.

Kalbės poetas Bernar
das Brazdžionis. Minėjimų 
rengia Korp. Neolithuania 
vyr. valdyba.

• ALGIMANTO KEZIO foto 
darbų paroda "CHICAGO" 
iš Japonijos yra perkeliama 
į Vakarų Vokietijų. Jų ten 
rengia JAV Informacijos 
Tarnyba /USIS/.

Paroda bus atidaryta 
kovo mėn. 16 d. Stuttgarte. 
Vėliau bus vežama ir į ki
tas vietoves.

Algimantas Kezys vyks 
į parodos atidarymų ir yra 
pakviestas Stuttgarte pra
vesti pašnekesius apie fo
tografijos menų.

METINĖ FOTOGRAFŲ 
PARODOS KONKURSINĖ
TEMA - "MIESTAS"

Metinė lietuvių fotogra
fų paroda vyks ČIURLIO-

NIO GALERIJOJE, Chica
goje, spalio mėnesį. Paskir
ta konkursinė tema- MIES
TAS.

Norintieji dalyvauti šio
je parodoje privalo atsiųs
ti ne daugiau kaip 6 šia 
tema savo padarytas nuot
raukas, interpretuojančias 
šių dienų miestų, jo archi
tektūrų, žmones, gyvenimą 
ir t.t.

Konkurso laimėtojams 
skiriamos piniginės premi
jos - $ 150, $100 ir $50 
už tris pirmųsias vietas.

Parodų rengia BUDRIO 
vardo LIETUVIŲ FOTO AR
CHYVAS.

Parodai nuotraukas rei
kia atsiųsti iki spalio mėn. 
15 dienos Stasiui Žilevičiui 
7149 South Spaulding Ave
nue, CHICAGO IL 60626, 
tel: 312-434-1357.
LIET UVAITĖS AKTORES 
PUIKUS PASIRODYMAS

Jau ilgesnį laiką sėk
mingai vaidinusi įvairiose 
serijinėse ameriKietiškos 
televizijos programose 
Jūratė Nausėdaite, žinoma 
Ann Jillian ak
torine pavarde, š.in. sausio 
mėnesio pradžioje susilaukė 
tikrai išskirtino laimėjimo 
ir pripažinimo.

Per NBC stotis 
rodytas filmas, specialiai 
pritaikytas televizijai, aNN 
JILLIAN STORY, sutraukė 
daugiausia žiūrovų viso šio 
televizijos sezono laikotar
pyje. Jį žiūrėjo net 35% 
žiūrovų. Filmas autobio-

38-tosios Š. Amerikos Lietuvių Sporto Žaidynės įvyks 
1988 m. gegužės 14-15 d.d. Chicago'je. Visuotino ŠALPAS 
S-gos suvažiavimo nutarimu ir ŠALPAS S-gos Centro 
Valdybos pavedimu, žaidynes vykdo Chicagos ASK Litua- 
niea ir LSK Neris.

Žaidynių programoje - 1988 m. Š.A. Lietuvių Krepši
nio, Tinklinio, Ledo Ritulio, Šachmatų, Raketbolo (Raequ- 
ettball), Kėgliavirno (Bowling), Stalo Teniso ir Plaukimo 
pirmenybes. Plaukime vyks kartu ir pabaltieeių pirmeny
bės.

Šios žaidynės buvo numatytos vykdyti š.m. balandžio 
30 - gegužės 1 d.d., tačiau dėl nepalankių patalpų gavi
mo aplinkybių, rengėjai buvo priversti jas nukelti.

Krepšinio pirmenybės numatė mos pravesti šiose kla
sėse: vyrų A, Vyrų B, jaunių A, jaunių B, jaunių C ir mo
terų.

Tinklinio pirmenybės planuojamos vykdyti - vyrų, 
moterų, mergaičių A ir mergaičių B klasėse.

Krepšinyje ir tinklinyje - prieauglio A klasei priklauso 
gimę 1969 m. ir jaunesni, prieauglio B - gimę 1971 m. 
ir jaunesni, prieauglio C - gimę 1973 m. ir jaunesni.

Vyrų A klasę krepšinyje sudaro iškilesnės komandos, 
atrinktos ŠALPAS S-gos Krepšinio Komiteto. Likusios 
komandos žaidžia B klasėje, kur gali dalyvauti ir vyrų A 
klasės komandas turinčių klubų antrosios komandos.

