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SAVAITINIAI (VYKIAI
RUOŠIAMASI 
REHABILITUOTI TROCKĮ

Reuterio žiniomis ir 
Maskvos PRAVDA atspaus
dino žinomo vyresniojo 
Sovietų Sąjungos istoriko 
pulk. gen. Dimitry Volko
gonov' o ilgą straipsnį. 
Jame jis prisimena, kad 
Rusijos Revoliucijos metu, 
Trockis buvo nepaprastai 
populiarus, — antrasis po 
Lenino. "Taip, Stalinas 
norėjo Trockio mirties" - 
rašo gen. Volkogonov’ as, 
kuris taip pat yra aukščiau
sias politinis karininkas So
vietų Sąjungos armijoje. 
"Trockis sugebėjo suprasti 
Stalino asmenybę, jo moty
vus ir užmanymus būnant 
partijos centre". Jis rašo, 
kad yra pagrindo tikėti, 
kad Trockio aktyvioje rolė
je partijoje 1917-24 me
tais, jis nebuvo revoliucijos 
nė socializmo priešu".

Šitokio straipsnio pasiro
dymas PRAVDOJE gali 
reikšti, kad tai yra įžanga 
į formalią Trockio rehabili- 
taciją nuo ilgai trukusių 
oficialių kaltinimų, kad jis 
buvęs visą laiką užsienio 
šnipu ir liaudies priešu.

Paskutiniais mėnesiais 
daugelis vadovaujančių re
voliucionierių, sušaudytų 
Stalino režimo metu, kaip 
užsienio agentai ar Troc
kio šalininkai, buvo oficia
liai rehabilituoti ir atšauk
ti apkaltinimai, kad jie 
buvę kriminalistai ar poli
tiniai nusikaltėliai.

Gen. Volkogonov'as, kuris 
rašo pirmąją plačios apim
ties sovietinę Stalino bio
grafiją, sugestijonavo, kad 
sumanymas nužudyti Troc
kį susiformavo 1938 m., 
kai Stalinas paskaitė Troc
kio knygą, kurioje buvo 
pranašaujamas jo valdžios 
žlugimas. Knyga privedė 
sovietų diktatorių prie iš
vados, kad "Trockis turi 
būti pašalintas nuo politi
nės scenos." Kremliaus 
valdovo cezariškos ambici
jos negalėjo būti pilnutinai 
įvykdytos, kol tolimas trem
tinys dar vis buvo gyvas", 
-rasė gen. Volkogonov’ as. 
Trockis pralaimėjęs prieš 
Staliną po Lenino mirties 
1924 m., buvo ištremtas 
1929 metais.

Jo žudikas ispanas 
Ramon Mercader, buvo 
pasodintas į kalėjimą Mek
sikoje 20-čiai metų už 
Trockio nužudymą ir po 
savo mirties 1977 m. buvo 
palaidotas Maskvoje.
Gen. Volkogonov"as šlovino 

Trockį, kad jis laikėsi savo 
linijos proletariato grumty
nėse su Stalinu. "Trockiui 
reikia duoti pripažinimą, 
kad jis nepalūžo, kaip 
daugelis kitų, prieš Stalino 
diktatūrą, ir iki savo dienų 
pabaigos jis visuomet minė
jo Leniną su respektu".

• iš Jeruzalės pranešama 
kad Izraelio taikos skatin
tojas Abie Nathan gali 
būti kriminalinio teismo ap
kaltintas, kad pravedė 
pasikalbėjimus su PLO 
vadu Arafat' u ir kad siūlė 
taikos planą. Jame buvo 
skatinama abipusiai pripa
žinti vieni kitų teisę egzis
tuoti.

Susitikimas ir pasikalbė
jimas sukėlė politinį triukš
mą. Dešiniųjų sparno atsto
vai tvirtina, kad Nathan' 
as turi būti teisiamas už 
išdavystę, o kairiųjų poli
tikai užgyrė tokį susitiki
mą, kaip svarbų žingsnį 
baigti 9 mėnesius trukantį 
palestiniečių maištą Izrae
lio okupuotose srityse. 
Nathan"as ir Arafat' as 
s'«siWo- Tunise. Nathan'as, 
kuris yra įsteigęs TAIKOS 
BALSO radijo stotį 1973 
m. galėtų gauti tris metus 
kalėjimo uz susitikimą. Už 
mėnesio palestiniečių Ta
ryba susirinks Tunise.

PCB DEGINTUVAI NAIKINS 
NUODINGAS MEDŽIAGAS

Kilnojamieji degintuvai, 
pritaikinti stipriai PCB 
koncentracijai sunaikinti 
6-9 mėnesių laikotarpyje 
bus naudojami visoje Kana
doje. Šį pranešimą patvir
tino Vic Shantora, industri
nės programos Kanados 
Aplinkos Apsaugos direkto
rius. Bus naudojami tik 
patikrinti aparatai, suda
rytos sutartys, pravesti 
patikrinimai laikinųjų PCB 
sandėlių ir bus toliau vyk
domi žemės tikrinimai.

PCB sandėlį St. Basil Le 
Grand vietovėje padegė, 
atrodo, protiniai atsilikęs 
tarnautojas ir, kaip žinoma, 
pasekmės atkreipė rimtą 
dėmesį Aplinkos Saugumo 
ir tvarkymo darbuotojų.

Reaguota greitai, efek
tingai; visuomenė buvo 
išsamiai informuota, nu
kentėjusioms atlyginama.

Koks skirtumas problemų 
sprendime^ žinant, kad jau 
pavojaus ženklų būta Igna
linos jėgainėje ir kiek dar 
reikia įtikinėti Maskvą, 
kad atsipeikėtų ir leistų tą 
netikusią jėgainę uždaryti. 
Geriau iš jos perdirbti pa
minklą gamtos apsaugai.

• Uraganas GILBERT, 
perėjęs per Jamaiką, ir ją 
nusiaubęs, per Meksikos 
įlanką pasiekė Jukatano pu
siasalį Meksikoje. Jeigu šis 
uraganas eis numatyta 
kryptimi, tai palies visas 
pietines JAV valstijas, 
ypač Texas.

Uragano vėjai siekia 
beveik 300 km. į valandą 
greičio ir yra stipriausias 
ir plačiausios apimties šio 
šimtmečio uraganas, kaip 
teigia meteorologijos įstai
gos.

Ignalinos jėgainės reaktoriaus Įmontavimo eiga.
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PERSITVARKYMO SĄJŪDIS KREIPIASI į GENERALINĮ 
SEKRETORIŲ IR TARPTAUTINĖS ATOMINĖS 
ENERGIJOS AGENTŪROS PREZIDENTĄ

(New York, 1988. rugsėjo 7 d.) Lietuvių Informacijos 
Centrą pasiekė Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio iniciaty
vinės grupės patvirtintas pareiškimas, kuris išreiškia 
rimtą susirūpinimą Ignalinos atominės elektrinės patikimu 
mu. Turimomis žiniomis, šiuo klausimu Lietuvoj yra sklei
džiama peticija, po kuria jau pasirašė apie 287,009 Lietu
vos gyventojų. Sąjūdžio iniciatyvinė grupė, pasirašiusiųjų 
vardu, prašo Jungtines Tautas ir Tarptautinę Atominės 
Energijos komisiją įsteigti tarptautinę komisiją, kuri tik
rintų elektrinės padėtį, keliančią gyventojų nerimą.

Šalia šio pareiškimo, LIC sužinojo, kad Persitvarkymo 
Sąjūdžio iniciatyvinė grupė priėmė dar du panašius doku
mentus. Vienas kreipiasi į M. Gorbačiov' ą, prašant jį 
sudaryti tarptautinę Ignalinos atominės elektrinės darbo 
patikrinimo komisiją, o trečias, skirtas Lietuvos ir kai
myninių respublikų piliečiams, kviečia visus rugsėjo 16- 
18 d.d., t.y., per tris dienas, nuo penktadienio iki sekma
dienio, apjuosti Ignalinos AE teritoriją "gyvybės žiedu", 
protestuojant prieš trečiojo bloko statybą. Gyventojai 
kviečiami rinktis rugsėjo 16 d. 10 vai., patys apsirūpinda
mi maistu ir vandeniu. Manoma palapinėmis apjuosti 16 
kilometrų apskritimą. Turimomis žiniomis, sąjūdis šį 
sprendimą priėmė savarankiškai, nežinodamas kokių veiks
mų imsis respublikos vadovybė. Pasak patikimų šaltinių, 
manoma, kad vietos valdžia nesipriešins, nors neaišku, 
kaip reaguos sąjunginė valdžia. Žinant, kad šiuo metu 
Vidaus reikalų ministerijos karinės pajėgos yra gavusios 
ypatingus įgaliojimus.

Pateikiame pilną pareiškimo tekstą, kurį LIC išvertė 
į anglų kalbą ir perdavė užsienio spaudai.

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Pareiškimas
SNO Generaliniam Sekretoriui
Tarptautinės Atominės Energijos Agentūros prezidentui.

Gerbiamas Sere,
Kreipiamės į Jus 287,009 Lietuvos gyventojų, susirūpi

nusių Ignalinos atomine elektrine, vardu. Protestuojančių
jų skaičius auga kiekvieną dieną. Mes manome, kad būti - 
na tarptautinė ekspertų komisija, kuri įvertintų jos pati
kimumą. Elektrinė pastatyta geologiškai pavojingoje ir ne
pakankamai ištirtoje vietoje. Pirmieji du technologiškai 
pasenę RBVK reaktoriai dirba nestabiliai ir nepatikimai, 
nebaigta jų statyba. Jie dažnai neplanuotai stabdomi, 
pastoviai kyla gaisrai, trys per paskutiniuosius du mėne
sius. Grėsminga aušintuvo - Drūkšto ežero - ekologinė 
padėtis. Atominės elektrinės administracija nepateikia 
Lietuvos TSR vyriausybei ir jos atominės energijos komi
sijai visapusiškos informacijos. Trečiasis blokas jau treti 
metai statomas be projekto ir LTSR vyriausybės leidimo, 
ignoruojant sąjunginės vyriausybės komisijos nutarimus. 
Nepaisant mūsų visuomenės protestų ir Lietuvos TSR 
vyriausybės reikalavimo užkonservuoti trečiąjį, bloką, jos 
statybos nėra visiškai atsisakyta.

Nuoširdžiai Jūsų,
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinė grupė 

Vilnius, 1988 m. rugsėjo mėn. 7 d.

KANADOS ĮSTATYMAI
GALIOJA VISIEMS KARO
NUSIKALTĖLIAMS

Kandos teisingumo m mis
teris Ray Hnatyshin’ as, 
pareiškus kritikas, kad 
Kanados vyriausybė kon
centravosi tik į nacių 
įvykdytus nusikaltimus, 
pasakė: "įstatymas numato 
teisimą visų karo nusikal
tėlių pasaulyje".

Šis kriminalinis Kodas 
buvo papildytas, kai Des
chenes Komisija Karo 
nusikaltėlių Tyrinėjimui 
galėjo nurodyti kiek nacių 
karo nusikaltėlių gyvena 
Kanadoje, kaip čia atvyko 
ir kokiomis sąlygomis jie 
galėtų būti teisiami.

Teisingumo ministeriui 
buvo pareikšta kritika, kad 
jis ne labai rūpinasi so
vietų karo nusikaltėlių 
teisimu.

KLB DĖKOJA
Kanados lietuviai gali didžiuotis prėjusios vasaros 

įvykiais. Pasaulio Lietuvių Kultūros Kongresas, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Seimas ir Laisvojo Pasaulio Lietu
vių Tautinių Šokių Šventė - tai gražūs plačiosios lietuvių 
šeimos prisiminimai.

Kanados Lietuvių Bendruomenės Kultūros Komisija 
nuoširdžiai dėkoja visiems, kurie prisidėjo prie 
Kultūros Kongreso ruošos darbų ir eigos. Didelis skaičius 
Kanados lietuvių nepagailėjo savo laiko ir būrėsi į bend
rų veiklų, kad šis įvykis būtų sėkmingas ir atsiektų savo 
tikslus bei užduotis. Gili padėka asmenims, organizaci
joms, parapijoms bei institucijoms, kurios savo darbo 
jėga, finansine auka ar moraline bei dvasine parama 
prisidėjo prie Pasaulio Lietuvių Kultūros Kongreso įgy
vendinimo.

Su pagarba,
Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros Komisija,
pirmininkė Rasa Lukoševičiūtė-Kurienė

INDIVIDUALIAI BADAUJANTYS REIKALAUJA 
PASKELBTI POLITINIŲ KALINIŲ PAVARDES SPAUDOJE

Iš Vilniaus pranešama, kad Lietuvoje, pasibaigus bado 
streikui Vilniaus Gedimino aikštėje, grupė žmonių streiką 
tęsia individualiai, nes badaujančių kelti reikalavimai 
buvo vykdom i~ tik dalinai. Streikuojantieji norėjo, kad 
spauda, kuri šmeižė ir netiksliai informavo respublikos 
gyventojus apie politinius kalinius ir badaujančiuosius, 
savo klaidą ištaisytų, paskelbdama visą tiesą taip, kaip 
iš tikro yra. A. Andreika pateikė badaujančiųjų grupei 
tekstą, skirtą spaudai. Politinių Kalinių Gelbėjimo Komi
tetas (PKGK) jo pasiūlymui pritarė ir vienas komiteto 
narių šį tekstą, įteikė dienraščio "Vakarinės Naujienos" 
redakcijai, prašydamas komiteto vardu, kad ateinantį 
penktadienį , t.y., 1J988.99.02 d. jis būtų išspausdintas 
laikraščiuose. Jeigu šį minimalų reikalavimą "Vakarinių 
Naujienų" redakcija įvykdys, tuomet bado streikas bus nu
trauktas, bet jei žurnalistai tos neteisingos informacijos, 
kurią jie spausdino anksčiau, nepaneigs, tuomet PKGK 
kreipsis į Raudonąjį Kryžių politinių kalinių bei badaujan
čių sveikatos būklei įvertinti. PKGK taip pat kreipsis į 
TSRS vyriausybę, gal net į Gorbačiov’ ą, kad jisai para
gintų vietos valdžią prisilaikyti viešumo ir persitvarky
mo politikos.

