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TRUMPA ĮVYKIŲ 
APŽVALGA ’

"NL" atostogaujant, bu
vo įvykių, vertų paminėji
mo. Lietuviams, be abejo
nės, įdomiausi yra įvykiai 
Lietuvoje. O jie dramatiš
ki. Keliose milžiniškose de
monstracijose Vilniuje išėjo 
viešumon iki šiol pogrindy
je veikusių sąjūdžių daly
viai, kurių kalbos ir rei
kalavimai okupaciniam re
žimui buvo entuziastingai 
priimti 
minios.
GAUDEAMUS 
proga ir LIETUVOS PERSI
TVARKYMO SĄJŪDŽIO 
bei LIETUVOS LAISVĖS 
LYGOS sušauktų demonst-

Šimtatūkstantinės
Tiek akademinio

suvažiavimo

racijų metu matėsi daug 
lietuviškųjų tautinių vėlia
vų ir buvo giedamas Lietu
vos Himnas. Kalbėjo įvai
rių grupių atstovai, buvo 
perduoti ir minioje bei 
demonstracijose dalyvavu
sių užsienio (ir Kanados) 
lietuvių sveikinimai ir lin
kėjimai bei solidarumo 
pareiškimai. Visų tų sąjū
džių ir demonstracijų pa
grindinis tikslas ir idėja - 
-Lietuva lietuviams. Reika 
laujama daugiau savisto
vumo ir plačios autonomi
jos, pirmenybės lietuvių 
kalbai, kultūrai, lietuviš
koms institucijoms. Visuose 
laikraščiuose pasirodė drą
sūs, režimo nepaslankumą 
ir siauraprotiškurną kriti
kuojantys straipsniai. Rei
kalaujama pasmerkti Stali- 
no-Hitlerio paktą, po to 
sekusią rinkimų komediją 
bei okupaciją, taip pat 
patraukti atsakomybėn 
visus NKVD-KGB neteisėtų 
suėmimų, tardymų, kankini 
mų ir trėmimų kaltininkus, 
kaip karo nusikaltėlius. 
Ypač griežtai reikalaujama 
nubausti didžiųjų pirmosios 
ir antrosios sovietų okupa
cijos masinių trėmimų 
kaltininkus, kurie slapstosi 
Lietuvoje, Sovietų Sąjungo 
je ir užsieniuose, įskaitant 
ir Kanadą.

Ar faktas, kad Sovieti
nė valdžia leido demonstra
cijas, jų metu iškelti tauti 
nes trispalves ir giedoti 
Lietuvos himną yra tikra 
pastanga atitaisyti ligšioli
nes režimo klaidas, ar tik 
suktas ir- gudrus "Trojos 
arklys", kuriuo tikimasi 
nutildyti radikalesnius 
reikalavimus?

#

Kanados politiniame 
gyvenime labai aiškiai artė
jama prie federalinių rinki
mų. Pirmą kartą Progresy
viesiems Konservatoriams 
viešosios nuomonės įstaigų 
apklausinėjimuose iškopus 
į pirmąją vietą (vienu 
nuošimčiu daugiau už Libe
ralus), Br. Mulroney tuojau

N uotrauk a

Stepo V aranko s

pradėjo rinkiminę propagan
dą, apvažinėdamas daugelį 
provincijų ir tikrindamas 
rinkėjų nuotaikas.

Ypač paaštrėjo debatai 
dėl laisvosios prekybos 
sutarties su JAV. Amerikie
čiams labai noriai sutar
čiai pritariant, Kanadoje 
pasigirsta vis daugiau 
balsų, kad toji sutartis pa
vers Kanadą 51-ąja JAV 
valstija. Liberalų lyderis 
J. Turner net pagrasino už? 
blokuoti sutarties pasira
šymą senate, kuriame 
vyrauja liberalai. Yra 
grupė, reikalaujanti refe
rendumo laisvos prekybos 
klausimu. Tačiau atrodo, 
jog tų ėjimų nereikės, nes 
šį rudenį įvyks naujo fede
ralinio parlamento rinki
mai, į kuriuos visos trys 
partijos, kaip šiuo metu 
matosi, žengs turėdamos 
apytikriai tiek pat populia
rumo (tik NDP vėl smunka 
į žemoką trečią vietą).

*
JAV du labai nepa

trauklūs prezidentiniai 
kandidatai jau pradėjo 
rimtą žodinį karą. Nei 
Michael Dukakis, nei Geor
ge Bush tačiau iki šiol 
nepasakė nieko naujo ir 
jaudinančio. Tiesiog nuosta 
bu, kad tokia didelė ir 
gabi tauta negalėjo savo 
didžiųjų dviejų partijų eilė
se rasti tinkamensnių žmo
nių. Viešosios nuomonės 
biurai pranašauja demokra
to Dukaki'o laimėjimą.

*
Tarptautinėje arenoje 

Iranas su Iraku, atrodo 
galų gale, pasirašys paliau
bų dokumentą, o Jordano 
karalius Hussein5 as nori 
priversti Izraelį išspręsti 
painią palestiniečių savival
dos problemą. Jis atsisakė 
bet kokitį pretenzijų į 
vakarinį Jordano upės kran
tą ir pasiūlė PLO sąjū
džiui jame įkurti nepri
klausomą Palestinos valsty
bę palestiniečiams. Apie

HOFF

tai, žinoma, Izraelis neno
ri nieko girdėti, nes jis 
nenori kalbėti nei su PLO, 
nei leisti įsisteigti nepri
klausomai Palestinos valsty
bei.
SOVIETAI SUNAIKINO 
PIRMĄSIAS BRANDUO
LINES RAKETAS

Specialioje ceremonijoje 
stebint būriui žurnalistų, 
sovietai sunaikino 4 trum
pesnio nuotolio SS-12 rake
tas. Sunaikinimą, stebėjo 
taip pat JAV inspekcinė 
grupė. Tos raketos buvo 
pirmosios iš 1752 sunaikin- 
tinų raketų, galinčių bran
duolinius sprogmenis nuskrai
dinti nuo 500 iki 5000 kilo
metrų.

Pagal pasirašytąją sutar
tį, JAV turės sunaikinti 
apie 800 panašių raketų 
Amerikoje. Sovietų spauda 
šį įvykį pavadino pompas
tišku "tikros nusiginklavi
mo gadynės aušros" vardu. 
Toji "aušra" sutapo su JAV 
gynybos sekretoriaus Frank 
Carlucci vizitu Maskvoje, 
kur jis tarėsi su Sovietų 
Sąjungos gynybos ministe- 
riu gen. Dimitrijum Jazovu,

JORDANO KARALIAUS 
IŠŠŪKIS IZRAELIUI

Prieš kelias dienas Jor
dano karalius Hussein' as 
viešai ir oficialiai atsisakė 
Jordano vakarinio kranto 
teritorijos, siūlydamas 
tenai įsteigti palestinie
čiams laisvą, nepriklauso
mą valstybę. Karaliaus 
nuomone, to turėtų imtis 
PLO sąjūdis.

Š.m. rugpjūčio 7 d. ka
ralius Hussein' as savo 
pirmuosius pasiūlymus pa
pildė nauju - jis ragino 
palestiniečius sudaryti eg- 
zilinę vyriausybę, kurią 
Jordanas tuojau pat pri
pažintų. Atsisakydamas va
karinio Jordano upės kran
to, karalius Hussein' as ra
dikaliai pakeitė Jordano 
pozicijas, nes nuo 1948 
metų Jordanas to pat var
do upės vakarinį krantą 

laikė žydų pagrobta terito
rija ir reikalavo ją grąžin
ti Jordanui. Atsisakydamas 
šio reikalavimo, karalius 
Hussein'as taip pat at
šaukė anksčiau sudarytą 
Jordano valstybės planą, 
pagal kurį turėjo būti 
investuota net virš pusant
ro bilijono dolerių tų teri
torijų išvystymui.

Spaudos konferencijoje 
karalius pabrėžė, kad nie
kad Jordanas nebekalbės 
palestiniečių vardu, nes 
tai ateityje bus vykdoma 
tiktai PLO organizacijos. 
Buvo galima jausti kara
liaus pasipiktinimas PLO, 
palestiniečiais ir kai kurio 
mis arabų valstybėmis, 
kurios iki šiol įtarinėjo 
Jordano karalių, kad jis 
neatstovaująs sąžiningai 
palestiniečių ir ieškąs 
tiktai sau ir savo valsty
bei naudos.

Tuo tarpu Izraelyje 
pasklido žinia, kad Izra
elio vyriausybė turinti 
palestiniečių dokumento 
juodraštį, kuriame surašy
tas nepriklausomybės pa
skelbimas. Izraelio televi
zijos stotys dokumentą per 
davė valandą prieš JAV 
specialiam pasiuntiniui 
Richard Murphy atvykstant 
į pasitarimus su Izraelio 
vyriausybe. Dokumentą esą 
surado Izraelio saugumie
čiai ir jame reikalaujama 
palestiniečių valstybės 
įsteigimo, kuriai vadovautų 
PLO pirmininkas Yasser 
Arafat'as. Dokumente taip 
pat pareiškiama, kad pri
pažįstama Izraelio valstybė 
ir su ja bus derybų keliu 
nustatyta abiejų valstybių 
siena ir tolimesnis jų bend
ravimas.
UN PASKELBĖ IRANO- 
IRAKO KARO PALIAUBAS 

Jungtinių Tautų genera
linis sekretorius Javier 
Perez de Cuellar š.m. 
rugpjūčio 8 d. paskelbė, 
kad š.m. rugpjūčio 20 diena, 
ous sustabdyti visi karo 
veiksmai tarp Irano ir 
Irako valstybių.

MATHIAS RUST PALEISTAS 
IŠ KALĖJIMO

Mathias Rust, Vakarų 
Vokietijos aviatorius, kuris 
buvo Sovietų teismo nu
baustas 4 m. kalėjimu 
už atskridimą sportiniu lėk
tuvėliu ir nusileidimą Krem 
liaus aikštėje. Jis perskri
do Sovietų Sąjungos sieną 
be leidimo ir nebuvo su
trukdytas jokio karinio 
lėktuvo.

šio mėnesio pradžioje, 
po V. Vokietijos Užsienių 
reikalų ministerio vizito 
Maskvoje, M. Rust buvo 
iš kalėjimo išleistas, atli
kus 1 metus bausmės ir 
grįžo į V. Vokietiją.

"Atvykau kaip paauglys, 
išvykau suaugęs" - pasisakė 
jis žurnalistams Maskvoje.

"PAŠALINKITE STALINO 
LAVONĄ IŠ KREMLIAUS"- 
REIKALAUJAMA ŽURNALE

Savaitiniame OGONIOK 
žurnale Alexander Vein- 
shtein, Maskvos elektrinių 
įtaisų įmonės kultūros 
reikalų direktorius, rei
kalauja, kad Stalino lavonas 
būtų pašalintas iš garbin
gos vietos Kremliaus sieno
je. "Ar tai nėra išniekini
mas", - rašo jis, - "kad 
didžiausias visų laikų ir 
žmonijos nusikaltėlis palai
dotas Kremliaus sienoje 
šalia Lenino mauzoliejaus?

Tai pirmas toks viešas 
reikalavimas, pasirodęs 
sovietų spaudoje, kurioje 
jau kurį laiką spausdinami 
straipsniai apie Stalino 
laikų terorą ir baisias re
presijas prieš sovietų pilie
čius ir okupuotų sričių 
žmones.

SOVIETAI PASITRAUKS IŠ 
AFGANISTANO

Sovietų užsienių reikalų 
ministeris Eduard Ševerd- 
nadze, atvykęs į Kabulą, 
tenykštei komunistinei 
afganų vyriausybei patvirti
no, kad sovietų daliniai 
būsią atitraukti iš Aganis- 
tano nustatytu laiku. Pagal 
sutartį, iki š.m. rugpjū

čio 15 dienos turi būti 
pusė dalinių atitraukta, o 
iki 1989 rn. vasario mėn. 
- visi daliniai.

Sovietų okupacinių dali
nių atitraukimo labiausiai 
bijo vietinis komunistinis 
režimas, kurio nariams 
gręsia laisvės kovotojų 
kerštas. Šie yra jau pareiš
kę, kad sovietams pasitrau
kus, bus likviduoti visi 
kolaborantai, kurie padėjo 
pavergti ir persekioti Afga
nistano patriotus.

• PIETŲ AFRIKA,ANGOLA 
ir KUBA paskelbė 13 m.tru
kusio civilinio karo Angolo
je paliaubas. P.Afrika tuo
jau pat atitrauks savo da - 
linius iš Angolos.

• Quebeco provincijos 
poetas- dainininkas Felix 
LECLERC mirė nuo šir
dies atakos. Gabus muzi
kas ir poetas jis giliai įta
kojo ypač 196U metų de
šimtmetyje kitus reikšmin
gus kvebekiečius daininin
kus, kaip Gilles Vigneault, 
Robert Charlebois ir Pauli
ne Julien. Jis vadinamas 
Quebec’o dainų tėvu.

REKORDINIO KARŠČIO 
VASARA

Kaip daugelis patyrė ant 
savo kailio, šiais metais ir 
Šiaurės Amerikoje ir ki
tuose kontinentuose, plikina 
ir žemę, ir žmones nepa
prasti karščiai. Bjauri 
sutra, anot metereologų, 
įrašys 1988 m. vasarą 
rekordų knygosna. Moksli
ninkai teigia, kad tai 
esanti taip vadinamojo 
"šiltadaržinio efekto" pa
sekmė. Mūsų žemės atmos
feroje mažėjančio ozono 
kiekiai praleidžia vis dau
giau kenksmingų saulės 
spindulių ir tokiu būdu 
kylanti bendroji žemės 
temperatūra. Toks kilimas, 
jei nebus laiku susiprasta, 
ir nebeteršiama erdvė viso
kiom kenksmingom dujom, 
gali baigtis katastrofa.
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For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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PASAULIO LIETUVIŲ KETVIRTĄJĮ KULTŪROS 
KONGRESĄ. PRISIMENANT

Šių metų pavasaris ir vasara turėtų likti išeivijos lie
tuvių atmintyje, iš tiesų, visų lietuvių atmintyje, nes lie
tuviškieji įvykiai buvo tampriai susipynę su įsidėmėtinais 
laisvo vėjo proveržiais Lietuvoje. Tų visų įvykių vienas 
buvo Kultūros kongresas Toronte, Kanadoje. Po ilgos 
pertraukos (žymiai per ilgos!) jis buvo įdomus, turtingas 
įvykiais ir idėjomis. Lieka susumuoti paskirus įvykius ir 
peržvelgti ką ir kiek tasai kongresas davė ateičiai.

