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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
WALESA PRISTABDĖ 
MASINIUS STREIKUS

Lenkijoje beveik 3 savai
tes vyko masiniai darbi
ninkų streikai. Galų gale 
vyriausybė pareiškė, kad 
sutinka tartis su "Solidar- 
nošč" atstovais, jeigu L. 
Walesai pavyks sustabdyti 
streikus. Tokiu būdu savai
me "Solidarnošč" turės 
būti legaliai pripažinta, 
nors 1982 m., paskelbus 
Lenkijoje karo stovį, ji 
buvo priversta veikti po
grindyje.

Lenkija yra atsidūrusi 
ekonominėje krizėje ir vy
riausybė priversta išklausy
ti dirbančiųjų pasiūlymus, 
ko streikininkai siekė, bent 
atsižvelgti į jų reikalavi
mus.

Pačioje "Solidarnošč" or
ganizacijoje yra dalis narių 
praradusių kantrybę. Jie 
kaltino Walesą, kad jis per 
greit sutiko su valdžios 
reikalavimu baigti streikus, 
dar nepaskelbus "Solidar
nošč" legalumo.

. Tris paras trukę pasikal
bėjimai su unijos frakcijo
mis, galų gale davė rezul
tatus ir streikams aprimus 
paaiškės, kiek rimtai savo 
pažadus tesės Lenkijos 
vidaus reikalų ministerija 
ir ministeris gen. Česlaw 
Kiščak, kuris oficialiai pa
tiekė tarimosi sąlygas.

IGNALINOJE BUVO KILĘS 
GAISRAS

Reuterio agentūros žinio
mis, Iganlinos atominės jė
gainės antrajame bloke bu
vo užsidegę kontroliniai ka
beliai. IZVESTIJA rašo, jog 
automatinė gaisro gesinimo 
sistema ugnį užgesino ir 
nebuvo jokių radiokatyvių 
medžiagų pasklidimo.

Komisija tiria priežastį. 
Ignalinos jėgainė yra tokio 
pat tipo, kaip Černobylio, 
kurio katastrofos pasekmės 
1986 m. balandžio mėn. 
buvo sunkios ne tik jėgai
nės apylinkėje.

Pabaltijo valstybėse 
vykusiose šią vasarą de
monstracijose (ir anksčiau 
specialistų ir šiaip gyven
tojų pareikštuose protestuo
se) aiškai buvo reikalauja
ma rūpintis Ignalinos jėgai
nės sumažinimu ir didesniu 
jos saugumu. (Jėgainė 
pastatyta iš viso netinka
moje vietoje ir apie ją 
kalbėjo pasaulio mokslinin
kai Černobylio katastrofos 
metu).

Trečiojo bloko (Maskvos 
numatyti 4 blokai) staty
ba ir veikla sustabdyta. 
Specialistai tvirtina, kad 
jėgainės projektas turi 
daug defektų ir nėra pa
kankamai apsaugotas.

TASS' o agentūra taip 
pat tvirtina, kad jokio 
radioaktyvumo paskleidimo 
neįvyko.

Kiek ilgai reikia laukti, 
kad "pažangieji planuotojai' 
atsikvošėtų ir tikrai nesi

imtų darbų, kurių niekas 
neprašo.

KUBOJE IRGI LĖTAI 
VYKDOMOS PAGINDINĖS 
ŽMOGAUS TEISĖS

iš Londono AMNESTY 
INTERNATIONAL praneša, 
kad per paskutinius 18 
mėnesių Kuboje situacija 
dėl "Žmogaus Teisių" pa
gerėjusi ir keletas politinių 
kalinių paleisti iš kalėjimų., 
bet teisių pažeidimai te
bevyksta.

30-ties lapų pranešime 
AI sako, jog tebegalioja 
įstatymai užgniauziantys 
bet kokią opoziciją ir są
žinės kalinių dar yra kalė
jimuose. Suimtieji yra 
atsargūs ir nesiskubina 
prašyti bylų peržiūrėjimo 
arba teisingesnio teisia 
nes „biįį-^kad jiems bus ir 
tai keršijama.

NAUJA GRUPĖ
PRIPAŽINTA VENGRIJOJE

iš Budapešto pranešama, 
kad Vengrijos vyriausybė 
pripažino naują veikėjų 
grupę, kuri skatino daugia
partinės vyriausybės rinki
mus. Šios grupės nariai 
tačiau tvirtina, kad jie 
patys nenumato steigti 
savo politinę partiją.

Grupė pasivadino "Veng
rų Demokratinis Forumas". 
Vengrijos min. pirmininkas 
Karoly Grosz, perėmęs pos
tą iš J. Kadar š.m. gegu
žės mėnesyje, pasisakė už 
politines ir ekonomines 
reformas.
• Izraelio min. pirminin
kas Ytzak Šamir' as šio mė
nesio pabaigoje ruošiasi at
vykti į Vengriją, bandyti 
su vyriausybe užmegzti 
ryšius, kurie buvo nutrauk
ti 1967 m., vykstant Izrae- 
lio-arabų karui.

KATASTROFIŠKI LIETUS 
BANGLADEŠE

Trys ketvirtadaliai šio 
nelaimingo krašto, vieno 
vargingiausių pasaulyje, 
apsemta atogražinių 
masinių liūčių. Nukentėjo 
apie 30 milijonų gyventojų 
(t.y., ketvirtadalis viso 
krašto žmonių) ir sunaikin
ta apie 21 mil. namų. 
Kyla ligų pavojus. Mirusių 
tiesioginiai nuo potvynių 
jau yra virš 1000.
SUIMTI ĮTARIAMI 
SABOTAŽU

Islamabado aerodrome 
buvo suimtas karo lėktuvų 
eskadrono vadas ir 8 kiti 
asmenys. Jie įtariami, kad 
š.m. rugpjūčio mėnesio 17 
dieną susprogdino lėktuvą, 
kuriuo skrido Pakistano 
prezidentas Zia, JAV am
basadorius Arnold Raphel 
ir keli kiti aukščiausio ran
go Pakistano generolai, 
viso 30 žmonių.

įtariama, kad lėktuve 
buvo arba paslėpta bomba, 
arba lėktuvas buvo nušau
tas raketa.

SOLŽENYTSIN’ AS 
GIRIAMAS SOVIETŲ 
SPAUDOJE

Reuterio žiniomis, So
vietų Sąjungos savaitinia
me žurnale "Knyžnoje Obo 
žrenije" buvo atspausdinti 
raginimai, kad rašytojui, 
Nobelio premijos laureatui, 
ištremtam iš Sovietų Sąjun
gos, būtų sugrąžinta pilie
tybė ir kad jis būtų reha- 
bilituotas.

Žurnalas paskutiniu metu 
gavo apie 200 tokių laiškų. 
Du Lenino premijos laimė
tojai savo laiškuose pabrė
žė, kad A. Solženytsin'as 
yra vienas iš didžiausių 
moderniųjų rašytojų" ir 
kad reikia tuojau pat ats
pausdinti ir išleisti visus 
jo veikalus: "Vėžio palata" 
"Pirmasis Ratas" ir "Gula
go Archipelagas". Ypač 
pažymėjo svarbą paskutinio
jo veikalo, nes tai yra mil
žiniška dokumentinė me
džiaga apie darbo stovyklų 
sistemą ir psichologinę ana 
liže tokios sistemos.

1 ftitcis laureatas įaiSKe 
primena, kad A.L Solže
nytsin'as yra 70 metų am
žiaus ir kad "mes privalo
me nepratęsti pomirtinės 
rehabilitacijos sąrašo... kas 
būtu "gėda prieš sekančią 
mūsų generaciją". Taip pat 
primena, kad Sovietų Sąjun
gos internuoti 2 rašytojai 
Aleksander Galich ir Vik
tor Nekrassov bei filmų 
režisorius Andrėj Tarkovs
ky, po mirties buvo rehabi- 
lituoti ir pripažinti.

iš gautų 200 laiškų, 15- 
koje buvo skaitytojų pasisa
kyta prieš A. Solženytsin'o 
sugrąžinimą. Pats autorius 
ištremtas 1974 metais ir 
apsigyvenęs JAV-ėse, Ver- 
monte, nėra pasisakęs, ar 
jis grįžtų į Sovietų Sąjun
gą, jeigu jam būtų leista.

AŠTUONI MOKSLININKAI 
TIRIA PCB

įvykus nelaimingam 
gaisrui St. Basile, ir išty
rus kiek paliesta aplinka, 
Quebec'o Aplinkos minis- 
teris Clifford Lincoln pa
tvirtino, kad galutinių 
rezultatų užtikrinimui 
yra sudaryta dar 8 moksli
ninkų komisija iš epidemio
logo, nuodingų medžiagų 
specialistų iš New Yorko 
valstijos departamento, 
Kanados specialisto, Pasau
lio Sveikatos Organizacijos 
atstovo ir kt. iš New 
Yorko yra gauta kilnoja
moji laboratorija, kokios 
Quebec^o provincija tokiem 
tikslams neturi ir yra 
jautresnė už paskolintą iš 
Ontario provincijos.

Pavojingas gaisras, atrodo 
buvo sukeltas vieno tar
nautojo.

įVESTA PROGRAMA APIE 
NARKOTIKUS

Ontario provincijos Švie
timo ministeris pranešė, 
kad nuo šių mokslo metų 
pradžios Ontario provinci
jos mokyklose bus privalo
mas kursas apie narkotikus, 

Moksleiviai iki 7-to ir 
10 skyriaus susipažins rūko
mo tabako žala, o nuo 7- 

10 skyriaus bus kursas 
apie alkoholio pervartojimą 
ir marijuanos bei kokaino 
žalą ir pavojus.

Norint bent dalinai suma
žinti tabako vartojimą jau
nimo tarpe, bus planuoja
ma kad patys mokytojai ir 
mokyklos darbuotojai ne
rūkytų klasėse.

Apie 25-kios mokyklų 
tarnybos iš 176-ių Ontario 
provincijoje jau turi įve- 
dusios nuodingų vaistų 
vartojimo žalos programas. 
Ministeris Ch. Ward prita
ria, kad būtų pasinaudota 
"Addiction Research Foun
dation" programa, į kurią 
įeina kursai, kaip apsisau
goti nuo pernaudojimo, 
būdai pagelbėti žmonėms, 
kurie vartoja narkotikus ir 
disciplinarinės priemonės.

Tokie kursai yra būtini 
visoms Kanados provinci
joms, net ir mūsų mokyklo
se ar aukštesniuose kursuo
se. Gal tada nebūtu įvykę 
kvailo vandalizmo veiksmų 
Hamiltono viešbučiuose 

*$er- Tautinių Šokių šventę.
Kanada turi pasimokyti iš 
tokio nevykusio tvarkymo
si su narkotikais JAV- 
ėse, o nelaukti kol čia šis 
destruktyvus paprotys stip
riau įsigalės.

• AIR CANADA uždrau
džia rūkyti visuose skry
džiuose po Š. Ameriką, į 
Havajus ir Meksiką.

Rūkoriai galės užsirūkyti 
tik skrendant į Europą ir 
Karibų salas.

Canadian Airlines Inter
national panašų draudimą 
paskelbė prieš 4 mėnesius.

Wardair skridimų bendro
vė uždraudė rūkyti visuose 
verslo klasės skyriuose, iš
skyrus kai kuriuose skry
džiuose į Europą.

FILMU FESTIVALYJE
Dvyliktasis Pasaulinis 

Filmų Festivalis vykoMont- 
realyje sutraukęs apie 
316,000 žiūrovų. Varžybose 
dalyvavo 25 filmos ir 12 
trumpo metražo kūrinių. 
Jury komisiją sudarė 7 
nariai.

Didžiausią įvertinimą
- Grand Prize - laimėjo 
Prancūzija už "La Lectrice“ 
režisuotą Michael Deville.

Specialią Jury premiją 
gavo Sovietų Sąjungos 
filma-komedija: "Mažoji
Vera", režisuota Vasilij 
Pitšul, o kitas Jury dvi 
premijas - dvi dramatiškos 
filmos: Indijos "Salaam 
Bombay", rež. Mira Nair 
ir Anglijos "The Dawning", 
rež. Robert Knights.

Jury žymenį gavo Itali
jos režisorius Marco Bello- 
cchio už "The Sabbath" ir 
Amerikos operos žvaigždė 
Julia Migenes už "Berlin 
Blues".

