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vežus naujų nusiginklavimo 
pasiūlymų, ir prašymo, kad 
JAV atidarytų duris lais
vesnei prekybai tarp abiejų 
kraštų.

Ronald Reagan' u ir naujai iš 
rinktuoju prez. George 
Bush' u.

Amerikiečių reporteriai 
spėlioja Gorbačiov' ą atši

lto. GORBAClOV’AS Gorbačiov'as yra pirmasis
NEW YORKE v atvykęs į New Yorką. Jis

Pirmą kartą po Chruš- pasakys kalbą Jungtinėse 
čiov' o, Sov. Sąjungos gene- Tautose, susitiks su pasi- 
ralinis sekretorius Michail traukiančiu JAV prezidentu

KLB Tarybos sn važi avimas Toronte 1988.XI. 12-13 d. d. Is kairės: adv. Joan aKuraitė-Lasienč—vicepirm. .visuomeniniams reikalams; Vytautas Bireta -KLB 
pirmininkas; Algirdas Vaičiūnas — Švietimo komisijos pirm.; Rasa LukoSevičiūtė— Kurienė — Kultūros komisijos pirm.; Loreta Stanulytė — Kanados Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos pirm.; Juozas Krištolaitis — iždininkas; dr. Vytautas Bieliauskas — PLB pirm, jis kalbėjo apie savo kelionės i Lietuvą įspūdžius ir 
susitikimus su Lietuvos veikėjais. Visos nuotraukos St. Varankos

SOVIETAI TARIASI SU 
AFGANISTANO 
SUKILĖLIAIS

Sovietų Sąjungos delega
cija pirmą kartą susitiko 
Saudi Arabijoje su Afga
nistano laisvės kovotojų 
atstovais. Kol kas, nei pa
sitarimų turinys, nei jų iš
vados nėra paskelbtos, bet 
kiek iš ankstyvesnių pasisa 
kymų aišku, Afganistano 
laisvės kovotojai į jokius 
kompromisus nėra pasiryžę 
eiti. Jų tikslas: kuo grei
tesnis sovietų okupacinių 
dalinių pasitraukimas iš 
Afganistano teritorijos ir 
laisvos demokratiškos val
džios rinkimai.

Sovietų dalinių atsitrau-
kimą Kremlius sulaikė, nes 
jaučia, kad prokomunisti
nės jų pastatytos vyriausy
bes amžius nebus ilgas. 
Nors laisvės kovotojai ir 
yra suskilę į kelias grupes, 
bet jų visų, nusistatymas 
prokomunistinės vyriausy
bės atžvilgiu yra tas pats: 
Kremliaus statytiniai turės 
arba nešdintis iš Afganis
tano arba bus palaidoti 
Afganistano žemėje. Kaip 
tiktai todėl Kremlius jau 
griežtai nebetvirtina, kad 
okupaciniai daliniai paliks 
Afganistaną iki š.m. vasa
rio mėn. 15 dienos.

WALESA VYKS 
PRANCŪZIJON

Pakviestas paties Prancū
zijos respublikos preziden
to Franęois Mitterand, 
uždraustosios "Solidarnošč" 
profesinės sąjungos vadas 
Lech Walesa pagaliau gavo 
vizą ir galės š.m. gruodžio 
10 d. dalyvauti Paryžiuje 
vykstančiose iškilmėse, 
paminint Universaliosios 
Žmogaus Teisų deklaraci
jos keturiasdešimtmetį. Wa
lesa iš komunistinės Lenki
jos vyriausybės negavo vi
zos užsienin nuo 1981 
metų.

ARAFATAS ATSKRIDO 
į ŠVEDIJĄ

Vėliausiomis žiniomis, P 
LO vadas Arafat' as atskri
do į Stockholmą. Palestinos 
išlaisvinimo Organizacijos 
vadas kalbėsiąs su Švedijos 
ministeriu pirmininku ir 
tarsiąsis su JAV žydų 
atstovais. Šie priklausą 
žydų sąjūdžiams, siekian
tiems taikos Viduriniuose 
Rytuose. Pasitarimus griež
tai pasmerkė Izraelio vy
riausybė.

Izraelio naujoji vyriausy
bė dar nesudaryta, nes da
bartiniam premjerui Sha
mir, dešiniosios LIKUD 
partijos vadui, nesiseka 
susitarti su Darbiečių par
tija ir jos vadu Peres' u. 
Todėl neišvengiamai, atro
do, teks sudaryti naująją 
vyriausybę iš LIKUD ir 
kraštutiniųjų religinių par
tijų, kurios vadovaujamos 
ortodoksų rabinų, ne tiktai 
nori įvesti visus Sabath' o 

suvaržymus, bet nenori 
pripažinti žydais JAV ir 
Kanadoje gyvenančių žydų, 
kurie yra sudarę mišrias 
šeimas arba priimti žydų 
tikėjnfian ne ortodoksų 
rabinų. Izraelio prezidentas 
Chain Herzog davė premje 
rui Yitzak Shamir'ui dar 3 
savaites laiko ir prašė 
sudaryti galimai platesnio 
pobūdžio koalicinę vyriau
sybę.

Tuo tarpu palestiniečių 
riaušės nesibaigia. 335 
puslapių knygoje, išleistoje 
Al Haq draugijos ir pava
dintą PUNISHING A NA
TION, užregistruoti visi 
žmogaus teisių pažeidimai 
Izraelio okupuotose Palesti
nos teritorijose. Al Haq 
draugija yra padalinys 
Tarptautinės Juristų komi
sijos su būstine Ženevoje. 
Jos išvada tokia: "Izraelio 
vyriausybės tvirtinimai, 
kad jų malšinimas sukilimo 
yra teisėtas, neatitinka 
faktams. Užtikrinimai, kad 
nelegalūs veiksmai yra la
biau išimtys, bet ne taisyk
lė, nepasitvirtina, peržvel
gus daugelį dokumentų, ku
riuose užregistruotas Iz
raelio kariuomenės nuola
tinis žiaurus elgesys". Pa 
gal šios draugijos duome
nis iki šiol esą žuvę ne
mažiau 400 ir sužeista 
apie 20,000 palestiniečių 
nuo sukilimo pradžios, 1987 
m. gruodžio 8 dienos. Tuo 
tarpu patys palestiniečiai 
tvirtina, kad žuvo apie 
500, o amerikiečių žinių 
agentūra AP skelbia, kad 
žuvo tik 319 palestiniečių. 
Š.m. gruodžio 5 d. buvo 
nušauta kulka į galvą 15 
metų amžiaus palestinietė 
mergaitė.

IZRAELIS GRĄŽINO 
SOVIETŲ LĖKTUVO 
GROBIKUS

Izraelis grąžino sovie
tams 4 asmenis, kurie pa
grobė sovietų lėktuvą ir 
atskraidino jį Izraelin. 
Anot TASS' o sovietinės 
žinių agentūros, 4 krimi
nalistų gauja Ordžonikidze 
mieste pagrobę įkaitais 
autobusą su mokiniais, 

išreikalavo iš sovietų lėktu
vą ir 2 milijonus dolerių, 
o jo pilotą privertė juos 
nuskraidinti Izraelin. Mano
ma, kad Izraelis pagrobė
jus grąžino tuojau pat, kad1
pasigerintų jau pradėjusius 
atšilti santykius su SSSR. 
SSSR atšaukė savo ambasa
dorių iš Izraelio po 1967 
metų Arabų-Izraelio karo. 
Visą pokario laikotarpį 
Kremlius palaikė arabų 
kraštus ir palestiniečių 
kovas už nepriklausomos 
savo valstybės įkūrimą.

PABALTIEČIAI NEBALSAVO 
UŽ NAUJĄ SOVIETŲ 
PARLAMENTĄ

Š.m. gruodžio 1 d. Vy
riausiasis sovietas Maskvo
je nubalsavo baigti savo 
egzistenciją, nes M. Gor
bačiov' as nutarė Sovietų
Sąjungon įvesti demokrati
ją. Kaip žinia, Vyriausia
sis sovietas tebuvo mario
netinė institucija, vienbal
siai užštampuojanti komu
nistų partijos Politbiuro 
nutarimus.

Dabar nubalsuota, kad 
bus liaudies atstovų kong
resas, į kurį 2/3 atstovų 
rinksią tiesioginiai visi 
žmonės. Vienas trečdalis 
būsią paskirtų iš profesinių 
sąjungų ir komunistų par
tijos.

2,000 -čių atstovų Kong
resas būsiąs aukščiausias 
autoritetas Sovietų Sąjun
goje ir išsirinksiąs nuola
tinį mažesnį sovietą (par
lamentą), kuris prižiūrėtų 
vyriausybės darbą. Jis 
būsiąs atsakingas prieš 
Kongresą ir jo pirmininku 
bus prezidentas, šiuo at
veju, aišku, Michail Gorba
čiov' as.

Už šio neaiškaus, neva 
demokratinio, parlamento 
sudarymą balsavo beveik 
visi Vyr. sovieto deputatai.

Užsienio korespondentai 
betgi pastebėjo, kad 5 Lat
vijos atstovai balsavo 
prieš ir 27 Lietuvos ir 
Estijos atstovai susilaikė. 
Tai buvo padaryta, nežiū
rint, kad Kremliaus vadai 
padarė kai kurių pakeitimų, 
bandydami įtikti Pabalti
jo delegatams. Viena Lat

vijos delegatė Gemma 
Skulme pasiūlė papildymą, 
kad joks naujas sovietinis 
įstatymas nebūtų patvirtin
tas Kongreso, jei visi 
atstovai bent vienos iš
15-kos respublikų balsuotų 
prieš. Šis pasiūlymas buvo 
atmestas.

MOTERIS - PAKISTANO 
MINISTERS PIRMININKE

Benazir Bhutto, vadovė 
Pakistano partijos, laimė
jusios demokratiniuose 
rinkimuose, buvo Pakistano 
prezidento paprašyta suda
ryti naują vyriausybę.

Tai pirmas įvykis musul
monų kraštų istorijoje, kad 
moteris yra pakviesta vado
vauti savo kraštui.

GATT konferencija 
MONTREALYJE

Š.m. gruodžio 5 d. M on t 
realyje susirinko apie 1,800 
įvairių vyriausybių ir perio 
dinės spaudos atstovų 
GATT (General Agreement 
on Tariffs and Trade) past 
tarimams. Bus atstovauja
mos 105 valstybės ir taria 
masi dėl įvairių prekybos 
problemų. Artimiausia ir 
kebliausia jų - tai žemės 
ūkio parama. Europos 
valstybės savo mažiems 
ūkiams skiria namažas pa
šalpas, kad šie galėtų 
sėkmingiau konkuruoti tarp
tautinėje rinkoje, pardavi
nėdami savo produktus. 
Remia savo žemės ūki ir 
Kanada, ir JAV.

Konferencijos pirmąją 
dieną Kanada, Europos 
Bendros Rinkos valstybės 
ir Japonija sutiko sumažin
ti savo suvaržymus (net 25 
milijonais amerikietiškų 
dolerių vertės) kavai, ba
nanams ir kakavai. JAV 
tačiau nesutiko prisidėti. 
Manoma, kad per ketvertą 
dienų trunkančią konferen
ciją šiuos ir kitus nesuta
rimus pavyks išspręsti. 
Apie 300 ūkininkų iš įvai
rių pasaulio kraštų demons
travo Montrealio miesto 
gatvėse, reikalaudami 
užtikrinimo, kad GATT 
susitarimai nepažeis tų 
kraštų žemės ūkio.

PERSKAIČIAVIMO 
REZULTATAI

Antrą kartą perskaičia
vus balsus Ontario provin
cijos York North rinkimi
nėje apylinkėje, paaiškėjo, 
kad rinkimus laimėjo kon
servatorių partijos atsto
vas Mike O' Brien 99 balsų 
dauguma. Po pirmojo per
skaičiavimo buvo nustatyta 
kad rinkimus laimėjo libe
ralas Marizio Bevilacqua 
66 balsų dauguma. Pasta
rasis pareiškė apeliuosiąs 
perskaičiavimą, kreipda
masis į Kanados Aukščiau
siąjį Teismą. Jeigu antrojo 
perskaičiavimo rezultatai 
pasitvritins, Kanados nauja
jame parlamente PC laimė
jo 170 vietų, Liberalai - 
82 ir NDP - 43.

SEPARATISTAI VĖL 
SEPARATISTAI

Neseniai pasibaigusiame 
Quebec* o provincijos Parti 
Quebecois suvažiavime jos 
naujojo vado J. Parizeau 
raginami delegatai ir vėl 
nutarė siekti Quebec' o ne
priklausomybės. Atsisky
rimą nuo Kanados pirma- 
sai P.Q. vadas R. Leves
que buvo padėjęs užpakali- 
nėn lentynon, kai nelaimė
jo referendumo. Jo pasekė
jas Johnsonas nepriklauso
mybės reikalavimo, tuo 
metu ne labai populiaraus, 
taip pat nekėlė, norėda
mas laimėti daugiau atsto
vų į provincijos parlamen
tą. Stipriai pralaimėjęs 
rinkimus, Johnson' as atsi
statydino ir užleido vietą 
Parizeau. Šis miklus inte
lektualas vėl grąžino ne
priklausomybės reikalavimą 
kaip patį pagrindinį savo 
partijos siekimą. Ar kitų 
metų provincijos rinkimuo
se jam geriau pasiseks, 
paaiškės netolimoje ateity
je.

Tuo tarpu aktualėja fana 
tiškojo įstatymo Nr. 101 
likimas. Kaip žinia, juo 
remdamasis Quebec' as ne 
tiktai bando pašalinti ang
lų kalbą iš viešojo gyveni
mo, bet verčia jėga, taip 
vadinamųjų "naujųjų kana
diečių" (Neo-Candians) 
vaikus lankyti prancūziš

kąsias mokyklas, kad būtų 
išgelbėtas provincijos "pran 
cūziškasai faktorius". Kaip 
gali italai, portugalai, 
graikai, žydai ir kitos 
mažumos išgelbėti kvebe- 
kiečių . vietinę kultūrą, 
prancūzai šovinistai nepa
aiškina.

Šio mėnesio viduryje 
Aukščiausiasis Kanados 
teismas paskelbs savo nuo
sprendį, ar įstatymas Nr. 
101 priešingas Kanados 
naujajai konstitucijai, ar 
ne. Visi ekspertai įsitikinę 
kad sprendimas atmes 
įstatymo Nr. 101 nuosta
tus, pažeidžiančius konsti
tuciją.