Bado streikas Gedimino aikkštėje buvo nutrauktas su 
sąlyga, kad bus paskelbta rašytojo K. Sajos kalba, pasaky 
ta rugpjūčio 23 d. mitingo metu ir bus paskelbtos politi
nių kalinių pavardės. Kol kas šie reikalavimai vykdomi 
tik dalinai ir kalinių pavardės iki šiol nėra paskelbtos! 
Respublikos gyventojams, badaujančiųjų grupei ir PKGK- 
ui tai kelia begalinį nepasitikėjimą, nusivylimą ir pasi
piktinimą vietos valdžia. 1988.IX.2.
RAUDONOJO KRYŽIAUS REAKCIJA į BADO 
STREIKĄ LIETUVOJE

PABALTIEČIŲ TARYBOS BIURAS Strasbourg'e 
praneša, kad rugsėjo mėn. 7 d. Algis Kimaitis telefonu 
kalbėjosi su Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus vedėju 
Francis Amer. Paklaustas, kų Raudonasis Kryžius planuo
ja tuo reikalu daryti, Francis Amer apgailestavo, kad 
jie neturi savo atstovo Sovietų Sąjungoje ir todėl negali 
prižiūrėti badaujančiųjų sveikatos būklės vietoje. Bet 
nežiūrint to, Raudonasis Kryžius imsis atitinkamų žygių. 
Jie nedelsiant oficialiai kreipsis į Sovietų atstovybės 
Ženevoje išreikšdami susirūpinimą badaujančiųjų sveika
tos būkle ir reikalaus, kad Sovietų Sąjungos valdžia pa
šalintų bado streiko priežastis. (Rugsėjo mėn. 8 d.).
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P .S. Rendradarbiu ar korespondentą spausdinamos mintys ii«—
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. RankraHiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuotiira, drebinami tik 
is anksto susitarus. Ui skelbimu turinį redakcija arba 
leidykla neatsako.

LITHUANIAN FREEDOM GROUP EMERGES FROM 
UNDERGROUND, ANNOUNCES PROGRAM

(Washington, July 22) A Lithuanian nationalist group 
has emerged from the shadows of the underground to 
make public its political program and announce its lea
dership.

In a July 3 statement recently received by the Lithu
anian Information Center, a U.S. organization, that 
tracks current events in the southernmost Baltic state, 
the Lithuanian Freedom League unveiled a five-point pro
gram covering political, cultural, economic, ecological, 
hisorical and human rights issues.

The League says that implementation of its program 
will create the ’’preconditions for the reestablishment of 
Lithuania's sovereignty and independence... The Lithuani
an Freedom League stresses that its ultimate ideal is a 
free Lithuania in a confederation of Eurpean nations".

Among the specific "preconditions" listed in the Lea
gue's program are the following:

• Leagalization of Lithuanian citizenship and exclu
sion of noncitizens from government positions.

• Recognition of Lithuania's right to raise its own 
army.

• Renewal of Lithuania's ties with foreigh countries.
• Establishment of Lithuanian as the oficial state 

language.
• Introduction of Lithuanian currency.
• Limits on migration to Lithuania from other so

viet republics.
• Erection of monuments to commemorate partisans 

who resisted Soviet rule in the 1940s and 1950s.

» Legal accountability for those who implemented 
genocidal policies in Lithuania during Stalin' s 
reign.

• Friedom of concience and genuine separation of 
Curch and State.

• Freedom for all political prisoners ,
• A halt to construction of a nuclear reactor and 

huge chemical plant in Lithuania.
The League says it emerged from the underground, 

ten years after its establishment, because of "the pro
cess of democratization under way in the USSR and 
with the cahnges that have occured in the political and 
social climate in Lithuania". However, its statement 
cautions that "(t)here is no serious reason to believe 
that Soviet leadership in the near future will condemn 
Stalin's aggression in the Baltic republics." The League 
statement adds that although a portion of Russian intel
ligentsia has come to accept the Baltic state's right to 
independence, the Soviet regime continues to adhere to 
a "centuries-old imperialist Russian viewpoint toward 
"small' nations."

The eighteen-member national leadership council of 
the League includes sixteen men and two women, most 
of them living in Vilnius, Lithuania's capital. One of the 
signatories is Mr. Antanas Terleckas, a former political 
prisoner who was invited to the Spaso House meeting 
with President Reagan during the latter's visit to Mos
cow.

The League has asked dr. Algirdas Statkevičius, a 
Lithuanian Helsinki monitor now living in the United 
States, to serve as its foreign representative.
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Didžiųjų Renginiu proga Kanadoje 1988 m. VH-jo PLB Seimo atstovai, iš kairės: Darius Sužiedėlis JAV Lietuviu Jaunimo Sąjungos pirm, skaito 
sveikinimą, Vytautas Kamantas PLB pirmininkas, adv. Joana E. Kuras VII—jo. Seimo pirmininkė, H. Antanaitis Australijos Jaunimo atstovas, A. 
Saplys PLJS-gos pirm, ir Edvardas Tuskenis iŠ JAV. Visos nuotraukos St. Varankos

PASAULIO LIETUVUJAUNIMO SĄJUNGA
SVEIKINO LIETUVOS JAUNIMĄ

PLJS-gos atstovai, atvykę į Vl-tąjį PLB Seimą^ 
paskelbė tokį laišką Lietuvos jaunimui:

" Mes, laisvojo pasaulio lietuvių jaunimo atstovai, 
nuvažiavę į Vl-tąjį PLB Seimų Toronte, Kanadoje, sveiki
name Jus, savo brolius ir seseris tėvynėje!

Susirinkę Seime iš Šiaurės Amerikos, Pietų Ameri
kos, Europos bei Australijos. Mūsų tikslas yra artimai 
bendradarbiauti su visu laisvojo pasaulio lietuvių jaunimų, 
stiprinant tarpusavio ryšius ir draugystę.

Per Jūsų darbus tėvynėje, laisvasis pasaulis vis 
daugiau ir daugiau atkreipia dėmesį į pavergtųjų Pabal
tijo kraštų padėtį.

Mūsų visų pareiga išeivijoje ir okupuotoje tėvynė
je yra dėti pamatus rytojaus laisvei. Pirmų kartų pokari
nėje istorijoje mes, išeivijos jaunimas, turime vilčių 
savo šeimas kurti tėvynėje - be priespaudos , be vergi-
jos.

Sveikiname visus jaunuosius Lietuvos rezistentus:
Sasnauskų, Andrių Tučkų, Vytautų Bogušį, LeonorųJulių

Sasnauskaitę, kun.Rokų Putonų, Robertų Grigų, Eugeniję 

Krukovskj, Petrę Gražulį ir visus tuos, kurie brangina 
tiesę ir tautę.

Šis Seimas ypatingas 4uo, kad visų jo narių clė.mer 
sys nukreiptas į Jus, į Lietuvę.

Žinios apie paskutines demonstracijas bei žygius 
tiesos ieškojimui Lietuvoje mums visiems teikia vilčių 
ateityje grįžti į nepriklausomų tėvynę. Mes, jaunimas, 
tikimės, kad jau mūsų vaikai nebepažins žiauraus tėvynės 
ilgesio jausmo. Šių Lietuvai istorinę valandų stojame 
kartu su Jumis į kovų už tautinių bei religinių teisių 
atgavimų.

Stiprinsime ryšį su Jumis, lankydami tėvų žemę. 
Laukiame taip pat ir Jūsų, apsilankančių mūsų antruose 
namuose.

"Drųsiai, aukštai
pakils balsai,
išauš kita gadyne,
užgims darbai, prašvis laikai,
pakils jauna tėvyne!"

Pasirašė jaunimo atstovai iš: Argentinos, 
Jungtinių Amerikos Valstijų, Australijos, Brazilijos, Ka
nados, Kolumbijos, Urugvajaus, Vak.Vokietijos.Venezuelos ■

DIDŽIŲJŲ RENGINIŲ PROGA KANADOJE Toronte 
Prisikėlimo parapijos salėje programą atlieka dain. 
Violeta Rakauskaitė.

• KLB XIII-sios Krašto Tarybos trečioji sesija įvyks š. 
m. spalio mėn. 22-23 d.d. Toronto Prisikėlimo Parapijos 
patalpose.

Apylinkės valdybų pirmininkai prašomi metinius 
veiklos pranešimus pristatyti į KLB raštinę raštu ne * 
vėliau kaip rugsėjo mėn.30 d. Suvažiavimo dienotvarkė 
netrukus bus paskelbta.

• Organizacijos , gavusios arba norinčios gauti kvitus
pajamų mokesčių atskaitoms, turi pristatyti 
dokumentus į KLB raštinę patikrinti KLB 
misijai ne vėliau kaip rugsėjo mėn.30 d.

atsiskaitymo 
revizijos ko-

PRANEŠA ELTA

TELEGRAMA GROMYKAI ARTURO SAKALAUSKO 
REIKALU

Liepos 9 d. Vilniaus Vingio parke įvykusiame Persi
tvarkymo Sąjūdžio suruoštame masiniame mitinge šimta
tūkstantinei^ miniai pritariant, buvo pasiųsta telegrama 
SSRS Aukščiauios Tarybos pirmininkui A. Gromykai, lietu
vio jaunuolio Artūro Sakalausko reikalu. Seka telegramos 
tekstas (be keleto nenugirstų žodžių), kuris buvo tele
fonu perduotas Pabaltiečių tarybos biuro direktoriui Stras- 
bourge:

į jus kreipiasi žmonės, kuriuos jaudina mūsų jaunuolių 
auklėjimas ir likimas karinės tarnybos armijoje metu. 
Mus sukrėtė eilinio Artūro Sakalausko, tarnavusio VRM 
Leningrado apygardoje, likimas. Kaip galėjo atsitikti, kad 
doras, gerai iskauklėtas ir sąžiningai atliekantis būtinąją 
karinę tarnybą jaunuolis buvo priverstas kraštutinėmis 
priemonėmis ginti savo žmogiškąjį orumą nuo nepakenčia
mų patyčių. Tie, kurie tyčiojosi iš A. Sakalausko, vertė 
jį atlikti ...(?) darbus, degino jam kojas, pirštus, mušė ir 
linksminosi įkišdami jo galvą į ...(?), o galų gale, bandė 
kolektyviai išprievartauti, nebėra gyvųjų tarpe. Ar ši 
šiurpi tragedija, kurią išgyvena nukentėjusiojo artimieji, 
nėra tiesioginė pasekmė tų nežmogiškų santykių, kurie 
kaip piktžolė iškerojo armijoje. Ekspertizė, atlikta visasą
junginiame bendrosios ir teisminės psichiatrijos Serbskio 
vardo institute parodė, kad įvykių metu A. Sakalauskas 
buvo ...(?). Ta pati ekspertizė nustatė, kad jis yra psi
chiškai sveikas ir normalus. Tai leido tikėtis, kad A. 
Sakalauskui bus iškeltas teisingas skatinimas, atsižvel
giant į lengvinančias aplinkybes. Tačiau po ekpertizės, 
toliau jį tardant ir laikant griežčiausioje izoliacijoje, 
jaunuolis susirgo sunkia psichine liga; prarado kalbą. 
Dabartiniu karino tribunolo sprendimu, jis priverstinai 
gydomas Kaliningrado srities Černiachovskio miesto Vi
daus reikalų ministerijos griežto režimo spec-ligoninėje. 
Šiuo metu jo sveikatos būklė kritiška. Mes raikalaujame 
teisingumo A. Sakalauskui! Grąžinti jį tėvams ir gydyti 
pagal gyvenamąją vietą. Tarnybos tarybinėje armijoje 
2 psl.
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sąlygų klausimas yra viena is svarviausių persitvarkymo 
problemų.

Lietuves Persitvarkymo Sąjūdžio grupė A. Sakalauskui 
remti.
Po šia telegrama surinkta dešimtys tūkstančių parašų, 

kurie teberenkami.

ESTIJOS SPAUDA APIE 
MIRŠTANTI STALINĄ

Josef Stlin’ as 1953 m., 
kraujui išsiliejus smegenyse, 
bent 14 valandų negavo 
gydytojo pagalbos. Kaip 
rašoma laikraštyje SOVIET- 
SKAJA ESTONIA, Stalino 
Saugumo viršininkas nelei
do niekam kviesti gydytojo. 
Stalino saugai (body gu
ards) rado jį ant grindų 
vasarvietėje, bet Lavrenti 
Beria tvirtino, kad Stali
nas tik miega. Nė vienas 
nedrįsęs prieštarauti Beri
jai ir Stalinas buvęs taip 
paliktas iki kitos dienos.

Beria tapo Slaptosios 
policijos viršininku J 938 
metais ir pravedė žiau
riausius valymus Stalino 
eroje.

Estų laikraštis sakosi, 
kad šis straipsnis parašy
tas, remiantis išėjusio į 
atsargą Saugumo karininko 
A.T. Rylcov’ o pasakojime. 
Jis tuo metu, kai Stalinas 
mirė, buvo tame vasarna
myje.

SOVIETSKAJA ESTONIA 

rašo: "Jis turbūt numirė 
keletą dienų prieš kovo 5, 
1953 m., kai buvo oficia
liai pranešta. Jis mirė sa
vo vasarnamyje, o ne Krem
liuje, kaip skelbė oficialūs 
pranešimai.

Skrodimas parodė, kad 
Stalinas buvo gavęs keletą 
priepuolių paskutiniais savo 
gyvenimo metais ir "tai 
paveikė smegenų dalis, 
kurios iššaukia psichopa- 
tišką elgesį".

Laikraščio leidėjai pra
neša, kad Rykov' as tarna
vęs vasarvietėje sargybiniu, 
neseniai atvyko į redakciją 
ir pasisiūlė papasakoti tai, 
ką jis žino.

Anot Rykov' o: "Popiet 
saugai pastebėjo, kad buvo 
labai tylu ir jokios veiklos 
Stalino kabinete nė kituose 
kambariuose. Bet apie 6:30 
vai.v. buvo uždegtos švie
sos kabinete ir koridoriuje.

Niekas nepakvietė saugų 
nė sargybinių, kurie pradė
jo rūpintis, kai vienas jų 
atnešė laiškų, pamatė 
Staliną gulintį ant kilimo 

valgomajame kambaryje, jis 
"aiškiai pastebimai nepajė
gė kalbėti. Kiti saugai 
atėjo į kambarį ir nunešė 
Staliną į didžiąją salę. 
Matėsi, kad jam šalta,1.nes 
jis buvo gulėjęs ant grindų 
kokias 3 ar 4 valandas be 
priežiūros".

Anot pranešimo, Beria 
ir Malenkov' as atvyko 
kovo mėn. 2 dieną 3 vai. 
p.p., kai Beria telefonu 
pranešė, kad visi tylėtų 
apie Stalino sveikatos 
stovį.

Berija tvirtino, kad 
saugai matydami savo 
vadą be sąmonės, puolė 
panikon. "Stalinas gi pa
prasčiausiai tik miegojo".

Galų gale - atrodo, dėka 
Chruščiov"o, buvo pakvies
ti gydytojai, kurie atvyko 
apie 9-10 vai.r. Jie buvo 
taip susinervinę, kad net 
negalėjo nuvilkti Stalino 
marškinių. Reikėjo perkirp
ti su žirklėmis.