Ledo ritulio pirmenybės bus vykdomos tik vyrų klasė
je (amžius neribotas).

Šachmatų, Raketbolo, Kėgliavirno ir Stalo Teniso 
pirmenybių programos, klasifikacijos, etc., bus nustatytos 
po preliminarinės registracijos, atsižvelgiant į išreikštą 
susidomėjimą bei pateiktus pageidavimus.

Plaukime pirmenybės vyks pabaltieeių pirmenybių 
rėmuose. Varžybos apims visus pagrindinius stilius, suau
gusių ir visose prieauglių klasėse. Šuolių į vandenį (diving) 
nebus. Lietuvių pirmenybės bus išvestos iš pabaltieeių 
varžybų.

Preliminarinė registracija visoms sporto šakoms - iki 
1988 kovo 21 d. šiuo adresu: Algimantas Tamošiūnas, 317 
South Catherine Ave., LaGrange, IL. 60525. Tel.: (312) 
-354-2516.

Pagal preliminarinės registracijos davinius bus galuti
nai nuspręsta, kurios sporto šakos bus žaidynėse vykdo
mos, nustatyta jų programos ir paskelbta galutinės daly
vių registracijos datos.

Dalyvavimas yra atviras visiems Š. Amerikos lietuvių 
sporto vienetams ir individams, atlikusiems metinę 1988 
ŠALFAS S-gos narių registraciją. Principiniai, dalyvių 
skaičius visose sporto šakose yra neapribotas.

Smulkesnės informacijos pranešta visiems ŠALFAS S- 
gos klubams. ŠALFAS S-gai nepriklausą vienetai ir pavie
niai, klubams nepriklausą individai, dėl informacijų pra
šomi kreiptis į Algimantą Tamošiūną.

Šie metai mūsų sportiniame gyvenime yra ypatingi. 
Metų gale Australijoje vyksta III-eiosios Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynės. Taipogi šiais metais sukanka 50 metų 
nuo I-sios Tautinės Olimpijados, įvykusios 1938 metais 
Kaune. Šių įvykių akivaizdoje turime stengtis, kad 38 
-tosios ŠALFAS S-gos žaidynės praeitų su prideramu 
dėmesiu. ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA

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

k
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IMA:
už asmenines

paskolas nuo . . 10h% 
už nekilnojamo turto

paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

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

7%% 
7'ž% 
7’/# 
73/4% 
8 %
9'/4% UŽ GI C 1 m. garant. inv. paž
9’4% už GIC 2 m. garant. inv. paž.
10 % už 3 m. GIC invest, pažym.
8 % už pen si i u plcnq (var. rate)
9%% už 1 m. term, pensijų plana
9’/$% už 2 metų term, pensijų planą

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

AKTYVAI VIRŠ 65 MILIJONŲ DOLERIŲ

i o‘^% 
11 %

^Parapijos kredito kooperatyvas
1 . . j ■. į.-

999 College St., Toronto. Ontario M6H 1A8
Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414 

t”'- ■.•„4.

grafinis, liečiąs tragišką 
lūžį jaunos aktorės gyveni
me, kai ji sužinojo jog 
susirgo abiejų krūtų vėžiu, 
po te pergyventą neišven
giamą radikalią operaciją 
ir grįžimą vėl scenon, 
nenustojant tikėjimo savim, 
savo pašaukimu, žmogaus

žmogui meilę ir pagaliau 
paties gyvenimo prasme. 
Jūratė Nau.’ėdaite-Ann 
Jillian vaidino įtikinančiai, 
jautriai, subtiliai.

Kaip žinia, Jūratė mokė
si ir užaugo Čikagoje ir 
dalyvavo lietuviškųjų jauni
mo organizacijų veikloje.

su keičiamu nuošimčiu
1.2 ar 3 metų . 93/a% 
(variable rate}

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penkiadieniais - 
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.