Provincijos neryžtingoji 
liberalų vyriausybė, kartu 
su Bourassa, kuris nesilai
ko savo priešrinkiminių 
pažadų grąžinti pilnas 
teises angliškai kalbantie
siems kvebekečiams, bai
mingai laukia sprendimo. 
Tuo tarpu nacionalistai 
fanatikai su Švento Jono 
Krikštytojo sąjunga (kokia 
ironija!) ir pekistais prie
kyje jau agituoja savo 
smogikus ir bando vėl 
išgąsdinti neryžtingąjį 
Bourassą. Šis gi gerai 
žino, kad atmetimas Kana? 
dos aukščiausiojo teismo 
sprendimo suduos mirtiną 
smūgį Meech Lake sutar
čiai, nes tai bus geriau
sias įrodymas, kaip provin
cijos gali piktnaudoti abe
jotinąją "notwithstanding" 
(neatsižvelgiant) formulę, 
laužydamos konstitucines 
žmogaus laisvių garantijas 
pačioje Kandoje. Gal Bou
rassa ir tikisi už konser
vatoriams padovanotus 
provincijos balsus užtari
mo pas savo bendrininką 
Brian Mulroney, bet vargu 
ar šis išdrįs nekreipti 
dėmesio į Kanados konsti
tuciją ir tokiu būdu už
tikrintai palaidoti Meech 
Lake sutartyje padarytas 
nuolaidas Quebec' o provin
cijai ir jos nacionalistams.

® A.SAKHAROV'as, disiden
tas ir H-bombos Sov.: Sąjun
goje kūrėjas, yra nuolat ap
suptas medios, mokslininkų 
ir gerbėjų., viešint JAV-se.
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KLB KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIME
J.V. Danys

TARYBOS SESIJOS POSĖDŽIAI
Krašto Valdybos Pranešimai

/ tęsinys /
Švietimo srityje /komisijos pirm. A.Vaičiūnas/ 

- veikia 7 mokyklos ir lituanistinis seminaras, mokiniu, 
skaičius 334, mokytoją - 49.

Kultūros komisija / pirm. Rasa Kurienė/ labai 
daug dirbo Pasaulio Lietuvią Kultūros Kongresui.

Iš Kanados Lietuvią Jaunimo Sąjungos /pirm.L.Sta- 
niulytė/ darbą pažymėtina aktyvus dalyvavimas Jaunimo 
Kongrese Australijoj3 ir svarbus informacijos projektas 
INFOTINKLAS, kuris renka žinias iš lietuviškosios, ang
liškosios spaudos ir kitą šaltinią.

VIII Tautinią Šokią Šventės komiteto pirmininkas 
dr. V. Kvedaras suglaustai apžvelgė labai sėkmingai 
praėjusią šokią šventę,kur atsilankė daug daugiau žmonių 
kaip tikėtasi-ir į pačią šokią šventę, ir į visus parengi
mus. Gauta pelno, pagaminta gera vaizdajuostė, kuri 
bus rodoma ir Vilniaus TV.

Diskusijose dėl pranešimą buvo iškeltas /J.V.Da- 
nys, Ottawa/ neaiškus garbės konsulo pavaduotojo pa
skyrimas, paskelbtas "Tėviškės Žiburiuose".

1959 m. tuometiniam konsului G y 1 i u i mirus, 
Užsienio Reikalą ministerija naujo neskyrė, nes galvojo,' 
kad tai būtą negerai santykiams su Sovietą Sąjunga. 
Tiktai 1962 m. John Diefenbaker'is, po pakartotiną Ka
nados Lietuvią, Latvią ir Estą Bendruomenią spaudimo, 
prieš federalinius rinkimus, paskyrimą padarė.

Kanados Užsienią Reikalą ministerija yra pareišku
si, kad garbės konsulas atstovauja Kanados piliečius 
lietuviškos kilmės. 26 metus mūsą konsulatas yra išlai
kytas KLB nuolat palaikant santykius su vyriausybės 
atstovais ir parlamentarais. Todėl neaišku, kodėl reko
menduoti kandidatai su žinoma ir didele veikla Kanados 
lietuviams ir Bendruomenei buvo aplenkti ir pasiduota 
įtakai veiksnią, faktiškai neveikiančią Kanadoje ir nepri
pažįstamą Kanados vyriausybės. KLB pirmininkas paaiš
kino, kad paskyrimas nepraneštas KL Bendruomenės val
dybai.

Rezoliuciją sesijoje, po keletos pasisakymą, nutar
ta priimti tokią rezoliuciją: "Kanados vyriausybės sutiki
mas pratęsti Lietuvos garbės konsulatą prieš 26 metus 
ir konsulo pripažinimo išlaikymas yra atsiekti tiktai 
Kanados Lietuvią Bendruomenės pastangomis. Taryba 
įpareigoja Krašto Valdybą, tariantis su Diplomatine Tar
nyba, parinkti kandidatą, atitinkantį Kanados Lietuvią 
Bendruomenės reikalavimus ir Kanados vyriausybės są
lygas".

Kiti Pranešimai
H. Stepaitis, KL Fondo valdybos pirmininkas pra

nešė, kad Kanadoje atsirado naujas milijonierius - Kana
dos Lietuvią Fondas, nes kapitalas pasiekė $1,021, 395, 
narią skaičius paskutiniais metais pakilo 79-iais, viso 
dabar yra 1,488 nariai. Iš fondo paskirta 10,100 dol.stu
dentams ir $ 95,000 lietuviškai veiklai Kanadoje. Iš veik
lai skirtą pinigą maždaug pusė teko Kanados Lietuvių 
Bendruomenei: raštinei - $6,000, bendrai KLB veiklai 
- $10,000, kultūros reikalams - $5,000, švietimui - $10, 
000, Seimo ir Kultūros Kongreso rengimui - $4,000, 
Šokią Šventei -$4,000 /viso $47,000/. Krašto valdyba 
išreiškė padėką už gausias paramas.

Tautos Fondo Kanadoje atstovas A.Patamsis pra
nešė,kad $100,000 - perduota Tautos Fondo Centrui 
/Amerikoje/ ir yra pirmą kartą iš banke gautą palūkanų 
paskirta Kanados Lietuvią Bendruomenei $7,000. Es m ė j e 
labai nedaugeliu faktą trumpas pranešimas buvo pailgin
tas ilgokais patriotiškais posakiais bei užmetimais Bend
ruomenei. Iš pasisakymą atrodo, kad TF atstovas nesio- 
rientuoja apie tikrą tautinę- politinę veiklą ir VLIK'o 
ir Bendruomenės santykius.

Tvirtino, kad PLB pirmininkas / Vyt. Kamantas/ 
nė karto nėra atsakęs į VLIK'o kvietimus. Pagal TF 
atstovą:"...p.Bobelis siuntė kvietimus į kiekvieną posė
dį ne tik į suvažiavimus Bendruomenės pirmininkui, bet 
jis neateina ir nepraneša ar bus, ar nebus". J.V.Danys, 
kaip buvęs PLB visuomeninią reikalą komisijos pirminin
kas ir arti matęs visą veikos eigą bei susirašinėjimus, 
pareiškė, kad tie tvirtinimai yra visiškai neteisingi, ką 
galima patikrinti iš dokumentą.

į paklausimą, kodėl iš Kanadoje surinktą virš $100 
000,- tik $7.000 buvo paskirta Kanados lietuvią veiklai, 
o kiti siunčiami Amerikon, gero atsakymo nebuvo.

Archyvai
ANAPILIS užbaigė Kultūros Muziejaus pastato

SVARBIAUSIOS LIETUVOS ISTORIJOS 
DATOS
1940 - 41 m. Rezistencinė kova prieš 
bolševikus vedama Lietuvių Aktyvistų 
Fronto. 1941 m. Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo deklaravimas - laikino
ji vyriausybė. 1941-44 Rezistencinė kova 
prieš nacius (Svarbiausioji rezistencinė 
spauda: "į Laisvę", "Nepriklausoma Lie
tuva", "Laisvės Kovotojas").

1944 m. Trečioji bolševikų invazija į 
Lietuvą (liepos mėn.).

1947 m. Prasidėjo Europos Savanorių 
darbininkų emigracija į Angliją ("West
ward Ho").

statybą, kuriame yra paskirta patalpos archyvams. Dr.Ra- 
sa Mažeikaitė padarė pranešimą apie archyvo organiza
vimą. Netrukus bus įsigytas pirmasis būtinas inventorius, 
su Ontario provincijos archyvais susitarta dėl archyvinės 
sistemos suderinimo ir jau numatytas vienas asmuo lai
kinam pradiniam tvarkymui. Paaiškino, kokia medžiaga 
bus renkama.

VIENAS IŠ ŽVILGSNIŲ
I LIETUVĄ

KLB Krašto Tarybos suvažiavime Toronte š.m.lap
kričio mėn. 12-13 d.d. buvo skirta virš 6 valandą įvykią 
Lietuvoje apžvalgai. Trys kalbėtojai padarė išsamius 
pranešimus.

Dr.V. Bieliauskas, PL Bendruomenės p-kas išsamiai 
pranešė apie savo dalyvavimą SĄJŪDŽIO seime, kur 
jam buvo leista pasakyti trumpą kalbą. Papasakojo apie 
Seimo eigą, nuotaikas, pasikalbėjimus su eile veikėją, 
įskaitant ir apsilankymą pas kardinolą Sladkevičių.

Žurnalistas-rašytojas Antanas Šileika iš Toronto 
buvo pasiųstas žurnalo "Saturday Night" paruošti ilgesnį 
aprašymą apie nuotaikas Lietuvoje ir pasikeitimus. Jis 
buvo ten jau po Seimo, bet kalbėjosi su eile veikėją, 
įskaitant ir Lietuvos komunistą partijos 1-ąjį sekretorių 
A. Brazauską. Jis yra buvęs Lietuvoje prieš 1Ą metą 
ir matė stulbinančius nuotaiką pasireiškimus. Jo reporta
žas bus išspausdintas minėtame žurnale "Saturday Night". 
Su juo buvo padarytas ilgesnis pasikalbėjimas CBC prog
ramoje "Morningside".

Prof. Vytauto Skuodžio ilgesnė paskaita buvo pava
dinta: "LIETUVOS SĄJŪDIS IR LIETUVOS LAISVĖS LY
GA", kurioje daugiau dėmesio teikė Lietuvos Laisvės 
Lygai. Tai viena iš išsamiausią LLL analizių, iki šiol 
pasirodžiusią išeivijos spaudoje.•-./ •< ••• --- TT*?*.. v ■—-—*

Visi pastebėjome, kad SĄJŪDŽIO Seimas buvo 
plačiai ir iškilmingai suorganizuotas ir pravestas. Tarpe 
kitą, anksčiau neįtikėtiną dalyką, buvo ir atviros spau
dos konferencijos. Specialiai sudarytas spaudos centras 
kasdien leido biuletenius 4-iomis kalbomis: lietuvią, rusų, 
anglą ir vokiečių. Sako, buvo daugiau kaip 400 žurnalis
tą, iš ją 103 iš 17-kos kraštą. SĄJŪDIS yra komunistą 
partijos legalizuotas ir be vyriausybės, tiksliau sakant, 
be Gorbačiov'o pritarimo ir leidimo, to nebūtą galėję 
padaryti. Todėl išeivijoje, daugiausiai Amerikoje, SĄJŪ
DIS kai kam kelia nepasitikėjimo, kurį Skuodis 
laiko perdėtu; jis jį vadina Lietuvos tautine sąjunga, 
prisitaikiusia prie esamą sąlygą.

LYGA yra radikalesnė, dar ir dabar nelegali; pa
grindiniai jos kūrėjai-palaikytojai jau yra praleidę po ke
lis metus kalėjimuose, ir atrodo nesibaugina, kad ją 
atviras žodis gali juos vėl ten nuvesti. Reikalaudami 
visiškos laisvės, kartu supranta, kad šiuo metu atgauti 
pilną suverenumą sąlygą nėra.

Pradžioje atsiradusi trintis tarp dviejų judėjimą 
yra išsilyginusi. V. Skuodis mato, kad Lyga yra vienas 
iš SĄJŪDŽIO pirmataką.

V.Skuodis nagrinėja ir karjeristą-persimetėlią in
filtraciją ir į SĄJŪDI ir į LYGĄ, ir kompromitacijos 
pavoją.

Aplamai, apie įvykius Lietuvoje ir vadovaujančius 
asmenis, išeivijoje žinios yra gana atsitiktinės. Todėl 
Skuodžio, ilgus metus veikusio rezistencijoje, 
Helsinkio Akto ir Tikinčiąją Teisėms Ginti komitetuose 
ir už tai praleidus} 7 metus kalėjimuose ir lageriuose,
- pastabos yra labai vertingos. Ypač, kad daugumą ten 
dabar pasireiškusią veikėją asmeniškai pažįsta. J.V.D.

LIETUVOS SĄJŪDIS IR LIETUVOS LAISVĖS 
LYGA

Vytautas Skuodis

Šiandieną audringą, džiugią ir kartu dėl ateities 
nerimą keliančią įvykią Lietuvoje fone, pirmojo ryškumo 
žvaigždėmis šviečia Lietuvos Sąjūdis ir Lietuvos Laisvės 
Lyga. Abu šie reiškiniai prasidėjo šią metą viduryje: 
Sąjūdis - nuo birželio 13 dienos, Lietuvos Laisvės Lyga
- nuo liepos 3 dienos.

Sąjūdis veikia kaip TSKP paskelbto persitvarkymo, 
viešumo ir demokratizacijos atgarsis Lietuvoje, kuris 
siekia savajame krašte tikro persitvarkymo be išimčių 
visose srityse, t.y. ne vien tik ekonomikoje ir krašto 
ūkyje.

Lietuvos Laisvės Lyga veikia kaip iš pogrindžio 
į atvirą veikimą išėjusi tautinė-patriotinė grupė, kuri, 
pritardama Sąjūdžio siekiamiems tikslams, atvirai ir 
principiniai kelia Lietuvos atsiskyrimo nuo TSRS klausi
mą, kad atkurtą laisvą ir nepriklausomą Lietuvą.

Suprantama, kodėl mūsą išeivijoje Lietuvos Lais
vės Lyga /LLL/ iš karto susilaukė didelių simpatiją ir 
karšto pritarimo. Tuo tarpu Sąjūdis ir dabar dar daug 
kam kelia nepasitikėjimą, tam tikrą nepasitenkinimą 
ir net įtarimus. Yra nemažai įsitikinusią, jog Sąjūdis, 
kaip Michailo Gorbačiov'o pradėtos Persitvarkymo poli
tikos aktyvus rėmėjas, visiems laikams atsisako Lietuvos 
atsiskyrimo nuo Sovietą Sąjungos, o tuo pačiu ir nuo 
Lietuvos nepriklausomybės ir suvereniteto atstatymo.

