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DRAMATIŠKA PABALTIJO 
ĘVYKIŲ RAIDA: MAŽOJI 
ESTIJA IR VĖL PIRMOJI 
ŽENGĖ LEMTINGĄ

ŽINGSNI
Atgimusiose Pabaltijo 

respublikose įvykiai rieda 
tokiu gieičiu, kad beveik 
neįmanoma jų ne tiktai 
išsamiai komentuoti, bet 
sunku net ir sekti. Pasinau
dodami paskutinėmis žinio
mis iš Vilniaus ir Šiaurės 
Amerikos kelių didžiausiųjų 
laikraščių straipsniais, 
bandysime atpasakoti įvy
kius ir aptarti kanadiečių 
bei amerikiečių reporterių 
aprašymus.

Gana drąsias ir atviras 
informacijas dabar teikia 
VILNIUS per Maskvos 
trumpųjų bangų radijo 
tinklą.

Paskutinieji įvykiai prasi
dėjo, kai Estijoje vyriau
sias sovietas vienbalsiai 
priėmė nutarimą pakeisti 
savo sovietinę konstituciją 
taip, kad joje būtų įrašyti 
papildymai, leidžią Estijos 
valdžiai priimti arba at
mesti sovietinius Krem
liaus įstatymus. Nutarimas 
buvo priimtas dėl to, kad 
Maskva planuoja sovietinė
je konstitucijoje š.m. lap
kričio mėnesio pabaigoje 
įrašyti nuostatus, pagal 
kuriuos Kremlius galės nu
statyti kas atskirtoms res
publikoms leidžiama ir kas 
draudžiama. Ligšiolinėje 
SSSR konstitucijoje buvo 
minimos kai kurios respub
likų autonominės teisės, 
nors jų, žinoma, niekas iki 
šiol nepaisė. Taip, pavyz
džiui, toje konstitucijoje 
yra net įrašyta, kad atski
ros respublikos, jeigu taip 
dauguma piliečių nubalsuo
tų, turi teisę pasi
traukti iš sovieti
nės federacijos. Estai, juos 
sekdami lietuviai ir lat
viai, kaip tiktai paskuti
niuoju metu savo sąjūdžiuo
se į tuos punktus atkreipė 
dėmesį. Todėl atvirumą ir 
persitvarkymą skelbiąs 
Gorbačiov' as susirūpino 
tas "spragas" užkaišioti, 
kad jomis nepanorėtų ir 
negalėtų pasinaudoti pabal- 
tiečiai, o po jų, neduok 
Dieve, Ukraina, Armėnija 
ir kitos ne rusiškos sovieti
nės respublikos.

Kaip tiktai todėl Maskva 
reagavo labai greitai: sku
biai sušauktas politbiuras

h. n.
ilgai diskutavo tą Estijos 
iššūkį ir uš dienos Krem
lius pranešė Estijai, kad 
toks nutarimas esąs prie
šingas sovietinei konstitu
cijai ir Estijos delegacija 
turinti tuojau pat atvykti 
Maskvon. Ji atvyko paties 
Estijos naujojo prezidento 
Arnold Ruutel vadovauja
ma ir jai buvo pasakyta 
grįžti į Tallinn'ą, sušaukti 
naują Estijos vyriausiojo 
sovieto susirinkimą per
svarstyti. A. Ruutel žo
džiais: "pabar dalykai
žymiai labiau paaiškėjo". 
Estai žada sušaukti naują 
susirinkimą kada nors šią 
savaitę.

Tuo tarpu Lietuvos vy
riausias sovietas, susirin
kęs Vilniuje, ilgo svars
tymo, š.m. Rroni’c’0, 
panašavo, n-utaimio nepriė
mė. Balsų dauguma buvo 
nutarta šį konstitucinį 
klausimą atiduoti svarstyti 
komisijai. Anot Lietuvos 
komunistų partijos naujo 
pirmojo sekretoriaus Algir
do Brazausko, deputatai 
pasielgė išmintingai, nes 
tokio nutarimo likimas 
tebūtų buvęs peteliškės am
žiaus ilgio ir neatsižvelgęs 
į realią padėtį. Jis net 
davė suprasti, kad šis lie
tuvių susilaikymas leis 
antruoju partijos sekreto
riumi išrinkti lietuvį. (Iki 
šiol antrasai sekretorius 
būdavo rusas).

Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdis tačiau tą neryžtin
gumą pasmerkė ir dešim
tys tūkstančių žmonių pasi
tiko išeinančius delegatus 
su nepasitenkinimo šauks
mais ir mojuodami daugy
be juodais kaspinais perrištų 
tautinių vėliavų. Panašiai 
reagavo lietuviai ir kituose 
Lietuvos miestuose.

Užsienio spauda laukė 
Gorbačiov' o ir Kremliaus 
reakcijos. Maskva paskelbė, 
jog lietuviai esą pasmerkė 
Estijos nutarimą. Vilniaus 
radijas tačiau dvi dienas 
iš__eilės_____skelbė, kad
Lietuva nepasmer
kus Į__n ė vieno
ir_ išlaikius savo orumą. 
Gorbačiov' as tuo metu 
svečiavosi Indijoje ir repor
teriams pareiškė, kad tai 
esą buvęs "perestroikos" su
keltas per daug didelis 
jausminis prasiveržimas. 
Jis suprantąs pagrįstus pa- 
baltiecių rūpesčius ir tikįs 
kad po debatų karščio, vi
sa nusistovėsią ir nusira
minsią.

Maskvos PRAVDa jau 
paskelbė, kad numatyta 
sušvelninti kai kuriuos pla
nuotus griežtus sovietinės 
konstitucijos pakeitimus. 
Tuo tarpu tarptautinės 
žinių agentūros pranešė, 
kad š.m. lapkričio 21 die
ną Vilniuje įvyko 10 minu
čių susisiekimo streikas. 
Streiką organizavo Lietu
vos Persitvarkymo Sąjūdis, 
protestuodamas prieš Lie-
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tuvos sovieto neryžtingą 
laikyseną, nepaantrinant ir 
nepalaikant Esijos nutari
mų. Tuo pačiu, tai buvo 
protestas prieš Kremliaus 
numatytus SSSR konstitu
cijos nepriimtinus pakeiti
mus.

Vilnius geriausiai girdi- 
rnas 8 vai. vakaro, mūsų 
laiku, trumpomis bangomis 
7.4U.------------------- ------

Kitas bangas ir kitą lai
ką praneša Vilniaus lietu
viškasis pasvalandis savo 
programos pabaigoje.

RINKIMUS LAIMĖJO 
KONSERVATORIAI, BET...

Š.m. lapkričio 21 d. Ka
nados federalinius rinkimus 
laimėjo Progresyviųjų Kon
servatorių partija, gavusi 
naujajame 295 vietų parla
mente absoliutinę daugumą 
atstovų, būtent, 170. Libe
ralų partija padvigubino 
savo atstovų skaičių iki 
81, o NDP padidino savo 
atstovų skaičių trečdaliu - 
iki 44. Taigi, nors konser
vatoriai turės mažiau 
atstovų negu praeitame 
parlamente, jų bus 22 
atstovais daugiau, negu 
reikia absoliutinei daugu
mai (148 plius 22) šiame 
parlamente. Balsavo 17J£ 
milijonų kanadiečių, iš jų 
43% už konservatorius, 
32% už liberalus, 20% už 
NDP ir 5% už kitas parti
jas. Taigi, jeigu ir neskai
tytume tų 5%, bent 52 % 
kanadiečių nepritarė Mulro
ney pasirašytajai laisvos 
prekybos su JAV sutarčiai. 
Todėl, nors techniškai kon
servatoriai galės tą sutar
tį pravesti parlamente, 
daugumos kanadiečių prita
rimo jie negavo. Tai turės 
labai gerai įsidėmėti naujo
ji Kanados konservatorių 
vyriausybė: laisvos preky
bos sutartimi daugiau negu 
pusė kandiečių nepasitiki. 
Toji sutartis tebėra mig
lota, paini, per greitai ir 
todėl pusiau iškepta. Minis- 
teris pirmininkas Brian 
Mulroney, jo ministerial ir 

jo partijos atstovai, turės 
pateisinti savo užtikrini
mus ir įrodyti kanadie
čiams, kad toji sutartis 
tikrai nepažeis nei vargin
gesnėms provincijoms tei
kiamų paramų, nei sveika
tos ir nedarbo draudų, nei 
pensijų, nei nepasiturinčių- 
jų paramos, nei visos eilės 
žemės ūkio ir pramonės 
šakų, nei . Kanados kultū
rinių siekių, nei, pagaliau, 
Kanados savitumo ir sa
vaimingumo.

Labai sustiprėjusi opo
zicija, aišku, budės parla
mente, o įvairios politinės, 
profesinės ir ideologinės 
grupės bei pavieniai kana
diečiai seks tos sutarties 
pasekmes. Sutartis, jeigu 
ją priims dar gruodžio 
mėnesį parlamentas, įsiga
lios jau nuo 1989 metų 
sausio 1 dienos.

Dar ilgai bus diskutuoja
ma šių istorinių rinkimų 
eiga ir jos rezultatai, bet 
viena aišku jau dabar: le
miamą vaidmenį šiuose 
rinkimuose vaidino Que
bec'o provincija, iš jos 
vyks parlamentan net 63 
konservatoriai ir vos 12 
liberalų. Buvusi federalinių 
liberalų tvirtovė beveik 
visuotinai balsavo už kon
servatorius. Šios provinci
jos rinkėjai, niekad nepa
sižymėję pastovumu, šį 
kartą buvo paklusnūs vi
siems savo vadams, nes 
konservatorius rėmė ne 
tiktai provinciniai liberalai 
su bespalviu Bourassa 
priešakyje, bet ir visokio 
plauko nacionalistai bei se
paratistai, palaikomi savų 
bekylančių biznierių ir pi
niguočių. iš tiesų, ši pro
vincija balsavo ne už Kana
dą, bet už save. Priešrin
kiminėje prancūziškoje 
propagandoje buvo skelbia
ma sena Renė Levesque 
formulė, kad ne JAV, bet 
angliškoji Kanada yra kve- 
bekiečių priešas, kad tai, 
ko siekia Ontario, yra visa
dos nenaudinga Quebec'ui 
ir kad vienintelis būdas 
išsivaduoti iš angliškosios

Kanados ekonominio jungo 
yra kuo didesnė prekyba 
su JAV. Tarp kita ko, 
buvo platinamas toks ‘argu
mentas: "Brian Mulroney, 
gimęs šioje provincijoje
nesąs joks "prakeiktas
anglas kanadientis", bet
airis katalikas.

Klausantis begalės ko
mentarų apie šiuos nepa
prastai jausmingus Kanados 
rinkimus, įstrigo keli origi
nalesni sąvadai. Panašiu 
trumpu sąvadu baigsime ir 
savo pirmąjį šių rinkimų 
reportažą. Vieni balsavo 
širdimi, kiti protu, kiti ki
tomis kūno dalimis, nepasi
žyminčiomis nei širdim 
nei protu, o dar kiti - 
tiktai kišene. Tikėkimės, 
kad paskutinieji, t.y., pi
niginės balsuotojai, nepasi
rodys stipriausieji, nes 
jiems mažiausiai rūpi ir 
savo artimojo, ir savo 
krašto dalia.

Visos trys partijos ir 
laimėjo, ir pralaimėjo 
šiuose rinkimuose. Daugiau 
šia, žinoma, laimėjo kon
servatoriai, bet prarado 
šešis ministerius, jų tarpe 
populiarią Florą MacDo
nald ir darbštųjį Ray Hna- 
tyshyn. Liberalai laimėjo 
didelę daugumą Atlanto 
provincijose (20 atstovų iš 
32), neblogai pasirodė 
Ontario ir ypač Manitobos 
provincijose, bet skaudžiui 
pralaimėjo Quebec'e ir la
biausiai dėl to nesugebėjo 
nugalėti konservatorių. 
NDP pralaimėjo skaudžiau
siai, nes jų svajonė neišsi
pildė nei tapti oficialiąja 
opozicine partija, nei lai
mėti nors vieną atstovą 
Quebec'o provincijoje, 
kurios vajun supylė daug 
pinigų. Nelaimėjusi nė 
vieno atstovo Atlanto pro
vincijose ir pralaimėjusi 
kelis Ontario provincijoje, 
NDP atsigavo tiktai Britų 
Kolumbijoje, tenai laimė
dama net 19 atstovų.
25 m. NUO J.F.
KENNEDY MIRTIES

Prieš 25 m.Dalias mies
te buvo nušautas JAV prez. 

John F.Kennedy. Iki šios 
dienos nėra visiškai paaiš
kėję, ar Lee Oswald'as 
vienas pats įvykdė atentatą, 
ar tai buvo daug didesnės 
konspiratorią grupės atlikta. 
Minima Mafia, Kubos dik
tatorius Castro.

Šią sukaktį paminėjo 
visos JAV valstijos ir ypač 
Taikos Korpuso, įsteigto 
J.F.Kennedy, nariai visame 
pasaulyje.
KANADA DALYVAUS 
KOLUMBO KELIONĖS 
500 m. SUKAKTYJE

Multikultūros ir Piliety
bės ministeris Gerry Wei
ner pranešė, kad specialus 
komitetas sudarys planus 
Kanados dalyvavimui tarp
tautinėje šventėje, minint 
500 metų sukaktį nuo 
pirmosios Kolumbo kelio
nės į Ameriką. Jubiliejus 
bus švenčiamas 1992 m. 
Dalyvaus apie 30 valstybių, 
įskaitant Italiją, Ispaniją, 
JAV, Lotynų Ameriką ir 
Karibų kraštus.

"Tarptautiniam šventės 
pobūdžiui atitinka Kanados 
idealas ir toliau kurti dina
mišką daugiakulturinę vi
suomenę" - pareiškė min. 
G. Weiner. _ 
MAINOS RUBAI MARGO 
SVIETO

Sovietą Rusijos rašy
tojo Leonid Zorin'o 35 
scenos veikalai ir 13 filmų, 
buvo uždrausti rodyti teat
ruose. Gorbačiov'o erai 
prasidėjus, vieną jo veikalą 
"Svečias" stato dabar Mask
vos teatras.

Šiais metais L.Zorin'ui 
buvo leista lankytis Saska- 
toon'o Persephone Teatre 
Kanadoje, kuriame vyko 
jo veikalo "Varšuvos Me
lodija" premjera.

Autorius galėjo atvykti 
dėka pradėtą permainą 
Gorbačiov'o, kurį jis pava
dino "mūsą laiką romantiš
kasis herojus".