Asmenines paskolas duodame iki $f>5 (100 ir morteičius iki 75%įkai
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta sanlautpu dydyje, bet ne
daugiau $2,000. .Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$ 15,000. Nemokamas fekių ir sąskaitų patarnavimas.Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (.American Expres.T). Kitos pasko
los; {Line of credit) ir antrieji mortgičiai

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

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

TELEFONAS: 5 3 2- 1 1 4 9

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind............ 7%%

180-364 d. term, ind............ 7’/4%
1 metų term, indėlius ....... 7'/2%
2 metų term, indėlius.......  73/4%
3 metų term, indėlius....... 8 %
1 metų GlC-met. palūk......  91/«%
2 metų GlC-met. palūk......  9’/2%
3 metų GlC-met. palūk...... 10 %
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 83Ai% 
RRSP ir RRIF (pensijos) .. 8 % 
RRSP-1 metų term. ind. ... 9’/4% 
RRSP-2 metų term. ind. ... 91/2% 
RRSP-3 metų term. ind.. 10 % 
Specialią taup. s-tą ........... 7 %
Taupomąją sąskaitą   6 % 
Kasd. pal. taupymo sąsk . 774% 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki .. 5 74%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 10’/4%
2 metų ..... ............ 103/4%
3 metų .................. 11 %
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 93/4%

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

I.a

6 psl.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir morgičius iki 75% įkai
noto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money orders) 
ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame mokesčio už Išra
šytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 35 milijonų dolerių

'ūsų tikslas-įne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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 2b 9,
Toronto, Ont. M6S 2S1 
Tel.: 9(416)-767-2127

Mississauga:
Plaza One, Suite 200 
2G60 Agentia Road, 
Mississauga, Ont. L5N 1P7 
Tel.: (4161-821-8522

Telex: 06-960168.

! žąY. ■ i I Fay1

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

ATEIJj Į LIETUVIŲ A.A. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALEJE. 
(Skersai gatves nuo pensininku tumų, 1610 
Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai

SKAMBINKITE Tel.; 487-5591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



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% nekUn-turto Pask- 1 m- 10.25%
kašd.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) 7. % drauda pagal santaupų
RRSP ir RRIF 1 m............. 9.25% dVdllkl S2 000-
RRSP ind. 3 m.................. 9-75% lr asmeninių paskolų

drauda iki $25.000.
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - 
nuo 10 vai. r. iki 5 vai. p.p.; trečiadieniais- nuo 10 vai. r. iki 1 v. p.p.; 
penktadieniais — nuo 10 vai. r. iki 7 vai. v.; šeštadieniais — nuo 9 vai.r 
iki 12 vai. r. Liepos — rugpjūčio tnėn. šeštadieniais uždaryta.

Hamilton
• .TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVEN
TES rengimo proga Hamil
tone vyko pasitarimai su 
JAV ir Kanados LB krašto 
valdybų atstovais. Dalyvavo 
apie 30 asmenų, Iš jAV 
buvo atvykęs JAV LB Kraš
to V-bos administratorius 
inž. Alg. Gečys ir JAV 
Kultūros Tarybos pirminin
kė Ing.Bublienė. Kanados 
LB atstovavo Krašto V-bos 
pirmininkas Vyt.Bireta,vice
pirmininkė adv. J. Lasienė, 
Kultūros K-jos pirm. R.Ku- 
rienė ir Valdybos iždinin
kas J.Krištolaitis.
i.^iBuv.o aptarta svarbių 
reikalų ir ta proga Hamil
tono Apylinkės pirm. B.Ma- 
čys įteikė Tautinių Šokių

šventei paremti $ 1.000 če
kį. K.Deksnys perdavė Ko
mitetui iš Edmontono lie
tuvių parvežtas aukas šven
tei - $525.

• Didelis rūpestis ir stipri 
organizacija reikalinga ap
gyvendinimui į Tautinių 
Šokių šventę atvykstan
čius iš Pietų Amerikos ir 
Europos šokėjus. Jų atvyks
ta šešios grupės. Jau yra 
gauti vardiniai surašai ir 
jei kas nori , gali pasi
rinkti iš ten pažįstamų pa
vardes ir pranešti E.GU- 
DINSKIENEI tel: /416/ 547 
1967. Adresas- 101 Pros
pect St.So., Hamilton, Ont 
L8M-2Z3..................