Lankydamasis Ottawoje, prof. Vytautas Skuodis (dešinėje) įteikia Kanados 
parlamento nariui John Nunziata Lietuvių Katalikų Bažnyčios Kronikų
knygų. Nuotrauka J.V. Danio

Nors ir neseniai atvykus iš Lietuvos, tačiau pa
čiam nedalyvaujant šiuose judėjimuose, kalbėti apie Są
jūdį ir apie LLL nelengva.Dar sunkiau šiuos reiškinius 
suprasti ir juos teisingai vertinti tiems, kurie iš Tėvynės 
išvyko prieš daugelį metą. Tačiau atidžiai sekti ir objek
tyviai interpretuoti dabartinius įvykius Lietuvoje, ją 
eigą, priklausomybę, tarpusavio ryšius ir kitus dėsningu
mus yra tiesiog būtina kiekvienam išeivijos lietuviui, 
kad tame bendrame mūsą tautos atgimimo judėjime 
susirastą ir savo vietą.

Šio mano pranešimo tema yra labai konkreti ir apri-
bota klausimu "Lietuvos Laisvės Lyga". Nors esu vienas 
iš trijų LLL atstovų užsienyje, tačiau kalbėsiu tiktai kaip 
privatus, t.y. neoficialus asmuo, žvelgdamas tarytum iš 
salies ir į LLL, ir į Lietuvos Sąjūdį. Pastarąjį liesiu tiktai 
tiek, kiek tai bus reikalinga išryškinti ir įvertinti pačią 
Lietuvos Laisvės Lygą ir jos veikimą.
Lietuvos Laisvės Lygos prigimtis

Lietuvos Laisvės Lyga pasiskelbė išeinanti iš pogrindžio 
savo pirmajame šių metų liepos mėnesio 3 d. dokumente. 
Tačiau tai visai nereiškia, kad Lietuvos pogrindis nustojo 
egzistavęs. Jis įvairiomis formomis ir įvairiu intensyvumu 
Lietuvoje egzistuoja jau 48 metus. Jis ir toliau egzistuos 
tol, kol Lietuva tikrai taps laisva.

Paskutinis ypatingai ryškus Lietuvos pogrindžio veiki
mo etapas prasidėjo apie 1970-uosius metus. Jis savo 
viršūnę buvo pasiekęs 1979-taisiais metais. Tada Lietuvos 
pogrindyje buvo išleidžiama net 16 pavadinimų periodinių 
ir tęstinių leidinių. Latviai tais metais neturėjo nė vieno 
tokio leidinio, o pas estus buvo tiktai vienas ar du.

Tada, kaip ir dabar, Lietuvos pogrindyje veikė įvairios 
grupės. Jų veikimo tik mažai daliai atstovavo pogrindžio 
spauda. Viena iš tokių grupių buvo ir Lietuvos Laisvės 
Lyga.

.. 1978 metais birželio mėn. 15 dieną LLL paskelbė 
Lietuvos Laisvės Lygos Deklaraciją, kurią atspausdino po
grindyje leidžiamas žurnalas AUŠRA Nr. 12. Toje deklara
cijoje buvo rašoma:

"1978 m. birželio 14-15 dienomis iniciatyvinė grupė, 
apsvarsčiusi tarptautinę ir vidaus padėtį, nusprendė: su
kurti nepartinę, demokratiniais principais veikiančią 
organizaciją - Lietuvos Laisvės Lygą.

Lietuvos Laisvės Lygos tikslas - nepriklausomos Lietu
vos atkūrimas. Lietuvos Laisvės Lygos uždaviniai:

1. Religinės, tautinės ir politinės sąmonės ugdymas;
2. Lietuvos laisvės klausimo kėlimas tarptautiniuose 

forumuose.
Lietuvos Laisvės Lyga neturės organizacinės struktūros. 

Kiekvienas Lietuvos gyventojas gali laikyti save LL Lygos 
nariu, jeigu jis kovoja (pagal galimybes) už Lietuvos Lais
vės Lygos tikslus.

Aukščiau nurodytiems uždaviniams įgyvendinti sukuria
ma aukščiausia Lietuvos Laisvės Lygos institucija - Tauti
nė taryba. Užsienyje LL Lygą atstovaus Užsienio taryba. 
KGB likvidavus Tautinę tarybą, arba sutrikus jos veiklai 
dėl kitų priežasčių, - Tautinės tarybos funkcijos paveda
mos Užsienio tarybai.

LLL Užsienio taryba kreipiasi į demokratinių valstybių 
vyriausybes Europoje ir Amerikoje, o taip pat į Kinijos 
Liaudies respublikos vyriausybę dėl buvusio Tautų Sąjun
gos nario - Lietuvos laisvės klausimo iškėlimo SNO Gene
ralinėje Asamblėjoje.

Kviečiame užsienio lietuvius sudaryti LL Lygos Užsie
nio tarybą ir atstovauti LL Lygai užsienyje.

Šią Deklaraciją pasirašė "Lietuvos Laisvės Lygos Tau
tinė Taryba", nenurodant jos narių pavardžių. Nebuvo 
nurodytas ir tos Tarybos narių skaičius.

Praėjus lygiai vieneriems metams, taip pat birželio 15 
dieną, Lietuvos Laisvės Lygos Tautinė Taryba paskelbė 
"Kreipimąsi į Lietuvoje gyvenančius rusus". Jame buvo 
nurodytos skriaudos, kurias iš rusų patyrė lietuviai, prade
dant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės prijungimu 
prie Rusijos imperijos XVIII a. pabaigoje ir baigiant eina
muoju laiku. Toliau tame dokumente išvardijami pagridndi- 
niai atvejai, kokiais rusų dabartinis buvimas Lietuvoje yra 
jai žalingas. To kreipimose pabaigoje rašoma:

"Mes kviečiame visus Lietuvoje gyvenančius rusus ap
leisti mūsų kraštą. Tai būtų efektyviausia priemonė apsi
saugoti jiems nuo bereikalingo kraujo praliejimo. O kartu 
tai dalinai sustabdytų tą žalą, kurią, kaip minėjome, 
atneša Lietuvai rusai kolonistai. Be to, patariame jiems 
geriau įsisąmoninti savo vaidmenį Lietuvoje" ("Aušra", nr. 
17, 1979).^

Tų pačių 1979 metų rugpjūčio 3 dieną Lietuvos Lais
vės Lyga pogrindžio "Aušroje" paskelbė "Moralinį ultimatu
mą TSRS vyriausybei". Šiame didelės apimties dokumente 
buvo išsakytos visos lietuvių tautos nuoskaudos, patirtos 
dėl sovietų įvykdytos ir dabar tebesitęsiančios Lietuvos 
okupacijos. Tame Ultimatume reikalaujama, kad Sovietų 
Sąjungos vyriausybė per_ keturias dienas (1979.VIII.3-7)
viešai paskelbtų Stalino - Hitlerio slapto suokalbio visus 
dokumentus, pasirasytus Molotovo ir Ribbentropo ir kad 
viešai atsiprašytų visų tautų, kurioms padarė daug sunkiai 
apskaičiuojamų skriaudų. Toliau šiame dokumente rašoma: 
"Jeigu šis moralinis dokumentas nebus priimtas, tai paro
dys jog sovietinė vyriausybė ir toliau pritaria Stalino- 
Hitlerio suokalbiui. Tokiu atveju Sovietų Sąjungos vyriausy
bei turėtų būti paskelbtas totalinis boikotas is visų pasau
lio žmonių ir tautų pusės (AUŠRA, Nr. 17, 1979).



KAUBURĖLIAI ANT PEČIOROS KRANTO
Teisybė padeda visuomenei atsinaujinti

A straipsnius spausdinamus su rubrika "Teisybė padeda 
visuomenei atsinaujinti", redakcija gauna daug atsiliepimų. 
Tarp jų nuolat randame ir tokių: nereikia judinti praei
ties, visos teisybės neišieškosi; stalinizmo aukų stovyklo
se nebuvo taip baisu, kaip dabar, praėjus tiek metų, kai 
kurie emocijų apimti žmonės vaizduoja; kodėl nepasisako 
nė vienas represuotasis.

Gyvename atsinaujinimo laiką, ir visuomenė gali apsiva
lyti tik pasakiusi ir sužinojusi apie savo praeitį visą tiesą. 
Spausdiname vieną iš gautų laiškų//Iš spaudos Lietuvoje/

''Šeimoje pastoviai prenumeruojame ir skaitome spaudą. 
Labai sujaudino jūsų laikraštyje išspausdintas straipsnis, 
"Istorija pastatė prie gėdos stulpo" (1988 m. birželio 26 
d.). Ten parašyta ir apie mūsų mamą, kuri tremtyje 
kirtavietėje buvo sužalota ir ten mirė.

Po karo gyvenome Kėdainių apskrityje, Krakėse. Bu
vome neturtingi, butą samdėme. Vieną 1945-jų metų 
vasaros naktį ir išsivedė mamą. Mus prižiūrėti paliko 
taip pat ginkluotiems vyrams. Kareivėlis sėdėjo prie 
durų, jis kalbėjo rusiškai, o du kiti lietuviai, rausėsi
spintoje, knygų lentynose. Kas patikdavo, dėjo sau į 
kišenes. Paskui susodino į mašiną. Leido pasiimti drabu
žių persirengimui ir patalynę, o duona liko įmaišyta 
duonkubilyje, išvežė be duonos kampo. Iki Kėdainių vežė 
bortinėse mašinose po kelias šeimas, o ten suvarė į vago
nus gyvuliams vežti.

Buvo tada man 9 metai, sesei 14, broliui 12. Kokie 
mes buvome nusikaltėliai? Vežė ilgai, grasindami atskirs 
nuo mamos. Miegodavome sėdėdami ant grindų, maišų, 
alkani. Sustodavo sąstatas, išleisdavo į lauką pasituštinti. 
Aplink kareiviai saugojo su ginklais, ir čia pat po vago
nais, vienas prie kito... Tai buvo baisus pažeminimas.

Žmonės buvo labai kantrūs, draugiški. Dalydavosi 
paskutiniu kąsneliu, nesigirdėjo barnių. Dutovo stotyje 
(Komių ATSR) išlaipino ant kranto pamiškėje ir paliko. 
Po atviru dangumi išbuvome 2 savaites. Duodavo val
gyti sugedusios žuvies, duonos po 200 gramų per parą 
vienam suaugusiam, vaikui - 300 gramų. Sutinome visi. 
Mamytė mums atiduodavo paskutinį kąsnį, pati badaudavo. 
Aš jau nebevaikščiojau. Brolis atnešė keturis berželius ir 
padarė man užuovėją, kad galėčiau gulėti ant žemės.

Paskui atplaukė laivas su baržomis. Mums liepė lipti 
į baržas, o laivas prisikabino jas ir traukė Pečioros upe.

Pradėjome sirgti, viduriuoti, nes gėrėme upės vandenį 
ir į tą patį vandenį tuštinomės. Pradėjo mirti žmonės, 
ypač vyrai. Susukdavo į paklodę, pririšdavo akmenį ir - 
į vandenį. Klykdavo visi, o mes dar labiau glausdavomės 
prie mamos. Kiek tada teko matyti merdėjančių, numiru
sių šalia.

Paplaukė laivas kiek kilometrų, pritraukė prie kranto 
ir paliko mus baržose, o pats nuplaukė atgal. Vėl kran
tas, miškas, barža. Žmonės krito kaip lapai, tik dabar 
jau laidojo ant Pečioros kranto. Kiek ten supiltų kaubu
rėlių lietuviams, kiek nuleista į Pečioros dugną? Siaubas! 
Tą matė seni, jauni, suaugę ir maži. Mes palikome ten 
senelę, dėdę, kurių kapų nežino-me. Vėliau neišlaikė ir 
mama. Miško kirtavietėje ją užgriuvo medis, sužeidė 
galvą. Smegenys buvo matyti. Ją dar miške prižiūrėtojas 
spardė, kai ji nugriuvo, manė kad apsimeta. Vežikas, 
užmetęs ant rąstų, parvežė.

Ji labai mylėjo Lietuvą. Daug apie ją pasakojo kelio
nėje. Mylėjo žmones ir vaikus, buvo baigusi Vilniaus 
universitetą, prieš karą mokytojavo.

Sesuo apkirpo plaukus apie žaizdą, nuplovė, aprišo 
švariu ryzeliu. Taip mama gulėjo keletą dienų, o vėliau 
su arkliu išvežė žiemą už 40 km. į ligoninę.

Likome vieni. Badas, šaltis, aplink svetimi žmonės. 
Nebuvo tos dienos, kad kas nenumirtų mūsų barake. Atsi
menu, kai po Živatkausko mirties merdėjo jų mažylis - 
6 metų Kaziukas. Vis prašė: "Duonytės!" Moterėlės 
surado gabalėlį duonos, bet jis jos jau nebevalgė, tik 
prašė vis tyliau. Taip ir užgeso. Liko motina dar su 5 
vaikais.

Po kelių mėnesių grįžo mūsų mama. Mes vėl buvome 
sutinę, sirgome avitarninoze. Klibėjo dantys, skaudėjo 
sutinusias kojas. Valgėme lupenas, kurių duodavo vietiniai. 
Duonos gaudavome normą: brolis ir aš po 300 gramų, o 
sesei, kadangi jau buvo 15 metų - 250 gr.

Mamytė labai svajojo grįžti į Lietuvą nors numirti, 
bet ši svajonė neišsipildė. Ji svajojo nors mirti gegužės 
mėnesį, ir tai išsipildė, mirė gegužės viduryje.

Visus numirusius tuoj pat išnešdavo į koridorių, bet 
mūsų mamytės nenešė. Ten siautėjo žiurkės... Laidojom 
prieš tai mano vaikystės draugės Genutės Eimuntaitės 
mamytę - veidas buvo siaubingas. Mes taip ir pragulėjo
me visi trys prisiglaudę prie šaltos mamytės.

Pajutusi, kad miršta, palaimino visus tris, stovinčius 
prie lovos, nuriedėjo per išblyškusį skruostą atsisveikini
mo ašara, ir užgeso jos rūpestingų akių šiluma. Jai supil
tas smėlio kauburėlis ant Pečioros kranto Trojicko Pe- 
čiorsko pušynėlyje.

Tėvynė ir mama kiekvienam viena. Praradimas vienos 
jau sunkus, mes nebeturėjome nieko. Valgėm susitrynę sa
manas, arkliarūgštes, rūgštynes. Uogaudavome, grybauda
vome, žvejojome. Dirbti išmokome, tik vogti ir meluoti 
- ne!