Žinome, kad šalia ro
mantikos, labai svarbi ir 
ekonominio bei socialinio 
bankroto realybė, kuri pri
vertė ieškoti išeities "pe- 
restroikoj".
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PRISIMENAME LAPKRIČIO 23-IĄJĄ
LIETUVOS KARIUOMENĖS steigimo oficialiąja 

data laikoma 1918 metų lapkričio mėnesio 23-ioji, nes 
tę dieną išėjo pirmasis Lietuvos Kariuomenės įsakymas. 
Si diena laikoma LIETUVOS KARIUOMENES ŠVENTĖS 
DIENA.

Lietuvos kariuomenė kūrėsi labai sunkiomis sąly
gomis, nes 1918 m.pabaigoje, I-jam Pasauliniam karui 
pasibaigus, iš Lietuvos traukėsi vokiečių kariuomenė 
ir jų pėdomis žygiavo Sovietų Rusijos Raudonoji Armija, 
siekianti užimti Lietuvą.

PIRMIEJI Lietuvos kariuomenės organizatoriai 
buvo lietuviai karininkai, sugrįžę iš Rusijos. Kiek vėliau 
prie jų prisidėjo Mažosios Lietuvos ir JAV lietuviai ka
riai.

VILNIUJE 1918 m.VASARIO 16 d. paskelbus Lie
tuvos Nepriklausomybės Aktą, kariuomenės organizacijos 
reikalas pasidarė aktualus. Sugrįžę iš Rusijos lietuviai 
kariai pradėjo Lietuvos kariuomenės darbą slaptai, nes 
vokiečių okupacinė valdžia griežtai draudė. Prie Valsty
bės Tarybos Vilniuje veikė Apsaugos Komisija. Ji regis
travo karius, rinko žinias ir svarstė kariuomenės organi
zavimo ir apginklavimo galimybės.

1918 m.spalio mėn. 11 dieną į Vilnių atvyko pir
mieji 11 kareivių savanorių. Lapkričio mėn. 5-9 pasikei
tė Vokietijos vyriausybė ir Lietuvoje pasidarė laisvesnės 
sąlygos veikti, bet drauge atsirado ir sunkių uždavinių 
dėl krašto vidaus ir išorinio saugumo.

Ministeriu pirmininku tapus Mykolui Sleževičiui, 
krašto apsaugos ministeriu buvo karininkas Mykolas Ve- 
lykis. Plačiu mastu atsišaukimą į tautą vyriausybė ' vie- 
tė stoti j krašto apsaugą ir nustatė sąlygas stojantiems 
į kariuomenę savanoriams.

Aktyviai pasireiškė moksleivija ir studentija, sto
dama savanoriais į kariuomenę. 1919 m. sausio mėn. 
5 dieną buvo jau apie 3.000 savanorių ir šis skaičius 
sparčiai augo.

Pirmieji ginklai, užsilikę nuo karo ir vartojimui 
mažai tinkami, savanorių buvo surankioti iš gyventojų. 
Nedidelius kiekius pavykdavo nupirkti iš vokiečių. Pir
mieji pirkti ginklai buvo seni vokiški ir rusiški šautuvai, 
kulkosvaidžiai ir patrankos. Vėliau buvo gaunami nauji. 
Drabužius savanoriai dėvėjo nuosavus, už kuriuos jiems 
buvo atlyginama.

Kariuomenės organizacijos centras buvo Kaune, 
kur buvo vyriausybės ir kariuomenės štabo būstinė. Kau
no mieste ir jo priemiesčiuose susiformavo dauguma 
kariuomenės dalių, veik visos karo technikos dalys ir 
tarnybos. Kariuomenės dalys dar steigėsi Alytuje, Kėdai
niuose, Tauragėje, Marijampolėje, Raseiniuose, Gardine, 
Šiauliuose, Ukmergėje. Pėstijos kariuomenės dalys buvo 
pradėtos steigti 1918 m. lapkrityje Vilniuje, visos kitos 
ginklų rūšys, persikėlus į Kauną.

1919 m. kovo mėn. 15 d. paskelbtas pirmas naujo
kų, gimusių 1897 ir 1898 m. šaukimas, kuris buvo vykdo 
mas priešo neužimtose Lietuvos srityse.

KOVOS DĖL LIETUVOS LAISVĖS prasidėjo 1918 
m. pabaigoje ir truko iki 1920 m. pabaigos. Kariauti 
teko su rusų bolševikais, bermontininkais ir lenkais.

Mūsų tautai ir valstybei košmariškai kartojosi kai 
kurie įvykiai. Vėl vokiečių okupacija, vėl Raudonoji Ar
mija. Vėl kraują liejo kiti savanoriai - Miško Broliai. 
Vėl nuo negirdėto istorijoje žiaurumo kentėjo visa tauta.

Dabar už savo teises kovojame kitaip. Tačiau 
pirmieji savanoriai yra mums švyturys, brangus prisimini
mas. Nenykstantis mūsų dėkingumas, nes jų dėka ugdė
me savo tautinę sąmonę ir kultūrą, kuri davė tvirtą 
humanistinį ir tautinį pagrindą.Jis mus išlaikys ir toliau.

B. E.K.

SĄLYGOS SAVANORIAMS:
Drauge su atsišaukimu M.Sleževičiaus vyriausybė 

paskelbė ir konkrečius nurodymus, kokiomis sąlygomis 
savanoriai priimami.

"Sąlygos įstojimo į Lietuvos krašto apsaugą:
1. Visa Lietuvos Valstybės krašto apsauga yra Lietuvos 
vyriausybės žinioje ir priklauso Krašto Apsaugos Minis- 
terio.
2. Visa krašto apsauga organizuojama karo disciplinos 
pagrindais;
3. Visi savanoriai priimami į krašto apsaugą ne mažiau 
kaip 1 metams. Tarnavimo laikas gali būti prailgintas 
ilgesniam laikui tik laisva sutartimi su savanoriais;
4. Mažinant krašto apsaugą ar darant visišką demobili
zaciją savanoriai gali būti paleisti ir anksčiau metų.
5. Savanoriai, dėl kurių nors priežasčių negalį ištarnauti 
metus, gali būti jų pačių prašymu paleisti tik Apsaugos 
Ministerio Štabo Viršininkui sutinkant;
6. Kiekvienas savanoris, stodamas Krašto apsaugon, raš
tu pasižada, kad jis gins Lietuvos Valstybę, pildys Lie
tuvos Valstybės įstatymus ir klausys savo vyriausybės 
įsakymų;
2 psl.

7. Lietuvos Valstybė duoda kiekvienam kareiviui savano
riui išlaikymą ir 100 markių algos mėnesiui. Be to, kiek
vienai savanorio šeimynai, savanorio išlaikomai, mokama 
kas mėnesį po 50 markių.
8. Sužeistiems kareiviams, nebegalintiems uždarbiauti 
ir užmuštų kareivių šeimynoms valstybė užtikrina būvį. 
Būvio patikrinimo taisyklės bus paskelbtos skyrium.

Ministeris Pirmininkas 
(pas.) M. Sleževičius, 

Krašto Apsaugos Ministeris 
(pas.) Karininkas Velykis

LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIO SUVAŽIAVIME:

Santrauka Antano TERLECKO kalbos, pasakytos 1988 m. 
spalio 22 d. Vilniuje Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
steigiamajame suvažiavime. Kalba buvo transliuota per 
Lietuvos televiziją ir radiją.

Lietuvos Laisvės Lyga sveikina delegatus, svečius ir 
televizijos žiūrovus, kuriems viena iš brangiausių vertybių 
yra Lietuvos likimas.

Kaip kažkada kryžiuočiai prūsus, taip 1939-tais, o gal 
gerokai anksčiau, mūsų kaimynas sumanė lietuvių tautą 
paversti vergais, o jų vaikus^ išauginti tautos duobkasiais. 
Kad šiandien galiu kalbėti iš šios tribūnos, ačiū lietuvei 
motinai, užauginusiai laisvę mylinčius vaikus. O kaip jie 
nekentė mūsų laisvės, kad patį žodį užmirtšturne. Pir
miausia reikėjo sunakinti inteligentiją ir dvasininkiją. 
Vežė ir vežė į Sibiro platybes, kad nebeliktų Lietuvoj 
dorų žmonių. Kitus suguldė miestelių aikštėse patyčioms, 
ir seserims neleido apraudoti jų kapo. Šiandien sieloja
mės dėl dvasinio tautos nuopuolio. Kiek šviežių mokytojų 
ir taurių kunigų būtų Išaugę iš gimnazistų, suguldytų 
Rainių miškelyje! O kaip ilgus pokario dešimtmečius 
mušė ir mušė kiekvieną, kurio širdis jautresnė, kurio 
galva karštesnė. O vis dėlto, smogėjų pykčiui, tauta liko 
gyva. Kiek laisvės meilės degančių akių matau šidje 
salėje! Kaip nekenčia mūsų laisvės šiandieniniai tauto 
smaugėjai, parodė rugsėj<3* 28-toji. Ko'kia neapykanta 
baudėjai daužė žmones, draskė tautines vėliavas, lupo 
nuo krūtinių Sąjūdžio ženklelius. Ne narkotikų baimė juos 
stimuliavo. Jie manė, kad guminiai vėzdai privers mus iš
sižadėti pačios laisvės idėjos. Ačiū Dievui, šiandien mes 
vis daržniau prisimename Stasio Šalkauskio mintis: "iškė
lęs drąsiai idėją kovodamas už j ą, laimėsi daugiau , negu 
paskendęs kompromisų liūne". Manau, kad čia kaip tik 
vieta pakalbėti apie kompromisų pavojų Lietuvos ateičiai. 
Lietuvos Laisvės Lyga pritaria Sąjūdžio programai eko
nomikos, ekologijos, kultūros bei žmogaus teisių srityje. 
Tačiau prancūziško žodžio "suverenitetas" reikšmę mes 
aiškinamės pagal tarptautinių žodžių žodyną. Suverenite
tas reiškia vienos valstybes atskirai nuo kitų, savo vi
daus reikalų ir užsienio santykių tvarkymą. Suve
renitetas arba tautai priklausančių aukščiausių teisių visu
ma gali būti realizuota tik pašalinus iš savo teritorijos 
svetimą kariuomenę. Teko girdėti sąvoką "tarybinis suve
renitetas". Ačiū! Stalinas apdovnojo mus "tapybine val
džia", "tarybine teise", išaugino tarybinę buržuaziją. Tik 
neseniai sužinojome, kad Taryų Sąjungoj nėra nei demo
kratijos, nei teisės, ir jos pačios Tarybų valdžios. Ar 
sąvoka "tarybinis suverenitetas" nėra okupacinis sinoni
mas?

Ką, tik atspausdintame naujos konstitucijos projekte 
daug žodžių apie demokratinės santvarkos sukūrimą, 
tačiau visiškai neužsimenama apie partinį pluralizmą. 
Lietuvos Laisvės Lygos nuomone, sąvokos viena partija ir 
demokratija yra antipodai.

Lietuvių tautą giliai skaudina užsienio informacijos 
šaltinių skleidžiamas melas, esą trys Baltijos tautos - 
estai, latviai ir lietuviai, per beveik 50 nelaisvės metų 
susitaikė su savo dalia ir tereikalauja iš savo šeimininkų 
vien autonomijos principais tvarkyti kai kuriuos savo 
ūkinius reikalus. Lietuvos Laisvės Lygos vardu pareiškiu, 
kad lietuvių tauta, turinti tokią garbingą istoriją, senas 
valstybingumo tradicijas, niekad nesusitaikys su Hitlerio 
ir Stalino primesta jai vergija. LLL reikalauja iš Tarybų 
Sąjungos vyriausybės:

1) paskelbti Molotovo-Ribbentropo aktą neturintį juri
dinės galios;

2) išvesti iš Lietuvos okupacinę kariuomenę;
3) palikti lietuvių tautai teisę pačiai spręsti savo 

likimą.
Tarybinė spauda bando mus įtikinti, kad esame nepil

naverčiai. Su Stalino ir Brežnevo nuniokota Lietuvos eko
nomika, nepragyvensime. Kolonizmo adaptams įskiepyta 
mintis, kad "mažos tautos" be "draugiškos pagalbos" 
negali žengti nė žingsnio. Gal metas mums susiprasti ir 
liautis būti našta mūsų geradariams iš Maskvos... Suvie
nytų tautų nariais yra 159 valstybės. ... Galėtų būti 62 
valstybės, turinčios mažesnį skaičių gyventojų negu Lietu
va pavyzdys. Jos atsisakė didžiųjų valstybių pagalbos ir 
pasiskelbė nepriklausomos. Vienintelė vargšė Rusija velka 
iki šiol sunkią mesianizmo naštą. Suteikime jai interna
cionalinę pagalbą. Savo politinę ir ekonominę naštą neški
me patys! (Ypatingai plojo po šių žodžių).

Nenorėčiau čia kalbėti apie negarbingą KGB organi
zaciją, tačiau po gerbiamo Čepaičio kalbos esu privers
tas kai ką pasakyti.

Prieš 11 metų majoras Rimkus, dabar pulkininkas, 
kalbėjo vienai iš savo aukų: "Galvojate į istoriją patekti? 
Kiek pokario metais žuvo ne tokių kaip jūs didvyrių. Kas 

juos šiandien beprisimena? Kur kabo jų portretai? Supusi
te jūs kalėjimuose ir niekas nė vardo jūsų neprisimins". 
Koks esu laimingas, kad šioje salėje sėdi trys konclagerio. 
Stalino ^nesuspėti supūdyti Lietuvos partizanai - Jonas 
Petkevičius, Jonas Protasevičius ir Leonas Laurinskas, 
persitvarkymo^ gadynėj, šių metų birželio 14 d. pirmas' 
Gedimino aikštėj iškėlęs trispalvę. Jeigu Lietuvoje nėra 
tokios demografinės krizės, kaip Latvijoje ir Estijoje - 
-ačiū pokario metu pasipriešinimo judėjimui.

Lietuvos Laisvės Lyga linki šiam Sąjūdžio suvažiavi
mui įžiebti tvirtą viltį, kad mes gyventume nepriklauso
moje Lietuvoje. (LIC)

Antanas Terleckas

NUO PAMINKLO STALI
NIZMO AUKOMS, 
MATYKIME PAMINKLĄ 
HITLERIZMO AUKOMS

Stalinizmas savo nusikal
timais ir vykdymo laiku ne 
atskiriamas nuo hitlerizmo 
Todėl ir pa reikią staliniz
mo aukom., tminti siūlau 
statyti ~:_jeį,t-u>‘Įyražaus.: 
naujojo mi.i>|dmjono ties IX 
fortu, pakrasd je, kad iš jo 
matytųsi hitlerizmo aukų 
memorialas. Lankai vieną 
- matai ir kitą, mąstai 
apie vieną - norom neno
rom prisimeni ir kitą. 
Kaip žiauriais karo ir 
pokario metais žmonės gre
tindavo Staliną su Hitleriu 
sakydami: "Viens raudonas 
kaip šėtonas, kitas rudas 
kaip šuva".