Diagnozė - kraujo išsi
liejimas į smegenis.

Buvo bandomas gydymas 
bet ne chirurginis. Koks 
chirurgas galėjo garantuoti 
už Stalino gyvybę, ypač 
kai Beria gąsdino kiekvie
ną, vis to klausinėdamas.

Beria buvo suimtas lie
pos mėn. 1953 m. ir apkal
tintas sąmokslu prieš vals-

Stalinas slaptojo Pakto 
pasirašymo metu.

tybę. Po slapto teismo, jis 
ir 6 tariami jo bendrai, 
buvo sušaudyti 1953 m. 
gruodžio mėnesį.

Minimo laikraščio straips
nyje aprašomas kovo mėn. 
5 d. 1953 metų vakaras, 
kai S.S. Debov buvo pa
kviestas, balzamavęs Leni
no kūną.

Staliną laidojo kovo 9 
dieną. Mauzoliejus buvo 
uždarytas daugiau kaip 8 
mėnesius, kad balzamavi- 
mo procesas sustiprėtų.

1953 m. lapkričio mėn.
17 d. mauzoliejų atidarė 
publikai.

1961 m. spalio mėn. ka
reiviai iškėlė Stalino pa
laikus į paprastas^ kapines 
netoliese, bet už Krem
liaus sienų. Tai buvo tuo- 
met, kai Chruččiov'as 
pradėjo savo kampaniją 
prieš Stalino kultą.

("The Gazette", Sept.
10, 1988).

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Kvedaru, VIII laisvojo pasaul io Lietuvių Tautiniu Šokiu, šventės Rengimo pirmininku-.

• į Vilkaviškio miesto KGB būstinę buvo iškviesta Ky
bartų miesto gydytoja Birutė BRILIŪTĖ. Tardymą prave
dė iš Vilniaus atvykęs čekistas STEPUČINSKAS. Tardymo 
metu B. Briliūtei buvo pateikti 1987 m. rugsėjo mėn. 8 
d. kratos metu paimtus daiktus liečiantys klausimai. 
Kadangi tardytojas Stepučinskas tendencingai siekė gry
nai religinio turinio literatūrą pristatyti kaip šmeižiančią 
tarybinę santvarką, B. Briliūtė tardymą ignoravo, o sekan
čią dieną per tardytoją Stepučinską Vilniaus KGB pirmi
ninkui įteikė sekančio turinio pareiškimą.

1987 m. lapkričio 17 d. buvau iškviesta tardymui į 
VSK Vilkaviškio poskyrį. Tardymą pravedęs VSK darbuo
tojas Stepučinskas mane apklausinėjo kaip liudininkę 
byloje "Dėl šmeižikiško turinio literatūros gaminimo ir 
platinimo". Dauguma tardytojo Stepučinsko pateiktų klau
simų lietė literatūrą, nieko bendro neturėjusią ir neturin
čią su bet kokiu šmeižimu (kaip pvz., Viksvos "Dievas, 
pasaulis, žmogus", St. Ylos "Jurgis Matulaitis" , Br. Braz
džionio eilerasčių rinkinys "Per pasaulį keliauja žmogus"). 
Jau patį šios literatūros paėmimo faktą laikau, geriausiu 
atveju, kratą pravedusių darbuotojų neapdairumu ir savo 
dalyko neišmanymu. O šios literatūros pristatymą kaip 
šmeižiančios tarybinę santvarką, laikau tendencingu VSK 
darbuotojų piktavališkumu. Juo labiau, kad net pats tardy
tojas Stepučinskas nesugebėjo paaiškinti, kur yra šmei
žiama tarybinė tvarka B. Brazdžionio eilėraščių rinkinyje, 
ar knygoje "Jurgis Matulaitis". į tai jis atsakė, kad pats 
šių knygų iš viso nėra skaitęs, o paprašius paskaityti 
eksperto išvadą, liečiančią šių knygų turinį, pareiškė, jog 
knygos eksperto išdavoje nėra atskirai aptariamos, o 
pateikiama bendra išvada - šmeižikiškos".

Po tokio atsakymo savaime peršasi mintis, jog VSK 
darbuotojai siekia ne išaiškinti tarybinę santvarką šmei
žiančius asmenis, o bet kokia kaina apkaltinti tarybinės 
santvarkos šmeižimu. Bendradarbiauti, mano supratimu, 
neteisingame VSK darbuotojų darbe nesutinku ir todėl 
reikalauju 1987 m. lapkričio mėn. 17 d. tardytojui Stepu- 
činskui duotus mano parodymus laikyti negaliojančiais. 
Taip pat pakartotinai prašau grąžinti 1987 m. rugsėjo 
men.' 8 d: kratos metu paimtus daiktus ir ateityje skirti 
rimčiau tardymui pasiruošusius asmenis (bent- jau susipa
žinusius su tardymui paruošta medžiaga).

30-ties dienų bėgyje laukiu raštiško jūsų atsakymo'.1

• Kybartai. 1987 m. lapkričio mėn. 18 d. Vilkaviškio 
KGB būstinėje iš Vilniaus atvykęs tardytojas Stepučinskas 
tardė Oną KAVALIAUSKAITĘ, gyv. Kybartuose, Čepajevo 
sk. 19. Tardytojo pateikti klausimai lietė 1987 m. rugsė
jo mėn. 8 d. O. Kavaliauskaitės bute kratos metu paim
tus daiktus. Čekistas ypatingai domėjosi, ar Kavaliauskai
tė nežinanti, kas yra knygos "Katakombų gėlės" autorius, 
iš kur gavusi kitas kratos metu paimtas knygas. Ona 
Kavaliauskaitė pasirašyti po apklausos protokolu atsisakė.

• Kybartai, 1987 m. lapkričio mėn. 18 d. buvo apklaus
ta Ona ŠARAKAUSKAITĖ, gyv. Kybartuose, Čepajevo sk. 
19. Tardytojas Stepučinskas teiravosi, ar neteko O. 
Šarakauskaitei skaityti kratos metu iš B. Briliūtės ir O. 
Kavaliauskaitės paimtų knygų bei ką ji žinanti apie kitus 
kratos metu paimtus daiktus. O.. Šarakauskaitė atsakė 
nieko nežinanti. Po tardymo protokolu nepasirašė.

• Grįžusius kalinius Povilą PEČELIŪNĄ bei Jadvygą 
BIELIAUSKIENĘ bandoma kviesti pokalbiams į Valstybinio 
saugumo komitetą.

1988 m. sausio 21 d. atnešusiam šaukimą saugumie
čiui P. Pečeliūnas kategoriškai pareiškė: "į šiuos rūmus 
mane nuvešite tiktai su retežiais ant rankų, laisvanoriš
kai neisiu - neturiu ką ten kalbėti". Milicijos pareigūnui, 
reikalaujančiam, kad P. Pečeliūnas greitu laiku įsidarbin
tų, Pečeliūnas paaiškino, kad jis turi 30 metų darbo 
stažą, todėl pagal įstatymus įsidarbinti, juo labiau grei
tai, jam nėra būtina.

Sausio 21 d. ateti į saugumo būstinę telefonu buvo 
kviečiama J. Bieliauskienė. Eiti atsisakė. Sekančią dieną 
nepriėmė oficialaus šaukimo sakydama, jog su žmonėmis, 
kurie slopina demokratizaciją, vykdydami piktadarystes ir 
neprisiima atsakomybės už milijonus kankinių, ji kviečia
ma pas juos nesilankys, o areštuota - nekalbės.

Kauno miesto vykdomojo komiteto pirmininkui Kazake
vičiui papriekaištavus, jog be reikalo važiavo į Maskvą ir 
trukdė atsakingus darbuotojus, J. Kazalupskas atsakė, jog 
jei Klaipėdos bažnyčios negrąžins, tai tikintieji visais 
įmanomais būdais kovos tol, kos sugrąžins. O į Maskvą 
delegacijos važiavo ir važiuos.

1987 m. birželio 21 d. pas J. Kazaluspką į namus 
atvyko rinkimų į vietines tarybas komisijos atstovas,; 
kuris pareikalavo paaiškinti, kodėl Kazalupskas nebalsupja.

J. Kazalupskas pasakė, kad kaip tikintis privalo ginti 
tikėjimą ir tikinčiuosius, todėl, išreikšdamas protestą, 
•balsuoti atisako, kadangi: 26 metai kaip Vilniaus vyskupi
jos vyskupas Julijonas Steponavičius be kaltės ir teismo 
nuimtas nuo pareigų ir ištremtas į Žagarę.

Kunigai Alfonsas Svarinskas, Sigitas Tamkevičius ir 
Jonas Kastytis Matulionis nuteisti vien už tai, kad rūpino
si, jog žmonės būtų blaivūs, dori ir sąžiningi.

KYBARTAI. (Vilkaviškio raj.) 1987 m. lapkričio 18 d. 9 
vai. Romas ŽEMAITIS buvo iškviestas į Vilkaviškio rajono 
Karinį komisariatą. Su juo kalbėjosi majoras Spricinas ir 
komisaras Vozgirda. Juos domino, ar R. Žemaitis dar 
nepakeitė savo apsisprendimo neimti karinęs priesaikos ir 
kuo tokį elgesį motyvuoja. R./',Žemaitis. paaiškino, 
kad neimdamas priesaikos jis protestuoja prieš nekaltai 
kalinamus kunigus Sigitą TAMKĘVIČIŲ ir Alfonsą SVA- 
RISNKĄ, o~ taip pat prieš tai, jog fr jis pats drauge su 
Jonu-Kastyčiu MATULIONIU buvo nekaltai kalinamas 
Rusijos lageriuose. R. Žemaitis paręiškė savo įsitikinimą 
- lietuviai karinę tarnybą turėtų, attikti Lietuvoje. Komi
saras Vozgirda atsakė, kad tokiais atvejais su jais niekas 
nesusitvarkytų. Komisaras bandė apkaltinti R. Žemaitį, 
kad jis ir kitus vaikinus agituoja neimti' karinės' priesai
kos. R. Žemaitis kaltinimą paneigė ’ paaiškindamas, jog 
niekada nieko nevertė ir neįkalbinėjo neimti karinės prie
saikos, o savo asmeninių nusistatymų šiuo klausimu neslė 
pė ir ateityje nemano slėpti.1* Nepavykus^'vaikino perauklė
ti, komisaras Vozgirda liepė majorui nuvesti jį pas pro
kurorą J. Matonį. Prokuroras Į-^ndė gražiuoju įkalbėti 
imti karinę priesaiką'.' į tą’P’Žėniąl^’š^'ąts^lVėy kaftfkarinę 
priesaiką imtų, tačiau su, vibnė; sąlyga -' tegul paskelbia
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REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ, !
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 teatamentus, bent dalį turto pali
kime KANADOS LIETUVIŲ FONDUI (Lithuanian- 
Canadian Foundation).

Tapkime 8k> fondo nariais ir aukok ink* jam! 
Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų 
mokesčių.

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

St.W., Toronto, Ont. M6P IAS
Šio Fondo šūkis: "Kapitalas Lietuvai, palūkimos 

lietuvybei išeivijoje!"

spaudoje, per televiziją ir radiją, kad jis ir kun. J.K. 
Matulionis buvo neteisingai areštuoti ir nuteisti dviem ir 
trim metams laisvės atėmimo. Prokuroras atsakė, kad 

‘šito jie jokiu būdu negali padaryti. Tada R. Žemaitis 
savo ruožtu paaiškino, jog tegul supranta ir jie - jis taip 
pat negali imti karinės priesaikos.^ Galiausiai prokuroas 
pasiūlė R. Žemaičiui rašyti pareiškimą-prašymą išvykti 
pastoviam gyvenimui į užsienį ir garantavo, jog čia jam 
jokių trukdymų nebus. R. Žemaitis pasiūlymo atsisakė 
motyvuodamas, kad yra lietuvis, jo tėvynė Lietuva ir 
niekur kitur iš ■ Lietuvos nežada vykti. Nepatenkintas 
atsakymu prokuroras J. Matonis bandė gąsdinti, kad ir 
nepriėmusį priesaiką paims dviejų metų karinei tarnybai, 
nuveš į Sibiro gilumą, kur sąlygos bus panašios kalėjimo 
sąlygoms. R. Žemaitis atsakė, kad kur bebūtų, visur 
aiškins apie Dievą ir savo tėvynę Lietuvą. Tuo apie 2 
valandas trukęs pokalbis baigėsi.

• Gadunavas (Telšių r.) Telšių rajone Gadunavo apylin
kės teritorijoje prie kelio nuo seno stovėjo senas, bebai
giąs griūti kryžius^ Vietos gyventojas Vincas URNIKIS 
nutarė aplūžusį kryžių pakeisti nauju. Naują kryžių, prieš 
4U metų padirbtą savo tėvo STENBROS, jam davė to 
paties "Džiugo" tarybinio ūkio gyventoja SABUTIENĖ.

1987 nr. spalio men. 29 d. Vincas Urnikis ir Albinas 
Austys kryžių pakeitė. Po drijų dienų V. Urnikis buvo 
iškviestas į Gadunavo apylinkės raštinę, kur jam buvo 
įsakyta naujai pastatytą kryžjų nugriautu į Urnikio aiški
nimą, kad jis tik senąjį kryžių, kuris toje vietoje išsto
vėjo daugiau kaip 50 metų ir nei vokiečiams, nei rusams 
metrukdė, - pakeitė nauju, niekas nekreipė jokio dėmesio. 
V. Urnikis nugriauti kryžių atsisakė.

Lapkričio 11 d. į apylinkę atvyko rajono architektas 
ir parejkalavo,^ kad V. Urnikis pasirašytų po aktu dėl 
savivališko kryžiaus pastatymo. Lapkričio 30 d. V. Urni
kis, A. Austys ir Sabutienė buvo iškviesti į Telšių rajono 
administracinę komisiją, kur pagal BK 153 str. nubausti 
V. Urnikis ir A. Austys - 50 rublių pinigine bauda, o 
Šatienei uz tai, kad leido savo pastatuose esantį kry- 
zių rftfnetiemš asmenims pastatyti, pareikštas papeikimas

Gruodžio 24 dienos naktį kryžius buvo nugriautas.

the World's First 
Multiculturalism Act
It belongs to Canada

Kanados Multikultūros Aktas - pirmasis 
toks pasaulyje - tapo realybe.

Šis aktas skatins ugdyti toleranciją ir 
supratimą vieni kitų Kanadoje bedirbant, 
kad šis kraštas būtų laisvas nuo iš anksto 
pasmerkimo ir diskriminacijos. Aktas taip 
patvirtina statute konstitucinę teisę ir 
laisvę įvairios kilmės kanadiečiams išlaiky
ti, ugdyti ir dalintis su kitais kultūriniu 
paveldėjimu.