Pradėjome lankyti mokyklą, o vasarą tarnavau pas 
partijos Trojicko Pečiorsko komiteto sekretorę Simakovą, 
prižiūrėjau jos sūnelį. Pamilo ji mane. Dirbau viską, 
valgyt gaminau, mylėjau mažą Seriožą, jis - mane. Nie
kam nieko nepavydėjau: nei skanesnio kąsnio, nei rūbo, 
tik vienintelio turto pavydėjau - mamos. Svajojau apie 
mediciną, kad galėčiau padėti kenčiančiam žmogui.

Žiemą po pamokų megzdavau žvejų artelei tinklus, 
duodavo truputį pinigų duonai. Jaučiau aplinkinių žmonių 
šilumą, norą padėti, nuoširdžią užuojautą. Stojau į medi
cinos mokyklą, išlaikiau penketais, bet kadangi tremtinė, 
paskyrė ne į felčerių-akušerių kursą, o į medicinos sese
rų. Tik po savaitės perkėlė į felčerių-akušerių kursą.

Paso neturėjau, davė pažymėjimą, kad esu tremtinė 
ir privalau kas mėnesį lankytis į komendantūrą registruo
tis.

1955 metais mus reabilįf^Vo, davė man pasą, galėjau 
išvažiuoti. Bet mokiausi jati trečiame kurse ir labai norė
jau mokyklą baigti. Gaudavau stipendiją, kurios užtekda
vo duonai, druskai ir sąsiuviniams. Kad nusipirkčiau ap
rangą, duodavau kraujo. Už 450 gramų kraujo duodavo 
225 rublius. Sunku buvo, nualpdavau, bet labai norėjau 
baigti mokslą.
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Paskutiniame kurse kraujo duoti nebegalėjau, pradėjau 
sirguliuoti. Tada ištiesė pagalbos ranką svetima mergina, 
kuri dirbo siuvykloje. Ji rėmė mane pinigais devynis 
mėnesius. Prisidėjusi prie stipendijos, pragyvendavau. Tai 
buvo Elytė Mazantavičiūtė, dabar Vizgirdienė. Gyvena 
Tauragėje. AŠ ją prisimenu su dideliu dėkingumu. Jos 
dėka, mano svajonė išsipildė.

Atidirbusi 3 metus pagal paskyrimą, grįžau į Lietuvą. 
Sunku buvo atsisveikinti su savo bendradarbėmis. Teisin
gai sako liaudies išmintis: draugą pažinsi nelaimėje. Tuo 
sunkiu gyvenimo laikotarpiu patyriau, kokia iš tikro plati 
yra paprasto rusų žmogaus širdis. Vyr. gydytoja L. Bažu- 
kova atsisveikindama pasakė: "Sunku bus, grįžkite. Mes 
laukiame". Švenčių proga dar ir dabar gaunu sveikinimus.

Grįžome į Šeduvos rajoną, nes čia tėvelio tėviškė. 
Vyr. gydytojas J. Novikovas paprašė padėti tub. dispanse
ryje. Vėliau rajonus sujungė. Taip ir likau Radviliškio 
tub. dispanseryje. Čia iki šiol dirbu.

Maniau, kad čia, tėvų žemėje, niekas man su pajuoka 
Sibiro neprimins. Apsirikau. Dėl prisiregistravimo reikėjo 
kreiptis į vykdomąjį komitetą. Nuėjome su tėvuku pas 
vykdomojo pirmininką. Pažiūrėjo į pasą ir sako: "Buvote 
ten, kur ilgas rublis, tai ko grįžote?" Tepasakiau tik: 
"Vagonų durys buvo atviros, reikėjo lipti ir važiuoti tų 
ilgų rublių ieškoti". Gyvena ir dabar šis žmogus mūsų 
rajone, tik žinoma, nebeužima aukšto posto.

GR OBIKAI AMAZ ON Ė S D ELTOJ E
David Suzuki, žinomas mokslininkas ir Kana

dos ekologas, dažnai matomas mūsų TV programose, 
šiuo metu Brazilijoje tyrinėja tropikinių miškų padėtį 
Amazonės upės žiotyse - deltoje.

Vaikystėje, - rašo D.Suzuki,- jaguaro, anakondos 
ir piranhos vardai sukeldavo vaizduotėje pasakiškų sutvė
rimų ir egzotiškų čiabuvių pavidalus. Dabar, rašydamas 
iš Belem'o (apie 150 km.į pietus nuo Amazonės žiočių), 
radau visiškai skirtingų vaizdų. Čia, kaip ir visur kitur, 
ant mūsų planetos, gobšumas ir trumparegiškumas skati
na skubėti pasipelnyti. To kaina - nebeatstatomas sunai
kinimas neįkainojamų vertybių - Amazonės tropikinių 
miškų ir jų gyventojų.

Tropikų miškai yra greičiau naikinami, negu kokia 
kita ekologinė šaka. Užimdami tik 7% pasaulio Žemės 
paviršiaus, šie miškai apgyvendina mažiausiai pusę mūsų, 
planetos gyvūnijos rūšių. Ir patys turtingiausi ir įvairiau
si miškai randasi prie Amazones upės. Nors dar ne vis
kas ištirta ir suklasifikuota, tačiau mokslininkai žino, 
jog ten randasi bent 50.000 rūšių labiau išsivysčiusių 
augalų, apie tiek pat rūšių kempių(fungi), penktadalis 
viso pasaulio paukščių rūšių, mažiausiai 3.000 žuvų rūšių 
(10 kartų daugiau, negu Europos rūšių) ir milijonai vabz
džių.. Tipiškame Amazonės miškų hektaro plote randa
ma 200-300 įvairių medžių rūšių.

Ši didžiulė biologinė masė daro reikšmingiausių 
įtakų viso kontinento vandens apykaitai. Oro srovės, 
susidariusios virš Afrikos, slenka per Atlantu ir prisigėru- 
sios drėgmės, jų nuleidžia ant Brazilijos pakrančių miškų. 
25% tokio lietaus net nepaliečia žemės - išgaruoja nuo 
miškų dangos. Likusi drėgmė panaudojama miškų augme
nijos ir gyvulių, ir vėl išgarinama augalų į orų. Taip 
drėgmė persiformuoja per kontinentų 5-7 kartus, kol 
vėjai, atsimušę į Andų kalnus, prasiskiria į šiaurę ir 
pietus. Oras ir klimatas moduliuojasi dėka šio pasikeiti
mų ciklo.

Brazilijos miškų naikinimo apimtį iliustruoja Ron
donia valstija Amazonės aukštupyje. 1975-1986 m. laiko
tarpyje šios srities gyventojų padaugėjo nuo 111.000 
iki daugiau kaip 1 milijono. (Įsivaizduokite ardančias 
pasekmes, jeigu kokiame mūsų mieste ar provincijoje 
10 kartų padidėtų gyventojų skaičius per 10 metų ). 
1975 m. apie 1.250 kvadratinių kilometrų valstybinio 
miško buvo iškirsta. 1982 .m.- jau 10.000 kv.km., o bai
giantis 1985 m. iki maždaug 17.000 kv.km. Tai yra dau
giau kaip 10% valstybės miškų ir jų kirtimas vis plečiasi.

Braziliečiai yra įsitikinę, kad Amazonija yra "že
mė be žmonių žmonėms be žemės". Tad ji - ta žemė- 
yra visiems prieinama veltui. Reikia tiktai išsikirsti 
miškus.

Tai žiaurus dosnumas todėl, kad vidutinio šiaurės 
klimato zonose storas žemės sluoksnis susidaro per tūks
tančius metų nuo medžių liekanų ar nuotrupų ir turi 
savyje daugiau kaip 95% miško augimui reikalingo mais
to. Atvirkščiai yra tropikiniuose miškuose, kur 95% mais
to randasi pačioje augmenijoje, o jų nuobiros greitai 
perdirbamos įvairių mikro-organizmų, gyvulių ir augalų,

Laimė, kad darbe buvo geras kolektyvas, geri vadovai: 
gydytoja R. Anikevičienė, gydytoja V. Globytė. Mylėjo 
jas ir personalas, ir ligoniai. Šie žmonės buvo man tvirta 
atrama, šalia jų atsitiesdavau.

Pažeminimą vėl teko patirti, kai atėjo eilė gauti 
butą. Vykdomajame paklausė, iš kur atvažiavome į šį 
rajoną. Pasakiau, kad iš Sibiro. Man atsakė: "Jei būtu
mėt grįžę iš Amerikos - duotume butą, o dabar iš Sibiro! 
Galit važiuoti į Berlyną". Nenurodau pavardės: buvome 
tik dviese kabinete, išėjau apsiašarojusi. Ne per seniai 
mačiau jį per televizorių. Pasirodo, paaukštintas, darbuo
jasi jau Vilniuje.

Labai džiaugiuosi, kad per mūsų šalį eina persitvar
kymas. Juk gyvenimas dabar geras, labai geras, ypač 
tiems, kurie matė siaubingus pokario metus ir gali paly
ginti. Tik reikia mokėti tai įvertinti ir sąžiningai dirbti.

Dar džiaugiuosi, kad dabar mano dukrelės turės 
vienodas teises. Viena iš jų gimusi Sibire, kita - čia. 
Vyresnioji, gyvenanti Kupiškyje, gavo kelialapį į Lenkiją. 
Ilgai ją klausinėjo, kodėl ji gimusi Šiaurėje, už ką aš 
buvau išvežta, ir panašiai. Ką ji galėjo žinoti, jei ir aš 
nežinau...

Atleiskit, kad daug prirašiau. Bet gal man nuo to bus 
lengviau ir rečiau akyse bus ašaros."

Paulina Motiečienė, Radviliškis.

tad maistingasis žemės sluoksnis yra labai plonas (ma
žiau negu 5 cm.) ir trapus. Tikrumoje - netinkamas 
žemės ūkiui ar gyvulininkystei, tačiau medžiai vistiek 
iškertami ir sudeginami, kad būtų žemės ploto. Kadangi 
tropiškieji miškai suima anglies dvideginį, kuris labiau
siai prisideda prie globalinio "Šiltadaržio" efekto, išker
tant juos masiškai ir sudeginant, dvigubai pakyla ore 
CO®,

Britų biologas specialistas Norman Myers įsitiki
nęs, kad tas augalinės zonos "šiltadaržio" efektas "men
kės ir sukels natūralios aplinkos nykimų. ...Taip vykdoma 
nebeatstatomas globalinės apimties eksperimentas su 
Žemės planetos rūšimis...Kai kurie evoliucijos procesai 
sustos ir net iš viso užsibaigs". Harvard'o Universiteto 
profesorius E.O.Wilson'as išsireiškė: "Mirtis yra vienas 
dalykas; gimimo negalimybė yra kitas".

Lygiai taip pat, kaip augmenija ir gyvūnija Ama
zones srityje yra labai svarbūs aboriginal- čiabuviai gy
ventojai indėnai. Jų įvairi ir turtinga kultūra paremta 
pagrindinėmis žiniomis apie miškus.

Brazilijos konstitucija garantuoja čiabuviams jų 
apgyvenamų žemę ir ypatingas teises naudoti žemės 
turtus. Tačiau tos garantijos vertos tiek, kiek jų yra 
laikomasi.

Daugiau kaip pusei tų genčių net nebuvo pripažin
tos jų žemės, ar net neatžymėtos, tačiau žemių eksplo
atavimas jau vykdomas pilnu tempu ne čiabuvių.

Ir tie čiabuviai, kurių rezervatų ribos atžymėtos, 
nuolat praranda žemę dėka kasyklų įsteigimo, medžių 
masinio kirtimo, agrikultūros ir hydro-elektros linijų 
pravedimo. Tai tragiška, familiaria tapusi, situacija čia
buviams visame pasaulyje.

Brazilija, prislėgta didelės tarptautinės skolos, 
mano, kad tie mega-projektai yra jų skolų išmokėjimo 
šaltinis. Industriniai kraštai - Japonija, kai kurie Euro
pos kraštai, JAV - skubindamiesi pasinaudoti mažėjan
čiais žemės resursais, siūlo dolerius. Tačiau nepagalvoja 
apie ateityje laukiančias pasekmes nei čiabuviams, nei 
miškams.

Brazilijos tropikinių miškų išsaugojimas priklauso 
nuo sėkmingos aboriginų kovos, kad patys galėtų kontro
liuoti miškus. Miškai yra jų istorija, kultūra ir identiš
kumas - tai jų vieninteliai namai ir jie jų nesunaikintų. 
Mes, industrinių kraštų gyventojai galime jiems padėti. 
/"World Wildlife" Fondas Kanadoje priima aukas aborigi- 
nams šiuo adresu: WWF, 60 St.Claire Ave., E.,Toronto, 
Ont.M4T 1N5. / /Vertė iš anglų k. B.N./

****************************************************
JPADĖKOKIMĘ - ir ne torontiečiai- TUOJAU už PABAL
TIJO VALSTYBIŲ REIKALŲ IŠKĖLIMĄ šioms televizijos 
stotims, kurių pagrindinės įstaigos randasi Toronte:

. CANADA „AM-CTV,kanalas 12 :1-416-928-6200,klausti 
"person in charge of Canada AM News". Taip pat CBC 
NATIONAL NEWS and JOURNAL - 1-416-975-3311

’Person in charge of National News". Priminkite okupa
cijų, įvykdytų dėka Stalino ir Ribbentropo pakto!***********************  ******************* **********

3 pst



KOSTAS OSTRAUSKAS

Montrealio Meno Muziejuje vyksta Mare Chagall paroda.

PREMIJA JAUNIMUI
Dr.Leono ir Irenos Kridučeliūnų šeima savo miru

siam sūnui ir broliui prisiminti skiria kasmetinę
BALIO SRUOGOS ARCHYVAS BALZEKO LIETUVIŲ 
KULTŪROS MUZIEJUJE

ELOIZA ir

ABELARDAS

ATSIŲSTA PAMINĖTI:
ELOIZA ir ABELARDAS. Kostas Ostrauskas. Historia Ca- 
lamitatum. 123 psl. 1988 m. CHicaea.

Knygų apipavidalino - Danute Kunča. Išleido Al
gimanto Mackaus Knygų Leidimo Fondas, Tiražas 600.

Viršelio iliustracija - Eloiza ir Abelardas XIV 
a. Roman de la Rose rankraštyje (Musee de Chantilly).

K. Ostrauskas, pasižymėjęs savo moderniškais scenos 
veikalais, lakonišku stilium, egzistencines problemas 
sprendžiantis lengva ironijos doza, kuri slepia rimtą 
rūpestį, paraše naujausią veikalą- Eloiza ir Abelardas. 
Šioje knygoje sugretinimas dviejų epochų - viduramžio 
ir moderniųjų laikų dvi poros : Eloizos Abelardo ir 
Simone de Beauvoir - Jean-Paul Sartre. Šiame veikale 
ir situacijos ir dažniau, negu ankstyvesniuose-dialogai •- 
turtingesni,nors kai kur reikšmingosios 
atrodo lyg per dažnai vartojamos, 
skirtas scenai, 
jį pamatyti

pauzos dar vis 
Veikalas, žinoma, 

o ne skaitymui, tad tikrai būtų įdomu 
- jei įmanoma - paties autoriaus režisuotų.

b.