Paminklą statome stalk

prislėgti neteisybės žiauru
mų, susitikę akistaton su 
mirtimi. Tad pastatykime 
bažnyčią, a t v e ž k i- 
m e po kaulelį ar sauje
lę žemės (jei kaulelių 
neliko) iš paKasimo vietų, 
iš visų, kad ir tolimiausių 
charakteringiausių nekaltų 
žmonių žiaurių trėmimų, 
žuvimo vietų, pašar
vokime pasta-

“tytoje bažnyčioje ir garbin
gai palaidokime 
šalia jos. Tai būtų gražiau
sias nekaltų žuvusiųjų 
pagerbimas, o giminės ir 
artimieji turėtų simbolinį 
kapą, kurį galėtų lankyti, 
minėti. Bažnyčios pastatas 
savo forma galėtų primin
ti antkapį, jos bokštinė 
dalis - paminklą. O ir 
pačios įvairiausiai .išniekin
tos bažnyčios taip pat yra 
stalinizmo aukos.
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priešininkai ir stabdytojai 
taip pat turėtų ką čia 
palaidoti: savo karjeros 
troškulį, veidmainystę, 
nesąžiningumą ir kitas at
gyvenas. Ties Kaunu suei
na plentai iš visų Lietuvos 
kraštų ir, važiuodami pro 
šalį dieną naktį gyva res
publikos pagrindine arterija- 
autostrada, galėtų prisimin 
ti, kad ši bažnyčia yra ne 
tik stalinizmo aukų, bet ir

nizmo aukoms ir ateinan
čioms kartoms, kad visada 
jos atsimintų. Aukoms 
gyvieji labiausiai esame 
skolingi už tai, kad jų 
kūnai dar iki šiol išmėtyti 
bei pakasti po visą Lietu
vą, Sibirą, šiaurę, pasaulį. 
O juk visų jų paskutinis 
noras buvo būti bent palai
dotais Lietuvos žemelėj 
pagal tų metų tradicijas: 
būti pašarvotiems, apmąsty
tiems ir apgiedotiems, 
palydėtiems su bažnytinė
mis apeigomis. Juk tų 
metų dauguma aukų buvo 
tikintieji, o kiti tikinčiai-’ 
siais tapo tada, kai buvo

persitvarkymo, laisvės ir 
dvasinio atgimimo metų 
paminklas.

Šalia bažnyčios reiktų 
pastatyti muziejų, kuriame 
tilptų visa vaizdinė ir do
kumentinė medžiaga nuo 
stalinizmo laikų pradžios . 
Paskutinę muziejaus apžiū
ros patalpą pravartu skirti 
šių dienų žymiausiems 
persitvarkymo priešiniu - 
kams ir stabdytojams.

Paminklo statybai dau
guma lėšų turėtų būti 
suaukotos žmonių. Tai 
būtų Lietuvos pagrindinis 
paminklas stalinizmo au
koms. Česlovas Jocius

I. ai s v ės statula Karo muziejaus sodelyje Kaune.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Sūnus apie Tėvą
/ Apie Nikitą C H R UŠČIOV'ą pasipasakoja jo sūnus Sergiej 
S. m .lapkričio mėn. 14 d. amerikietiškame TIME žurnale/

1964 m .spalio mėn.15 d. Nikita Cbruščiov'as buvo 
pabalintas iš valdžios. Išbuvęs daugiau kaip dešimtmetį 
vienu galingiausiu pasaulio lyderiu, per vieną naktį tapo 
niekuo. Jis mirė 1971 m.

Chruščiov'o sūnus Sergiefus, praėjus keliems mė
nesiams nuo tėvo pašalinimo, pradėjo užsirašinėti savo 
įspūdžius, kad, anot jo, "nedingtų istorijai". Sergiefus 
dabar 53 m. amžiaus, gyvena su savo antrąja Žmona 
Maskvos daugiabutyje, kuris rezervuotas elitui. 1968 
m. jis buvo perkeltas iš ypatingos svarbos ir slaptumo 
darbo į mokslo institutą direktoriaus įgaliotinio parei
goms. Jis vis dar tvirtina, kad nori atitaisyti prasimany
mus apie savo tėvą. "Daugeliui sunku patikėti, bet Niki
ta Sergiejevič'ius buvo labai pasitikis žmogus, nuoširdus 
beveik iki naivumo",- rašo sūnus.

"Rugsėjo mėn. pradžioje, vieną vakarę suskambėjo 
specialus vyriausybės telefonas. Nustebau. Visi žinojo, 
kad mano tėvas tuo metu buvo išvykęs iš Maskvos. Kal
bėjo nepažįstamas man balsas:

- Galiu kalbėti su Nikita Sergiejevič'ium?
- Jo nėra Maskvoje.

- Su kuo aš kalbu? - balse girdėjau nusivylimo 
gaidą.

- Aš jo sūnus.
- Labas. Čia Vasilij Ivanovič Galjukov'as. Aš- 

buvęs N.G.Ignatov'o (Rusijos SSR prezidentas) saugumo 
viršininkas. Bandžiau visą vasarą susisiekti su Nikita 
Sergiejevič'ium. Aš jam turiu pasakyti kai ką nepapras
tai svarbaus.

Dar labiau nustebau. Ką galėjo pasakyti Chruščio- 
v'ui Ignatov'o buvęs saugumo viršininkas?

- Prašau manęs išklausyti,- tęsė skubiai Galjuko
v'as. - Aš žinau, kad yra rengiamas sąmokslas prieš 
Nikitą Sergiejevič'ią. Aš jam norėjau asmeniškai apie 
tai pranešti. Yra įtraukta daugelis žmonių.

Pagalvojau, kad žmogus sumišo. Kokie čia dabar
tiniais laikais gali būti sąmokslai? Nesąmonė.

- Vasilij Ivanovič'iau,- pasakiau,- geriau paskam
binkite Semičastnij'ui į KGB. Jie viską sutvarkys.

- Aš negaliu kreiptis į Semičastnij'ą. Jis pats 
aktyviai dalyvauja šiame sąmoksle kartu su Šelepiniu, 
Podgornij’u ir kitais. Visa tai aš norėjau Nikitai Sergie- 
jevič'iui asmeniškai pasakyti. Jis randasi dideliame pa
vojuje.

- Paskambinkite už kelią dieną. Jis turėtą netru
kus grįžti.

- Gal negalėsiu tai padaryti. Man tik visiškai 
netikėtai pasitaikė proga prieiti prie šio specialaus tele
fono ir pasilikti vienam kambaryje. Gal galite manęs 
išklausyti ir tada pasakyti Nikitai Sergiejevič'iui apie 
mūsą pasikalbėjimą.

Nežinojau , ką daryti. Jeigu tai buvo bepročio 
kalba, jis mane kankintą nepagrįstais įtarinėjimais. Ta
čiau,- jeigu jis nėra sumišęs? Gal geriau su juo susitikti 
ir tada paaiškėtą.

- Gerai. Duokite savo adresą, aš atronįą šį vakarą 
ir Jūs man viską papasakosite,- atsakiau.,

- Ne, ne. čia pavojinga kalbėti. Ar žinote, kur 
randasi Centralinio Komiteto patalpos Kutuzovo Prospek
te? Pasakykite, kaip atrodo J ūsą automobilis ir aš J ūsą 
lauksiu.

- Mano mašina juoda - licenzijos numeris 02-32. 
Būsiu už pusvalandžio.

Sergiefus ir Galjukov'as nuvyko į mišką už Mask
vos. Čia Galjukov'as išaiškino, kaip jam pasisekė nugirs
ti keletą Ignatov'o telefoninių pasikalbėjimų su Brežnev'u 
ir Podgomij'um. Nors jam pavyko nugirsti tik dalelės 
tų pasikalbėjimų, jis buvo įsitikinęs, jog šie planavo 
išstumti Chruš&ov'ą iš valdžios prieš lapkričio mėnesį.

Mes vaikštinėjome apie porą valandą. Atsisveiki
nant, Galjukov'as tarė: "Sergiej Nikitovič'iau, tik būti
niausiu atveju man paskambinkite ir nieko nesakykite 
telefonu kito, tiktai susitarti susitikti. Mano telefonas 
"užtaisytas" - aš tikrai žinau".

Visa tai buvo ne tiktai neįprasta, bet bauginan
čiai nerealu. Grįžtant į miestą, mes abu atsikvėpėm, 
matydami, kad niekas mūsą nesekė. Kokie naivūs buvo
me. Baimė, kad jo paties telefonas buvo sekamas - tai 
tik dalis tiesos, kad taip buvo. Chruščiov'o telefono 
linijos buvo irgi "užtaisytos", tad mano susitikimas su 
Vasilij Ivanovič'ium buvo atsektas nuo pirmo iki paskuti
nio žingsnio.

Kai tėvas sugrįžo Maskvon, aš abejojau, ar viską, 
jam pasakyti, ką girdėjau. Kas, jeigu visa tai buvo tik 
nepažįstamojo sufantazuota. Kas, jeigu jis kalbėjo nesą
mones apie aukščiausios valdžios narius - daugelį kurią 
aš pažinojau nuo vaikystės Kijeve ir kurie mūsą namuo
se yra buvoję daugelį kartą?

- Žinai ką, - pradėjau kalbą,- kai kas ypatingo 
atsitiko tau čia nesant, gal tai nesąmonės, bet negaliu 
tylėti.

Tėvas išklausė manęs nepertraukdamas. Kai bai
giau, jis pasakė: "Gerai padarei man pasakydamas. Pa
kartok dar kartą, kokius vardus jis tau pasakė?

- Ignatov'as, Podgornij'us, Brežnev'as, Šelepin'as.
Tėvas pagalvojo minutę. "Ne, negali būti. Brež

nev'as, Podgornij'us, Šelepin'as - tai visiškai skirtingi

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ 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!
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vienas nuo kito žmonės. Ignatov'as - labai galimas daly
kas. Bet ką bendro jis turi su kitais?

Kitą dieną, kai tėvas sugrįžo iš Kremliaus, tuojau 
pareiškė: "Atrodo, nieko panašaus nevyksta, kaip tu kad 
pasakojai. Mykojan'as, Podgornij'us ir aš išėjome kartu 
iš Ministrą Tarybos, ir aš jiems pasakiau, ką girdėjau 
iš tavęs. Podgornij'us tik nusijuokė :"Kaip ir pagalvoti 
taip galėjai; Nikita Segiejevič?". Bet, dėl visa ko, aš 
paprašiau Mikojan'o, kad jis susitiktą su tuo vyru (Gal- 
jukov'u).

Buvau labai susierzinęs. Vienas dalykas paskirti 
Mokojan'ą ištirti tą reikalą, bet kaip galima buvo taip 
nerūpestingai atlikti - ir dar dalyvaujant Podgornij'ui, 
kuris buvo išvardintas kaip vienas iš sąmokslo dalyvią?

Po kelių dienų Mikojan'as pasikvietė į savo butą 
Sergiefų ir Galjukov'ą. Jis juos Šaltai pasveikino ir pa
liepė Segiefui viską užrašyti. Galjukov'as papasakojo 
savo istoriją ir dar pridėjo, kad per kelias paskutines 
dienas Ignatov'as pasidarė neramus, nes Cbruščiov'as 
dar neišvyko atostogų į kurortą Pitsunda, Kryme. Galju- 
kov'o išvada: sąmokslas prasidės visu rimtumu, kai tik 
Cbruščiov'as išvyks.

Kambaryje jautėsi sunki tyla. Mikojan'as sėdėjo 
kažką galvodamas, lyg mūsą ten visai nebūtą buvę. Pa
galiau pasisuko į mus:

- Viskas, ką jūs čia dabar pasakėte, yra labai 
svarbu. Jūs pasirodėte esą tikrais komunistais...Aš tik 
noriu pasakyti, kad mes taip pat žinome, jog Nikolaj 
Viktorovič Podgornij'us, Leonid Iljič Brežnev'as, Aleksan
der Nikolajevič Šelepin'as ir kiti draugai taip yra garbin
gi komunistai, kurie nė per plauką neabejojant, paskyrė 
visas savo jėgas žmonią gerovei, komunistą partijos ge
rovei. Mes ir toliau laikome juos ginklo draugais bend
rose grumtynėse.

Pastebėjęs, kad aš padėjau į šalį savo plunksną, 
Mikojan'as griežtai įsakė: "Užrašyk, ką aš čia dabar 
pasakiau."

Galjukov'as sumišęs žiūrėjo į Mikojan'ą. Jo akyse 
matėsi baimė. Atsisukęs į mane, Mikojan'as užbaigė:

- Perrašyk šio mūsą pasikalbėjimo užrašus ir atsiąsk 
man. Aš išvykstu į Pitsundą. Raportą gali atgabenti 
į ten. Niekam jo nerodyk - jokiam žmogui. Aš pasakysiu 
Nikitai Sergiejevič'iui apie visa tai ir mes nutarsime, 
ką daryti.

Kitą rytą, kai priėjau prie paskutinio puslapio, 
nutariau išleisti Mikojan'o paskutinį pareiškimą, nes jis 
netiko prie bendro pokalbio tono. Tada išvykau atosto- 
gą. Už valandos ar dvieją, pasiekus tėvo vasarnamį, mes 
nuėjome prie Mikojan'o namą jo atsiimti.

-Atnešiau raportą, Anastas Ivanovič'iau. Ką man 
dabar daryti?

Tėvas atsakė už Mikojan'ą:
- Kai mes grįšime, atiduosime jį Anastas'iui.
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LAI DZIVO LATVIJA!
* BALTŲ GRUPĖS ANKSTESNIEJI LATVIAI buvo įsikūrę 
Baltijos jūros rytiniame pakraštyje prieš 4.000 metą. 
T. i k LATVIŲ ir LIETUVIŲ kalbos kildinamos iš indo- 
europiečią šeimos, yra išlikusios gyvos iki šiol.

12 a. latviai susiorganizavo į keturias kunigaikšti
jas. Prekiavo žemės ūkio produktais, kailiais, bičią me
dumi, gintaru su romėnais, vokiečiais, graikais ir slavais. 
Apsigynimui pasistatė apie 380 tvirtovią.

Nuo senąją amžią iki 1918 m. latviai kariavo 
dėl savo laisvės daugelį karą ir vis dėlto kraštas buvo 
patekęs teutoną riteriams, rusams, švedams, lenkams 
ir vėl rusams.

I-ojo Pasaulinio karo pabaigoje, žlugus rusą caro 
imperijai, latviai paskelbė savo nepriklausomybę 1918 
m. LAPKRIČIO mėn. 18 dieną.