Kandados vyriausybė pripažįsta, kad 
multikultūrizmas yra pagrindinis kanadietiš- 
ko charakterio bruožas. Tai yra širdis 
krašto, kurį vadiname Kanada. Kraštas, 
kurį vadiname savo namais.
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ATSIŲSTA PAMINĖTI:

DAIGYNAS. Alė Rūta. Romanas (Išstumtųjų dalia 
-2). 575 psl. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas. 1987 
m. Viršelį piešė dail. Rasa Arbaitė. Kaina $12.

Aplanke sakoma: "DAIGYNŲ romane rašytoja 
nesitenkina praeitimi, bet žvelgia į lietuviškų gyvenimų 
šiame krašte išaugusioje ir išsimokslinusioje kartoje".

Tuo pačiu jau ši knyga verta dėmesio. Autorė 
gerai pažįstama savo žodingumu ir įgudimu. Ši knyga 
yra lyg tęsinys anksčiau parašyto romano "Pirmieji Sve
tur". b.
Iš "Daigynas"
VĖLYVAS ROMANSAS
Alė Rūta

Taigi, ir gavėnia jau praėjusi, ir Kančios savaitė pra
sideda. į Verbų sekmadienio pamaldas vėlavau, net gėda. 
Kas tau darosi Joe, ko toks nesavas? Teisinuosi, katf 
slidus kelias, važiavau "super-atsargiai". Well, ko man 
taip nerimti? Nors darbą turiu, ačiū Dievui. Pastoviai 
dirbu jau nuo seniai. Tiesa, priėmė kaip veteraną. Tai 
gerai. AŠ nežinau, kas man yra. Pradėjau linkti į pasi
rodymus: nusipirkau, va, naują mašiną, mėgstu visur 
važiuoti... Seniau taip nebūdavo. Didžiausias rūpestis - 
tai sesuo. Alicia geria ir tiek; o kai prisigeria, durnavo- 
ja, šneka tikrus niekus. Kiek ji čia už mane vyresnė? O 
paseno, išburkusiu veidu. Ne, ji nėra durnė. Negi dėsi ją 
į tuos namus, uždarysi, - ne! Bet vis - nei šiaip, nei 
taip.

Kitos dvi iš seserų - gyvena gerai. Tik jos toli, tai 
negali Alicia pasirūpint. Jos mane vis klausia apie vyres
niąją. Ir vis pamoko: tu jos neapleisk, jai padėk... Gera 
pasakyt! Kaip jai padėsi? Pinigų jau netrūksta. Nėra 
visiškai viena. Su tokiu pat girtuokliu gyvena, kad ir 
neženota. AŠ taip nenorėčiau gyventi. Kai pagalvoji, kam 
gi sesuva taip nutolo nuo mūsiškių? Užtat ir klaidžioja 
protelis! Tėvai buvę rimti ir - prie Dievo.

Aš tai - gal nesu toks geras: ir pasivėlinu ir nenueinu 
bažnyčion. Bet man prie savų tai ramu. Užtat vis taikau 
lietuviškon bažnyčion, kai jau einu. O tie - naujieji lie
tuviai - ir gražiai pagieda, ir jų kunigai - pamokomus 
pamokslus, - kad yra ko paklausyti ir atsiminti. Taigi, 
taip ir gyvenu. Bet vis ko tai neramus. Ko man stinga? 
Žinau, mokslo stinga! Taip ir neprisiruošiau... Kartą jau 
buvau įstojęs į Vakarinę, klausiau paskaitų, užsisvajoda
vau, paskui nebežinau, ką lektorius kalbėjo, kai reikia 
atsakyt per egzaminą... Susigėdau, kad neatsimenu, o nei 
knygų nepaskaičiau, kur nurodė, taip ir atsitraukiau. O 
kas man? Pinigai neįmokėti, veteranui už dyką tas moks
las...

O dabar per vėlai, tai tiek to. Prasišvietęs kiek esu, 
skaitau - kas man patinka, koncertus lankau, teatrą 
mėgstu... Tik vienam nuobodu. Mano draugai - arba išėjo 
mokslus, tai aš prie jų netinku, arba... Ne, su prasčiokais 
man netinka. Neįdomu! Yra tokių draugų, kad tik traukia 
prie gėrimų. Jis tau pirks "drinksą", tada - tu pirk! Ir 
taip vieną po kito, kol išeisim svyruodami. Ne, aš taip 
nenoriu! Tai vis ir esu vienas.

Na, gal ne taip jau vienas, dar atsiranda žmonių. Dr. 
John! Jis mano draugas, pasišnekam...

Va, tai ir mintis ateina! - Nuvažiuot į Woodland! Kai 
dabar naują mašiną turiu, o prieš Velykas sustabdė pas 
mus darbus, ne taip skubu... Aš nesirgau dar šiemet, tai 
suderinsiu sirgimui leistas dienas su savaitgaliu, šventėm. 
Pabūsiu tenai, kaip tas sakė, prilankysiu draugą. O kas 
man? Alicia nei nekviečia. Jei kokia jau didelė bėda, tai 
brolio šaukiasi, o šventėms - ne. Gal jie ir nešvenčia 
švenčių? Well, liūdnas tenai reikalas... Jei būčiau ženo- 
tas, gal atkviesčiau ją pas save, gal prie šeimos apsi
tvarkytų... Visaip pasvajoju.

Gal daugiau žmonių į Girelę atvažiuos? Tenai "dypukų' 
vis, atsiranda; Jono jie nepamiršta. O kai moteriškų at
važiuoja, tai ir uždainuoja taip gražiai... A, iš tenai 
daug atsiminimų turiu.

Tai ko gi man trūksta? Galvoju ir galvoju, pasikrauda
mas mašiną. Ir vieną dailesnę eilutę įsidedu, ką žinai... 
Juk šventės: gal kas, gal ką...

Ko man trūksta? AŠ jau ir pinigo turiu, kaip kiekvie
nas doras amerikietis... Neišgeriu daug, nerūkau. Ir ne
lakstau kur plačiai - per savas atostogas. Duodu, kur 
4 psl.

labai reikia, bet ir nemėtau pinigo. Pridurdavau "dypu- 
kams", jei kur žmogui nesisekė; matai, aš mėgstu lietu
viškus parengimus, jų dainas... O dabar? Jau jie už mane 
bagočiau gyvena, tai ko rūpintis? Kokių "bomų" aš nešelp- 
siu. Pats dirbu, tegul ir kiti užsidirba.

Taigi, pasikraunu ir - čiūkšt. Tik pasakau šeimininkei, 
kad už kelių dienų grįšiu. Ne, jokio reikalo pas dr. John 
aš neturiu. Seniau dar vis galvojau, kad jis patars, ar 
paskolą garantuos, tai gal kokį biznį pradėsiu. Bet jau 
nebesiklausinėju, nei Jono varginu. Jis ir taip be Lori - 

vargšelis. Vienas ir vienišas. Geriau tik jį paguosiu. Aš 
jau pinigo pats kiek turiu, bet neprisiruošiu į ką didesnį. 
A, dabar eik, važinėk, ieškok... Geriau nueinu į koncertą 
ir užsimirštu. Gražu, gera, - ko man trūksta? Tik esu 
irgi vienas, nėra su kuo tais gražumais pasidalinti.

Ir va, jau važiuoju. Pro mašinos langą saulutė kaitri. 
Lietuviai sako: saulutė - motutė. Aš nežinau, ar motina 
šildo, bet saulutė mane kai paglosto, tai gera. Aš labai 
mėgstu būti pameilinamas...

Motinos aš neatsimenu; buvau pats mažiausias, kai 
abu tėvai mirė. Kai užsigaudavau, ar ką taip skaudant 
verkdavau, tai sesuo Alicia paglostydavo. Bet ji glosty
dama pagailėdavo, o paskui išbardavo: kam bėgai, matai, 
užsigavai; arba - nesiginčyk su tuo vaiku, jis didesnis, ir 
vėl tave parstums ant laiptų... Ar taip ir motinos daro? 
Alicia man buvo gera, ir aš jos bijodavau: ką pasakė, 
tai pasakė, - atsimink, ir kad nereikėtų jai kartoti...

O dabar - vargšė Alicia! Dabar aš jai sakau, tik ji 
neklauso. Sakau ir sakau: negerk, mesk' tą senį, eik su 
gerais žmonėm, padaryk ką labdaringo saviems - lietu
viams.^ O ji - tingi! Turi pinigų, turi gerą širdį sesele, -. 
aš žinau!. Bet ji tingi pagalvot, ir išeit ir padaryt; 
geriau vėl nusičiumpa stiklą...

Ja, atšilo. Mašina čiuožia šlapiu keliu. Jau sniego ir 
pakelėse mažai. A, kaip gera! Motoro beveik negirdžiu, 
nebarška langai... Su senuoju Fordu nebuč" išdrįsęs mergi
ną vežt... O dabar? Kad tik atsirastų kokia...

Taigi, atsiranda, iš gretimo apartmento - Kathy; kai 
tik susiduriam kieme, tuoj klausia, kuria linkme važiuosiu, 
Nenoriu jos pavežėt ir nenoriu pas ją kavos! Saldi šypse
na, saldi šnekta, bet aš tokių bijau...

Well, gal aš apsigimęs būti viengungiu? Iki šiol nei 
viena neužsikabino. Jei žinoč', kad pati nepabars, o tik 
liūdną pagailės, gražiai pašnekės, kai nuobodu... Nenoriu 
barimo! Mane seselės glostė, bet ir stumdė. Broliukas, 
mažiukas, tu taip nedaryk, tu pasitrauk, tu klausyk... 
Geriau jau tada vienam.

Bet kai nuobodu, tai nors pirštus graužkis! Na,jei 
kokia švelni čia atsisėstų greta... Mašina mano švari, 
nauja, būtų jau negėda...

Kiek čia to kelio nuo mano miesto: va, aš jau ir prie 
Woodland. Pilkuoja dar be lapų miškas, toli - žalsganos 
eglaičių eilės; tai Alekso daigynas. Ir aš ten daug valan
dų praleidau. Bet mano - tai tik rankų darbas; o Alekso 
visas išmanymas, jo norai ir darbas išaugino tą girelės 
pusę. Na, sako, dabar jo gyvas "daigynas" tuoj atsiras... 
Tai gerai, kad jam sekasi. Seniau pavydėdavau "dypuk- 
kams'Ų Aleksui dabar - ne. .....

Jau ir kieme. Nuglostau akimis namus. Pašalėj nesi
mato kyšant tulpių; gal dar per anksti, o gal - kad nebė
ra Lori? Ja, be moteriškės tuoj namai liūdnesni.

-Sveikas, sveikas, Joe! ■- Jau dr. John ant laiptelių. 
Išvažiuodamas paskambinau, tai gal ir laukė, užmatė...

Nieko nesakau, tik apkabinu jo stambų stuomenį ir 
priglaudžiu galvą prie jo peties: aš už jį žemesnis ir 
daug smulkesnis.

- Tai gerai! Gerai, gerai...- Jis kartoja.
Ja, kaip ir maniau, jis vienas.Kur gi vaikai? išsiskirs

tę kas kur. Mokykloj, ligoninėj, terapijos klinikoj... Pora 
jau ilgais plaukais ir su gitarom.

- O ką darysi? - Šypsos mano draugas Jonas, nors 
gal ir ne linksma jam.

Prisiėmė "vaikų", priglobė jaunuolių, o vis nesveikų ir 
šypsančių...

- Tokius visi myli! AŠ priimu tuos, kurių kiti nemyli 
ir nenori... - Tai dr. Tep nusistatymas.

Geriam arbatą. Jonas dar atranda Lori išvirtos uogie
nės. Pasiskanaujam, laižom šaukštukus.

- Man jos labai trūksta... - Sako jis tyliai, ir aš ži
nau, ko trūksta.

- Taigi. - Tik atsakau nuleidęs galvą.
Bet Jonas, vistiek, šypsos. Ja, ja, sako, jis užimtas. 

Su pacientais be Lori sunkiau, užtat jau mžiau priima; 
arba tik pataria ir siunčia klinikon... Bet žmonės, girdi, 
aplanko, - seni ir nauji, pažįstami ir mažai pažįstami. 
Jis nesiskundžia dėl nieko, bet matau, kad liūdnas.

- O ką darysi? Niksonas bombarduoja Kombodią, o 
hipiai ir ne hipiai protestuoja! Tarp jų - ir mano pora 
sūnų...

Taigi, pereinam į politiką, į Amerikos bėdas. Aš neiš
kenčiu:

- Velniai žino! Dabar mergos ir vyrai kelnėti ir apsi- 
plaukavę, aš nebepažįstų, kas kurios lyties...

- Praeis Joe. Praeis. Visa praeina, visos mados. - 
Jis nei pyksta, nei keikias.

Aš karštesnis, tai dar baruosi dėl šio ir to. Mergos! 
Arba jos eina su tais "maxi", grindis šluojančiais sijonais, 
ir vistiek su cigarete dantyse, arba apsitempusios kelnėm, 
siurbnčios baruose lygiai su vyrais stiklą po stiklo... Tai 
kaip gi nebijosi, kas tavo naujoj mašinoj atsisės - greta, 
prie šono. Ar šildys, ar tave gąsdins...

Eina ir jos,~ gula ant gatvės prieš Baltuosius rūmus, 
protestuoja - iškeltais kumščiais... Aš tau pasakysiu...

Netenku amo besistebėdamas, o daktaras Jonas šypso
si. Atrodo, kad jo niekas nestebina, jis nieku nebesipik
tina.

- Ja, ja, Joe! Aš jiems nepritariu, kas blogai... Bet 
gal ir naudinga, kad jauni reaguoja, kad jie pergyvena 
Amerikos ir pasaulio problemas.

- Pergyvena! Sudegina mokyklą, o paskui skundžiasi, 
kad valdžia neremia auklėjimo įstaigų. Sunaikina, o tu 
jiems atstatyk... Nedirba, valkiojasi, o jūs, vyresnieji, 
dirbkit ir jiems už dyką maisto korteles dalinkit...

Joe, Juzukai! Kitų nekaltink, o žiūrėk, ką pats gali 
padaryt. Po audrų - geresnis oras.

- Rėksniai tie! Griovėjai, naikintojai... Komunizmą 
užtrauks.

- Rėksniai, ja! O tu - tylėk ir dirbk. Yra daug tyliai 
dirbančių; iš~ tokių pažanga, per tuos ir audrų bangos 
nurims... Pažiūrėk į astronautus. Kokia drąsybė, koks

REIKIA UŽSISAKYTI IŠ ANKSTO
Bernardo Brazdžionio naują poezijos knygą PO 

AUKŠTAISIAIS SKLIAUTAIS, laimėjusią LB Kultūros 
premiją.