Šventė vyks i LIEPOS 
2-3 d.d., per "Canada Day" 
savaitgalį.

tillsonburg
PAGERBDAMI MIRUSįJL AUKOJO KANADOS 
LIETUVIŲ FONDUI

Iškeliavus amžinybėn a.a. STANKAIČIUI JURGIUI, 
Jo atminimui aukojo: $ 100,- Alb. Augustinavičius; po 
$20,- M.Povilaitienė, B.Lukošienė, S.P.Eismantai, A.Mor
kūnienė, M.V.Miceikai, B.Sadauskas, A.K.Ratavičiai; po 
$15,- E.G.Rugieniai, P.Augaitis, A.Budreika, P.Pekarskie- 
nė; po $10,- E.Vindašienė, E.Rasokienė, l.E.Mažulaitis, 
J.Astas, V.Galeckas, J. Jurėnas, A.Aleliūnienė, V.Vytas, 
B.Stonkus, S.Beržinis, B.Rudokienė, V. J akubickienė, R. 
Stonkus, L.J.Vitai, M.J.Vieraičiai.

Nuoširdžiai dėkojame visiems aukojusiems.
K. L. F.

ŠIS TAS APIE TABAK1NINKUS
Iš pietinių JAV valstijų tabako ūkiai pradėjo plis

ti Kanadoje apie 1920 m.,į šiaurę nuo Erie ežero. Šildo
mu oru yra džiovinamas Virginijos tipo tabakas cigare
tėms. Kanadoje priskaičiuojama apie 4.000 monolitinių 
tabakų auginančių ūkių. Jų tarpe yra apie 150 vienetų, 
valdomų lietuvių (pagal L.E.). Daugumas lietuvių ūkių 
yra gana nedideliame rajone ir sudaro gal kompaktiškiau
sių lietuvių ūkininkų grupę laisvajame pasaulyje - apie 
Tillsonburg-Delhi. Pirmasis lietuvis, pradėjęs Kanadoje 
auginta tabakų buvo Vilius Šneideris, 1931 metais. Po 
jo sekė Juozas Dumša, Vincas Treigys ir kt. Po II-jo 
Pasaulinio Karo lietuvių tabakininkų skaičius beveik pa
trigubėjo ir sudaro stiprų vienetų.

VALYKLA
SPECIALYBĖS l

BATU TAISYMAS 
DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS 

ADYMAS AUDIMU 
MARŠKINIŲ SKALBIMAS 
UŽUOLAIDŲ VALYMAS 

SAUGOJIMAS (STORAGE/ 
ZOMSaS

495-90* AVENUE, LaSalk
365-1143

7661 A CENTRALE, LaSalte
365-7146

2955 ALLARD, Ville Emard
766-2667

1988. II. 25
i 

montreal

Antanas Keblys, Leonas Simonėlis ir Petras Žukauskas prie

Lietuviu klubo St. Petersburge.

TIK 2300 KILOMETRŲ Į VIENĄ PUSĘ
Antanas Keblys

Artėjant prie Naujų Metų, buvo pasijudinta Floridos kryp
tim Kelionę darėme trys "muškietininkai" - automobilio 
savininkas Petras Žukauskas, jo giminaitis Leonas Šimo- 
nėlis ir kompanijos palaikymui - šio aprašymo autorius. 
Kelionę pradėjome ankstų rytų, dar net prieš aušrų, ir 
šaltų rytmetį.

Privažiavus prie Platsburg'o rubežių, muitinės val
dininkas paklausė kokios valstybes piliečiai esame ir ko
kiu tikslu įvažiuojame Amerikon. Palinkėjo gero kelio 
ir tuo baigėsi mūsų formalumai ant sienos.

Pasileidome New York'o greitkeliais. Žieminiai 
vaizdai nelabai tetraukia į juos žiūrėti. Tai mudu abu 
pakeleiviai pradedame pamažu snūduriuoti. Greitkelis 
aplenkia visus miestus ir miestelius. Pakelės yra nusags
tytos benzino stotimis ir restoranais bei poilsio aikštelė
mis. Privargusiam vairuotojui yra daugelis vietų atsi
pūsti.

Vėlai vakare pasiekiame Amerikos sostinę Washing- 
ton'ų. Tai mūsų pirmoji nakvynė ir poros dienų poilsis.