Geriausia aktore pripa
žinta Shin Hye-Soo už rolę 
"Adada", geriausiu aktorium
- Davor Janjic, Jugoslavų 
studento rolėje "My One
le's Legacy".

Montrealio Miesto pirma
sis prizas paskirtas už ge
riausią trumpo metražo 
filmą "The Bomb" ir Jury

premiją už trumpo metra
žo filmą gavo Kanados 
National Film Board už 
"The Wanderer".

Viso šiame festivalyje

buvo rodyta 235 filmos, 45 
trumpo metražo ir 75 stu
dentų darbai. Dalyvavo 47 
kraštai.

Buvusi sąžinės kalinė Jadvyga Bieliauskienė.

BADO STREIKAS GEDIMINO AIKŠTĖJE TEBESI TĘSIA
Paskutinėmis žiniomis, orie bado streiko prisidėjo dar 

ir teisių gynėjas EUGENIJUS KRUKOVSKIS, žydas MI
KAILAS .LIVŠINAS,rusas TATARENKA: iš Maskvos ir 28' 
armėnai.

Prie jų stovi stendai su sąžinės kalinių nuotrau
komis ir badaujančiųjų sąrašu. Iš viso dabar badauja apie 
20 streikininkų pasikeisdami.

Anot Antano Terlecko, badaujančius aikštėje sau
goja PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIO nariai bei kiti prijau- 
čiantys/Rugpjūčio 3o d. per naktį budėjo 63 žmonės.).

Keli gydytojai savo iniciatyva pasiūlė medicininę 
priežiūrą badaujantiems. Besilankantys rusai iš Maskvos 
teigiamai reaguoja į streiką, pasirašydami po peticijomis, 
reikalaujančiomis laisvės sąžinės kaliniams, o Lietuvos ru
sai, anot kelių pranešimų "spjaudosi, keikiasi ir nemanda
giai elgiasi". LIC

PRANEŠA ELTA
NAUJAS LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIO 
MITINGAS

Liepos 26 d. 13 vai. prie LTSR Aukščiausios Tarybos 
Rūmų įvyko Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio sušauktas 
mitingas, nukreiptas prieš valdžios skubiai ruošiamą "an
tikonstitucinį įstatymą". Apie tai Pabaltiečių biuro direk
torių A. Klimaitį Strasbourge telefonu liepos 27 d. pain
formavo Patriotinio Judėjimo atstovas Povilas Pečeliūnas.

Mitinge kalbėjusieji išreiškė protestą, kad LTSR prezi
diumas negali "prieš liaudies valią" keisti konstitucijos 
48-tą straipsnį, kuriame užtikrinama demonstracijų, susi
rinkimų ir žodžio laisvė. Toks konstitucijos pakeitimas 
labai sustiprintų stalininių priemonių arsenalą ir faktiškai 
atimtų bet kokią galimybę per mitingus išreikšti liaudies 
valią, šį protestą vienbalsiai priėmė mitinge dalyvavusie
ji apie 70b0 žmonių, kurie susirinko pasinaudodami pietų 
pertrauka. Aikštėje buvo gausu trispalvių ir kitų tautinių 
ženklų. Buvo sutelkta daug milicijos ir net karinių dali
nių, bet jie mitingui netrukdė, nors leidimas nebuvo 
duotas.

Persitvarkymo sąjūdžio vadovai savo kalbose pabrėžė, 
kad pilnas konstitucijos pakeitimo projektas turi būti pa
skelbtas spaudoje, perduotas per radiją ir televiziją. 
Projektą turi svarstyti visi, kad visa tauta galėtų pareikš
ti savo nuomonę - tada jį galėtų svarstyti demokratiškai 
išrinkta Aukščiausioji Taryba. Dabartiniai mitingų ir 
susirinkimų trukdymai yra duoklė stalinizmui.

Pečeliūnas pacitavo keletą būdingų šūkių: "Ribos viešu 
mai - erdvė stalinizmui!", "Demokratijos", "Daugiau viešu
mo!", "Baimė - lietuvių priešas!, "Susirinkimų ir žodžio 
laisvė!", "Neleiskime užgniaužti tautos balso!", "Antide
mokratiniams įstatymams - ryžtingas ne!", "Ačiū, kad 
dar nedraudžiate kvėpuoti!".

Vienas kalbėtojų, Vaišvilas, pareiškė, kad lietuviams 
vis dar nežinomi valdžios viršūnių planai toliau pramonin- 
ti Lietuvą. Esą numatyta Lietuvoje statyti dar 11 bioche
mijos gamyklų, nors ekologinė padėtis jau dabar katas
trofiška. Numatoma plėsti ir dabartinės chemijos bei 
azoto gamyklas. Taip pat kalbėjo filosofai Bronius Gan- 
zelis bei Arvydas Juozaitis, atstovai iš Kauno ir kt. 
Minia jiems vieningai pritarė.

Taip pat pranešta, kad liepos 22 d. išėjo vienuoliktasis 
"Sąjūdžio žinių" numeris.



UI Lietuvos iilaisvinimą! UI iitikimybį Kanojai!
Pour la liberation de la Lituanie! LoyautJ an Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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PRANEŠA LIETUVOS PASIUNTINYBĖ WASHINGTON’E

Ryšium su įvykiais Pabaltijo kraštuose, Lietuvos atsto
vas Washingtone, kartu su Latvijos bei Estijos atstovais 
turėjo ilgą pasitarimą su Valstybės Departamento rytų 
Europos skyriaus direktorium ir jo padėjėjais. Susitikime 
dalyvavo taipgi neseniai Baltijos skyriaus vedėju paskir
tas John W. Zerolis.

Pasitarimo tikslas buvo galimai išsamiau painformuoti 
Valstybės Departamentą apie padėtį Lietuvoje, Latvijoje 
bei Estijoje ir padaryti atitinkamas išvadas.

Šia proga reikia pasidžiaugti, kad Valstybės Departa
mento Baltijos skyrius buvo sustiprintas ir visiškai atskir
tas nuo kitų valstybinių reikalų.

Washington, 1988 m. 8. 31 d.

praneša elta:
• 1988 m. rugpjūčio 26 d. Pabaltiečių Tarybos biuras 
Strasbourge praneša, kad badaujantieji dėl politinių kali-** 
nių išlaisvinimo Petras Cidzikas, Povilas Pečeliūnas ir 
Algimantas Andreika rugpjūčio 24 d. Gedimino aikštėje 
susitiko su čia atvykusiais respublikos prokuroro pavaduo
toju Barausku, Vilniaus miesto Vykdomojo komiteto sekre
toriumi Rimkevičium ir Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariu 
rašytoju Kaziu Sąja.

Valdžios atstovų raginimas nutraukti bado streiką ir 
eiti į kompromisą nedavė jokių rezultatų.

Netrukus po pusiaudienio į Gedimino aikštę atvykę 
Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariai rašy
tojas Petkevičius ir žebriūnas pranešė, kad ką tik įvy
kusiame vyriausybės posėdyje buvo nutarta išimties tvar
ka peržiūrėti tabekalinamų Balio Gajausko, Viktoro PęG 
KaU-Są kun. Sigito Tamkevičiaus ir Gintaro Iešmanto bylas. 
Tai buvo paskelbta visiems čia susirinkusiems.

Kaip Povilas Pečeliūnas pranešė telefonu Pabaltiečių 
biurui, "nuo streiko paskelbimo pradžios čia visada apstu 
žmonių. ~Vieni čia ateina pareikšti savo solidarumą su 
badaujančiais, kiti - pagalbos prašyti".

Kaip toliau pranešama, bado streiką nutraukti pažadų 
pagrindu buvo atsisakyta. Šis klausimas bus badaujančiųjų/ 
kurių nemažiau dvylikos, apsvarstytas ir bus priimtas 
nutarimas.

Sąjūdžio atstovams buvo įteiktas tokio turinio pa
reiškimas:

Pareiškimas

Gintautas Iešmantas, poetas ir žurnalistas, daugiau 
kaip priešu penkiolika metų ryžtingai pradėjo savo kaip 
poeto ir žurnalisto kelią. Ta dvasia ir kryptimi, kurią 
dabar vadiname persitvarkymu ir viešumu. Tuo metu 
buvo toks laikorpis, kad absoliuti dauguma baimingai 
tylėjo. Prisitaikėliškumo dvasia, paklusnus vergiškumas 
vyravo visose gyvenimo srityse. Niekas atvirai nedrįso 
tarti tiesos žodžio, įspėti visuomenės, kad ji žengia į 
katastrofą, kad išduoti demokratinio socializmo idealai.

Gintautas Iešmantas, giliai suprasdamas savo atsako
mybę tiesai ir demokratijai, rizikuodamas ne tik savo 
padėtimi, bet ir asmenine laisve, šeima, stojo į nelygią 
kovą. Visuomeninius reikalus keldamas aukščiau asmeninių, 
patirdamas persekiojimus, jis liko iki galo principingas.

KGB ryžosi susidoroti su tokia asmenybe, kurią šian
dien drąsiai galime vadinti persitvarkymo ir viešumo 
pradininku Lietuvoje.

Poezija ir straipsniai panašūs į tuos, kuriuos skaitome 
dabar tarybinėje spaudoje ir girdime valstybės vadovų 
kalbose, KGB buvo traktuojami kaip antitarybine agitaci
ja ir propaganda.

1980 metų gruodžio mėn. 22 d. kartu su Pečeliūnu ir 
Skuodžiu jis buvo nuteistas šešiems metams griežto reži
mo lagerio ir priedo penkiems metams tremties į Komi 
ATSR, kur yra ir dabar.

Šiuo metu jis serga ir paguldytas į tuberkuliozinę ligo
ninę Uchtoje.

Gintautas Iešmantas iki šiol kvalifikuojamas kaip "ypa
tingai pavojingas valstybei nusikaltėlis".

Ar tai nėra iššūkis persitvarkymui ir viešumui?
Jeigu jau G. Iešmantą šiuo metu laikyti ypatingai 

pavojingu nusikaltėliu, tai tuo pačiu reikia laikyti tokiais 
nusikaltėliais visus, pradedant valstybių vadovais ir bai
giant tais, kurie kovoja už persitvarkymą ir viešumą.

O gal jo kaltė ta, kad jis, Gintautas Iešmantas, išdrį
so kalbėti tiesą, būti principingu dar tada, kai niekas 
nedrįso tarti tiesos žodžių.

iš Gintauto Iešmanto buvo reikalaujama, kaip ir iš 
Povilo Pečeliūno, mainais už laisvę, pasirašyti "budu 
sobliudat zakon". Reikalavo tie, kurie tiesiogiai atsakingi 
už tokias bylas, kuria buvo apkaltintas G. Iešmantas.

G. Iešmantas, kaip ir P. Pečeliūnas, liko ištikimas 
tiesai ir principams. Jis savo laikysena demaskavo KGB 
veiksmus. Rezultatas: tremtis iki galo. Pasirodo, tiesa ir 
principingumas yra nusikaltimas net ir ' dabar, kai taip 
visur garbinamas persitvarkymas ir viešumas, kai smerkia^ 
2 psl.
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VYTAUTO DIDŽIOJO ANTSPAUDAS

rą, kad Pabaltijo valstybės savo noru 194(1 metais įsijungė 
į Sovietų Sąjungą. Anot jų, Pabaltijo šalys buvo privers
tos įsijungti į Sov. Sąjungą, kai pagal slaptus protokolus 
ši sritis buvo palikta sovietinės įtakos sferai.