Tekstas jau surinktas ir atiduotas spaudai. Visi, kurie 
norėtų įsigyti knygą sau ar duoti dovanų, prašomi pra
nešti, kieno vardu ir adresu ir kiek egzempliorių siųsti. 
Taip pat prašome pažymėti, ar norima gauti dedikacija, 
kieno vardu ir autografas. Tikimasi, kad nemažai knygos 
bus siunčiama į Lietuvą.

Tiksli kaina dar nežinoma (gali būti apie $10,- 
plius įpakavimo ir pašto išlaidos). Atsilyginti- knygą 
gavus. Taip pat ir platintojai prašomi pranešti kiek eg
zempliorių siųsti. (Sumažinsite persiuntimo išlaidas, jei 
užsisakysite pas knygų platintojus).

Knygos bus spausdinama tiek, kiek bus gauta už
sakymų.

Užsakymus siųsti adresu: "Lietuvių Dienų" admi
nistracija, B.B. knygos užsakymas. 4364 Sunset Blvd., 
LOS ANGELES, CA 90029.

• Dail.ANASTAZIJA TAMOŠAITIENĖ rengia knygą, kuri 
bus pavadinta "Naujoji Lietuvių Tautodailė". Joje bus 
surinkta ir aptarta lietuvių menininkų dailės dirbiniai, 
sukurti išeivijoje nuo 1948-1990 m.

Taip pat bus aptarta ir atvaizduota išeivijoje 
atlikti lietuvių tautiniai drabužiai, juostos, kilimai, me
džio, metalo, keramikos ir kt. įvairūs dirbiniai, būdingi 
lietuvių dailei, papročiams, jų stiliui bei tautiniam turi
niui.

mokslo išmanumas...
Tiesa. Bet aš nenusileidžiu. Sakau: _ „Reikia griežtu. 

mo! Su visokiais riaušininkais. Nesibovyt, o griežtai 
nutildyt! Va, pagrąsino Eisenhower atomine bomba, ir 
užbaigė Korėjos karą...

- Ja, tenai užbaigė. O tada prasidėjo Indonezijoj, 
Vietname... Tik mokslu, tyliu darbu, evoliucijos keliu 
galim gerinti valstybių gyvenimą.

Gal jo ir teisybė. Aš nei ne politikas, ką aš čia šne
ku. Bet mes su dr. John viskuo pasirūpinam, kad ir tik 
žodžiais...

Ir abu pasidarbuojam lauke, ir nuvažiuojam į miestelį 
maisto, baltinius ten iš skalbyklos pasiimam...

Didįjį Penktadienį trumpam užvažiuoja dr. John gimi
nės - Algis ir Giedrė. Ne, girdi, jie Velykų šventėms 
nepasiliks. Važiuoja į Detroitą aplankyti sūnaus. Man 
paskui Jonas paaiškina: jų sūnus Ray-ligoninėj, kur gydo 
narkomanus. Sako, jau geriau berniukui, jau tėvai turi 
vilties...

Tai matai, ką reiškia turėti vaikus. O Aleksas džiū
gauja: daigynas, daigynas! Tik prižiūrėk, tik pamaitink, - 
augs ir bujos. Ne visada ...

Velykos šiemet gražios, nors dar šaltokos. Didįjį Šešta
dienį apsitvarkom su Jonu kiemą: aš virtuvę apšvarinu, 
iškepu žuvies bent dviem dienom. Pyragų apsipirkom 
krautuvėj. Kiaušinių ‘ išvirėm kietų nemažai,ui<amhude(žėn> 
tik abu po du kiaušinėlius. Velykų rytą susidaušim!

Argi niekas ir neatvažiuos? - klausiu draugą.
Jis nuleidžia galvą ir sėdasi. Atrodo išvargęs. Dieną, 

kai kieme šlavėmės, mačiau kaip kartą sustojo ir susiė
mė už širdies... Taip kelias minutes pastovėjo, tada vėl.. 
Nesiskundžia, o aš nedrįstu klausti; bet matau, kad ima 
vaistus.

Pavakariais žiūrim - įvažiuoja Povilaičio mašina. Jis 
dar dirba: atvežęs daktarui medicinos priemonių. Sune
šam į vidų dėžes, iškraunam. Tada susėdam paragaut 
mano iškeptos žuvies. Tony užgeria alum (rodos, pats 
atsivežė).

Kai pamatau jo mašiną, tuoj žiūriu, ar su juo dar kas 
atvažiavo. Ir vakarienę valgant neiškentęs imu klausinėti

- Tai kaip jums viskas? ...
- A, gerai. Aš tai labai gerai, bet va, šeima tai 

jau...
- O - kas? - staiga atsigręžiu.
- Ar nežinojot? Labai serga mano žmona.
- Tikrai? Negirdėjau... - iš tikro, aš jos, rodos, nei 

nepažįstu.
- Sunkus ji ligonis, - patvirtina užsimąstęs dr. John.
- Tai gal Ievutė ją slaugo, kad neatvažiavo su jumis?

- Ramiai klausiu.
- Tai jau. Ji gal ir dabar ligoninėj... Sėdi ir sėdi prie 

mamos. Vargšė duktė! Jau jai tikrai liūdnos Velykos. 
Megaitė jautri...

- Kokioj ligoninėj? - paklausia dr. John. Aš jam dė
kingas, kad nereikėjo man klausti. Suklunsu, kad įsidė
mėčiau...

- Ja, didelė, gera ligoninė. - Povilaitis ištaria jos 
vardą. - Man brangiai kaštuoja, po perkūnais...

- Kad tik išgytų... - Apytyliai sako Jonas. Nieko ne
gaila, kad tik išgytų.

- Well! Gera pasakyt - negaila... O man devynias 
skūras nulups!

- Na, jau na, Tony, padėsim... Skolas galima išlygint. 
O kai žmogaus nebėr...

Daktaras giliai atsidūsta, man gaila kažko: Jono; 
Lori, dar kažko... Ne, Tony - nelabai. Jo žmonos gaila. 
Dabar atsimenu, esu kartą matęs - trumpai; maloni mo
teriškė, kiek panaši į Ievutę, tik labai suvargusi.

Ir dabar žinau, ir gėda pačiam prisipažint: ne taip 
ligonės gaila, kaip Ievutės. Per Velykas žmonės susieina, 
pasilinksmina, o ji, tokia linksma, graži mergina, turės 
prie motinos lovos visą laiką sėdėt, jeigu vyras važinėja
si... Klausiu:

- O jūs - nepasimainot? Galėtumėt pasėdėt ligoninėj, 
kai duktė pavargsta. Jūsų gi žmona...

- A, kad Ieva labai norėjo atitraukt notiną, tai dabar 
turi! Aš žinojau, kad nieko gero nebus...

- Na, jau Tony, gėdykis taip kalbėt!- daktaras jį su
bara.

Povilaitis kelia ranką, lyg ką norėdamas dar pasakyti, 
bet užsimąsto ir tyli.

Jau sutemus pribūva ir Aleksas su Irena. A, juos 
visada malonu matyt. Irutė - jau žymu, jau žymu... Nei 
platesnė suknelė neuždengia; skaisčiais veidais, - žydėte 
žydi! O Aleksas - pajaunėjęs, apsirėdęs poniškai...

- Kaip tau, Al? - kratau jo ranką.
- O kaip tau, Joe, einasi? Man - viskas gerai, ačiū. -

Jis šypsos visu veidu. (Bus daugiau)
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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ŠIS TAS PAPILDYMUI
" GIMTAJAME KRAŠTE" 
RAŠOMA:

"Biržuose birželio 
15 d. palaidojom Kazimie
ro Gabriūno palaikus. Jis 
mirė 1987 m. rugpjūčio 7 
d. Bogotoje (Kolumbija). 
Bogotos universiteto rekto
rius atsisveikinimo kalboje 
sakė: "Netekom mūsų
universiteto ir visos Kolum
bijos elektronikos tėvo. Jis 
- Universiteto elektronikos 
katedros įkūrėjas ir vado
vas, visas jėgas atidavė 
šios srities specialistų 
rengimui".

Po mirties Universitete 
įrengtas K. Gabriūno mu- 
ziejus-biblioteka, kur patal
pinta jo gausi biblioteka.

Velionio pageidavimas 
buvo kūną kremuoti ir nu
vežti Tėvynėn, palaidoti 
prie tėvų kapų. O jeigu ne
būtų įmanoma tai padaryti, 
išberti pelenus į Atlanto 
vandenyną. Gal bent bango
mis pelenai pasieks taip 
skaudžiai, ilgesingai myli
mos Tėvynės krantus. Urna 
pargabenta "Tėviškės" drau
gijos pagalba.

K. Gabriūnas - dar vie
nas lietuvis, išgarsinęs Lie
tuvos vardą tolimajame 
krašte". R. Dapkienė,

Kaunas.

"Prie šios koresponden
cijos noriu dar savo grąšį 
prijungti.

As a.a. K. Gabriūną 
tesutikau Karo Mokykloje, 
Kaune; mes baigėme kartu 
tą pačią (15-tąją) laidą 
1933 metais, iš bendrakur
sių jis išsiskyrė savo nuo
stabiomis žiniomis apie 
elektrą, telefoniją ir radiją. 
Būnant Karo Mokykloj, jis 
bemaž visą laisvalaikį 
praleisdavo, taip vadinamo
je ryšių, klasėje, kur buvo 
sukrauta visokie aparatai 
ryšių palaikymui kariuome
nėje: lauko telefono apa- 
rataiy/ij rradio, iaparatai ir: 
1.1. Ten jis buvo įsitaisęs 
dirbtuvėlę, kur taisė ir 
montavo savo radijo apara
tus. Jis pasidarė sau radijo 
trumpų bangų siųstuvą - 
priimtuvą ir vakarais ves
davo pasikalbėjimus su be
maž viso pasaulio tokiais 
pat mėgėjais. Jis neblogai 
mokėjo vokiečių ir anglų 
kalbas ir turėjo daug kny
gų apie jo mėgiamą sritį. 
Buvo įdomu iš jo išgirsti 
žinių, gautų tų pasikalbė
jimų metu iš Japonijos ir 
kitų tolimųjų kraštų.

Jis ir mūsų kursą 
parengė radijo egzaminams 
Apie radijo aparatus mums

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

Dr. Gv. Valančius
- - _ ------------------------------------------------------------ Į KReM

dėstė vienas aukšto rango 
karininkas iš ryšių bata
liono. Tačiau jo aukšto 
stiliaus dėstymą tik vienas 
Gabriūnas gerai suprato. 
Mes paprašėm Gabriūną, 
kad jis mums tą dalyką pa
aiškintų mums suprantamu 
stilium, kaip mes vadinom 
- "gaspadorišku". Jis mie
lai mums išaiškino visas 
radijo "paslaptis", taip, 
kad egzaminą iš radijo 
visi išlaikėm labai gerai. 
Gi Gabriūno atsakinėjimas 
iš tos srities labai nuste
bino egzaminų komisiją. 
Mums gi atrodė, kad jis 
toje sirtyje daugiau nusi
mano uz patį lektorių. 
Atsimenu jo vieną išsireiš
kimą tada: "Vyrai, dabar 
elektros pagalba daug ką 
galima padaryti, bet netru
kus elektra bus taip "pa
žabota", kad taip vadina
mais, elektronais galėsime 
atlikti nuostabiausių daly
kų!"

Mus visus nustebino tas 
faktas, kad baigus Karo 
Mokyklą, jis buvo paskir
tas tik į pėstininkų dalinį 
Jonavon. Baigę Karo Mo
kyklą, mes visi troškome 
būti paskirtais į savo nu
mylėtas vietoves. Tik 
Gabriūnas pareiškė, kad 
jam nesvarbu į kokią vieto
vę bus paskirtas, svarbu 
tik kad ten būtų kintama 
elektros srovė. Tik su 
tokia srove jis galįs bend
radarbiauti.

Neilgai jis tarnavo pėsti
ninkų dalinyje. Tuoj jis 
buvo perkeltas į priešlėk
tuvinės artilerijos dalinį 
(A. Panemunėje). Tuo laiku 
nupirkta Vokietijoje tam 
tikras kiekis prožektorių ir 
prediktorių. Jie buvo atvež 
ti traukiniu išardyti ir 
supakuoti dėžėse. Kada 
reikėjo prožektorius su
montuoti, pasirodo, tik
Gabriūnas sugebėjo tai
padaryti. . n.u^tębjnoji
jo tąs sugebėjimas. Be to, 
po kiek laiko išgirdom, 
kad Kazimieras Gabriūnas 
apdovanotas Gedimino 
Ordenu. Tai buvo pirmasis 
karininkas, tokio žemo 
laipsnio (berods, tik j. 
leitn.), gavęs tokį ordeną.

Kurį laiką jo gyvenimas 
buvo man nežinomas. Tik 
Vokietijoje apsigyvenęs 
Kircheim-Teck stovykloje 
ir sutikęs jo brolį, šį tą su
žinojau. Brolis man pasakė 
kad Kazimieras gyvena 
kažkur (dabar tiksliai ne
atmenu), Vokietijoje ir 
"pakėlęs sparnus" vykti į 
Pietų Ameriką. Tik ten,

jis galvojo, rasiąs savo ži
nioms tinkamą aplinką.

Tik dabar, štai, radau 
žinią, kad K. Gabriūnas
jau virš metų pasitraukęs 
į Amžinybę ir įamžinęs 
savo vardą Kolumbijoje, 
Bogotos universitete. Gi jo 
palaikai prisiglaudė prie jo 
tėvų. V.K.

• "Kauno Dizainas - 88" pa 
vadinimu vyko paroda "Rė
dos" parduotuvėje Kaune. 
Didžiausią rodinių dalį 
patiekė "Kauno Audinių" 
P.Zilberto šilko kombinato 
dailininkų sukurti naujų 
raštų audiniai. Originalių 
keramikos, porceliano ser
vizų sukūrė "Jiesios" kom
binato menininkai.

Šioje parodoje taip pat 
buvo siūlomi ir pramonei 
pritaikyti kūrybiniai apipa
vidalinimai. Rašoma, kad 
įdomiausi buvę M. Biržytos 
sukurti projektai vaikų 
drabužiams, moteriški kos
tiumai iš džinsinio audeklo.

Taip pat buvo eksponuo
jami ir dailininkų bei archi
tektų darbai, skirti koopera
tinėms įstaigoms.