Literatūros svarstyboms vadovavęs dr. R. Šilbajoris 
buvo kiekvienam svarstybų dalyviui (jų buvo keturi: V.A. 
JONYNAS, L. MOCKŪNAS, DR. H. NAGYS IR V. NAT
KEVIČIUS) patiekęs visą eilę įdomių klausimų ir išeities 
taškų. Deja, juos visus plačiau paminėti būtų buvę per 
maža laiko, o ką jau kalbėti apie jų išdiskutavimą. To
dėl kiekvienas svarstybų dalyvis trumpai pasisakė tiktai 
kai kuriais klausimais. Jei subendravardiklinti juos, tai 
daugiausia dėmesio buvo paskirta išeivijos ir Lietuvos 
literatūrinėms sąsajoms. Paliesti buvo tiktai keli to klau
simo aspektai ir tai tiktai prabėgomis, nes tiek laiko 
tebuvo skirta svarstyboms. O vis dėlto dalyvavusieji 
turėjo progos įsijungti į dialogą, kuris kartais buvo net 
karštokas. Liko atmintyje poetės Eglės JUODVALKĖS 
iškelta idėja suorganizuoti vyresniųjų ir jaunesniųjų išei
vijos^ rašytojų (gal ne būtinai tiktai išeivijos) stovyklą- 
suvažiavimą, kuriame būtų galima kelių dienų laikotar
pyje pasidalinti rūpinmomis idėjomis ir kūrybiniais suma
nymais. Lietuvių Rašytojų draugijai tai būtų pirmaeilis 
uždavinys, nes tokio susitikimo (jis praktikuojamas pas 
latvius) rezultatai būtų svaresni už visokių premijų šven
tes arba formalius negausius suvažiavimus. Būtų pageidau
tina, kad Rašytojų draugija iš viso susidomėtų dabartine 
padėtimi Lietuvoje ir pradėtų zonduoti įvairių įdomių 
galimybių projektus. Juk ir Lietuvoje jau pasirodė - pir
mą kartą - spaudoje teigimas, jog Lietuvos ir išeivijos 
literatūra yra viena ir nedaloma lie
tuvių litertūra. Tai buvo tvirtinta Kongreso litaratūrinių 
svarstybų metu. Neginčijamas faktas, kad literatūra gali 
klestėti ir be kritikos, bet jokia kritika neįmanoma be 
literatūros, kurią ji aptaria. Todėl ir ieškotina pirmiausia 
rašytojų kontakto, kūrybinio kontakto.

Nors ir gerai dramaturgo dr. Kosto Ostrausko (pavada
vusio sergantį numatytą sekcijos vadovą Jurgį Blekaitį) 
pravestas teatro sekcijos pašnekesys paliko blankoką 
įspūdį, nes įdomią Ostrausko mintį apie profesionalų 
gastroliuojantį lietuvių teatrą tik šiek tiek paryškino kiti 
svarstybų dalyviai (Rasa-Allan KAZLIENĖ, Elena DAUGU- 
VIETYTĖ-K UDABIENĖ ir Arūnas ČIUBERKIS). Tačiau 
buvo paminėtos sąlygos, dėl kurių lietuviškasai išeivijos 
teatras tėra mėgėjiškas ir skursta. Buvo taip pat iškelti 
ir kai kurie konkretūs žingsniai, kuriuos būtų galima 
žengti jau dabar. Atrodo, kad didžiausia kliūtis šiuo 
metu yra nepakankama finansinė parama mūsų išeivijos 
teatrui. (Galima tačiau pridėti, kad savo laiku buvo ir 
aktorių, ir išteklių, ir entuziazmo, ir režisierių, be'.... 
deja, per daug ambicijų ir nesutarimų...).

Spaudos ir radijo svarstyboms vadovavo DRAUGO 
kultūrinio priedo redaktorė Aušra Liulevičienė. Svarstytos 
buvo gyvos ir įdomios, neš Jose aktyviai dalyvavo ir 
klausytojai, kurių pasisakymus labai mandagiai ir griežtai 
tvarkė Juozas STEMPUŽ1S. Apie mūsų spaudos ir visuo
menės santykius išeivijoje buvo įvairių pasisakymų. Jie 
ne būtinai patvirtino redaktorės A. Liulevičienės teigimą, 
kad šie santykiai yra antagonistiniai. Deja, mūsų spauda 
išsilaiko tiktai redakcinių kolektyvų pasišventimu ir mėgė
jiška rašliava yra neišvengiama, nes nepakanka rašančių 
kvalifikuotų ir gabių žurnalistų. Gana akivaizdžiai ir 
simboliškai tą padėtį paliudijo net dviejų šių svarstybų 
dalyvių nedalyvavimas (apie radijo rūpesčius turėję kalbė
ti du jaunosios kartos simpoziumo dalyviai - Romas Ke- 
zys ir Raimundas Lapas - nepasirodė). Tose svarstybose 
dar kalbėjo jaunosios kartos atstovas Edvardas TUSKENIS, 
raginęs lietuviškąją spaudą neatbaidyti jaunimo sukarikatū
rintu antikomunizmu ir antisemitizmu. Mūsų manymu, 
vargu ar daug jaunimo skaito tą kraštutinę mūsų spaudą, 
tiesą sakant, vargu, ar daug mūsų jaunimo skaito bet 
kokią lietuviškąją išeivijos spaudą, įskaitant net angliškai 
spausdinamąjį LITUANUS? Toji spauda esanti neįdomi, 
siaura, o mūsų jaunimas liberalus. Kažin, ar dėlei to 
mūsų jaunimas nesidomi savo spauda? Kaip teko mums 
pastebėti, didelė dalis ne tiktai mūsų jaunimo nesidomi 
jokia spauda. Spausdintasai žodis šiandien nėra dažnas 
svečias net universituose. Dr. Zenono REKAŠIAUS min
tys apie mūsų spaudos uždavinius buvo įdomios, bet kar
tais neišvengusios tendencingo gnybtelėjimo ne saviš
kiams.

Dr. Vytauto DAMBRAVOS patarimai buvo praktiški ir 
jais rimtosios mūsų radijo programos tikrai galės pasinau
doti. Gaila tik, kad tokių šiandien yra vis mažiau.

Kongreso baigiamosios svarstybos "išeivijos ir tautos 
kūrybos sankryžoje", kurioms vadovavo dr. V. Vardys ir 
dalyvavo DR. R. MAŽEIKAITĖ, DR. J. KAZICKAS, DR.
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PRANEŠA LIETUVIU INFORMACIJOS CENTRAS
PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIO MITINGAS VINGIO PARKE
Šeštadienį, liepos 9 d. Vilniaus Vingio -parke Lietuvos 
persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinė grupė suruošė masinį 
susitikimą su Lietuvos delegatais, sugrįžusiais iš XIX 
partinės konferencijos Maskvoje.

"Tokios šventės dar nesame matę!" Taip kalbėjo ten 
dalyvavę žmonės. Žinių agentūrų liudininkų nuomone, 
jame dalyvavo apie 100,000 žmonių. Demonstracijos tiks
las buvo išgirsti, ką Lietuvos delegatai nuveikė Partijos 
konferencijoje Maskvoje. Bet susitikimas virto daug pla
tesnio masto įvykiu, apie kurį Lietuvių Informacijos Cent
rui New Yorke telefonu papasakojo keli dalyviai.

Nors spaudoje apie šį viešą mitingą nieko nebuvo 
skelbiama, į jį suvažiavo žmonės iš visos Lietuvos. Tribū- 
noje_kabojo didelis užrašas: LIETUVOS PERSITVARKYMO 
SĄJŪDIS", iš abiejų pusių įrėmintas Gėdinimo stul
pų ženklu. Demonstraciją, kurios oficialioji dalis tęsėsi 
pusketvirtos valandos, atidarė filosofas Arvydas JUOZAI
TIS, Lietuvos mokslų akademijos mokslinis bendradarbis, 
pirmininkavo rašytojas Vytautas PETKEVIČIUS. Abu jie 
Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės 
nariai.

Vienas iš pirmųjų kalbėjo Lietuvos komunistų partijos 
centro komiteto sekretorius ir konferencijos delegatas 
Algirdas BRAZAUSKAS. Anot ten dalyvavusių, jis itin 
įspūdingai kalbėjo. Pasak jo, Lietuvos vadovybė padariusi 
sprendimą nutraukti Ignalinos trečiojo bloko statybos 
finansavimą. Taip pat respublikos vadovybė siūlys įteisin
ti tautinę trispalvę. Brazauskas nusiskundė, kad nežinomi 
asmenys nupjovė netoli tribūnos esančius vėliavų trosus, 
ant kurių turėjo būti iškeltos: trispalvė, Lietuvos sovieti
nė ir Sovietų Sąjungos vėliavos.

Kaip pranešama, minioje siūbavo daugybė trispalvių, 
matyti buvo ir estų, latvių, baltarusių vėliavos. Brazaus
ko kalbos metu tribūnoj nuleido didžiulę 6 metrų trispal
vę.

P. ZUNDE, tik dalinai aprėpė plačias ir gilias temos 
dimensijas. Buvo iškelta mokslininkų bendravimo aspektai 
ir tokio bendravimo tegiarnybės (Mažeikaitė, Zunde), bet 
ir iš kitos pusės, dr. Kazicko manymu, tokio besąlyginio 
bendravimo pavojai. Jo manymu, įvykius Lietuvoje reikią 
vertinti šaltai ir atsargiai ir lygiai taip pat visas gorba
čiovines reformas. Visa tai esą gali būti tiktai pinklės, 
nes ne autonomijos reikalauti reikia, bet laisvės, dėl 
kurios netekimo atsirado išeivija. Ir siektini! Lietuvos 
laisvės neatlaidžiai ir visais atvejais - čia ir Lietuvoje.

Dabartiniai įvykiai Lietuvoje betgi rodo, kad aktyvieji 
tai žino ir supranta. Gal tiktai tokiems reikalavimams 
dar neišmušė lemtingoji valanda?

Tokiais gyvybiniais ir aktualiais klausimais baigėsi 
Kongreso svarstybos. Kiek ir ką jos duos ateities die
noms, parodys ateitis. Dabartinė situacija yra taip grei
tai kintanti ir tokia daugiareikšmė, kad pirmą kartą šios 
išeivijos istorijoje mes galime jaustis gyveną kartu su 
tauta ir pergyventi jos lūkesčius, viltis ir ryžtą, net 
sinchronizuoti įvykius, kaip tai atsitiko su šio Kongreso 
pradžia.

Viena išvada yra labai aiški: panašius kultūros kongre
sus , kad ir be parodų, vaidinimų, bei koncertų, reikia 
organizuoti bent kas treji metai. į jų svarstybas turėtų 
būti pakviesti kūrybingi ir aktyvūs asmenys, savo sričių 
žinovai. Pačioms svarstyboms turėtų būti skirta bent dvi
gubai tiek laiko; į jas būtinai įtraukti ir klausytojus, kas 
jau buvo sėkmingai padaryta per šį kongresą. h. n.

PRANEŠA ELTA:
PALEISTAS KUN. ALFONASAS SVARINSKAS GYDYSIS 
VOKIETIJOJE

Liepos 22 d. žinomas Lietuvos rezistentas Povilas 
Pečeliūnas telefonu perdavė Pabaltiečių Tarybos biuro ve
dėjui A. Klimaičiui žinią,- jog buvo susitikęs su ką-rtik iš 
Sibiro lagerio grįžusiu kunigu Alfonsu Svarinsku Gudrėnų 
kaime, netoli Ukmergės. Pečeliūną palydėjo Nijolė Sadū- 
naitė ir Jadvyga Bieliauskienė.

Pagal Pečeliūną, "kunigas Svarinskas gavo leidimą 
išvykti į Vakarų Vokietiją gydytis". Šiuo metu dar neži- 
nia kiek laiko kun. Svarinskas dar bus Lietuvoje.

Mitingo metu vienbalsiai buvo priimta rezoliucija 
Kalnų Karabachijos klausimu: ją perskaitė žurnalistas 
Algimantas ČEKUOLIS. Pasisakyta, kad šis reikalas turė
tų būti sprendžiamas referendumu. Mitingo dalyviai taip 
pat reikalavo, kad Lietuva turėtų savo kariuomenę, kad 
lietuviai atliktų karinę prievolę Lietuvos teritorijoje, kad 
lietuvių kalba būtų paskelbta Lietuvos valstybine kalba. 
Mitinge dalyvavo Armėnijos, Baltarusijos atstovai ir Esti
jos liaudies fronto narys.

Taip pat kalbėjo partinės konferencijos delegatai - 
Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas Vytautas MARTIN- 
KUS ir Zapyškio kolūkio pirmininkas MIŠKINIS. Dalyvavo 
bet nekalbėjo partijos Vilniaus miesto komiteto pirmasis 
sekretorius Kęstutis ZALECKAS. Pasak dalyvių, minia 
geriausia priėmė poeto Sigito GEDOS kalbą. Daugeliui 
patiko rašytojo Vytauto PETKEVIČIAUS ir filosofo Jokū
bo MARCINKEVIČIAUS pasisakymai. Kalbėjo dar šie per
sitvarkymo sąjūdžio nariai: muzikologas Vytautas LANDS
BERGIS, ekonomistė Kazimiera PRUNSKIENĖ, dailininkas 
Arvydas ŠALTENIS, žurnalistas Vytautas TOMKUS, fizi- 
kas-matematikas, Žemynos ekologinio klubo tarybos pir
mininko pavaduotojas Zigmas VAIŠVILA ir kiti.

Filosofas Arvydas Juozaitis kalbėjo apie Artūrą Saka
lauską, kuris dabar uždarytas į psichiatrinę ligoninę Čer- 
niachovske. Kai jis tarnavo kariuomenėje, kiti kareiviai 
bandė jį išprievartauti, baisiai sumušė. Tada jis tuos 
kelis kareivius nušovė ir jam buvo iškelta baudžiamoji 
byla. Nors psichiatrinė ekspertizė pripažino jį sveiku, jis 
tebelaikomas psichiatrinėje. Vytautas Landsbergis pranešė, 
kad po mitingo buvo renkami parašai po įvairiomis peti
cijomis, viena jų - prašant grąžinti Artūrą Sakalauską į 
Lietuvą.

Vienas dalyvis sakė, kad mitinge kalbėjo ir antrasis 
sekretorius Nikalojus MITKINAS, bet minia sutartinai 
ėmė skanduoti "Generalgubernatoriaus jau nebereikia- 
tegu eina namo!", švilpė, plojo ir neleido jam baigti 
kalbos.

Persitvarkymo sąjūdžio narys Raimundas OZOLAS 
pareiškė, kad Lietuvai persitvarkant, nebereikalingas 
kompartijos antrasis sekretorius. Kaip žinia, persitvarky
mo sąjūdžio mitinge, išlydint Lietuvos delegatus į partinę 
konferenciją, buvo ir ten išreikštas nepasitikėjimas antra
jam sekretoriui MITKINUI, pareikalauta jį pašalinti.

Transparantuose, iškeltuose mitinge, ouvo reiškiamas 
nepasitenkinimas ir kitais Lietuvos kompartijos vadovais. 
Viename buvo užrašyta: "Songaila - tautos gėda". Kituose 
"Sąjūdžio priešai- liaudies priešai!". "KGB - stalinistų 
užuovėja", "Kompartija vykdė represijas, vadovavo stagna
cijai", "Lietuvai - ekonominį suverenitetą!", "Leiskite at
vykti šv. Tėvui", "Šalin funkcionierių privilegija", "Nacio
nalizmui - ne, suverenitetui - taip", "Be sąžinės laisvės 
nėra laisvės", "Tikintiesiems ir ateistams lygios teisės", 
"Grąžinkite katedrą tikintiesiems", kartojant prancūzų 
revoliucijos lozungą "Laisvė, lygybė, brolybė" ir "Liepos 
12-tą 18-tą valandą - visi į Gedimino aikštę!"