Naujų Metų išvakarių dienų skyrėm šios sostinės 
apžiūrėjimui. Tokių gerų progų pilnai išnaudojome. Spe
cialūs turistiniai autobusai kursuoja gana dažnai. Susto
jus prie įdomesnės vietos, galima išlipti ir po valandos, 
kada ateina kitas autobusas - gali savo kelionę tęsti to
liau. Patogu, ir tai dauoda galimybės daugiau pamatyti 
bevaikščiojant, o Washington'e yra daug įdomių ir istori
nių vietų.

Aplankėme senuosius senato rūmus, kurie puošnūs 
ir gerai prižiūrimi, yra kur akis paganyti. Taipogi ir dau
gelis valstybinių pastatų, vercų stovėti sostinėje ir jų 
puošti. Daugelis paminklų tų istorinių asmenybių,kurios 
kūrė š;j didžių valstybę per neramius laikus. Joje bū
nant, jaučiasi tos didybės pulsas.

Naujuosius Metus sutikome šioje sostinėje su šam
panu ir kitais tauriais gėrimais. Pirmojoje Naujųjų Metų 
dienoje apleidžiame sostinę ir riedame vis tolyn į pietus 
Dar vis ilgai matosi apmirusi gamta. Vėlai naktį pasie
kiame istorinį Šv. Augustino miestelį, kurį pasirenkame 
nakvynei. Nors kelionės galas atrodo nebetoli, bet nuo
vargis jau spėjo uždėti savo antspaudų ant abiejų vai
ruotojų. Kitų dienų, jau nesiskubindami, po gerų pusry
čių, leidžiamės tolyn. Pietų laike jau ir pasiekiame 
D a y t o n ų.

Čia Petras Žukauskas turi dviem savaitėm butų 
ant pat Atlanto kranto. Šis šeštadienis dar buvo gražus 
ir buvo malonu "veizėti" į banguojantį vandenį, kuris 
vakarais savo ošimu migdydavo.

Išbuvome 14 dienų. Pirmiausiai nuvykome į vadi
namų "blusų turgų". Didžiulės eilės visokių vaisių, dar
žovių ir visa ko, kų tik per turgų galima įsigyti. Ši pre
kyba čia vyksta tik 3 dienas, penktadienį, šeštadienį ir 
sekmadienį. Vaisiai ir daržovės pigūs. Viskų suvežą ūki
ninkai, tad viskas šviežia, o sekmadienio popietėje dar 
viskų ir nupigina.

Bebūnant čia, teko aplankyti montrealiečiams pa
žįstamų rašytojų ir aktorę Birutę Pūkelevičiūtę. Čia 
apsigyveno ir pastoviai įsikūrė ir žurnalistas J.Janušaitis. 
Sako, kad Daytonoje jau yra apie 300 dūšių. Tautiečiai 
išsimėtę po visų pajūrį. Susirenka kartų į mėnesį pamal
doms ir ta proga pabendrauja.

Teko lankytis p.Ramanauskų šeimoje. Jis yra ar
chitektas ir pagal savo planų pasistatė gražius namus 
ant Halifax'o upės kranto, o jo žmona profesoriauja neg
rų kolegijoje. Augina dvi dukras.

Nuo čia St.Petersburg'as nėra labai toli, tik 3 
valandas kelio. Taip sekmadienį išvykome apsidairyti ir 
pamatyti bei aplankyti senus pažįstamus. Prieš tai užsu
kome pas Z.ir S. Vaškius ir iš jų spėjome į pamaldas, 
kurias laike Tėv.Zakarauskas, OFM. Vyrų choras giedojo, 
vad.muz.A. Mateikai. Įsijungiau ir aš su dviem giesmė- 
— ■ ■ ■ i .................................... i ■—

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I

533-1121 (416) ' 822-6480
* GAISRO * AUTOMOBILIU * 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.

AUDROS NUOSTOLIAI
IR JOS PASĖKOJE

KANALIZACIJOS SUTRIKIMAI, 

VANDENS APSĖMIMAI NAMUOSE

DABAR
JAU APDRAUDŽIAMI

UŽ MAŽĄ ATSKIRĄ KAINĄ.