Trys

Veiksmas vyksta Paryžiuje, 
XII a. pirmojo puse

ELOIZA
ABELARDAS
ASTROLABAS
FULBERTAS
BERNARDAS

STUDIOZAI, vėliau VIENUOLIAI
VALKATOS
Trys VYRAI
ŠAUKLYS

ir
mūsų laikais
SIMONE DE BEAUVOIR 
JEAN-PAUL SARTRE

SLAUGĖ
atlikti tie patys trys aktoriai,

ir pagaliau

kurie vaidinaVyrus gali
Studiozus-Vienuolius-Valkatas.

* * *

galvoj. -(Vėl 
. Jis ėmė

BEAUVOIR. Prasidėjo labai nekaltai.
ELOIZA. Daug kas taip prasideda.
BEAUVOIR. Nebūtinai.
ELOIZA. O baigias nuodėmingai?
BEAUVOIR. Ir tikrai ne tai, ką čia turiu g 
pažvelgia į Sartre). Taip, prasidėjo nekaltai, 
sverdėti, prarast pusiausvyrą. Tai buvo pirmieji ženklai. 
O paskui... Paskui - keli priepuoliai, paralyžius: apmirė 
ranka ir koja, ėmė velti žodžius, švepluoti, o veidas 
iškrypo ir sustingo į amžiną šypseną. (Parodžiusi į Sartre^ 
Voila! Le grand optimiste.
SARTRE sėdi ir "šypsosi".

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ I

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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EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO PREMIJA.
Premijai skirti sąlygos “yra tokios:

1. Eugenijaus Kriaučeliūno 1.000 dolerių premija skiria
ma lietuviui jaunuoliui, geriausiai pasireiškusiam raštais 
/lietuvių., anglų ar kita kalba/, veikla, organizaciniu 
veiklumu, ar jaunimo vienetui /sambūriui, tautinių šokių 
grupei, jaunimo chorui, sporto būreliui/, geriausiai rep
rezentavusiam lietuvius ir Lietuvę vienerių metų bėgyje;

2. 1988 metų premijai gauti asmenis ar vienetus raštu 
pasiūlo jaunimo organizacijų vadovybės, jaunimo grupės, 
vyresniųjų organizacijos ar paskiri asmenys iki 1988 
m. gruodžio mėn.31 dienos (pašto antspaudas);
3. Premijuotino asmens ar jaunimo vieneto tinkamumui 
įvertinti sudaroma jury komisija, kurion po vienų atstovą 
skiria Pasaulio Lietuvių Bendruomenės jaunimo reikalams 
vadovas, Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdyba 
ir JAV Lietuvių Jaunimo Sąjunga, o du atstovus paskiria 
Kriaučeliūnų šeima.
4. jury komisija, aptarusi asmens ar vierieto tinkamū?- 
mų premijai, jų skiria balsų dauguma iki 1989 m. kovo 
mėn. 1 d. ir susitaria su Kriaučeliūnų šeima dėl premi
jos įteikimo laiko ir pobūdžio.
5. Premijai asmenys ar vienetai siūlomi raštu, nurodant 
tiksliai premijai tinkamumo motyvus. Siųsti:

Eugenijaus Kriaučeliūno Premijos Komisijai, 13400 
Parker Road, LOCKPORT, IL 60441.

BEAUVOIR. O,kad galvojančio žmogaus tik anatomija su
griūtų. Deja, deja. Netrukus Sartre ėmė prarasti atmintį. 
SARTRE (švepluodamas). Kur mes čia esam?
BEAUVOIR. ... gnmzti tarsi miglon -
SARTRE. Ko mes čia norim?
BEAUVOIR. ... ir nusišnekėt -
SARTRE. Koks idiotas pareiškė, kad žmogus esąs pa
smerktas laisvei?
BEAUVOIR. (Eloizai). Jis pats.
SARTRE. Bah! Pasmerktas, taip; bet tai ir viskas.
ELOIZA. Nesu tikra, Madame, kada čia nusišnekėta. 
BEAUVOIR (žvilgterėjus į Eloizą). Neturiu noro leistis į 
diskusijas, nors, atrodo, reikėtų. - Kartą, pamačiusi jį 
susimąsčiusį, - (Ironiškai) bent toks jis atrodė, - paklau
siau: Ką taip galvoji?
SARTRE. Nieko.
BEAUVOIR. Nieko?
SARTRE. Visiškai nieko. Manęs čia nėra.
BEAUVOIR. Tai kur tu esi?
SARTRE. Niekur.
(Tyla)
BEAUVOIR. Pavakare užtikau jį sėdintį prie savo darbo 
stalo. Sėdėjo prietemoj, akis įbedęs į sieną, - rankos antstalo. Sėdėjo prietemoj, akis įbedęs į sieną, -
stalo, šalia plunksna, - ir pusbalsiu kartojo -

Nieko kito
Per daug. (Bandydamas

nebeliko

atsisuko ir tarė

SARTRE. Words, words, words.
- tik žodžiai, žodžiai, žodžiai, 
nusijuokti). Tušti ir per sunkūs. 
BEAUVOIR. Pajutęs mane, staiga 
SARTRE. Nesu aš kvailas; bet visiškai tuščias. Nebeturiu 
minčių.
(Tyla)
BEAUVOIR. Ar gali kas įsivaizduoti Sartre be minčių? 
Nors ir klaidingų. Niekas negali. Taip gerbiamoji, -(Atsi
sukus į Sartre), - jam intelektą iškastravo. O tai žymiai 
blogiau, negu prarasti genitalijas. Galima mylėti ir be 
pastarųjų, tačiau neįmanoma mąstyti be intelekto.
ELOIZA. Madame...
BEAUVOIR. Nuo tos dienos jo darbo stalas, anksčiau 
visada užverstas rankraščiais ir knygom, taip pat buvo 
tuščias - tvarkingas ir švarus.
(Tyla)
BEAUVOIR. Kartą, ilgai užsižiūrėjęs į mane, paklausė- 
SARTRE. Ar aš esu inteligentiškas kaip anksčiau?
(Tyla)
BEAUVOIR. Ką aš jam galėjau atsakyti?
Ilga tyla.
BEAUVOIR. Beveik visiškai apakęs ir kairiąja akim, - 
-dešinioji buvo akla nuo vaikystės, - jis jau nebegalėjo 
ne tik rašyti 
tydavau. 
ranka - 
SARTRE, 
buvo šio 
cavom ir

bet ir skaityti. Kurį laiką aš jam paskai- 
Tačiau kartą jis pertraukė mane ir numojo

Nesivargink. Anksčiau, kai mano galva dar 
to verta, tu man neskaitydavai. Mudu svarsty- 
diskutuodavom . Gana.

Pastaruoju metu BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS 
MUZIEJUS gavo labai vertingų dovanų. Dr. Vanda Sruo
gienė padovanojo savo vyro rašytojo Balio Sruogos ir 
šeimos archyvų. Visas rinkinys sudarytas taip pat ir 
dukters, Dalios Sruogaitės pastangomis.

Balys Sruoga buvo įžymus Lietuvos dramaturgas 
ir poetas, literatūros tyrinėtojas.

Biografiniame archyvo skyriuje saugomi įvairaus 
pobūdžio rankraščiai, keletas ypatingai vertų dėmesio, 
kaip antai Sruogos susirašinėjimas su prof.Albinu Rimka 
iš Muencheno 1922 m. Taip pat čia yra prof. Jono Puzi- 
no rašytas rankraštis, kuriame autorius prisimena kaip 
1941 m. jis ir Sruoga bandė išgelbeti iš vokiečių nacių 
žydų profesorių Priluckį. Atskirų biografinio skyriaus 
dalį sudaro dokumentinė medžiaga, liečianti Balio Sruo
gos įkalinimų Stutthof'o koncentracinėje stovykloje 1943 
-1945 metais. Kitų dokumentų tarpe čia randame stovyk
los žemėlapius, oficialų teiravimųsi apie vyrų, rašytų 
dr. Vandos Sruogienėj generolui Kubiliūnui, pastarosios 
atsiminimai apie jos apsilankymų 1943 m. pas Gestapo 
viršininkų Lietuvoje Jaeger'į teiraujantis apie jos vyro 
buvimo vietų, prof.Puzino atsiminimus apie prof.V.My- 

intelektualųkolaičio-Putino sušauktų grupės Vilniaus 
posėdį pagalbos reikalu Sruogai apsvarstyti. 

Vertas dėmesio yra archyvų skyrius, 
Balio Sruogos poetinė ir dramos kūryba 

apie Gediminų",
raštų, išleistų 1956 m.Lie-

kurį sudaro 
(rankraščiai:

"Milžino

skyriaus "Varia", kuriame 
vertimus į svetimas kalbas,

"Radvila Perkūnas", "Giesmė 
Paunksmė" ir kt.), 6 tomai jo 
tuvoje.

Taip pat turtingas yra 
galima rasti Sruogos veikalų 
o taip pat jo literatūrinius vertimus iš lenkų,čekų,rusų 
ir kitų kalbų į lietuvių kalbę. Pažymėtina, kad Balio 
Sruogos atsiminimai apie koncentracijos stovyklų Stuttho- 
fe /"Dievų Miškas"/ yra išversti į daugelį pasaulio kal
bų. įdomūs čia įvairūs dokumentai apie Sruogos slapyvar- 
des, apie skirtų teatrui pagarsėjusį seminarų Kauno, 
o vėliau Vilniaus Universitete, muzikos kompozicijos, 
parašytos Balio Sruogos poezijai.

Balio Sruogos ir jo šeimos archyvas yra Balzeko 
Lietuvių Kultūros Muziejaus bibliotekos rankraščių skyriu
je. Ši medžiaga yra prieinama studijuojantiems lietuvių 
literatūrų ir platesnei visuomenei.

Archyvas žymiai papildė surinktus jau ranksraščių 
skyriuje turtingus šaltinius, liečiančius Lietuvos kultūrų, 
istorijų ir literatūrų. Muziejus laukia iš visuomenės nau
jų dovanų įvairių spausdinių bei rankraščių pavidale.

• Nancy Mikužiūtė padovanojo muziejui savo neseniai 
mirusios sesutės Eufrozinės archyvus ir daug kitos me
džiagos, liečiančios jos ir Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje (SLA) veiklą nuo 1930 metų iki jos mirties.

Kaip visada, taip ir tada, 
ir neatlaidus. Užverčiau, 
niekad nebeskaičiau.

jis buvo sau bruta- 
padėjau knygą ir

Gerai atsimenu vieną akinančiai saulėtą
> jo kambarį ir

jo viena

Ne visa-

sentimen-

BEAUVOIR, 
liai atviras 
daugiau jam 
Tyla. 
BEAUVOIR, 
žiemos sekmadienio rytą. Saulė užtvino 
pasruvo jam ant veido. Jis užsimerkė, suriko - 
SARTRE. O! saulė!...
BEAUVOIR....ir užsikniaubė. (Palūkėjus) tai buvo 
labai reta sentimentali akimirka.
ELOIZA. Kartais nereikia bijot sentimentalumų, 
da jis banalus.
BEAUVOIR. Tačiau vistiek sentimentalus. O kur 
tas, ten praskysta intelektas. Bet jam tada jau buvo 
vis tiek. Didžiausiu jo "intelektualiniu" rūpesčiu tapo 
dantų protezas: kaip jis - Sartre! - atrodys, gavęs dirbti
nus dantis? Be to, - oh, mon Dieu, - ar nešvepluos? - 
nors jau šveplavo. Pagaliau netrukus net ir tokių rūpes
čių nebeliko, - viskas tapo nuobodu, neįdomu ir nereika- 
linga^ Anksčiau neatlaidžiai reikalavęs atsakomybės ne 
tik iš kitų-
SARTRE. (energingai, nešvepluodamias) Atsakomybė! Tota
li atsakomybė!
BEAUVOIR.... bet ir iš savęs - ypač iš savęs!...
SARTRE,. Kiekvienas žmogus neša viso pasaulio svorį ant 
savo pečių! Kiekvienas! Tad ir aš.
BEAUVOIR. ... dabar sėdėjo jis, - apdujęs, tarsi migloj, 
- visiškai abejingas sau, kitiems ir viskam.

Toks Sartre sėdi ir "šypsosi".
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



IB padanges mielos
ĄJ skaudos okupuotoje Lietuvoje ir išeivijoje >

KLAIPĖDA Lietuvos miestų herbai — dail. Telesforas Valius — iš Algirdo
Gustaičio Lietuvos žemėlapio, išleisto Lietuvos šaulių Sąjungos Tremtyje ir Lietuvių 
Istorijos Draugijos, Čikagoje, 1982 m.

Dę.JONP BASANAVIČIAUS 
TĖVIŠKĖJE
Vilkaviškio apskr., Ožkaba
lių km.1851 m. lapkričio 
mėn.23 d. gimė Jonas Basa
navičius. Mūsų tautos patri
archas, vienas iš Lietuvos 
Nepriklausomybės Paskelbi
mo Akto signataras, dakta
ras, mokslininkas, kultūros 
veikėjas.

Tačiau - Ožkabalių 
km.vis dar nėra Jono Basa
navičiaus namų, tiktai ant 
pamatų- priminimo akmuo. 
Žmonės jo nepamiršo. Atva
žiuoja į jo gimtinę, padeda 
gėlių. Vis dėl to šių metų 
vasario 16-tųjų dienų- tai 
jo mirties diena - kareiviu^ 
dalinys apsupo ir saugojo 
sodybą. Kai jie sumigo, kaž
kas padėjo gėlių ir uždegė 
žvakutę. Kas davė įsakymą^ 
neprileisti prie dr. Jono 
Basanavičiaus priminimo 
akmens ar sodybos? Ar 
ne persistengę kartais "mū
siškiai", pabijoję sutapimo 
su Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimu - Vasario 
16-taia?
********
YRA IR TOKIA TIESA...

Už dr. Jono Basanavi
čiaus knygų laikymų dar 
taip neseniai grėsė 25 me
tai Sibiro, kaip _ ir vien 
jo vardo paminėjimas 
nors jo veikla ir buvo 
istorinė tiesa - buvo laiko
mas nusikaltimu...

