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PALESTINIEČIAI PASKELBĖ 
SAVO NEPRIKLAUSOMĄ 
VALSTYBĘ

Š.m. lapkričio 15 d. PLO 
(Palestinos išlaisvinimo 
Organizacijos) pirmininkas 
Yasser Arafat'as, Palesti
nos Tautinės tarybos suva
žiavime Alžyre iškilmingai 
paskelbė įkūrimą nepri
klausomos Palestinos vals
tybės: "Dievo ir žmonių 
vardu, palestiniečių arabų 
vardu__ skelbiu Palestinos
valstybės įkūrimą Palesti- 
nos _ tautoje su sostine 
šventojoje Jeruzalėje". 
Toji valstybė apimtų visą 
Jordano upės vakarinį 
krantą ir Gazos rėžį, kurie 
šiuo metu yra Izraelio oku 
puoti, o taip pat ir arabiš
kąją Jeruzalės miesto 
dalį, kuri šiuo metu yra 
Izraelio oficialiai įjungta 
Izraelio valstybėn.

Taryba priėmė balsų 
dauguma JT rezoliuciją 
242, kuri pripažįsta suve
renitetą visoms Vidurinių 
Rytų valstybėms, taigi ir 
Izraeliui. Iki šiol PLO 
Izraelio nepripažino ir 
buvo pasiryžusi jį likvi
duoti.

Izraelio vyriausybė į Pa
lestinos nepriklausomybės 
paskelbimą reagavo neigia
mai: visose okupuotose 
arabų srityse paskelbė 
apsiausties stovį ir bet 
kokį arabų palestiniečių 
bandymą suorganizuoti 
džiaugsmo manifestaciją 
tuojau išsklaido. Arabams 
neleidžiama net išeiti į 
gatves. Nežiūrint to, ara
bai demonstruoja ir yra 
jau vėl sužeistų ir užmuš
tų. Arabų duomenimis, 
Izraelio kareiviai ir polici
ja yra nuo praeitų metų 
gruodžio nušovusi virš 500 
arabų. Žydų žuvo 10.

Iš Izraelio pranešama, 
kad Shamir' as bandys suda
ryti vyriausybę, pasikvies
damas talkon dvi žydų 
ortodoksų partijas. Už 
talką Shamir'o Likud turės 
padaryti nuolaidų rabinams 
duoti svarbius ministerių 
postus ir leisti ortodok
sams rabinams nustatyti, 
kas yra laikomas žydu. Šie 
nepripažįsta žydu nė vieno 
kuris nėra jų rabinų priim
tas žydų tikėjiman. Tokiu 
būdu virš 89% Amerikos 
žydų, anot ortodoksų, nėra 
tikri žydai, nes priimti ti
kėjiman įvairių reformuotų 
ir konservatyvių rabinų. 
Shamir'as bandė padėtį 
gelbėti, pakviesdamas vy- 
riausybėn kelis darbiečių 
partijos narius, bet šie tą 
pasiūlymą atmetė. Izraelio 
spauda tvirtina, kad šioji 
vyriausybė ilgai neišsilai
kysianti valdžioje, nes apie 
70% Izraelio piliečių neno
ri kraštutinių rabinų kiši
mosi valdžion ir dar dides
nis nuošimtis JaV žydų.

KREMLIAUS PASIUNTINIAI 
PABALTIJIN

Reuterio žinių agentūra 
praneša, kad po masinių 
protesto demonstracijų Pa
baltijy, Kremlius pasiuntė 
tris politbiuro narius pri
minti, kas yra tikrasai 
Sovietų Sąjungos ponas. 
Estijoje draugas Viktor 
Čebrikov' as pasakė Tallin- 
nb gyventojams estams: 
"Jūs galite atsiekti suve
renumą, bet jūs prarasite 
visa kita. Jūs galite pasiek
ti savitvarką, bet jūs gali 
te prarasti visa kita". Vie
nas Estijos Liaudies fronto 
narys reporteriui paaiški
no: "Jis nepasakė ką reiškia 
"prarasite visa kita", bet 
mes labai gerai nujaučia
me ką prarasime.

į Vilnių atvykęs draugas 
NikoIKė bljuiikov as buvo' 
sutiktas triukšmingos mi
nios žmonių, stovėjusių 
šaligatviuose su nepalan
kiais plakatais. Lygiai 
nepalankiai latviai sutiko 
trečiąjį draugą Vadim'ą 
Medvedev' ą.

Čebrikov'as, buvęs KGB 
saugumo policijos viršinin
kas, š.m. rugsėjo 30 d. 
tapo naujai įsteigtos įsta
tymų priežiūros komisijos 
pirmininku. Medvedev as 
š.m. rugsėjo 30 d. priim
tas Politbiuran, buvo paskir
tas galingos ideologijos ko
misijos pirmininku, o Sljun- 
kov'as pirmininkauja socio- 
ekonominių reikalų komisi
jai.

Neabejotinai, Kremliaus 
pasiuntiniai atvyko, kad su
drausmintų netvarkingus 
pabaltiečius ir primintų 
kaip žengti koja į 
koją su "didžiuoju broliu". 
Tikėkimės, kad Pabaltijo 
neištiks toks pat likimas 
kaip "Prahos pavasario".

DUBCEK’AS ITALIJOJE
"Prahos pavasario" ir "so

cializmo su žmogišku vei
du" pradininkas Čekoslo
vakijoje, Aleksandras Dub- 
ček'as pirmą kartą po 19 
metų buvo išleistas užsie
nin, nes Bolonijos universi
tetas jam suteikė politinių 
mokslų garbės daktaro 
laipsnį. 1969 metais jis 
buvo trumpam paskirtas 
ambasadorium Turkijoje, 
kai sovietų tankai sutriuš
kino jo reformas ir jis 
buvo atleistas iš komunistų 
partijos vado pareigų. 
Netrukus atšauktas iš 
Turkijos, jis buvo visą 
laiką režimo nemalonėj.

Viešėdamas Italijoje 
Dubček'as labai atsargiai 
priminė savo reformų 
nesėkmę ir kaip po jų 
panaikinimo Čekoslovaki
joje nuolat ir nuolat pras
tėjo ekonominė būklė ir 
kraštą slėgė stagnacija bei 
moralinė tuštuma. Jis 
pasisakė už Gorbačiov' o re
formas, tvirtindamas, jog

* Tokia nuotrauka ir tekstas buvo atspausdinti Mont- 
realio "Journal de Montreal" dienraštyje, š.m.lapkričio 
mėn. 14 d. laidoje.

Rašoma: "Bado streikuotojas Petras Zizikas (t.y.Cidzi
kas. Red.) vakar sulaukė savo draugo talkos. Abu ilgai 
meldėsi Vilniuje, Sovietų Sąjungoje. Cidzikas visiškai 
atsisakė valgio, protestuodamas dėl 6 lietuvių įkalinimo 
po socialinių judėjimų, kurie dabar užtvindė paskutiniu 
metu Pabaltijo kraštus. Sovietų vyriausybė dar vis nesu
tinka paleisti šešių suimtųjų, kai politinis neramumas 
vėl pasireiškė paskutinėmis dienomis."

Reikia nusiųsti laiškų, padėkojant už žinių ir nuot
raukos paskelbimą ir patikslinant, kad demonstracijos 
buvo taikingos ir visai skirtingos nuo visų kitur pasauly
je vykstančių demonstracijų; kad vadinami "neramumai" 
buvo valdžios išprovokuoti ir suimtieji yra nelegaliai 
laikomi kalėjime.Taip pat, kad Vilnius randasi "Lithuania 
SSR" valstybėje, kuri buvo nepriklausoma, vėliau okupuota

jei Gorbačiov' as neįsteng
siąs pakeitimų įgyvendinti, 
tai niekas kitas to tikrai 
negalės įvykdyti. Dubček'as 
pastebėjo savo kalboje, 
apibūdindamas reformas, 
kurių siekė prieš 20 metų: 
"Mes norėjome labai aiš
kiai išreikšti santykį tarp 
žmogiškųjų vertybių ir 
socializmo siekių. Mes 
stengėmės savo programoje 
sujungti socializmą su 
demokratija".

Tuo tarpu Prahoje poli
cija neseniai išvaikė susi
rinkimą, kuriame dalyvavo 
žymūs vakariečių akademi
kai, rašytojai ir žmogaus 
teisių aktyvistai. To susi
rinkimo pirmininkas, žino
mas čekų rašytojas ir disi
dentas Vaclav Havel buvo 
policijos suimtas. Jis yra 
chartos 77 (Charter 77) 
steigėjas. Toji aktyvistų 
grupė, nuolat policijos 
persekiojama, sekė ir re
gistravo Helsinkio 1975 
metų Žmogaus Teisių nuta
rimų nepaisymo ir laužymo 
atvejus. 17 atvykusių užsie
niečių bandė susirinkimą 
tęsti kitoje vietoje, bet 
policijai suėmus visus 20 
čekoslovakų disidentus, su
sirinkimas iširo. Vakarie
čiai apie įvykius pranešė 
8-nių kraštų ambasado
riams ir keliolikai Europos 

ir kitų kraštų vyresniųjų 
diplomatų, jų tarpe JAV, 
Kanados, Britanijos ir 
eilei Vakarų Europos vals
tybių.

VENGRIJOJE BUS LEISTA 
DAUGIAU PARTIJŲ

Komunistinės Vengrijos 
teisingumo ministerijos pra
neša š.m. lapkričio mėn. 
10 d. kad vengrai turės 
teisę steigti daugiau parti
jų. Nuo 1948 metų Veng
rijoje veikė tiktai viena ko
munistų partija, pasivadinu
si Vengrijos Socialistų 
Darbininkų partija. Apie 
šias reformas daugiau su
žinos vengrai ir pasaulis, 
kai 1990 metais bus pa
skelbta naujoji Vengrijos 
konstitucija. Po šių metų 
gegužės atlydžio Vengri
joje atsirado nemažas 
skaičius įvairių grupių ir 
organizacijų. Ar jos visos 
bus pripažintos, parodys 
tiktai dar gerokai tolima 
ateitis.

GORBAČIOV AS 
PASIMATYS SU REAGAN 
IR BUSH

AP žinių agentūra prane 
ša, kad dar šių metų gruo 
džio mėnesį Gorbačiov'as 
atvyks į JAV ir pasimatys 
su prezidentu Reagan' u ir 
naujai išrinktuoju JAV 

prezidentu George Bush' u. 
Bus tariamasi ir apie Afga 
nistaną, iš kurio sovietų 
daliniai ėmė lėčiau trauk
tis, nors Kremlius tebe
tvirtina, kad kitų me
tų vasario 15 d. visi sovie
tų okupaciniai daliniai 
būsią palikę Afganistaną.

BUSH JAU PASKYRĖ 
NAUJĄ VALSTYBĖS 
SEKRETORIŲ

G. Bush Valstybės sekre
toriumi paskyrė savo rinki
minio vajaus vedėją James 
Baker. Tas postas yra 
tolygus užsienio reikalų 
ministerio vietai, taigi, 
pats svarbiausias kabinete.

Naujasis Valstybės Sekre
torius pareigas perims iš 
dabartinio Valstybės Sekre
toriaus G. Shulz'o, kai G. 
Bush bus prisaikdintas JAV 
prezidentu

Taip pat paskelbta, 
kad Nicolas Brady pasilie
ka iždo sekretoriumi ir 
bus vyriausias atstovas 
ekonominiais reikalais. Gu
bernatorius John Suminu iš 
New Hampshire paskirtas 
Baltųjų Rūmų tarnautojų 
viršininku.

KINIJOS IR SOVIETŲ 
SĄJUNGOS VADAI 
RUOŠIASI SUARTĖTI

Po 28 metus trukusių ne
sutarimų, ateinančių metų 
pradžioje kinijos Užsienių 
reikalų ministeris Qian 
Qichen atvyks į Maskvą 
susitikti su Genady Gerasi
mov' u, Sovietų Sąjungos 
Užsienio reikalų ministeri
jos atstovu. Po to Edward 
Sheverdnadze vyks į Bei
jing, Kiniją, išbaigti pa
ruošimų susitikimams ir 
konfliktų pašalinimui ilgai 
trukusių ginčų dėl rube- 
žiaus. Per tris dešimtme
čius periodiškai vyko pasie 
nyje konfliktai.

Šiokius tokius diplomati
nius ryšius buvo atstatęs 
buvęs JAV prezidentas 
Richard Nixon'as 1979 me
tų pradžioje.

AIR CANADA AKCIJOS 
KRINTA

Mulroney ir konservato
rių ištrimituotas AIR CA
NADA pusiau suprivatini- 
mas ir akcijų pardavimas 
plačiajai visuomenei vis 
labiau kvepia nepasisekimu. 
AIR CANADA . akcijos 
buvo išparduotos po 8 do
lerius kiekviena. Kelias sa 
vaites jų kaina kilo iki 8 
dol. 75 centų, bet pradė
jus Mulroney žvaigždei 
blėsti, jų kaina ėmė smuk
ti ir dabar viena akcija 
tėra verta ne daugiau 7- 
nių dolerių. Biržų makle
riai pranašauja, kad AIR 
CANADA akcija galinti 
nusmukti iki 6 dol. vertės. 
AIR CANADA tačiau pini
gus susirinko ir galės pirk
ti naujus lėktuvus. Biržos 
makleriai pasiėmė savo 
nuošimčius. Tiktai eilinis 
kanadietis liko su mažiau 
vertu popierėliu rankoje: 
jis vienintelis nukentėjo.

Ar ne keista, kad AIR 
CANADA, kuri priklausė 
valtybei (taigi, mums vi
siems) kažkodėl turėjo 

būti dar kartą parduota 
mums (dėkui Dievui, kol 
kas tik pusė jos), nes taip 
piršo privatinės nuosavybės 
apaštalai - konservatoriai.

KANADOS RINKIMAI JAU 
ČIA PAT

Lapkričio 21 d. bus 
aišku, kas laimėjo Kanados 
parlamento rinkimus. Kana
dos federalinių rinkimų 
vajus yra kur kas rimtes
nis už neseniai įvykusių 
JAV prezidentinių rinkimų, 
nes šie rinkimai tikrai yra 
referendumas: žmonės
turės aiškiai pasisakyti ar 
pritaria, ar nepritaria kon
servatorių pasirašytam 
laisvos prekybos sandėriui 
su^ JAV. Liberalai ir NDP 
aiškiai pasisako prieš, 
konservatoriai - už. Mul
roney tvirtina įgyvendin
siąs šią sutartį net ir tuo 
atveju, jeigu jo partija 
įstengtų sudaryti mažumos 
vyriausybę. Toks teigimas 
tiktai rodo, kaip fanatiš - 
kai tos sutarties siekia 
konservatoriai ir juos besą
lyginiai žodžiu ir pinigais 
remiantys įvairūs tarptau
tiniai ir amerikiečiai biz
nieriai, kuriems ta sutar
tis kvepia papildomais 
milijonais.