TEIRAUTIS:

Adamonis Insurance Agency Inc.
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

Tel.: 722-3545
P.S. Montrealyje visi prisimename 1987 m. liepos 

mėn. 14 dienos audrą ir vandens apsėmimus.

mis. Pamaldose dalyvavo muz. Armonas ir sol.Citvaras. 
Bažnyčia buvo nemaža ir buvo pilna maldininkų. Iš baž
nyčios visi skuba į Lietuvių Klubų pietums. Mums vietų 
buvo užsakę prie savo stalo Sofija ir Stasys Vaškiai.Čio
nai susirinko virš trijų šimtų "asabų" pasistiprinimui. Po 
pietų buvo ir programa. Jų atliko du vyrai, kupletais 
apdainuodami Klubo valdybos narius.

Po pietų užsukome pas Adų Strijauskienę, kuri 
turi didelį sodų, pilnų vaismedžių. Tai ji apdovanojo mus 
nuo jos medžių prinokusiais apelsinais, citronais, manda
rinais, citrinom, papajais ir kitokiais vaisiais. Dar kelio
nei įdėjo savo daryto iš mažyčių apelsinų, likerio.

Pasižmonėję, grįžome vėlei į Daytonų. Per tas 
dvi savaites visoje Amerikoje siautė pūgos, kurios atšal
dė ir Daytonų. Nuvarydavo temperatūrą iki 47°F. Per 
tų laikų tik viena, dieną teleido pasidžiaugti saule ir įlįs
ti į apšildomų baseinų...

Na, nėra to blogo, kas neišeitų į gera. Teko pasi
žvalgyti daugiau po apylinkes, nors ir pro automobilio 
langų.

Pagaliau teko atsisveikinti ir su šia vietove, ir 
šį kartų jau važiuoti šiaurėn, namų link. Mažytė sniego 
danga jau pasirodė pietų Karolinoje ir visų laikų ji buvo 
matoma pakelėje, nors visi greitkeliai buvo švarūs nuo 
sniego.

Pirmajai nakvynei sustojome pakelės užeigoje, ne
toli Washington'©. Patogūs kambariai su visais patogu
mais ir kavos virduliu, kad nereikėtų eiti jos ieškoti, 
kad ir į netolimų restoranų. Rytojaus dienų lengvai pa
siekėme Philadelphijų. / bus daugiau /

__________________________________________

"NL" NAMŲ REMONTO VAJUI ATSIUNTĖ:
$ 25,- A.Zubrys; $15,- V.Kalendrienė; po $10,- O.A. 

Šablauskienė; $5,- VI.Bytautas.

VISIEMS - nuoširdus AČIŪ. "N L"

TAKSU FORMŲ PILDYMAS
GREITAM IR TIKSLIAM PATARNAVIMUI 

KREIPKITĖS I

ROBERT BERNOTAS B.Com
SUN LIFE BUILDING, Suite 1143

Tel.: 871-1430

7 psi.

B.Com


inontrea
• A. a. ALGIRDO BANELIO 
atminimui, Alb.Gačionis 
aukojo "NL" savaitraščiui 
$ 25. Nuoširdžiai dėkojame.

"NL"
AKTYVIAI PASIREIŠKĖ 
MONTREALIEČIAI

Minint 70-tąijęi Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
šventės sukaktį, apie 40 
montrealiečiŲ autobusu bu
vo nuvykę į Ottawy, prie 
SovietŲ Ambasados rūmų, 
demonstruoti kartu su ki
tais iš įvairių vietų atvyku
siais lietuviais. Stipriai 
reiškėsi ir mūšy jaunimas.

/Platesnis ty demonstra
cijų aprašymas - 2 psl./.

■"nD5 SPAUDOS VAKA
RAS įvyks BALANDŽIO 
mėn. 16 d., AV Parapijos 
salėje.

Iš Toronto atvyks muzi
kas VACLOVAS POVILONIS 
kuris atliks įdomių vakaro 
programų.

Visi kviečiami ty datų 
rezervuoti ir dalyvauti mū
šy metiniame VAKARE- 
BALIUJE! NL"
ARTĖJA REIKŠMINGA 
MOKYKLOS SUKAKTIS

Šiais metais Montrealio 
Šeštadieninė lietuviškoji 
mokykla ruošiasi minėti 
40 mėty darbo sukaktį.Per 
šių mokykly jau praėjo ke
lios kartos. Mokykla visuo
menei, lyg lietuviškas me
delis, priaugino naujy at- 
žaly. Per ty laikotarpį at-

Nuotfaukoje- dalis montre- 
aliečiy Ottawoje, demonst
racijoje, minint Vasario 
16 d. 70-tyjy sukaktį.