Sovietą Rusija dalinę okupaciją įvykdė 1939 m.spa
lio mėn. 8 d., įvesdama 30.000 raudonarmiečią, "bendro 
gynimosi" pretekstu, tuojau pat paėmė savo kontrolėn 
Rygos įlanką, pamarį apstatė artilerija ir užėmė aerod
romus. 1940 m.rugpjūčio mėn.5 d. Latvija jau buvo ofi
cialiai praminta 15-tąja sovietine respublika ir gavo 
"dovaną" - terorą, trėmimus į Sibirą ir sukurtą tautinią 
instituciją bei kultūrinią vertybią naikinimą, bolševizaci- 
ją. Tai truko iki 1941m.liepos mėn. 5 d., kada rusus 
nuvijo į Rytus žygiavusi Hitlerio kariuomenė. Vokiečią 
okupacijos laikais 1941-44 m. daug latvią buvo išvežta 
darbams Vokietijon, nemaža suimtą ir kalinamą už lais
vės siekimą ir rezistencinį sąjūdį. Buvo sudarytas tačiau 
ir latvią legionas vokiečią karinės vadovybės žinioje, 
kai bolševikai vėl artėjo prie Latvijos, kraštui ginti.

Po karo trečioji sovietinią rusą okupacija tokia 
pat žiauri, kaip ir pirmosios dvi. Masiniai trėmimai kar
tojosi beveik kasmet iki 1949-tąją metą. Mažesni suimi- 
nėjimai ir išvežimai tebevyksta visą laiką. Latvią vieton 
atkeliami rusai.

Su Raudonosios

Armijos tankų 

įsiveržimu Rygon, 

Kremlius ištiesė 

savo rankas 

pagrobti Baltijos 

valstybes.

Tik daug vėliau supratau, kodėl mano tėvas taip 
elgėsi. Jis nenorėjo patikėti, kad tokie dalykai galėtą 
įvykti. Tie sąmokslu apkaltinti asmenys buvo dešimtme
čiais jo draugais. Jeigu jis negalėjo jais pasitikėti, tai 
kuo tada? Be to, jis buvo labai pavargęs ir neturėjo 
nei jėgą, nei troškimo grumtis dėl valdžios.

Aš atidaviau raportą Mikojan'ui. Vėliau tą patį 
vakarą jis pakvietė, kad užeičiau pas jį. Savo miegama
jame jis atidarė rūbą spintą ir atsiklaupęs, ištraukė ma
no raportą iš po didelės rūbą krūvos.

- Viskas čia teisingai surašyta,- pasakė jis. - Tik
tai pridėk pabaigoje mano žodžius, kaip mes pilnai pasi
tikime ir visiškai neabejojame draugą Podgornij'aus, 
Brežnev'o ir kitą garbingumu, ir kad mes neprileidžiame 
minties, jog būtą galimybė jiems visai atskirai veikti. 
Sėsk ir užrašyk tai.

Jis žiūrėjo, kaip aš rašau. Baigus, jis pasakė:"Da- 
bar pasirašyk".

Nustebau.
- Kodėl? Juk čia ne oficialus dokumentas?

- Taip bus geriau. Galą gale juk tu užsirašei, 
kas buvo kalbama.

Aš pasirašiau. Mikojan'as paslėpė papkę po marš- 
kinią krūva. Pamatęs mano nustebusį žvilgsnį, paaiškino:

- Čia saugiau. Be to, tas jūsą žmogus, matytj ne
mažai prisigalvojo.

Spalio mėn. 12 d. rytmetį į orbitą buvo paleistas 
erdvėlaivis "Voškod" su 3-ją kosmonautą įgula. Tėvas 
žinojo, kada jis bus paleistas ir vis tikrino savo kišeninį 
laikrodį. Galą gale, pasakė:

- Jau iššovė.
Žvelgė į telefonus, bet jie neskambėjo. Paprastai 

visi norėdavo pirmiausiai pranešti gerą žinią. Bet šį 
kartą telefonai tylėjo.

Tėvas atsivertė savo popierius, bet negalėjo susi
kaupti. Praėjo pusvalandis, 40 minučią. Aš jaučiausi 
nejaukiai. Buvo taip, lyg visi pamiršo Chruščiov'ą. Pana
šios mintys atrodo užpuolė mano tėvą.

- Sujunk mane su Smirnov'u (jo padėjėjas per 
30 rfiėtą),- nurodė man.

Tuojaus buvo sujungtas.
Drauge Smirnov'ai, kodėl neraportavote apie 

erdvėlaivio paleidimą į erdves?
Smirnov'as atsakė kažką, kad tai nebuvo nieko 

ypatingo. Tėvas vis labiau erzinosi.
- Tai kodėl jūs man nepranešėte? Jūs privalote 

tuojau pat pranešti rezultatus.
Žinoma, Smirnov'as jau viską žinojo ir visai ne

skubėjo paskambinti. Tėvas įsiutęs pakabino telefoną.
Temo. Tėvas ir Mikojan'as vaikštinėjo pakrante. 

Juos pertraukė atbėgęs uždusęs karininkas.
- Nikita Sergiejevič'iau, draugas Suslov'as prašo, 

kad jūs atsilieptumėte į telefoną.
Tėvas įėjo į mažąjį kabinetą ir paėmė ragelį:
- Taip, drauge Suslov'ai?
Ilga pauza.

- Nesuprantu. Kokie klausimai? Prašau, susitvar
kykite be manęs.

Vėl pauza.
- Kas gali būti taip skubu. Aš sugrįšiu už 2-ją 

savaičią, tada mes galėsim viską išdiskutuoti.
Tėvo nervingumas pradėjo aiškiai reikštis.

-Nieko nesuprantu. Ką tai reiškia "jūs visi susi
rinkote"? Mes diskutuosim agrikultūrines problemas lap
kričio mėnesio plenume. Tada bus pakankamai laiko 
apie tai pakalbėti. Gerai, jeigu taip skubu, aš atvyksiu 
rytoj. Sudiev,- galą gale nusileido tėvas. (Bus daugiau)
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ATSIŲSTA PAMINĖTI:
Technikos Žodis-Pasaulio ir Amerikos lietuvių inžinierių 
ir architektų- PLIAS/ALIAS žurnalas, įsteigtas 1951 m. 
Išeina kas trys mėnesiai. Vyr. redaktorius V.Jautokas.
Viršelyje - K 1 a i p ė d a. Žvejų uostas.

lapais ir žiedais arba su vešliais lapais ir žiedais 
rodė baldų matmenis. Knygos apipavidalinimas ir tobula 
spaudos technika pralenkia iki šiol spausdintas lietuvių et
nografijos bei dailėtyros knygas, išeivijoje turime pana
šiai aukštos kokybės Anastazijos ir Antano Tamošaičių 
Kanadoje išleistus veikalus, skirtus lietuviškiems drabu
žiams, margučiams ir juostoms (viskas anglų kalba).

Apie autorių randame Tarybų Lietuvos enciklopedijos 
II-rne tome trumpą Z. Liandsbergio tekstą: "Kolega inž. 
archit. Alfonsas Keturka gimė 1919 m. Padviliškių kaime 
Ukmergės apskrityje. 1949 metais baigė Kauno universi
teto statybos fakultetą, 1971 metais gavo architektūros 
mokslų kandidato laipsnį. Iki 1970 metų dėstė Kauno 
politechnikos institute, po to - Vilniaus inžinerinio staty
bos instituto docentas. Pagal jo projektus pastatyta gy
dykla Druskininkuose (1956 m.), gyvenamųjų namų, kavirr- 
nių, vaistinių, apie 30 antkapių, išplėstas ir rekonstruotas 
Kauno zoologijos muziejus (1982 m.). A. Keturka parašė 
daugiau negu 30 straipsnių profesiniais klausimais, neap
lenkdamas ir tradicinės lietuvių, kaimo statybos. Jis ir 
dailininkas, sukūręs apie 600 akvarelių ir grafikos lakštų. 
Jo tapybinius gabumus matome ir aptartoje knygoje.

VERTINAMA NEPRIKLAUSOMYBĖS METŲ PASTATŲ 
KOKYBĖ

Dar prieš "persitvarkymo sąjūdį" Lietuvoje, 1985 me
tais buvo parašyta ir 1988 metų "Lietuvos TSR architek
tūros klausimų" 9 (1) sąsiuvinyje išspausdinta Jolitos 
Kančienės studija "Racionalizmas Kauno tarpukario laiko
tarpio gyvenamuosiuose namuose (1918-1940 m.)", psl. 
106-122, 10 paveikslų. Autprė pažymi, .kad Kauno mieste. 
fiaujų' gyvenamų namų statyba buvo pasiekusi savo apo
gėjų jau 1931 metais, o nuo 1935 metų buvo pradėtas 
gražiausių ir patogiausių namų premijavimas. Studija na
grinėja daugelio architektų ar inžinierių projektus ir jų 
atlikimą. Aukštomis kvalifikacijomis išskirti Stasys Rudo
kas, Vytautas Landsbergis-Žemkalnis, Bronius Eslbergas ir 
Feliksas Vizbaras, kaip sukūrę savitus "stilius" (kabutės 
Kančienės). Toliau seka Arnas Funkas, Vladimiras Du
beneckis, Feliksas Bielinskis, Mykolas Songaila, inžinie
riai Leiba Zimanas, Izaokas Trakmanas, Jonas Acus-Aeu- 
kas. Suminėta daug namų savininkų - projektų užsakovų 
pavardžių, bet ne rangovų (kontraktorių), ir namų adre
sai.

Autorė vertina pozityviai Kauno gyvenamuosius namus 
statytus Lietuvos nepriklausomybės laikais. Štai kelios 
ištraukos: "Kuriant racionalinę architektūrą, daug prisidėjo 
užsienyje studijavę Lietuvos architektai... Kauno racio
nalizmas savitas, saikingas, kartu ir emocionaliai įtaigus. 
Naujamiestyje, kur buvo brangūs žemės sklypai, vyravo 
daugiabučiai pelningi namai. Jie būdavo statomi pagal 
įstatymą - vienas šalis kito, pirmuosiuose aukštuose įren
giant įvažiavimus į kiemą... Pamažu ryškėja fasado struk
tūra, kompozicija tapo išradingesnė... būdavo atsižvelgia
ma į tradicinius principus". Pagirtas klasikinės vilos pa
vyzdys - Vatikano diplomatinė rezidencija (arch. V. Žem
kalnis, 1930 m.), nes pastatas darniai įjungtas į aplinką. 
Prisimintas 1937 metų konkursas "Maisto" darbininkų 
nameliams, kurį laimėjo inž. arch. Jurgis Okunis (dabar 
New Yorke), gavęs pirmąją vietą iš 32 konkurse dalyva
vusių autorių. Savo išvadas Jolita Kančienė baigia teigi
mais: "Buvo sukurtos funkcionalios su aiškiu patal
pų zonavimu daugiabučių namų planų schemos. Pigių butų 
namų projektavime pradėta tipizacija, ieškota racionalių 
sprendimų... Tarpukario laikotarpiu pastatyti Kauno racio
nalistinės architektūros gyvenamieji namai dominuoja 
tarp kitų stilių ir apibūdina miesto architektūrą".
BALZEKO MUZIEJUJE CHICAGOJE
• Muziejus gavo 1980 m. mirusio majoro Petro Šešta
kausko asmeninį palikimą ir archyvus. Maj. Šeštakauskas 
Lietuvoje buvo Vytauto Didižiojo Karo Muziejaus konser
vatorius ir užėmė kitas pareigingas vietas. Buvo apdova
notas Lietuvos ir Švedijos ordinais. Po karo dirbo visuo
meninį darbą Vokietijoje ir JAV-ėse iki mirties. Chica- 
goje jo iniciatyva buvo pastatytas Žuvusiems del Lietu
vos Laisvės paminklas. Dovanota medžiaga apima jo 
studentavimo ir tarnybos metus Lietuvoje ir veiklą trem
tyje. į ją įeina daug dokumentų, laiškų, knygų, nuotraukų 
Vytauto ir Vyčio Kryžiaus ordinai, Švedijos Šiaurinės 
Žvaigždės ordinas, net lietuviškos kariškos uniformos 
dalys. Taip pat ir nemažai jo žmonos solistės Janinos 
Steimanaitės medžiagos, įskaitant daug lietuvių kompo
zitorių gaidų, retų jos įrekorduotų plokštelių ir asmeninių 
dokumentų.
• Muziejaus Moterų Gildą (pagalbinis vienetas) š. m. lap
kričio 13 d. muziejaus Gintaro salėje minės savo veiklos 
dvidešimtas metines. Tuo pačiu metu bus pagerbtos dvi 
aktyvios muziejaus veikėjos Elli Katauskienė ir Margie 
Mankienė. Jos tarp kitko buvo iniciatorės ir steigėjos 
Moterų Gildos kambario muziejuje, kuriame išstatyta 
daug tautodailės, gintaro, audinių ir tautinių kostiu
mų eksponatų. Katauskienės vyras yra muziejaus Tarybos 
narys, o Mankienės vyras yra profesionalas fotografas ir 
muziejaus "Audio-Visual" kambario vedėjas.

SPALVINGIEJI LIETUVIŲ BALDAI
Jurgis Gimbutas /iš TECHNIKOS ŽODIS Nr. 3./

Čia aptariamas inž. A. Keturkos veikalas, kurio vir
šelį reprodukuojame (žr. psl. 27), išleistas "Mokslo" lei
dyklos Vilniuje 1987 m., 136 psl. 111^ iliustracijų (daugu
ma spalvotų), kaina 2.10 rb., tiražas 15,000. Knygos 
turinys duodamas bibliografinėje metrikoje šitaip: "Leidi
nio objektas - lietuvių liaudies polichrominiai baldai. 
Trumpai aptariama jų vieta interjere, parodomos šių 
baldų formos; ornamento ir kompozicijos ypatybės, ,siste-,IT> 
minami ir klasifikuojami ornamento motyvai ir jų elemen
tai, aptariama baldų gamybos ir dažymo technika. Dau
giausia dėmesio kreipiama į baldų koloristiką - ornamen
to spalvų derinių kompoziciją įvairiuose Tarybų Lietuvos 
regionuose. Keliama mintis apie polichrominio dekoro 
reikšmę šių dienų mokslui ir kūrybos praktikai", iš tikrų
jų nagrinėjamasis objektas yra ne sovietinės (tarybų), o 
senesniųjų laikų Lietuvos tradicinės kaimų kultūros pro
duktas.

Autorius užpildė spragą ligšiolinėje dailėtyros ir et
nografijos literatūroje, kur buvo randama tik pripuolamų 
duomenų apie kaimiškųjų baldų puošybą spalvomis. Veika
las puikiai suredaguotas, parodant panaudotąją medžiagą 
kartogramose ir tyrinėjimų rezultatus išraiškingomis dia
gramomis. A. Keturka apriboja savo knygos turinį, nesiek
damas tikslo išanalizuoti baldų raidą. Ornamentai suklasi
fikuoti pagal etnografinius Lietuvos regionus ir sugrupuo-, 
ti piešiniuose, apimančiuose po keliolika ar keliasdešimt' 
elementų.