THE CHRISTIAN SCIENCE MONITOR (rugpjūčio 23 
d.) buvo atspausdintas ilgas straipsnis "Estai protestuoja 
prieš sovietų-nacių paktą ir reikalauja autonomijos". 
Straipsnyje pažymima, kad 1939 m. Molotovo-Ribbentropo 
slapti dokumentai primą kartą Sovietų Sąjungoje buvo 
paskelbti estų ir rusų kalbomis. Taip pat estams buvo 
padaryta nuolaida - leisti naudoti nepriklausomos Estijos 
vėliavą, ir pakeisti Estijos laiką, pasukant laikrodį vieną 
valandą atgal, palyginus su Maskvos laiku. Estijoje taip 
pat veikia Liaudies Frontas, įsteigtas balandžio mėnesį,
kuris kaip sakoma, pagelbsti pravesti reformas. Estijos
komunistų partijos narys ir Liaudies Fronto atstovas
Edgar Savissar neigia, kad ekonominės autonomijos reika
lavimas yra pirmas Estijos žingsnis išstoti iš Sovietų 
Sąjungos. Anot jo, jų šūkis yra: "Mes norime suvereninės 
Estijos Sovietų Sąjungoje". Tačiau laikraštis pažymi, kad 
daugeliui estų politinė nepriklausomybė yra galutinis 
tikslas.
Komentatoriaus Arnold Beichman straipsnyje "Pinklės, 
kurios tvirtai laikosi 49-rius metus", WASHINGTON TI
MES rugpjūčio 23 d. numeryje rašo: Šiandien sovietų 
imperialistų imperijai Gerojo Gorbačiovo valdžiai didelis 
klausimas yra: ar Stalino 1940 metais įvykdyta priversti
nė trijų Pabaltijo valstybių- Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
- inkorporacija nebėra teisėta, net pagal sovietų sudarytą 
standartą?" Anot autoriaus, šis klausimas iškyla, nes 
nepaprastoj spaudos konferencijoje Maskvoje buvo išaiškin

ta, kad Sovietų okupacija Pabaltijo valstybėse, trunkanti 
beveik pusę šimtmečio, nebegali ilgiau būti pateisinta, 
išskyrus suklastotus oportiunistiškus sumetimus. Anot 
autoriaus, 1988 m. rugpjūčio 16 d. Sovietų Sąjunga pripa
žino - ir gynė - kad Pabaltijo valstybes užimti reikalavo 
Sovietų Sąjungos išlikimas tuo metu, kai Antrojo pasauli
nio karo išvakarėse, ji jautėsi izoliuota ir nesaugi. Taip 
aiškino NOVOSTI spaudos agentūros vadovas Valentinas 
Falinas, tačiau jis nepripažino, kad 1939 m. rugpjūčio 23 
d. Stalino-Hitlerio pasirašytas paktas egzistuoja ir gynė 
Staliną ? pareikšdamas, kad vaizduoti juodai ir kritiškai 
visa, ką jis padarė ar nutarė, nepatarnauja tiesai. Straips
nio autorius pastebi, jog Pabaltijo valstybių užgrobimas- 
gali būti ginamas kaip raison d'etat, bet koks raison 
d' ėtat pateisina dabartinę Pabaltijo valstybių okupaciją, 
49-iems metams praėjus po gėdingo pakto pasirašymo?

TORONTO STAR dienraštyje rugpjūčio 23 d. atspaus
dintas Romo Vastoko straipsnis "Glanost iššaukia debatus 
Pabaltijo valstybėse". Jis rašo, jog kai Gorbačiovas prieš 
trejus metus paskelbė glasnost programą, jis manė iškelt- 
sovietų visuomenės problemas viešam apsvastymui ir 
reformoms. Šiandien glasnost pradėjo kritikuoti patį sovie
tų imperijos legalumą, ir niekur ši kritika nėra taip 
aiški, kaip Pabaltijo valstybėse, kur ji liečia jautrų sovie
tų istorijos laikotarpį - 1939 m. rugpjūčio 23 d. Moloto
vo-Ribbentropo pasirašytą paktą. Vaštokas pasakoja apie 
pastaruosius įvykius Pabaltijo valstybėse ir reiškia nusiste 
bėjimą, kaip jie greitai vyksta. Anot jo, iki šiol Krem
liaus reakcija aiškiai neparodo, kaip Gorbačiovas ketina 
susidoroti su didėjančiais tautiniais reikalavimais. Jis yra 
pasakęs, kad daug problemų, su kuriomis Sovietų Sąjungą 
susiduria, yra per grubios ir nejautrios tautybių politikos 
praeityje rezultatas. Neaišku, ar Gorbačiovas galvoja 
apie suvereninių valstybių užgrobimą, kai jis kalba apie 
grubią politiką praeityje", tačiau pabaltiečiai, anot Vašto- 
ko, nebelaukia išsiaiškinti. Jie sako Gorbačiovui, kas 
atsitiko prieš 50 metų ir jie nori pakeitimų.

LUXEMBRUG WORT rugpjūčio 22 d. straipsnyje "Pa
baltijo Valstybės ir apsisprendimas", remdamasis Pasaulio 
Pabaltiečių Tarybos biuro Strasbourge informacija, rašo 
apie rengiamas demonstracijas Pabaltyje ryšium su Molo
tovo-Ribbentropo pakto 49 m. sukaktimi ir papasakoja 
apie Pabaltijo valstybėse reiškiamus reikalavimus praves
ti referendumą dėl tautinės nepriklausomybės. Laikraštis 
taip pat primena, kad Europos Parlamentas pernai liepos 
16 d. priėmė nutarimą, kuriuo Sovietų Sąjunga raginama 
leisti Pabaltijo šalims laisvai apsispręsti.
• LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIO leidžiamame 
"Sąjūdžio Žinių" 17 nr.buvo paskelbti visi Hitlerio-Stalino 
Pakto slaptieji dokumentai,surašyti rugpjūčio 23 d. 17 
nr. skirtas šiam įvykiui ir jo pasekmėms Pabaltijo kraš
tams paminėti.

Estai pirmieji paskelbė šį tekstą, kai Maskvoje dar 
buvo tebetvirtinama spaudoje, kad autentiško teksto ne
są galima gauti.

• ROKO MUZIKOS MARŠO speciali programa Lietuvoje, 
skirta ORO TARŠOS dėmesiui, baigėsi rugpjūčio mėn. 7 d. 
Vilniuje. Koncertas vyko nuo 8 vai.v. iki 10:30 vai.v. 
Vilniaus Kalnų parke. Dalyvavo apie 10.000 žmonių, 
ypač daug jaunimo. Šis "Maršas" buvo organizuotas ir 
pravestas grupės vadovo Kaušpėdo. Grupė dviračiais 
aplankė ir koncertavo Lietuvos vietovėse, kur užteršimas 
yra ypač akivaizdus.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

VYTAUTAS KAŠUBA

mi stalinizmo metodai. Deja, tai tik žodžiai.
Gintauto Iešmanto tolesnis laikymas tremtyje ir tebe- 

galiojanti kvalifikacija kaip ypatingai pavojingo nusikaltė
lio šiuo metu yra tiesiog pasityčiojimas iš bet kokio 
teisėtumo, bet kokio persitvarkymo ir viešumo.

Niekas neturi teisės kalbėti apie persitvarkymą ir 
viešumą, kol tokie kaip Gintautas Iešmantas tebėra trem
tyje ir kol jis yra "ypatingai pavojingas valstybinis nusi
kaltėlis".

Todėl mes griežtai reikalaujame nedelsiant paleisti 
Gintautą Iešmantą iš tremties ir viešai paskelbti jo nu
teisimą iš esmės neteisingu, padiktuotu stalinizmo ir 
stagnacijos dvasios.

Pilna laisvė Gintautui Iešmantui!.
Pasirašė : Povilas Pečeliūnas, Petras Cidzikas

ŠIBONIŲ ŠEIMA VAKARŲ EUROPOJE

Lietuviai aktyvistai, Mindaugas ir Ona Virginija Šibo- 
niai, gyvenę Kaune, atsisakę sovietų pilietybės, buvo 
priversti išvykti iš Lietuvos. Šiuo metu Šiboniai su dviem 
dukrelėm (5 ir 2 metų amžiaus) randasi Strasbourge, 
Prancūzijoje.

Šiboniai ypač aktyviai reiškėsi š.m. vasario 16 dienos 
demonstracijoje Kaune, kurios metu Šibonienė buvo suim
ta, tardyta, vėliau paleista.

Mindaugas Šibonis, aktyvus ne tiktai Kaune, yra vie
nas Lietuvos Laisvės Lygos steigėjų, Lygos prezidiumo 
tarybos narys. Tai antras Lygos narys atsidūręs Vakaruo
se. (Dr. Statkevičius prieš prieš keletą mėnesių atvyko į 
JAV.)

MASINĖS DEMONSTRACIJOS PRIEŠ MOLOTOVO-ftlB- 
BENTROPO SLAPTUS SUSITARIMUS

Rugpjūčio 23 d. Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje įvyko 
masinės demonstracijos, pasmerkiančios Molotovo-Ribben- 
tropo slaptus susitarimus, kurių pasekmėje Sovietų Sąjun
ga okupavo tris Pabaltijo valstybes.

Pagal pabaltiečių biuro Strasbourge gautą iš Lietuvos 
pranešimą, demonstracijoje Vilniuje, Vingio parke, dalyva
vo apie 200,000 žmonių. Demonstracija truko pustrečios 
valandos. Kalbėjo apie 15 asmenų. Buvo perskaitytas 
Amerikos senatorių laiškas Gorbačiovui, raginant jį pa
smerkti slaptus susitarimus bei jų pasekmes Pabaltijo 
valstybėms. Demonstracijoje matėsi daugybė nepriklauso
mos valstybės vėliavų, ir ji buvo baigta Lietuvos himnu.

Demonstracijoje Kaune, anot Pabaltijo biure Stasbour- 
ge gauto pranešimo, dalyvavo apie 50,000 (pagal TASS'ą 
- 10,000) žmonių. Buvo reikalaujama panaikinti Molotovo 
Ribbentropo slaptus susitarimus.

Demonstracijos taip pat vyko Taline, kur dalyvavo 
apie 8,000 žmonių. Kalbėjo žymus sovietų istorikas Yuri 
Afanasiejevas, kuris pasakė, kad Estija buvo okupuota 
kaip Molotovo-Ribbentropo Pakto pasekmė. Demonstra
cijos taip pat vyko Tartu ir Vbren miestuose Estijoje.

Rygoie demonstracijoje dalyvavo 30,000-40,000 žmonių 
prie Laisvės paminklo. Čia, kaip ir Vilniuje, buvo perskai
tytas Amerikos senatorių laiškas Gorbačiovui.

Demonstracijos Pabaltijo valstybėse, minint Molotovo- 
Ribbentropo Pakto 49-ių metų sukaktį, susilaukė plataus 
atgarsio pasaulio spaudoje. New York Times (rugpjūčio 
24 d.) pirmame puslapyje įdėjo ilgą savo korespondento 
Bill Keller' io pranešimą, kuriame primenama Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos okupacija 1940 metais pagal Stalino- 
Hitlerio slaptus susitarimus, kurie po karo rasti V. Vokie
tijos archyvuose. Anot NEW YORK TIMES, pagal oficialų 
sovietų nusistatymą, nėra įrodymų, kad tokie protokolai 
buvo pasirašyti ir kad Vakaruose paskelbtas vokiečių 
turimas egzempliorius gali būti falsifikuotas. Praeitą 
mėnesį Estijos oficialus laikraštis buvo paskelbęs tuos 
slaptus protokolus, o Lietuvoje jie buvo paskelbti Persi
tvarkymo Sąjūdžio leidinyje. NEW YORK TIMES kores
pondentas pažymi, kad nors demonstrantai savo šūkiuose 
reikalavo nepriklausomybės, tačiau tikras siekis daugumai 
atrodo esąs ribota savivalda, kurioje būtų suvaržyta rusi
fikacija ir suteikta daugiau laisvės tvarkyti save ekono
miją.

WASHINGTON POST (rugpjūčio 24 d.) taip pat ilgam 
savo savo korespondento Gary Lee pranešime apie de
monstracijas Pabaltijo valstybėse pažymi, kad jos vyko 
su aiškiu sovietų valdžios pritarimu. Leisdami šias de
monstracijas, anot laikraščio, sovietų pareigūnai, kaip 
atrodo, padarė nuolaidą nepatenkintiems aktyvistams. 
Dar praeitą rudenį demonstrantams buvo grasoma kalėji
mu ir atleidimu iš darbo, o dabar demonstracijoje dalyva
vo ir kai kurie partijos pareigūnai. Anot laikraščio, atro
do, kad dėl sovietų glasnost politikos dabar buvo leista 
demonstruoti, nors daug demonstracijos dalyvių aiškiai 
pasisakė už Pabaltijo valstybių atsiskyrimą nuo Sovietų 
Sąjungos.