Jo raštų- autobiografi
jos, dainų ar tautosakos 
rinkinių dabar dar neranda
ma panaudoti parodai Vil
kaviškio apskrities Kultūros 
Namuose ruošiamai parodau

• KAUNO spaudoje buvo 
paskelbtas buvusio Igarkos 
tremtinio Vytauto Putnos 
straipsnis "Igarka, skausmo 
žeme..." Jame aprašomi 
įspūdžiai iš šių metų eks
pedicijos po tuos kraštus 
ir tremties prisiminimai. 
Dabar autorius kreipiasi 
tremtinių vardu į visus, - 
kas galėtų apgyvendinti 
buvusius tremtinius, norin
čius sugrįžti į savo tėvynę. 
Yra įkurta Igarkos lietuvių. 
Persitvarkymo Sųjūdžlo 
rėmimo grupė ir tremtinių 
klubas. Žadama su jais

VE/DRoDž/M
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gerai prisimename, 
kontinente

tremtinė
yra

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

Dr. Gv. Valančius

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
GRĄŽiAUSIU. IR SENIAUSIĄ £ĄtB(įLIET<ĮVISKAII_

buvusi 
Elena 

parašiusi sa-

į šaukštelio cukraus.VIŠČIUKAS PAGAL

palaikyti nuolatinį ryšį, 
siųsti vadovėlius, knygas. 
Pavasarį numatoma pasiųs
ti savanorių studentų- ar
cheologų ir istorikų- tirti 
ir tvarkyti ten esančius 
kapus. Prie jų talka prisidė
tų ir igarkiečiai lietuviai.

Kaip 
šiame 
Igarkos 
Juciūtė
vo atsiminimų knygų "Igar
kos Naujamiestis".

o Skelbiama , kad bus 
praplėsta baldų gamyba 
Lietuvoje. Jau dabar gami
nami baldų komplektai 
yra pritaikinti Lietuvos 
gyventojų poreikiams ir 
jų bus pagaminta ateinan
čiais metais už 223,5 mil. 
rublių. Iš to kiekio kitoms 
šalims parduodama už 46 
mil.rublių. Į užsienio šalis 
numatoma eksportuoti už 
10 mil.rublių.

• Vagišius vienų dienų gavo anoniminį laiškų, kuriame 
buvo parašyta: "Nustok vogęs vištas, nes aš tau perpjau
siu gerklę"!

Vagišius išsigando ir nuėjo pas miestelio policininkų 
pasiskųsti. Policininkas nusijuokė ir pasakė:

- Reikalas paprastas: nustok vogti vištas.
- Nesupranti Tamsta, laiške neparašyta kieno vištų 

aš turiu nevogti!

...’’Manau, kad baigiasi laikai, kada dažni reikalai spren
džiami medžioklėse, pirtyse paskirstomi portfeliai, fondai 
ir deficitai, kada vyriausybės atstovai medžiojo kur norėjo 
ir kiek norėjo. Panevėžio, Utenos, kombinatai perdirbinėjo 
šernieną, briedieną į dešras ir konservus, kurie atitekdavo 
"bosams". Bene šičia yra pagrindas, kad vyriausybė nenori 
šio klausimo judinti. Susidaro nuomonė, kad jie Vilniuje 
sėdi alkani. Čia yra užslėpta eksploatacijos forma. G. 
Tursa aiškina, kad medžioklė yra pramoga, poilsis, kad 
užsienyje vien už šūvį medžiotojas pakloja tūkstantį dole
rių. Pas mus, galiu sakyti, to nėra. Labai gerai, kad me
džiotojas varovui išmeta penkrublį - tai ir viskas. Šernas 
- be jokių investicijų.

Kaip gali jau žilos ir nuplikusios galvos vyriausybės 
atstovai taip bukai žiūrėti į aktualius klausimus? Juk čia 
Maskva netrukdo, nedaug tereikia pastangų, lėšų. Reikia 
paprasčiausiai proto ir sąžinės.

Negi klausimas respublikoje jau nediskutuotinas? Stebė
tina, kad dar atsiranda koks "apkvaišėlis mokslininkas" iš 
Mokslų akademijos, kuris bando paneigti žvėrių daromą 
žalą miškams ir žemės ūkiui. Taigi: mokslas žinias teikia, 
bet proto ir sąžinės neprideda.

Kada gi, galų gale atsikvošėsim? Ar ilgai dar mąstan
čius apie rytdieną vedžiosis tamsiais koridoriais, mul
kins? Kurgi mūsų valdžia ir demokratija?

Pridedu laiškų Generaliniam Sekretoriui M. Gorbačio
vui ir TSRS liaudies kontrolės komiteto pirmininkui nuo
rašus.”

Rokiškio bandomojo miškų ūkio gamybinio susivienijimo 
inž. Vytautas Garška

POLINEZIJOS RECEPTĄ 
2 šaukštai citrinos sunkos 
1 -"- paprastų garstyčių 
1 -"- Dijon garstyčių 
į puodelio rudo cukraus 
į -"- medaus 
1 supjaustytas į gabalus 
viščiukas 
1 skardinėlė ananaso riekiu 
sunkoje.

Sumaišyti citrinos sunką 
garstyčias, rudų cukrų 
ir medų. Marinuoti tame 
mišinyje, viščiukų 3 valannet 
das. Vienų valandų prieš 
kepant, pripilti į marinadų 
pusę ananaso skysčio.

Sudėti viščiuko gabalus 
į kepimo indų, uždėti ant 
kiekvieno jų po riekę ana
naso. Kepti 1 vai.45 min. 
180°C karštyje, dažnai 
perliejant marinadų ir liku
sia ananaso sunka.

Prie šio patiekalo tinka 
brokoliai, petražolės ir 
ryžiai. /4-6 porcijos/.

ORIENTALIŠKAS RECEP
TAS VIŠČIUKUI
2 šaukšteliai sojos padažo 
2 -"- "sauso" sherry
2 -"- kukurūzų krakmolo
2 -"- vandens

Visa tai sumaišyti vidu
tiniame inde, kol ištirpsta 
krakmolas.
lį svaro viščiuko nulupti 
odų, išimti kaulus, supjaus
tyti į kųsnio didumo gaba
lėlius. Sudėti į mišinį 
gerai suvilgyti ir palaikyti 
jame 15 minučių.

Kitame inde sumaišyti 
ir padėti į šalį: 
į puodelio vandens 
2 šaukštai sojos padažo 
1 -"- "sauso" sherry
1 -"- kukurūzų krakmolo
1 šaukštelį sesame sėklų 
arba riešutinio aliejaus

Pakaitinti plačiame 
inde arba "wok" inde 
lį šaukštelio daržovinio 
aliejaus

Sudėti viščiuko gabalus 
su mirkalu ir maišant pa
kepinti apie 3 minutes. 
Išimti vištienų ir padėti 
į šalį. 
į svaro suraikytų grybų 
4 unc.suraikytų vandens 
kaštonų 
4 unc. ankštinių žirnelių 
2į ,,unc.; paskrudįntiįi;J'ca-{_ 
shews" riešutų.

į tų patį kepimo indų 
sudėti grybus, vandens 
kaštonus ir žirnius,maišant 
lengvai paskrudinti. Sudėti 
vėl viščiukų, sojos padažo 
mišinį. Maišyti kaitinant, 
kol padažas sutirštėja. 
Įmaišyti riešutus.

Patiekti uždėjus ant 
šviežiai išvirtų ryžių. 
AVIENOS ŠLAUNIS
4 svarų avies šlaunies
5 česnako skiltys
druskos ir pipirų pagal 
skonį 
i puodelio Dijon garstyčių
6 šakeles sukapotų petra
žolių
lį puodelio raudono vyno.

Padaryti avienoje 5 
įpjovas, įdėti į jas po čes
nako skiltį. Pabarstyti drus
ka ir pipirais. Aptepti gar
styčiomis ir pabarstyti 
petražolėmis.

Kepti 160°C karštyje 
kol paruduoja, sumažinti 
karštį iki 15O°C ir kepti 
lį valandos, po to aplais
tyti vynu ir dar pakepti 
apie 30 minučių.

Baigus, išimti mėsų. 
Jei norima- nugriebti rieba
lus nuo skystimo ir užpilti 
ant avienos patiekiant val
gymui. (6 porcijos).

PATARLĖS IR PRIEŽODŽIAI
• Ir duris uždarius laikas bėga.
o Jei nenori būti senas, pasikark jaunas.
o. Nunokęs obuolys ir be vėjo krinta, o žalias turi būti 
vėjo nudaužomas.
• Kareivio duona kruvina, elgetos purvina, o artojo 

balta.
» Kas turės aruode, tas turės ir puode.

VAŽMENYS BE GAZOLINO, BE DYZELINIO KURO?
Yra daug vilties, kad nereikės rūpintis automobi

lių išmetamų dujų tarša.
Švari kuro celė, sakoma, yra maža, nekelianti 

triukšmo, žymiai pajėgesnė, negu gazolino ar nevalytos 
alyvos -dyzelio- generatoriai netrukus bus išbandyta Ka
nadoje trijų įstaigų: Ontario Energijos Ministerijos, "Bal
lard Technologies" ir "Dow Chemical Canada Inc." Ban
dymai vyks 1989 metais.

Kuro celės yra jau seniai surastos, bet nevisur 
įmanomos praktiškai pritaikyti ar nepriimtinos kainų 
atžvilgiu. Apykaitos membranų Dow įmonei išvysčius, 
šios celės tapo jau 4-6 kartus efektingesnės.

Kanadoje, Vancouver'yje, esančios Ballard Technolo
gies įmonės patobulinta celė paverčia iš oro gaunamų 
hydrogenų ir deguonį/oxygenų/ į elektros energijų ir 
vandenį. Šiuos privačių Įstaigų projektus remia Ontario 
Provincijos Energijos Ministerija. Tyrimai užtruks arti 
dvejetų metų, kainuos apie $600.000.

Tai butų tikrai pažangus projektas,- linkėtina ge
riausios jam sėkmės.

1989 metų EKSKURSIJOS l LIETUVĄ

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

iš Montrealio,

Nuo GEGUŽĖS 12 d. iki GEGUŽĖS 26 d. - $1999.
Nuo BIRŽELIO 30 d. iki LIEPOS 14 d. - $ 2199.

informacijų kreiptis

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS.
REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI!
jūsų AUKA TAUTOS FONDUI GARSINA LIETUVOS 
LAISVES BYLĄ, LAISVAJAME PASAULYJE. SESIOMIS 
KALBOMIS ELTOS IR RADIJO ŽINIOS NESULAIKOMAI 
SKLEIDŽIA INFORMACIJAS ĮVAIRIUOSE KRAŠTUOSE 
APIE LIETUVOS LAISVĖS KOVĄ_ IR JA SKATINA.

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

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

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

TAUTOS FONDO APYLINKIŲ ĮGALIOTINIAI 
Calgary - 823-21 Ave., S.E.Calgary,Alta,U2G 1M9 
St.Catharines -12 Baker Drive, L2N 2V8 
Edmonton - 16532-103 Str., T5X 2H4 
Kitchener - 66 Aberden Rd., N2M 2Y6 
London - 54 Hydro Str., N6Z 2H4 
Oakville - 421 St.Augustine Drive, L6K 3G1 
Thunder Bay - 75. 510 W. Victoria Ave.,P7G 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.

Dėl smulkesnių
į: L. Stankevičių, 1053 Cr. Albanel, 

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

ARBA SKAMBINK MUMS:

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

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

8 vai. vakare.
C F MB! LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL

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

KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11:30- 12 vol. nakties 
Programos vedėjas : LIUDAS STANKEVIČIUS

B

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

Tel.: 669-8834

1988. XII. 8

!> '

5 psi.



toronto
SOLIDARUMO MOKESTIS

KLB Toronto Apylinkes 
Valdyba praneša, kad KLB 
Solidarumo mokestis vyksta 
sėkmingai. Iki š.m.gruodžio 
men. 4 d.surinkta $2.500.

Iš vieno asmens Solida
rumo mokesčio $10,- me
tams KLB Toronto Apylin
kes reikalams lieka $500.

Solidarumo mokestis 
rankamas sekmadieniais 
parapijose ir Lietuvių Na
muose.

Šiokiadieniais - darbo 
valandomis- lietuvių banke
liuose.

Tautiečiai kviečiami 
Solidarumo mokestį susi
mokėti ir tuo paremti visa 
pusiškų Kanados Lietuvių 
Bendruomenes veiklų, 
ooooooooooooooooooooooooooooooo

• LIETUVIU LIUTERONŲ- 
-EVANGELIKŲ IŠGANYTO
JO PARAPIJOJE gruodžio 
mėn. 18 d.,2 val.p.p. vyks 
specialios pamaldos. Atsi
lankys ir KALĖDŲ SENE
LIS, ruošiama Kavutė.

• JONAS PAŠKEVIČIUS, 
buvęs montrealietis ir nuo
širdus "NL" darbuotojas, 
gydėsi Toronto ligoninėje. 
Dabar sveiksta namuose.

PAMINĖTA LIETUVOS 
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Š.m. lapkričio men. 
20 d., Toronto Lietuvių
Namuose buvo iškilmingai 
paminėta 70-toji Lietuvos 
Kariuomenes Atkūrimo 
Šventė.

Paskaitininku pakviestas 
Rimantas Dirvonis sudomi
no savo gerai paruošta 
medžiaga. Jis - plk.ltn., 
inžinierius, gimęs 1929 
m. Kaune. 1958 m. baigė 
Illinois Universitetų, Urba- 
noje architektūros bakalau
ro laipsnį įsigijęs, dirba 
tiltų projektavimo bendro
vėje.

Rimantas Dirvonis yra 
buvęs JAV lietuvių krepši
nio rinktinės kapitonu, 
su ja aplankęs P.Amerikos 
lietuvių kolonijas; "Lituani
kos" Klubo steigėjas, tre
neris ir pirmininkas; ŠAL- 
FASS pirmininkas; Pasaulio 
Lietuvių Sporto Žaidynių 
Komiteto pirmininkas. Skau
tų Sąjungoje nuo 1936 m., 
yra ASS filisteris ir Fil.S- 
gos pirmininkas. Taip pat 
VYDŪNO Jaunimo Fondo 
tarybos narys, vienas iš 
ASS leidyklos steigėjų ir 
nuo 1970-tųjų metų jos 
pirmininkas. Jis yra apdova
notas VYDŪNO JAUNIMO 
FONDO premija.