/ Nukelta į 3 psl..................... /
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......... MITINGAS VINGIO PARK E
Sis paskutinis šūkis - tai užuomina apie liepos 12 d. 

Gedimino aikštėje Blaivybės sąjūdžio rengiamą Lietuvos 
ir Sovietinės Rusijos Taikos sutarties, sudarytos 1920 
metais, pasirašymo minėjimą. Šia sutartimi Leninas pripa
žino Lietuvą nepriklausoma valstybe ir atsisakė teisių į 
jos teritoriją. Vytautas Bogušis pranešė, kad Blaivybės 
sąjūdžio pirmininkas Juozas KANČYS ir keli kiti asme
nys praeitą savaitę buvo iškviesti pas Vilniaus miesto 
prokurorą, kuris perspėjęs minėjimo neorganizuoti. Persi
tvarkymo sąjūdžio mitingo metu apie rengiamą paminėji
mą buvo užklaustas rašytojas Vytautas Petkevičius. Jis 
pareiškė, kad Persitvarkymo sąjūdis jo neorganizuoja, 
iniciatyvinė grupė neturi nieko bendro su organizatoriais 
ir minėjime nedalyvaus.

Vingio parko mitingas vyko entuziastingai, bet jokių 
nesklandumų nebuvo. Uniformuotų milicininkų aplinkui 
nebuvo matyti - žmonių nepiktino. Viską tvarkė Persi
tvarkymo sąjūdžio nariai su žaliais raiščiais ant ranko
vių. Toliau miškelyje stovėjo gaisrinės ir pasislėpusi mili
cija.

Mitingas buvo pradėtas ir užbaigtas Lietuvos himnu. 
Žmonės ilgai nesiskirstė, giedojo "Lietuva brangi", daina
vo liaudies dainas.

Mitingą filmavo Maskvos televizija. Ją itin domino 
Lietuvos Laisvės Lyga. Televizijai intervju davė Terlec
kas, Šakalienė, dar keli žmonės ir pats Bogušis, kuris 
pasakojo apie nepriklausomą leidinį "VYTIS". Anot Bogu- 
šio, Maskvos televizija stato dokumentinį filmą ir žadė
jusi viską objektyviai parodyti.

Kiti liudininkai praneša, kad mitingo dalyviai suaukojo 
daug pinigų Persitvarkymo sąjūdžiui paremti. Sąjūdis 
liepos 26 dieną skelbia dviračių žygį per Lietuvą rinkti 
duomenis apie gamtos užteršimą bei apie bendrą Lietu
vos ekologinį stovį. Tuo pačiu tikslu kviečiama plaukti 
laivais Nemunu.

Kita vilnietė praneša, kad penktadienį, liepos 8 d. 
Vilniuje, Stiklių gatvėje prie buvusio geto įvyko žydų 
demonstracija.

Be to pranešama, kad išėjo septyni Persitvarkymo 
sąjūdžio biuletenio "SĄJŪDŽIO ŽINIOS" numeriai. Biule
tenį leidžia Arvydas JUOZAITIS ir Artūras SKUČAS.

MILICIJA UŽBLOKAVO BLAIVYSTĖS SĄJŪDŽIO 
DEMONSTRACIJĄ GEDIMINO AIKŠTĖJE

Antradienį, liepos 12 d., Gedimino aikštėje Vilniuje, 
Blaivybės sąjūdis surengė demonstraciją Lietuvos Sovietų 
Rusijos taikos sutarčiai paminėti. 1920 m. liepos 12 
dienos sutartimi, sovietų Rusija, kaip pats Leninas sufor
mulavo, "gera valia ir visiems amžiams" atsisakė visų 
teisių į lietuvių tautą ir teritoriją. Blaivystės sąjūdis 
įsteigtas 1980 metais. Jo organizacinį branduolį sudaro 
apie 300 žmonių, bet turi narių per visą Lietuvą, beveik 
kiekviename rajonėlyje. ~ .

Skirtingai nuo Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio mitin
go Vingio parke liepos 9 d. ir Gedimino aikštėje birželio 
24 d., liepos 12 dienos vakare Gedimino aikštę buvo 
apsupę trys ar keturi milicijos kordonai, kad dešimtis 
tūkstančių žmonių nepraeitų. Kaip pranešė nepriklausomo 
žurnalo VYTIS redaktorius Vytautas Bogušis Lietuvių 
Informacijos Centrui. Iš katedros pusės milicija spūsties 
neatlaikė ir apie tūkstantis piliečių vis dėlto prasiveržė 
į aikštę. Milicija jėgos nenaudojo. Už kordonų, Lenino 
prospektu nuo Gedimino sankryžos iki Centrinio pašto 
minios žmonių, norinčių demonstracijoje dalyvauti, buvo 
užtvindę gatves, bet didžiai daugumai nepavyko prisiartin
ti prie katedros.

Apie 18:30 vai. prasidėjo demonstracija, kur buvo 
sakomos kalbos, prisimenant Lietuvos ir sovietų Rusijos 
taikos sutarties sukaktis, skanduojami šūkiai už laisvę, už 
Gorbačiovą ir prieš Staliną. Matėsi daugybė Lietuvos 
trispalvių. Demonstraciją atidaryti teko Vytautui BOGU
ŠIUI, nes kaip jis pranešė, minėjimo iniciatoriai, Blaivy
bės sąjūdžio vadovas Juozas KAČYS, Gediminas JAKUB
ČIONIS ir Vladas ŠIUPARIS buvo sulaikyti. Taip pat buvo 
sulaikytas Antanas TERLECKAS ir Maskvoje įsikūrusios 
opozicinės partijos "Demokratinės sąjungos" atstovas 
Vladimiras BOGACHEVAS. Vytautui Bogušiui pranešus 
miniai, kad iniciatoriai ir kiti buvo sulaikyti, žmonės 
eme skanduoti "Gėda, gėda!", "Laisvės, laisvės!"

Bogušis supažindino Lietuvių Informacijos Centrą su 
rezoliucija, kurią jis perskaitė demonstracijos metu, pava 
dinta "Lietuvių tautos mažojo seimo, įvykusio 1988 m. 
liepos 12 d. Lietuvos sostinėje Vilniuje, Gedimino aikštė
je, rezoliucija". Rezoliucijoje sakoma: "Laisvė nėra ku
rios nors tautos dovanojama kitai, laisvė visada yra iško
vojama didelių aukų kaina. Mūsų tauta 1918 metais gar
siai visam pasauliui pareiškė savo ryžtą būti laisva ir 
nepriklausoma. Šią idėją tauta realizavo dėka kruvinų 
kovų su didžiaisiais savo kaimynais. 1919 m. rugsėjo 11 
d. sovietų Rusija pripažino Lietuvą de facto. 1920 m. 
liepos 12 d. Maskvos sutartimi Lietuva buvo pripažinta 
de jure..." Rezoliucija taip baigiama: "Mes čia, susirinki
mo dalyviai, kreipiamės į TSRS Aukščiausiąją Tarybą, 
prašydami oficialiai pripažinti 1939 metų rugsėjo 28 
dienos sandėrį tarp Stalino i r Hitlerio agresijos aktu, 
taikios tautos atžvilgiu su iš to pripažinimo išeinančio
mis teisėmis ir pasekmėmis. Priimta susirinkime Vilniuje, 
š.m. liepos 12 d." Rezoliuciją minia patvirtino pritarimo 
šūksniais ir ji bus siunčiama į TSRS aukščiausiąją Tarybą.

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

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

Sudarydami testamentus, bent dalį 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 I Moor 

St.W., Toronto, Ont. M6P 1A«
Šio Fondo šūkis: "Kapitalas Lietuvai, palūkimos 
k lietuvybei išeivijoje!"
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Mitinge prie katedros vilnietis Petras CIDZIKAS kalbė
jo apie Lietuvos ir sovietų Rusijos 1920 metais pasirašy
tą taikos sutartį. Žodį pasakė Maskvoje įsiteigusios"Demo- 
kratinės sąjungos" atstovas Yuri SKUBKO. Jis pabrėžė, 
kad "Demokratinė sąjunga" pripažįsta, jog Lietuva esanti 
okupuota, kaip ir kitos dvi Pabaltijo valstybės, ir pažymė
jo, kad be daugpartinės sistemos šalyje negali būti lais
vės. Svečias reikalavo, kad okupacinė rusų kariuomenė 
kuo greičiau būtų išvesta iš Lietuvos. Žmonės ėmė šauk
ti: "Družba, družba, družba!"

Bogušis pastebėjo, kad mitingui vykstant, du autobu
sai leido labai trankią muziką, ir žmonėms buvo sunku 
suprasti, kas buvo kalbama. Oficialioji dalis tęsėsi beveik 
valandą. Buvo sugiedotas Lietuvos himnas, "Marija, Mari
ja". Žmonėms skirstantis, minia dar pasuko Lenino pa
minklo link, padėti gėlių už tai, kad Leninas pripažino 
Lietuvą. Tačiau milicininkai ir MVD (Vidaus reikalų mi
nisterijos) kareiviai, kurių buvo daugiau kaip tūkstantis, 
užkirto kelią demonstrantams, nešantiems Gorbačiovo ir 
Lenino portretus. Milicija apsupo keliais ratais ir žmonės 
juokėsi, kad per milicininkų kepures Lenino nematyti. Kai 
milicija suveržė minią glaudesniu žiedu, protestuodami 
žmonės susėdo ant šaligatvio apie 15-20 minučių. Pavie
nės grupės mitingavo po kelis šimtus žmonių iki 22 vai.

Antanas Terleckas iš kelių šaltinių girdėjo, kad eida
mi Lenino prospektu, pirmieji prasiveržė armėnų studen
tai, o kitų nepraleido. Tada žmonės norėjo veržtis į 
Gedimino kalną, bet papėdėje buvo labai daug milicijos 
ir kariuomenės. Tada žmonės ėjo Požėlos gatve ir prasi
veržė per Žaliąjį tiltą Lietuvos viešbučio link; čia buvo 
išėję ir nemaža užsieniečių.

Sulaikytieji organizatoriai ir Terleckas su Bogachevu 
po penkių valandų buvo paleisti, kai visi demonstrantai 
jau buvo išsiskirstę. Antanas Terleckas telefonu papasako
jo Lietuvių Informacijos Centrui apie suėmimo aplinkybes. 
Terleckas stovėjęs prie savo namų su svečiu iš "Demokra
tinės sąjungos” Bogachevu, kai maždaug 17-tą valandą 
prie jų sustojo juoda "Volga", iššoko trys vyrai ir pareika
lavo važiuoti kartu su jais. Terleckas atsisakė. Vyrukai 
tvirtino, kad prokuroras reikalauja prisistatyti. Terleckas 
pasakęs, kad tik vakar (liepos 11) buvęs pas prokurorą ir 
viską išsiaiškinęs. Vyrukai neatlyžo, reikalavo, kad ir 
Bogachevas važiuotų. Visi nuvyko į prokuratūrą.

Po kurio laiko Antaną Terlecką iškvietė prokuroras 
Sodeika ir teiravosi, ar jis būtų ėjęs į demonstraciją. 
Terleckas atsakęs, kad būtų ėjęs ir aiškinęs, kad 1918-
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Šiauliai. 1987m. gruo
džio mėn. 16 d. į Šiaulių 
miesto vykdomąjį komitetą 
pokalbiui buvo sukviesti 
visi Šiaulių rąiesto kunigai. 
Jų tarpe ir Adventistų 
sektos vadovas OŽELIS 
bei porvoslavų kunigas.

Pašnekesį pravedė Šiau
lių miesto partijos komite
to pirmasis sekretorius K. 
ŽALENSKAS, miesto vyk
domojo komiteto pirminin
kas P. MORKŪNAS ir 
pavaduotoja J. GAURILČI- 
KIENĖ. Pastaroji padarė 
pranešimą apie dabartinę 
partijos politiką Bažnyčios 
atžvilgiu. Kalbėjo, jog 
Partija ir kitos valstybinės 
įstaigos stengsis įtraukti 
kunigus į aktyvią visuome
ninę veiklą, t.y. į įvairias 
partijos vadovaujamas, 
organizacijas.

Partijos sekretorius K. 
Žalenskas papriekaištavo 
Šiaulių miesto šv. Jurgio 
parapijos vikarui kun. Ka
zimierui GRAŽULIUI, jog 
pamokslų metu per daug 
aštriai iškelia neigiamus 
mūsų visuomenės reiškinius.

Šiaulių miesto šv. Petro 
ir Povilo bažnyčios klebo
nas dekanas monsinjoras 
K. JAKAITIS davė valdžios 
atstovams naudingų pasiūly
mų, kaip geriau tvarkyti 
miesto kapines. Šv. Petro 
ir Povilo bažnyčios vikaras 
kun, A. MILAŠIUS, remda
masis laikraščio "Gimtasis 
Kraštas" informacija apie 
Rokiškyje įvykusias Vėli
nių apeigas kapinėse, pa
reiškė pageidavimą, jog ir 
Šiaulių mieste Vėlinių 
dieną būtų leista atlikti 
religines apeigas kapinėse.

Miesto vykdomojo komi
teto pirmininko pavaduoto
ja J. Gaurilčikienė, vengda
ma konkretaus atsakymo, 
pareiškė, jog sekančios 
Vėlinės dar toli ir neverta 
apie tai kalbėti.

Kun. A. Milašius pasitei
ravo, ką daryti, kad bažny
čioje egzaminuojant vaikus 
besiruošiančius pirmajai 
šventai komunijai, nereikė
tų bijoti valdžios siunčia
mų komisijų. į ši klausimą 
Šiaulių miesto partijos val
džios atstovai taip pat 
nieko konkretaus neatsakė.

Check the boxes for pamphlets or studies you require

*Includes pamphlet on the Agreement and your province or region.

□ SPECIFIC SECTORS □ GENERAL

ISSUE PAMPHLETS*

Includes pamphlets on
| Agriculture, the
| Automotive Industry,

Energy, The Fishing 
Industry, Forestry 
Products and Investment.

Į (Please Print)

Includes pamphlets on 
Consumer Interests, 
The Agreement, 
Canadian Women, 
Culture, Key Benefits, 
Solving Disputes 
and Tariffs.

Name:

Po susitikimo valdžios ir 
partijos atstovai surengė 
kunigams ekskursiją į Šiau 
lių miesto K. PREIKŠO 
pedagoginį institutą.