Kokia nauda bus iš to 
visos Kandados didžiulei 
daugumai piliečių, gobšumo 
ekonominės sistemos atsto
vams nerūpi. Paskutinėmis 
dienomis jie net atvirai 
pradėjo kanadiečius gąsdin
ti ir jiems grasinti JAV 
kerštu, jei toji sutartis 
būtų atmesta. Tačiau nė 
vienas jų, įskaitant ir di- 
džiaburnį Simon'ą Reis- 
man'ą, kuris yra šios su
tarties pagrindinis autorius, 
neatsakė vieno paprasto 
klausimo: kodėl šion sutar- 
tin nėra įrašyta juo
du ant balto, kad JAV 
bendrovės nereikalaus arba 
neprivers Kanados bendro
vių keisti arba panaikinti 
pensijų fondų, nedarbo ir 
sveikatos išmokų ir visų 
kitų valstybės paramų 
kultūrininkams bei ūkinin
kams ir darbininkams? Juk 
visa eilė JAV pietinių 
valstijų ne tiktai jokių 
paramų neduoda, bet netu
ri nė nustatytos mažiau
sios atlyginimo ribos. To
dėl ten yra virš 37 mili
jonų žmonių be jokio svei
katos draudimo ir uždirba 
tik apie 70 centų į valan
dą. Sunku patikėti, kad biz
nieriai nepanorės iš Kana
dos įmonių^ laisvos preky
bos konkurencijai įsivieš
patavus, jas perkelti į 
anas pietines JAV valstijas, 
kur galima savavaliauti ir 
semti pinigą be jokios vals
tybės kontrolės.

Šiuo metu viešosios 
nuomonės įstaigos pranašau
ja, kad Liberalai ir Pro
gresyvieji Konservatoriai 
gausią po apylygį skaičių 
tarp 35 ir 37%, o NDP 
šiek tiek virš 20%. Jeigu 
tie daviniai ir vėl nepasi
keis - galima tikėtis Kon
servatorių arba Liberalų 
vyriausybės, kurios likimą 
tikriausiai nulemtų NDP 
laikysena.

v



AR IŠKILS PANEVĖŽYJE 
STAGNACIJOS 
MONUMENTAS? 

Panevėžyje planuojama 
statyti figūrinė kompozici
ja "Penkmečio kūrėjai". 
Prieš dešimtį metų vilnie
tis skulptorius A. Dimžlys 
Panevėžio miesto vykdo
mojo komiteto užsakymu, 
sukūrė šią skulptūrą. 

Dabar statinio reikalin
gumą aktyviai aptarinėja 
panevėžiečiai, nes ne vie
nam kelia abejonių pati 
kūrinio idėja, jos plastinė, 
o ypač architektūrinė 
išraiška (vien postamentui 
turėtų 
beveik 
mečio 
apie 880 kv. metrų), pasta
tymo vieta - naujasis 
miesto parkas. 

Nereikia užmiršti, kad 
šis "architektūrinis monst
ras" miestui kainuos apie 

ŝeė 

_,       _  _  _  _  _  _ ______  _  _  _ milijono labiau praverstų
_ dispanserinei arba staciona

rinei onkologinei Panevėžio 
miesto ir rajono gyventojų 
medicininei 
neatidėliotinų valymo jė
gainių (orui, vandenynui) 
statybai. 

Monumentalūs kūriniai 
tai, ką patikrino 

Panevėžiečiai 
"Ką bendra būsi-
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PASKUTINEMIS ŽINIOMIS, Kun. Sigitas TAMKEVIČIUS 
yra laisvas Vilniuje, o VIKTORAS PETKUS, BALYS GA
JAUSKAS ir GINTAUTAS IEŠMANTAS YRA LAISVI IR 
PAKELIUI Į VILNIŲ. -- -------------------------------------------------

Reikia tikėtis, kad jiems nebus uždėta dar viena 
bausmė - "siūlymas" neribotam laikui išvykti į užsienį, 
kaip kad buvo padaryta kai kuriems kitiems, paleistiems 
į "laisvę".

LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIO SUVAŽIAVIME:
/ Spausdiname ištraukas iš kalbos, kurią, pavyko užrašyti 
beklausant trumpų, bangų radiją vienam lietuviui verdu- 
nieciui. Red. /

PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KOLŪKIO 
PIRMININKO KALBA:

D. Velikonis, spalio 22 d., kalbėdamas susivieniji
mo kongreso metu pasakė:

"Kalbėti po Andriejaus Voznecensio iš tribūnos, 
po rašytojo Vyt. Petkevičiaus man, kolūkiečiui taip pat 
baisu, kaip prieš 40-tuosius metus vad. liaudies gynėjų 
priežiūroje mano senelis rašė pareiškimą į kolūkį...Pats 
švenčiausias lietuviui dalykas - šviežios duonos kepa
las. Šios duonos kepalas laimina Sąjūdį, jo dalyvius ir 
visą mūsų tautą, Stalino 

Pasaulinio masto 
jog žemės ūkis yra tas 
viskas ir visa. Kažkodėl 
laiko tos naštos. Kodėl 
mums trūksta maisto produktų? Sudarome įvairias prog
ramas, kurių neturi Mongolija 
nedavalgę.

aukas.
agrarininkas Čiahanov'as sakė, 
Atlantas, ant kurio pečių laikosi 
šitie galingi pečiai dabar neatm

inęs dešimtmečius šnekame, kad

ir dejuojame, kad esame

Yra šimtai klausimų ir 
Aš norėčiau Lietuvos žemdirbį 
riai vienam gyventojui gamina 112 kg.mėsos, Lietuvos 
valstietis- 142 kg. Aš norėčiau iš tos tribūnos kreiptis 
į mūsų planavimo organus ir pareikalauti susikūrusios 
Žemės Ūkio Sąjungos Grupės vardu, kad pirma pamaitin
kime savo tautę, o kas liks,- dar nemažai,- apie 20% 
parduosime tiems, kurie pirks iš mūsų šiuos produktus.

turbūt šimtai atsakymŲ. 
apginti . JAV-bią farme-

Ilgus dešimtmečius mus graudena, kad į Sąjunginį 
fondą reikia duoti daug, nes kai kuriose respublikose 
to maisto trūksta. Man, kaip kolūkiečiui (o kolūkietis 
visada yra žemesnio lygio) visiškai nesuprantama, kodėl 
kai kurios valstybės tuo laiku už mūsų respublikos Lietu
vos ribą,kaip ir teisybė sako, sunaikinusios žemės ūkį ir 
valstietį, nori kad dabar mes juos pamaitintumėm, būk 
tai ir mes dėl to kalti ? Čia Lietuvos kaltės aš jokios 
nematau. "Geležinė Lady" (t.y. M.Tatcher, kuri tuo metu 
lankėsi Sovietą Sąjungoje. Red.) šiandien nepriminė, jog 
mėsą mes parduodame žemiau, negu savikaina. Tuo pačiu 
skurdiname savo ekonomiką, būdami labai geros dūšios, 
arba tiksliau - saugodami savo kėdes. Ir kai kurie valdi
ninkai su kėde suaugo ir jas pajudinus, atrodo, kad jiems 
skauda.

Ketvirtadienį, kaip žinote, sutriušęs, apgedęs dide
lis sunkvežimis nusirito į pakalnę. Aš noriu valstietiškai 
pasakyti, kad aš nemačiau avarijos, kad sunkvežimis 
nusiristą, o priekabos liktą ant kelio ir važiuotą toliau. 
(Plojimai). Nebus atsinaujinimo, nebus ir tos lauktos atei
ties, jeigu ir tos priekabos nenueis nuo valdymo pulso.

Alytuj susirinkę žemdirbiai pareiškė jau nepasiti
kėjimo vienam ministrui, tai manau pirmoji, bet ne pas
kutinioji akcija. Aš noriu iš visos širdies pasakyti - mes 
pažįstame šimtus ir tūkstančius dorą žemdirbią, moksli
ninką, partinią darbuotoją - šviesią žmonią, kurie gali 
pakeisti tuos, kurie būtą patekę į "Sacharą" ten labai 
greitai atsirastą laikini sunkumai su smėliu.

...Per 20 metą žeminamas tą, kurie dabar griūna 
į griovį, aš negaliu ją gailėtis.

...Turiu čia 11 punktą, kuriuos norėtume pateikti 
Sąjūdžiui, Žemės UKio Sąjūdžio vardu, tačiau ta progra
ma dar nėra pilna. Jūs matot, kad ir programoj 456 
eilučią tarpe tik trys su puse skirtos valstietijai.(Matyt, 
turi galvoj Suvažiavimo programą). O čia bėdą ir proble
mą daug. Matyt mes, augindami duoną, judindami žemę, 
neturėjome laiko pažiūrėti į dangą - pasižvalgyti plačiau.

Taigi, kaimui reikia didelės pagalbos...Turi būti vienin
ga žemės ūkio šaka. Reikia jai mašiną. Ir aš netikiu, 
kaip ir mūsą kolūkiečiai netiki, kad mūsą industrializuota 
šalis tegali pagaminti tiktai nesandarius kombainus ir 
nesugeba pagaminti paprasčiausio plūgo, kuriuo galėtume 
motiną žemę arti ir ji galėtą gimdyti grąžą derlią.

Taigi, daug bėdą yra, bet matyti čia ne ta tribū
na. Mes ją panaudosim ir reikalausim - jau neprašysim, 
o reikalausim - ir iš kitą atsakingą žmonią.
2 psl.
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būti sunaudota 
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granito fondas

pagalbai ar

Vykdomojo 
pirmininku J. 

ir LKP miesto ko- 
sekretore N. Sta- 
buvo nuspręsta at-

iir, jei skulptūra bus priim
ta ir patvirtinta, su visuo
menės pagalba parinkti 
vietą .
GELBĖKIMĖS NUO 
PRIVILEGIJUOTOS 
MEDŽIOKLĖS

Ką noriu papasakoti, 
tik vienas deformuoto 
cializmo vaizdelis.

Dirbu respublikinio van
dens ūkio projektavimo 
instituto Šiaulių skyriuje. 
Šią vasarą Šiaulių rajone 
Ringuvos tarybiniame ūky
je teko tyrinėti melioruo
jamą plotą, giliai įsiterpu
sį į Gulbinų mišką, iš 
karto pribloškė žvėrių, 
ypač elnių, gausybė. Pava
sarį sužaliavo pasėliai, ir 
elnių kaimenės pasipylė į 
lauką. Po didesnio lietaus, 
dirvoms išmirkus, 300 ha 
pasėlių laukas buvo taip 
ištryptas, kad bepriminė 
diendaržį. Derlius sumažė
jo bemaž perpus. Neaišku 
kiek išsilaikys ir pats 
miškas. Slapesnėse vietose 
miško paklotė ir poipiškis 
ištryptas. Miškas intensy
viai kertamas, kirtavietės 
netvarkomos. Biržėse pilna 
nesudorotos ir smulKios bei 
stambios - medienos. O 
sandėliuose mediena kar
tais išguli keletą metų, 
kol galiausiai supūva. Miš
kų atsodinėti, 
gausybė žvėrių 
verta - irgi 
Miškininkai skundžiasi, kad 
trūksta darbo jėgos, bet 
patys priversti darbininkus 
nukreipti ne miško tvarky
mui, o medžioklės bokšte
lių statybai, iš kurių įvai
rūs ministerijų ir 
atsakingi darbuotojai tyko 
žvėries. Šitie medžiotojai, 
beje, jausdami savo valią 
ir galią, dažnai nesilaiko 
elementariausių medžioklės 
taisyklių, įvyksta įvairių 
nelaimingų atsitikimų. 
Neseniai Rokiškio rajone 
žuvo žmogus, įvykis tiria
mas. Nors kaltininkas 
buvęs ministras , įvykio 
nuslėpti nepavyko.

Kol nėra demokratijos,

įamžins 
istorija, 
klausia: 
masis kūrinys turi su Pane
vėžiu ar panevėžiečiais? 
Tokio didumo kūrinys turi 
įamžinti humanistinius 
žygdarbius. O šis statinys 
atspindi būdingiausius stag
nacijos meno bruožus: gi
gantomaniją, pompastiką, 
minties skurdumą, plakati- 
nes bei išpūstas tiesas. 
Penkmečio laimėjimai ne 
itin dideli, kad jų atmini
mui statytume paminklus".

Dabar šis tvarinys jau 
pradėtas lieti Tallinne. Pa
nevėžiečiai advokatai A. 
Laučius, J. Juodėnas, V. 
Kryževičius, V. Norkus, L. 
Svidrienė siūlo nedelsiant 
sustabdyti šio statinio 
liejimą. kol medžioklė yra vįrįusi. narnoje TSRS Europinėje dalyje (apie 50% atominių Jėgai

Per Lietuvos Persitvarky 
mo Sąjūdžio Panevėžio gru
pės susitikimą su Panevė
žio miesto Vykdomojo 
komiteto 
Bečeliu i 
miteto 
šeliene 
sisakyti 11 metrų aukščio 
postamento, iš naujo pa
teikti skulptūros projektą

kai tokia 
vargu ar 

nuniokotų.

kiti

ypatinga valdžios^ 
privilegija , Sąjūdžiui reikė 
tų pradėti rūpintis panai
kinti medžiotojų draugijas, 
o medžioklės ūkį perduoti 
medžiotojams profesiona
lams, bent iki to laiko, 
kol žvėrių skaičius bus 
sumažintas iki miškams ir 
žemės ūkiui nepavojingo 
skaičiaus.
Petras Kadrickis, Šiauliai.

Pagrindinė mintis, kurią noriu pasakyti -tai mūsą 
kultūra, mūsą idėja. Valstietija, kaip ir visa tauta, dabar 
turi idėją - atgimimo idėją. Ir žmonės jaučiasi kažkaip 
geresni, labiau pakilę. Ir aš iš tribūnos kreipiuosi į visas 
kūrybines sąjungas - ištieskite ranką tiems žmonėms, 
kurie maitina jus, kurie labai mėgsta praeitį (žmogus 
be praeities - tai pėsčias paukštis)....Kviečiam juos - 
bendraukim.

Ramygaloje yra įsikūręs prieš 10 metą ramygalie- 
čią klubas. Jis daro stebuklus mūsą kultūriniame gyveni
me. Ją yra 129 ( tiek, kiek Suvienytą Naciją organizaci
joje) žmonią ir vienintelis pažymėjimas (kurį jie gauna) 
yra šita pasaga. Kas tą pasagą su Ramygalos ožkos ženk
lu turi, tas yra ramygaliečią klubo narys. Bet gyvenime, 
jeigu vieną pasagą radai - labai nesidžiauk - dar reikia
triją pasagą, vežimo ir arklio iki pilnos laimės.

Taip matyt yra ir su mūsą Sąjūdžiu. Klasikas, 
mūsą mylimas poetas Justinas Marcinkevičius neįsižeis, 
jeigu aš jo ketureilį pakeisiu dviem žodžiais:

Tai tikėk į širdį, o būtie, 
į vienintelį prasmingą stalą,- 
Savo balta staltiese užtiesk 
Didelį Sąjūdžio darbą ir 
Svajonią stalą. 11_______________________________
• Spalio mėn. 25 d. Aukščiausios Tarybos posė

dyje buvo svarstytas įstatymas priimti Trispalvę, Vytį 
ir tautinę giesmę "Lietuva, Tėvyne mūsą"- kaip valstybi
nės vertės ženklus.

Nutarta parengti projektą dėl Lietuvos pilietybės 
įstatymo ir atstatymo, ir dėl referendumo.

Pertvarkyti valstybės aparatą, sumažinant jo 
darbuotojus 25%.

Lapkričio 1 diena skelbiama nedarbo diena, nes 
žmonės tą dieną nori aplankyti ir papuošti artimųjų 
kapus.