Daug darbo autoriaus įdėta į koloristikos moklso stu
dijas, kuriomis atremtos jo observacijos ir išvados: "XIX 
amžiuje į spalvą imta žiūrėti ir iš mokslinių bei prakti
nių pozcijų. Sparčiai ėmė plėtotis koloristikos mokslas, 
tiriantis spalvų ir jų derinių ypatybes, jų poveikį žmo
gui ir praktinio spalvų panaudojimo svarbą bei galimybes. 
Koloristikos moksle spalvos klasifikuojamos pagal įvairias 
sistemas. Laibiau paplitusi ir tyrimo praktikoje vartojama 
V. Ostavaldo trimatė spalvos sistema. Koloristikos teo
rijoje kiekvienas spalvos tonas nusakomas trimis kompo
nentais, išreiškiamas atitinkamais skaičiais, būtent: 1. 
spalvos tono bangos ilgiu, 2. spalvos šviesumu ir 3. jos 
sodrumu. Šita spalvos tonų charakterisitika remiamasi ir 
šioje knygoje, sudarant nagrinėjamų baldų spalvų lente
les" (cituota iš Keturkos knygos, p. 71). Minėtieji skai
čiai pateikti tapytinėms skrynioms Žemaitijoje, Aukštaiti
joje ir Užnemunėje (Suvalkijoje) 98-je lentelėje (panagri
nėta 12 spalvų), o tapytinėms spintoms - 102-je lente
lėje (13 spalvų). Visa tai yra naujiena lietuvių atitinkamo
je literatūroje.

Ne tik lietuviai margindavo savo baldus, tai autorius 
duoda palyginimų su kaimyniniais kraštais. Trumpai kons
tatuoja bendrybes ir skirtumus tarp baldų ir trobesių 
išorės puošybos. Pastebėtas nuoseklus derinimas. Knygos 
pabaigoje pateiktas sąrašas baldų meistrų, dirbusių XIX 
ir XX a. pradžioje: Aukštaitijoje 12 pavardžių, Žemaitijo
je 10 ir Užnemunėje 9. Panaudotos literatūros sąraše yri. 
70 pozicijų: 30 lietuvių autorių, 17 rusų kalba (jų 5 au
toriai lietuviai), 14 Vakarų Europos. Kaip įprasta Vilniaus 
leidyklose, pridėtos trumpos santraukos rusų ir anglų kal
bomis. Iliustracijų sąrašo duomenys patogiai pakartoti ir 
čia pat prie iliustracijų, kurios įlaužytos į tekstą. Veika
las parašytas kondensuotai, žodiniam tekstui duodant 
mžiau negu 60 puslapių. Visa kita - liustracijos, diagra
mos, lentelės, kartogramos ir minėtasai mokslinis baga
žas knygos pabaigoje.

Kai jau turime nemaža, apibendrinančių veikalų apie 
Lietuvos liaudies kaimų tradicinį meną (dažniau vadinamą 
liaudies menu), atėjo laikas įsigilinti į specifinius klausi
mus. Toks yra Alfonso Keturkos disertacinio masto dar
bas. Jis rinko medžiagą savo knygai net keturiolika metų, 
dalyvavo devyniose ekspedicijose į senuosius kaimus, pats 
piešė iš natūros spalvotus piešinius (daugiau negu 800), 
kurių tik maža dalis reprodukuota aptartoje knygoje. Nu-
4 psl.

Žemaitijos augalinio ornamento motyvai: A - 'Sakeli su lapais; B - Sakelė su neiSrySkiniais

STUDIJŲ SAVAITĖ ("Švietimo Gairės" nr. 42.)
(Jonas Masiljonis)
Mokytojų, tėvų ir jaunimo savaitė šiais metais įvyko 

Dainavoje rugpjūčio 7-14 d.d. Iš dvidešimt dviejų (įskai
tant ir šiemetinę) studijų savaičių tik dvi vyko kitur. 
Mokytojai pamęgo Dainavą, nes vieta graži, rami, leng
vai pasiekiama, nors ir nėra pačiame JAV centre.

Studijų savaitę suruošė JAV LB Švietimo taryba, 
finansiškai parėmė LIETUVIŲ FONDAS. Visą pareigūnų 
štabą ir paskaitininkus suorganizavo Juozas Masilionis, 
Švietimo tarybos vicepirmininkas ir Čikagos aukštesniosios 
lit. mokyklos direktorius. Lygiagrečiai veikė ir lietuviš
kai beismokančiųjų grupė, kuriai vadovavo Bronius Kro
kas iš Philadelphijos. __

Bendrą studijų vadovybę sudarė pareigūnai (alfabetine 
tvarka): laikraštėlio DAINAVOS SKAISTYKLA redaktorius 
A. Bagdonas, vakarinių programų vadovė V. Bublytė, 
kapelionas kun. J. Duoba, transporto reikalų vedovas V. 
Jautokas, lietuviškai besimokančiųjų mokytojas V. Jonai
tis, vaikų darželio vedėja R. Juškienė, ūkio vadovas P. 
Raunąs, komendantas ir sporto vadovas Br. Keturakis^ 
ūkio vadovo padėjėjas B. Kurnėta, sekretorė Pr. Masilio- 
nienė, tautinių šokių mokytoja J. Matulaitienė, Šeiminin- 
"ke U. Norvilienė, šeimininkės padėjėja J. Norvilienė, 
dainavimo mokytojas ir meno vadovas St. Sližys, švieti- 
mo tarybos leidinių parodos organizatorė V. Sparkytė, 
kulinarijos JfaĮEsų vadovė S. Stasienė, akordeonistas ir 
maudyiposi^SŽiūrėtojas D. Udrys, sveikatos pr j žiūrėtoja 
K/ -j, •

Antrą isio-reigūnų dalį sudaro paskaitininkai, iš viso 
šioje studijų avaitėje buvo skaityta 18 paskaitų, kurias 
galima suskirstyti į penkias grupes.

Bendriesiems mokykliniams reikalams buvo skirtos 
keturios paskaitos. R. Jautokienė įrodinėjo: "Koks pirmas 
skyrius, tokia ir lituanistinės mokyklos ateitis". R. Kur
šienė nurodė lituanistinės mokyklos idealą: "Kūrybingo 
jaunuolio ugdymas". St. Stasienė svarstė "Kodėl vaikai 
pradėjo blogiau mokytis", o J. PLačas patarinėjo "Kaip 
naudotis vadovėliu".

Priešmokykliniam amžiui, labai šiuo metu aktualiam, 
buvo skirtos taip pat keturios paskaitos. D. Petrutytė pa
skaitė dvi paskaitas: "Vaiko žmogaus vystymosi fazės 
Montesori šviesoje" ir "Montesori gramatikos pritaikymas 
lietuvių kalbai". D. Dirvonienė skaitė paskaitą "Laisvė ir 
disciplina", o St. Vaišvilienė: "Švietimas Lietuvoje glas
nost’ dvasioje". Be paskaitų, šios prelegentės montesori- 
ninkės turėjo pokalbį si jaunomis motinomis, kurių čia 
buvo arti dešimties.

Lietuviškai besimokančiųjų klausimas vis darosi aktu
alesnis, nes atsiranda ir vaikų ir suaugusių, namie neišmo
kus ar primiršus, nori mokytis lietuviškai. Turime šiam 
reikalui jau keletą vadovėlių, bet jie vis dar nėra tobuli, 
visus patenkiną. Apie savo rengiamus lietuviškai besimo
kantiems vadovėlius informavo J. Kavaliūnas ir S. Jony- 
nienė.

Literatūrai buvo skirtos penkios paskaitos. A. Bagdo
nas kalbėjo apie Vydūną, J. Kavaliūnas apie^ Karčiausko 
"Nemuno pasaką", S. Petronienė apie Brazdžionį ir M. 
Martinaičio "Kukučio baladę", o Kukutį vykusiai įasmeni
no O. Lukienė. Dr. J. Kavaliūnaitė "Meditacijos kapiny
ne" teoretiškai panagrinėjo V? Krėvės "Skerdžiaus" pa
baigą.

įvairiomis kitomis temomis buvo trys paskaitos. St. 
Sližys kalbėjo muzikine tema "Klausa ir klausytojas", Br. 
Keturakis sportine - "Lietuva ir olimpiniai žaidimai", V. 
Jautokas - "Kaip mikro bangos veikia žmogaus sveikatą".

Be' paskaitų, kurių, kaip minėta buvo 18, kasdien buvo 
rytmetinė mankšta, pravedama Br. Keturakio, šv. Mišios, 
atnašaujamos kun. J. Duobos ir P. Dauginčio, su trumpu 
pamokslu; J. Masilionio pravedama lietuvių k. pamoka, 
St. Sližio pravedama dainavimo pamoka, J. Matulaitienė 
šokdino, S. Stasienė mokė kulinarijos, R. Juškienė vado
vavo vaikų darželiui. Vakarais vakarinės programos, pra
vedamos V. Bublytės, o už visus iškiliausias paskutinis, 
arba atsisveikinimo vakaras, pravestas St. Sližio, kur pro
gramą atliko vaikų darželis, lietuviškai besimokantieji, 
Detroito Moterų vokalinis kvartetas, kurį sudaro B. Ja
nuškienė, Č. Pliurienė, N. Sližienė ir A. Tamulionienė, 
studijų savaitės choras. Ir Moterų vokalinio vieneto ir 
choro vadovas - St. Sližys. Pabaigai tautiniai šokiai, 
paruošti J. Matulaitienės.

Studijų savaitėje dalyvavo apie 120 asmenų: 45 akty
vūs ar neseniai buvę lit. mokyklų mokytojai, 9 šeimos su 
25 vaikais, 10 jaunuolių iš P. Amerikos ir žinoma, tiek 
pat iš JAV.^ Dalyvių buvo iš Kanados, JAV-ių, P. Ameri
kos ir net iš Lietuvos. Lietuviškai beismokančiųjų grupė
je buvo 30.

Taigi, mokytojų, tėvų ir jaunimo studijų savaitėje 
buvo gerai atstovauta visoms studijų savaitės pavadinime 
minėtoms grupėms.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



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

Dr. Gv. Valančius

IB PADANGĖS MIELOS
(ii SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVUOJE)

Kaunas. Senamiestis. Vilniaus gatvė.

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 

kReN/i 
VE/dRoO2/M

e Memorialinį rašytojo 
Juozo Paukštelio (mirė 
1981 m.) muziejų KĖDAI
NIUOSE steigia Lietuvos 
Literatūros Muziejus Kaune.

Parinkta sodyba, kurioje 
ilgai gyveno ir kūrė Juo
zas Paukštelis. Jų. atnauji
na pagal architektų Kęs
tučio Miežinio ir Jono 
Stravinsko projektų. Būsi
mam muziejui jau įsigyta 
prieš karų išleistų J.Paukš
telio knygų, rankraščių, 
laiškų, dokumentų ir nuot
raukų.

Minint autoriaus 90- 
tųsias gimimo sukaktuves 
pavasarį, muziejus bus 
atidarytas.

GAL IR VĖLAI... BET ŠTAI IR OFICIALIAI MINIMA, 
KAIP JUS DEPORTAVO 1941 m. BIRŽELIO 14 d.

per Nerį.Kaunas. Petro Vileišio tiltas

o KLAIPĖDOJE vyko įdo
mus Tautinės Dramaturgi
jos Festivalis, pavadintas 
"Kopgalio vasara".

Spektaklius rodė Kloji
mo teatrai etnografinėje 
žvejo sodyboje savaitga
liais Smiltynėje. Dalyvavo 
Kretingos, Klaipėdos rajono 
Agluonėnų, Klaipėdos Jūrų 
Muziejaus ir Akvariumo 
teatrai, Tauragės ir Kretin
gos liaudies teatrai.

Mėgėjai matė Vydūno, 
Žemaites, Vaižganto, L.Di- 
džiulienes, G.Petkevičaites 
Bites, 
pjeses.

"Kopgalio vasaros" fes
tivalį užbaigė Kauno ener
getikų namų eksperimenti
nio teatro suvaidintą Vytau 
tės Žilinskaitės "Infantilija” 
sukurta liaudies pasakų 
motyvais.

A. Fromo Gužučio 
i ii V • 
ii

/ Neseniai JA V-se mirė ilga m etis m ūsų. bendradarbis 
Petras Indrei ka. Dar ne taip seniai buvo jis 
atsiuntęs si erdvių, temomis aprašymą. /

P. Indreika
APIE ANTARKTIKĄ

Tai pietinis žemės ašigalis. Senovės graikai ir 
romėnai apie jį tik spėliojo. Neturėdami tikresnių žinių, 
jį pakrikštijo "Terra Incognita Australis" arba "Nežinoma 
Pietinė Žemė". Kiti žemynai jiems jau buvo žinomi, nes 
į juos jie vykdė ekspansiją ir stengėsi kolonizuoti, įstei
giant Š. Afrikos kontinente savo koloniją.

Europos kontinente romėnai buvo pasiekę dabartinę 
Vengriją. Apie tolimesnes vietas ir gyventojus romėnų 
istorikas Tacitas jau X amžiuje mini ir lietuvius, gyve
nančius prie Baltijos jūros. Tačiau žlugus Romos imperi
jai, žmonės greitai užmiršo žinias apie tolimus kraštus.

Anglijos jūrininkams bekeliaujant į Indiją ir patekus į 
salas, esančias netoliese Australijos kontinento, jie pa
skleidė gandus apie užtiktą naują žemyną, kurį anglai 
ėmė atidžiau tyrinėti ir nutarė jį kolonizuoti. Nuo XIX 
amžiaus anglai pirmiausia nutarė vežti Australijon iš 
Anglijos kalėjimų kalinius ir juos ten apgyvendinti. Ši 
mintis tuojau buvo įvykdyta ir taip pirmieji Australijos 
kolonistai buvo Anglijos kalėjimų kaliniai. Juos naujame 
krašte sujungė bendri ekonominiai reikalai ir 1901 m. 
Australijos kontinentas tapo Commonwealth nariu, kuriam 
buvo suteikta konstitucija ir naujai respublikai parinkta 
sostinė Canberra.

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

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

JEIGU GERI IR GAU GERTI - TAVO REIKALAS. 
JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSQ?

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

8 vai. vakare.
ARBA SKAMBINK MUMS:

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

• VILNIAUS Universiteto 
"Ramuvps" Klubo kraštoty
rininkai šių vasarų rinko 
medžiagų Onuškio apylin
kės Dusmenų kolchoze, 
Rokiškio rajone.

Didžiajam lietuvių kal
bos žodynui surinko apie 
700 žodžių, 400 vietovar
džių, 360 tautosakos viene
tų ir paruošė 53 etnografi
nius aprašymus.