19 metais Lietuvoje nebuvo joKios revoliucijos, tad nėra 
jokio pagrindo ateinančią gruodžio 16 d. švęsti revoliuci
jos ir sovietų valdžios 70-metį. Pasak Terlecko, Vilniaus 
prokuroro kabinete ilgai sėdėjo visi sulaikytieji: JAKUB
ČIONIS, ŠIUPARIS, KANČYS, BOGACHEVAS ir pats TER
LECKAS. Neseniai įsteigtos "Demokratinės sąjungos" 
narys Bogachevas prokuratūros žmonėms dalijo savo sąjun 
gos programų, už ją agitavo. Visi maloniai šnekėjęsi, 
i.uokavę.

10 vai. vakaro, kai pasibaigė demontracijos, visi buvo 
paleisti. Terlecką su Bogachevu prokuratūros vyrukai 
nuvežė pas Bogušį. Prokuratūros atstovai pripažino, kad 
visi buvo neteisėtai sulaikyti ir kad majoras už tai gaus 
nuobaudą. Atseit, milicija turėjusi laukti, kol visi ateis i, 
aikštę ir tik tada galėjo suimti. Prie namų sulaikyti 
neturėję jokios teisės, pasakojo Terleckas, kol telefono 
ryšys staiga buvo nutrauktas.
PRANEŠA ELTA

PEČELIŪNAS PRAŠO GREITOS PAGALBOS IEŠMANTUI 
"Po dviejų mėnesių jo jau gali nebūti..."

Liepos 23 d. patriotinio judėjimo dalyvis, Povilas 
Pečeliūnas telefonu perdavė Pabaltiečių Tarybos biuro 
vedėjui A. Klimaičiui skubų prašymų užsienio lietuviams 
padėti GINTAUTUI IEŠMANTUI. Iešmantas šiuo metu 
randasi Komi ASSR, Uchtojos tuberkuliozės ligoninėje, 
pirmoje palatoje.

Pečeliūnas praneša, kad Iešmantas neaiškiu būdu pa
teko į ligoninę, kur jį paguldė su labai sunkiai džiova 
sergančiais ligoniais. Iešmantas Pečeliūnų informavo, kad 
buvo pažadėta duoti atskirų palatą su gera priežiūra, bet 
išėjo atvirkščiai. Pečeliūnas ragina kreiptis tiesiai į 
Maskvą, į Iešmanto ligoninę ir į Tarptautinį Raudonąjį 
Kryžių, reikalaujant ištirti, kodėl Iešmantas laikomas 
tokiose sąlygose, kuriose jis negali pasveikti, o tik dau
giau susirgti. Iešmantas Pečeliūnui parašė, kad jeigu tuo 
reikalu per vėlai bus susirūpinta, po dviejų mėnesių jo 
jau gali nebūti gyvųjų tarpe.

Paskutinėse masinėse demonstracijose Lietuvoje, ypač 
Vilniuje, Gintautas Iešmantas buvo viešai minimas, kaip 
vienas iš "perestroikos" - persitvarkymo pradininkų. Buvo 
išteikštas klausimas, kodėl šiame persitvarkymo laikotar
pyje vienas jo pradininkų vis dar laikomas nutrėmime ir 
nerehabilituotas.

Iešmantas, gimęs 1928 metais, yra žurnalistas ir poe
tas. Tarptautinio P.E.N. Klubo, amerikiečių, anglų, norve
gų ir kiti centrai yra jį priėmę savo garbės nariu.

Information About 
Free Trade

Find out what you need to know

IN-DEPTH STUDIES I
□ Agriculture
□ Consumers
□ Economic Assessment
□ Energy
□ Fisheries
□ Forest Products |
□ Industry |
□ Minerals and Metals
□ Services
□ Synopsis of Agreement
□ Women

Address:_ _____________________ ______________
City, Town or P.O.Prov.:Postal Code:

Mail coupon to: External Affairs, DMTN, Ottawa, Ontario KIA 0G2 
You can also call toll-free: 1-800-387-0660 (English) 1-800-387-0679 (French)

Hon. John C. Crosbie, Minister For International Trade 
L’honorable John C. Crosbie, ministre du Commerce exterieur
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Scena iš MY FAIR LADY. Žodžiai Alan Jay Lerner, muzika Frederick Loewe.
John Neville Henry Higgins rolėje, Lusy Peacock - Eliza Doolittle. Nuotr: Michael Cooper.

ŽAISMINGOJI OPERETĖ "MY FAIR LADY"

Alfonsas Nakas
Ilgai ieškojau pavadinimo liepos 8 vakare Festivalio 

teatre matytam muzikiniam spektakliui, bet nieko ge
resnio neišgalvojau kaip tai, ką antraštėje užrašiau.

My Fair Lady (pavadinimą lietuviškai gal tiksliausia 
versti į Mano biangiausioji, ar Mano mieliausioji) 1956 
metais sukūrė garsi operečių pasaulyje pora - libretistas 
Alan Jay Lerner ir muzikas Frederick Loewe. Linksmą, 
žaismingą operetės fabulą galima nusakyti vienu sakiniu. 
Lingvistikos (ar anglų kalbos) profesorius Henry Higgins 
ima mokyti kalbos plonybių gėlių pardavėją Elizą Doo
little, ją įsimyli ir ją laimi. Viskas. Ir ne viskas. Opere
tės žodiniam turiny yra daug intriguojančių situacijų, iš
plaukiančių iš profesoriaus pedantiškumo, ieškant tobuly
bės žodžių ištarime ir iš gėlininkės paprastumo, jos ma
nierų stokos, jos išsišokimų, "geroje kompanijoje". Tad 
jei muzikos ir labai mažai tebūtų, veikalas teiktų gerą 
pramogą kaip komedija. Bet ir geros muzikos čia didelė 
gausa. Tik prisiminkime nors ir šias dainas, kurias daž
nai niūniuojame, nes abiejų lyčių dainininkai turi įrašę į 
savo plokšteles, magnetines juostas: "The Rain in Spain", 
"I Could Have Danced All Night", "On The Street Where 
You Live", "Wouldn't It Be Loverly?", "I've Grown Ac
customed To Her Face". Tai populiariausios My Fair 
Lady. Yra jų ir dar keliolika.

Užteks apie operetę apskritai.
Šiemetinio festivalio leidiny pažymėti šie My Fair 

Lady. statytojai: režisierius Jean Gascon, jo bendrininkas 
(pažymėta: "Co-directed by) James de B. Domville, muzi
kinis režisierius Berthold Carriere, choreografija ir muzi
kiniai numeriai Donald'o S&ddler, scenovaizdis Ricahrd'o 
Seger, kostiumai Lewis Brown, apšvietimas Michael J. 
Whitfield. Prie režisieriaus ir jo bendrininko grįšiu vėliau.

Operetėj netoli pusšimčio veikėjų. Kadangi kai kurie 
aktoriai atlieka po porą vaidmenų, scenoje dalyvauja apie 
40 žmonių. Kostiumai labai įvairūs, nuo brangiausių bali
nių suknių ir vyrų vakarinių rūbų, iki kasdieniško apdaro. 
Kadangi vaizduojamas šeštasis šio šimtmečio dešimtmetis 
skarmalų ir džinsų, rodos, nemačiau. Gausi butaforija, 
pagal reikalą į sceną sunešant tai profesoriaus darbo 
kambario baldus, tai saloninį apstatymą. Kartais atsiran
da puošnios kolonos, žibintai, žvakės. Kai kurie daiktai 
išnyra iš_ scenos požemių ir savo atlikę vėl ar tai švie
soms užgesus, ar viešai, publikai matant, nuleidžiami. 
Trumpai: pastatymas pats turtingiausias.

Nepasakosiu apie visus žymiuosius veikėjus, nes čia 
tų žymiųjų labai daug. Pasidžiaugsiu tik dviem pačiais 
pagrindiniais ir kartu pačiais iškiliausiais. Visų pirma - 

John Neville, atliekąs profesoriaus Henry Higgins vaid
menį. Tai anglų kilmės aktorius ir režisierius, kuris gali 
vaidinti betkokį vaidmenį, net ir jaunuolio, nes tik viduti 
nio amžiaus, tiesus, be raukšlių, nenutukęs. Visa bėda, 
kad jis jau kelinti metai yrą vyriausias Stratfordo festi
valio meno vadovas, kartu atsakingas ir už festivalio 
gerovę, tad paskendęs administraciniuose reikaluose, ne
beturi laiko nei vaidinti, nei režisuoti. Vis dėlto, pasiė
męs^ Higgins rolę, ją atliko nuostabiu tikslumu ir taip 
nuoširdžiai, kad jo bėdos ir džiaugsmai scenoje buvo ir 
mūsų, publikos. Tiesa, dainininkas jis nėra didelis, tik 
labai vidutiniokas, bet daugiausia dainuodamas su būriu, 
kitų, buvo patenkinamas.

Lucy Peacock Elizos Doolittle vaidmeny - ištisai 
žaisminga, žavinga, puiki komike ir maždaug mūsų Viole
tos Rakauskaitės lygio dainininkė. Teatro studijas baigusi 
1983 metais, trumpai pasireiškusi keliuose kituose Kana
dos teatruose, Stratforde ji vaidina penkti metai, daž
niausiai gaudama pagrindinius vaidmenis. Man ji liko at
mintina, kai puikiai atliko Noros vaidmenį. Ibseno Lėles

psl.

Jonas Mekas

SEPTINTOJI IDILE

VASAROS LIETUS

Dundėdamas ant mėlynę šilę kraštų, 
ant įliepsnojusių vidurvasario kaitroj 
praplėšdamas pritvinkusias ir sunkias 
ateidavo griaustinis.
Tada atūždavo lietus, šniokštėdamas 
ir rukdamas viršum palaukių vinkšnų, 
ant sustatytų lauko žaginių -

akiračių, 
debesų skaras,

viršum šilui,

dideliais ir tykštančiais lašais 
pasipildamas ant kiemo, tvarto stogo, 
ir ūždamas ant kelio liepų, bedamasis 
varpytinių kartelėmis ir apynių spurgais, 
sunkiais ir dideliais lašais
kapodamas per sodų galvas, daržo plotus, 
ir kirsdamas per griūvančius rugių laukus, 
kapodamas per žirnių virkščias, ir plakdamas 
vidury kiemo paliktus ir mėšlinus ratus;
- tada vėl nueidamas, ūmus ir pilnas vėjo, 
nurūkdamas šilų viršūnėmis, ir krūmų keterom, 
Ūždamas virš juodalksnių juodų šakų,

ir tik vaikigaliai, 
taškydamiesi išilgai balas, 
susitvenkusias vidury laukų, ganyklų slėniuose, 
brenda prapliupusiais ir molinais grioviais, 
plukdydami pagaliukus ir medžio skiedras, 
ir tiktai vyrai, stovėdami po vinkšnos atlapu medžiu, 
žiūri į nurūkstantį per šilų lietų, 
klausydamiesi nudundančio skliautais griaustinio.

namuose. Nemažai vaidinusi ir televizijoje. Ją laikau 
viena iš didžiausių dabartinių šio festivalio žvaigždžių.

Sakiau minėsiąs du aktorius, bet būtų nuodėmė pra
leisti dar vieną, Douglas Campbell, atlikusį Alfredo P. 
Doolittle rolę. Tai šio festivalio veteranas, vaidinąs nuo 
jo pradžios 1953 metais ir vienas iš pačių didžiausių 
vyriškųjų festivalio žvaigždžių. Nepaisant jo senyvo am
žiaus ir nemažo svorio, jis dainavo ir vikriai šoko vis 
būdamas centre, po kiekvieno numerio atlikimo, sukelda
mas publikos katučių audras.

Apie kitus aktorius jau tikrai nebekalbėsiu, nors keli 
ar keliolika verti išskirtinų komplimentų.

Grįžtu prie Jean Gascon ir po jo prirašyto ne "assis
tant", o "co-director" kito asmens. Visa tai todėl, kad 
šio grandiozinio pastatymo pilnai surežisuoti nebaigęs, 
Jean Gascon, vienas iš Stratfordo festivalio didžiųjų 
vyrų, šį pavasarį numirė (po ranka neturiu tikslios datos). 
My Fair Lady buvo jo gulbės giesmė. Daugiau negu įpusė
tą režisavimo darbą užbaigė kitas, bet kaip niekur nieko 
be jokių pastabų, palikta ir jo pavardė.

Skaitytojams gal bus įdomu ir tai, kad visiškai nese
niai mirė abu šios operetės kūrėjai: libretistas Alan Jay 
Lerner - 1986 m. birželio 14 d., o muzikas Frederick 
Loewe - šių 1988 m. vasario 14 d.

Paprastai reportažą baigdamas tik patariu ar nepata
riu aprašomąjį spektaklį matyti "kai /jeigu Stratfordą 
lankysite". Baigdamas apie My Fair Lady, raginu dėl šio 
pastatymo specialiai į Stratfordą važiuoti! Jeigu vidury 
savaitės, bilietų kasoje galima gauti iš anksto užsisakius. 
Nesigailėsite atvykę, kad ir iš toliau! Nesvarbu, kad 
daugelis matėte šios operetės filmą.. Tarp filmo ir sceni
nio pastatymo yra didelis skirtumas pastarojo naudai. My 
Fair Lady spektakliai beveik kasdien scenoje liks iki 
sezono paskutinės dienos, spalio 30.

Mielam Lietuvių Akademinio Sambūrio Montrealyje 
nariui Algiui KLIČIUI, dukterims KRISTINAI ii 
ASTAI bei artimiesiems, mirus mylimai žmonai 
ir motinai sambųrietei

INAI ŠIPELYTEI - KLIČIENEI, 

nuoširdžiausia užuojauta reiškia -

LIETUVIU AKADEMINIS 
SAMBŪRIS MONTREALYJE

35-tojo SANTAROS-ŠVIESOS SUVAŽIAVIMO 
PROGRAMA

Trisdešimt penktasis SANTAROS-ŠVIESOS suva
žiavimas įvyks š.m. RUGSĖJO mėn. 8-11 d.d., TABOR 
Farmoje, Sodus, Mich., USA.

Ketvirtadienis, rugsėjo 8 d., 2 vai. - Algis M i c - 
cinizmo problema", 
a b a apie gamtosaugą

ir
d

kūnas: "Galios filosofija
Pokalbis su Česlovu K u 

Lietuvoje.
8 vai. - Judita Sedai 

mas lietuvių dailėje".
Pokalbis su Regimantu A 

ir teatrų.

t y t ė: "Fantastinis realiz-

m a i č i u apie filmąd o

9Penktadienis, rugsėjo 9 d.,________ ____________ vai. - Roman S z p o- 
1 u k: "Ukraina persitvarkymo laikotarpyje".

Simpoziumas "Jaunoji karta Lietuvoje ir išeivijoje": 
Rimvydas G 1 i n s k i s, Jolita G u d a i t y t ė,Dai
va Skuodytė, Darius Sužiedėlis. (Mode- 
ruoja Judita Sedaitytė).

2 vai. - Pokalbis su Sigitu Geda apie išeivijos ir 
Lietuvos poezijos santykius.

Saulius S u ž i e d ė 1 is: "Vokiečių okupacijos Lietu
voje istoriniai klausimai: kas naujo, kas sena".

Jolita G u d a i t y t ė: "Nutautimo procesas ir ne- 
pasidavimas".