Sudaryti komisiją ir ištirti 1941 m. Jvykius Telšių 
rajono Rainių vietovėje ir ją aplinkybes. Turimomis žinio
mis, besitra uk i antys nuo puolan čios nacistinės armijos 
(Kodėl nerašo “Hitlerinės,būtą teisinčiau.Red.), tarybiniai 
aktyvistai grįžo į darneužimtus Teisius, kalėjime atrin
ko virš 70 su I a i ky t ą ir žvėriškai juos nužudė Rainią miš- 
kelyje, Teišhį apylinkėse.

Vieno tokio tarybinio aktyvisto vardu pavadinto 
kolūkio, žmonės Telšią rajone vieningai atsisakė to vardo 
ir kolūkį pavadino pagaI vietovės vardą - "Ryškėną " 
kolūkis.

T o__R a i ni ą _ mi š ke lio žudynes sankcionavusio vardo
atsisa ko, ir y i enos Te 1 šią gatvės gyventoja i.

EUROPEAN COMMUNITY SUPPORTS BALTIC CASE ——Mi—————♦
The Netherlands have joined France and Belgium in 

declaring their readiness to suprort an initiative in the 
European Community in the conference for the Security 
and Cooperation in Europe on behalf of Soviet-occupied 
Lithuania, Latvia and Estonia. The daily FRANKFURTER 
ALLGEME1NE ZEITUNG (March 7, 1988) quoted Algis 
Klimaitis, the chief of the European bureau of the Bal
tic World Council in Strasbourg, on this and other mani
festations of European solidarity with the Baltic nations.

Klimaitis described his two-hour conversation at the 
Dutch Foreign Ministry as "very succesful", especially 
since the Netherlands has been relatively restrained on 
the Baltic question. It is the only member of the Euro
pean Community and the only NATO country which has 
not expressly refused to recognize the Soviet annexation 
of the independent Baltic States in 1940.

This oversight was caused by the special circumstan
ces in wich the Dutch exile government found itself du
ring World War II. Also, according to the daily, Den 
Haag has been reluctant to correct this orversight becau
se of the significant role the Netherlands is playing in 
the emigration of the Soviet Jews - the visas are issued 
through the Dutch Embassy in Moscow.

The chief subject of this conversation at the Dutch 
Foreign Ministry, Klimaitis said, was the restoration of 
an internationally recognized sovereignty to the Baltic 
States. In addition to a joint declaration of the Euro
pean Community, the Baltic World Council seeks to have 
the Baltic question discussed also in connection with the 
priciples of the Helsinki Final Act - one of these pricip- 
les deals with national self-determination - and not only 
in "Basket Three" as heretofore. The people in the Bal
tic States have recently demonstrated that they have 
the will to seek such changes.

If one accepts the interpretation of international law 
whereby the Baltic States are occupied by a foreign 
power, Klimaitis said, then the question arises if the 
Soviet Union might not wish to terminate this situation 
as part of the relaxation of tensions. Such an even
tuality should be considered as possible, or should at 
least be discussed, in the course of political changes.

In Klimaitis' interpretation, such changes favoring the 
Baltic States could be initiated gradually. It is very im
portant that their status is changed to prevent a further 
Russification in the Baltic States. In the capital city of 
Riga, Latvians today are already outnumbered by Rus
sians. Russification is also rampant in Estonia and is 
rising in Lithuania. /E.Inf./

PRANEŠA LIETUVIŲ INFORMACIJOS CENTRAS 
/iš Brooklyn'o, N.Y.JAV/:

KREIPIMASIS į TAUTAS VALSTYBIŲ, DALYVAUJANČIŲ 
VIENOS PASITARIME, TIKRINANT HELSINKIO 
BAIGIAMOJO AKTO VYKDYMĄ

Mes, tautų nacionalinių - demokratinių sąjūdžių atsto
vai, dalyvavę pasitarime Rygoje, laikome savo pareiga 
atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad Europos nepriklausomybė 
priklauso ne tik nuo karinės konfrontacijos. Nemažesnis, 
o gal būt, daug didesnis pavojus Europos tautoms kyla iš 
tarybinių atominių jėgainių.

Didžioji dauguma atominių jėgainių yra tankiai gyve- 

atstovų nių pajėgumo Ukrainoje). .i i.-.<. ..»'hH>i . -r
Armėnijos, Ukrainos, Lietuvos visuomenės kreipimasis 

į Maskvos centrinę valdžią su reikalavimu nutraukti 
naujų atominių jėgainių statybą ir nedidinti veikiančiųjų 
stočių galingumo bei uždaryti pavojingiausias avarijos 
prasme ir pakeisti jas alternatyviniaiss energijos šalti
niais arba energijos taupymu, - nedavė rezultatų. Mūsų 
tautų interesai ignoruojami, atominių jėgainių statyba 
tęsiama, pavojus didėja.

Netobuli reaktoriai (grafitiniai), neatitinkantys saugu
mo reikalavimų technologiniai projektai ir vietovių ato
minių jėgainių statybai parinkimas (pvz., 95% Ukrainos 
teritorijos dėl hidrogeologinių ypatybių neatitinka tokių 
reikalavimų) - yra pavojingos avarijos atveju. Atominių
jėgainių statyba ir eksploatacija labai pažeidžia aplinką, 
ir tai pasiekia tolesnius regionus. Reguliarūs radiokatyvūs 
išmetimai iš Černobylio atominės jėgainės, nuolatinis 
avarijų pavojus dėl geologinių ypatybių Rovensko atomi
nės jėgainės, Ignalinos atominės jėgainės avarijos patvir
tina aukščiau pateiktas išvadas.

Atsižvelgiant į TSRS atominių jėgainių grėsmę visų 
Europos kraštų tautoms, šis klausimas negali būti laiko
mas TSRS vidaus reikalu.

Kadangi MAGATE (turbūt atominių jėgainių ministe
rijos sutrumpinimas? - vertėjo pastaba) prisitaikėliška 
politika nepateisino į ją sudėtų vilčių užtikrinti saugumą 
atominės energetikos objektuose, ir atsižvelgiant į prob
lemos svarbumą visoms Europos tautoms, pasitarimo daly
viai kviečia:

1. Vienos pasitarime aptarti TSRS atominių jėgainių 
saugumo klausimus;

2. Pareikalauti, kad TSRS valdžia leistų atidžių visa
pusišką visų mūsų respublikose esančių atominių jėgainių 
tarptautinę kontrolę;

3. Pasiūlyti TSRS valdžiai mūsų respublikų tautoms 
užtikrinti teisę pačioms spręsti atominių jėgainių statybos 
eksploatacijos ir uždarymo klausimus, pateikiant visaliau
diniam referendumui.

TSRS tautų nacinalinių - demokratinių sąjūdžių atsto
vų pasitarimo Rygoje dalyviai: Merab Kostava, Ints Cali- 
tis, Juris Žiemelis, Lidija Doronina, Valdis Titaus, Cherta' 
Livija Astra, Givs Ozolinš, Nijolė Sadūnaitė, Andrius 
Tuokus, Antanas Terleckas, Vytautas Bogušis, Stepan 
Chmara, Viačeslav Čornovil, Olesj Ševčenko, Lagle Parėk. 
Nijazi Selimov, Server Tuvarči, Abdurašid Dzepparov, 
Sadyk Berberov, Georgij Gimpu. 1988.08.25. (LIC pasta
ba: Vertimas iš rusų kalbos).

NAUJA LAIDA "LITHUANIA"
Amerikos Lietuvių Taryba buvo išleidusi keturias lai

das prel.dr. J.Prunskio knygutes "LITHUANIA". Iš viso 
jos tarp amerikiečių paskleista apie 80.000, tačiau ir 
dabar yra gausus pareikalavimas. Todėl leidžiama nauja, 
papildyta penktoji laida.

****************************************************

Pajieškojimas: Buvę KLB Krašto Valdybos, Krašto
Tarybos bei įvairią KLB komisiją pirmininkai, iždininkai 
ir nariai prašomi namuose pasitikrinti ar neturite seną 
KLB bylą. Turintys betkokiais KLB reikalais bylą, prašo
mi jas pristatyti į KLB raštinę Toronte. #1f#į**yį****7***y**********#*****K*****************
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Pirmasis laivas į JAV 
su lietuviais tremtiniais
Rašo: orei. dr. Juozas Prunskis, ALTO informacijos 
direktorius

Gelbstint lietuvius tremtinius iš Maskvos letenų, susi
dariusį pavojų labai gerai suprato JAV-ėse vienintelis 
aktyvus lietuvių visuomenės jungtinis politinis veiksnys - 
Amerikos Lietuvių Taryba, kuri ėmėsi žygių tremtiniams 
atvykti į Ameriką.

Taigi, šiemet (1988 m.) sueina 40 metų nuo to laiko, 
kai bųyo priimtas specialus įstatymas, atidaręs duris po 
II-jo Pasaulinio karo isvietintiems lietuviams ir kai at
plaukė pirmasis laivas su tuo įstatymu pasinaudojanciais 
lietuviais. Tai buvo didelės svarbos, likiminis reikalas pa
bėgėliams lietuviams, kuriuos Maskvos agentai spaudė 
grįžti į jų kontruoliuojamą kraštą, kur jiems grėsė kalė
jimai, deportacijos į Sibirą ir gal net mirtis. Sis įstatyt 
mas, atidaręs duris j, auksciausios geroves kraštą - Ame
riką, padėjo daugeliui tūkstančių lietuvių pradėti naują 
geroves gyvenimą.

Nei tam įstatymui, nei naujiems pabėgėlių transpor
tams JAV-ėse nuotaikos nebuvo labai palankios. Yra 
išleista knyga "Memo to America: THE DP STORY. The 
Final Report of The United States Displaced Persons 
Commission", Washington, 1952. Čia (psi. 346) pažymima 
kad pastangos atidaryti pabėgėliams duris į JAV susidūrė 
su nepalankia įstatymdavyste po I-jo pasaulinio karo. 
Buvo suvaržymų atvykti kaip tik tokiems, kurie dabar 
"ieškojo naujų namų ir naujo gyvenimo". Buvo anti-imi- 
gracinių , priešužsienietiškų nusistatymų. Tačiau įvairių 
humanitarinių grupių pastangos nebuvo veltui ir pagaliau 
1948 metais birželio 25 d. buvo prezidento pasirašytas 
vadinamas Displaced Persons Act.

Minėtame Isvietintųjų komisijos raporte skelbiama, 
kad iš viso pagal tą įstatymą iki 1952 m. gegužės 31 d. 
įvažiavo 393,542 asmenys, tarp kurių iš Lietuvos buvo 
6.4%, tai daugiau kaip 24,000.

Pagal tą naują imigracijos įstymą pirmasis su lietu
viais pabėgėliais laivas į New Yorko uostą įplaukė 1948 
m. spalio 30 d., atveždamas iš viso 813 išvietintųjų. 
Laivas vadinosi "General Black" . Tai buvo armijos trans
porto laivas, išplaukęs iš Bremerhaveno ir Ameriką pa
siekęs per 10 dienų. į šį pabėgėlių transportą ypatingą 
dėmesį atkreipė žurnalas LIFE, savo 1948 metų lapkričio 
mėn. 22 d. numery pažymėdamas, kad tai buvo gyvi 
išlikę pabėgėliai nuo Rusijos persekiojimo, išgyvenę kon
centracijos lagerių sunkumus. Pažymėjo, kad tarp atvežtų
jų buvo 168 lietuviai. Žurnalas rašė: "Kai kurie buvo 
seni, kad mažai ko ateityje galėjo tikėtis, išskyrus paga
liau laidotuvių Amerikos žemėje", o kai kurie buvo jauni 
kaip ta lietuvaitė mergytė, kurios nuotrauką įsidėjo, kuri 
anot žurnalo, gal nė neatsimins Europos.

Laikraštis pažymėjo, kad visi atvykusieji buvo dėkingi 
už nemokamą pervežimą. Atvykusieji buvo išskirstyti į 
27 valstijas. Ir vis dėlto, rašė laikraštis,atvykusieji džiau 
gėsi, rasdami amerikiečius besidžiaugiančius jų atvykimu, 
kur tik~ jie bebūtų patekę. Net ir muitinės tarnautojai, 
kaip rašo laikraštis, negailėjo šilto žodžio. Pamatęs "lie
tuvių šeimos skurdžius ryšulius" per vertėją muitinės 
inspektorius prabilo: "Pasakyk mano vardu tiems žmo
nėms, kad dabar ši šalis yra jų". ' ?į mn

Laikraštis plačiau aprašo vieną lietuvių šeimą: 
"Vaclovas Paplonskis, lietuvis mechanikas; jo šeima išvy
ko į Baltimorę pas savo pusbrolį Praną Jakaitį. Ilgoje 
nakties kelionėje per New Jersey, Pensylvaniją ir Mary 
landą Paplonskis budėjo, per rūką žiūrėdamas į neono 
iškabas. Net ir kai jie 4 vai. 30 min. ryto pasiekė Balti
morę, nėjo miegoti, o išėjo mišioms. Pusryčiaujant jie 
plačiai atvertomis akimis stebėjo amerikiečių maistą, o 
p. Paplonskienė buvo arti ašarų, būdama per daug sujau
dinta, kad galėtų valgyti. Tik jų 4 metų dukrelė, kuri 
beveik visą savo gyvenimą praleido už spygliuotų vielų, 
greit prisitaikė. Dvylikos valandų laikotarpyje ji jau buvo 
Halloween pramogoje ir išmoko sakinius, kuriuos tėvams 
išmokti reikėjo mėnesių".

Laikraštis įsidėjo net šešias lietuvių imigrantų šeimų 
nuotraukas. ,Šį pirmąjį laivą, atvežusį lietuvius, sutiko 
Margarita Samatienė, tuo metu buvusi NCWC pareigūnė. 
Ji rašo:

"Laivui "General Black" pasiekiant New Yorko uostą, 
LIFE žurnalo buvau paprašyta būti oficialia Šimonių 
šeimos "gide" ir vertėja nuo jų atplaukimo į New Yorko 
uostą ir išvykimo traukiniu į Kaliforniją. Uoste laivą 
pasitikau kaip National Catholic Welfare Conference 
(NCWC) pareigūnė.

1948 metais, man jau grįžus Amerikon, kan. Končius 
prašė mane įsijungti į atvykstančiųjų iš Europos lietuvių 
įkurdinimo darbą Amerikoje, dirbti NCWC įstaigoje. Taip 
nuo pirmo laivo atplaukimo iki paskutiniojo 1954 m. teko 
talkinti Juozui Laučkai, kuris vadovavo lietuvių skyriui 
NCWC organizacijoje. J. Lauckai po kelių metų perėjus 
dirbti į VOICE OF AMERICA, NCWC vadovybės paprašy
ta perėmiau jo pareigas lietuvių skyriuje, iki DP progra
mos pabaigos 1954 metais.

Be kitų lietuvių parapijų kunigų, klebonų ir pavienių 
"sponserių" mūsų lietuviams tremtiniams atvykti ir Ame
rikoje įskurti nepaprastai daug padėjo trys klebonai: kun. 
J. Jusevičius, Omaha, Nebr., kan. S. Morkūnas, Sioux 
City, Iowa ir kun. (dabar vyskupas) A. Deksnys, East St. 
Louis, IL. Lietuviai, pasiekę Amerikos krantus, ir dėl

REMKIME KANADOS LIETUVIU FONDĄI
Iki šiol šis Fondas išleido per 350,000 dolerių 

lietuviškai kultūrai, menui ir švietimui paremti. 
Pagrindinis Fondo kapitalas yra neliečiamas. 
Tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai 
įvairiose srityse.