Tačiau žmogus nerimo, nes jį kankino noras pažinti 
žemės pietinį ašigalį, kurį saugojo nuo žmogaus akių 
įvairūs gandai ir sunkiai nugalimi ledynai. Bet JAV 
laivyno Itn. Ch. Wilkes ryžosi geriau ištirti paslaptis, gau 
biančias pietinį žemės ašigalį ir pirmas paskelbė žinią, 
rkadi čia- randasi ..kontinentas,,, kuris žmogaus dar, .t.e.b.ėra 
neištirtas. Pasklidusios žinios paskatinti, 1911 m. norvegų 
ir britų jūrininkai ryžosi arčiau ištirti pietinį ašigalį ir 
įsitikinti ar iš tikrųjų jame yra koks nors kontinentas. 
Norvegas Roald Amundsen ir britai leidosi į dramatinę 
kelionę . per ledynus, tikėdamiesi pasiekti pietinį ašigalį. 
Varžybas laimėjo R. Amundsen, kuris gruodžio 14 dieną 
pasiekė ašigalį. Tuo tarpu britų ekspedicija, vadovaujama 
Robert F. Scott ašigalį pasiekė tik po 35 dienų. Grįžda
mi atgal, jie visi žuvo.

Tolimesnį tyrinėjimą pietinio ašigalio sutrukdė kilęs 
Pirmasis pasaulinis karas. Tik 1920 m. vėl pradėtas iš 
naujo pietinio ašigalio tyrinėjimas, kurio ėmėsi JAV laivy
no karininkas Richard E. Byrd. Jis 1928 metais jį pasie
kė ir suteikė išsamių žinių apie tariamą pietinio ašigalio 
kontinentą. Remdamiesi tomis žiniomis, mokslininkai 
1950-60 m. jau apsiginklavę technologiniais instrumentais 
įsteigė ašigalio ledynuose mokslinę tyrinėjimo stotį. JAV 
tyrinėjimo stotis ir dabar tebeveikia, tyrinėjant Antark
tikos žemyno natūralius turtus. Ištirtas ir Antarktikos 
žemynas, kurio ribos siekia 13,200,000 kv. kilometrų. 
Maždaug dvigubai didesnis už Australijos kontinentą.

* * *
Žemaičių pasididžiavimas - Šmitos versmė. Jos atradė
jas - Mosėdžio parko akmenų muziejaus įkūrėjas gydyto
jas V. Intas. Šmitos versmė - fenomenalus gamtos pa
minklas Lietuvoje ir Pabaltijyje. Požeminio vandens stul
pas, suradęs žemės gelmėse laidesnę vietą, kunkuliuoda
mas veržiasi aukštyn. Jis primena verdantį katilą. Ne 
veltui šaltinis vadinamas verdene. Šmitos versmės vaduo 
labai tyras. Versmė teka 5-6 metų duburyje.

Tolėliau vinguriuoja vandeningas Šaltupio upelis, kuris 
įpuola į Gutinio upokšnį. Jis patvenktas. Nuo užtvankos 
lauko keliukas atveda į vieškelį Ylakiai-Mažeikiai. Pakelė
je medinė skulptūra: Mergaitė, tiesianti vieną ranką 
versmės link, o kitoje laikanti ąsotį.

L. Grudzinskas "Tyroji šaltinio versmė"

1989 metų EKSKURSIJOS I 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, 
Duvernay, Laval, Que. Canada. H7G 4K7.

Tel.: (514)-669-8834.

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL 

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

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

Visas Antarktikos kontinentas yra apklotas ledyno sluoks
niu, kuris vietomis siekia iki 3 kolometrų storumo. Jis 
yra suskilęs, plyšiai užpustyti sniegu ir sudaro didelį pa
vojų tyrinėtojams. Ledynas nuolat juda ir slenka vandeny
nų kryptimi. Per visą Antarktikos žemyną tęsiasi kalnų 
virtinė, kuri dalija kontinentą į dvi dalis. Vietomis kalnų 
viršūnės iškyla iki 4000 metrų aukščio. Kalnų atšlaitėmis 
eina lygumos, bet jos uždengtos storu ledu. Jose randasi 
labai daug akmenų, kurie išlikę nuo žemės plutos forma
cijos laikų ir siekia, mokslininkų įsitikinimu, bent 500 
milijonų metų senumo. Pakraščiuose radasi dvi nemažos 
įlankos: Ross ir Weddell. Abi įlankos yra pripildytos 
ledynų nuolaužų, kurios siekia net 600 metrų storumo. 
Antarktikos žemyne į padangę šauna kalnas, kurio viršū
nė iškilusi 3,794 metrus. Antarktikos kalnų tęsinys, spėja
ma, yra Pietų Amerikos Andų kalnų, kurį yra perkirtęs 
vandenynas.

Antarktikos klimatas yra žiaurokas. Labai vėjuota ir 
sausa. Temperatūra šokinėja nuo -18°C iki -88°C. Nors 
prie Antarktikos kontinento suduria visi vandenynai, moks
lininkai linkę juos vadinti Antarktikos jūromis. Jų van
dens .temperatūra vietomis nevienoda; tai priklauso nuo 
vandenynų vandens. Tikima, kad Antarktikos žemyno pa
kraščiuose galėtų būti naftos, bet jos niekas neieškojo. 
Tačiau yra rasta chemikalų, bet ir tie dėl nepalankių 
sąlygų yra neeksplotuojami. Augalų taip pat nėra, išsky
rus samanas. Yra užtikta žemyno viduryje akmens anglių. 
Antarktikos kontinente vyrauja ašigalių gyvūnai - ruoniai 
ir kiti, kurių gyvenimo nedrumsčia jokie karai, tik žvejai 
jiems neduoda ramybės. įkyriausia yra Sovietų Sąjunga ir 
Japonija, kurios nesilaiko tarptautinio susitarimo. Jeigu 
prie paukščių priskirti pingvinus, tai jų šeimos yra užė
musios beveik visą Antarktikos kontinentą, jie net nebijo 
įsibrovėlio žmogaus. Tačiau jų ramų gyvenimą dažnai 
sudrumsčia įvairių kraštų ekspedicijos. JAV-ės yra įkūru- 
sios septynias bazes ar stovyklas Antarktikos kontinente, 
kurios yra aprūpintos traktoriais sniego nustūmimui. Neat
silieka ir kiti kraštai, o Argentina ir Pietų Amerikos 
kraštai yra pareiškę net nuosavybės teises, bet jų teisės 
tebėra nepripažintos tarptautinio organo ir vyrauja griež
tas nusistatymas, kad Antarktikos kontinente draudžiama 
atlikti atominius bombų sprogdinimus.

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

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

Aukas arba pal ikimus siųskime Tautos Fondui: 
TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE, 
18 Norwich Rd., Stoney Creek, Ont.. L8E 1Z6

TAUTOS FONDO APYLINKIŲ ATSTOVYBĖS: 
Montrealio -1500 De Sėve Str., H4E 2A7 
Toronto - 53 Armadale Ave., M6S 3W9 
Delhi-Tillsonburg - 39 Parkwood Drive,N46 2B7

TAUTOS FONDO APYLINKIŲ įGALIOTINIAI 
Calgary - 823-21 Ave., S.E.Calgary,Alta)U2G 1M9 
St.Catharines -12 Baker Drive, L2N 2V8 
Edmonton - 16532-103 Str., T5X 2H4 
Kitchener - 66 Aberden Rd., N2M 2Y6 
London - 54 Hydro Str., N6Z 2H4 
Oakville - 421 St.Augustine Drive, 
Thunder Bay - 75. 510 W. Victoria 
Roadney - R.R.3 
Sault SteMarie -

West Lome, NOL 
106 Woodward Ave.,

L6K 3G1
Ave.,P7G 1H1 
2P0

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. 24 5 psl.



tautiečių nepastebėti, 
turi keletą didesnių 

bėgyje, 
sausu- 
drauge, 
Kūčių 
vaka- 

16-toji - 
minėji-

SKAUTŲ ŠVENTĖ

Toronto (Kanada) skau
tai yra veiklūs, jų tradici
niai parengimai nepraslen- 
ka 
Jie 
parengimų metų 
kuriuos ruošia visi, 
mos ir jūrų skautai 
tai Kaziuko Mugė, 
įdomiai pravedama 
rienė, Vasario 
nepriklausomybės 
mas, metinė šventė ir 1.1.

Šiemet, lapkričio 6 d. 
sekmadienio rytą ir popie
tės laiku skautai iškilmin
gai atšventė lietuvių skau
tų sąjungos septyniasde
šimt metų sukaktį.

Minėjimas pradėtas ryto 
pamaldomis, Prisikėlimo 
parapijos šventovėje, toliau 
iškilminga sueiga Lietuvių 
Namuose ir oficialus minė
jimas bei koncertas. Šioje 
dalyje daug kalbų nebuvo, 
tik keletas sveikinimų, 
įskaitant ir H. Lapo, kuris 
atstovauja mūsų konsulą 
J. Žmuidziną.

Skautų sąjungos organas, 
žurnalas SAKAUTŲ AIDAS 
sunkiai verčiasi, todėl šia 
proga jo leidimui gauta 
parama iš Toronto finansi
nių bei visuomeninių orga
nizacijų ir pavienių asme
nų. Aukų iš viso surinkta 
maždaug apie $1,300. Tie 
pinigai įteikti svečiui, at
vykusiam iš JAV-ių, bus 
perduoti redakcijai, nes 
žurnalas leidžiamas Čika
goje.

Pranešėjas pagarsino, 
kad ateina siurprizas, iš 
tiesų, B.__Abromaitienė,
veikli Toronto skautijoje, 
atvežė didelį tortą su sep- 
tyniasdešimts degančių 
žvakių ir ją lydint dviem 
mažiems skautukams. įve- 
žus į sceną buvo pranešta, 
kad tas tortas ne 
giai atsiėjo, 
kepė "tris 
naktis"... 
pakvietė 
skautų ir rėmėjų, 
pavyko iš karto.

Meninę programą atliko 
vien tik skautai (aktyvūs 
ir anksčiau buvę). Pradžiai 
jauna skautė perskaitė ilgą 
patriotišką eilėraštį. Tuoj 
pasirodė scenoje .Trubadū
ras" (jį skautai taip ti
tuluoja) su gitara ir mikro 
fonais Ed. Punkris ir pa
dainavo tris nuotaikingas 
dainas, dvi iš jų - jo pa
ties kūrybos. Jis pats sau 
pritarė gitara. Viena daina 
skirta skautams. Fleitistas 
Regina, akompanuojant 
pianinu jo žmonai, pagrojo 
fleita keletą modernių

taip pi- 
moterys 
ir tris 
užpūsti 
tuziną 

Užpūsti

ji
dienas 

Žvakutes 
beveik

T-irt
MOKA:

81/4% už 90 dienų term, indėl.
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 % % už 2 m. GIC invest, pažym.
10'/4% už 3 m. GIC invest, pažym.
8V2% už pensijų planą (variable rate) 

10%% už 1 m. term, pensijų planą 
1O’/4% už 2 m. term, pensijų planą 
10%% už 3 m. term, pensijų planą
8'/a% už pensijų fondą - RRIF (v. r.)

85£% už namų planą OHOSP 
7 % už taupymo sąsk.
8%% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
6% už kasd. pal. čekių sąsk.

c*

— LIETUVIŲ KREDITOPARAMA KOOPERATYVAS

(var. rate)

AKTYVAI VIRS 67 MILIJONŲ DOLERIŲ

Asmenines paskolas duodame Iki $65,000 Ir mortglčlus Iki 75% įkai
noto turto Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos Iki 
$ 15,ooo Nemokamas čekių Ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
gines perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los- (Line of Credit) ir antrieji mortgičlai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais - 
nuo 10 vai. ryto Hci 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 (Hepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Toronto. Ontario M6P1A6 Telefonas: (416) 532-1149

Dalis Miško Ženklo kursus baigusių vadovų-vių, po įdomios ir nuotaikingos sueigos LSS VII-je Tautinėje 
stovykloje. (Dirva)

melodijų. Sol. A. Pakalniš
kytė paįvairino programą 
savo skardžiu sopranu, 
akompanuojant J. Govėdui. 
Solistė padainavo keturias 
dainas, 
(nors buvo
Jos juodas kuklus aprėdas 
ir lygūs plaukai, bei malo
niai skambantis balsas 
sudarė gerą įspūdį, tinka
mą šiai 
kad jos 
laikysena 
Klausytojai šiltai ją sutiko.

Jūros skaučių trio SŲ_- 
TARTINĖ, gerai žinoma 

Dainininkės buvo 
matyt grupės 

Nijolė Benotienė

visas lietuviškai
ir verstinių).

progai. Atrodo, 
balsas ir scenos 

vis tobulėja.

Toronte, 
keturios, 
vadovė 
nėra skautė, bet jos visos 
dainavo, nors buvo skelbta 
trio, kaip ir visada, pasigė
rėtinai. Klausytojai veltui 
plojo, negalėjo iššaukti dar 
nors vieną dainą. Be to, 
žiūrovai (kurie daugumoje 
skautai ir jų vaikai), jau 
buvo pavargę, dalyvavę 
visose trijose minėjimo da
lyse ir ilgesnio koncerto 
nepageidavo. SUTARTINĖS 
dainininkės jau spėjo pagar
sėti ne tik Kanadoje. Jų 
sąstatas: Dana Pargauskai- 
te, Daina ir 
tės ir vadovė 
tienė.

Zita Gurkly- 
Nijolė Beno-

menininkams 
įteikę gėles, 

pakvietė prie

Rengėjai 
padėkoję ir 
klausytojus 
kavos ir pyragų, kurių buvo 
apsčiai. Labiausiai traukė 
svečius tas tas jubiliejinis 
tortas su 70 žvakučių, 
kurį skautės pjaustė gaba
liukais ir dalino alkaniems 
svečiams. Labai gražu, kad 
Toronto skautai (nors nėra 
labai skaitlingi) jubiliejaus 
proga vaišino visus koncer
te dalyvavusius, o jų buvo 
virš 350. Viskas veltui, 
net įėjimo bilietų nebuvo.

8

8
8

už asmenines 
paskolas nuo....11 ’A %

už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 

su nekeičiamu nuošimčiu 
įmetu................ 11%%
2 metų....................  11’/2%
3 metų ...................... 113A%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu 
1,2ar3metų.... 1O’/2%
(variable rate)

P lik z* •

, jį* ir M 1 <fe f 11 L ' 
i
-1k 1

A!
K.

i 

v«

tik už tuos 
pyragus. O kas 

už darbą, paruo-

Dalyviai sudėjo skautams 
aukų, bet kažin, ar apsi
mokėjo vien 
skanius 
mokės 
šiant minėjimą? Beit aišku, 
skautai dirba už ačiū, nes 
viskas - Dievui, Tėvynei ir 
artimui. G.A.