8 vai. - Regimanto A d o m a i či o rečitalis.
Pokalbis apie persitvarkymo sąjūdį Lietuvoje.

u skaO s t r a 
Sigitas Geda:

Baru a i tn

Šeštadienis, rugsėjo 10 d., 9 vai. - Česlovas Ku
daba: "Kultūros fondo dabartis ir ateitis".

Kostas
2 val.-

poezija"
Audronė

Abelio mitas S.T.Kondroto kūryboje".
Multidisciplinarinių studijų instituto, Algimanto Mackaus 
Fondo, AM&M fundacijos, "Metmenų" ir Santaros-Sviesos 
federacijos organizacinis posėdis.

s: "Žodžiai, žodžiai,žodžiai' 
"Rytų filososija ir lietuvių

ė -W i 1 I e k e: "kaino ir

8 vai. - Literatūros Vakaras: Vitalija 
ė, Raymond Filip, Sigitas Geda, 
a g y 

e m a,
Jono
Naujų

t 
N 
t

s, Kostas O s t 
Aldona V e š č i 
Dovydėno 
knygų sutiktuvės.

Bogutai -
Henrikas 

r a u s k a s, Liūne S u- 
ū n a i t ė.
Fotografijų paroda.

ž
Sekmadienis, rugsėjo 11 d., 10 vai. - Ilona G r a - 
y t ė- M a z i I i a u s k i e n ė: "Iliuzijų vingiai" 
A. Landsbergio drama".-*- rį^i <Mūi?. ;<•
Norintieji suvažiavime dalyvauti prašomi iki RUGSĖ

JO 5 d. užsiregistruoti: Marija Paškevičienė, 306-55th 
Pl., Downers Grove, IL 60516, USA.

Angeles Jaunimo 
vadovu Onę Dapku- 
km., Šilalės valsč., 
jaunimo ansambliui

g. 1908 m.Jakaičių 
ilgai mokytojavusių,
Angeles, Calif., - dar stokojama dauge-

IEŠKOMĄ DUQMENLL APIE JAUNIMO ANSAMBLI 
"SPINDULYS" ir ONĄ RAZUTIENĘ

Ruošiamai knygai apie Los 
Ansamblį "Spindulys" ir jo ilgametę 
tę - Razutienę, 
Tauragės apskr., 
vadovavusią Los 
lio duomenų.

Kas žino apie jos veiklą Lietuvoje, Tauragės apy
linkėse ir kitur, ar Vokietijoje, JAV-se - malonėkite 
parašyti, atsiųsti turimus duomenis.

Prisiminimus prašomi parašyti įvairūs lietuviški 
ansambliai, tautinių šokių, dainų vadovai su kuriais 
O.Razutienė bendravo. Laukiama ir piniginės paramos 
knygos išleidimui.

Los Angeles Lietuvių Ansamblis, O.Razutienei 
vadovaujant, 1977 m.lankėsi Europoje: Olandijoje, Vokie
tijoje, Šveicarijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Anglijoje. 
Trūksta spaudos iškarpų, mačiusiųjų spektaklius įspū
džių, nuotraukų.

1982-1983 m. Ansamblis buvojo Australijoje, 
koncertavo lietuviams ir svetimiesiems. Reikia iškarpų 
iš užsieniečių spaudos, nuotraukų, asmeninių prisiminimu.

Pietų 
Reikia 

spaudos

1986 m. Ansamblis lankėsi, 
Amerikoje: Brazilijoje, Urugvajuje, 
vietinės lietuvių spaudos iškarpų, 
pasisakymų,

Apie
ių vietovėse
na spaudos 
žurnalų.

Kiekvienu atveju, malonėkite t i k

koncertavo 
Argentinoje. 

svetimyjŲ
nuotraukų prisiminimų.
"SPINDULIO"
nuo vakarinio iki rytinio krašto
iškarpų, ypač iš užsieniečių

JAV-koncertus įvairiose
pageidauti- 
laikraščių,

s 1 i a i 
užrašyti leidinio pavadinimų, numerį, datų. Prie nuotrau
kų ir fotografo vardų, vietovę, datų. Iškarpos be nuoro
dų yra bereikšmės. Pageidautina ir dailininkų paveikslų 
spalvotos 
kaip 
talka

nuotraukos 
ir tokios rūšies 
padės pilnesniam knygos paruošimui. 
Medžiagų siųsti: 
Tracy St., Los

apie lietuvių tautinius šokius, 
seni brėžiniai, aprašymai. Jūsų

4113 
/213/ 663-1366.

Danguolė 
Angeles, CA

Razutytė-Varnienė, 
90027, USA, tel:

ATSIŲSTA PAMINĖTI:
"LIETUVIŲ DIENŲ" nr. randama: J.K.gegužės mėn.

Įvyko stebuklas. Spaudoj ir gyvenime. Knygų lentynoje. 
Vytauto Pluko- Maželio laumės juosta. Naujų^ knygų 
lentynoje. Granata Lietuvos parnase(apie Salį Šemerį). 
S.Šemerio eilėraščiai. Petro Rimkuno - Juoda skepe
taitė. Valerijos Baltušienės - VlII-toji premijų švente. 
A.Š.-Iš laiškų redakcijai. Skyriuje anglųkalba: Petras 
Maželis. Rūtos Skiriūtės pasikalbėjimas su L.D'Agostino. 
Tikinčiųjų Užpuolimo (vas.mėn.) pasėkos. 6 senatoriai 
prašo prezidentų susitikti su lietuviais aktyvistais. 
Dr.K.Savickus (trumpai apie dr.prel. Juozų Prunskį). 
Pabaltiečiai primena Gorbačiovui apie tautų naikinimų, 
prašo reparacijos. Žurnalas gausiai iliustruotas. Virše
lyje Petro Maželio nuotrauka.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



IB PADANGĖS MIELOS
(t! SKAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IE ijEWUOJE)

11 AKADEMIKU APIE 
LIETUVIŲ KALBĄ

Atvirai pasisako "Tieso
je",nr. 168, straipsnyje "Lie
tuvių kalba ir valstybinės 
kalbos klausimas", (suteik
dami tikrųjų šio laikraščio 
pavadinimo prasmę) . kad 
iki šiol lietuvių kalba 
buvo dažnai stumiama 
iŠ mokslo, gamybos, aptar
navimo sričių, taip pat 
partijos bei valdžios 
organuose, ypač respubliki
niuose.

Taip pat sakoma, 
kad nors 1970 m.balandžio 
mėnesį Lietuvių Kalbos 
Komisija paskelbė nutarimą 
priešingai, dar ir dabar 
rusiškose pasų dalyse 
priverstinai slavinamos 
lietuvių tėvų vardų formoss 
pridedant rusiškų tėvavar- 
džių priesagas:-ovič,-
evič, - ovna, -evna. Tokios 
rūšies prievarta persitvar
kymo sųlygomis negali 
būti leidžiama . Ir į 
rusiškų tekstų būtina 
grųžinti tėvo vardo lietuviš
kųjų kilmininko formų-

Jono, Antano ir 1.1.
Pabrėžiama, kad "Dau

giatautėj Tarybų Sųjungoje, 
kurios viena iš suvereninių 
respublikų yra Tarybų 
Lietuva , valstybinės
lietuvių kalbos įteisinimas 
visiškai atitinka leninines 
nacionalistinės politikos 
principus.'

Taip pat primena 
ir siūlo, kad Lietuvoje 
neturi būti’ tokių gyvenimo 
sričių, kuriose lietuvių 
kalba iŠ viso būtų nevarto
jama arba kur jos vartoji
mas būtų siaurinamas.

Pasisako ir už kitų 
tautybių,gyvenančių Lietu
voje, turėti teisę mokyk
loms sava kalba arba 
turėti gimtosios kalbos 
pamokas.

Akadem i kai-moksli ninkai 
/kaip rašoma "Gimtajame 

i Krašte"/, siūlo taip sufor
muluoti Lietuvos TSR Kons
titucijos straipsnį:

"Valstybinė Lietuvos TSR 
kalba yra lietuvių kalba.

Lietuvos TSR užtikrina 
lietuvių kalbos vartojimų 
valstybės ir visuomenės or
ganų veikloje, švietimo, kul
tūros, . mokslo, gamybos ir 
kitose įstaigose, įmonėse bei 
organizacijose, valstybės rū
pinimusi visapusišku lietu
vių kalbos ugdymu ir moky
mu. Sudaromos sųlygos ug
dyti ir kitas Lietuvos TSR

******************
TIKRIEJI FAKTAI 

1920 m. liepos mėn. 12 d. Maskvos sutartis 
tarp socialistinės Rusijos ir demokratinės Lietuvos 
buvo reikšmingas dokumentas, kuriuo Lietuva ilgų 
laikų rėmėsi , ypač kovodama dėl savo teisių į Vilnių 
ir jo kraštų.

Vis dėl to galbūt pats svarbiausias tos sutarties 
pirmasis paragrafas, kuriuo Rusija ne tik pripažino 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ (tai ji buvo jau pada
riusi anksčiau), BET IR VISIEMS LAIKAMS ATSISAKĖ 
NUO BETKOKIŲ PRETENZIJŲ f LIETUVIŲ TAUTĄ 
ir jos GYVENAMĄ TERITORIJĄ.

Mūsų delegacijos sekretoriaus Petro Klimo liudiji
mu, tas paragrafas buvo suredaguotas paties LENINO, 
jo paties ranka surašytas ir per pasiuntinį įteiktas 
Lietuvos delegacijai, vos tik jai atvykus į Maskvų.

( P.Klimas "Iš savo atsiminimų").

/Įdomu būtų sužinoti, kur randasi šios sutarties 
originalas.Red./

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

ARBA SKAMBINK MUMS.

1988. Vlll.11

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

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

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

8 vai. vakare.

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

vartojamas kalbas, mokytis 
ir vartoti rusų kalbų,kaip T 
SRS tautų tarpusavio bend
ravimo priemonę".

PASKIRTOS 1988 m. 
VALSTYBINĖS MOKSLO 
ir TECHNIKOS,LITERATŪ
ROS, MENO ir ARCHITEK
TŪROS PREMIJOS

Premijas' gavo rašy
tojas G.Kanovičius, dail.V. 
Kisarauskas,komp. J.Bala
kauskas,Lietuvių Folkloro 
Teatro vad.P.Mataitis,ope
ros sol. I.Milkevičiūtė, 
architektai A.Kybrancas,S.B. 
Lasavickas, E.Purlys,arche
ologas A.Lisanka; taip 
pat filologijos mokslų 
daktaras A. Zalatorius,isto
rijos mokslų daktarė R. 
Žepkaitė.

ARCHEOLOGINIAI 
RADINIAI KLAIPĖDOJE

Klaipėdoje Parodų Rū - 
muose surengta nauja 
paroda -archeologų ra
diniai pilies ir senamies
čio teritorijose: strėlių 
antgaliai, akmeniniai
sviediniai iš pilies terito
rijos kalba apie lietuvių 
kovas su Ordinu 14-15 
amžiuje; koklio pavyz
džiai su Zigmanto Vazos 
herbu (16 a.pabaiga-17 
a. pradžia). Taip pat 
matoma daugybė olandiškų 
molinių pypkių, čerpės 
su gamyklų ženklais liudija, 
kad Klaipėda pirmoje
17-18 a. pusėje prekiavo 
su Olandijos uostais.
Metaliniai rutuliai yra 
iš Septynių Metų karo. 
Taip pat rasta gintaro 
karolių liekanų, iš kurių 
galima spręsti apie gintaro 
apdirbimų 15 a. pabaigoje.

ORIGINALI PARODA 
ŠIAULIUOSE

Tarptautinėje karikatūrų, 
parodoje "Velocartoon" 
savo kūrinius, vienaip 
ar kitaips susijusius . su 
dviračiu, eksponavo Austra
lijos, Indonezijos, Jugosla
vijos, Lenkijos, Naujosios 
Zelandijos, Rumunijos 
ir Sovietų Sųjungos daili
ninkai. Kaip žinome,
Šiauliai išsivystė į dviračiu 
gamybos ir dviratininkų
miestų.

SURASTAS SENAS, 
ISTORINIS AKMUO

VILNIUJE, Žvėryne, 
Neries krante prie naujojo 
tilto yra surastas 15- 
16 a. akmuo, kuriame

cSes^tb S3

Granauskas.
PO KLEVU.

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

Dr. Gv. Valančius

RAŠ-
Jame- jos

Karalius".
psl.,30.000

egz.
« Romualdas 
GYVENIMAS
Vilnius,1988 m.,78 psl.,90.
000 egz. Apysaka.

yra 
vai-

gerai išsilaikę Gedimino 
stulpų ženklai.

Vilniaus Konservatorijos 
studentai 
surinko 
neseniai 
Fondui, 
pinta ;
ir
specialioje vietoje.

ir dėstytojai 
lėšų ir perdavė 

įsteigtam Kultūros 
kad būtų pasirū- 

akmenį išsaugoti 
pastatyti parinktoje

• VILNIAUS KONSERVATO- 
RIJOS STUDENTU KAME
RINIS CHORAS

Viename žymiausių Euro
pos Chorų konkurse Itali
joje varžėsi keturiose 
kategorijose apie 800 
dainininkų iš 12 kraštų.

16 
Ameri- 
lengvai 
a.persi- 
augina- 

ir

Persikas priklauso erš- 
kėtinių vaismedžių šeimai. 
Atvežtas iš Kinijos 
a.ispanų kolonistų 
kon, Floridoje, 
auga iš sėklų. 19 
kai Amerikoje jau 
mi komerciniai 
labiausiai poluliarus 
sius šalia obuolių.

Europoje persikus pradė
jo auginti romėnai.

Gerai auga vidutinės 
drėgmės smėlingose dirvose 
Pietų Europoje, JAV, 
P.Afrikoje, Japonijoje, 
Australijoje.

Persikų vaisių 
kvapas, skonis 
yra ypatingai 
1 persikas-apie 35 

malonus 
ir spalva 

patrauklūs.
kalorijos

turi vitamino A ir potasiu- 
mo.

PERSIKAI,AVIETĖS IR
AMARETTO KREMAS

4 dideli persikai
1 šaukštas cukraus Atvėsus,sudėti į uždą -
1 šaukštas šviežios citrinė- romų stiklainį ir padėti
lio /lime/ sunkos
2 puodelio šviežių aviečių
į puodelio paskrudintų, su
raikytų nuluptų migdolų 
Keletas jaunų mėtų lape
lių papuošimui.
Kremui:
3/4 puodelio grietinėlės

3 šaukštai cukraus
2 šaukštai Amaretto likerio 
arba persikų brandy.

Mažame indelyje sumai
šyti grietinėlę ir cukrų. Už
virinti ant vidutinio karščio 
ir maišyti 5-7 minutes, kol 
sutirštėja. Nuimti nuo ply
tos, šiek tiek atvėsinti, 
pridėti Amaretto ir padėti 
į šaldytuvų kol visai atauš.

Maždaug 1 valandų 
prieš servuojant, nulupti 
persikus ir suraikyti. Pa
barstyti cukrumi ir apšlakš- 
tyti citrinėlio sunka. Padė
ti į šaldytuvų.