Sudarydami testamentus, bent dalį turto pa
likime KANADOS LIETUVIŲ FONDUI 
(Lithuanian Canadian Foundation).

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

Testamentines ir kitas aukas siųsti:
Lithuanian - Canadian Foundation,
Bloor St. West, Toronto, Ont. M6P 1A6.

Šio Fondo šūkis: KAPITALAS LIETUVAI, 
PALŪKANOS - LIETUVYBEI IŠEIVIJOJE! 

kokių nors prie žasčių neturėję kur vykti, buvo tuojau 
minėtų klebonų nuoširdžiai priimti ir globojami. Tokių 
atvejų buvo labai daug. Ne be reikalo NCWC vadovybė 
ne kartą pabrėžė, kad tų keturių metų bėgyje su lietuvių 
įkurdinimu Amerikoje jų organizacija turėjusi mažiausia 
problemų.

Laivą "General Black" uoste (New Yorke) pasitiko val
džios atstovai iš Washington© - kardinolas Spellman, New 
Yorko burmistras ir didelis būrys lietuvių pasveikinti at
vykusius".

Juozas Laučka, buvęs vienas iš ALTO steigėjų ir taip 
arti buvęs prie atvykstančiųjų sutikimo, užklaustas atrašė, 
kad mielai prisimena pirmuosius atvykėlius laivu "Gene
ral Black", džiaugdamasis pasimatymu su atplaukusiais 
Stasio Lūšio, Valaičių, V. Zaunienės šeimų nariais ir 
kitais lietuviais.

Visi Amerikos lietuviai su džiaugsmu sutiko šiuos 
pirmuosius, pagal naująjį įstatymą atvykusius. Dienraštis 
DRAUGAS 1948 m. lapkričio 1 dienos numeryje išspausdi
no platesnį jų sąrašą, pažymėdamas ir kur iš laivo tie 
naujai atvykusieji važiuos apsistoti.

Buvo atvykusių ir anksčiau, vieni kaip JAV piliečiai, 
kiti pasinaudodami dar negausiomis kvotomis, dar kiti 
iškviesti kaip specialistai, pvz. kunigai, kviečiami Bažny
čios darbui. Tačiau, nuo šio įstatymo vyko gausesnė 
mūsų pabėgėlių imigracija. Šio įstatymo priėmimas gana 
sudėtingas ir kadangi jis turėjo lemiamos reikšmės tūks
tančiams mūsiškių pabėgėlių, verta plačiau su jo atsira
dimu susipažinti.

Amerikos Lietuvių Tarybos vadovybės veikla reikia
mai nuteikė Washington© įstaigas. Tam, žinoma, prisidėjo 
ir kiti akstinai. Tačiau sovietai nesiliovė varę žiaurią ak
ciją grąžinti pabaltiečius ir kitus tremtinius į jų okupuo
tus kraštus. Tai vis didino kaip pačių tremtinių, taip ir 
ALTO rūpesčius. Buvo daromi pakartotini žygiai į karo 
departamentą ir į pačią JAV vyriausybę. Gražią prošvais
tę tos visos akcijos padarinių parodė 1946 metais lapkri
čio 8 d. spaudos ir radijo pranešimai, kad velionio Roos- 
velto našlė Eleonora Roosveltienė, tuomet buvusi JAV 
delegatė Jungtinėse Tautose, labai griežtai atsakė Mask
vos ambasadoriui Jungtinėse Tautose (Višinskiu!), kuris 
pasiūlė neduoti jokios pagalbos tiems tremtiniams, kurie 
atsisako grįžti į savus (bolševikų okupuotus) kraštus. 
Rooseveltienė JAV vyriausybės vardu pareiškė, kad Ame
rika jokiu būdu neleis rusams vežti į Rusiją tremtinių, 
kurie atsisako grįžti į okupuotas tėvynes. Pavyzdžiui ji 
net suminėjo Lietuvius, latvius ir estus tremtinius.

Dabar Amerikos Lietuvių Taryba ėmėsi žygių - pla
čiau atidaryti duris tremtiniams atvykti ir įsikurti JAV- 
ėse. Tuo reikalu pradėti žygiai asmeniškais apsilankymais 
raštais Washington© įstaigoms. Tremtinių įkurdinimo reika
lu daug dirbo su ALTU palaikydamas ryšį, prof. dr. K. 
Pakštas. Šios pastangos buvo tęsiamos 1947 ir 1948 m. 
Pasiekta labai svarbių rezultatų, kuriuos pirm. L. Šimutis 
taip apibūdina: "Tremtinių įkurdinimrąo atžvilgiu šie 
(1948) metai buvo laimingi. Po kelerių metų Amerikos 
Lietuvių Tarybos, Bendrojo Amerikos Lietuvių Šalpos Fon
do ir kai kurių tautinių grupių pastangų Jungtinių Ameri
kos Valstybių Senatas ir Atstovų rūmai birželio 18 d. 
išleido labai svarbų mums įstatymą, kuris vadinosi Dis
placed Persons Act 774. Jis suteikė teisę vyriausybei 
įleisti Amerikon 205,000 tremtinių bei pabėgėlių. įstaty
me buvo pasakyta, kad tą tremtinių skaičių reikia atga
benti Amerikon-'maždaug per.porą metų. Baltijos valsty
bėms ir rytų Lenkijai nustatyta kvota 40%. Priimto įsta
tymo definicijoje pabrėžta, kad tremtiniais yra laikomi

BALSUOK UŽ LIBERALUS.
BALSUOK UŽ TOKIA KANADĄ, KURIA 
DIDŽIUOTUMEIS, KAIP SAVO NAMAIS.
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• BALSUOK UŽ LIBERALUS, NES JIE 
PRAPLĖS PENSIJŲ PLANĄ.
Liberalų vyriausybė praplės Kanados 
/Quebec' o Pensijų Planą, įjungiant į jį 
pilno laiko namų šeimininkes ir anksti 
pasitraukiančius iš darbo. Taip pat išsiskyrę, 
atsiskyrę ir pavieniai partneriai 
galės gauti atitinkamas primokąs.

• BALSUOK UŽ LIBERALUS, NES JIE 
PARŪPINS GYVENVIETES PRIEINAMA KAINA.
Liberalai skelbia, kad niekas neprivalo mokėti 
daugiau, kaip 30% savo pajamų už pagrindi
nę gyvenvietę. Mes išleisime įstatymą, 
kuris pagelbės nuomininkams, namų savi
ninkams ir perkantiems pirmą kartą namus. 
Taip pat parūpinsime daugiau butų, 
pastatytų ne pelno tikslams.

• BALSUOK UŽ LIBERALUS, UŽ JŲ 

TEISINGESNĘ IMIGRACIJOS POLITIKĄ,

Liberalų vyriausybė pirmiausiai pasirūpins 
šeimų sujungimu.

ŠIE RINKIMAI NĖRA EILINIAI - 

JŪS BALSUOSITE 
UŽ SAVO ATEITI! C

LIBERAL

Žurnalas "Life” 1948 m. lapkričio mėn. 22 d. numeryje į viršelį įsidėję 
atvykusių pirmuoju laivu Šimonių Šeimos nuotraukų, kai jie NCWC pa
reigūnės M. Samatienės su taxi buvo atvežti į N.Y. geležinkelio stotį, vy
kimui į Santa Barbara, CA, pas gimines. Mažoji mergytė yra Šimonių 
dukrelė Daiva.

Po 40—ties metų, šiais metais Daiva Šimonytė — Miller, vėl susitiko Wa
shington, DC, su Margarita Samatiene, dabar VLIKO —ELTOS įstaigos 
vedėja . Nuotraukoje: kairėje—Daiva, dešinėje — M. Samatienė.

tie, kurie atsirado Vokietijoje, Austrijoje ir kituose vaka
rų Europos kraštuose prieš 1945 m. gruodžio 22 d."

Čia reikėtų pastebėti, kad greta Amerikos Lietuvių 
Tarybos tremtinių nuo priverstinės repatriacijos gelbėjimu 
ir jų įkurdinimu rūpinosi ir kitos Amerikos lietuvių orga
nizacijos, ypač adv. Antano Olio vadovaujama Amerikos 
Lietuvių Misija, prieš tų organizacijų grįžimą į Amerikos 
Lietuvių Tarybą 1948 metais.

Visi tie primintieji faktai pabrėžtinai parodo, kad 
Amerikos Lietuvių Taryba suvaidino didelį vaidmenį gi
nant tremtinius nuo Maskvos teroro, nuo bolševikų pastan-. 
gų juos grąžinti į okupuotus kraštus. Tos pačios pastan
gos atvėrė duris tremtiniams įsikurti Amerikoje. Ir jeigu 
dabar daugelis mūsų tremtinių yra taip stipriai įsigyvenę 
Jungtinėse Amerikos Valtybėse, neturi būti pamirštas’dėl 
to dėkingumas Amerikos Lietuvių Tarybai.

• BALSUOK UŽ LIBERALUS, UŽ JŲ LANKOTŲ
IR PRIEINAMA KAINA PLANĄ, VAIKŲ PRIEŽIŪRAI. 
Mes manome, kad vaikų priežiūros įstaigos 
reikalingos ne vien privilegijuotiems, bet 
visiems, kuriems jų reikia.
• BALSUOK UŽ LIBERALUS, UŽ JŲ EFEKTINGĄ 

PARUOŠOS DARBUI PROGRAMĄ NAUJAME DARBE
ARBA DARBO PAKEITIMO ATVEJU.
Liberalų vyriausybė įves darbo paruošos 
programą darbą keičiantiems ir atleistiems 
iš darbo, o taip pat ir valstybinę praktišką 
apmokymo programą jauniems žmonėms, 
besiruošiantiems dirbti.

• BALSUOK UŽ LIBERALUS IR JŲ TEISINGĄ 

APMOKESTINIMĄ.
Liberalai sulaikys Tory-Konservatrorių 
partijos moskesčių ėmimą, ypač tik iš 
vidutinės ir eilinės dirbančiųjų klasės. 
Mes atstatysime teisingą apmoksestinimą ir 
sustabdysime Mulroney planuotą užmaskuota 
prikimo mokestį už beveik viską, ką perkate.
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PUSLAPIS

ANTRAS
IMAS

25 METU.
JUBILIEJINĖ
PROGRAMA

1988 m.,
Šešt., lapkričio 26d., 7:30v.v.
Sekm., lapkričio 27d. 3v.p.p.

Jaunimo Centre 
5620 S. Claremont Ave.
Bilietai:

Gifts International
2501 w. 71 st. ♦ 471-1424

ANTRO KAIMO 25-ių mėty SUKAKTUVINĖS PROGRA
MOS plakatas, darytas dail. Vinco Luko, pagal pilnai 
išsipildžiusį linkėjimą tradicinio amerikiečiŲ teatralų 
linkėjimų savo kolegoms "nusilaužti kojas" tema.

Priekyje sėdi Eugenijus Butėnas ir Maryte Utz; 
už jų - Jūratė Jakštytė-Landfield, Rimas Vėžys, Alida 
Vitaitė, Romas Stakauskas, Dana Mikužienė Edvardas 
Tuskenis, Jurgis Riškus, Indrė Tokiušytė, Juozas Kapa- 
činskas, Vida Gilvydienė, Juozas Aleksiūnas ir Algirdas 
Titus Antanaitis- prievaizda.

Programoje taip pat dalyvauja: Kazys Almenas 
ir Nerija LInkevičiūtė-Kaspariene/iš Washington'o/, Vai- 
galė Kavaliūnaitė-Duers /iš Floridos/, Ramunė Vitkienė 
ir Nijolė Sparkyte- Dakota /iš Los Angeles/, Romas 
Ankaitis /iš San Francisco/, Arvydas Vaitkus ir Jonas 
Žukauskas /iš Čikagos/. Nuotr. Algio Stasiulio

DVASIOS MILŽINU ŠEŠĖLYJE
(Dr. Vinco Kudirkos trigubo jubiliejaus proga)

D. N. Baltrukonis

1899 m.lapkričio mėn. 6 d. mirė rašytojas dr. Vincas 
Kudirka

Šiemet gruodžio 31 d. sueina 130 metų, kai gimė 
vienas iš didžiausių Lietuvos dvasios galiūnų. Jam buvo 
lemta gyventi vos 40 metų, 10 mėnesių ir 5 dienas, 
tačiau jis nusipelnė amžiais nevystančius laurus nuo visos 
lietuvių tautos.

Tai buvo žmogus ypatingų gabumų: medicinos dakta
ras, rašytojas, publicistas, poetas ir muzikas. Dar jausnys- 
tėje, besimokydamas Marijampolės gimnazijoje, pasižymė
jo kaip geras literatas ir muzikalus jaunuolis. Turėjo 
gražų balsą. Grojo styginiais instrumentais gimnazijos 
orkerstre. Deja, gimnazijoje jau buvo persiėmęs lenkišku
mo dvasia, kuri buvo stipriai įsigalėjusi tuometinėse 
Lietuvos mokyklose, kaip ir bažnyčiose.

Taip jau buvo gerojo likimo lemta, kad šis žmogus, 
laimingu sutapimu buvo paveiktas ir lietuvybėn sugrąžin
tas kito, vyresniojo Lietuvos gaivintojo - dr. Jono Basa
navičiaus. Jo neseniai pasirodžiusios "AUŠROS" vienas 
numeris pakliuvo į jaunojo Vinco Kudirkos, tuomet studi
javusio Varšuvos universitete, rankas. Tai buvo tas aksti
nas, taip giliai paveikęs šį jauną paklydėlį, jog jis net 
apsiverkė, apgailėdamas tas negrįžtamai prarastas savo 
tautai dienas, mėnesius ir metus. Kažkoks vidujinis bal
sas prakalbėjo į jauno klajūno sielą. Tai buvo balsas 
merdinčios savosios tautos. Nuo šio momento Vincas Ku
dirka visa savo esybe pasinėrė lietuvybės veikloje. Jis 
tapo tikru dvasios milžinu. Per likusius 16 metų jis dirbo 
dieną ir naktį savosios tautos, savos Suvalkijos žmonių 
gėrybei. Lyg nusjausdamas savo trumpo gyvenimo saulė
lydį, dr. V. Kudirka, jau džiovos palaužta sveikata, rašė, 
kūrė, redagavo savo įsteigtąjį laikraštį-žurnalą "VARPĄ".
4 psl.

Jis buvo publicistas, rašytojas, muzikas ir poetas. Savo 
gražiomis satyromis negailestingai pliekė to meto Lietu
vos engėjus, caro satrapus - rusus.

Sekančių 1989 m. sausio mėn. sueis lygiai 100 metų, 
kai dr. V. Kudirkos suorganizuotas ir redaguojamas "VAR
PAS" pakeitė trumpai susvytėjusią dr. Jono Basanavičiaus 
"AUŠRĄ". Tą pačią "AUŠRĄ", kuri surado ir lietuvybėn 
sugrąžino šį paklydėlį. Dr. Vincas Kudirka intensyviai 
darbavosi savajai tautai vos 16 metų, tačiau paliko apie 
6 tomus įvairių literatūros darbų.

Dr. Vinco Kudirkos gyvybė užgeso 1899 m. lapkričio 
6 d. Tačiau jo įsteigtas "VARPAS" gaudė ir aidėjo per 
Lietuvą dar šešetą metų. Ir nustojo jis skambėjęs, kai 
Lietuva, po 40 metų sunkios kovos, pagaliau atgavo savo 
spaudos Laisvę. Ar ne simboliška, kad jis nustojo skambė
jęs tuomet, tarsi savo misiją pilnai atlikęs?...