SPECIALI LAIDA - Masinės demonstracijos...
THE WASHINGTON TIMES (rugpjūčio 24 d.) taip pat 

pirmame puslapyje įdėjo platų pranešimą apie demonstra
cijas Pabaltyje. Anot laikraščio, demonstracijoje Taline 
rusai ir estai kalbėtojai pasmerkė oficialią sovietų pažiū-



Karei. A. Casaroli įteikia popiežiaus raštą pakėlimo kardiolu V. 
Sladkevičiui.

VYSKUPAS PAULIUS BALTAKIS STEIGIA SIELOVADOS 
TARYBĄ
/Telefoninis pranešimas Vatikano Radijui,lietuviškai laidai/

J. V. Danys
"Dešimties dienų laikotarpyje, nuo birželio 24 

d. iki liepos 3 d., Toronte ir Hamiltone Lietuvių Bend
ruomenės surengė tris didžiulius renginius: Kultūros Kong
resų, Pasaulio Lietuvių Seimų, Tautinių Šokių Šventę 
su papildomais koncertais, parodomis, literatūros vakaru, 
teatriniais pasirodymais.

Tame laikotarpyje buvo laiko ir vysk. P.Baltakiui 
suorganizuoti liepos 1-2 d.d. lietuviškosios pastoracijos 
svarstybas ir sielovados tarybos steigiamųjj posėdį Toron
te, Kanadoje, Prisikėlimo Parapijos salėje.

Vyskupo Baltakio Sielovados Taryba bus pastovus 
patariamasis vienetas išeivijos katalikų Bendrijos sielo
vadai.

Taryba rems ir talkins darbe išeivijos sielovadai 
tokiais būdais:
- atpažins sielovados reikalavimus įvairiuose kraštuose,
- pateiks praktiškus pasiūlymus konkretiems reikalams 
atlikti,
- rekomenduos veiklos gaires ir pirmenybes,
- organizuos finansinę paramų,
- informuos visuomenę.

Sielovados Tarybos nariais bus:
- Kraštų lietuvių kunigų vienybių /organizacijų/ ir vie
nuolijų atstovai,
- centrinių lietuvių katalikų organizacijų atstovai,
- vyskupo kviesti asmenys.

Svarstybų pirmoji diena buvo pavadinta "DABARTIS". 
Įžanginį žodį šia tema tarė vyskupas Baltakis. Toliau, 
pirmoje sesijoje Aldona Zailskaitė, dėstanti Šventųjį 
Raštų Calumet kolegijoje, Čikagoje, kalbėjo tema "Šv. 
Rašto krikščioniškos bendruomenės sųvoka ir jos atspin
dys lietuviuose" ir Jonas Abromaitis, religinio auklėjimo 
skyriaus vedėjo pavaduotojas Kanados vyskupų konferen
cijoje Ottawoje, kalbėjo tema "Tikinčiųjų rolė šiandienos 
bažnyčioje".

Antroji sesija buvo pavadinta " įžvalga į pastora
cinius klausimus", Gabija Petrauskienė iš Toronto kalbėjo 
tema "Seimą ir vaikų auklėjimas", k u n. A.Saulaitis, SJ, 
iš Čikagos, apie "Parapijos ir tikinčiųjų įsijungimų". Re
feratas "Diakonai ir dvasiniai pašaukimai", paruoštas Al
inio Kuolo iš Los Angeles, jam negalint atvykti, bu
vo perskaitytas.

Antrosios dienos svarstybos buvo pavadintos 
"ATEITIS".

Vyskupas Baltakis paaiškino Sielovados Tarybos 
užduotį ir apimtį, ir numatytų organizacinę struktūrų.

Šalia Tarybos bus Vykdomasis vienetas vykdyti 
Tarybos pasiūlytus ir Vyskupo patvirtintus projektus. 
Vykdomasis vienetas veiks per įvairias pastoracinių sri
čių komisijas, kaip
- krikščioniško auklėjimo,
- dvasinių pašaukimų ir diakonų,
- parapijų /lietuviškai, angliškai kalbančių lietuviškų, 
neturinčių kunigų/,
- informacijos ir komunikacijos,
- Šv.Rašto, liturgijos, ekumeninės veiklos,
- finansų.

Nuolatiniams einamiesiems reikalams vykdyti stei
giamas SEKRETORIATAS, kuris atliks kasdieninius ko
munikacijos darbus, palaikys ryšius su kraštais, organiza
cijomis ir leis Vyskupo biuletenį.

TUVIŲ FONDĄ
Iki šiol šis fondas išleido per 350,000 dolerių 

I lietuviškai kultūrai, menui, Švietimui paremti. Pti- 
I grindinis Fondo kapitalas yra neliečiamas, tiktai 
I palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai įvairiose 
I srityse.

Sudarydami testamentus, bent dalį turto p»ili- 
Ikime KANADOS LlEtUVIŲ FONDUI (Lithuanian- 
■ Canadian Foundation).

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

Testamentines ir kitas aukas silpti:
Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 I Moor

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

lietuvybei išeivijoje!"

1988.IX.8

Svarstybose dalyvavo virš 100 asmenų, kurie buvo 
pakviesti pasiskirstyti į būrelius pagal anksčiau išvar
dintas sritis ir pareikšti mintis dėl veiklos organizavi
mo.

Organizaciniai darbai yra dar pradinėje stadijoje. 
Sekretoriato reikalų vedėja yra pakviesta Seselė Igne 
Marijošiūtė. 
****************************************************

NAUJOS PAREIGOS ARKIVYSKUPUI
AUDRIUI J. B A Č K I U I

Naujasis arkivyskupas A.J.BAČKIS yra gimęs Kau
ne 1937 m., vasario men. 1 d. Kūdikystę, vaikystę ir 
jaunystę praleido Paryžiuje, nes ten, tėvų dr. Stasį Bač- 
kį paskyrus diplomatinei tarnybai Prancūzijoje,apsigyveno 
visa šeima.

Baigęs vidurinį mokslų, įstojo į Sulpicijonų semina
rijų, kur baigė filosofijos studijas. 1957 m.rudenį atvyko 
į Romų, Šv.Kazimiero kolegijų, studijuoti teologijų Gre- 
gorianiumo universitete. 1961 m. įšventintas kunigu. 
1961-64 m. Laterano universitete studijavo bažnytinę 
teisę ir gavo daktaro laipsnį. Įvertintas už savo gabu
mus, buvo paskirtas diplomatinėn tarnybon Maniloje, 
po metų į Porto Rico nunciatūrų, 1968 m. į Turkijų 
pirmojo sekretoriaus titulu. 1970 m. buvo pasiųstas į 
Lagos, Nigerijoje tuo pačiu titulu. 1973 m. prel.L.Tula- 
bos prašymu, grųžintas į Romų. Čia dirbo Vatikano dip
lomatinės veiklos sekcijoje ir 1979 m. Popiežius jį pa
skyrė Viešųjų Bažnyčios reikalų Tarybos pasekretorium. 
Jo darbas buvo labai geai įvertintas ir dabar jis yra 
paskirtas aukštoms ir atsakingoms pronuncijaus parei
goms Olandijoje. Kaip ir ankčiau, taip ir dabar tikimasi, 
jog jis galės būti naudingas ir Lietuvos Bažnyčios bei 
Lietuvos reikalams.

"SAVOJI GEROVĖ..."
Nijolę Sadūnaitę puolantis straipsnis pasirodė "Valstie

čių laikraštyje", f tą šmeižikišką išpuolį prieš ją ji atsa
kė atviru laišku redaktoriui Karosui.
Atviras laiškas Valstiečių laikraščio redaktoriui J.Karosui

1987 m. rugpjūčio 5 d. Valstiečių laikraštyje (nr. 107) 
buvo išspausdintas straipsnis "Užkirsti kelią panašiems 
išpuoliams", kurį pasirašė Ignalinos raj. Atgalinio kolūkio 
kolūkietis Sigitas PAUKŠTE. Jame tarp kitko rašoma: 
"Reikia labai žemai nusmukti, visapusiškai degraduoti, 
kaip atsitiko sakysim su Nijole Sadūnaitę. Mūsų kaimo 
žmonės yra girdėję, kad minėta "veikėja" - didelė veid
mainė. Vaizduodama save kankine, susilaukė iš užjūrio 
materialinės paramos, t.y., rūpinasi tik savo gerove, kas 
mūsų akimis žiūrint, labai netvirta".

Labai įdomu, iš kur kolūkietis ar jo kaimo žmonės, 
gyvenantieji toli nuo Vilniaus ir nepažindami manęs gali 
žinoti, kad aš susilaukiau iš užjūrio materialinės paramos 
Visi gerai žinome, kad daug tūkstančių Lietuvoj gyvenan

’’Laisva prekyba.
Mes 
dabar 
jai ruošiamės.”

H. J. (Hank) Vander Loan, President. 
Trojan Technologies Inc.,
London, Ontario 

More information is available on the Free Trade 
Agreement. Please call toll-free, 1-800-267-8527, 
or write: External Affairs, DMTN, OTTAWA, 
ONTARIO K1A0G2.

Hon. John C. Crosbie. Minister for International Trade
L’honorable John C. Crosbie. ministre du Commerce exterieur

■ External Affairs Affaires exterieures L'nv-inrln1
■ ■ ■ Canada Canada VXxI Iclvld

čių įvairių tautybių žmonių gauna materialinę paramą iš 
užsienyje gyvenančių artimųjų giminių, pažįstamų ir 1.1., 
ir niekas jų per respublikinę spaudą ar susirinkimuose 
nesmerkia ir iš jų nesityčioja. Prieš keletą metų laikraš
tyje "Gimtasis Kraštas" buvo išspausdintas reklaminis 
straipsnis užsienyje gyvenantiems tautiečiams siųsti savo 
palikimą į Lietuvą. JAV-se gyvena mano dėdė gydytojas 
Kazimieras RIMKUS Čikagoje, pusbrolis Jonas SADLJNAS 
ir kiti giminės. Tiktai jie visi nuo 1980 m., kai aš grįžau 
po 6 metų laisvės atėmimo už LKB Kronikos Nr. 11 
bandymą perspausdinti, nebegali atsiųsti nei man, nei 
mano broliui, net jo artimiesiems šeimos nariams jokių 
dovanėlių. Jos arba konfiskuojamos, arba grąžinamos 
siuntėjams atgal. 1982 m. birželio 16-21 d.d. Kazimieras 
Rimkus su žmona lankėsi Lietuvoje, iš jų sužinojome, 
kad du mano brolio vardu siųsti siuntiniai buvo grąžinti 
dėdei atgal į JAV-es. Reikėjo už minėtų siuntinių grąži
nimą sumokėti pašto išlaidas, o anksčiau išsiunčiant, 
sumokėjo didelius muitus. 1985 metų vasario 13 d. laiške 
dėdė Rimkus rašė iš JAV-bių: "Labai mums gaila, kad 
mūsų siųstų siuntinių negavote. Atrodo, kad kai kuriems 
nepatinka jūsų vardai. 1984 gegužės 10 d. per siuntimo 
įstaigą siųstas siuntinys grįžo sausio mėn. pabaigoje. 
Buvo net neatidarytas".

Paskutinį kartą brolio vardu dėdė Kazimieras Rimkus 
išsiuntė siuntinį 1984 m. spalio 24 d. Vėliau iš dėdės su
žinojom, kad ir šis siuntinys buvo grąžintas jam. 1984 
m. gruodžio mėn. dėdė kartu su laišku siuntė ir savo 
sūnaus vestuvines nuotraukas. Laišką gavome, o nuotrau
kos buvo išimtos. Kiti giminės gyvenantys Lietuvoj tas 
nuotraukas ... gavo. Pusbrolis Jonas Sadūnas 1983 m. 
rugsėjo 3 d. laiške rašė, kad negrįžo atgal į JAV-bes 
mano broliui išsiųstas 1982 m. spalio mėn. siuntinys, 
kuris broliui nebuvo atiduotas, nors pusbrolis ieškojo, bet 
siuntinys neatsirado. Taip buvo praeity, o ką atnešė 
"persitvarkymas?" Š.m. gegužės mėn. dėdė man išsiuntė 
banderolę, nedidelį siuntinėlį, įdėjo kavos, kakavos, rankš
luostį, smulkių dalykėlių. Iki šiol nei man to siuntinėlio 
neįteikė, nei dėdei jo negrąžino, nors praėjo jau virš 
pusė metų. Per tuos 7 metus, kai aš grįžau iš nutrėmi- 
mo, iš užsienyje gyvenančių giminių, artimųjų bičiulių, 
negaunu ne tik nei vieno siuntinėlio, nei mažiausios do
vanėlės, bet net nei laiško, net nei atviruko, išskyrus 
kelis atvejus: tai dėdės laiškas ir du atvirukai. O kad 
man rašo, apie tai pasako atvykę į Vilnių svečiai iš 
užsienio. Kur tie visi laiškai ir atvirukai dingsta? Prašau 
Valstiečių laikraščio redaktorių šį mano laišką atspausdin
ti, kad būtų paneigtas kolūkiečio Sigito Paukštės šmeiž
tas.