• MNP Seselių metinė 
vakarienė- šventė vyks 
po specialių pamaldų lap
kričio mėn.27 d.
• PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
salėje vyks Naujų Metų 
sutikimas. Stalus jau gali
ma užsisakyti pas B.Genčitį 
tel:532-8531. Bilieto kaina 
$32.50 visiems. Į šią kaina^ 
įeina vakarienė, vynas prie 
valgio ir šampanas. Šo
kiams gros orkestras.

e Prisikėlimo Parapijos 
Tarybos Labdaros sekcija, 
suruošus! naudotų daiktų 
ir rūbų išpardavimą, gavo 
arti 3.000 dolerių pelno. 
Jis skiriamas šalpos reika
lams. Šiai sekcijai pirmi
ninkauja dr. J.Čuplinskienė. 
Išpardavimo 
prisidėjo visa 
kų.

organizavime 
eilė talkinin-

MAIRONIO• TORONTO 
MOKYKLA rengia Kalėdų 
Eglutę su Kalėdų Seneliu, 
dovanėlėmis, 
vaikai atliks 
cinkevičiaus 
vestuvės".

Eglutė vyks gruodžio 
mėn. 11 d., sekmadienį, 
1-4 vai.p.p., Prisikėlimo 
Parapijos salėje.

Mokyklos 
Justino Mar- 

veikalą "Voro

o NAUJŲ METŲ SUTIKI
MĄ rengia Prisikėlimo Para
pijos Visuomeninė Sekcija. 
Pradžia 8 vai.v.,Prisikėli
mo Parapijos salėje.

e SPORTO KLUBAS "PER
KŪNAS" organizuoja vyrų 
tinklinio komandą Toronte.

Treniruosis trečiadie
niais, nuo 7 val.v. St.Louis

Fondo Valdyba.
’3400 i r

Parapijos kredito kooperatyvas
999 Collcue St.. Toronto. Ontario M6H I \S

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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.; ėeėtadieniais - 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.

.. 81/<% 

.. 872% 

.. 8’/2%
,. 83/«%
.. 9 %

101/q%
.. 101/4%
.. 1O’/4%
.. 9’/2%
.. 8’/2%
.. 1O’/4% 
.10%% 

10’/4%
.-8 % 
.6 %

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir morgičlus iki 75% įkai
noto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money orders) 
ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimamo mokesčio už kra
tytus čekius bei apmokamas (vairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 38 milijonų dolerių

MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind........

180-364 d. term. Ind........
1 metų term, indėlius ....
2 metų term, indėlius ....
3 metų term, indėlius ....
1 metų GlC-met. palūk. .
2 metų GlC-met. palūk. .
3 metų GlC-met. palūk. .
1 metų GlC-mėn. palūk. 
RRSP Ir RRIF (pensijos) 
RRSP-1 metų term. ind. 
RRSP-2 metų term. ind. 
RRSP-3 metų term. ind.. 
Specialią taup. s-tą.......
Taupomąją sąskaitą .....
Kasd. pal. taupymo sąsk . 8 % 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki.. 53A% 

Mokykloje, 11 Morgan Avė., 
Tai yra patalpa pirmutinė
je gatvėje į pietus nuo Ro
yal York ir Queensway 
sankryžos.

Daugiau žinių pas Liną 
Garbaliauską tel:277-3351.

BALFO ATSTOVĖ
LANKĖSI DONELAIČIO
MOKYKLOJE

Spalio mėn. 22 d. Kr.
Donelaičio mokiniai susipa-

žino su Balfo veikla, iš
klausę vienos iš Balfo di
rektorių Irenos Kriaučeliū- 
nienės pašnekesio.

BALFas ne tiktai rūpi
nosi ir 
šelpimu, 
sidėjo 
įstatymų 
vinimo.
35.000 lietuvių po II Pa
saulinio karo, už juos ga
rantuodami ir priglausdami 
190 našlaičių.

Šalpa vyksta ir toliau. 
Mokiniai buvo labai susido-

rūpinasi lietuvių 
bet taip pat pri- 
prie imigracijos 
į Ameriką paleng- 
Parsikvietė apie

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

nuo ................. 11 ’/2%
Nekiln. turto paskolas:

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

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

Lietuviu. Namu
Žinios

• Sekmadienio popietėje 
dalyvavo 320 žmonių. Sve
čių knygoje pasirašė po 
vieną iš Kauno, Vilniaus, 
Marijampolės, Tauragės, 
Lazdijų; Di Ann Norkus 
iš Chicagos, N.ir V.Trečio- 
kai iš Ottawos ir A.V.Mo
tuzai iš Sault Ste.Marie.

žmonių. Svečių knygo- 
pasirašė 2 iš Prienų, 
1 iš Anykščių, Vilniaus

Kauno. Pulk.ltn.inž.

• Kitoje popietėje dalyvavo 
300 
je 
po 
ir
Rimantas Dirvonis, Kariuo
menės Šventes paskaitinin
kas iš Čikagos, Z.P.Augai- 
čiai, Antanas Budreika.

• LN posėdžiaus gruodžio 
mėn. 1 d., ketvirtadienį, 
7:30 vai.v.

Namų 
Ontario

e Užpildytas anketų kor
teles, prašančias paremti 
Lietuvių Slaugos 
statybą, nesiųsti 
premjerui David Peterson'ui 
ar Sveikatos ministerėi 
Elinor Caplan, bet grąžinti 
į LN. Dėl didesnio efekto 
jos visos bus įteiktos vienu 
kartu ir atitinkama proga.

Dalis Kr. Donelaičio mokyklos mokinių klausosi pašnekesio apie BALFĄ 

spalio 22 d. Nuotr. J. Tamulaičiomėję Balfo veikla.
****************************************************

jUIa^oSios JLietutooS jFonbas;
217 Bedbrook Ave., Montreal West, Que. Canada H4X1S2

GAUTOS ŠIOS AUKOS: $2.000,- a.a. PETRO ŠER
NO palikimas; $200,- PARAMA Kredito Unija(viso $400) ’, 
$100,- J.Rukšėnienė; po $50,- Rūta Vogęs Žviliūtė (viso 
$200), Mažosios Lietuvos Moterų Draugija (viso $550); 
po $20,- Grita Buntinienė (viso $170), J.Andrulis 
$ 50).

Nuoširdus AČIŪ visiems aukotojams. A.a.

(viso

„ . Petro
Šerno stambus palikimas Fondui liudija šio tauraus lietu
vio prisirišimą prie Pajūrio krašto, kur jam teko praleis
ti ilgiausią laikotarpį savo profesinio gyvenimo. Šitoks 
mūsų pastangų įvertinimas suteikia naujų jėgų intensy
viam darbui.
Fondo sąskaita PARAMOJE Nr.8032.

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I

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

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ •

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

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

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

ATEIK Į LIETUVIU A.A. (Alcoholics Anonyoous) 
GRUPES SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE. 
(Skersai, gatvės nuo pensininkų tusų. 1610 
Bloor St. Vest, kampas Indian Rd.) 7i30 vai, r.

SKAMBINKITE Tel.; 487-5581

• Lietuvių Slaugos Na
mams aukojo: $200,- V. 
Mastis; $ 100,- J.B.Vaido- 
tas. Iš viso statybos fonde 
yra $96,417.45. Aukos pri
imamos "Paramoje" sąsk. 
Nr. 8711, "Talkoje" sąsk. 
Nr. 4259 ir Prisikėlimo 
Parapijos Kooperatyve 
sąsk. Nr. 155332.17.

• KŪČIŲ VAKARIENĖS 
bilietų jau išparduota 60%. 
Yra likę 7 stalai, kuriuos 
galima rezervuoti tel: 532- 
3311.
e Kūčių vakarienės bilietų 
kainos: vaikams iki 6 m.- 
nemokamai, jaunimui iki 

m.- $6,- jaunimui iki 
m.- $10,- studentams 
pensininkams - $16,- 

12 
18 
ir

ir suaugusiems - $17 . T.S.
• Bilietai į Kūčių vakarie
nę ir Naujų Metų sutikima^ 
buvo parduodami sekmadie
nio popietėje ir jau 50% 
visų bilietų išparduota. 
Norintieji rezervuoti stalus 
ar pavienius bilietus, pra
šomi skambinti
Skilandžiūnienei arba 
dorui Stanuliui tel: 
3311.

Naujų Metų bilieto 
na $32.50 suaugusiam, 
jaunimui iki 25

į bilieto kainą 
karšta vakarienė, 
vakarienės metu ir 
nas.

Aldonai
Teo- 
532-

kai- 
$15,- 

m.amžiaus, 
įeina 

vynas 
šampa-

6 psk



PETRAS REGINA

galės pritraukti įvairias 
tautines grupes. Šis, kelių 
etapų projektas būtų fi
nansuojamas vyriausybės ir 
finansinių įstaigų. Jis siūlo 
pasatyti 1U namų vienu 
metu, paskui užsitikrinti 
paskolas tęsti statyboms.

Jis prieš 2 metus patie
kė miesto tarybai nupieš
tus planus - pirmiausiai 
įvesti kanalizacijos ir 
vandens sistemą, kuri tiktų 
ir apylinkės gyventojams 
bei priklausytų švarinimo 
sistemai. Jis sakosi, jog 
galvojęs apie pigesnę "sep
tic" sistemą, bet jos atsisa
kęs, atsižvelgiant į aplin
kos taršą.

Petras Regina naujai 
miesto tarybai lapkričio 
mėnesį vėl patieks savo 
planus.

Jis nenori tuo projektu 
pasidaryti milijonierium, 
bet palikti paminklą savo 
senai ir naujai tėvynei ir 
parodyti, ką gali padaryti 
kad ir vienas žmogus.”

Petras Regina, 67 metų 
amžiaus, vieną šio ploto 
kampą paskirtų religiniam 
simboliui, prisiminti ko
munistų okupacijos aukoms

MINĖSIME ŽMOGAUS TEISIŲ DIENĄ!
Š. m. GRUODŽIO MĖN. 10 d. Montrealyje 

visi su automobiliais susirenka PEEL ir St. JA
QUES gatvių kampe CN Parking aikštėje 11 
vai. ryto.

Kavalkada prasideda 12 valandą. Numatyta 
1:30 vai. atvykti prie Sovietų Konsulato. Taip 
bus paminėta JUNGTINIŲ TAUTŲ ŽMOGAUS 
TEISIŲ DIENA. Dalyvaus ne tik pabaltiečiai, bet 
ir kitų pavergtų tautų atstovai.

Kviečiame visus lietuvius prisidėti!
KLB MONTREALIO APYLINKĖ

STATYBININKAS NORI 
SUKURTI KAIMELI

"The Recorder and Ti
mes" laikraštyje Ganano- 
que, Ont. žurnalistas Brian 
Amaron aprašo lietuvio sta
tybininko Petro Reginos 
svajonę įkurti multikultūri- 
nį kaimelį:

"Dalinį laiką dirbantis 
kontraktorius siūlo pastaty
ti multikultūrinį kaimelį, 
kartu su pensininkų butais, 
svečių namais ant 70-ties 
akrų ploto, esančio 1 km. 
į rytus nuo Gananoques 
miestelio (ant šv. Lauryno 
upės kranto).

Tai būtų parkas, kurio 
įkūrimas kainuotų apie 50

milijonų dolerių. Jame 
apie 100 vienaaukščių na
mų, muziejus, meno gale
rija, teatras ir maudykla, 
ugdanti įvairiopą Kanados 
etninių paveldėjimų kūrybą.

Parkas būtų tokio tipo, 
kaip Upper Canada Village, 
tik kitokios perspektyvos, 
dėka įvairių tautybių, 
kurios sudaro Kanados 
mozaiką.

Visas žemės plotas pri
klausytų kaimeliui, o jo 
gyventojai galėtų pirkti ar
ba nuomoti namą.

Antrame plane numato 
150-ties kambarių hotelį, 
kuriuo galėtų naudotis sve 
čiai aplankantys kaimelį

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
- įsikūręs nuosovuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA"

ar jo gyventojus. Taip pat 
būtų bendra salė, mankš
tos patalpos, plaukiojimo 
baseinas ir teniso aikštės.

Jei viskas gerai seksis, 
Petras Regina tikisi įreng
ti vartus ir kelią šį pava
sarį bei namų modelius.

Jis yra specialistas ko
mercinių, industrinių bei 
institucinių pastatų konst
rukcijoms. Pertvarkė Ox
ford Avenue Slaugių rezi
denciją, užsakius Natūra
lių išteklių ministerijai 
prieš 5 metus ir pastatė 
Prescott mieste Kanados 
Pakraščių apsaugos sandė
lius. Tris metus dirbo in
spektorium Ontario Butų 
ministerijoje.

...Dešimt akrų ploto 
šiaurės rytų pusėje būtų 
palikta pastatyti Kryžių 
Kalnui, kaip kad egzistuoja 
Lietuvoje. įvairios organi
zacijos galėtų pastatyti 
atitinkamus paminklus, ar 
kryžius, nes daugelis jų bu
vo sunaikinti rusų invazi
jos ir okupacijos laikais.

Regina pasitiki, kad

jo Baltų tėvynėje.
Gimęs Lietuvoje, imi

gravo į Kanadą 1944 me
tais. Šiuo metu turi įren
gęs privatų muziejų -
galeriją NEMUNAS savo 
namuose Chisamore Point
Road."

Malonu, kad laikomasi 
lietuviškosios tradicijos 
. Nė viena mūsų liaudies 
apyvoka ar meninis darbas 
nėra apsiėjusios be dainų, 
pasakų, o poezija yra gal 
tik nedainuota - daina.

Vakaras pavyko labai 
gerai ir visi atsigaivino 
prisiminę ir pamatę mūsų 
liaudies meno turtus ir 
pačias to meno ištver
mingas puoselėtojas.

• BALFAS metų pabaigai 
artėjant, pradėjo savo vają 
spalio mėnesį. Spalio 30 
d. buvo aukojamos mišios 
už gyvus ir mirusius BAL- 
FO RĖMĖJUS Šv.Petro 
Lietuvių Parapijos bažnyčio 
je.
• LITUANISTINE MOKYK
LA tėvų komiteto iniciaty
va rengia BANKETĄ lap
kričio mėn. 26 d. Lietuvių, 
Piliečių D-jos salėje.

Pirmų kartų Bostone 
ta proga bus ' surengtas 
humoro vakaras. Progra
moje - suvaidinti rinktiniai

Žilinskaitės feljetonai.
Tai tradicinis Mokyklos 

vakaras, skiriamas jos veik
lai paremti.

e J.KAČINSKO KŪRINIU 
KONCERTAS

Gruodžio mėn. 4 d.,
sekmadienį, 2 val.p.p. ren
giamas kompozitoriaus 
Jeronimo Kačinsko kameri
nių ir vokalinių kūrinių 
koncertas.

Programų atliks Berklee 
Muzikos Kolegijos 35 as
menų koncertinis choras, 
Berklee varinių instrumen
tų ansamblis, trys instru
mentalistai iš New England 
konservatorijos, prof. M. 
Mervuglio ir solistė Ona 
Aleksaitė. Kompozitorius 
taip pat atliks keletu kūri
nių.

e "SODAUTO" Ansamblis, 
vad. Gitos Kupčinskienės, 
intensyviai repetuoja savo 
originalių etnografinę prog
ramų, besiruošdamas gas
trolėms.