• Pasibaigus VIII-jam skai- 
tomiausios metų knygos 
konkursui, laureate išrinkta 
Vidmantė J asukaitytė, išlei
dusi 1987 m. knygą "Po 
Mūsų Nebebus Mūsų".

Tai yra romanas, kuria
me atsispindi daugelis po
kario Lietuvos kaimo socia
linių ir moralinių problemų.

Šį konkursą rengia Kny
gos Bičiulių Draugija ir 
"Naujų Knygų" leidinio 
redakcija.
• Kauno gyventojai nusi
skundžia spaudoje, kad 
’’Kauno laidojimo biuro dar

VE/oRoDZ/M

buotojai kunigo į šias pa
talpas neįsileidžia. Labai 
dažnai, rudenį ar žiemą, 
kunigas priverstas stovėti 
lauke ir laukti, kol iš laido
jimo salės išneš karstą.

Laidojimo biuro patal
pose mirusieji šarvojami 
ne iš kokios malonės, už 
tai sumokama graži pinigų 
sumelė. Todėl diktuoti 
žmonėms savo sąlygas, 
varžyti juos vykdyti laido
jimo apeigas pagal savo 
įsitikinimus yra tiesiog 
antihumaniška ir biurokra
tiška"

SUNKU IŠSIRINKTI

Aš veiziu kasdieną į būrį mergaičių:
Ir geidžiu kiekvieną ištirti.
Norėčiau geriausią aš išsirinkti -
Nelaimė! - sunku ją išskirti.
Vienos man malonios akytės ugninės;
Antroji užtat raudonesnė;
Trečiosios nuo tolo net lūpos man saldžios;
Širdis ketvirtosios gražesnė...
Ir nėra tokios, nuo kurios aš be skausmo
Galėčiau ant amžių atstoti...
O, kad ypatybes visų jų pavogti
Ir penktajai jas dovanoti!...

Margalis

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Ž A L I A N Y K Š T I S

VIENADIENES LELIJOS
Vienadienės, skaisčiai oranžinės spalvos . Lelijos, 

yra labai patvarios, gajos, tačiau kartais, per stipriai 
besiplėsdamos, užgožia kitas gėles. Dabar yra tinkamas 
laikas jas perdalinti ir persodinti, ypač, jeigu yra augu- 
sios toje pačioje vietoje keletą metų.

Vienadienės lelijos senesnių šaknų gurgulas randa
si centre. Kuo senesnės šaknys, tuo daugiau išleidžia 
žiedų, jeigu, žinoma, šaknys nėra perdaug užgožtos arba
nedamaitintos.

* * *
Nuo liaudies ligi tautos, nuo šiaudinės pastoges ligi 

Seimo, operos, universiteto ir mokslų akademijos, nuo 
maldaknygės ligi enciklopedijos ir filosofinių veikalų, nuo 
baudžiavų vergijos ligi nepriklausomybės - štai, lietuvių 
išeitas savaimingas kelias.

Iš šalies žiūrint, tas kelias neatrodo kuo ypatingai 
pasaulį gajįs nustebinti, bet sekamas iš arti ir ypačiai iš 
vidaus, aiškėja, kaip ypatingos reikšmės ir giliausios pras
mės lietuvių tautos istorijos laikotarpis, efektingai išly
ginęs praeities tragizmą. Tai iš vidaus kyląs, judros ku
pinas bundančios tautos žygis; laiminga kova ne tik dėl 
savo teisių sulyginimo su kitomis tautomis, bet ir dėl 
prarasto savo istorijos vardo atgavimo tautų visumoje.

M. Biržiška,"Lietuvių Tautos Kelias I".

A.A. CENTRINĖS: 
Montreal: 376-9230 
Ottawa: 623-9977 
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!

Jeigu norite atskirti pusę tų lelijų gurgulo ploto 
ir padaryti vietos kitiems augalams, o kitą dalį perso
dinti kitur, reikia pirmiausiai paruošti naują vietą perso
dinimui. Iškaskite duobę maždaug dvigubo platumo, kaip 
šaknų apimtis, kurias numatote persodinti ,ir apie 30 
cm. gilumo. Pripildykite trečdalį duobės apačios su že
mės mišiniu iš 1 dalies durpių (peat moss), 1 dalies 
mėšlo trąšos, 2 dalių žemės, kurią iškasėte iš duobės 
ir gerą saują kaulų miltelių. Įpilkite į taip paruoštą 
duobę gerai vandens ir palikite, kad jis susigertų.

Su šakėmis išjudinkite žemę aplink ir po apačia 
šaknų, kurias norite iškasti. Kasti reikia apie 15 cm.nuo
tolyje nuo artimiausių lapų ir po šaknimis bent 23-25 
cm.gylio. Išlaisvinus žemę ir pajutus, kad šaknis nebus 
sunku iškelti, reikia atskirti nuo pagrindinio šaknų gur
gulo. Tam tikslui galima naudoti 2 šakes. Vieną įbesti 
į vietą, kurią norite atskirti ir antrą į tą pačia vietą' 
taip, kad šakės būtų susisiekusios viena į kitą nugaromis. 

Stumiant jas į priešingas viena nuo kitos puses, 
laipsniškai atskirsite šaknų centrą be didelės žalos. Ži
noma, aštrus, geras kastuvas irgi tinka naudojimui. Tada 
šaknys yra sužeidžiamos, bet jeigu yra pakankamas jų 
plotas, tai vistiek prigis kitoje vietoje.

Jeigu atskirtoji persodinimui dalis yra per sunki 
nešti, patogiai galima ją nuvilkti, užkrovus ant plastikinio 
maišo ar popieriaus.

Naują šaknų pundą leiskite į jau paruoštą duobę 
maždaug tame pačiame lygyje, kaip augo anksčiau. 
Pridėkite arba atimkite, pagal reikalą žemės. Pripildyki
te aplink šaknis vietą tuo pačiu mišiniu žemių, kurį 
naudojote duobės gilumai, gerai suspaudžiant. Paliekite 
vandeniu keletą kartų, kad neliktų oro pūslių.

Pripildžius žemėmis duobę, užpilti jų dar, pada
rant centre kupetą ir mažą griovelį aplinkui šaknų plota 
ir dar kartą palaistyti. Jei lapai nuleipsta, juos parišti 
prie kuoliuko.

Palikta nuo iškeltų šaknų duobė turi būti pripildy
ta tvirtai žemėmis ir palieta. Taip pat reikia nepamirš
ti nuskinti visus peržydėjusius žiedus. Tokius patarimu 
duoda žinomas specialistas Stuart Robinson’as. / Dabar 
galima gauti vienadienių lelijų (day lily) ir kitokių, ne 
tik oranžinių spalvų/.

e Motina patrumpino 11 metų dukrelei sijonėlį ir kai 
tik ji apsivilko, sušuko:

- Bet mama, aš negaliu tokio trumpo sijonėlio vilkė
ti! Aš dar nesu pakankamai suaugusi!
® Už’bausmę,į maišą įkišo žemaitį, aukštaitį ir dzūką, 
ir mušė su lazda.

Išleidus aukštaitį iš maišo - jis nudūmė kaip vejas 
nė neatsisukdamas.

Dzūkas - pabėgėjo ir sustojo.
- Ko lauki? Dar nori gaut lazdų? - klausia.
- Laukiu, kad atiduotų maišą,- atsako dzūkas.
Bet žemaitis nepajudėjo ir liko maiše. Paklaustas, 

kodėl jis vis sėdi tame maiše, atsakė:
- Kas įkišo, tas tegul ir išima!

• iš visų aistrų - pavydas pats bjauriausias. Nepavydėk, 
o džiaukis, kad tavo bičiulis pasiekė laimėjimų.

• Garbės troškimas - baisi jėga, veikianti mumyse ir 
prieš mus.

e Ir žodžiais galima užkurti didelį laužą.
© Žmogaus charakteris kaip gėlė, atsiskleidžia tik gerai 

palaistyta.
© Statant pilis debesyse nereikia architekto.

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

8 vai. vakare.
ARBA SKAMBINK MUMS:

EBQ

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

PROGRAMA 

RADIO 1410 MONTREAL 

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

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

Tel.: 669-8834

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

REMKIME TAUTOS FONDĄ
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 
centas artina Lietuvai laisvės au£rq.

Aukas arba palikimus siųskime Tautos 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 IHi 
Roadney - R.R.3 West Lome, NOL 2P0
Sault SteMarie - 106 Woodward Ave., P6A 3T7

Vancouver - 367 West, 7th Ave., V5Y I M2 
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.
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JONUI DAMBARUI 
mirus,

jos žmonai MARIJAI, dukrai ~ KRISTINAI ir 
jos vyrui reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 
kartu liūdime -

Toronto Lietuvių Pensininkų 
Klubas
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JONUI DAMBARUI 
mirus,

jo žmonai MARIJAI, dukrai KRISTINAI ir 
jos vyrui nuoširdžią užuojautą reiškiame 
ir kartu liūdime -

"NL" Rėmėjų Būrelis

• TORONTO MAIRONIO 
MOKYKLA mokslo metus 
pradės rugsėjo mėn. 24 
d. Šv.Vincento Pauliečio 
mokykloje.

Visi vaikai, kuriems 
š.m. sueina 4 m.amžiaus, 
kviečiami registruotis į 
jaunesniųjų darželį.

Mokyklos vedėja yra 
Giedra Paulionienė.

• AUKŠTESNIŲJŲ LITUA
NISTINIŲ KURSŲ registra
cija vyks rugsėjo mėn 26 
ir 27 d.d., o pamokos pra
sidės spalio mėn. 4 d.

Mokytojaus I.Ross ir
l. Ehlers. Jos kviečia visus 
kursantus, o ypač 10 kla
sės abiturientus įsijungti 
į kursus ir tęsti toliau 
lituanistinį švietimų.

• REPETICIJAS PRADĖJO 
CHORAI - Anapilio Parapi
jos choras, Prisikėlimo Pa
rapijos choras ir Toronto 
Vyrų Choras ARAS. Kvie
čiami ir nauji choristai.

25-MEČIO SUKAKTYS

LN Karaliaus Mindaugo 
menėje, rugsėjo 4. d. buvo 
iškilmingai atžymėtos kun. 
Algimanto ŽILINSKO 25
m. kunigystės sukaktys.

Pokylį pravedė Loreta 
Dalindienė-Zilinskaitė ir 
Sylvija Augustinavičienė.

Sukaktuvininkai gavo 
daug sveikinimų žodžiu 
ir raštu iš Kanados, Ameri
kos, Vokietijos ir Lietuvos.

Jubiliatai visiems nuošir
džiai padėkojo ir užbaigai 
parodė vaizdajuostę iš savo 
vestuvių, įvykusių 1963 
metais.

PARAMA
MOKA:

81/4% ui 9Q dienų term, indėlius 
81/a% ui 6 men. term, indėlius 
81/2% už 1 metų term, indėlius 
83M% už 2 metų term, indėlius 
9 % už 3 metų term, indėlius
9 % už 1 m. GIC mėn. palūk. g 
91/2 už GIC 1 m. garant. inv. paž g 
93A% už GIC 2 m. g ar an t. inv. paž. g

10 % už 3 m. GIC invest, pažym.
8 % už pensijų plona (var. rate) g 
9’/2% uj ] |enn< pensijų ploną § 
93/4% už 2 metų term, pensijų planų g 

10 a%. už 3 m. term, pensijų plana g 
8 %už pensijų fondų RRIF (v. r.) 
6 %už taupymo sąskaitas 
53/4-7% už kasd. palūk. s—tą 
8 % už virs $10,000 kasdo p oi. s-tą 
53/4% už kasd. pal. čekių s-tas

AKTYVAI VIRS 65 milijonų dolerių 
Asmenine.* paskolas duodame iki $65 000 ir mortai/ius iki įkai
noto turto. Visu nariu gyvybė apdrausta santautpu dydyje, bet ne
daugiau $2,000. Asmenines paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$15,000. Nemokamas Fekių ir sąskaitą patarnavimas.Gaunama pini 
cinAs perlaidos, kelionės čekiai (American Express. Kitos pasko
los; (kine 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 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

Lietuviu. Namų 
Žinios

• Sekmadienio popietėje 
dalyvvo 300 asmenų. Sve
čių knygoje pasirašė ir 
svečiai, atvykę iš toliau: 
Šiaulių ir Vilniaus; Algis 
Gasparas, Henrikas ir Vida 
Gasparai iš Notingham, 
D.Britanijos; Haether Dai- 
nelis, David J.Dainelis 
iš Grand Rapids, JAV; 
Pranas Dainius iš Vancou- 
ver'io; L.G. Dainiai iš 
Montrealio.
• LIETUVIŲ SLAUGOS 
NAMAMS aukojo LN Mote
rų Būrelis: $ 30,- a.a.Leo- 
no Vekterio atminimui; 
$30,- a.a. Olgos Pranckūnie- 
nės atminimui; $30,- a.a. 
Adelės Auštrienės atmini
mui.

Viso statybos fonde 
yra $ 82, 253.02. Aukos 
priimamos PARAMOJE 
sųsk.:8711, PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS KOOPERATY
VE sųsk.155 332.17, TAL
KOJE sųsk. 4259.

TARP LAUKINIŲ ŽVĖRIŲ
Gunda Adomaitienė
Šios vasaros nenormaliai 

karštas oras žmones pri
vertė dažniau išvykti iš 
miesto prie miškų ar vande
nų, ieškoti pavėsio. Ypatin
gai karščio bangų pajuto 
senesnieji piliečiai, kurių 
butai nebuvo aprūpinti 
vėsintuvais. Palikti įkaitu
sius miesto akmenis, nors 
dienai, buvo patraukli min
tis.

Tokios minties vedini,

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

IMA:
už asmenines 

paskolas nuo....11 %
už nekilnojamo turto 

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ................... 1P/4%
2 metų................... 11’/2%
3 metų ..................... 1l3/4%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ........ 101/4%
(variable rate)

F

rugpjūčio mėn. 17 d. Toron
to Pensininkų Klubo grupė 
(45 žmonės) sumanė atsi
vėsinti - suruošė išvykų 
į "džiungles", vadinamas 
"Safari" (prie Hamiltono), 
apgyvendintas laukinių žvė
rių. Įdomu buvo atsigaivin
ti nuo miesto tvankių ir 
karštų saulės spindulių 
ir "susipažinti" su plėšriais 
džiunglių gyventojais, kurie 
čia, Ontario prov., jau 
"adoptuoti" prieš dešimtį 
metų.