P.S. iš užsienio bičiulių sužinojome, kad siuntinių 
persiuntimo firmos gavo iš Maskvos paaiškinimus, jog 
siuntiniai buvo siunčiami "nepriimtiniems asmenims", 
todėl grąžinti atgal siuntėjams. Jei ateityje bandys siųsti 
siuntinius konfiskuos. Aš, mano brolis, mano brolio šei
mos nariai ir net mano pažįstami nebegauna. Esame 
"nepriimtini asmenys". Sovietų Sąjungoj yra dvi kastos - 
-kurie gali gauti ir kurie negali gauti. Tokia yra žmonių 
"lygybė". Nijolė Sadūnaitę, 1987.lapkričio 17 d.

"Mes pradėjome prieš dešimtmetį tik 
du žmonės, turėdami vieną idėją. Mes 
tada žinojom, kad mūsų pagrindinė 
prekyba vyks JAV.

Žmonėms kaip aš, noriu pasakyti: 
maloniai nustebsite sužinoję, kad jeigu jūs 
sutinkate rizikuoti, galite labai sėkmingai 
konkuruoti Jungtinėse Valstybėse, jeigu tik 
gerai pasiruošite ir labai atkakliai dirbsite.

Laisvoji prekyba priklauso nuo asmenų, 
verslo ir organizacijų pasitikėjimo savimi. 
Manau, kad jeigu pasitikime savimi, mums 
seksis labai gerai laisvojoje prekyboje".

Kanadiečiai ruošiasi laisvajai Prekybai. 
Kanados vyriausybė pasiruošusi jiems 
padėti.

3 psi.
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now being 
made.

TThe historic public offering of Air Canada common shares is now under way.

To obtain a copy of the Preliminary Prospectus and an Expression of Interest form, 

contact your investment dealer, or call toll-free:

1-800-668-0050

200 V

(Service en franęais: 1-800-363-0850).
If you do not currently have a brokerage account, you will be required

to open one and to furnish personal financial information.

A preliminary prospectus relating to these securities

has been filed with the securities commissions or similar authorities in all provinces I

and territories of Canada but has not yet become final for the purpose of a

distribution to the public. This advertisement shall not constitute an offer to sell

or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale or any

acceptance of an offer to buy these securities in any province or territory of

Canada prior to the time a receipt for the final prospectus or other

authorization is obtained from the securities commission or similar authority

in such province or territory.
qp

*■ “f

4 psi.

Air Canada

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



IB PADANGES MIELOS
f fl baudos okupuotoji Lirn/voJf it lUwiiwt )

Džiūsta sienas Lietuvos laukuose ...

GERAS DERLIUS
Šiemet numatomas ge

ras derlius Lietuvoje, nes 
vasara buvo labai šilta. 
Atsižvelgiant į žemdirbių 
pageidavimus, Ministrų 
Taryba siūlo derliaus nuė
mimo laikotarpiu neorgani
zuoti įvairių susirinkimų, 
pasitarimų, mitingų bei 
masinių renginių. Reko
menduoja, kad nedarbo 
ir poilsio dienomis (tokių, 
kaip žinome yra labai ma
žai) miestiečiai padėtų 
žemdirbiams.

Galima būtų sutrumpin
ti miestiečių darbo savaitę 
ir jų panaudoti talkai.

GALŲ GALE ISTORINES 
KNYGOS

Spaudoje pranešama, 
jog Valstybinio Leidyklų 
Komiteto pirmininkas Juo
zas Nekrošius patvirtino, 
kad ’’Mokslo" leidykla pla
nuoja artimoje ateityje 
išleisti knygų serijų iš Lie
tuvos istorijos. Tai būtų: 
A.Šapokos niekur neskelbta 
"1665 m. Kėdainių Sutartis

arba Švedai Lietuvoje", 
Z.Ivinskio "Lietuvos Istorija 
(iki Vytauto mirties)", du 
Ig. Jonyno veikalus - "My
kolas Lietuvis ir Jo Epocha 
bei "Lietuvos Didieji Kuni
gaikščiai".

Ateinančių metų pra
džioje pasirodys A. Kučins
ko (Kučo) "Kęstutis".

KAS GYVENA VYDŪNO 
BUVUSIAME BUTE

Buvusiame Vydūno name 
Tilžėje, Clausius gt. 27a 
(dabar rusų pavadintoje 
Lenino 17-2), gyvena pensi
ninkė Olga Šemelev ir 
jos anūkės šeima. Ji 1946 
m.buvo atsikėlusi iš Smo
lensko į Tilžę, kur dirbo 
popieriaus fabrike.

Ji pasakoja, kad atsi- 
krausčius j šį namų, Vydū
no buvusioje svetainėje ir 
miegamajame jau gyveno 
garažo viršininkas Nikolaj 
Kostev. Olga Šemelev prisi
mena, kad dar tada mačiu
si kambaryje rojalį, ant 
sienų paveikslus. Lovai su

Rugpjūčio 18 d. TIESA ir GIMTASIS KRAŠTAS paskel
bė, kad Lietuvos trispalvė, Gedimino stulpai ir Vytis 
leidžiami naudoti kaip tautiniai ženklai šalia esančių 
valstybinių ženklų (panašiai kaip Estijoje, kur jų vėliava 
legalizuota kaip tautinė, bet ne valstybinė), pranešė 
TASS-ELTA.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

• Lietuvoje pirmasis stiklo pramonininkas buvo Marty
nas Paleckis. Jis 1551 rn. lapkričio 8 d. gavo iš kara
liaus privilegiją, pagal kurią jam leidžiama "prie Vilniaus 
miesto, už Neries upės, tarp mūsų šunidės ir velionio 
Vilniaus karvedžio Jurgaičio Glebavičiaus plytinės pasta
tydinti stiklo dirbtuvę.

Už tą privilegiją jis turėjo kasmet karaliui duoti 200 
didelių ir 200 mažų stiklinių.

• Prijaukintų šunų kaulų Lietuvoje randama jau nuo 
akmens amžiaus pabaigos.

Senovės Lietuvoje, šalia paprastų kieminių šunų, buvo 
dar ir medžioklinių, kurie būdavo labai vertinami ir kurių 
auginimu ir dresūra rūpindavosi didžiojo kunigaikščio 
dvarų šunininkai. Apie tuos medžioklinius šunis šaltiniuo
se duomenų esama jau iš XIV amžiaus.

Lietuvos Statuto 1566 m. laidoje nurodytos kainos 
keturioms medžioklinių šunų rūšims - po 6 kapas grašių. 
Tuo tarpu paprasto arklio kaina nurodyta 1 kapa grašių, 
jaučio - 1,5 kapos.

--------------........................... . , .............. —............. .................... .. ...........................................

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

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

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

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

8 vai. vakare.

ARBA SKAMBINK MUMS.

Juozui S.: 631-6834 (namų); Henrikui N.: 366-7770
Dainiui L. i 768-9606; Jonui R.: 337-8637
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TAUTA YRA TADA ŽUVUSI, KAI JI PATI SAVęs IŠSIŽA -
DA. JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI NEGALI

Dr. Gv. Valančius

Kazys Bradūnas

PROTĖVIO MALDA

ŽEMYNELE - motinėle rūpestinga, 
Sušukuok javų lygiuosius laukelius. 
Motinėlė - Žemynėlė rinko rinko 
Saulės klėty aukso grūdelius.

Rinko, sėjo, laistė ir augino, 
Žėlė želmens rugio kaip rūta. 
Žemynėlė - motinėlė žino, 
Kokia mūsų duona, kaip šventa.

Nuo vėjelio varpos lingu lingu 
Plaukia plaukia saulės upeliu. 
Motinėle -Žemynėle rūpestinga, 
Sušukuok javų lygiuosius laukelius.

PĖDOS ARIMUOS

AŠ, pravertęs dobilienos plutą, 
Tūkstančius pėdų po ja randu - 
Kiekvienoj vagoj senolių būta, 
Neišplovė jų nei laikas, nei vanduo.

Ir tėvai jom eidami neklydo, 
Nepaklydo tarpe džiaugsmo ir kančių, 
O dabar ir aš savąsias pėdas - 
Ainių kelrodį velėna užverčiu.

patalyne dar buvusi palikta.
Kai ■ N.Kostev išsikraus

tė, jis visus Vydūno baldus 
ir daiktus išsivežė. Kur 
tas žmogus dabar randasi 
ir kur dingo baldai, niekas 
nežino. /"L.P."/

• PRANEŠAMA, KAD ŠIŲ 
METU RUDENI R.Vokieti
joje vyks Sovietų Sąjungos 
dienos ir jose "mūsų šaliai 
atstovaus Tarybų Lietuva". 
Ar tai suprasti, kad vien 
tik Lietuva atstovaus visai 
Sovietų Sąjungai?

Dėl šio renginio progra
mos pasitarti į Vilnių buvo 
atvykusi Manheimo miesto 
magistrato kultūros reikalų 

valdytoja Gizela Kraus. 
Nutarta, kad dalyvaus Vil
niaus Universiteto dainų 
ir šokių liaudies ansamblis, 
G. Abariaus vadovaujamas 
Džiazo Trio, dailės paroda, 
pavadinta "Tradicija ir 
dabartis". Taip pat bus 
išstatyti Dailės Instituto 
studentų darbai.

• Seniausia Lietuvos gy
ventoja yra Barbora Jasai- 
tė, kuri gyvena Ramoškių 
kaime, Joniškio rajone. 
Jai neseniai suėjo 133 me
tai. Jos pase įrašyta gimi
mo data 1855 m.liepos 
mėn. 15 diena.

VAISIŲ SEZONO 
ĮKARŠTYJE

pasinaudokime proga , 
jų gausumu ir pigesnėmis 
kainomis. Keletas įdomes
nių receptų:

KEPTI BANANAI
Šis patiekalas labai 

mėgiamas Polynezijos gy
ventojų, kur ir pirmiausiai 
buvo gaminamas.

4 vidutinio dydžio bananai 
citrinėlių(lime) arba citrinų 
sunka 
rudas cukrus 
smulkiai sukapotų žemės 
riešutų (peanuts).

Sudėti nenuluptus bana
nus į žemą kepimo indą. 
Kepti 325°F karštyje or
kaitėje apie 20-25 minutes, 
kol šakute lengva pradurti 
bananą.

Patiekiant, įpjauti išil
gai banano žievę dviejose 
vietose, apie 1" atstumu 
ir išpjovą nulupti. Pašlaks
tyti bananus su nurodyta 
sunka ir pabarstyti rudu 
cukrumi. Užberti kapotų 
riešutų.

/ Paruošimas ir kepi
mas 25-30 min.,4 porcijos/

KANTALUPIŲ ŠERBERTAS
1 puodelis apelsinų sunkos 
3 puodelio cukraus
2 puodeliai sukapotos kan- 
talupės

į puodelio lengvo kremo 
3 šaukštai citrinos sunkos
2 kiaušinių baltymai
3 puodelio cukraus .

Į padažams gaminti 
indą supilti apelsinų sunką 
ir į puod.cukraus. Užvirin
ti pamaišant,kad cukrus 
ištirptų. Sumažinti karštį. 
Pakaitinti 5 minutes. Atvė
sinti.

į elektrinį maišytuvą 
sudėti 2 puodelius sukapo
tos kantalupės ir lengvo 
kremo. Uždengti. Malti 
apie 1 min.laiko. įmaišyti 
citrinos sunką ir šaltą apel
sinų sunką. Viską supilti 
į 12”x7į"x2" kepimo indą. 
Uždengti. Padėti į šaldytu
vą, kol masė pasidaro 
standri (apie 4 vai.).