? ' a » ■ A LIETUVIU KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA :
3'/2% už 90 dienų term, indėl. 
874% už 6 mėn. term, indėlius 
83/4% už 1 m. term, indėlius 
9 % už 2 m. term, indėlius 
9'A%už 3 m. term, indėlius 
91/2% už 1 m. GIC mėn. palūkanas 

101/«%už 1 m. GIC invest, pažym. 
1074% už 2 m. GIC invest, pažym.
10'/4% už 3 m. GIC Invest, pažym.
8V2% už pensijų planą (variable rate) 

1O’/4% už 1 m. term, pensijų planą 
1O'/4% už 2 m. term, pensijų planą 
1074% už 3 m. term, pensijų planą
8'/a%už pensijų fondą-RRIF( v. r.) 
8J6% už namų planą OHOSP 

7 % už taupymo sąsk.
81/4% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
6% už kasd. pal. čekių sąsk.

AKTYVAI VIRŠ 67 MILIJONŲ DOLERIŲ

Asmenines paskolas duodame iki 365,000 ir mortglčlus Iki 75% įkai
noto turto Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$ tf.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 Iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais kr 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 MftP 1A6 Telefonas: (416) 532-1149

6 psi.

Minėjimų atidarė VL.
PŪTV1O ŠAULIŲ KUOPOS 
p-kas B.Savickas. Invokaci- 
jų sukalbėjo Lietuvos Kan
kinių Parapijos kleb.kun. 
J.Staškus. Lietuvos savano- 
rių-kūrėjų pagerbimų pra
vedė B. Savickas, kuris 
taip pat perskaitė ir raštu 
gautus sveikinimus.

Po paskaitos visi sugie
dojo musų Tautos Himnų.

Menineje dalyje sol. 
VACLOVAS POVILONIS 
atliko, talkinant grupeŲ 
10 lietuviškų dainų pynę 
ir padeklamavo 1 eilėraštį.

Padėkos žodį tarė KLB 
Toronto Apylinkės Valdybos 
p-kas Rimas Strimaitis.

Minėjimų KLB Toronto 
Apylinkės V-bos kvietimu, 
rengė Toronto VL.PUTVIO 
ŠAULIŲ KUOPA.

Programos pranešėja 
buvo Birutė Pečiulienė. 
Scenų ir šviesas tvarkė 
K. Juzumas.

VASARIO 16-TOSIOS 
GIMNAZIJOJE

Šiais mokslo metais 
Vasario 16-tosios Gimnazi- 
jon atvyko žymiai pagausė
ję mokiniai. Jų yra 94 
iš 11-kos kraštų: 48 iš 
Vokietijos, 20 iš JAV, 8 
iš Kanados, 4 iš Argenti
nos, po 3 iš Brazilijos bei 
Urugvajaus, po 2 iš Prancū 
zijos, Australijos ir Mali 
/Afrika/, po 1 iš Anglijos 
ir Dominikonų respublikos. 
51 berniukas ir 43 mergai
tės, jų tarpe 73 katalikai 
ir 20 evangelikų.

Ši mokykla turi ypatin
gų uždavinį - išmokyti lie
tuvių kalbos, supažindinti 
su mūsų tautos praeitimi, 
tradicijomis ir jas puoselė
ti. Svarbu, kad mokiniai 
kalbėtųsi lietuviškai. Tada 
ir jos nemokantiems bus 
lengviau jų išmokti.

Šiais mokslo metais 
dirba 4 nauji mokytojai: 
kapelionas kun. Edis Putri
mas, anglų kalbos mokytoja 
Danutė Norvilaitė, mate
matikos mokytoja Marija 
Ziobrienė ir berniukų bend
rabučio vedėjas Laurynas 
Vismanas.

Tradiciniai Rugsėjo
8-tųja Gimnazijoje pamokų, 
nebūna- ši diena yra šven
čiama, minint Tautos Šven
tę.

Po atitinkamų pamaldų 
ir kun. E.Putrimo pamokslo 
mokinių dramos būrelis 
suvaidino tris vaizdelius: 
iš XV a. apie Vytautų Di-

a IMA:
S už asmenines
| paskolas nuo........11 ’/a%
| už nekilnojamo turto
| paskolas (mortgages):
g »u nekeičiamu nuošimčiu
g 1 motų.................... 111/«%
g 2 motų.................... IU/2%
g 3 motų....................113A%
g (fixed rato)
g -----------------------------------------
g su keičiamu nuošimčiu 
g 1,2 ar 3 motų........101A%
« (variable rate)

(var. rate)

1988 m. gruodžio 11 d. VISUOTINO SUSIRINKIMO proga dalis Kanados Lietuvių Žurnalistų Sąjungos spaudos bendradarbių, iš 
kairės: Jonas Karka, Antanas Gurevičius-Kalnius, Jonas Varanavičius, Kazys Mileris, Stasys Dalius, Juozas Norvaiša-Girinis, 
Kęstutis Raudys, Giliardas Urbonas, Stasys Prakapas, Genovaitė Dumčiūtė-Breichm anienė, Algirdas V aičiūn as ir Prany s Stundžia.

Visos nuotraukos St. Varankos

Lietuvos Kariuomenės 
Atkūrimo 70 metų 
minėjimas Toronte 

1988.11.20 d.

Iš kairės:
Vėliavos scenoje, 
savanorio
Stasio PACIUNO 
pagerbimas gėlių 
įteikimu.

Visos nuotraukos 
St. V arankos.

dįjį, iš XIX a.- apie spau
dos draudimų, ir šių dienų 
-apie Nijolę Sadūnaitę.

Sugrįžę iš bažnyčios, 
mokiniai ir mokytojai pa
kėlė Lietuvos vėliavų, gie
dodami Himnų.

Susirinkę į klases vyk
dė tarpklasines varžybas 
iš lituanistinių žinių.

Vakare ateitininkai Ro
muvos parke suruošė įspū
dingų kelionę per paskuti
niuosius 16 okupuotos Lie
tuvos metų. Vadovavo Vili
ja Bijūnaitė. Parko take
liais einant buvo prisiminta 
dvasinio tautos pasipriešini
mo pradžia - 1972 m. Ro
mo Kalantos susideginimas, 
Kronika, Nijolė Sadūnaitė, 
pavardės nuo 1972-jų metų, 
iki dabar nubaustų už Žmo
gaus Teisių, sąžinės, tikė
jimo ir politinių laisvių 
reikalavimų. Paskutiniame 
sustojime Antanas Vainius 
pasakė kalbų, vaizduoda
mas š.m. Vasario 16 Gedi
mino aikštėje Vilniuje vyku
sių demonstracijų. Po to 
Rimas Čuplinskas savo 
kalboje vaizdavo liepos 
9-tosios mitingų Vingio 
parke.

Susirinkę prie vėliavos 
stiebo mokiniai įsmeigė

!)*)!» ( ulli-i'c SI Toronl't. Oitlai io >161.1 I

10 0 i r 5

AR U’I.IOS KREDITO KOOI’I R VI YX AS

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

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

180-364 d. term. Ind........... 83/4%
1 metų term. Indėlius....... 83/4%
2 metų term, indėlius....... 9 %
3 metų term, indėlius....... 91/4%
1 metų GlC-met. palūk...... 101/^%
2 metų GlC-met. palūk...... 10’/4%
3 metų GlC-met. palūk...... 1O'/4%
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 91/z% 
RRSP Ir RRIF (pensijos) .. 8’/2% 
RRSP-1 metų term. Ind. ... 10’/<% 
RRSP-2 metų term. ind. ... 10%% 
RRSP-3 metų term. ind.. io’/4% 
Specialią taup. s-tą.......... • 8 %
Taupomąją sąskaitą ........ 12 %
Kasd. pal. taupymo sąsk. 8 % 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki.. 53/4%

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 Ir morgičius iki 75% įkai
noto turto vertos. Parduodama pinigines perlaidas (money orders) 
ir kelionių čekius (traveler's cheques). Neimamo mokesčio už Ura- 
čytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI viri 38 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

į žemę savo degius ir už
baigė minėjimų malda 
ir Himnu.

• KALĖDŲ ATOSTOGAS 
Gimnazija pradės gruodžio 
18 d. ir baigs 1989 m. 
sausio mėn.8 dienų.

Ateinančių metų VASA
RIO 16-tosios minėjimui 
ruošiamasi jau dabar. Jis 
vyks Huettenfeld'o Buerger- 
haus patalpose.

Vasario 16-tosios Gimna
zijoje veikia lietuvių tauti
nių šokių grupė, choras, 
orkestras, sportininkai. 
Daugelis mokinių susiraši
nėja su sųžines kaliniais 
lietuviais. Daugelis dalyvau
ja jaunimo ruošiamose de
monstracijose Bonnoje, 
bado streikuose.

Gimnazijos direktorium 
yra Andrius Šmitas.

o EUROPOS KRAŠTŲ LB 
IR LJS VADOVŲ SUVAŽ1A 
VIME, įvykusiame vasaros 
pabaigoje Romuvoje 35- 
tųjų Studijų Savaitėje daly
vavo ir pranešimus padare 
Vokietijos LB, Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Sųjun- 
gos p-kas, Anglijos Lietu
vių Jaunimo Sųjunga. Pasi
rodo, kad Didž.Britanijoje

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų................. 11 ’/<•%
2 metų ................. 111/a%
3 metų................. 113/<%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 10V2%

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

gyvena apie 3-4.000 tautie 
čių, iš jų daugiau kaip 
700 yra Lietuvių Sųjungos 
nariai.

Pranešta, kad Švedijoje 
yra apie 150 lietuvių, Švei 
carijos LB turi 35 narius. 
Prancuzijje išsisklaidę gy
vena apie 350 lietuvių 
Čia jaunimas buvo suruošęs 
bado streikų, protestuoda
mas prieš sovietų Lietuvoje

floridą
SEZONAS PRASIDEDA

Š.m. spalio mėn.29 d. 
Lietuvių Klubo salėje įvyko 
linksmas žiemos sezono 
atidarymas-pokylis. c jį 
atvyko apie 300 dalyvių.

Klubo p-kas A.Karnius 
visiems palinkėjo geros 
žiemos ir gero atostogų 
sezono. Nuotaikingų progra 
mų paruošė ir atliko teatro 
grupe ŽIBINTAS, su režiso- 
re Dalia Mackialiene ir 
aktoriais D.Mažeikiene 
ir V.Mažeika.

Grojant gerai muzikai, 
svečiai buvojo ir šoko iki 
vidurnakčio.

© Spalio pabaigoje susirin
ko talkininkų būrys ir apva
lė Klubo aplinkų: išrovė 
peraugusias žoles, apkarpė 
medžius, sugrėbstė lapus. 
Talkininkus, - jų buvo 18 
- pavalgydino V.Vaičaitie- 
nė, O. Kaselienė ir K.Vai

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I

533-1121 (416) 822-8480
* GAISRO * AUTOMOBILIU « ATSAKOHYIĖ3 • 

* GYVYBES • KOMBRCINt *

DRAUDA-INSURANCE
WALTER DAUGINIS, Insurance Broker Ltd.

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
A

vykdomų priespaudą.. Olan
dijoje gyvena tiktai 9 tau
tiečiai, kurie susirenka 
2 kartu per metus. Italijoje 
gyvena daugiau kaip 100 
lietuvių, Austrijoje- 24.

Ateinančiais metais 
nutarta Europos kraštų 
LB ir LJS vadovų suvažia
vimų surengti Europos Lie
tuvių Dienų metu biršelio 
23-25 d.d. Huettenfelde.

čaitis. Klubas visiems la
bai dėkingas.

IŠRINKTA VALDYBA 1989- 
tiems metams:

Pirmininkas- A.Gudonis, 
vicep-kas - K.Vaičaitis, 
sekretore - A.Krulikienė, 
iždininkas - M. Jurgutis, 
finansų sekretorė - J.Gerd- 
vilienė,; direktoriai- J. 
Balnius, E.Bazėnas, J.Kalė
da,P.Kraujalis, S.Kreivėnas, 
O.Semalevičienė ir J.Šve
das.

Į revizijoskomisijų iš
rinkti - V. Mažeika, J.Mi
kaila ir J. Žvynys.

Naujoji valdyba savo 
pareigas perims ateinančių 
metų sausio mėnesio vidury, 
e KŪČIŲ VAKARIENĖ 
bus gruodžio mėn. 24 d.. 
Klubo salėje. Pradžia 6 
vai.vakaro. Dalyvaus Klubo 
Choras, vad. P. Armono. 
Taip pat bus bendrai gieda
mos kalėdinės giesmės.



hamilton

•A -
Hamiltono Pensininkų klubo nariai. Iš kairės: P. Enskaitis, P. Navickas, S. Aleksa, A. Mikalauskas
— vicepirm. , L. Klevas — ižd., A. Matulicz — choro vadovė, A. M aČiul aitienė, K. Mikšys - pirm, 
A. Mingėla — sekr. , P. Dums ~ naujo Horizonto lauko darbuotoja, ir A. Jankūnas.

Nuotrauka L. Borusienės

• KONCERTAVO LINDA 
VELECKYTĖ ir SAULIUS 
CIBAS

Antrame šio rudens 
MARGUČIO Radijo progra
mos vedėjo Petro Petružio 
surengtame koncerte čika- 
giečiai turėjo progų išgirs
ti dar du naujus atlikėjus.

Chicagos priemiestyje 
Orland Park gyvenančiu 
smuikininkę Lindę Velecky- 
tę ir pianistę Saulię Cibę 
iš Bostono.

Jiedu nėra naujokai 
muzikos pasaulyje, nors 
gana jauni ir ateitis jiems 
dar daug kę žada. Jeigu 
pirmęję galima pavadinti 
profesionale smuikininke 
/ji praėjusį pavasarį baigė 
Bostono Universitete muzi
kos studijas magistro laips
niu, specializuodamasi 
smuiko klasėje/, tai antra
jam pianinas dabar jau 
yra šalutinė šaka, nes yra 
tapęs medicinos gydytoju 
ir vadovauja vienos ligoni
nės citologijos skyriui.

Jauna smuikininkė Linda Veleckytė iš Chicagos priemiesčio 
Orland Parko po koncerto Chicagos Jaunimo Centre lapkričio 
20 dieną.. Nuotrauka Ed. Šulaičio.

SENJORŲ SUSIRINKIMAS
Hamiltono Lietuvių Pen

sininkę Klubo Valdyba lap
kričio mėn. viduryje buvo 
susirinkusi posėdžiui aptar
ti kai kuriuos Klubo reika
lus. Klubo pirm. K.Mikšio 
paruošta dienotvarkė buvo 
priimta be pataisę. Klubo 
sekretorius A.Mingėla per
skaitė praeito posėdžio 
protokolę. Pirm. K.Mikšys 
pranešė, kad musę klubas 
Hamiltono Lietuvię Namuo
se yra gavęs nedidelį kam- 
bariukę, kuriame ateityje 
galės vykti musę Klubo 
valdybos posėdžiai. Kamba
riukas dar yra reikalingas 
nedidelio patvarkymo ir 
paruošimo. Sekė įvairus 
pokalbiai klubo reikalais, 
o narė A.Mačiulaitienė

tuo metu pagamino karštos 
kavutės su pyragaičiais. 
Kiek pasivaišinus it pasikei
tus vienu kitu žodeliu, 
posėdis buvo uždarytas 
ir tarta "iki pasimatymo" 
kitame posėdyje. z.p.