Nuotr. AKalvaičio 
• Juostų^ audimo kursus 
Kultūros Židinyje New Yor
ke praves vaivorykštininkės 
Irena LUKOŠEVIČIENĖ ir 
Danutė STAŠKEVIČIENĖ 
šį savaitgalį.

liktas darbas yra neįkaino
jamos vertės. Tai savotiška 
lietuviškojo kraujo transfū- 
zija, įnešimas naujos gyvy
bės į šeimas, parapijas ir 
visų Montrealio visuomenę. 
Lietuviškos parapijos yra 
centrai,kuriuose asmuo gali 
bręsti dvasiniai, tautiniai 
ir visuomeniškai, nes čia 
yra galimybės telktis orga
nizacijoms ir įvairiems kul
tūriniams vienetams.

Lietuviškoji mokykla 
yra stipri pagalbinė prie
monė priauklėti parapijai 
naujy narių, organizacijoms 
vady, kultūrinių veikėjų, 
lietuvių bendruomenei pa
pildinio. Kad mokykla at
siektų savo paskirtį,ji turi 
stovėti ant tvirtų religinių 
ir tautinių pagrindy. Gaila, 
kad šio laiko viešosios, o 
ir privačios mokyklos dau
giau dėmesio kreipia besi
mokančius paruošti profesi
onalais, gerais savo srities 
žinovais,-ir tai gerai,-bet 
liūdna, kad mažai dėmesio 
rodo jauny žmogų auklėti 
pirmon eilėn kilniu žmo
gumi. Dvasinės vertybės 
nedavertinamos arba visai 
nuvertinamos. Turint prieš 
akis šiuos faktus , išeivijos 
lietuviškų mokyklų paskir
tis labai svarbi, bet darbas 
sunkus. Atsakomybė tenka 
ne tik mokytojams, tėvų

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

komitetams, bet ir visai 
kolonijai, kurios ribose mo
kykla veikia. Visy mūšy 
pareiga remti mokyklas, 
bet kartu ir budėti, kad 
iš ty mokykly išaugty jau
nuoliai ir jaunuolės, užiman
tys vietas choruose, tauti- 
niy šokly grupėse, lietuviš
ko veikimo komitetuose.

Be tevy pagalbos mo-
kykla negali veikti. Tik 
tada, kai tėveliai suvežą 
savo vaikučius į mokykly, 
ji gali atlikti savo įnašy 
auklėjimo ir mokymo srity
je. (Lygiai su lietuviška 
parapija, mažamečiai vai
kai be tėvų nenueis į jokia,, 
bažnyčiy).

Galima pasidžiaugti, 
kad šiuo laiku Montrealio 
kolonijoje jaunos lietuviš
kos šeimos rūpinasi krikš
čionišku lietuvišku auklėji
mu prie savo parapijų. Per
nai prie pirmos komunijos 
buvo paruošti du vaikučiai, 
o šiais metais ruošiama 
vienuolika.

Mokykla auga mokinių 
skaičiumi. Minėtų šeimų 
motinos ir tėvai sudaro 
mokyklos Tėvų Komitetų, 
kuris rūpinasi sukelti lėšas 
mokyklai ir organizuoja 
paminėti mokyklos sukaktį 
š.m. gegužės mėn. 14 d. 
Aušros Varty parapijoje. 
Paremkime jy pastangas 
kaip kas galime- žodžiu, 
darbu, pinigu.

Sesuo M. P a 1 m i r a

Dr. PHILIP STULGINSKĮ
D. D. S.

DANTŲ, GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
8606 Centrale, kanpas45—th Ave., 
Suite 209, Que., H8P 1N5

Tel.: 364 -4658

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

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

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

M. CUSSON 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.:i 931-4024

Notarai

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

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

8 psl.
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PARAPIJOS GLOBĖJO

§v. KAZIMIERO

ŠVENTĖ
PARAPIJOS SALĖJE, 3426 PARTHENAIS St.