Gerai suplakti kiaušinių 
baltymus. Po truputį įpilti 
cukrų plakant, kol pasidaro 
standrios viršūnėlės.
Sušalusią masę sulaužyti 

į gabalus ir sudėti į elek
trinį maišytuvą. Sumalti, 
kol pasidaro masė, bet 
neištirpusi , ir į ją įdėti 
atsargiai suplaktus balty
mus. Vėl viską sudėti į 
kepimo indą. Uždengti. 
Sušaldyti(apie 4 vai.).

Prieš patiekiant, palai
kyti šerbertą 5 minutes 
kambario temperatūroje. 
Jeigu norite, įdėkite jį 
į kantalupės puselę.

Parinko SMALIŽĖ

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 

T ei.: 669-8834

KReM 
VE/dRoDZ/M

Kelionė pavyko. Vl,nlivu>»okc „šileli" nu»<pwk«u!..
Andriaus DELTUVOS piešinys

• Rusas atėjo į įstaigą, užsimokėjo pinigus ir jam buvo 
pranešta, kad jo naujas automobilis bus jam pristatytas 
už 10 metų.

- Iš ryto, ar po piet? - paklausė pirkėjas.
- Koks jums bus skirtumas po 10 metų, kada 

jį pristatys, drauge?
Matot, kanalizacijos specialistas ateis prieš 

piet.

• Moteris, atėjusi pirmą kartą į meno galeriją, sustojo 
ties portretu labai apskurusio, bet laimingai besišypsan
čio valkatos.

- Pagalvok, sako ji savo vyrui,- perdidelis vargšas 
kad nusipirktų geresnį drabužį, bet pajėgia užsisakyti 
nutapyt savo portretą.

• Automechanikas sako klijentui: "Matot, problema 
didesnė, negu iš pradžių atrodė. Jūsų automobilio bate
rijai reikia naujo automobilio."

O. LAŠAS

KAIP ELGTIS SU BLOGOS NUOTAIKOS PARTNERIU?
Amerikiečių spaudoje rašoma, kad milijonai ame

rikiečių dėl menkniekių sau gadina nuotaikas ir daugiau
siai dėl to nukenčia jų artimieji, partneriai.

Psichologas G. Emery pataria:
Jums nereikia atsiprašinėti už jūsų partnerio chroniš

kai blogą nuotaiką. Jeigu kas nors jūsų klausia, kas yra 
atsitikęs jūsų partneriui, atvirai pasakykite, kad jis ar 
ji yra blogame upe. Nėra reikalo daugiau aiškinti ar 
teisinti. I f
- Jeigu jūsų partneris-rė blogoje nuotaikoje, palaikykite 
savo nuotaiką. Jeigu jums suteikia malonumo pasivaikš
čioti ir pasižvalgyti po vitrinas - padarykite taip. Arba 
aplankykite draugus, kurie jįiūri į gyvenimą pozityviai.

Neprisiimkite kaltės. Ūpingi (moody) žmonės linkę 
savo nuotaikos priežasčių ieškoti artimuose žmonėse 
arba situacijose. Jeigu jums jie priekaištauja - išklausy
kite, bet nereaguokite.

Valdykite savo jausmus, atsimenant, kad tai jūsų 
partnerio problema, ne jūsų, ir jos neprisiimkite sau.

Apie problemas kalbėkite su savo ūpingu partneriu, 
kai jis ar ji geresniame ūpe. Švelniai užsiminkite apie 
problemą ir, jei galite, duokite kokią nors sugestiją.

Neimkite perdaug į širdį savo partnerio nuotaikos. 
Kai žmogus blogame ūpe, jis yra linkęs padaryti kalnus 
iš kurmrausių. Apsvilusi duonos rieke skrudintuve gali 
pasidaryti didele tragedija. Tad nepriimkite rimtai piktų_ 
žodžių. Prisiminkite, kad nuotaika pasikeis ir sudegusi 
riekė bus greitai užmiršta.

Tačiau psichologas nesako tiems blogo ūpo puose
lėtojams, kaip jie patys turėtų pirmiausia sau padėti.

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 INFORMACIJ AS ĮVAIRIUOSE KRAŠTUOSE 
APIE LIETUVOS LAISVĖS KOVĄ IR JĄ SKATINA.

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

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,AltalU2G 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 1HI 
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.



Scena iš William Shakespeare
Kim Horsman Silvijos rolėje, Peggy Coffrey Julijos rolėje ir Henry

THE TWO GENTELMEN OF VERONA. Iš kairės: John Wojda Valentino rolėje,
Czerny Protėjaus rolėje. Nuotr. Michael Cooper

PORA VALANDŲ SU SHAKESPEAR'o VER0N1EČIAIS
Alfonsas Nakas

Po šokių šventės iš Hamiltono į Stratfordą pasukęs, 
per savaitę aplankiau visus tris teatrus ir mačiau aštuo
nis veikalus, iš jų šešis William’o Shakespeare'o. Šį kartą 
pateiksiu keletą įspūdžių THE TWO GENTLEMEN OF 
VERONA spektaklio, matyto Avon teatre liepos 6 d. 
vakare.

Kaip kelių kitų romantiškųjų Shakespeare' o komedijų, 
taip ir šio veikalo intriga labai menka. Du dykaduoniai 
ponaičiai, turtuolių vaikai, artimi draugai, kalba apie

meilę ir ieško kitokių pramogų. Vienas jų, Proteus (vai
dina Henry Czerny), jau labai myli Juliją (Peggy Coffey) 
Antrasis, Valentine (John Wojda), merginos dar neturi, 
tai išsiruošia į Milaną. Ten pas kunigaikštį viešėdamas 
įsimyli jo dukrelę Silviją (Kim Horsman). Negana to, kad 
Silvija turi ir kitų garbintojų, Valentino lankyti atvykęs 
Proteus, irgi ją įsimyli, savo Juliją užmiršta ir visokiais 
būdais ima siekti jos meilės. Jo įskųstas, Valentinas 
kunigaikščic iš Milano ištremiamas, girioje susitinka plėši
kų gaują ir tampa jos vadu. Julija, persirengusi vyriškai, 
susiranda Protėjų, neatpažinta jam tarnauja, jo verčiama 
eina ryšininkės pareigas tarp jo ir Silvijos, kuri jo nė 
iš tolo nenori. Silvijai pabėgus ieškoti Valentino, girioje 

visi susitinka, susitaiko, laiminga pabaiga džiaugiasi dvi 
poros.

Turinį bepasakojant, lyg ir išryški kažkas intriguo
jančio. Bet ir komediją skaitant, ir ją scenoje stebint, 
siužetas atrodo perdėm paikai. Žavi tik Shakespeare'o 
poetiškos detalės, o spektaklyje visa tai, ką iš tos farsiš- 
kos makalynės sugeba režisierius išspausti.

Nepaisant dabar labai populiarių Shakespeare'o veika
lų statymo šiuolaikiniame stiliuje, rež. Robert Beard su 
dailininku Brian Jackson' u aktorius aprengė XIV šimtme
čio pabaigos kostiumais, labai gražiais, įvairiais, spalvin
gais. Gal kas paklaus, iš kur žinau, kad tai tikrai XIV 
šimtmečio pabaigos? Paprasčiausiai: nuėjau pas teatro 
menadžerę ir paklausiau, o ši atsivertė pastatymo aprašy
mo aplanką, parodė ir dar šį tą paaiškino. Abu pasidžiau- 
gėm tokiu rūbų įvairumu.

Nepaprastos, niekad nematytos šio pastatymo dekora
cijos, scenovaizdis. Scenos gilumoj pastatyta lyg milžiniš
ka knyga, ar tiksliau, milžiniškas lankstinukas, nes tik 
keleto "puslapių", iš akies spėjau, kad jos aukštis gal 
apie 5 m., arba 15 pėdų, o plotis, kai atskleidžia ir 
matome du "puslapius", gal būtų apie 25 pėdas. Sklaidė 
tuos "puslapius" lengviausiai vienas ar du žmonės, vyrai 
ir moterys. Vienuose dvigubuose "pulsapiuose" regėdavom 
Milano kunigaikščio rūmus, kituose - Veronos vaizdus, 
trečiuose - girią, kurioje gyveno plėšikai. Viename "pus
lapyje" būdavo durys veikėjams ateiti ir išeiti (kad jie 
pro neužstatytą scenos erdvę į "knygos" duris bėgdavo, 
reikėjo geriau žiūrovui "nematyti"), kitame "puslapy" 
plėšikų buveinės anga, ir 1.1. Tokios dekoracijos naujos 
visiems ir daugelis stebėjosi. Spėju, kad tai festivalio 
meno vadovo John Neville idėja. Besistengdamas festiva
lį ištraukti iš finansinių sunkumų (jau ir ištraukė), jis 
visko išsigalvoja. Ilgainiui gal toks scenovaizdžio piešinių 
fonas ir nusibostų, bet šį kartą atrodė įdomiai.

Pavardėmis minėjau keturis svarbiuosius aktorius, tai 
šiokią tokią intrigą vystančias dvi poras. Visi keturi 
vaidino labai nuoširdžiai ir įdomiai. Man asmeniškai la
biausiai patiko į scenos žvaigždyną beartėjąs Henry Czer
ny ir nepaprasto nuoširdumo, beveik vaikiško entuziazmo 
kupina Peggy Coffey. Daugiausia juokų prikrėtę abu klou
nai: Launce, kurį pasigėrėtinai vaidino Bernard Hopkins
(kartu vedžiodamas ir "viskam abejingą", scenai dresi
ruotą didoką juodą šunį) ir Crab, kurio vaidmenį atliko 
Crab Apple (keista, bet tokia pažymėta aktoriaus pavar
dė). Na, ir maloni spektaklio staigmena, už kurią tik re
žisieriui turim būti dėkingi: The Singer - sopranas Calla 
Krause. Tai kultūringo, medum tekančio operinio balso 
dainininkė, spektaklį scenos kampe pradėjusi ir užbaigusi, 
iš viso pasirodžiusi keturis kartus.

Nelaikyčiau šio spektaklio šedevru, nes Stratfordo 
festivaly kasmet, jr šįmet, yra už jį geresnių, įdomesnių. 
Bet jis tikrai aukščiau vidutinybės, vertas žiūrėti ir pasi
džiaugti. Avon scenoje jis laikysis iki sezono galo, iki 
Spalio 28.

toronto
JUODOJO KASPINO 
DIENA

Nors ir smarkiai lijo, 
Toronte, prie Ontario Par
lamento Rūmų susirinko 
įvairių tautybių tūkstantinė 
minia paminėti Juodojo 
Kaspino Dienų- nelemtos 
apgaulingos sutarties tarp 
nacių ir sovietų, pasidali
nant nepriklausomas Euro
pos valstybes, sukaktį.

Susirinkusiems rengėjų 
komiteto pirmininkas pa
skelbė, kad rugpjūčio 23 
d. ir Baltijos kraštuose 
vyksta demonstracijos, o 
vien Vilniuje buvo susirinkę.

ffff—/zr J . ■ A LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
81/4% ui 90 dienų term, indei ius 
8'/2% □£ į m*,,, tenn, indėlius 
81/2% už 1 metų term, indėlius 
83/4% už 2 metų term, indėlius 
9 % už 3 metų term indėlius
9 % už 1 m. GIC mėn. palūk. 
91/2 už GIC 1 m garont. inv. pož 
9%% už GIC 2 m garont. inv. paž.
10 % už 3 m GIC invest, pažym 
8 % už pensijų plona (var. rate) 
9'/2% už 1 m term pensijų planų 
93/4% už 2 metų term pensijų planų 

10 .>% už 3 m term pensijų planą
8 % už pensijų fondųRRIF (v. r.) 
6 %už taupymo sąskaitas 
53/4-7% už kasd. pdūk. s-tq 
8 %■ už virš $10,000 kasd, pal. s-t 
53/4% už kasd. pal. čekių s-tas

AKTYVAI VIRŠ 65 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $65 000 ir morteirtus iki 75*? įkai
noto turto. Visų nariu gyvybė apdrausta santautpų dydyje, bet ne
daugiau $2,U00. Asmenines paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$15,000. Nemokamas Tekių ir sąskaitų patarnavimas.Gaunama pini 
einAs perlaidos, kelionės čekiai (American Express^. Kitos pasko
los; (Line of credit) ir antrieji mortciČiai

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

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

TELEFONAS: 53 2- 1149
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apie 200.000 žmonių.
Toronte pagrindiniu 

kalbėtoju buvo federalinės 
vyriausybės ministeris Otto 
Jelinek, čekų kilmės, pats 
su tėvais imigravęs Kana- 
don po "Prahos Pavasario".