Dr. Vincas Kudirka buvo puikus publicistas, satyrikas 
ir neblogas muzikas bei poetas. Jis bene pirmasis ėmėsi 
užrašinėti ir harmonizuoti lietuviškas liaudies dainas. Jis 
paliko pluoštą ir savo kūrybos lengvosios muzikos darbų 
(valsų, polkų, romansų ir 1.1.).

Visgi didžiausias jo muzikinis palikimas - tai "Tautiš
ka giesmė", vėliau tapusi Lietuvos valstybiniu himnu 
"Lietuva, Tėvyne mūsų". Dr. Vincas Kudirka sukūrė šiai 
giesmei ir žodžius ir muziką. Kaip giliai prasmingi to 
himno žodžiai, apvilkti dar didingesne melodija! Kai kas 
pasakys, jos šios giesmės kai kurie niuansai yra paskolin
ti iš vienos, berods Moniuškos, operos choro giesmės. 
Betgi dr. V. Kudirka nebuvo nei muzikos genijus, nei 
garsus poetas. O vis dėl to, jo sukurtoji "Tautiška gies
mė" sutalpina daugumą lietuvių tautos idealų. Jos galinga 
melodija uždega kiekvieno lietuvio jausmus, nežiūrint kur 
jis begyventų. Ir nūnai šio himno taurūs posmai ir melo
dija vėl griausmingai nuskambėjo tėvynės Lietuvos padan
gėje. Vilniaus kalnais ir slėniais nubangavo šios didingos 
giesmės akordai, giedami Gedimino pilies papėdėje, prie 
tautos šventovės - katedros ir žavingame Vingio parke iš 
šimtatūkstantinės minios krūtinių. Ir vėliausiai (spalio 7 
d.), kai po ilgos stalininės žiemos, senajame Gedimino 
pilies bokšte, masėms lietuvių džiūgaujant, - senoji nepri
klausomos Lietuvos trispalvė vėl suplazdėjo visame pui
kume. Maišėsi jausmai su džiaugsmo ašaromis, kai vėl 
galingai nuaidėjo ši dr. Vinco Kudirkos giesmė - "Lietuva, 
tėvyne mūsų, - tu didvyrių žeme! iš praeities tavo sūnūs 
te stiprybę semia"... Nuaidėjo šio himno žodžiai ir kiek
viename Lietuvos kampelyje.

Taip. Tauta atgyja. Tauta keliasi naujam gyvenimui. 
Stalininės žiemos padangėje gimusi ir subrendusi naujoji 
Lietuvos karta nedvejotinai liko ištikima savo tėvų ir 
protėvių idealams. Tauta savo garbingos istorijos neuž
miršo, nors lig šiol Lietuvos mokyklose daug tos istori
jos puslapių išplėšyta ar visaip kitaip iškraipyta, iš naujo 
vėl užtekėjo naujoji "Aušra", iš naujo vėl sugaudė dr. 
Vinco Kudirkos "Varpas". Ir vėl galingai ir nenutildomai 
per visą Lietuvą, per visą pasaulį nuaidėjo Lietuvos Him
nas, dr. Vinco Kudirkos "Tautiška giesmė".

Šiemet sueina taipgi 90 metų, kai ši "Tautiška gies
mė" buvo pirmąkart atspausdinta tame pačiame dr. Vin 
co Kudirkos redaguojamame "Varpe", 1898 metais. Taigi, 
švenčiame trigubą jubiliejų: dr. Vinco Kudirkos gimimo 
130 metų, "Varpo" pasirodymo - 100 metų ir 90 metų 
nuo "Tautiškos giesmės" - Lietuvos Himno - išspausdini
mo.

Pagaliau tenka didi garbė prisipažinti, jog ir man 
pačiam buvo lemta lankyti tą pačią Marijampolės gimna
ziją, vaikščioti tais pačiais takais, varstyti tas pačias 
šių klasikinių rūmų duris, sėdėti tose pačiose klasėse, 
kuriose sėdėjo, mokėsi ir brendo visas pulkas garsių Lie
tuvos vyrų.

Paminėsiu tik keletą pačių didžiausių, daugiausia 
tautai nusipelniusių žmonių. Tai dr. Jonas Basanavičius, 
dr. Vincas Kudirka, kalbininkas Jonas Jablonskis, prof. 
Vincas Mykolaitis-Putinas, rašytojai: V. Pietaris, P. Vai
čaitis, K. Boruta, nepr. Lietuvos akto signataras Petras 
Klimas, arkv. Jurgis Matulaitis ir daugelis kitų.

Tie balti klasikinio stiliaus gimnazijos rūmai, laimingai 
išvengę visų praeities negandų, stovi ir dabar. Pati gim

nazija buvo įsteigta 1866 m., bet dabartiniai rūmai pasta
tyti 1870 metais. Taigi, jau 122 metu, kai ši garbinga 
mokslo įstaiga auklėja tautai vis naujas abiturientų kar
tas.

Daugelis tūkstančių jaunuolių baigė čia mokslus. Dau
gelis jų išėjo į platų pasaulį, pasiryžę didžius kalnus 
nuversti. Tačiau iš tų tūkstančių tik nedaugeliui pavyko 
nudirbti didžius darbus. Nedaugeliui jų, pagal paties dr. 
Vinco Kudirkos žodžius, pasisekė "palikti ženklą, kad 
žmogumi buvę"... Tik keletai jų buvo lemta būti tikrais 
dvasios milžinais. Tų milžinų tarpe yra ir dr. Vincas 
Kudirka. Visi kiti esame tik pilki eiliniais žmogeliai... Iš 
kuklios žemumos žvelgiame aukštyn į tuos dvasios galiū
nus. Žvelgiame mes į juos su didžia pagarba ir nuostaba. 
Žvelgiame mes į juos ir iš jų sau stiprybės semiamės.

BALZRKO LIETUVIŲ KULTŪROS MUZIEJUJE
• Spalio 14 d. muziejaus meno galerijoje buvo atidary
ta neeilinė paroda "66 metai lietuvių meno". į parodos 
atidarymą susirinko nemažas meno mėgėjų būrys, kurių 
tarpe buvo net svečių iš Lietuvos. Parodą atidarė muzie
jaus vykdomasis direktorius Valentinas Ramonis, o ją api
būdino Algimantas Kezys. Parodoje išstatyti įvairios 
technikos ir žanro 43 lietuvių dailininkų 64 darbai, pra
dedant nuo Petro Rimšos garsiosios skulptūros "Artojas", 
(1922 metais), iki siais metais sukurtų. Šie visi 

darbai, išskyrus Rimšos skulptūrą, kuri buvo paskolinta iš 
Bostono Meno Muziejaus, buvo pačių dailininkų ar jų 
šeimų suaukoti muziejui per paskutinius 23 metus.

Po atidarymo buvo vaišės. Paroda turėjo baigtis lap
kričio 12 d., bet del didelio lankytojų susidomėjimo, ji 
buvo pratęsta iki lapkričio galo.

• Spalio 22 d. muziejuje lankėsi įžymusis gobelenų me
nininkas iš Lietuvos Vytautas Jurevičius. Čia jis susitiko 
su Lietuvių Tautodailės Instituto nariais, kurie jam apro
dė muziejų ir su juo pabendravo. Jis taip pat muziejaus 
"Audio-Visuel" kambaryje parodė savo ir kitų gobeleno 
menininkų darbų skaidres.

• Visą lapkričio mėnesį, kiekvieną penktadienį, muzieju
je vyks pamokos suaugusiems, kaip daryti lietuviškus kalė
dinius šiaudinukus. Šios pamokos pasidarė jau metine tra
dicija, į kurias susirenka šimtais dalyvių. Šį mūsų liau
dies meną mokys, kaip ir kas metą, Elena Pius, šiaudi
nukų žinovė. Sekmadienį, gruodžio 11 d. bus šiaudinukų 
pamokos vaikams nuo 7 ik 12 metų. Šeštadienį, gruo
džio 3 d. vaikams bus rodoma, kaip daryti lietuviškas 
kaimo bakūžes iš saldainių ir sausainių. Šių programų 
vedėja yra Patricija Bakūnienė.

• Gruodžio 10 d. muziejus ruošia savo metinį banketą, 
kurio metu bus pagerbti "Margučio" radijo programa ir 
jos vedėjai Petras Petrutis ir Valdas Adamkus. Šis banke
tas jau yra pasidaręs Chicagcje tradicija, nes kiekvieną 
metą per paskutinius 20 metų muziejus pagerbia kokį 
nors asmenį ar organizaciją, nusipelniusią lietuvybei. 
Tarp anksčiau pagerbtųjų galime paminėti konsulę Juzę 
Daužvardienę, Simą Kudirką, prelatą Juozą Prunskį ir 
daugelį kitų. Šis banketas vyks šaunioje Gintaro salėje.

• Muz. Emilija Sakadolskienė paaukojo LITUANISTIKOS 
TYRIMO IR STUDIJŲ CENTRUI (LTSC) knygų bei perio
dikos. Gausiausia tai medžiaga liečianti Laisvės Radijo 
transliacijas į Lietuvą. LTSC šiai medžiagai įsteigs ats
kirą rinkinį. LTSC tarybos pirmininkas yra prof, dr. Ado! 
fas Pamūšis, valdybos pirmininkas prof, dr. Jonas Rač
kauskas.
• Zita Dirkienė paaukojo Lituanistikos Tyrimo ir Studijų 
Centrui (LTSC) įvairių Lietuvos Atgimimo sąjūdžio leidi
nių. LTSC veikia Jaunimo Centre Chicagoje ir siekia išsau
goti Lietuvių kultūrines vertybes.

Tarybos pirmininkas yra prof, dr. Adolfas Pamūšis, o 
valdybos pirmininko pareigas eina prof, dr. Jonas Rač
kauskas.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

4



18 PADANGES mielos
(IiSPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

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

Dr. Gv. Valančius

Dalis restauruoto Kauno senamiesčio.

pamatus. Manoma, kad 
tas cechas veikė prieš 
Rotušės statybą - 15 a.pa- 
baigoje. Tačiau radinys 
buvo užverstas žemėmis, 
o ne užkonservuotas ekspo
zicijai...

• KAUNO senamiestis savo 
planu, miestiečią pastatais 
ir bažnyčiomis, susiderinęs 
su gamtos aplinka, yra 
vientisas meno kūrinys. 
Kaip prekybos centras, 
Kaunas įsikūrė gotikos 
stiliaus vyravimo laikais 
14-15 a. Tačiau karai, 
gaisrai ir miesto smukimas 
18 a. pabaigoje išnaikino 
mieste buvusius tapybos 
ir kitokią meninių įrengimų 
darbus bažnyčiose, rūmuose 
ir turtingą pirklių namuose. 
Todėl Kauno meno pamink
lams atstovauja beveik 
tik architektūra. Pagal 
rašytinius šaltinius, dar 
17 a. pradžioje Kaune buvo 
įvairių meno šakų specia
listų, pav. olandų kilmės 
tapytojas A.vonDehlen čia 
turėjo savo-dirbtuvę, dirbo

kRem
VE/DR002./M

“Užburtas ratas: mes mankštinamės ir laikomės di— 
lėtos, kad būtume patrauklios vyrams, kurie mus nu
siveda i gerus restoranus pavalgyti...“

KODĖL ŠELPTI, 
KAI PRIVALO ATLYGINTI 
ATSITEISTI?

"Gimtajame Krašte", 
š.m.spalio 20-26 d. laidoje 
atspausdintas penkių skaity
tojų laiškas, kuriame rašo
ma: "Spalio 13 d.televi-
zijos laidoje "Labas rytas" 
buvo pasakojama apie mūsų 
tautiečius- buvusius trem
tinius tolimojoje Igarkoje, 
kurie norėtų sugrįžti į 
Tėvynę, bet stokoja lėšų. 
Panašaus likimo lietuvių, 
be abejo, yra ne tik Igar
koje...
...Mums suprantamas jų 
skausmas ir troškimas gy
venti tėvų žemėje, nes 
daugelio mūsų šeimos arba 
buvo neteisėtos deportaci
jos aukos, arba joms toks 
susidorojimas grėsė.

Lenkiame galvas stali
nizmo aukų atminimui ir 
su širdgėla galvojam, kad, 
apraudodami mirusiuosius, 
turėtume skubėti pagelbėti 
kenčiantiems gyviems. To
dėl siūlome prie Lietuvos 
persitvarkymo sąjūdžio 
įsteigti šalpos fondą, kurio 
lėšos galėtų padėti buvu
siems tremtiniams grįžti 
į Lietuvą ir čia įsikurti.

Prašytume visus tautie
čius paremti mūsų siūlymą^ 
ir pagal išgales prisidėti 
prie šio reikalo.

Pradžiai kiekvienas 
įnešame po 100 rublių ir 
tikimės sulaukti pritarimo".

Pasirašo 5 asmenys.
Graudu skaityti, kad 

lenkiame galvas ir tada, 
kai turėtume tiesiai į akis 
žiūrėti tiems, kurie privalo 
atitaisyti skriaudą, o ne 
paprastai kažkaip "rehabili- 
tuoti" tuos, kurie iš viso 
nebuvo nusikaltę. Jų "reha- 
bilituoti" nereikia - reikia 
atsilyginti- ATSITEISTI.

Tad tie, kurie trokšta 
grįžti (šiuo atveju iš Igar- 
kos) privalo gauti ne pašal
pą, o jiems priklausančius 
kelionpinigius ir butą, ir 
baldus ir darbą savoje 
tėvynėje iš tų, kurie visa 
tai buvo iš jų išplėšę- t.y. 
okupacinės vyriausybės-So
vietų Rusijos vyriausybės - 
Kremliuje.

Jeigu skelbiama, kad 
atėjo laikas teisingumui 
ir tikrai santaikai tarp 
tautų- t.y. okupantų ir 
okupuotojų - tai kodėl
nesudaryti sąrašus visų
dar gyvų ištremtųjų ir

jų šeimų ir juos susigrą
žinti! Nebijokime paskelbti,, 
kad reikalaujame atsilygin
ti.
• 1973 m.Kauno senamies
tyje, tvarkant Rotušės 
aikštę ir tiesiant šiluminę 
trasą, tarp Kauno Bazilikos 
ir Raguvos gatvės buvo 
atlikti archeologiniai kasinė
jimai. Buvo rasta viduram
žių cecho įrengimas- 8 
didelės vaško lydymo kros
nys, išdėstytos dviem eilėm. 
Jos yra lį m. žemiau už 
Rotušės pagrindinio įėjimo

auksakaliai ir kt. Kaunas 
daugiau negu Vilnius išlaikė 
gotikos architektūros pali
kimo ir labai mažai baroko. 
Dalis Kauno gotiškųjų baž
nyčių išliko neglaistytos 
ir turi būdingą senovinę 
raudonų plytų spalvą. Visi 
senieji Kauno pastatai turi 
vietinį savitą kaunietišką 
veidą, savas proporcijas 
ir palinkimą į originalius 
architektūrinės ornamenti
kos derinius, nežiūrint Ka
raliaučiaus, Dancigo miestu 
ir flamų įtakos.