Patiekiant, nusunkti per
sikų riekeles ir padalinti 
į keturis . deserto indelius, 
sudedant ratuko pavidalu. 
Į centrų sudėti avietes.

Paplakti Amaretto kre
mų,kad likeris gerai įsi
maišytų, paskirstyti ant 
persikų ir pabarstyti migdo
lais. Papuošti mėtų lape
liais.

IMBIRO IR PERSIKŲ 
MAIŠALAS

kReA/i
Vilniaus Konservatorijos VE/DRO02/M 

moterų 
vyrai 
Šalia 

laimėjo 
geriausių 
apie 5-

laimėjo 
chorų ir 

konkursus, o 
antrųjų vietų, 
vilniečiai 
Prizų už 

ir

studentai 
mišrių < 
chorų 
gavo 
to, 
Didįjį 
pasirodymų 
6 tūkstančių dolerių vertės 
premijas.
« Ieva Simonaityte. 
TAI. III t. 
romanas "Vilius 
1988 m.650

1 puodelis rudo cukraus
į puodelio balto acto
1 nedidelis svogūnas, smul
kiai sukapotas
2 puodelio razinų
1 šaukštas smulkiai sutar
kuotos imbiro šaknies(gin- 
ger)
2 šaukštai curry miltelių
1 šaukštelis garstyčių sėklų.
1 cinamono lazdelė 8 cm.il
gio
į šaukštelio druskos.

NATIONAL ENQUIRER

Ir katinas gelbstisi karščiams tebesitęsiant...

inde sudėti
rudu cukrum

Erdviame 
persikus su 
ir actu. Užvirinti ant vidu
tinės ugnies ir pamaišant, 
virti apie 10 minučių.

Išgriebti su kiauru šaukš
tu persikų gabalėlius ir su
dėti į kitų indų. į skystį 
pirmame inde sudėti liku
sius priedus ir dažnai pa
maišant, virinti 10 minučių.

Vėl sudėti persikų gaba
lėlius ir dar viskų pavirinti 
10-15 minučių,kol maišalas 
sutirštės.

• Po vienos ilgos komedijos, suvaidintos teatre, įvyko 
žiūrovų konferencija. Niekas nedrįso pradėti kalbėti. Pa
galiau įpykęs pirmininkaujantis partietis (nebūtinai teat
ro žinovas), susirinkusius bandė išjudinti:

- Matyt, žiūrovai nesuprato veikalo ir negali pa
reikšti jokios nuomones, nes spektaklio metu snaudė.

Čia priėjo Kindziulis ir tarė:
- lai ir yra tikroji žiūrovų nuomonė.

• Pardavėjas klausia naujai pasamdyto jauno pardavėjo:
- Ar tu žinai, kas sudaro kilogramų?
Čia priėjo Kindziulis ir tarė:
- 900 gramų ,plius įpakavimas,

• - Noriu pakalbėti su direktorium - ar jis dabar lais
vas?^"'"’

į šaldytuvų. Sunaudoti per 
dvi savaites.

Čia priėjo Kindziulis ir tarė: 
- Taip. Vakar atleistas.

PERSIKŲ PAJUS

4 persikai, nulupti ir plo
nai suraikyti
2 šaukštai citrinos sul
čių
s puodelio minkšto sviesto 
3/4 . puodelio cukraus
2 kiaušiniai
lį šaukštelio smulkiai 
sutarkuotos citrinos žie
vės
lį puodelio miltų
2 šaukšteliai kepimo 
miltelių
2 šaukštelio druskos
2 šaukštai pieno
2 šaukštai cukraus
2 šaukštelio cinamono

Apšlakštyti suraikytus 
persikus citrinos sunka .

Elektriniu maišytuvu su
sukti sviestų su cukrum. Į 
plakti kiaušinį vienų po ki
to, pridėti sutarkuotų cit
rinos žievę.

Kitame inde išmaišyti 
miltus, kepimo miltelius 
ir druskų, pridėti kitus 
sausus priedus ir pienų, 
kol pasidarys tvirta tešla.

Lygiai išdėti į 25 
cm. dydžio kepimo indų. 
Nusunkti persikus ir sudėti 
ant tešlos. Užbarstyti 
cinamonų ir cukrų ant 
persikų.

LIETUVIU PATARLĖS IR PRIEŽODŽIAI:
* Geras ir žodžio paklauso, pikto - nė lazda nepataiso.
* Juodo varno ir su muilu neišprausi.
* Iš gražiausios pievos varlės šoka į balų.
* Lapė ir sapne vištas skaičiuoja.
* Viena diena kitų moko.
* Ant stiklo ir šuva basas nevaikšto.
* Už marių ir veršius midum girdo, sviestu peni.
* Mokslo šaknys karčios, bet jo vaisiai saldūs.
* Kad ir menkas lizdelis, by tik geras paukštelis.
* Vilkas šuns balso nebijo, bet nekenčia, kai loja.

Šis gaminys tinka prie . KePri įkaitintoje krosny- 
šaltų mėsų, ryžių ir kitų Je 180 C , apie 40 45 
grūdinių salotų. minutes. Patiekti šiltų
10 persikų, nuluptų ir PaJU- porcijos/ 
smulkiai sukapotų Parinko SMALIŽĖ

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11:30- 12 vai. nakties
Programos vedėjas : UUDAS STANKEVIČIUS

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

Tek: 669-8834

C F M

/ Iš "Lietuvių Tautosaka"/

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS.
REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI!
JŪSŲ AUKA TAUTOS FONDUI GARSINA LIETUVOS 
LAISVĖS RYLĄ, LAISVAJAME PASAULYJE. SESIOMIS 
KALBOMIS ELTOS IR RADIJO ŽINIOS NESULAIKOMAI 
SKLEIDŽIA INFORMACIJAS ĮVAIRIUOSE KRAŠTUOSE 
APIE LIETUVOS LAISVĖS KOVĄ, IR J.4 SKATINA.

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

Aukas arba palikimus siųskime T autos Fondui: 
TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE, 
18 Norwich 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.



toronto
Lietuvių Namų 

ŽiniosVYRU BŪRELIO posėdžiavo liepos d. Kunigaikštie-• LN valdyba mėn. 21nės Birutės menėje.metu Lietu-• Vasarosvių Namus kas sekmadienį aplankydavo t aut iečių, svečių iš pasaulio šalių. apie 300 įvairių
• A.a. JONO PRIŠČEP1ON KOS atminimui Lietuvių Slaugos Namams aukojo $58.95 Šarūnas ir Ramunė Valiuliai iš Wheaton,IL.,J A V. a.a. Mečislovo ABROMAIČIO atminimui - $50,- LN bingo bufeto bendradarbės:a.a. FELIKSO PAJARSKO atminimui: $20,- kūnai; po $10,-L. Lukavičiūtė, Hamiltono;po $25,-niai iš Ottawos; Lucija Griškonyte;M. J akubauskienė.Viso statybos yra $75,157.12. priimamos sųsk.nr.87 1 1, Parapijos sųsk.nr. 155TALKOJE sųsk.nr.4259.ačiū visiems Tik bendrai paremdami , pastatysime Namus, vyresnieji be rūpesčių savo saulėlydžio

A. D. J an- O.Kutis, visi išJ. V. ir S.D.Da- $100,- $50,-fonde Aukos PARAMOJE Prisikėlimo kooperatyve 332.17 ir
iraukomis, Slaugos musų

BŪRELIO ruošta parke links- apie tarpeVaišes buvo

Nuoširdus aukotojams, dirbdami savoLietuvių kuriuose gales ramiai, praleisti dienas.« LN VYRUATŽALYNU e Claireville 10 d. praėjoJoje dalyvavo žmonių, jų jaunimo.paruoštos J.Vitkūnie Šokiams grojo Vyrų naujai įsigytų muzika, Z.Rcvo. Sol.Vac- Pov i I on i s programą nuolaidai nom ismuzika.žaidėpabaigai,

su geguži n liepos mai. 150 daug gerai lies.Būrelio instrumentų tvarkoma lovas įsijungė į kingomįs savo jaunimo Artėjant loterija.Visi atvykusieji buvo labai patenkinti programa ir už LN vedėjo parūpintą nemokamą autobusą tiems, kurie neturėjo kitokių priemonių atvykti. Vienas loterijos laimikių- sekmadienio pietų, pat. nadovanotas 
d.

irDaugelis tinklinį.vvko

iš10 taipLN valdybos.

T'

švente| VIII T autinių 
vadove ŽIVILE

ni 

šokių 
GRODBERGIENE .

VA5.IE GIMN^HA X
V. VOKIET ' X

įžygiuoja iš V. Vokietijos Vasario 16 gimnazijos grupė su

• KREPŠININKU STOVYKLA vyks Wasagoje, čio 14-20 d. d.Šios stovyklos nistratorium Stravinskas,instruktorius -AndisJonasir

V. V O K I E T I J Arugpju-

savo
Nuotrauka J. Miltenio

admi-Edisyra vyriausias
Klimas 
Karpis, 

V.Juze-užsire-yra jaunuoliai.
ir padejejai- Linas Ažubalis n as.Šiuo metu gistravę 25Jie lavinsis krepšinyje,lengvojoje atletikoje ir vandens sporte, kasdien, gyventi su tėvais.

Treniruotės J aunimas stovykloje vyks galiar
» Knyga IŠEIVIJOS LIETUVIŲ SPORTAS 1944-1988 baigiama platinti. Knygos tiražas - 800 egz. Išjų 50 yra pasiekę Lietuvą. Apie ją gerai ir spaudoje Vilniaus Sporto V.Kašaitis ‘ Lietuvių 1944-1988 pranoksta savo apimtimi, jos ir analizes galimybėmis ...kodėl svetur entuziastai gali ir išspausdinti, saviveiklines lietuviško o mes, dideles nepradedame ir neplanuojame Tarybų Lietuvos sporto istorijos knygos..." SPORTININKAI RUOŠIASI ŽAIDYNĖMS AUSTRALIJOJEŠ.rn. gruodžio 26 iki sausio mėn. 1 d. 1989 m. įvyks lll-sios Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynes Adelaidėje. Žaidynėms intensyviai ruošiasi "VYČIO" krepšininkai ir vadovai.

rašo:" sporto be panašius
atsiliepiamaLietuvoje, žurnalistasIšeivijos . istorija abejones leidiniusinformacipavieniai sudaryti tegul mėgėjiškas sporto knygas, turėdami tokias galimybes, net

VASARIO 16 GIMNAZIJOJ
Baisusis BirželisMasinių lietuvių trėmimo pradžios 47-jų metinių minėjimą š.rn. birželio 14 suruošė 13b (mokinių iš užsienio) klasė. Pradėjo pačių mokinių sukurtu trumpu vaidinimėliu. Vaidino Silvija Ruplėnaitė, Veronika Banevičiūtė, Patricija Kairytė, Taga Gleveckaitė, Robertas Ibarra, Alain Gromašaukas, Andrius Sruoginis ir Andrius Gedminas.Po vaidinimo visi susirinko prie iki pusės stiebo pakeltos vėliavos. Anarius Sruoginis papasakojo apie prieš 47 metus vykdytus trėmimus, o vaidintojai skaitė eilėraščius ta pačia tema. Tada visi sustoję ratu ir susikibę rankomis sugiedojo "Kaip grįžtančius namo paukščius". Vėliava nuleista giedant Tautos himną. Prie vėliavos stiebo esančio barako sieną puošė Zuzanos Juknaitės pieštas paveikslas, vaizduojantis tremtinius.
Ekskursija į LietuvąTĖVIŠKES DRAUGIJA daugel metų kvietėsi mūsų mokinius praleisti poros savaičių Velykų atostogas Lietuvoje. Ten iš jų būdavo traukte traukiami okupaciniam režimui palankūs pasisakymai ir savaip perredaguoti bei iškraipyti skelbimai komunistinėje spaudoje, skirtoje daugiausia užsienio lietuviams. Matyti ši akcija nedavė lauktų vaisių, kad jau dveji metai šios Gimnazijos mokinių į Lietuvą nebekviečia. Bet svetur gimęs ir bręstąs jaunimas nori savo tėvų ir senelių gimtinę pažinti ne tiktai iš pasakojimų, bet ir pats pamatyti. .Todėl per Velykų atostogas jie važiuoja jau nebe kaip TĖVIŠKĖS DRAUGIJOS, bet kaip savo giminių svečiai - turistai.Šiemet 30-ties asmenų ekskursiją per vokiečių kelionių biurą suruošė mokytoja Bronė LIPŠIENĖ. Kartu su ja turėjo važiuoti dar vienas jaunas mokytojas Linas VYŠ- NTONIS iš Clevelando. Bet ekskursijos išvykimo išvakarėse abu mokytojai gavo pranešimą, kad jie sovietinių vizų negauna. Tada tos gimnazijos Spausdiname jo "Važiavome jų tėvai ir 5 kovo 29 rytų, o Vilnių pasiekėme 30-tos vakare. Didžiausia problema buvo bagažas, nes kiekvienas vežėsi po du ar tris lagaminus lauktuvių. Muitinėje nors daug nekretė, bet visgi parodė knygų baimę, sulaikydami keletą Lietu-

ekskursijai vadovauti sutiko Vasario 16- rnokinys Rimas ČUPL1NSKAS iš Toronto, kelionės įspūdžius.30 asmenų. Grupę sudarė 22 mokiniai, 3 kiti, išvažiavome traukiniu iš Vokietijos

_-TZr-TTį A LIETUVIU kredito PARAMA KOOPERATYVAS
MOKA:

už 90 dienų term, indėlius 
už 6 mėn. term, indėlius 
už 1 metų term, indėlius 
už 2 metų term, indėlius 
už 3 metų term, indėlius 
už GI C 1 m. garont. inv. paž 
už GIC 2 m. garont. inv. paž.