Buvo perskaityta Onta
rio provincijos premjero 
David Peterson'o proklama
cija, skelbianti Juodojo 
Kaspino Dienų, Kanados 
min.p-ko Br. Mulroney 
ir JAV viceprez. Bush pa
reiškimai šios dienos proga. 
Taip pat paminėtas 20- 
metis nuo sovietų invazijos 
Čekoslovakijon.

Su vėliavomis, plakatais 
ir degančiomis žvakėmis 
minia nužygiavo į miesto 
rotušę, kur irgi buvo paša-

g IMA:
n už asmenines
§ paskolas nuo........11 %
g už nekilnojamo turto
| paskolas (mortgages):
a su nekeičiamu nuošimčiu
g įmetu......................H1/4%
g 2 metų...................... 11'/2%
g 3 metų........................113/4%
g (fixed rate)
„ ------------------------------------------
g su keičiamu nuošimčiu
g 1,2 ar 3 metų .........101/4%

(variable rate)

kyta kalbų.

Buvo taip pat duotas 
pranešimas apie, paskutiniuo
sius įvykius Lietuvoje.

Toronto dienraščiai "The 
Toronto Star", "The Globe & 
Mail" persispausdino Reu- 
terio pranešimus apie de
monstracijas Baltijos kraš
tuose ir plačiau aprašė 
bei dėjo ištraukas iš Rib- 
bentropo-Molotovo sutar
ties. !•

e KANADOS LIETUVIU 
BENDRUOMENĖS Visuome
ninių Reikalų Komisija 
buvo surengusi LN Mindau
go Menėje vaizdajuostės 
iš Vingio Parko demonstra
cijų liepos mėn. 9 d., 
rodymų.

Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St.. Toronto. Ontario .11611 1 AS

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

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

“nuo 9.30 v. ryto Iki 8.00 v.v.; šeštadieniais- nuo 9.00 v. ryto iki 1.00 p.p.; 
sekmadieniais nuo 9.00 v. ryto iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: 
Sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto iki 1.00 v.p.p.

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind........... 8'/4%

180-364 d. term, ind.......... . 8'/2%
1 metų term, indėlius....... 81/2%
2 metų term, indėlius....... 83/4%
3 metų term, indėlius....... 9 %
1 metų GlC-met. palūk...... 91/2%
2 metų GlC-met. palūk......  93/«%
3 metų GlC-met. palūk...... 10 %
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 9 % 
RRSP ir RRIF (pensijos) .. 8 % 
RRSP-1 metų term. ind. ... 91/2% 
RRSP-2 metų term. ind. ... 93/4% 
RRSP-3 metų term. ind.. 10 % 
Specialią taup. s-tą ...........• 8 %
Taupomąją sąskaitą .........■ 6 %
Kasd. pal. taupymo sąsk . 8 % 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki .. 53/4%

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

Lietuvių Namų 
Žinios

• LIETUVIŲ SLAUGOS 
NAMAMS aukojo: $1.000,- 
N. Merkelis; $ 450,- LN 
Vyrų Būrelis. Viso statybos 
fonde yr $ 80,517.68. Au
kos priimamos: PARAMOJE 
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KOOPERATYVE ir TAL
KOJE.
• Nauji NL nariai, įmokėję 
po $ 100: Anita STULG1NS- 
KAS ir Paulius GUMOWS- 
Kl.
• Sekmadienio popietėje 
dalyvavo 360 asmenų. Sve
čių knygoje pasirašė Aldo
na Zaunienė iš New Jersey., 
Jonas ir Audrius Merlino 
iš New Humpshire, Emilija 
Sandanavičienė iš Brooklyn., 
Algirdas Kobelskis iš Union

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 11 '/4%
2 metų ................. 111/2%
3 metų .................. 113/<%
Su keičiamu nuošimčiu 
1, 2 ir 3 metų ...... 10'/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. 

ville, Ont., ir 10 lietuvių, 
atvykusių iš įvairių Lietu
vos miestų.

e "VARPO" šimtmečio minė
jimas vyks spalio mėn. 
9 d., sekmadienį, 3 vai.p.p.

Paskaitų skaitys A.Ku- 
čys, dabartinis "Varpo" 
redaktorius.

Meninėje programoje 
dalyvaus sol. R.Strimaitis, 
muz. V. Verikaitis, pianistė 
L, Paulauskaitfe-Kanovičie- 
nė ir kt.

HERITAGE AWARD 
PREMIJA įTEIKTA ST. 
BALZEKUI, J r.

Chicagoje, Illinois De
mocratic Council of Ethnic 
Americans, susidedanti 
iš 4 kongreso atstovų ir 
kitų, pagerbė Stasį Balzekų^ 
kaip pasižymėjusį Amerikos 
lietuvį, specialiu žymeniu. 
Jis įvertintas už nepailsta

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I 

533-1121 (416) 822-8486
* GAISRO * AUTOMOBILIU * ATSAKOMYBĖS * 

•GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

D RAUDA-INSURANCE
Walter Dauginis Insurance Broker Limited
1613 Bluer St. West, Toronte , Ont. M6P 1A6

i

sqebos
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

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

ATE!/ i LIETUVIU A.a. (Alcoholics Anohyaoua) 
GRUPES SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALEJE. 
(Skersai gatvės nuo pensininkų tumų. 1610 
Bloor St. West* kaapas Indian Rd.) 7130 vai. v

SKAMBINKITE Tel.: 487-5591

mų darbų lietuvių etninių 
reikalų gerovei. Jis, palai
kydamas santykius ir dirb
damas su valstybės ir vals
tijos senatoriais bei Chi- 
cagos miesto įvairiomis 
tarybomis bei vadovauda
mas Lietuvių Kultūros Mu
ziejui - supažindina ameri
kiečius su lietuvių kultūra, 
istorija, veikla ir viltimi 
Lietuvos gerovės.

Įteikdami žymenį, Tary
bos nariai jį sveikino, pa
brėždami, jog lietuvių kil
mė darė įtakos į jo cha
rakterį bei tikslų dirbti 
visų amerikiečių gerovei.

• LIETUVIŲ TAUTINIAI 
NAMAI Chicagoje buvo 
įsteigti prieš 20 metų. Šių 
sukaktį ruošiamasi minė
ti š.m. rugsėjo mėn. 17 
d. Po iškilmingų pamaldų 
11:30 vai. Marquette Parke 
Šv.Mergelės Marijos Gimi
mo Parapijos bažnyčioje, 
banketas ir meninė progra
ma vyks 6:30 vai.v. Tauti
niuose Namuose.



Baigiasi vasara ...

montreal
_ _____________________________________ a

JAU DU METAI . . .

RUGSĖJO mėn. 9 d., prieš du metu Montrealyje 
mirė SAVANORIS-KUREJ AS KAZIMIERAS SITKAUSKAS.

NEPRIKLAUSOMYBE ATGAVUS u
Jauna, laisva, pati savęs valdovė, 
Tautų eilen įstojo Lietuva, 
Savu krauju vergiją nusiplovė, 
Sutraukius pančius ištverme sava.

Lyg būtų grįžęs amžius Gedimino 
Ir pilkalnių sukilę milžinai, 
Europos vėliai viešpačiai sužino 
Lietuvių vardą skambantį šauniai.

Už ką, už ką, Dievuliau, ta malonė, 
jog leidai mums sulaukti tos dienos? 
O kiek kitų į amžiną kelionę

Hamilton
• Hamiltono Vysk. M. Va
lančiaus LITUANISTINĖ 
MOKYKLA mokslo metus 
pradeda RUGSĖJO mėn. 
10 d., 9:30 val.r.

Pamokos vyks kas šeš
tadienį nuo 9:30 vai. iki 
12:30 val.p.p., tose pačiose 
patalpose - Šv. Juozapo 
pradinėje mokykloje, 270

Lock S.

AUKŠTESNIŲJŲ LITU
ANISTINIŲ KURSŲ pradžia 
- RUGSĖJO mėn. 13 d., 
antradienį, 5 val.p.p. Šv. 
Marijos Gimnazijos patal
pose.

VISI tėvai paraginkite 
savo vaikus įdomiai ir sma-- 
giai praleisti šeštadienio 
rytą draugų ir lietuviškos 
aplinkos prieglobstyje.

sudbury

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:
Indėlius (P.C.A.)...................3%
santaupas......................5.75%
kašd.pal.taupymo s-tą.. 5.25% 
90 dienų indėlius............ 8.25%
1 m. term, indėlius ....... 9.5 %
1 m. term, ind.mėn.pal. . 9. % 
3 m. term, indėlius ....... 10. %
RRSP ir RRIF (pensijos) 7. % 
RRSP ir RRIF 1 m........... 9.5 %
RRSPind. 3 m................ 10 %

IMAME UŽ:
asmenines paskolas.... 12.5%
nekiln. turto pask. 1 m. 10.75% 
nekiln. turto pask. 3 m. 11.75% 
Nemokamas čekių Ir 
sąskaitų apmokėjimo 
patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi Iki $2.000.
Ir asmeninių paskolų 
drauda Iki $25.000.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais^ 
nup 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 val.r 
iki 12 vai. r. Liepos-rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.

JUODOJO KASPINO DIENA
Sudburio miesto burmist

ras Peter WONG, rugpjū
čio mėn. 16 d. miesto 
tarybos posėdžių salėje, 
dalyvaujant estų, latvių, 
lietuvių, lenkų, chroatų 
atstovams ir TV, SUDBU
RY STAR, NORTHERN 
LIFE laikraščių korespon- 
dentams-reporteriarns, pasi
rašė deklaraciją, kad rug
pjūčio 23 d. yra tarptauti
nė- JUODOJO KASPINO 
DIENA Sudburyje ir kvietė 
vsų tautybių atstovus ypa
tingai atžymėti. Lietuviam 
atstovavo Juozas ir Ada 
Bataičiai, Aida Raškevi- 
čienė (tautiniais rūbais), 
viešnia lietuvaitė iš Kauno 
ir Juozas Kručas.

Juodojo Kaspino diena 
Sudburj/je buvo minima 
rugpjūčio 20 d. šeštadienį, 
New Sudbury ir South 
Mali - didžiausiuose pre
kybos centruose. Buvo 
paruošti aiškinimo punktai, 
įrengti TV aparatai, daly
viams dalinama literatūra, 
primenanti Ribbentropo - 
Molotovo ■ sutartį, kuri 
davė teisę Vokietijai pradė
ti karą, o Sovietų Sąjun
gai kartu pasidalinti Euro
pos valstybes. Per TV 
buvo rodomi žiaurūs karo 
vaizdai Pabaltijyje, parti
zaninės kovos, pabaltiečių 
deportacija į Sibirą ir kiti 
įvykdyti komunistiniai žiau
rumai.

Minėjimą organizavo 
estai, latviai ir lietuviai.

• GELEŽINIO VILKO 
Žūklautojų ir Medžiotojų 
klubo gegužinė Wolesley 
Bay V. Gudriūno vasarvie
tėje rugpjūčio 27 dieną 
gerai pavyko, dalyvavo 
daug klubo narių, vietos 
lietuvių ir svečių: P. Jute- 
lis, S. Poderienė, G.J. 
Norkai iš Toronto ir dvi 
gražios lietuvaitės iš Kau
no.

Vyko sportinio šaudymo 
pirmenybės vyrų ir moterų 
grupėse. Pereinams taures 
laimėjo Kęstutis Pooeris, 
ir Birutė Stankienė.

Klubo šeimininkės paga
mino skainius pietus, vė
liau vyko loterija, sportas 
ir dainos. Gražiai ir kultū
ringai praleidus besibaigian
čios vasaros popietę, visi 
linksmi, saulutei slepiantis 
už horizonto, skirstėsi į na 
mus.

Turtingai loterijai laimi
kius dovanojo: P. Jutelis,
J. A. Bataičiai, A. Braškys,
K. Poderis ir V. Bružas.

Klubui GELEŽINIS VIL
KAS vadovauja: A. Stan
kus, J. Baltutis - sekreto
rius ir J. Bataitis - iždi
ninkas. Klubas turi Kana
dos valdžios leidimą- char- 
terį. J. Kručas

• KLB Apylinkės valdyba 
pradėjo rinkti iš bendruo
menės narių Lietuvių Fon
dui aukas ir Solidarumo 
mokestį. Kviečiame atlikti 
tautinę pareigą. Aukas ir 
Solidarumo mokestį priima 
LB Apylinkės valdyba: J. 
Paulaitis, J. Stankus ir J. 
Kručas. AČIŪ.