• II-jo Pasaulinio karo metu Anglijoje paskelbus oro 
pavoją, bombos pradėjo labai smarkiai kristi. Du Royal 
Air Force karininkai, nežiūrint to, tebetęsė tipingą strė- 
lelią šaudymo į taikinį žaidimą aludėje. Vos tik įėjo 
kareivis ir uždarė duris, pastatas sudrebėjo nuo bombos, 
kritusios netoli. Vienas tą karininką ramiausiai pasisuko 
į kareivį ir pasakė:

- Taigi, vaikine, ar reikia taip smarkiai trenkti 
durimis?

KARIUOMENĖ IR KALBA

*******
• VILNIAUS BARZDASKUČIŲ IR CHIRURGU CECHAS 
buvo susikūręs 15 a. pabaigoje. Jam priklausantieji turė
jo teisę teikti medicinos pagalbą. Pilnateisiais nariais 
galėjo būti tik meistrai, kuriais galėjai pasidaryti po 
4 metų mokslo.

Cecho įstatai laikui bėgant vis griežtėjo ir barzda
skučiai bei chirurgai privalėjo gilinti savo žinias. 17 
a. pirmoje pusėje įstatuose buvo nurodoma, kad egzami
ną cecho meistro titului galėjo išlaikyti tik tas, kuris 
12 metų dirbo mokiniu arba meistro pagalbininku ir pusę, 
šio laiko mokėsi pas įvairius meistrus skirtinguose mies
tuose ar net ir valstybėse.

Išlikusiuose dokumentuose randame žinių, kad to 
cecho nariai mokėjo statyti taures (sergant plaučių užde
gimui ar pan.), masažuoti, nuleisti kraują, tvarstyti žaiz
das, gydyti išnirimus, kaulų lūžius, atlikti amputacijas, 
pašalinti nesveikus dantis.

Tiktai 1721 m. chirurgai sudarė atskirą cechą, . o 
barzdaskučiai prisijungė prie pirtininkų cecho ir galėjo 
teikti medicinos pagalbą tiktai pirtyse.

1781 m. VILNIAUS Universitetas pradėjo rengti kva
lifikuotus gydytojus. Cechai tada nustojo savo reikšmės, 
o vėliau nebeturėjo ir teisės toliau veikti.

Rusams okupavus Lietuvą, 1799 m. buvo išleistas 
įstatymas atgaivinti cechus, kurie išsilaikė iki I-ojo Pa
saulinio karo.

Rusiškai nuo senų laikų leidžiami lietuvių kalbos vado
vėliai, gramatikos, žodynai, pasikalbėjimų knygelės...

Šiandien norėčiau atkreipti dėmesį į vieną filologinį 
leidinėlį, jau senokai tapusį bibliografine retenybe.

Tai nedidelio formato, kiek mažesnė už atviruką, 111 
puslapių kirčiuota pasikalbėjimų knygelė, išleista Maskvoje 
1940 m. Tai "Kratkij russko-litovskij vojennyj razgovornik" 
išleistas Vojenizdat’o leidykloje.

"Pasikalbėjimai” pirmiausiai skiriami skyrių, •,(būrių, 
kuopų vadams ir juos atitinkančiam vadovaujančiam per
sonalui. Ir apskritai visiems, kurie gali turėti reikalo su 
belaisviu, perbėgėliu ar vietiniu gyventoju.

Pritaikyti visiškai kalbos nemokantiems, "Pasikalbėji
mai" sudaryti tokia sistema, kad atsakyme užtektų vos 
žodžio ar gesto.

Šiems bendravimo poreikiams patenkinti, stachanovie- 
tiškais tempais ir išleidžiama knygelė, kuri atiduodama į 
gamybą 1940 .m. birželio 8 d., o pasirašyta spaudai birže
lio 9 d. Autorius nenurodytas, tačiau kai kurios kirčiavi - 
mo ir morfologijos ypatybės leidžia spėti autorių buvus 
aukštaičiu. Kol kas neišaiškintas ir tiražas.

įdomi knygelės struktūra ir leksika. 21 pokalbių tema 
suskyla į du loginius koncentrus.

Pirmasis prasideda tema "Belaisvio paėmimas". Vyrauja 
liepiamoji nuosaka:^ "Stok; pasiduok; lipk nuo arklio; mesk 
ginklą; rankas aukštyn; gulk; jei triukšmausi, užmušiu; jei 
bėgsi, ^nušausiu" (psl. 33, 34; čia ir toliau pateikiama tik 
lietuviškoji dalis). Toliau seka pokalbiai suimtojo dalinio 
sudėties, ginkluotės, pozicijos ir panašiomis temomis, 
domimasi atskiromis kariuomenės rūšimis, jų išdėstymu ir 
planais.

Antroji grupė prasideda tema "Vietos gyventojo apklau
sa". Bendraujant su gyventojais, kiek keičiasi leksika, 
atsiranda išplėstinių sakinių - Psl. 91: "ištuštinkit šituos 
namus dėl kariuomenės; psl. 92: "Surinkti ir pristatyti 
čionai karvių (avių)", "Nesibijokit raudonarmiečių"; psl. 
102: "Ar nėra įdėta šulinin nuodų?"

Gilesnei struktūrinei analizei, o taip pat autorystės ir 
tiražo klausimui išaiškinti turėtų padėti analogiškos Vojen- 
izdat'o suomių, estų, latvių ir kitų kalbų "Pasikalbėjimų" 
knygelės".

Kol kas sunku spręsti apie šio leidinio įnašą į kultūrų 
bendravimo istoriją. (Tačiau šiaip į istoriją- ne itin sunku 
- SŽ). D. Junevičius

• Anglijoje Royal Marines dalinio orkestras buvo pa
kviestas groti agrikultūros parodoje tarpe kitą pasirody
mą. Paskutinę minutę teko atšaukti keletą ją dėl labai 
pablogejusio oro,ir orkestro atsiklausė, ar negalėtą prie
do pagroti dar keletą kūrinią.

Kai orkestras buvo išsirikiavęs ir pasiruošęs žy
giuoti į areną, pranešėjas paskelbė:

- Dėl blogo oro arena pasidarė netinkama gyvu
liams. Vietoje ją mes turime Royal Marine orkestrą.

PEKTINAI UOGIENĖSE

~ Išmokome kreipti dėmesį į visokeriopus ženklus 
ir užrašus ant maisto produktą įpakavimą. Perkant uogie
nę, matome įrašytus ir visokius spalvos "pagerinimus", 
visokius "benzoątus". Ją tarpe randame ir pektino vardą. 
Si visiškai natūrali medžiaga yra labai naudinga žmo
gaus organizmui. Ji randasi visuose vaisiuose, o ypatin
gai gausiai obuoliuose. Pektino savybė - jis suformuoja 
želatiną ir priduoda tirštumo uogienėms.

Pektinas priklauso prie vandenyje tirpstančią 
pluoštą. Pakliuvęs į žarnyną, sugeria į save vandenį. 
Tokiu būdu prisideda prie vidurią užkietėjimo sunorma- 
vimo.

Kita labai svarbi pektino savybė - jis sutrukdo 
daliai cholesterolio, esančio maiste, įsisunkti į kraują.

Tad, jeigu ant uogienią indo pažymėtas tarpe 
kitą priedą ir pektinas - prisimintina, kad jis ne tik 
nekenksmingas, o atvirkščiai - labai naudingas mūsą 
sveikatai palaikyti.

Geležies randama melase, rudą ryžią luobeliuose, 
aprikosuose, džiovintose vynuogėse, saulėgrąžą sėklose, 
petražolėse, kiaušiniuose, žuvyse, paukštienoje ir kepe
nyse.

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

1WIBMU IB

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

1989 metų EKSKURSIJOS į LIETUVĄ 
Iš Montrealio,

Nuo GEGUŽĖS 12 d. iki GEGUŽĖS 26 d. - $1999.
Nuo LIEPOS 1 d. iki LIEPOS 14 d. - $ 2199.

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis nuo
Gruodžio 1 d. į: L. Stankevičių, 1053 Cr. Albanel,

JEIGU GERI IR GAU 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:

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

-ij

Duvernay, Laval, Que. Canada. H7G 4K7. 
Tel.: (514)-669-8834.

C FMB LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11:30- 12 vol. nokties 
Programos vedėjas : UUDAS STANKEVIČIUS

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

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

REMKIME TAUTOS FONDĄ
oukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 
centas artina Lietuvai laisvės auŠrg.

Aukas arba palikimus siųstame 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 įGALIOTINIAl 
Calgary - 823-21 Ave., S.E.Calgary,Alta,U2G 1M9 
St.Catharines -12 Baker Drive, L2N 2V8 
Edmonton - 16532-103 Str., T5X 2H4 
Kitchener - 66 Aberden Rd., N2M 2Y6 
London - 54 Hydro Str., N6Z 2H4
Oakville - 421 St.Augustine Drive, L6K 3G1 
Thunder Bay - 75. 510 W. Victoria Ave.,P7G 1H1 
Roadney - R.R.3 West Lome, N0L 2P0 
Sault SteMarie - 106 Woodward Ave., P6A 3T7

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.

1988. XI. 10 5 psL
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Padėka
Toronto NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS savait

raščio Rėmėjų Būreliui ir jo koordinatoriui Dona
tui Renkauskui, suorganizavusiems sėkmingą ir 
malonų SPAUDOS VAKARĄ š.m. spalio^ mėn. 22 
dieną Lietuvių Namuose, reiškiame nuoširdžiausią 
padėką—

"NL" LEIDĖJAI, REDAKCIJA 
IR DARBUOTOJAI
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KANADOS LIETUVIŲ 
ŽURNALISTŲ VISUOTINIS 
SUSIRINKIMAS

Š.m. gruodžio mėn. 11 
d., sekmadienį, 2 val.p.p., 
Toronto Lietuvių Namuose, 
posėdžių kambaryje, šau
kiamas KANADOS LIETU
VIŲ ŽURNALISTŲ SĄJUN
GOS VISUOTINIS SUSI
RINKIMAS.

PAGRINDINIS darbotvar
kės punktas bus naujos 
valdybos rinkimai. VISI 
sąjungos nariai ir norintie
ji jai priklausyti, prašomi 
susirinkime dalyvauti.

Susirinkime pažadėjo 
dalyvauti dabartinio sąjun
gos pirmininko Jono Vara
navičiaus žentas Douglas 
H a g g o, kuris yra Ha
miltono laikraščio "Specta
tor" vienas iš redaktorių. 
Jis pakankamai supranta 
lietuvių kalbą ir nori susi
pažinti su lietuviais spau
dos bendradarbiais. Dar 
kartą valdyba prašo visus 
skaitlingai dalyvauti susirin
kime. Stepas Varanka,

Lietuviu. Namų 
Žinios

e LN Valdybos posėdis 
vyks lapkričio mėn. 17 
d., ketvirtadienį,7:30 vai.v.

® Sekmadienio popietėje 
dalyvavo daugiau kaip 350 
žmonių. Vykstant Lietuvių 
Skautų Sąjungos 70-čio 
minėjimui, Lietuvių Namuo
se, buvo atvykę daug sve
čių iš toliau. Svečių kny
goje pasirašė: iš Chicagos- 
G.Deveikis, Brolijos vyr. 
skautininkas, S.Miknaitis, 
Tarybos narys, A.jarūnas, 
Sąjungos kontrolės pirmi
ninkas; P.Molis, Pirmijos 
pirm., Č.Kiliulis,Skautybės 
fondo pirmininkas - iš Bos
tono. Iš Detroito - J.ir 
D.Zyren, D.Stanley; iš Aus
tralijos Rimas Skeivys;
1 iš Alytaus, 2 iš Vilniaus, 
po 1 iš Šiaulių, Punsko; 
A.Skabeikienė iš Vancou- 
ver'io, B.C., dr.A.Milašius 
iš Los Angeles.
0 LIETUVIŲ SLAUGOS NA 
MŲ planavimo komiteto

ir LIETUVIŲ NAMŲ pirmi
ninkas J.V.Šimkus lapkričio 
mėn. 6 d. lankėsi KLB 
Londono Apylinkės susirin
kime ir padarė pranešimą 
apie Slaugos Namų reikalus-

Susirinkimo metu buvo 
gauta 50 pasirašytų korte
lių, prašančių leidimo Slau
gos Namams, kurios buvo 
adresuotos Ontario premje
rui ir Sveikatos ministerei.

KLB Londono A-kės 
pirmininkas P.Kuras supa
žindino su svečiais iš To
ronto. Po to sekė vaizda
juostė iš.paskutiniųjų įvy
kių Lietuvoje.

® Lietuvių Slaugos Na
mams aukojo: $2.000,- 
A.E.Mačiulaičiai; $1.050,- 
Stasys Povilenskis; po 
$1.000,- Balys Vaišnoras, 
Henrikas Šiaurys; $500,- 
C.A.; $50,- Valerija Any- 
sienė.
- A.a. Mato atmini
mui Lietuvių Slaugos Na
mams aukojo: po $50,- Pet
ras ir Elena Juknos, Teo
doras ir Birute Stanuliai.

Iš viso statybos fonde 
yra $ 94,797.45.

Gunda Adoma i t i enė 
PENKI METAI
SAVUOSE NAMUOSE

Prieš penketą metų 
Toronte "išdygo" naujas, 
lietuviškas pastatas, pava
dintas "Vilnius manor" - 
pensininkų namas, kurio 
vietiniai lietuviai jau se
niai laukė. Nors pasirinkto
ji vietove nėra ideali, ap
linkoje namai suglausti, 
apsupti komercinių pastatų, 
be medžių ar gėlynų, bet 
arti prie lietuviško centro, 
kur yra mūsų Lietuvių 
Namai, lietuvių liuteronų 
bažnyčia ir daugelis tautie
čių gyvena aplinkinėse 
gatvėse. Pastatas "Vilnius" 
vardu, užbaigtas 1983 m. 
rudenį, 6.5 milijonų dolerių 
vertės, gana patrauklus. 
Butai pradėta nuomoti 
iš anksto, kai žemės pavir
šiuje matėsi tiktai "griau
čiai". Dar nebuvo aišku, 
kokiose gyvenimo sąlygose 
teks tenai gyventi, sutikti 
rūškanas savo senatvės 
dienas, bet buvo žinoma,

minties vedini, brandaus 
amžiaus tautiečiai pardavi
nėjo savo nuosavybes, pri
vačius namus ir , įmokėję 
depozitą iš anksto, šiame 
daugiaaukštyje būsimo- 
buto laukė savaites ir net 
mėnesius, kol buvo galuti
nai įrengta gyvenamieji 
butai. Aiškiai matėsi, kad 
yra susidomėjimas. O da
bar šis pastatas net per
daug populiarus pasidarė 
- pusšimtis prašymų laukia 
eilės gauti čia butą.

Pensininkų namų reika
lingumas vis labiau išryš
kėjo metams bėgant, nes 
mūsiškiai imigrantai (po 
II-jo Didžiojo karo),sparčiai 
sensta. Privati nuosavybė 
tik tol duoda džiaugsmo, 
kol pajėgiama ja patiems 
rūpintis, bet senatvėje,
ar ligai užpuolus, ji tampa Lauderdale, Florida.

pirmininkas A.Juzukonis kad gyvens lietuviai. Tos
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nereikalinga.
Mūsų tautietis, bostoniš- 

kis humoristas Antanas 
Gustaitis, pensininkams 
skirtame eilėraštyje taip 
apibūdina senstančiųjų die
nas: "Bare sau sėdi nuo 
pat ryto - ramiai bažny
čioj užmiegi, nes tavo 
viskas padaryta, kad pabai
ga būtų smagi..."