Buvo nuostabu, kad 
ekskursijai ruošiantis, vos 
atvykus samdytam autobu
sui, tamsūs debesys apden
gė saulę ir dangus, lyg 
prakiuręs kibiras, prapliupo 
dideliais lašais lyti. Lietus 
buvo seniai laukiamas. 
Beregint, gatvė tapo te
kančiu upeliu. Paprastai 
vasaros lietus staiga užeina 
ir greitai sustoja. Taip 
ir buvo. Vos keleiviai spėjo 
susirinkti stoties vietovėje, 
debesys nuslinko ir sulipo
me į autobusų nesušlapę. 
Džiaugėmės, kaip patogiai 
atvėso oras. Išvykome per 
tvankų Toronto orų į platų, 
lietaus nuplautų plentų, 
Akiratis prasiplėtė ir galė
jome gėrėtis gamtovaiz
džiais.

Išvykos vadovė L.. Bal
sienė ir pagalbininkas J. 
Poška patikrino ir suskai
čiavo keleivius, kurie visi 
jau brandaus amžiaus, iš
skyrus 3 ar 4 jaunus. Auto
busas - vėsinamas, sėdynės 
minkštos - patogi kelionė. 
Vadovė davė keletu nuro
dymų ir patarimų, kaip 
elgtis pasiekus "Safari", 
kad išalkusiems jos gyvento
jams nepakliūtume į nasrus. 
Besigėrėdami apylinkėje 
žaliuojančiais javais bei 
miškais, po pusantros va
landos pasiekėme numatyta,, 
tikslų. Stebėjomės, kad 
pakelėje nebuvo labai paste
bimi sausros padaryti nuos
toliai. Matomai yra įvesti

ARAPUOS KREDITO KOOPERATYVAS
999 College St.. Toronto. Ontario >1611 1 A-8

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........... 81/4%

180-364 d. term, ind........... 81/2%
1 metų term, indėlius....... 81/z%
2 metų term, indėlius....... 83/4%
3 metų term, indėlius....... 9 %
1 metų GlC-met. palūk...... 93/.%
2 metų GlC-met. palūk...... 93/4%
3 metų GlC-met. palūk....... 10 %
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 9 %
RRSP ir RRIF (pensijos) .. 8 % 
RRSP-1 metų term. ind. ... 93/4% 
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% 

drėkintuvai.
Pervažiavę žvėryno 

vartus ir pasveikinti "Safa
ri" vadovų, palengva slin
kome autobusu nurodytais 
keliais. Smalsiai dairėmės 
pro langus, bet žvėrys 
neparodė jokio entuziasmo, 
vaikštinėjo sau koja už 
kojos, visai nesidomėdami 
apie juos slankiojančiomis 
mašinomis. O jų, be mūsiš
kės, buvo dar keletas.

Pagaliau pasiekėme 
beždžionių buveinę. Tuojau 
išdykusios beždžionės, suli
pusios ant mūsų autobuso 
stogo, pradėjo krėsti špo
sus. Bet juokų ilgai neišda
rinėja veltui - pašokinėju
sios, kaišioja savo ilgus 
pirštus prie langų, kur 
sėdi pasislėpę lankytojai 
ir juokiasi. Beždžionės 
tokiu būdu išprašo bananų 
ir kitokių skanumynų. Teko 
būti "Safari" prieš keletu 
metų, kada buvo leidžiama 
truputį pradaryti langus 
ir pro plyšius lankytojai 
dalindavo lauktuves beždžio
nėms. Matomai, jos besi- 
mušdamos už bananus, 
subraižydavo mašinos sto-

[ t B 1Susidomėjo mumis ir 
pats didžiausias džiunglių 
paukštis - strutis. Jis taip 
pat atvyko pasveikinti sve
čius, bet gaila, ne prie 
mūsų mašinos. Jis savo 
sunkiu snapu pabarškinęs 
langus (lyg prašydamas 
lauktuvių) ir nieko negavęs, 
nužygiavo į savo džiungles. 
Gailėjomės, kad neteko 
jo sutikti akis į akį, nors 
per stiklų.

Kiti įdomesni ir patrauk
lus gyvuliai - žirafos. Vie
nos jų maitinosi skurdžia 
žole, visai netoli kelio, 
o kitos žirgliojo apie tvorą, 
tiesdamos savo išdidžias 
galvas ant metrinių kaklų, 
į vešlų medynų kitoje 
pusėje.

Geros mitybos zebrai 
taip pat ganėsi toje pačio-

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

nuo ................ 11 %
Nekiin. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 111/4%
2 metų ................. 111/2%
3 metų ................. 11 % %
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ..... 1O’/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. 

je apylinkėje be baimės, 
matyt, turi gerus santykius 
su tomis "Safari" "aristok
ratėmis". Taip norėjosi 
tarp šių nepiktų žvėrių 
pavaikščioti ir paglostyti 
jų margus kailius, bet... 
uždrausta, gal ir pavojinga. 
Plėšrieji žvėrys turi savo 
atskirus gardus.

Tolumoje matėsi koks 
tuzinas liūtų. Kai kurie 
ten gyvena šeimomis, su 
prieaugliu, 3-4 mažaisiais. 
Gal būt nėra saugu juos 
laikyti arčiau lankytojų, 
todėl neįmanoma atspėti, 
kaip jie reaguotų, matyda
mi lankytojus iš arti. Ten 
matėsi ir pora ežerėlių 
švaraus vandens, bet hipo
potamams neleidžiama 
juose maudytis, tai jie 
voliojasi balose ir atodė 
labai purvini, nepatrauklūs. 
Didoki pulkai įvairių rūšių 
ožių bei stirnų. Vieni labai 
raguoti, kiti beragiai. Jie 
bėginėjo sekdami savo va
dovus, lyg avys, bandomis. 
Be abejo, buvo daugiau 
žvėrių, vertų dėmesio, 
bet sunku buvo pamatyti, 
nes jie tolokai nuo kelio. 
Kiek tolėliau, apšiurusių 
kupranugarių pora kramtė 
atrųjų, pora juodųjų lokių 
ramiai vaikštinėjo. Kai 
kurie slėpėsi žolynuose 
bei krūmuose, nes buvo 
šiltas oras. Pievose vaikš
tinėjo keletas pelikanų 
ir gagendamos žųsys, o 
žuvėdros bei balandžiai, 
kaip ir visuose žvėrynuose, 
ieško atlikusių trupinių. 
Jos užpildo tuštumas ir 
kelia triukšmų.

Bendrai, visas tas rajo
nas turi apsčiai augmenijos, 
ne tik žolės, bet ir visokią 
jaunų medynų, gana gra
žiai išsilaikiusių po šios 
vasaros karščių. Keliai 
ir pievos, palyginti, švarios 
visame dideliame "Safari" 
plote, matyt valoma, bet 
žvėrių galėtų būti daugiau. 
Tarp sargybinių yra ir mer
ginų. Įdomu, ar jie turi 
ginklus apsigynimui?

Galutinai išvykus iš 
džiunglių, ekskursantai 
nuvyko į "Safari Oazę". 

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I

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

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

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

ATEIjf Į LIETUVIŲ A,A, (Alcoholics Anonymous) 
GRUPES SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ, 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALEJE. 
(Skersai, gatvės nuo pensininkų tuntui 1610 
Bloor St, Vest, kampas Indian Rd,) 7t30 vai, v

SKAMBINKITE Tel.: 487-5591

Skamba gana romantiškai, 
nors nėra palmių nė šalti
nio, kas primintų afrikietiš- 
kas oazes, bet valgyti ir 
gerti radome iki soties.

Pasisotinę, dar atrado
me daugiau nematytų įvai
renybių, viena iš jų - pa
pūgų paroda. Jų buvo virš 
tuzino, didelių, puikių savo 
ryškiai margomis plunksno
mis. Nevisos dalyvavo pa
rodoje, tik pusė jų ištreni
ruotos. (Šių papūgų dydis 
- virš pėdos ilgio). Jų iš
irusiai nesudėtingi: vienos 
važinėja dviračiais, specia
liai joms pagamintais, kita- 
ratukais ir slidėmis, dar 
pora jų mėtė spalvotus 
ratukus ant kuoliuko. Jos 
visos kalba po keletu žo
džių, ypač gerai ištaria 
"Heilo". Daugiausiai šis 
paukštis imponuoja savo 
nepaprastomis plunksnomis. 
Būtų džiaugsmo bent vieną 
tokių gražuolę namo parsi
vežti. Bet neparduodamos..

Kai kas iš mūsų dar 
ėjo aplankyti ir naminius 
gyvulius, esančius toliau 
už restorano, kur buvo 
taip pat ir vieta vaikams 
žaisti vandenyje, ir kitų„ 
įvairenybių. * S

Žingeidiems raiteliams 
buvo galimybė išsinuomoti 
dramblį už $2,- pajodinėji- 
mui. Jis nedidelio ūgio 
ir neatrodė rūstus, bet 
neteko matyti ant jo jokio 
jojiko. Turbūt, prisibijota, 
kad į džiungles nenuneštų.

Pamatyti buvo ko, tik 
gal trūko noro, nes vidur
dienis vėl buvo labai karš
tas, o be to, gi pensinin
kams per sunku daug vaikš
čioti.

Išvyka pavyko, nes su
maniai vadovavo trys Pen
sininkų Klubo valdybos 
nariai. Patyrusi vadovė 
L. Balsienė ir J. Poška 
rūpinosi ekskursantų gerove 
o iždininkas p. Sendžikas 
tvarkė finansinius reikalus. 
Tokių išvykų jau daug yra 
buvę ir L. Balsienė turi 
patyrimo.

Keliaudami dalinomės 
gautais įspūdžiais. Grįžome 
gana anksti, bet jau To
ronto oras buvo atvėsęs.

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

6 psk NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Hamilton Hamiltono pensininkai svečiuose Toronto pensininkų klubo geguži
nėje šių vasarų. Su akordeonu — muz. Vaclovas POVILONIS

APYLINKĖS VALDYBOS 
RINKIMAI

KLB Hamiltono Apylin
kės Valdyba sudarė rinki
minę komisiją pravesti 
Apylinkės Valdybos ir revi
zijos komisijos rinkimus. 
Jie numatomi RUGSĖJO 
mėn. 25 dieną.

I rinkiminę komisiją 
yra pakviesti: A.Mikalaus- 
kas, Z.Pulianauskas, E.Ky- 
bartienė, A.Pranskevičius 
ir L.Stungevičienė.

Norintieji pasiūlyti kan
didatus į Apylinkės Valdybą 
ar revizijos komisiją, turi 
gauti raštiSką kandidatą 
sutikimą ir įteikti bet ku
riam rinkiminės komisijos 
nariui. Siūlytojai ir siūlo
mieji turi būti susimokėję 
solidarumo mokestį. Zp.

• Hamiltono Pensininką 
Klubas turi savo "Dainos" 
vienetą, kuris pasibaigus 
atostogoms, renkasi naujo 
repertuaro repeticijoms.

Vieninteli* lietuvių bankelis Kanadoje

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%
ka'id.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. % 
RRSPIrRRIFIm........... 9.5 %
RRSPInd. 3m................ 10 % 

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

1988. IX. 15

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:

K 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-

Jos vyksta "Rambyne" ant
radieniais, 10 vai.r. Kvie
čia visus įsijungti į šį dai
nos mylėtoją vienetą.

• VILNIAUS Šaulią Rink
tinės moterą rengtos gegu
žinės loterijos laimingi 
bilietai dar neatsiimti: 
nr. 195400 oranžinis, 390956 
žalias, 391296 mėlynas 
ir 0258483 baltas. Atsiimti 
galima sekmadieniais Jauni
mo Centro knygyne pas 
A.Petkevičią.

• AUKSINĘ VEDYBŲ SU
KAKTĮ atšventė Jurgis 
ir Amilija Palme.- 
r i a i Jaunimo Centro 
salėje atšventė savo 50- 
ties metą vedybinio gyve
nimo sukaktį. Svečią buvo 
atvykę iš įvairią vietovią, 
gautas Popiežiaus palaimi
nimas, sveikinimai ir iš 
federalinės bei provincinės 
valdžios.

IMAME UŽ:
asmenines paskolas.... 12.5%
neklln. turto pask. 1 m. 10.75% 
neklln. 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.

Vancouver
ŠIRDŽIŲ KARALIENE

Vancouver'io, B.C.laik
raštis "The Province" š.m. 
rugpjūčio mėn. 14 d. laidoje 
atspausdino platesnį apra
šymą "Queen of Hearts" 
pavadinimu apie pasižymė
jusios lietuvaitės dr.VIRGI- 
NIJOS GUDAITĖS ypatin
gus sugebėjimus širdies 
chirurgijoje, o taip pat 
plaučią, kepeną ir inkstą.

Skelbiama, kad gabioji 
chirurgė atliks pirmąją 
Britą Kolumbijos provinci
jos istorijoje širdies perso
dinimo operaciją. Kai ši 
profesija yra dominuojama 
vyresnio amžiaus vyrą chi
rurgą, šios jaunos, 35 m. 
amžiaus moters svajonė 
išsipildys.

"Aš buvau paauglė, 
kuomet iš viso pirmą kartą 
buvo atlikta^ širdies perso
dinimas",- pasisakė ji mini
mo laikraščio reporteriui 
lan Austin'ui. "Aš tada 
pagalvojau, kad tai aš irgi 
norėčiau padaryti".

l.Austin'as rašo, kad 
dr.Virginija Gudaitė tik 
ką sugrįžo iš 18 mėnesią 
atliktos praktikos Kalifor
nijoje, Stanford'o Universi
tete. Ten ji mokėsi širdies 
persodinimo technikos pas 
pionierią chirurgą dr. Nor
man Shumway. "Aš buvau 
persodinimo skyriaus direk
tore 6 mėnesią laikotarpiui; 
atlikau apie 25-30 operaci

Winnipeg
PAGERBDAMI MIRUSĮJĮ, AUKOJO KANADOS LIETUVIŲ 
FONDUI

Mirus a.a. ALBERTUI NOLIUI - Lietuvos savano
riui - kūrėjui, kuris kovojo prieš visus Lietuvą puolusius 
"kaimynus": lenkus, bermontininkus, santarvininkus bei
rusus ir vokiečius, Jo atminimui Jį gerbiantys artimie
ji draugai bei giminės aukojo Kanados Lietuvią Fondui: 
po $20,- Vincas ir Elena Januškos, E.ir K. Kalasauskai, 
Antanas ir Jane Kuncaičiai, Valentinas ir Aldona Rut
kauskai; $15,- Vytas ir Jadvyga Kriščiūnai; po $10,- 
E.ir G. Fedaras, V.ir G.Jančiukas, A.& A.Balčiūnas, P.O. 
& N.Žimanskis, Vanda Jungelevičius, Mykolas ir Marija 
Januškos; $6,- Barkauskas Otto; po $5,- Marta Bagdo
nas, V.Mockus, Ona Demereckienė, Ona Mikalauskienė, 
J.& T.Timmerman; $3,- Stonkus Dana; $1,- Vytas Gali- 
naitis.