LB Apylinkės Valdyba.

SPeCIALVBist
• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE,
• ZOM$AS

495-90e AVENUE. LaSaHe
365-1143

7*61 A CENTRALE, LAMIe
335-7*143

2955 ALLARD, Vilto Emerd
766-2667

1988. IX. 8

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

V. Bačėnas
KENNEDY TRAVEL BUREAU LTD.

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

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

nuėjo skurdūs, laukdami anos!...

Už juos karščiau tėvynę gal mylėjom?
Ar jai aukų gal nešėm brangesnių?
O ne, o ne! Tiktai daugiau kentėjom, 
Per didūs nešti jungą kalinių!

Maironis

RUGSĖJO mėn. 7 d., prieš du metu mirė veiklus 
montrealietis LEONAS GURECKAS.

Su pagarba prisimename abu tautiečius jų mirties 
metinėse.

GUY 
RICHARD 
ROOFER----- COUVRKUR

7725 George LaSalle 
geriausias patarėjas ir dorbo atlikėjas stogodengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis. 
Stogo" dengimui ar taisymui skambinkite : 364-1470

iHi

FUNERAL HOME 

■F J.F. Wlison & Sons Ine. 

123 Maple Blvd. 5784 Verdon Av 
Chateau g u y, Ove. Verdun, Que., 

Tel: 691-4763 Tel: 767-9956

7 psl.



montreal
NAUJA JAUNAVEDŽIŲ 
PORA

Š.m. rugpjūčio mėn. 
27 d., veterinarijos daktarė 
KRISTINA PAVILANYTĖ 
ir inž. ANDRIUS GAPUTIS 
Montrealyje sumainė aukso 
žiedus.

Vestuvių apeigas atliko 
Tėv. dr.Jonas Kubilius,SJ. , 
senas Pavilanių šeimos 
bičiulis, kuris buvo sutuo
kęs jaunosios tėvus ir pa
krikštijęs Kristinų.

AV bažnyčia buvo gra
žiai papuošta vasaros gėlė
mis, pilna svečių. Vargona
vo per visas iškilmes Mme 
Madeleine ROCH.

Š.m. JUODOJO KASPINO dienos minėjime vėliavų,. eisena Montrealyje . Nuotr. A. Kalvaičio

UTAS MONTREALIO LIETUVIU
KREDITO UNIJA

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

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

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

MOKA UŽ:

CERTIFIKATUS ... 9%%
TERM. INDĖLIUS:

1 metų........ .  8/4%
180 d.- 364 d........ 8 %
120 d. -179 d. ... 734%
60d. - 119 d. ,.,,,7!6%
30 d. - 59 d..........7%%

TAUPYMO - specialios 5/2% 
TAUPYMO - su gyv. dr. 5Vą% 
TAUPYMO--kasdieninės.. 5 % 
EINAMOS............... k.... 4)6%.
RRSP ir RRIF term.......... 9%%
RRSP ir’RRIF taup  6/2%

UŽ:IMA
NEKILN. TURTO nuo 1l’/2% ASMENINĖS nuo 12%

Tėv. J.Kubilius, SJ., pa-
sakė labai šiltų žodį, pri
mindamas, kad svarbiausias 
dalykas gyvenime yra mei
lė.

Jaunųjų prie altoriaus 
palydėjo jos tėvas dr. Vy
tautas Pavilanis. Vyriausio
ji pamergė, jaunosios sesuo, 
Ingrida Pavilanytė su vyr. 
pabroliu, jaunojo mokslo 
draugu inž. Rudaičiu. Žavią 
palydų sudarė žiedų nešė
jas ir 4 šviesiaplaukės mer
gytės, abiejų šeimų gimi
naitės, nešusios gėles.

Po apeigų, išėjus iš 
bažnyčios, jaunuosius širdin
gai sveikino gausus svečiai, 
berdami ryžius.

Vaišės vyko jaunosios 
tėvų ūkyje Gondingoje, 
netoli Sutton, Que.

Čia jaunuosius pasitiko 
tėvai su duona,druska ir 
vynu. Vaišės vyko labai 
gražią dieną b lauke ir 
didžiulėje palapinėje.

Ceremonijų vadovas 
buvo jaunosios brolis dr. 
A. Pavilanis. Po žodį tarė 
vyr. pabrolys inž. Rudaitis 
ir jaunavedys .inž. Andrius 
Gaputis. Šokiai ir gražios 
vaišės truko iki vidurnakčio.

Svečiai, kurie buvo 
apsistoję hotelyje ar kaimy
nystėje, grįžo papusryčiau
ti pas jaunosios tėvus.

Sveikiname ir linkime 
laimingo gyvenime/. D.

• VILNIAUS ŠAULIŲ RINK
TINĖS Moterų Sekcijos 
vadovė Stasė Petkevičiene 
prisiuntė "NL" paremti 
$25,- iš šaulių moterų ruoš
tos gegužinės Hamiltone 
pelno.
Nuoširdžiai dėkojame.

Šioje gegužinėje Montre- 
alį atotovavo šauliai Juo
zas ir Monika Šiaučiuliai, 
Petras Gabrys.

• JUOZAS ŠIAUČIULIS 
ir PETRAS GABRYS buvo 
išvykę į Kennebunkportų 
dalyvauti TRAKŲ ŠAULIŲ 
RINKTINĖS kultūriniame 
savaitgalyje.

• AV PARAPIJOS metiniai 
pietus numatyti lapkričio 
mėn. 6 dienų.

e VINGIO PARKO vaizda
juostė, rodyta AV Parapi
jos bažnyčioje, bus rodoma 
Šv. Kazimiero Parapijos 
salėje rugsėjo mėn. 18 
d., po 11 vai. pamaldų.

Kviečiami visi.
• ASTA /KL1ČIŪTĖ/ ir 
LINAS STAŠKEVIČIAI susi
laukė pirmagimės dukrelės 
Alinos.

Sveikiname naujagimę 
ir artimuosius!

• Dr. HENRIKAS NAGYS 
išvyko į Lemontų, JAV 
pas seserį ir į Santaros- 
Šviesos suvažiavimų Tabor 
Far moję, Sodus , Mich.

o VIKTORAS SUŠINSKAS 
ir BALYS KASPERAVIČIUS 
sunegalavę tikrinasi sveika
tų ligoninėse.

o MONTREALIO L1TUANIS 
TINE MOKYKLA įteike 
Seselems aukų $50,- per 
Dalių Sodo (praeitame "NL 
nr. aukotojų surašė buvo 
pažymėta netiksliai).
SKAUTU STOVYKLOJE 
"BALTIJOJE "

Vilkiukų ir paukštyčių 
stovykla vyko š.m. rugpjū
čio mėn. 11-14 d.d., "Balti
joje", prie Lac Sylvėre. 
Stovyklavo 22 vaikai, pasi
taikė labai gražios ir šiltos 
dienos.

Labai skaniai valgydino 
ir maloniai šeimininkavo 
Genė Kudžmienė, ūkvedžiu 
buvo Algis Lapinas. Virtu
vėje padėjo Violeta Ado- 
monytė-Ramsay.

Broliams vadovavo:
Petras Drešeris - ko

mendantas; Juozas Piečai- 
tis ir Haris Celtorius - 
vilkiukų draugininkai; Ro
mas Otto - skautų draugi
ninkas; adjutantas ir padė
jėjas - Danielius Bulota.

Sesėms vadovavo: Silvi-

ja Žurkevičiūtė-Leckman- 
komendantė; Rūta Žurkevi- 
čiūtė-Leblanc -paukštyčių 
draugininke; Vilija Lukoše- 
vičiutė - adjutante, lauža- 
vedė ir skaučių draugininke; 
Andreja Celtoriūtė - padė
jėja.

Stovyklų atidarė ketvir
tadienį po pietų ir visi 
susipažino, įsitaisė palapi
nėse ir barakuose, ir paruo
šė pirmų iš trijų gražių 
laužų.

Penktadienį visi iškylavo 
pas Rūtų ir Rimų Rudins- 
kus. Ten maudėsi, pavalgė 
pietus ir linksmai praleido 
popietę. Sesės "apvylė" 
brolius ir sugrįžo į stovyk
lų laivais, o broliai - skau
dančiomis kojomis parėjo 
į "Baltijų".

Šeštadienį suvažiavo 
tėvai, kiti skautai ir visai 
maži, būsimi stovyklautojai. 
Vyko "scavanger hunt" 
(tai yra žaidimas, kuriame 
pagal sųrašų reikia surasti

įvairius objektus, pav.: 
varlę, geltonų siūlų, vorų, 
konkorėžį ir pan.). Taip 
pat vyko ir sporto olimpia
da. Į vakarinį laužų buvo 
susirinkę daug svečių ir 
aidėjo skautiškos dainos 
aplink ežerų.

Sekmadienio rytų lijo, 
tad Tėv. J.Aranauskas mi
šias atlaike saleje - kaip 
visada, pritaikydamas savo 
pamokslų jauniesiems sto
vyklautojams. Po pietų 
lietus apstojo ir stovyklos 
uždarymas vyko aikštėje.

Visi jaunieji kandidatai, 
pereję egzaminus, užsidirbo 
po raudonų vilkiukų ir 
paukštyčių šlipsų ir visi 
garsiai sugiedojo Lietuvos 
Himną, nuleidžiant stovyk
los pabaigai, mūsų vėliavų.

Atrodo, kad jaunieji 
stovyklautojai priprato 
prie miško ir stovyklos 
ir laukia ateinančių vasarą 
rimtai - visų savaitę - 
stovyklauti. Skautė

•KSK»

1 HONEY FOR SALE ! c

| Direct from the beekeeper. $1.20 per pound. f
i Delivery could be arranged tool. Please call: |
| Tel.: 627-1328 f

-xswaj'. <x«>wer> •xswsx' =•©••<•!>’» •xewex' •’tswexw

tLECTRICItN CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

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

PASTATŲ K ANAU ZAO JOS VALYMO SPEC AUSTAS (CMG) 

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING)TVARKYMO 

REGISTRUOTA [STAIGA

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

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA "LITE

KASOS VALANDOS

1475 De Seve

Pirm. Antr. Treč. 9:00-3.00 
Ketvirtadieniais 12:00-8:00 
Penktadieniais 10:00-6:00

Rosemont Sv. 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 KOSCHS
Specialybe - “BROCHETTERIE” -

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

Dodge

|< HRTSUKį

Dodge Chrysler
Camions Dodge Trucks

Member

Foto M.L.S. 
SISTEMA

LASALLE 
AUTOMOBILE INC

Automobilių nuoma
Naujų ir vartotų pasirinkimas 
Pardavimas
Aptarnavimas

366-7818
1050 Lapiene 
coin La Vdrendrye

D. N BALTRUKONIS

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 

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

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS
C. 1. 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 Contrale, kampas 45-th Avė., 
Suite 209, Que., H8P 1N5

Tel.: 364-4658

• GAteiux* Biscuit, 
« <u fro<n*t«
• P»m • Cat*
• Mtillauta batgnas

(Ponchkl)

WAWEL
LENKŲ CUKRAINĖ

e įvairūs pyragaičiai
e Sauialnial
• Aguoninlai Ir kitokie 

pyragai

SS24. Oaterlo E.. MU 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

FINANCIAL SERVICES 
& INSURANCE

PETER SODO ir JOHN POLCARI
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
Dr. Gaetan B&RARD, D.M.D.

Dantų gydytojas - chirurgas 
466 A. boul. dės 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 RCgd
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.

TEL.: (514)767 - 4690

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

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

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

Tel.:j 931-4024

1449 rue St. Alexandre, Telefonai:
Suite 500 A. OĄA oqq guarMontreal, P.Q. H3A 2G6 844-7303 ir 288-9646

JONAS &CŪTĖ REALTIES

Notarai

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

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

TONY
PHOTO 
STUDIO

PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL 
MARIAGE - WEDDINGS

5220 Queen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

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

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TRANS QUEBEC SIDINGS ITB
AUUMIMJAUS DURYS, LANGAI, STOGEUAI, 
APKALIMAI AUUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA8 psl.
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