Atmetus pirmąjį sakinį, 
gal ir nebūtų per liūdna 
pensininko ateitis, bet svei
katai "sušlubavus", nevisada 
įmanoma taip nerūpestin
gai gyventi. Lietuviai jau
nesniame, dar kūrybiniame 
amžiuje, mėgsta pabrėžti 
savo individualumą, kartais 
per daug ambicingi ir maiš
taujantys, bet senatvėje 
surimtėjus ir kartais cha
rakteriui pasikeitus, vėl 
ieškoma savų tautiečių 

draugystės, nes naujų drau
gų jau sunku susirasti. 
Atsakymas į tai - patogiau 
gyventi savųjų bendrabutyje 
daugiaaukštyje. Net iš toli
mų vietovių į "Vilnių" at
vyksta apsigyventi.

Pensininkų klubo veikla 
taip pat čia pagyvėjo, nes 
pasinaudodami keltuvais 
ir silpnesnieji gali pasiekti 
klubo patalpas, sportavimo 
salę ir kitus veiklos kam
barius. jJ.

Penkmečio paminėjimas 
įvyko spalio men. 14 d., 
ir sutraukė virš pusantro 
šimto tautiečių-pensininkų. 
Jie atvyko ne tik vakarie
nei, bet išklausė ir svečių 
pasakytas kalbas, ir meninę 
orogramą be didelio nuovar
gio, kaip ir jaunesnioji 
karta.

Šia proga pakviesti 
konservatorių ir liberalų 
partijų atstovai pasakė 
sveikinimus ir palinkėjo 
geros ateities. Federalinis 
konservatorių atstovas Wi- 
ter, ukrainietiškos kilmės, 
lietuvių draugas. Liberalas 
iš Ontario provincinės vy
riausybės taip pat pasirodė 
draugiškas, pasakė "labas" 
ir palinkėjo "Vilniui" su

laukti geros ateities. Ha
miltono lietuvių pensininkų 
"Rambyno" klubo vardu 
sveikino p. Mikšys. Kiek 
vėliau atvyko ir Prisikėli
mo Parapijos kleb. Aug.Si
manavičius, kuris taip 
pat pasakė daug padrąsi
nančių žodžių ir linkėjo 
toliau gražiai tvarkytis, 
kad būtų visada šiame 
pastate gera prieglauda 
tautiečiams.

Klubo pirmininkas H.Ste- 
paitis, sumaniai vadovavo 
parengimo oficialiai daliai, 
tarpais įpindamas humoro.

Meninę dalį atliko tri
julė "Serenada". Ją sudaro 
trys jaunuoliai: Underys, 
Vyte ir Vaičiūnas. Jie davė 
įdomią pynę lietuviškų 
ir iš anglų kalbos verstų 
dainų, pritardami muzikos 
instrumentais. Daugiausiai 
dainos jau okupuotoje Lie
tuvoje sukurtos ir labai 
malonios širdžiai. Jaunuo
liai žodžius gerai lietuviš
kai ištaria. Patiekė ir ke
letą senoviškų šlagerių, 
bet daina (humoristiška) 
apie pypkę klausytojams 
labiausiai patiko. Trijulė 
verta pagyrimo. Jie patys 
pasiruošia programai ir, 
gražiai ištardami dainų 
tekstus, puoselėja savo 
tėvų kalbą. Porą dainų 
leido klausytojams pritarti.

Vakarienės rūpesčiai, 
atrodo,atiteko klubo valdy
bos narėms: L.Pocienei, 
L.Balsienei, p.Leverienei 
ir kitoms ponioms - talki
ninkėms. L.Urbonienė taip 
pat labai veikli pasirodė 
vakarienės laiku. Virėjo 
V.Birštono pagaminti val
giai visada turi gerą skonį.
Žiūrint iš estetinės puses 

- stalai gražiai, patraukliai 
atrodė, skoningai papuošti. 
Aptarnavimas pavyzdingas 
(ko nesitikima pensininkų 
parengimuose) ir maisto 
buvo daugiau, negu reikėjo . 
Prie kavos, kaip ir visada, 
pačios ponios (pensininkės) 
prikepė pyragų. Atrodo, 
kad nepatenkintų dalyvių

ten nebuvo - girdėjosi tik 
pagyrimai.

Penkmečiai nedažnai 
minimi( per trumpas laikas), 
bet pensininkų gyvenime 
svarbu kiekvienas vienas 
metas. Savaime suprantama 
kad nevisiems bus lemta 
švęsti dešimtmetį. Todel- 
-atšvęsta penkmetis.

Klubas turi keletą įvai
rios veiklos būrelių, iš 
kurių vienas, dabarčiai 
aktualus - pasirūpinimas 
sveikatos reikalais, vadovau
jamas L.Balsienės. Pagalba 
reikalinga ne tik staiga 
susirgusiems, bet ir chroniš
kiems ligoniams, kurie 
dar nenori gyventi slaugos 
namuose (nursing homes).

Yra daug aktyvių pensi
ninkų, kurie aukoja savo 
laiką, aptarnaudami silpnes
nius. Tai labai kilnu ir 
krikščioniška, nors tas iš 
anksto nebuvo numatyta.

Lietuvybė čia klesti. 
Gyventojai beveik visi pa
žįstami ir jaučiasi, lyg 
būtų viena šeima, nors 
dar čia gyvena ir keliolika 
kitataučių. Namo adminis
tratorius A.Vaičiūnas gyven
tojų mėgiamas, taip pat 
prisideda prie jų gerbūvio.

Gerai pavykus šiam 
renginiui, linkėtina "Vil
niui" dar įdomesnio minėji
mo dešimtmečio proga.

floridą

MOKA:
81/4% už 90 dienų term, indei.
8’/2% už 6 mėn. term, indėlius
81/2% už 1 m. term, indėlius 
83/4% už 2 m. term, indėlius 
9 % už 3 m. term, indėlius
91/2% už 1 m. GIC mėn. palūkanas 

10^4% už 1 m. GIC invest, pažym.
10 Va” s už 2 m. GIC invest, pažym. 
101A% už 3 m. GIC invest, pažym.
81/2% už pensijų planą (variable rate) 

101/4% už 1 m. term, pensijų planą 
1074% už 2 m. term, pensijų planą 
10V4% už 3 m. term, pensijų planą

8 Va % už pensijų fondą - RRIF (v. r.) 

8M% už namų planą OHOSP 
7 % už taupymo sąsk.
81/4% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
6% už kasd. pal. čekių sąsk.

§ už asmenines
S paskolas nuo...... 11’A%
s už nekilnojamo turto 
H paskolas (mortgages): 
n su nekeičiamu nuošimčiu 
g 1 motų................ . 11 V«%
g 2 metų............... ...... 1l’/2%
g 3 metų........................113/4%

g su keičiamu nuošimčiu
g 1,2 ar 3 metų ........ 1O’/a% 
" (variable rate)

(var. rate)

AKTYVAI VIRŠ 67 MILIJONŲ DOLERIŲ

Asmenines paskolas duodame Iki $65,000 Ir mortglčlus Iki 75% (kai* 
roto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos Iki 
$ If.uoo Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini* 
ginęs perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los- (Line of Credit) ir antrieji mortgičlai.

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 M6P1A6 Telefonas: (416) 532-1149

6 psk

KRAPUOS KREDITO KOOPERATYVAS

:: 100 ir

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.

PRADEDA NAUJA 
SEZONĄ

Atrodo, kad jau beveik 
visi žieminiai gyventojai 
sugrįžo į St.Petersburgą. 
Daugiau žmonių susirenka 
sekmadieniais pietums, 
daugiau įvyksta susirinkimų 
renginių. Taip pat prasidėjo 
Klubo choro repeticijos, 
šiuo metu 2 kartu savai
tėje, nes nori pasiruošti 
Kalėdoms, Vasario 16-sios 
minėjimui ir koncertui, 
kuris numatomas kitų metų 
kovo mėn. 11 dieną.

Šio mėnesio pradžioje 
repetuoti susirinko ir tau
tinių šokių grupė "AUDRA" 
kuri nutarė savo darbą 
tęsti ir po Tautinių Šokių 
Šventės, ar gal kaip tik 
dėl jos.

Dauguma čionykščių 
lietuvių jungiasi į veiklos 
vienetus, paįvairindami 
savo gyvenimą ir prisidė
dami prie pozityvios lietu
viškos veiklos. Įsikūrė nau
jas sambūris- Kultūrinių 
Popiečių Ratelis, kuris 
kviečia visus atsilankyti 
į jo rengiamas popietes. 
Vienas toks Ratelio rengi
nys vyko spalio mėn. 10 
d. Iš Washington'o buvo 
iškviestas ten moksliniais 
reikalais iš Lietuvos besi
lankąs ekonomistas prof. 
Antanas Buračas paskaitai 
apie Lietuvos Persitvarky
mo Sąjūdį. Jis yra vienas 
iš to Sąjūdžio steigėjų. 
Jis parodė ir atsivežtą 
vaizdajuostę iš Juodojo 
Kaspino dienos /rugpjūčio 
23 / demonstracijų Vilniuje, 
kur tarpe kitų, ypatingai 
jaudinančias kalbas pasakė 
poetas S.Geda ir rašytojas 
J.Marcinkevičius.

Susirinko apie 200 klau
sytojų. Įdomi popietė buvo 
visų nuoširdžiai įvertinta.

Tas pats Ratelis spalio 
mėn. 23 d. Klubo salėje 
surengė popietę, kurioje 
Dalila Mackialienė skaitė 
paskaitą "Lietuvos Teatras. 
Okupacijų Metais". Paskai
ta buvo išsami,aptarė teat
rą, baletą, operą Lietuvos 
miestuose. Šiai paskaitai 
medžiagą ji rinko nuo pa
vasario, besilankydama 
Lietuvoje.
• "SAULĖS" Lituanistinė 
Mokykla dirba kiekvieną 
Šeštadienį nuo 9:30 val.r.- 
1 val.p.p. Dan Vista Com
munity Center patalpose, 
prie Gulf Blvd.,St.Peters
burg Beach /šalia Don 
Cesar viešbučio/. Mokyklos 
vedėja- Aurelija L.Robert- 
son-Zalnieriūtė.
• LAPKRIČIO mėn.30 d. 
Lietuvių Klube Apylinkė 
rengia pobūvį "Šiupinį".
Programą atlieka "Žibinto" 

teatro vaidintojai su talki
ninkais, rež.D.Mackialienė.
• GRUODŽIO mėn. _14 
d. Apylinkė rengia VYDŪ
NO MINĖJIMĄ JO 120 
METŲ GIMIMO IR 35 m. 
mirties sukakčių proga. 
Prelegentas - dail. V.Vai- 
tiekunas. Po paskaitos -
kavutė.

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I 

533-1121 (416) 822-8480
* CAJM0 * AUTOMOBILIU * ATSAKOMYBĖS * 

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ •

DR AU DA-INSURANCE
WALTER DAUGINIS, Insurance Broker Ltd.

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont. M6P 1A6

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind............ 81/4%

180-364 d. term, ind............ 81/2%
1 metų term, indėlius....... 81/2%
2 metų term, indėlius....... 83A%
3 metų term, indėlius....... 9 %
1 metų GlC-met. palūk........103/4%
2 metų GlC-met. palūk. .... 103/4%
3 metų GlC-met. palūk........103/4%
1 metų GiC-mėn. palūk. ... 91/2% 
RRSP ir RRIF (pensijos) .. 81/a% 
RRSP-1 metų term. ind. ... 10’/4% 
RRSP-2 metų term. ind. ... 10’/4% 
RRSP-3 metų term. ind.. 1 o'/4% 
Specialią taup. s-tą...........• 8 %
Taupomąją sąskaitą .........■ 6 %
Kasd. pal. taupymo sąsk . 8 % 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki .. 53/4%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ................. 11 ’/2%
Sutarties paskolas 

nuo................. 111/2%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu 
įmetu .................. 11'/4%
2 metų .................. 11’/2%
3 metų .................. 113/«%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 10'A-%

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

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). Nelmame mokesčio už išra
šytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 38 milijonų dolerių
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

JEIGU GERI IR GAL! GERTI - TAVO REIKALAS 
JEIGU NORI NUSEOT1 - MUSU!

ATEIj Į LIETUVIU A.A. (Alcoholics Anonyeoua) 
GRUPES SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENI IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALEJE. 
(Skersai gatvės nuo pensininkų /ū«ų» 1610 
Bloor St, Vest, kaapas Indian Rd,) 7t30 vol, r.

SKAMBINKITE Tel.; 487-5591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



I Ta milton
• DLK ALGIRDO Šaulių 
Kuopa rengia iškilmingų 
Lietuvos kariuomenės šven
tės minėjimu lapkričio 
mėn. 26 d., šeštadienį,
7 vai. v. Jaunimo Centre, 
48 Dundurn St.N.

Bus trumpa oficialioji 
dalis, koncertas ir šokiai. 
Aušros VartŲ Parapijos 
Choras, vad. muz.Darijos 
Deksnytės , atliks koncertą, 
gros Kazimiero Deksnio 
orkestras "Žagarai”, vyks 
vaišės ir veiks vertinga 
loterija.

Kitę dienę - sekmadie
nį- 10 val.30 min.r. Aušros 
Vartę bažnyčioje vyks iškil
mingos pamaldos. Visos 
organizacijos prašomos 
dalyvauti su vėliavomis.

Po pamaldę bus padėtas 
vainikas prie Kankinių Kry
žiaus.

Maloniai kviečiami da
lyvauti ir apylinkių lietu
viai.
• Jaunimo Centro salėje 
vyks kalėdinis bazaras, 
kurį rengia lapkričio 13 
d. po 9 ir 10:30 v.r.mišię 
ateitininkai. Bus surengta 
įdomių žaidimų vaikams 
ir skanių užkandžių.

"NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS" RĖMĖJŲ BŪRELIO 
SURUOŠTO SPAUDOS VAKARO PROGA "Nb" savaitraš
čiui PAREMTI AUKOJO:

$ 400,- B.Narbutas; $120,- J.Paškevičius; po $100,- 
J.Vitkūnas, L. Adomavičius;

po $60,- Lietuvių Kredito Kooperatyvas PARAMA, 
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS Kredito Kooperatyvas;

$ 50,- V.Dagilis; $ 30,- B.Laučys; po $ 25,- L . 
Balsienė, J. Šimkus; po $ 20,- AUDRA TRAVEL biuras, 
V. Kulnys, J. Paršeliiinas, M. Timukas, A. Vaičiūnas, 
A. Masiulis; po $ 10,- Vyt. Bireta, S. Jokūbaitis, R. 
Trumpickas;

LOTERIJAI:
G. Adomaitienė, I.L.Adomavičiai, J. Antanaitis, 

V.Astrauskas, R.Bekerienė, A.Bričkus, K.Daunys, A.Gačio- 
nis, V. J.Giriniai, J. J akelaitis, M.S. Jakubaičiai, P.B. Jan
kauskai, V. Kulnys, p.p.Lasiai, B.Laučys, Lietuvių Namai 
Toronte, J.Margis, A.Masiulis, A.Melvydas, "NL" Valdyba 
Montrealyje, "Nida"- E.V.Verikaičių krautuvė, J.Paškevi
čius, Sof.Pacevičienė, "Parama"- Kredito Kooperatyvas, 
A.V.Petraičiai, Vienuoliai Pranciškonai, Kirpykla "Peter"- 
2224 Dundas Str.,W., "Prisikėlimo Parapijos" Kredito 
Kooperatyvas Toronte, M.Račys, T.D.Renkauskai, H.Sa
kalauskas, B.Saulėnas, A.J.Simkai, A.Skilandžiūnienė, 
I.S.Varankos, J.Venslovaitis, J.Vizgirda (Čikaga).