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 % 
RRSPIrRRIFIm........ 10.25%
RRSPind. 3 m............... 10.5%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas.... 13.5% 
neklln. turto pask. 1 m. 11.75% 
neklln. 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 - 
nuo 10 vai. r. iki 5 vai. p.p.; trečiadieniais- nuo 10 vai. r. iki 1 v. p.p.; 
penktadieniais - nuo 10 vai. r. iki 7 vai. v.; šeštadieniais - nuo 9 vai.r 
iki 12 vai. r. Liepos - rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.

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

• SAUGOJIMAS (STORAGE)
• ZOMfAS

40S-90t AVENUE. LaSaNe
365-1 -143

7BG1 A CENTRALE, U&fe
365-7143

29S5 ALLARD, Vide Emtrt

1988.XI.24

• LIETUVIŲ TAUTODAI
LĖS INSTITUTO skyrius 
lapkričio mėn. 13 d. Lie
tuvių Piliečių D-jos salėje 
surengė kultūrinę popietę. 
Joje dalyvavo viešnios 
iš Kanados - dail. Anas
tazija Tamošaitienė ir 
Aldona Veselkienė.

Pirmoje dalyje buvo 
gražiai sutikta naujausia 
LT1 išleista dail. A.ir A.Ta
mošaičių parašyta ir ilius
truota knyga "LITHUANI
AN SASCHES". Taip pat 
viešnios atsivežė ir įdomia 
retai matomų prijuosčių 
parodų.

Apie knygų kalbėjo 
dr. Jurgis Gimbutas.

Antroje programos da
lyje poetė Vitalija Bogutai- 
tė-Kebliene skaitė savo 
poezijų.

ENTREPRENEUR ELECTRICAL 
Electrician contractor

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS
1O2A, ALLION T PI • *1AALASALLE,OUĖ. H8P2C5 TEL‘ 466-5484

PASTATŲ KANALIZACIJOS VALYMO SPEC!AUSTAS (CMG) 

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING)TVARKYMO 

REGISTRUOTA [STAIGA

atlieka darbus, kreipianti s Į COSTĄ, Tai.: 733—9878

GUY 
RICHARD 
ROOFER---- COU VREUR

7725 George LaSalle 
&°^ar^ias ,'r dorbo atlikėjas stogadengys 

r^L t- ARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka sąžiningai i r pri einarr.omi s k ainomi s. 
Stogo dengimui ar taisymui skambinkite : 3 M-1470

E Bačėnas
KENNEDY TRAVEL BUREAU LTD.

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

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

“NAUJAMETINĖ” 
gruodžio 27/88 - sausio 10/89 

(Vilnius-Kaunas) 
AIR FRANCE kaina - $2100 Kan.

"VASARIO 16—TOJI” 
vasario 10-21 

(Vllnlus-Kaunas-Drusklnlnkai) 
AIR FRANCE Kaina ■ $1989 Kan.

“PAVASARINĖ" 
gegužės 14-26 

(Vilnius-Kaunas) 
FINAIR Kaina-$2100 Kan.

"Šventinė"
Birželio 30-liepos 16 

(Vilnius-Kaunas-Klaipėda) 
FINAIR Kaina-$2600 Kan.

"JUBILIEJINĖ"
Liepos 14-25 

(Vilnius-Kaunas)
AIR FRANCE Kaina-$2220 Kan.

"GINTARINĖ PALANGA"
Rugpjūčio 11-27 

(Palanga)
FINAIR Kaina-$2350 Kan.

‘SKAMBA, SKAMBA KANKLlAl!’
Gegužės 26 - birželio 6 

(Vilnius-Kaunas)
AIR FRANCE Kaina-$2100 Kan.

“GEGUŽINĖ"
Gegužės 26 • birželio 12 

(Vilnius-Kaunas-Klaipėda) 
AIR FRANCE Kaina-$26W K.

“ŽOLINĖ"
Rugpjūčio 11-20
(Vilnius-Kaunas)

FINAIR Kaina-$ 1999 Kan.

"BOBŲ VASARA" 
Rugsėjo 6-19 

(Vilnius-Kaunas)
AIR FRANCE Kaina-$.2150 K

“RUDENINĖ" 
Spalio 6-17 

(Vilnius-Kaunas)
AIR FRANCE Kaina-$1999 K

(kelionės kalną įskaityta: pilna kelionės kaina, mokesčiai, vizos mokes
tis, kelionės, sveikatos, gyvybės ir bagažo drauda. Visos kelionės ly
dimos patyrusių palydovų. Kainos garantuojamos - įmokėjus visus pi
nigus. Vietos garantuojamos - įmokėjus $300 rankpinigių. (Po naujų 

metų numatomas kelionių kainų pakėlimas).
KVIEČIAME UŽSISAKYTI KELIONĘ DABAR!

Skambinkite: tel. (416) 769-2500. TELEX: 06-967812 FAX: (416) 763-6279
Rašykite: 2100 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6S 1M7, Kananda 

Registracijos numeriai: 2559030 Ir 2475068

7 psi.



montreal
MIRUSIEJI:
• PETRAS JOTKUS,77 
m., mirė ir palaidotas iš 
Šv. Kazimiero Parapijos 
bažnyčios Notre Dame 
dės Neiges kapinėse.

Liko žmona, duktė ir 
sūnus su šeima bei kiti 
artimieji.

• PETRAS BELECKAS, 84 
m.amžiaus, mirė Globos 
namuose, Longueil. Palai
dotas iš AV Parapijos baž-

• KALĖDINĖS EGLUTES 
programoje statomi vaidi
nimėlį parašė Marytė Ada- 
monytė ir Rasa Šoliunaitė- 
Paskočimienė.

MONTREAL/O L/TIMN/ST/NĖS MOKYKLOS

KALĖDŲ EGLUTĖ 
vyks GRUODŽIO 18 d. po 11 vai. mišių, 

Aušros Vartų parapijos salėje. 
PROGRAMOJE: • “Tomas ir stebuklingos pupos”

- vaidina vaikai
• Kalėdų senis su dovanomis 

Po programos - Lengvi pietūs- karštos dešrelės. 
ĮĖJIMAS: Suaugusiems $5.- vaikams-SI.-

MALONIAI KVIEČIAMI VISI/ MLM

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ
KREDITO UNIJA

1475 DE SEVE ST, MONTREAL QUE H4E 2A8 Tai: 746-5827; 766-5830 

Skyrius: 3907 A Rosemont Blvd.

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAI VIRŠ 5 25,000,000 REZERVAS VIRŠ $1,000,000

nyčios.
» LIUDVIKA PALUBINSKIE 
NĖ,87 m., mirė staigiai su
sirgusi.

Liko giminės Montrealy- 
je, JAV ir Lietuvoje.

Palaidota iš AV Parapi
jos bažnyčios.
Užuojauta mirusių arti
miesiems.

• NORINTIEJI UŽSISAKYTI 
BILIETUS į Naujų Metų 
sutikimų, kurį rengia L.K.
MINDAUGO Šaulių Kuopa 
AV Parapijos salėje, pra
šomi jau dabar kreiptis 
į Augustinų Mylę tel: 365- 
0353 arba sekmadieniais 
AV Parapijos salėje, po 
pamaldų.

• A. J.IŠGANAIČIAI, mirus 
a.a. Petrui Beleckui, vieto
je gėlių , paaukojo $40,- 
"NL" savaitraščiui.
Nuoširdus AČIŪ. "NL"

• ANTANAS ČEPULIS, 
"NL" valdybos narys, paau
kojo "NL" Redakcijai laip
tams kilimų ir pritaisė 
jį taip, kad žiemų būtų 
saugu jais vaikščioti.

Nuoširdžiai dėkojame!

• Montrealio lietuvių AUK
SINIO AMŽIAUS KLUBAS 
"RŪTA" ruošia BAZARĄ 
gruodžio mėn. 3 d., šešta
dienį, nuo 10 vai.r. iki 
8 vai.vakaro ir gruodžio 
mėn. 4 d. sekmadienį nuo 
10 val.r. iki 4 val.p.p. 
Seselių Namuose.

Bus kalėdinių dovanų 
išpardavimas ir loterija. 
Veiks kavinė.

Kviečiame atvykti!
Klubas "RŪTA"

• LAIKAS užsisakyti šven
tinius sveikinimus "NL" 
specialioje laidoje.

PASKUTINIS šių metų 
"NL" numeris pasirodys 
gruodžio mėn. 14 dienų.

SEKANTIS numeris, 
spaustuvei baigus atostogas, 
bus išleistas 1989 m. sau
sio men. 5 dienų.

Užsisakyti sveikinimus 
galima "NL"Redakcijoje, 
pas administratorių Augus
tinų Mylę, AV Kioske sek
madieniais, pas Juozų Šiau- 
čiulį.

Dėkojame iš anksto 
už jūsų dėmesį. "NL"
• AV KIOSKE jau galima 
gauti naujų, šventinių, lietu
vių dailininkų sukurtų, svei
kinimo kortelių.

• "NL" Valdybos posėdis
vyks GRUODŽIO 2 d.,
6 val.v., Redakcijos patal
pose.

MOKA UŽ:
CERTIFIKATUS ... 10%%
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%% 
TAUPYMO-Jcasdi eninės.. 5 % 
EINAMOS.............k.... 4)6%.
RRSP ir RRIF term 10J4% 
RRSP ir RRIF taup........ 6/2%

UŽ:

9%% 
8/2% 
8%% 
8 % 
7%%

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

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA "LITE

KASOS VALANDOS

1475 De Save
Pirm. Antr. Treč. 9:00-3.00 
Ketvirtadieniais 12:00-8:00 
Penktadieniais 10:00 — 6:00

3907 Rosemont

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

• PAKRIKŠTYTA AV Pa
rapijos bažnyčioje Astos 
ir Lino Staškevičių dukrelė 
Alinos-Danutės vardais.

PARENGIMŲ 
K A L E N D O R 1 U S

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

• GRUODŽIO mėn. 11 
d.- POPIETĖ su poetu Hen
riku NAGIU, I$LK Moterų 
D-jos METINE ŠVENTE- 
PIETŪS.

• GRUODŽIO mėn. 31 
d. - Naujų Metų sutikimas. 
Rengia L. K.Mindaugo Šau
lių Kuopa.

Dr. JONAS M A LĮSK A 
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

e Musų iškiliųjų tautodai
lininkų A.ir A. Tamošaičių 
knygų "LITHUANIAN SA
SHES" bus galima įsigyti 
supažindinime su šia knyga, 
kurį ruošia "Vaivorykštė".
• G.BALAIŠIENĘ, einant 
gatve, užklupo chuliganas, 
norėdamas atimti rankinukų. 
Ji parkrito ant šaligatvio 
ir susilaužė rankų. Policija 
ieško nusikaltėlių.
e Petronėlė MILERIENE 
išvyko ligoninėn patikrinti 
sveikatos. Ilgametei mūsų 
skaitytojai linkime viso 
geriausio.

SKIEPAI NUO GRIPO
Skiepai nuo gripo yra

duodami veltui vyresniems 
kaip 65 m. amžiaus, dia
betikams, chroniškai sergan
tiems širdies, inkstų ar 
kvėpavimo sutrikimo ligo
mis, nes gripo virusai gali 
juos stipriai susargdinti.

Kadangi virusai keičiasi 
kasmet, rekomenduoja
ma įsiskiepyti taip pat 
kasmet.

Skiepai gerai veikia, 
jeigu gaunami prieš gripo 
sezono pradžių.

Skiepus galima gauti 
gydytojų kabinetuose, me
dicininėse klinikose ir vieti
niuose "community service 
centres"-CLSC. Jeigu dar 
neįsiskiepijote- paskubėkite.

RESTORANAS KOSCHS
Specialybe - “BROCHETTERIE“ - 

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

Geriausi
ŠVIEŽIO

pieno gaminiai
GRIETINĖS IR VARŠKĖS SŪRIAI

• RŪGŠTI GRIETINĖ • VARŠKĖ
• SKYSTAS JOGURTAS

NAUJAS PRODUKTAS! “TZATZIKI” - jdgurfo padažas, tinkamas tepiniui. Jg

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

ir Bifidum bakterijų kultūras.100 gr. turintį tik 63 kalorijas.
ASTRO gaminiai parduodami geros kokybės pieno produktų skyriuose

Astro Dairy Products,Ltd., 1936-32 th Ave.,Lachine,tel:631-0982.

Dr. PHILIP STULGINSKĮ
D.D.S.

DANTŲ GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
8606 Central e, kampas 45—th Ave.( 
Suite 209, Que., H8P 1N5

Tel.: 364-4658

Dr. Gaetan B&RARD, D.M.B.
Dantų gydytojas - chirurgas 
466 A. boul. de* Laurentides 
Pont Viau, Laval, H7G 2V1 

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

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

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

Tel.: 366-9745 ir 365 - 0505

.............. .............................. ■■■!

DR. A. S. POPIERAIT1S
B.A. M.D. M.Sc. L.M.C.C. F.R.C.S. (e)

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

Dodge Chrysler 
Camions Dodge Trucks

LASALLE 
AUTOMOBILE INC.

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

1050 Lapierre
366-7818 coin La Vdrendrye

Member

Foto M.L.S. 
SISTEMA

D. N BALTRUKONIS

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
NEKILNOJAMO TURTO V/SAPUS^KAS 

PATARNAVIMAS - P/RK/MAS - P ARO AVIMAS 
445 Jeon Talon W. Suite 305, Montreal, P.Q. 
Tel: 273-9181 .............. Namų: 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

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, San;

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

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

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

Tfaiwitet.
KAILIŲ SIUVĖJAS

Didelis pasirinkimas gatavų paltų
Saugojimas vasaros laiku (Storage)
Taisau ir remodeliuoju
Siuvu ir parduodu.

1449 rue St. Alexandre, Telefonai:

Montreal, P.Q. H3A 2G6 844- 7807 288-9646

TONY PORTRAITS 
IPASSEPORT - COMMERCIAL 

MARIAGE - WEDDINGS

5220 Queen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

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

FINANCIAL SERVICES 
& INSURANCE

PETER SODO ir JOHN POLCARI
Profesiniai patarnavimai 

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

Tel: 481-0311

MONTREAL ENTERPRISES R8gd
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

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

ALBERTAS NORKELIŪNAS , b.a. c.s.c., i.b.
tel. bus.: 727-3120 REZ.: 376-3781

TEL.: (514)767 -4690

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

JONAS &CŪTĖ REALTIES 

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

ĮtRANS QUEBEC SIDINGS ITD
AU U Ml NU AUS DURYS, LANGAI, STOGE U Al, 
APKALIMAI ALIUMINI JUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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