Nuoširdžiai užjaučiama pasilikusią šeimą bei arti
muosius ir dėkojame visiems, aukojusiems šviesiam sa - 
vanorio atminimui. K.L.F.

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

montreal š.m. tautos šventės minėjime:

Abi 

nuotraukos

A. Kalvaičio,

Juozas SIAUČIULIS taria žodi.V

Muz. Aleksandras STANKEVIČIUS ir Montrealio Vyrų Oktetas atlieka menine minėjimo dalj.

ją. Buvau atsakinga už 
prieš ir po operacinę prie
žiūrą."

Dabar dr.Gudaitė savo 
svarbią patirtį suteiks Van
couver'io General Hospital 
ligoninei, kur suplanuota 
3į mil.dolerią kainuojanti 
multi-organą persodinimo 
programa.

"Ji yra labai pajėgi 
specialistė, turinti išskirti
ną patyrimą širdies-plaučių 
operacijose", - sako dr. 
Paul Keown, B.C.Transplan 
Society direktorius.

Reporteriui dr. Gudaitė 
pareiškė, kad: "Labai svar
bus yra grupės darbas. 
Čia reikia chirurgą, slaugių^ 

gydytoją ir imunologą. 
Neįmanoma vienam tokias 
operacijas atlikti. Svarbiau
si asmenys yra tie, kurią 
organai panaudojami. Be 
ją mes nieko nepadarytume.

Ji taip pat pateisina 
tokio persodinimo centro 
įrengimą išlaidas, nes jau 
apie 40 Britą Kolumbijos 
pacientą buvo operuojami 
kitur ir tam pinigai jau 
buvo išleidžiami. Praeitais 
metais B.C.Sveikatos Mi
nisterija jau yra sumokėju
si 5 mil.dolerią už organą 
persodinimus, . atliktus 
kitur. Nepaprastai svarbu, 
sako daktarė Gudaitė, kad 
pacientai būtą familiarinėje 
aplinkoje ir Šalia savo šei

GUY W 
RICHARD
ROOFER COU VREUR

7725 George LaSalle

mą, nes tai paspartina 
ją gijimą- Malonu, kad 
ji pasisakė korespondentui, 
jog ji su dideliu entuziaz
mu panaudos savo patyri
mus čia, Kanadoje.

Laikraštis taip pat pažy
mi, kad ji yra gimusi Mont- 
realyje, išvardina jos visas 
studijas ir sako, kad labai 
mėgsta pacientus ir Stan
ley Parką.

Ji yra montrealiečią, 
imigrantą po II-jo Pasauli
nio karo Aldonos ir Jurgio 
Gudą duktė.

Ja didžiuojasi ne tik 
tėvai, bet ir visi lietuviai,

b.
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• KAMINSKIENĖ Teodora, 
mirus Jinai Kličienei, pa
aukojo Jos atminimui $25,-
Montrealio MNP Seselėms.

• Patikslinama:
MNP Seselėms aukojusių 
surašė turėjo būti įrašyta 
vietoje R.A.Lapinai - Ri
mas ir Roma Lapinai.

Seselės nuoširdžiai dė - 
koja visiems aukojusiems.

Seselė PALMIRA

"RŪTOS" KLUBAS
IŠLEIDO SESELĘ PALMIRA

Montrealio Auksinio Am
žiaus Klubas RŪTA išleido 
darbščiųjų ir veikliųjų 
Montrealio Seselių Namų 
Vyresniųjų Seselę Palmirų, 
kuri taip_ pat 6 metus iš
buvo RŪTOS Klubo II-ja 
vicepirmininke, bei Seselę 
Terėsinų į Torontu.

Š.m. rugpjūčio mėn. 31 
d. į Klubo patalpas susirin
ko 72 klubo nariai su sve
čiais į Seselių išleistuves. 
Kadangi Seselė Palmira 
šalia kitų darbų buvo ir 
Kantatos sumanytoja ir 
todėl buvo įkurta Kantatai 
ruošti komisija, tad į iš
leistuves buvo pakviesti 
ir šios komisijos nariai. 
Kaip visi žinome, Kantata 
pavyko labai gerai.

Išleistuvių pobūvį atida
rė RŪTOS Klubo p-kas 
Bronius Staškevičius. Klubo 
vardu atsisveikinimo žodį 
tarė Klubo v-bos narys 
Julius Jurėnas, dėkodamas 
Seselei Palmirai už visus 
jos nuveiktus darbus, o 
ji atliko jų daug.

Šv.Kazimiero Parapijos 
kleb. ir Kantatos komisijos 
p-kas kun.Stasys Šileika 
apibūdino Seselės Palmiros 
įdėtų darbų dėl Kantatos 
ir įteikė komisijos dovanų, 
taip dovanų iš Šv. Kazi
miero parapijos.

Aušros Vartų Parapijos 
kleb.kun. Juozas Aranaus- 
kas kalbėjo apie Seselės 
Palmiros atliktus darbus 
AV parapijai bei parapijie
čiams ir įteikė dovanų 
nuo AV parapijos.

Albinas Blauzdžiūnas, 
Kantatos Rengimo K-jos 
narys, kuriam teko daug 
dirbti su Sesele Palmira, 
apibūdino jos darbštumų.

RŪTOS Klubo p-kas 
perskaitė Montrealio Apylin
kės Bendruomenės pirm. 
Arūno Staškevičiaus atsiųs
tų atsisveikinimo raštų, 
dėkodamas jai už atliktų 
gražių veiklų lietuvybei.

Atėjo eilė Seselei Pal
mirai. Savo atsisveikinimo 
kalboje ji mumis nenusi- 
skundė. Sakė, kad dirbusi, 
kų turėjusi atlikti, dirbsian
ti ir būdama kitoje vietoje^, 
bet gal lengviau. Visi jai 
nuoširdžiai plojo, jai to 
linkėdami.

RŪTOS Klubo p-kas 
paprašė naujai atvykusių 
Seselę Paulę palaimin
ti stalus. Ji palaimino, 
sukalbėdama atitinkamų 
maldų. Po to vyko kuklios 
vaišės - sumuštiniai, kavu
tė ir pyragai. Rūtietis

• Šv. ONOS DRAUGIJA 
ruošia PIETUS, kurie skiria
mi paremti Montrealio 
MNP Seselėms, spalio mėn. 
2 dienų, 12 vai. AV Para
pijos salėje.

Visi maloniai kviečiami.
Valdyba

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Šių metų Tautos Šven
tės - RUGSĖJO 8-SIOS- 
minėjimas buvo tradiciniai 

suorganizuotas Montrealio 
Lietuvos Karaliaus Mindau
go šaulių Kuopos. Jos pir
mininkas Augustinas Mylė, 
pakvietęs gausius susirinku
sius pagerbti sustojimu 
įnešamas vėliavas, po Kana
dos Himno ir tylos minutės, 
gerbiant žuvusius ir kentė
jusius už Lietuvos laisvę, 
pakvietė Juozų Šiaučiulį 
tarti žodį.

Prelegentas trumpai 
ir kondensuotai priminęs 
pagrindinius įvykius, vedu
sius prie Tautos Šventės 
paskelbimo 1930 m.nepri
klausomoje Lietuvoje, pa
brėžė, kad " Vytauto Di
džiojo darbai ir žygiai iš 
visų didžiųjų Lietuvos kuni
gaikščių susilaukė didžiau
sio dėmesio 14-15 šimtme
tyje, neįkainojamos reikš
mės turi ir šiandienų.... 
Vytautas Didysis Žalgirio 
mūšyje galutinai pašalino 
Kryžiuočių Ordino pavojų 
Lietuvai (Melno Taikos 
sutartimi) jis nustatė Lie
tuvos vakarinę sienų. Jis

netaip jau lengvai iškovojo 
Lietuvai beveik prarastų 
savarankiškumų , žymiai 
atitaisydamas jos nenaudai 
anksčiau surašytas Kriavo 
ir Horodlės sutartis. "

Vytautas Didysis laimėjo 
pripažinimų ir karaliaus 
karūnų.(Kažin kodėl mes 
jį vis tebevadinam Didžiuo
ju Kunigaikščiu, nors jis 
oficialiai turi būti vadina
mas karaliumi, kaip kitos 
ano meto valstybės savo 
raštuose jį vadino. Nors 
karūna jo galvos nepalietė, 
ji jam buvo suteikta.Red.).

Tai darė įspūdžio ir vėles
nėms kartoms.

"Lietuvos bajorai, gin
dami Lietuvos teises, daž
nai pabrėždavo savo tėvų 
ir prosenelių gautų bajorys
tę iš Vytauto laikų, pabrėž
dami ir visas Vytauto pa
stangas eiti nuo lenkų ne
priklausomu keliu. Tai dar 
labiau išryškino atskirų 
ir atsinaujinusių lietuvių 
tautinę sųmonę.
... Simanas Daukantas buvo 
bene pirmasis lietuvis rašy
tojas, kuris, keldamas Vy
tauto žygius, pabrėžė skir
tingų lietuvių tautos kelių 
nuo lenkų. Manau, tas pat 
galioja ir dabar, siekian
tiems Lietuvos valstybinio 
suvereniteto. Negalime 
užmiršti savo tautos di
džiosios istorijos, jos kal
bos, papročių, kultūros, 
rašto ir lietuvio vardo".

Meninėje dalyje muz.
Aleksandrui Stankevičiui 
akomponuojant, Montrealio 
Vyrų Oktetas (šį kartų 
7 jų) nuotaikingai padaina
vo keletu dainų su priedu.

Mylė nuoširdžiai padėkojo 
visiems, taip pat AV kle -

bonui kun.J.Aranauskui,SJ,už 
pamaldose pritaikytų šiai 
dienai pamokslų, ir pakvie
tė prie St. ir J. Rimeikių 
paruoštų gausių užkandžių 
bei kavos su pyragais.

Svečių buvo ne tik iš 
arti, bet ir iš toli, net 
ir už Atlanto, iš Lietuvos. 
Jiems visiems buvo nuošir
džiai paplota.

/Ta proga norisi priminti, 
kad mūsų pianinas būtinai 
reikalingas patvarkymo.Per 
visų laikų,kol ji stovi mū
sų parapijos salėje, nebuvo 
vo išvalytas ir suderintas( 
ir iki dabar neblogai atlai- ’ 
kė./. Dal.

• Montrealio Mergaičių Cho
ras PAVASARIS pradėjo 
repetuoti ir giedoti 10 
vai. mišiose AV Parapijos 
bažnyčioje.

Šį rudenį ruošiasi išleis
ti savo pirmųjų plokštelę. 
Tikisi, kad montrealiečiai, 
kaip visada, parems ir 
šį jų užmojį.

PAVASARIS yra pakvies
tas atlikti ' programų per 
AV Parapijos ruošiamus 
metinius pietus lapkričio 
mėn. 6 d.

PAVASARIS išvyksta 
koncertui į New Yorko 
Kultūros Židinį spalio men. 
1 dienų.

• ALGIRDAS ir ZINA BA- 
RILAI iš Australijos, Mel
bourne miesto, lankėsi 
Montrealyje bičiulio J.
L i n g a i č i o šeimo
je. Buvo užsukę ir į "NL" 
redakcijų, domėjosi laikraš
čio leidimu.

w®4»GL> wOoSX’ '**’*m^

HONEY FOR SALE ! c
| Direct from the beekeeper. $1.20 per pound.
| Delivery could be arranged too!. Please call: |
| Tel.: 627-1328 f

«xs>wsf. "xswer.

tLECTMCttN< CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

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

PASTATŲ KANALIZACIJOS VALYMO SPECIALISTAS (CMG) 

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING)TVARKYMO 

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

UTAS MONTREALIO LIETUVIU
KREDITO UNIJA

1475 DE SEVE $T, MONTREAL QUE H4E 2A8 Tel: 744-5827; 744-5530 

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

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI 
AKTYVAI VIRŠ $25,000,000 REZERVAS VIRŠ $ lr000,00Q_

CERTIFIKATUS ... 10 %-
TERM. INDĖLIUS: 

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

IMA
NEKILN. TURTO nuo 11)4% ASMENINĖS nuo 12%

MOKA UZ:
TAUPYMO - specialios 5)4% 
TAUPYMO - su gyv. dr. 5%% 
T AUPYMO- Jtasdieninės.. 5 % 
EINAMOS................ m... 4)4%.
RRSP ir R R IF term.......... 934%
RRSP ir RRIF taup........... 6)4%

UŽ:

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA “LITE

KASOS VALANDOS

Pirm. Antr. TreE< 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

1475 De Seve

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 KOSCHS
Specialybe - “BROCHETTERIE" -

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

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

Member D. N BALTRUKONIS

IMMEUBLES - CLASSIC INC.

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS
_ U I « PATARNAVIMAS - PIRKIMAS - PARDAVIMASFoto M.L.5. j.*, T(j|on w R.U

SI ST EMA T#|; 273_9181................................ 737-0844

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS T“ J";
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ * GYVYBĖ

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

Dr. PHILIP STULGINSKĮ
D.D.S.

DANTŲ GYDYTOJ AS-CHIRURGAS 
8606 Control e, kampas 45-th Avė., 
Suite 209, Que., H8P 1N5

Tel.: 364-4658

• GM«MxeBbcuHs
• GMmuj ,u
• PatneCet*

(Ponchkl)

WAWEL
LENKŲ CUKRAINĖ

• įvairūs pyragaičiai
• Spurgo*
• Sautolnlal
• Aguonlnlai ir kitokia 

pyragai

ISS4. Oatario E.. Mtl 524-3348

Dr. JONAS M A LĮSK A
Tek: 866-8235

Dr. MICHEL HUYNH
Tel.: 866-9297

D. D. S.
DANTŲ GYDYTOJAI-CHIRURGAI 
1440 St. Catherine St. W. Suite 600 
Montreal, P.d 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. des Laurentides 
Pont Vi ou, 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 Rfig'd
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

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

ALBERTAS NORKEL1ŪNAS . 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 remodeliuoju 
Siuvu ir parduodu.

1449 rue St. Alexandre, Telefonai:
Montreal, P^Q? H3A 2G6 844-7303 ir 288-9646DR. A. S. POPIERAITIS

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

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

Tel.:i 931-4024

TEL: (514)767-4690

VINCAS PIEČAUIS
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 psl.

TONY
PHOTOI I MARIAGE - WEDDINGS 

 

® T U D i O V 5220 Queen Mary Rd. Suite 8 
TONY LAURINAITIS

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

PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMINI JAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINI JUM, PLIENU, PLASTINE 

k MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
) SAVININKAS: John OSKOWICZ

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

Ito <■ K i t—1B»mie m
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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