DOVANOS:
Devynias vaisvandenių dėžes padovanojo L. Kir- 

kilis; dešrę - Krakus Meat Market; Korėjiečių krautuvė 
- "pop-corn" - pūstų kukurūzų.

PRIE "NL" SPAUDOS VAKARO PARENGIMO PRISIDĖJO:
G.Adomaitienė, I.L. Adomavičiai, L.Balsienė, G.Bi- 

jūnienė, V.Birštonas, A.Bričkus, K.Bubelis, V.Dagilis,

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
- įsikūręs nuosovuose 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...................... 6.5%
kasd.pal.taupymo s-tą .. 6 %
90 dienų Indėlius............ 9 %
1 m. term, indėlius .....  10.25%
1 m. term, ind.mėn.pal. 9.75% 
3 m. term, indėlius ...... 10.5%
RRSP ir RRIF (pensijos) 8 % 
RRSP Ir RRIF 1 m........ 10.25%.
RRSP ind. 3 m.............. 10.5%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas.... 13.5% 
nekiln. turto pask. 1 m. 11.75% 
nekiln. turto pask. 3 m. 12.5% 
Nemokamas čekių Ir 
sąskaitų apmokėjimo 
patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį Iki $2.000.
Ir asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais* 
ni* 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.

F41MIU
SPECULVSis:

• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE/
• ZONDAS

495-909 AVENUE. UMfo
365-1143

7551 A CENTRALE, UMte
365-7143

2955 ALLARD, Vide Emard
766-2667

1988.XI.10

Liucija Mažeikienė

• LIUCIJA MAŽEIKIENĖ 
buvo Amerikos Respubliko
nų Partijos išrinkta į šių 
metų prezidentinių rinkimų 
elektoriatę. Pažymėtina, 
kad iš viso JAV yra 538 
rinkiminiai atstovai. Tuo 
labiau džiugu, kad jų tarpe 
pažymėta ir lietuviškoji 
pavardė, bene pirmę kartę.

Liucija Mažeikienė 
jau daugelį metų dirbusi 
Respublikonams, buvo įver
tinta pakartotinai žymeni
mis ir pagerbimais. Ji dir
ba svarbiose pareigose 
Tautybių Grupių tinkle.

Šiuo metu pakilo iki Kali
fornijos Lietuvių Respubli
konų Sęjungos pirmininkės 
vietos.

Liucija ir jos vyras 
inž.Antanas Mažeika pui
kiai reprezentuoja, kai 
yra proga, ir lietuvių veik
ių.

q Sęryšyje su įvykiais Lie
tuvoje, "TĖVYNĖS GARSAI11 
girdimi per jėzuitų John 
Caroll Universiteto radiję,

FM banga 88,7 sekmadie
niais nuo 8-9:30 vai.ryto, 
perdavė autentiškas žinias 
iš Lietuvos, pradedant spa
lio mėn. 9 dienę.

e Cleveland'o skaučių NE
RINGOS tuntas surengė 
gražų rudeninį pobūvį, pa
vadintų "Rudens Noktiur
nas" Lietuvių Namų salėje.

Rūpestingai ir gražiai 
išpuoštoje rudens temomis

A. Dargytė-Biskevich, K.Daunys, L.Dūda, A.Gačionis, 
p.Genys.jr.,L.V.Giriniai, K.Juzumas, B.Laučys, Lietuvių 
Namų Valdyba, B.Mackevičius, "Parama", J.Paškevičius, 
V.B.Petraičiai, A.B.Petrylai, L.Pocienė, Prisikėlimo Pa
rapijos Kredito Kooperatyvas, M.Račys, T.Renkauskienė,
B. Saulėnas, A.S.Skilandžiūnienė, T.Stanulis;

"NL" SPAUDOS VAKARE MENINĖJE PROGRAMOJE 
DALYVAVO:

L.Paulauskaitė-Kanovičienė, R. J.Karasiejai, D.Par- 
gauskaitė, V.Verikaitis ir Tautinių šokių Jaunių Grupė 
"GINTARAS".

/Jeigu netyčia yra praleista kieno nors pavardė, Koordina
torius rengėjų vardu iš anksto atsiprašo).

"NL" GARBES PRENUMERATĄ UŽMOKĖJO SPAUDOS 
VAKARO PROGA:

A. Raila, J.Petrauskas, Marija Timukas, V. Petrai
tis, Br. Narbutas (3 mt.), V.Dagilis, J.Maziliauskas, Vyt. 
Kulnys, J.Aukštaitis, Alb.Statulevičius, L. Adomavičius, 
M.Račys, D.Renkauskas;

RĖMĖJO PRENUMERATĄ IR AUKĄ:
po $5,- H.Stepaitis, H.Siaurys, A.Borchertas 

Br.Laučys.
VISIEMS - NUOŠIRDI PADĖKA. "NL"

E 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-

dienomis Clevelande, 
Nuotrauka J. Vito

LIETUVOS ATGIMIMO SĄJŪDŽIO TARYBOS SUVAŽIAVIMO , Įvykusio spalio 1-2 
posėdžio atidarymas. Iš kairės sėdi: E. Česnulienė, M. Blynas ir G. Rugienius.

salėje vyko torontiškio 
svečio EDŽIO PUNKRIO 
patiekta dainų programa, 
kuri buvo įvairi- lopšinės, 
polkos, "blues", tėvynės 
ilgesio, meilės,- buvo 
šiltai sutiktos ir priedo 
išprašyta dar viena daina.

Svečiai vaišinosi, pasi
šoko, ■ pabandė laimę loteri
joje, pasišnekučiavo ir buvo 
labai patenkinti jaukia, 
skautiška pobūvio nuotai
ka.

PADĖKA

Dėkoju savo brangiems bičiuliams ir ren
gėjams už mano 65 metų amžiaus pagerbimų. 
Pirmiausia A.O. Mylėms, J.S. Babrauskams, 
A.M. Čepuliams, P. Ražanui, A. Kalvaičiui, 
A. Kačinskui; už paruošimą vaišių: S.G. Ri- 
meikiams, M. Grinkuvienei; už patarnavimą 
prie stalų: Elz. Kirstukienei, Aid. Zienkienei. 
Taip pat visiems atvykusioms iš toliau: J.A. 
Bataičiams iš Sudbury, J.G. Kačinskams iš 
Waterloo, J.A. Vieraičiams iš Tillsonburg, P.S. 
Žukams iš Detroit.

Ačiū visiems už dalyvavimą ir gražią do
vaną, kuri bus ilgai atminčiai nuo Jūsų visų.

Su pagarba - A. Žiūkas, snj.

REMKIME 
LIETUVOS 

/^PERSITVA RKYMO
SĄJŪDĮ

Lietuvių viltys, sunkiais tylos ir skausmo I alkai s baimės ir ne- 
pasitikėjmo tramdytos, pagaliau išsiliejo kaip nesuvaldomai veržlus 
apsivalymo nuo slogios praeities ir tikėjimo Lietuvos ateitimi 
srautas, pasivadinęs LIETUVOS PERSITVARKYMO 
SĄJŪDŽIU. Išsaugoti ateinančioms k artoms Lietuvą jos 
istoriją, kultūrą, kalbąbei gamtą — yra KIEKVIENO LIETUVIO 
PAREIGA!

Kiekvienas iš Jūsų, galite palaikyti I ietuvių vilti s, paremdami 

PERSITVARKYMO SĄJŪDŲ

Nuo Š. m. lapkričio 1 dienos visiems išeivijos lietuviams nuo 
mokesčio, kurį Jūs paprastai mokate už bet kokio pobūdžio kelionę 
AUDRA TRAVEL kelionių biure 2.5% bus skiriama

LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIUI REMTI .
1989 m. pabaigoje , ataskaitiniame keliautojų susitikime , pinigai, 
kartu su rėmėjų sąrašu bus įteikti LIETUVOS PERSITVARKYMO 
SĄJŪDŽIO ATSTOVAMS.

Tad, LIETUVIAI, užsakydami keliones lietuviškame AUDRA 
TRAVEL kelionių_biure, remsite

LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDŲ

Skambinkite: tel. (416) 769-2500, TELEX: 06-967812 
FAX: (416) 763-6279

Rašykite: 2100 Bloor St.W., Toronto, Ontario M6S 1M7
Darbo valandos: nuo pirmadienio iki trečiadienio 9.30-19.00 
ketvirtadieni penktadienį 9.30 - 21.00, šeštadienį 11.00 - 17.00 

Registracijos numeriai: 2559030 Ir 2475066

7 psl.



ŠVENTE-

montreal

• GRUODŽIO
d. - Naujų Mėty

PAR ENG I MŲ 
K A L E N D O R I U S

men. 31 
sutikimas. 

Rengia L.K.Mindaugo Šau
lių Kuopa.

1475 De Seve

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

KLIETUVOS

KARIUOMENES ŠVENTES
LKVS MINĖJIMAS

LAPKRIČIO mėn. 27 d.

Montrealio centras žiūrint nuo kalno.

RAMOVĖ

Dodge Chrysler 
Camions Dodge Trucks

"Pava- 
atliks 

rodoma 
mūšy 

audimų.

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

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

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

mėn. 4 d.
rengiama-

kurio metu

AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOJE IR SALĖJE 
11 vai. iškilmingos pamaldos 
12:15 vai. MINĖJIMO AKTAS salėje

VISI maloniai kviečiami 
atsilankyti.’ "Vaivorykštė"

Dr. JONAS MALISKA
Tel.: 866-8235 

Dr. MICHEL HUYNH
Tel.: 866-9297

D. D. S.
DANTŲ GYDYTOJAI-CHIRURGAI
1440 St. Catherine St. W. Suite 600
Montreal, P.O. H3G 1S5

Dr. PHILIP STULGINSKĮ
D.D.S.

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

Tel.: 364-4658

o GRUODŽIO mėn. 4 
d. - Supažindinimas su 
dali. A. ir A. Tamošaičių, 
knyga "Lithuanian Sashes". 
Rengia "Vaivorykštė".

• GRUODŽIO mėn. 11 
d.- POPIETĖ su Doetu Hen
riku NAGIU, KLK Motery 
D-jos METINE ŠVENTE- 
PIETUSt-

PROGRAMOJE:
• Paskaitą skaitys dipl. inž. J.V. DANYS iš Ottawos
• T. Mickienės deklamacija ir
• Montrealio Vyrų Oktetas su muz. A. Stankevičium

Visos organizacijos, maloniai kviečiamos pamaldose ir minėjime, dalyvauti su vėliavomis.
Po minėjimo — kava ir užkandžiai,

ĮĖJIMAS: auka $5.- RENGIA: L.K.V. S-gos skyrius “Ramove

• JAU GALIMA UŽSISA
KYTI ŠVENTINIŲ SVEIKI
NIMU SKELBIMUS "NL" 
PUSLAPIUOSE.

Anksčiau užsisakydami, 
palengvinsite mūšy darby. 
Dėkojame iš anksto. "NL" 

• GRUODŽIO 
"Vaivorykštės" 
me pobūvyje, 
bus supažindinama su nau
jausia LT1 išleista knyga 
"Lithuanian Sashes", daly
vaus knygos autoriai dail. 
Anastazija ir Antanas Ta
mošaičiai, tautodailininkė 
Aldona Veselkienė, 
sario" mergaitės 
liaudies dainų, bus 
vaizdajuostė apie 
liaudies juostų
Su knyga supažindins Biru
tė Nagienė.

Kava ir lengvi užkan
džiai užbaigs šį renginį.

GALITE PASITIKĖTI mūsų produktų KOKYBE ir SKONIU
Pamėginkite naują natūralų “BIOBEST” jogurtą, pagamintą naudojant Acidophilus 

ir Bifidum bakterijų kultu ras. 100 gr. turinti tik 63 kalorijas.
ASTRO gaminiai parduodami geros kokybės pieno produktų skyriuose

Astro Dairy Products Ltd., Lachine, Quebec.

PARDUODAME APARATŪRĄ, TINKAMĄ LIETUVAI: 
video kameras, video įrašymo aparatus, televizijos, 
radijo, magnetofonus, bevielius telefonus gausite 
papigintomis kainomis pas: R/C LEON SERVICE, 
5887 Sherbrooke St. W. Telef.: 488-3363.

Aparatai yra šių firmų: Toshiba, Akai, Aiwa, 
National Panasonic M7, GVC, NEC, Sony, Sany

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

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

Tel.: 366-9745 ir 365 - 0505

DR. A. S. 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 1L5

Tel.:i 931-4024

Notarai

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

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

8 psl.

ITAC MONTREALIO LIETUVIŲ
Ll Irto KREDITO UNIJA

147S DE SEVE ST. MONTREAL QUE H4E 2A8 Tel: 746-5827; 766-5830 

Skyrius: 3907 A Rosemont Blvd.

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAI VIRŽ125,000,000 REZERVAS VIRŠ $ 1,000,000

MOKA UŽ:

CERTIFIKATUS ... 10'4%
TERM. INDĖLIUS:

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

TAUPYMO - specialios 5/2% 
TAUPYMO - su gyv. dr. 5'4% 
TAUPYMO-Jcasdi eninės.. 5 % 
EINAMOS................ ...... 4H%.
RRSP ir RRIF term 1014% 
RRSP ir RRIF taup  6/2%

UŽ:

9'4% 
8/2% 
8'4% 
8 % 
734%

IMA
NEKILN. TURTO nuo 1 P4% ASMENINĖS nuo 12'4%

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA “LITE

KASOS VALANDOS

3907 Rosemont

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

RESTORANAS KO5CHS
Soecialybe - “BROCHETTERIE“ -

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

LASALLE 
AUTOMOBILE INC

JOGURTAI • GRIETINĖS IR VARŠKES SŪRIAI 
RŪGŠTI GRIETINĖ • VARŠKĖ

• SKYSTAS JOGURTAS

Member

Foto M.L.S.
SISTEMA

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

366-7818

D. N BALTRUKONIS

1050 Laplerre 
coin La VArendrye

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 

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

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAM'ONIS T“
C. I. B.

GAISRAS * AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ * GYVYBE

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

FINANCIAL SERVICES 
& INSURANCE

PETER SODO ir JOHN POLCARl
Profesiniai patarnavimai 

finansų reikalais:
♦Annuities*R.R.S.P.*Finansų ir mokesčių planavimas
4999 St. Catherine St. West, Suite 450, Westmount, f!3Z 1T3

Tel: 481-0311

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

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

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

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

MONTREAL ENTERPRISES Rfigd
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

KAILIŲ SIUVĖJAS
* Didelis pasirinkimas gatavų paltų

a * Saugojimas vasaros laiku (Storage)
* Taisau ir remodeliuoju

r r * Siuvu ir parduodu.
1449 rue St. Alexandre, Telefonai:

Montreal, P.Q. H3A 2G6 844- 7307 ir 288-9646

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS &CCTĖ REALTIES 

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TONYI P^RAITS

1 X, ' | pASSEPORT - COMMERCIAL
P H O T O Į MARIAGE - WEDDINGS 
OTTO © 1 O *5220 Queen Mary Rd. Suite 8

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

[tr ans QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMINI JAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI AUUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 

[ MEDŽIAGA DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
Į SAVININKAS: John OSKOWICZ 

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