□
S3
S3
S3

N.P.Seselėms
amžinę ramybę savo namuose, taip gausiai dalyvavusiems šv.Mišias, dosniai aukojusiems ir Kanados Lietuvių Fondui

1988 m. birželio mėn.7 d. musų mylima Mama- Močiutė a.a. MARCELĖ PIEČAITIENĖ /KUNCAITYTĖ/ užbaigė savo ilgų, o kartais ir vargingų, kelionę šioje žemėje.Viešpatie, suteik jaiDėkojame visiemslaidotuvėse, užprašiusiemsMontrealiobei įvairiais budais pareiškusiems užuojautų mūsų šeimai.Esame dėkingi abiejų parapijų kunigams, o jpač klebonams kun. Juozui Aranauskui ir kun.Stasiui Šilei
kai, sol. Ginai Čapkauskienei už giedojimų ir muz. 
Aleksandrui Stankevičiui už vargonavimų bažnyčioje.Ačių Seselėms už jų maldas ir globų, Sv.Kazimie- ro P-jos Sv.Onos draugijai už lankymų ligoninėje bei organizuotų dalyvavimų, palydint Velionę j amžinų jos poilsio vietų. Nuliūdę vaikai:Stasė, Vincas ir Juozas su šeimomis.
vos istorijos, Lietuvos enciklopedijos tomų ir kitų išeivijos leidinių, kuriuos grąžino tik grįžtant namą. Vilniaus geležinkelių stoty mus pasitiko didžiulis būrys giminių. Tą vakarą buvome nuvežti į ''Lietuvos" viešbutį, kuriame apgyvendino po du kambaryje.Viešbutyje buvo labai patogu. Pastebėjau aštrų kontrastą tarp mūsų aprūpinimo ir Vilniaus gyventojų aprūpinimo. Savaime aišku, kad viešbuty už mokamus pinigus gauni gerą aprūpinimą, bet buvo visgi keista valgyti kasdien bulves, kai Vilniaus parduotuvėse jų nebuvo.INTURISTAS buvo paruošęs programą pilnai užimti 1 laiką, bet nebuvo privaloma visur • daugelis mūsų buvome pirmą kartą taip, kad dauguma verčiau praleido Velykų sekmadienį tie iš mūsų, kurie vauti pamaldose, buvo labai sužavėti gausumu.Balandžio 6 d. važiavome į Klaipėdą. Mus, lipančius į autobusą, neatsiklausę filmavo Vilniaus televizijos reporteriai. Jie norėjo gauti pasikalbėjimą televizijai, bet niekas nesutiko. Vėliau patyrėme, kad tie įrašai buvo rodomi PANORAMOS laidoje su paaiškinimu, kad ’išeivijos mokytojai ir auklėtojai veda nepasitikėjimo politiką’ lyg mes būtume užsieny ideologiškai programuoti. Atrodo, kad reporterių noras išgauti su mumis pasikalbėjimą buvo labai didelis, nes tas pat pasikartojo jau išvykstant namo Vilniaus geležinkelių stoty. Vėl neatsiklausę, ėmė mus filmuoti. Man užprotestavus, liovėsi. Kažkodėl angliškai mane klausinėjo, kodėl nenoriu būti filmuojamas ir su jais kalbėtis. Paaiškinau, jog mielai net pusvalandį kalbė- čiausi, jei televizijoj neiškraipytai būtų parodyta tai, ką aš pasakiau. Pabrėžiau, ,-kad PANORAMOJE parodyti mūsų vaizdai ir prie jų pridėti komentarai buvo ne objektyvi informacija, bet pasityčiojimas. Bet ir po to iki kol neįlipome į traukinį, jie mūsų nepaliko ramybėje.Visi ten mane klausė, ar patinka Lietuva. Aišku, kad patinka, kitaip ir negali būti. Man patinka būti Lietuvoje, bet man liūdna, kad aš, pasinaudodamas užsieniečio teise, palieku man brangius žmones gyventi tose sąlygose, kurias man sunku suprasti ir kuriose man niekad neteks gyventi".

PRANEŠA KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENĖ• KLB raštinėje vasaros metu dirba Mirga ŠALTMIRAI- TĖ, kuri buvo samdyta, dėka Ontario pilietybes ministerijos paramos. Tai yra proga KLB-nei atlikti įvairius projektus, o jaunai studentei įsigyti patyrimo administraciniam darbui ir giliau susipažinti su Kanados bei pasaulio lietuviška veikla. Visa tai yra naudinga jos dabartinėse pareigose, kaip Pasaulio Lietuvių Sąjungos vice-pirmi- ninkei.

dalyvauti. Kedangi Lietuvoje, atsitiko laiką su giminėmis, turėjo progos daly- jų grožiu ir dalyvių

LATVIJOS KONSULAS TORONTE ATSISTATYDINOPrieš kiek laiko dr. Edward Upenieks, Latvijos garbės konsulas Toronte, įteikė atsistatydinimo raštą Latvijos diplomatinės tarnybos vadovui Dinbergs Washingtone, kuris atsistatydinimą priėmė.Nuo pat jo paskyrimo santykiai tarp konsulo ir Kanados latvių bedruomenės buvo nesklandūs, iš vienos pusės, jis buvo Washingtone esančio latvių dipl. tarnybos vadovo paskirtas, neatsižvelgiant į Kanados Latvių bendruomenės rekomenduotas pirmenybes. Iš kitos pusės, nebuvo buvęs aktyvus bendruomenės veikloje ir toliau buvo linkęs vesti savo atskirą veiklą.Prieš paskyrimą neturėjo nei diplomatinės, nei organizacinės patirties bendruomenėje, kas vėliau atsiliepė jo santykiams su įvairiomis institucijomis.Padėtis gerokai pablogėjo, kai prieš tris metus Toronto dienraštis "Toronto Star" detaliai pradėjo aprašinėti vieno seno amžiaus latvio palikimo bylą, kur dr. Upenieks buvo įveltas kaip profesionalas gydytojas, o giminės nesutiko su pasirašytu testamentu.Dienraštis pakartotinai minėjo, kad dr. Upenieks buvo Latvijos garbės konsulas.Dėl nepalankaus aprašymo dr. Upenieks dienraštį apskundė arbitražo teismui, bet pastarasis neseniai nusprendė, kad dienraštis savo aprašymuose buvo teisus.Kai prieš kelis metus Kanados Užsienių reikalų departamentas sutiko, kad dr. Upenieks eitų konsulo pareigas, kartu pareiškė, kad jam nesuteikia jokių diplomatinių teisių. Dabar latviams yra problema, kaip patenkinamai išrišti susidariusią nelabai kokią padėtį. Reikia tikėtis, kad tai neturės įtakos kitiems Baltijos konsulatams.
J. V. Dns.

1 Parapijos kredito kooperatyvas
———— 999 College St.. Toronto. Ontario M6II 1A-8 A,.
r-N Telefonai: (416) 532-3400 ir532-3414

IMA:
už asmenines 

paskolas nuo....1O’/z0/
už nekilnojamo turto 

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų .................... 101/2%
2 metų .................... 11 %
3 metų .................... 11 ’/4%
(fixed rate)

7%% 8 % 8 % 8%% 8%% 
9Y,% 9&% 
9%% už 3 m. GIC invest, pažym.
8 % už pensijų plona (var. rate) 
9%% už 1 m. term, pensijų plona 
9/2% už 2 metų term, pensijų planą 
9%% už 3 m. term, pensijų planą 
8 % už pensijų fondą RRIF (v.r.) 
6 % už taupymo sąskaitas 
5%%—7% už kasd. palūk. s-tq 
7v2% už virš $10,000 kasd pal. s—tą 
5J4% už kasd. pal. čekių s-tas

AKTYVAI VIRŠ 65 MILIJONŲ DOLERIŲ
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su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ........ 10%
(variable rate)

Asmenines paskolas duodame iki $65 000 ir mortci/ius iki 75®; įkai
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santautpu dydyje, bet ne
daugiau $2,000. Asmenines paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$ 15,000. bemokamas Tekių ir sąskaitų patarnavimas.Gaunama pini- 
u in As perlaidos, kelionės čekiai (American Express. Kitos pasko
los: (Line of credit) ir antrieji mortgiČiai.

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

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

TELEFONAS: 53 2- 1149

6 psl.

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind.........

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

71/2% 
73/4% 
73/4% 
8 % 
8 % 
974% 
9'/2 % 
93/« % 
81/2% 
8 % 
91/4% 
972% 
93/4% 

. 7’/2%
6 %
7 '/2% 
53/4%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 101/4%
2 metų .................. 103/4%
3 metų .................. 11 %
Su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ir 3 metų ...... 10 %

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

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I

533-1121 (416) 822-8480
* GAISRO * AUTOMOBILIU * ATSAKOMYBĖS * 

* GYVYBES * KOMERCINĖ *

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

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 37 milijonų dolerių
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

ATEIK į LIETUVIU a,a. (Alcoholics Anonyuous) 
GRUPES SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALEJE. 
(Skersai gatves nuo pensininku tumų, 1610 
Bloor St. West, kaupas Indian Rd.) 7130 vai. t

SKAMBINKITE Te!.: 487-5591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

4 t



montreal

A.a. J INA ŠIPELYTĖ - KLIČIENĖ

Hamilton
PAGERBDAMI MIRUSIĄ] Ą, AUKOJO KANADOS 
LIETUVIŲ FONDUI:

Iškeliavus amžinybėn a.a. MARIJAI PAREŠTIENEI 
draugai ir artimieji pažįstami aukojo Kanados Lietuvių 
Fondui: $ 45,- Aldona ir Aleksas Mikalauskai; $20,- Da
ra ir Albertas Jankūnai; $ 15,- R.J.Pleiniai; po $10,- J.E. 
Bajoraitis ir S.Karalėnas.

KLF užjaučia dukrų Aldonų, netekusių brangios 
mamytės ir dėkoja visiems aukojusiems. K.L.F.

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 27 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: IMAME UŽ:

Indėlius (P C.A.)................... 3% asmenines paskolas.....  12.5%
santaupas .....  5 75% neki,n-turto Pask-1 m-1°-75%
kasd.pal.taupymo s-tą .. 5.25% neklln-turto Paak- 3 m-11 -75%
90 dienų indėlius............. 8.25% Nemokamas čekių ir
1 m. term, indėlius ....... 9.5 % sąskaitų apmokėjimo
1 m. term, ind.mėn.pal. . 9. % patarnavimas.
3 m. term, indėlius ....... 10. % Nemokama narių gyvybės
RRSP ir RRIF (pensijos) 7. % drauda pagal santaupų
RRSP ir RRIF 1 m...........  9.5 % lkl $2000-
RRSP ind. 3 m.................10 % ir asmeninių paskolų

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

MUYJK14
specuLrats >

• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS

• SAUGOJIMAS (STORAGE/
• ZORBAS

495-90® AVENUE. UMte
365-1143

7551 A CENTRALS, UMto 
36S-714S

2955 ALLARD, Vide Emard
766-2667

1988. Vlll.11

ATSISVEIKINANT. . . .

"Pavadino vyšnių sodan, kur Šakelės 
sniegą kėlė,
Kur vėjelis toks lengvutis siautė šėlo.
Pavadino vyšnių sodan, kur gegutei širdį 
gėle,
Kur gegutė savo skausmo nepakėlė..."

Jonas A i s t i s

INA (J Ina) ŠIPELYTĖ- KLIČIENĖ iškeliavo į amži- 
nųjį vyšnių sodų 1-jų rugpjūčio mėnesio dienų, 1988 
metais. Savo 50-tajam gimtadieniui šalia gražių lin
kėjimų ir dovanų, gavo ir nemalonių, daug rūpesčių 
sukėlusių "dovanų", kaip Ina pati tada, mėgindama 
juokauti, pasakė. Didelės pastangos, kova, viltis ir 
troškimas gyventi nepajėgė ligos nugalėti ir Ina ramiai 
užgeso savo artimųjų apsupta.

Nors žinome, kad mirtis yra dalis gyvenimo, taip 
kaip gimimas, nors tikime, kad mirtis yra šuolis į 
amžinųjį gyvenimų ir į Dievo namus, bet kažkodėl 
jos niekas nelaukia ir ji beveik niekada neateina 
laiku. O kai ji nuskina dar ilgai galintį gyventi žmogų, 
kyla visa eilė klausimų ir reakcijų: kodėl, kodėl man? 
Neteisinga- yra tiek daug kenčiančių, gyvenimų atgy
venusių? Taip norėčiau sulaukti dar vieno ar kito 
įvykio...paaukosiu vienai ar kitai organizacijai ar 
labdarai, jei mano prašymų išpildys, ir 1.1.

Tai vis klausimai ir teigimai, kuriems nelengva 
rasti atsakymų ir dažnai gilus tikėjimas ir pasitikėji
mas Dievu padeda atrasti ramybę ir priimti išsisky
rimų kaip laikinų.

Su Ina mūsų keliai susikryžiavo prieš daugelį metų- 
ji jauna "Lakštingalų" skilties skautuke ir aš jų, 
taip pat dar jauna, vadove. Ina buvo nuoširdi skautė, 
gyveno ir brendo Dievo, Tėvynės ir Artimo meiles 
idealų dvasioje. Savo skautavime ji praėjo visas skau
tiško gyvenimo pakopas - skiltininkė, draugininke, 
tuntininkė, ji turėjo skautininkės laipsnį. Pareigingai 
dalyvavo skautiškame gyvenime: stovyklose, mugėse, 
suvažiavimuose, įžodžiuose, sueigose. Šiuo metu slenka 
prisiminimuose įvykiai ir išgyvenimai, kurie sunkiai 
sutilptų į šio rašinio rėmus, bet kurie visi byloja 
apie Inos gerumų, pareigingumų ir jautrumų.

Jau nuo vaikystės ji nemėgo pykčio ir konfliktų 
taigi, stovyklose ar sueigose paauglių ginčuose, 

Ina pirmoji visų atsiprašydavo ir visas kviesdavo atleis
ti, kad tik būtų darni ir giedra nuotaika.

Šalia skautavimo, Ina buvo aktyvi Lietuvių Akade
minio Sambūrio narė, Montrealio Jaunimo Ansamblio 
"Gintaro" dainų vadovė, "Baltijos" stovyklavietes pinigi
nių vajų organizatorė ir aktyvi Montrealio Lietuvių 
Bendruomenės narė. Inos ir Algio Kličių namuose vyko 
begalės čia minėtų vienetų posėdžių, susirinkimų, 
pasitarimų ir pramoginių įvykių, kuriuos ir vėl neįma
noma čia išvardinti. Visi žinom, kokia buvo atvira 
Inos širdis ir kaip dažnai buvo plačiai atvertos jos 
namų durys.

Ina vaikystėje pergyveno sukrėtimų. Tik kų apleidus 
Lietuvę, netenka tėvelio, o greit po to sužeidžiama 
motina. Inu ir jos brolį beveik metus globoja nuo
širdi vokiečių šeima. Apie šį išgyvenimų Ina kalbėdavo 
su didele šiluma, bet ir su savotišku pasibaisėjimu 
to nuolat jai rodomo gailesčio: "Arme Kinder"- vargšai 
vaikai... Ir tada Ina mėgino eiti per gyvenimų galvų 
iškėlusi, kad jos niekas daugiau neturėtų gailėtis.

Ina buvo apdovanota dideliais intelektualiniais 
gabumais ir visų savo mokslų baigė geriausiais pažy
miais, atžymėjimais, stipendijomis. Savo profesiniame 
gyvenime daug metų dirbo Ayers Co.vaistų tyrime, 
išspausdino moksliniuose žurnaluose straipsnių, buvo 
pripažinta ir labai vetinama.

Ina buvo pirmoji sol. E.Kardelienės muzikos studi
jos mokinė, o vėliau lavinosi toliau ir baigė Montre
alio konservatorijų.

Būdama labai pareiginga, ji savo užsibrėžtus dar
bus išvesdavo iki galo.

Baigusi studijas, ištekėjo už Algio Kličiaus. Užaugi
no ir išmokslino dvi dukras: Kristinų ir Astų. Su 
didele meile ir entuziazmu laukė Astos ir Lino pirmo 
kūdikėlio, bet gyvenimo siūlas neišlaike ir nutrūko... 
Nežinomi mums Viešpaties keliai. Jis pasišaukia į 
savo vyšnių sodų, kai jam atrodo, kad žmogaus misija 
čia atlikta. O ten Inos lauke ir pasitiko visas būrys 
jos artimųjų: ir tėtė, ir mama, teta, dėdės...