SEKMADIENI, KOVO MĖN. 
11 vai. r. - iškilmingos pamaldos. 
Aukos skiriamos tikinčiajai Lietuvai.

SALĖJE:
• vaišės, baras, loterija ir muzika. •

PRAŠOMA PYRAGŲ KAVUTEI IR FANTŲ LOTERIJAI

Visi maloniai kviečiami ir laukiami
PARAPIJA

Prieinamos kainos.
Žuvavimas jūroje ir nuo tilto, 
Arti geri restoranai. 
Žavingi saulėlydžiai

Spalvotos TV 
Vėsinamas oras 
Kilimai
Šildomas baseinas

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

Erdvūs kambariai ir gražus White Sandy paplūdimys.

12600 Gulf Boulevard
Treasure Island, Florida 33706

ALGIS BOBELIS 
vedėjas

Tel.: (8131-360-1139, Vakarais: (8131—867—1650
Dodge Chrysler
Camions Dodge Trucks

ENTHEPRfcNEUR ELECTRICAL
ĖLECTRICIEN CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

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

—------------------------------------------
PASTATŲ KANALIZACIJOS VALYMO SPECIALISTAS (CMG) 

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING) TVARKYMO

REGISTRUOTA [STAIGA

atlieka darbus, kreipianti s į COSTĄ, T ei.; 733—9878

WAWEL
LENKŲ CUKRAINĖ

• Glt<au« • Biscuits
• G4t»su« su fromago
• Psin • Catt
• Meillturs beignes

(Ponchki)

• įvairūs pyragaičiai
• Spurgos
• Sausainiai
• Aguoniniai ir kitokia 

pyragai

2524. Oatario E.. Md 524*3348

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

• Taisau ir reaodeiieoJe 
e Sleva ir *tt<two4e

,1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A 
Montreal, P.Q. &H3A 2G6 Tel: 228-M42

TONY
PH OTO 
8TUOIO

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-jo

VISI BANKINIAI1 PATARNAVIMAI
AKTYVAI virš $ 23,000,000 REZERVAS virs $ 750,000

MOKA UŽ:

TAUPYMO - specialios 514 % 
TAUPYMO - su gyv. dr. 5 % 
TAUPYMO- kasdieninės.. 434% 
EINAMOS ....................... 4/2%.
RRSP ir RRIF term.......... 9)6%
RRSP ir RRIF taup....... 6'4%

CERTIFIKATUS ... 9 % 
TERM. INDĖLIUS

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

’ 814% 
714% 
7 % 

.,.63/4% 

...6'/2%
IMA UŽ:

NEKILN. TURTO nuo 10'4% ASMENINĖS nuo 10%%

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA "LITE

KASOS VALANDOS

1475 De Seve Rosemont Sv. Kazimiero

Pirm. Antr. Treč. 
Ketvirtadieni ai s 
Penktadieniai s 
Sekmadieni ai s

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

10:30 - 12:30

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

10:30-12:30

Vasaros sezono laiku nuo GEGUŽES 15 d. iki SPALIO 15 d. 
SEKMADIENIAIS "LITAS” bus uždarytos.

RESTORANAS KOSCHS
Specialybe - "BROCHETTERIE” -

RECEPTION HALL, tinkama banketams, vedyboms 
ir kitiems susibūrimams. IVAIRŪS GĖRIMAI

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

LASALLE 
AUTOMOBILE INC.

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

1050 Lapierre
366-7818 coin La Vėrendrye

Member

Foto M.L.S.
SISTEMA

D. N BALTRUKONIS

IMMEUBLES - CLASSIC INC.

nek/lnojaMo turto visapusiškas 
PATARNAVIMAS - PIRKIMAS - PARDAVIMAS 
445 Jean Talon W. Suite 305, Montreal, P.O. 
Tel: 273-9181 .............. Namiį: 737-0844

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS T“
C. I. B.

GAISRAS * AUTOMOBILIAI * ATSAKOMYBĖ * GYVYBE

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

FINANCIAL SERVICES 
& INSURANCE

PETER SODO ir JOHN POLCARl
Profesiniai patarnavimai 

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

Tel: 481-0311
Brass

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 &C0TĖ REALTIES 

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

^TRANS QUEBEC SIDINGS LTD*
, AUUMINIJAUS 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

i
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