Inos gerumas pasieks mus ne vienų kartų iš anapus 
dvejonėse, skausme ir džiaugsme. Nesutiksim mes 
jos savo kasdieninio gyvenimo kelyje, bet Ina bus 
su mumis tol, kol mes pajėgsim jų išlaikyti savo šir
dyje.

Paguodai tikėkim su Jonu Aisčiu, kad:
" Yra, yra visų sapnu, visu troškimų 

Graži ir nuostabi Šalis, 
Kur skausmo, ašarų, nepastovaus likimo 

Nė vardo žvaigždės neislis".
Irena Lukoševičienė

NESAKYKIME: "VALGYKIME IR GERKIME, NES 
RYTOJ MIRSIME", bet sakykime: "DIRBKIME IR PA
DĖKIME VIENAS KITAM, NES ŠIANDIEN ESAME GYVI 
KARTU". Havelock Ellis

EKSKURSIJA
l LIETUVĄ - VILNIUS IR KAUNAS 

Spalio 10-19 kainuos $ 1695.00

Anksti užsisakę montrealieeiai, gali 
išskristi iš Montrealio ir sugrįžti į Mont- 
realį. Dėl smulkesnių žinių rašyti arba 
skambinti žemiau duotu adresu:

E Bačėnas
KENNEDY TRAVEL BUREAU LTD.

296 Queen St. W., Toronto, Ont. M5V 2A1 
Kreiptis : V. BAČENAS, Tel.: (416)-593-060U.

iki 11 vai. r, ir po 6 val.p.p. Tel: (416J-245-

Mirus po sunkios ligos
A t A

JINAI ŠIPELYTEI - KLIČIENEI, 

giliai užjaučiame jos vyrą ALGĮ, dukras KRISTINĄ, 
ASTAu ir jų. gimines bei artimuosius.

Liūdime netekę gintarieciu dainavimo mokytojos, 
kuri dirbo nuo pat Montrealio “Gintaro” Ansamblio 
įsteigimo dienos, daugiau kaip 10 metę.

MONTREALIO “GINTARO”
ANSAMBLIS ir jo VETERANAI

A t A 
JINAI KLIČIENEI 

mirus, 
jos vyrą, buvusį ilgametį Montrealio Lietuvių 
Kredito Unijos “Litas” Valdybos Pirmininką, 
inž. Algirdą KLIČIŲ, dukras KRISTINA^ 
ir ASTĄ, nuoširdžiai užjaučiame -

“LITO” VALDYBA, KOMISIJOS 
ir TARNAUTOJAI

A t A 
JINAI KLIČIENEI 

mirus,

jos brolį, buvusį ilgametį Montrealio Kredito 
Unijos “Litas” Kredito komisijos narį, inž. 
VITOLį ŠlPELį su šeima nuoširdžiai 
užjaučiame -

“LITO” VALDYBA, KOMISIJOS 
ir TARNAUTOJAI

A t A
JINAI KLIČIENEI 

mirus,
jos brolį inž. V. ŠlPELĮ su Šeima nuo
širdžiai užjaučiame -

NIEDVARU ŠEIMA

A t A

JINAI KLIČIENEI 
mirus,

jos vyrą ALGIRDĄ dukras KRISTINĄ 
ir ASTĄ nuoširdžiai užjaučiame —

NIEDVARAI

Po sunkios ligos
A t A

JINAI ^PELYTEI - KLIČIENEI

mirus, 
nuoširdžiausiai užjaučiame jos vyrą ALGI , dukras 
KRISTINA^ ir ASTĄ, brolį VITOLI ir gimines bei 
artimuosius —

BIRUTĖ ir HENRIKAS
NAGIAI

GUY %?'
RICHARD
ROOFER-----COUVREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogodengys 
oUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka sqliningai ir prieinamomis kainomis. 
Stogo dengimui’ar taisymui skambinkite : 364-1470

f



montreal- -_______________________-____

MIRUSIEJI:
• JINA Š1PELYTE-KLI- 
Č1ENE, 51 m.,po sunkios 
ligos mirė rugpjūčio mėn. 1 
d.

Liko vyras Algis, 
dukros Kristina, Asta, 
brolis Vitolis si: šeimomis.

Palaidota iš AV bažny
čios Cdtes dės Neiges 
kapinėse.

• JUOZAS KAVALIAUS
KAS, Seselės Palmiros 
brolis, mirė Lietuvoje.

Užuojauta mirusięję arti-

Kun.Jonas STAŠKUS 
buvo atvykęs iš Toronto 
atlikti laidojimo apeigę 
mirus a.a. Jinai Kličienei. 
Montrealio skautai ir 
skautės gražiai atsisveikino 
su savo miela Sese, po 
rožinio apstoję karstę 
ir sugiedoję skautę vakari
nę giesmę "Ateina naktis...' 
Sol.G.Čapkauskienė, akom
panuojant Mme M.Roch, 
jautriai giedojo apeigę 
metu.

Montrealiečiai gailisi 
netekę mielos,daug širdies 
atidavusios jaunimui, tautie
tės.

****************************************************
DALYVAUSIME JUODOJO KASPINO DIENOS MINĖJIME 

§.m.RUGPJŪČIO MEN.23 d., antradienį 5 vaL.p.
p. DOMINION Skvere minėsime Juodojo Kaspino Dienę- 
-Ribbentrop'o ir Molotov’o slaptą aktą. Jo pasėkoje, 
kaip žinome, Pabaltijo kraštai atiteko Sovietę Rusijos 
diktatūrai ir okupacijai.

Dominion Skvere bus pagerbtas majoras Paul Bar
re, kuris išgelbėjo tūkstančius slovėnę nuo perdavimo 
Tito kariuomenei. Šiais metais taip pat prisimenama 20- 
toji Sovietę invazijos j Čekoslovakiję, sukaktis.

Po to bus eitynės į Sovietę konsulatę. Konsului bus 
įteikta peticija, kad būtę anuliuota Ribbentrop'o- Molo- 
tov'o sutartis.

Lietuvoje pernai Juodojo Kaspino Diena buvo pami
nėta Vilniuje; Latvijoje- Rygoje ir Estijoje- Tallinne.

Parodydami solidarumę su broliais ir seserimis Pabal
tijo kraštuose - visi, kas tik galime, dalyvaukime rugpjū
čio 23 d.minėjime.****************************************************

UTAS MONTREALIO LIETUVIU
KREDITO UNIJA

1475 DE SEVE ST. MONTREAL QUE H4E 2A8 Tel: 766-S827; 766-5830 

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

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAI VIRŠ $25,000,000 REZERVAS VIRŠ $ 1,000,000

CERTIFIKATUS ...9%% 
TERM. INDĖLIUS: 

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

3¥i% 
7H% 
7’4% 
7 % 
,63/4%

MOKA UŽ:

TAUPYMO - specialios 514 % 
TAUPYMO - su gyv. dr. 5 % 
TAUPYMO-kasdieninės.. 4%% 
EINAMOS................m... 4!6%.
RRSP ir RRIF term..........9&%
RRSP ir RRIF taup....... ® %

UŽ:

miesiems.

• MARIJA GUDIENĖ, savo 
vyro a.a.Leono Gudo 12 m. 
mirties sukaktuvię proga,pa
aukojo "NL" $100.
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

• Kun.Paulius MAL1ŠKA 
liepos mėnesį dirbo AV 
parapijoje. Išvykęs, sugrįš 
rugpjūčio pabaigoje.

• JANINA RUKŠĖNIENĖ. 
buvusi montrealietė, teta ir 
krikšto motina a.a. Jinos Kli- 
čienės, apsilankę ir "^"re
dakcijoje. Pasidžiaugė leidi
mo pažanga ir pastato at
naujinimui paliko $60,- au- 
kę. Nuoširdžiai dėkojame.

"NL"
• RUGPJŪČIO 14 d.,
po pamaldę AV Parapijos

Šaulię ge
gužinėje 
sveikina 
atvyku
sius L.K. 
Mindaugo 
Šaulię 
Kuopos 
p-kas 
Augusti
nas Mylė

Nuotr.
A.Kalvaičio

IMA
NEKILN. TURTO nuo 10%% ASMENINĖS nuo 1 V/i%

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA "LITE

KASOS VALANDOS

1475 Do Seve

Pirm. Antr. Treč, 
Ketvirtadieni ai s 
Penktadieniai s

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

Rosemont Šv. Kazimiero

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

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

RESTORANAS KOSUHS
Specialybe - "BROCHETTERIE" -

salėje bus rodoma filmą 
iš paskutinię jvykię Lietuvo
je. Kviečiami visi.
• Vasaros atostogę proga 
Montrealyje lankėsi svečię. 
Pas D.ir K.SMILGEVIČIUS 
buvo atvykusios seserys - 
p.Petrušienė iš Čikagos ir 
ir p.Žaliūnienė su savo vy
ru adv.Kostu iš Floridos. 
Taip pat ir ję anūkas.

TRADICINE ŠAULIŲ 
GEGUŽINĖ

Liepos 24 d. J.ir 
S.Rimeikię vasarvietėje, 
prie Rigaud, vvko tradici
nė L. K. MINDAUGO 
šaulię kuopos suorganizuo
ta gegužinė.

Rekordinis šios vasaros 
karštis neatbaidė svečię 
ir apie tuzinas automobi- 
lię atvyko gegužinėm 

Gegužinė pradėta Lietu
vos trispalvės pakėlimu.

Mišias laikė Kun.Iz. Sa
dauskas
Gegužinėn prisidėjo ir pora 
lietuvię kaimynę bei 
prancūzę, ragavo kugelį, 
šnekučiavosi, akordeono 
muzika linksmino šokėjus 
ir nešokėjus šeimininkę 
sūnus Jonas Rimeikis.

Vyko šachmatę ir kortę 
žaidimai. Malonus buvo 
visiems vasarinis pobūvis 
gamtoje.

• "LITO" METINĖ JAUNI
MO _ EKSKURSU A VYKS 
rugpjūčio mėn.26 d. į 
Upper Canada Village.

Kviečiami LITO nariai 
tarp 6-11 metę amžiaus.

Registruotis reikia 
iš anksto LITE. Autobusas 
išvyks nuo LITO patalpę 
9 vai.ryto, 1475 rue 
DeSevc, sugrįš apie 5 
vai.p. p.
• Musę skaitytojas, turė
jęs nemalonumę del netvar
kingo prekię pristatymo 
su viena baldę krautuve, 
nuvyko į Consumer Protec
tion Office. 5199 rue 
Sherbrooke East, Montreal, 
kur užpildė atitinkamas 
skundo anketas. Pataria 
taip daryti ir kitiems,jeigu 
parduotuve nesutvarko 
tinkamai užsakymę ir 
ję pristatymo į namus.
• MONTREALIO VYRU 
OKTETAS gražiai padaina
vo Chantoguay chorę 
festivalyje ir pasižadėjo 
atlikti meninę programę 
Tautos Šventės minėjime 
rugsėjo 11 d.

ŽAVINGOS ATOSTOGOS
ant Meksikos įlankos kranto, vėsinamam, istoriniam, 
verandų ir senų ąžuolų apsuptam dvare, ištaiginga ir 
rami aplinkuma, 60 mylių į rytus nuo New Orleans; 
kambariai su atskirom voniom, balto smėlio paplūdy- 
mis, pietietiškos ir jūrinės turistinės įdomybės, lietu
viškas svetingumas. $60.- dienai su pusryčiais vienam, 
$80.- porai ir $15.- vaikui. Didelis restoranų pasirin
kimas, ypač jūrinio maisto. Sveikatingas maistas na
muose pagal susitarimą.

E. JAUNIS, "High Oaks" East Beach, P.O. Box 
374, Pass Christian, MS, 39571. Tel: 601-452-2257.

RECEPTION HALL, tinkama banketams 
ir kitiems susibūrimams. ĮVAIRŪS GĖRIMAI 

6201 Bannantyne A ve., Verdun, P.Q.„ H4H 1J4. 
Rezervacijai skambinti: 768-2707 arba 768-9198.

Dodge Chrysler 
Camions Dodge Trucks

ENTREPRENEUR ELECTRICAL 
tLECTRICIEN CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS
1O2A, ALLION 
LASALLE, OUĖ. H8P2C5 TEL: 366-5484

Member

Foto M.L.S. 
SISTEMA

LASALLE 
AUTOMOBILE INC

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

366-7818
1050 Laplerre 
coin La Vėrendrye

D. N BALTRUKONIS
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

NEKILNOJAMO turto visapusiškas 
PATARNAVIMAS - PIRKIMAS - PARDAVIMAS 
445 Jem Talon W. Suite 305, Montreal, P.O. 
Tel: 273-9181 ..............Nam^ 737-0844

PASTATŲ KANALIZACIJOS VALYMO SPECIALISTAS (CMG) 

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING)TVARKYMO 

REGISTRUOTA [STAIGA
atlieka darbus, kreipianti s Į COSTĄ, Tel.: 733—9878

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAM'ONIS ™
C. I. B.

GAISRAS ’ AUTOMOBILIAI * ATSAKOMYBĖ * GYVYBE

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

Dr. PHILIP STULGINSKĮ
D.D.S.

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

Tel.: 364-4658

« Git«»ux • Biscuits
• GMtsus »u fromsfs
• Psin • CstA
• Msillcurs beignn

(Ponchki)

WAWEL
LENKŲ CUKRAINĖ

e įvairūs pyragaičiai
• Spurgo*
• Sausainiai
e Aguonlnlal Ir kitokie 

pyragai

S5X4. Oatario B.. Mtl 524-3348

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

PRISTATO VESTUVĖMS IR KITOMS PROGOMS

AV FINANCIAL SERVICES
& INSURANCE

PETER SODO ir JOHN POLCAR1
H Profesiniai patarnavimai

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

Tel: 481-0311
Dr. Gaitan BERARD, D.M.B.

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

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

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

Tel.: 365-8666
Sav. Ona Voroninkaitienė “Smoked meat*' specialistė

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

MONTREAL ENTERPRISES ROgd
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

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

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

Tel-: 366-9745 ir 365 - 0505

KAILIŲ SIUVĖJAS
♦ Didelis pasirinkimas gatavų paltų
* Saugojimas vasaros laiku (Storage)
* Taisau ir re modeliuoju
♦ Siuvu ir parduodu,

1449 rue St. Alexandre, Telefonai:
Montreal, H3A 2G6 844-7303 ir 288-9646

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

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

Tel..| 931-4024

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS &C0TĖ REALTIES 

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

Notarai

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

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

8 psi.

TONY
PHOTO 
STUDIO

PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL 
MARIAGE - WEDDINGS

5220 Queen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

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

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
AU ŪMI M J AUS DURYS, LANGAI, STOGEUA1, 
APKALIMAI ALIUMINI JUM, PUENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
* SAVININKAS: John OSKOWICZ

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

i
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