HAMILTONO SLA-72 
KUOPOS SUSIRINKIMAS

Maždaug prieš savaitę 
laiko įvykęs Kuopos valdy
bos posėdis nutarė kviesti 
narię susirinkimę GRUO
DŽIO mėn. 16 d., PENKTA
DIENĮ, 1 val.p.p. musę 
prietelię p.p.Bajoraičię 
namuose, 86 Melstose gt.

Ankstyvas laikas parink
tas todėl, kad bus galimy
bės atvykti nariams ir 
iš kitę miestelię. Susirinki
mo metu bus imamas narių.

mokestis už 1989-tuosius 
metus ir kartu vyks narię 
nominacija į SLA Centrę, 
Chicagoje.

Kaip matome, susirinki
mo reikalas gana rimtas, 
todėl Kuopos valdyba prašo 
jame skaitlingai dalyvauti.

SLA 72-os Kuopos V-ba

• KLB Hamiltono Apylin
kės Valdyba rengia iškilmin- 
gę Naujų Metų SUTIKIMĄ 
Jaunimo Centro salėje, 
gruodžio mėn. 31 d., 7 
vai.v. Prašo bilietus įsigyti 
iš anksto Jaunimo Centre 
arba teirautis pas A.Kri- 
vinckaitę tel:527-5037, 
T.Kochankę tel: 549-0417.

• KLK MOTERŲ D-JA 
surengė paskaitą apie vais
tus ir jų vartojimą Parapi
jos salėje, gruodžio mėn.
4 d. Prelegentė farmacinin
kė Anita Pakalniškytė paį- 
vairino paskaitą,,ą^ųidrėmis- 
Prie kavos ir pyragų dar 
buvo pasišnekučiuota, pa
buvota.

Linda, bestudijuodama 
Bostone, susipažino su Sau
liumi ir taip susidarė jų 
dueto programa. Prieš kon
certų Chicagoje, lapkričio 
mėn. 6 d. jie koncertavo 
Naujosios Anglijos Baltų 
Draugijos 30 metų sukak
ties koncerte Bostone. 
Galimas dalykas, kad jų 
muzikinė (o gal ir kitokia“^ 
draugystė nenutruks ir 
ateityje.

Jų koncertas Chicagoje 
buvo gana šiltas ir pagau
nantis. Net ir ne smuiko 
mėgėjus jie mokėjo sudo
minti. Atsilankė arti 300 
žmonių (kas yra gana daug 
tokio pobūdžio renginiui), 
kurie čia neturėjo laiko 
nuobodžiauti.

Programų sudarė sunko
ki kūriniai, ypatingai Be- 
ethoven'o, Schuman'o ir 
K.V.Banaičio. Pažymėtinas 
Banaičio sonatos atlikimas, 
kuris tikrai nebuvo lengvas, 
tačiau pagrotas virtuoziš
kai. Taip pat po vienų 
kūrinį pateikta iš Vitali, 
Dvoržak-Kreissler ir Kreis- 
ler kūrybos. Dar vienas 
kūrinėlis buvo pagrotas 
bisui, nes entuziastinga 
publika nenorėjo menininkų

taip greitai paleisti nuo 
scenos.

Po programos publika 
ir atlikėjai susitiko Jauni
mo Centro kavinėje ir 
ten turėjo progų intymiau 
pabendrauti.

Šio koncerto spausdin
tame leidinėlyje buvo prisi
mintos MARGUČIO radijo 
programos bėdos - jų spau- 
džiančios skolos. Tad mūsų 
tautiečiai yra raginami 
šia programų finansiniai 
paremti. MARGUČIO adre
sas: 2615 W.71 St., Chi
cago, IL,60629,USA. e.š.

• LAIMA ŠULAITYTĖ-
DAY režisuos Vinco Myko
laičio- Putino 4 veiksmų 
dramų "Daktaras Gervydas" 

Veikalų ruošiasi statyti 
Chicagos "Vaidilutės" Teat
ras. Premjera numatoma 
ateinantį ankstyvų pavasarį.

• LITUANISTIKOS TYRIMO 
IR STUDIJŲ CENTRAS 
gruodžio 2 d. buvo suruo
šus dr.Adolfo Damušio 
paskaitų"Apsilankymas Ges
tapo Archyve" Jaunimo 
Centro kavinėje.

"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ ATSIUNTĖ:
P. Snapkauskienė, O.Ilevičienė, A. Nutautas, P. Lat- 

vaitis, M. Petrauskis, A. Rubinas, V. Blauzdys, A. Klima
vičius; J. Rimšaitė, S. Ulbinas, J. Gasperas, A. Baršaus
kas, A. Čepulis, L. Daunienė /2 m./, A. Burbienė, J. 
Paukštys, J. Morkūnas, R. Lapinas /2m./, M. Juodviršis, 
J. Meliauskas, P. Bunys/3 m./, A. Sakalas, J. Bersėnas, 
B. Mickevičius, Mrs. J. Rebner, J. Riauba, T. Čipkienė, 
M. Sadovskis, Stp. Varanka, B. Botyrienė, J. Arštikaitis;

"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ IR AUKĄ:
$25,- A. Vazalinskas; $20,- L. Urbonas; $15,- A.Vap- 

svienė; $10,- A. Daniliauskas; po $5,- L.Grigelis, B. 
Pakalniškis, P. Bendikas, P. Alekna, St. Jakaitis E.Sen- 
kuvienė, V.Trečiokas, Hamiltono Lietuvię Žveję ir Me- 
džiotoję Klubas "GIEDRAITIS", O.Stasiulis, F.Vičiulis;

AUKOS:
$25,- J.Br. MalaiŠkos; po $5,- A. Šetikas, R.Engel

mann.
VISIEMS - nuoširdus AČIŪ! "NL"

EN1RKPMNEUR ELECTRICAL 
tLECTRICItN CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

102A, ALLION 
LASALLE.QUt H8P2C6 TEL: 366-5484

PASTATŲ KANALIZACIJOS VALYMO SPECIALISTAS (CMG) 

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING)TVARKYMO 

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

GUY 
RICHARD

"VASARIO 16—TOJI” 
vasario 10-21

• (Vllnlus-Kaunas-Drusklnlnkal) 
AIR FRANCE Kaina - $1989 Kan.

"PAVASARINĖ" 
gegužės 14-26 

, (Vilnius-Kaunas) 
FINAIR Kaina- $ 2100 K an.

"Šventinė"
Birželio 30-liepos 16 

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

"JUBILIEJINĖ" 
Liepos 14-25 

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

VUMMA 
mcumiti

ROOFER------COUVREUR
7725 George LaSalle

“GINTARINĖ PALANGA”
Rugpjūčio 11-27 

(Palanga)
FINAIR Kaina-$2350 Kan.

"NAUJAMETINĖ" 
gruodžio 27/88 - sausio 10/89 

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

‘SKAMBA. SKAMBA KANKLIAI!
Gegužės 26 • birželio 6 

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

"GEGUŽINĖ" 
Gegužės 26-birželio 12 

(Vilnius-Kaunas-Klaipėda) 
AIR FRANCE Kaina-$2600 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) 
AIRFRANCE Kaina-$1999 K

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

• SAUGOJIMAS (storage;
• zom£as
40S-GQB AVENUE. LaMto

365-1 -143

l kelionės kainą 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 DABARI

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 2475066

7B61 A CENTRALS, UMto
365-7146

2055 ALLARD. Vilto Emard
766-2667

V. Bačėnas
KENNEDY TRAVEL BUREAU LTD.

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

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

1988. XII. 8
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MINĖSIME ŽMOGAUS TEISIŲ DIENĄ!

S. m. GRUODŽIO MĖN. 10 d. Montrealyje 
visi su automobiliais susirenka PEEL ir St. JA
QUES gatvių kampe ON 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 pabaltieeiai, bet , 
ir kitų pavergtų tautų atstovai.

Kviečiame visus lietuvius prisideti!
KLB MONTREALIO APYLINKĖ

MONTREALIO LITUANISTINĖS 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-$1.-

MALONIAI KVIEČIAMI VISI/ MLM

• GRUODŽIO mėn. 11 e Spaustuvei pakeitus da- 
d., POPIETĖ su poetu Hen- tas, "NL" pirmoji 19891 
riku NAGIU, KLK Moteiy m. laida pasirodys sausio 
Draugijos METINĖ ŠVENTE- 9 d. savaitėje. 
PIETUS.

• Mikalojus PETRAUSKIS 
____________________savo gimimo dienos proga 

d. - NAUJŲ METŲ SUTIKI- gavn eiluotų pasveikinimų 
MAS. Rengia L.K.Mindaugo 
Šaulių Kuopa.

GRUODŽIO mėn. 31

• Švenčių proga, PRISIMI
NIMUI Gražinos ŽURKEVI- 
ČIENĖS, Bernardo JURO 
ir. Elenos STATKEVIČIE- 
NES-INDRELYTĖS aukojo 
"Nepriklausomai Lietuvai" 
Jonas ir Violeta Žurkevi- 
čiai $100.

Nuoširdus AČIŪ.' "NL"

iš trečios kartos giminaičių.' 
" Mielas dėde, Mikalojau, 

Tegul saulė spindulėlius 
pilsto,

Tegul rankos niekad nepa
ilsta.

Gimimo dienos proga
Jums linkime daug 
daug sveikatos, stiprybės 
gyvenimo negandose.

Danutė, Genutė "

• GRAŽIAS KŪDIKIO 
LAUKTUVES surengė Roma 
Naruševičiūtė - Lapinienė

GRUODŽIO 31 d.
8 vai. vakaro

KVIEČIAME 1

Httttjv Metų
Sutikimu 

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS SALĖJE

PROGRAMOJE:
• Šilta, šalta vakarienė

• Baras

• JONO ŠULMISTRO muzika

ĮĖJIMAS : $ 2O.-r asmeniui. Bilietus įsigyti iš anksto.
KVIEČIA: L.K. MINDAUGO ŠAULIU KUOPA

• MONTREALIO LIETUVIU 
KALĖDINĖ RADIJO PROG
RAMA bus, girdima per 
pačias Kalėdas, gruodžio 
mėn.25 d., nuo 6 val.-7 
vai. vakaro per CFMB 
stotį, banga 1410.

• Tautinių Šokių Grupė 
GINTARAS ir Mergaičių 
Choras PAVASARIS atliks 
programą GRUODŽIO 18 d. 
Complexe Desjardins sce
noje. Nuo pat 12 vai. tų 
dienų vyks įvairių tautybių, 
pusvalandiniai pasirodymai.
Lietuviams paskirta 4 val.p.

savo seseriai GAILAI STAN
KEVIČIENEI. Buvo atvyku
sios apie 20 moterų, kurios 
apdovanojo busimųjų moti
nų gausiomis , mielomis 
dovanomis.

Gražios vaišės irgi pri
sidėjo prie džiugios nuotai
kos.

© DAIVA PIEČA1TYTĖ-LA- 
PIENĖ atvykusi iš Toronto, 
praleido savaitgalį pas tėvu- 
vus Silvijų ir Vincų Piečai- 
čius, dalyvavo Kūdikio 
Lauktuvėse, suruoštose

Gailai Naruševičiūtei-Stan- 
kevičienei ir atsilankė į 
"Vaivorykštės" renginį, 
supažindinant su dail.A.ir 
A.TAMOŠAIČIU knyga "LI
THUANIAN SASHES", pasi
džiaugė jame dainavusių 
"PAVASARIO" Mergaičių 

jos buvusių, kolegių 
ir renginio programa.

• Savaitraščiui "Nepriklau
soma Lietuva" nuoširdžiai 
visus metus talkininkauja 
ekspedijuojant A.ČEPULIS,

P.GIRDŽIUS, A.URBONAS, 
A. KALVAITIS.

Laikraštis išeina visuo
met punktualiai iš redakci
jos patalpų. Jeigu kas vėl 
negauna laiku mūsų laikraš
čio - kreipkitės į savo 
pašto skyriaus valdytojų- 
"menadžerį".
a PRIMENAME, kad laikas 
atsiskaityti už šių metų 
prenumeratų ir užsisakyti 
naujiems metams.

Dėkojame iš anksto.'
"NL"

Šių pasirodymų rengejah 
Teatras "Place des Arts" 
šių šventę rengia , minėda
mi ir savo veiklos 25-metį- 
Pageidauja, kad publika 
atvyktų apsirengusi savo 
tautiniais drabužiais.

• PRIMENAME, kad norin
tieji per "NL" pasveikinti 
draugus ir pažįstamus ar
tėjančių švenčių proga, 
nedelstų, nes paskutinis 
šių metų "Nepriklausomos 
Lietuvos" numeris išeina 
GRUODŽIO mėn. 14 d.
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IEŠKAU lietuvės mo- ra 
terš, išblaškyti vienat - Į3 
vei. Duodu atskirą kam-iH 
barį, teisę naudotis sa- « 
lionu, virtuve, televizijai 
telefonu ir 1.1.. Bet-jo-g 
kio atlyginimo! Skambin-El 
ti tel.: 365-1355. S

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

M . CUSSON

Geriausi
ŠVPEŽ^O

pieno gaminiai
GRIETINĖS IR VARŠKĖS SŪRIAI

• RŪGŠTI GRIETINĖ • VARŠKĖ
• SKYSTAS JOGURTAS

NAUJAS PRODUKTAS! “TZATZIKI”- jogurto padažas, tinkamas tepimui.

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

ir Bifidum bakterijų kultūras.100 g r turinti 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.&

DANTŲ GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
8606 Central®, karpas 45-th Avė., 
Suite 209, Que., H8P 1N5

Tel.: 364-4658

Dr. Gotten B&RARD, D.M.D.
Dantų gydytojas — chirurgas 
466 A. boul. dės Laurentides 
Pont Viou, Laval, H7G 2V1

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

VAISTINĖ
7635 Central St. Ville La Scile, 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.y.

Tel.: 366-9745 ir 365 - 0505

.....................      ■mil........ ..................

DR. A. S. POPIERAmS
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

TINKAMĄ LIETUVAI^? 
aparatus, televizijos, 

radijo, magnetofonus, bevielius telefonus gausite 
papigintomis kainomis pas: R/C LEON SERVICE, 
5887 Sherbrooke St. W. Telef.: 488-3363.

I Aparatai yra šių firmų: Toshiba, Akai, Aiwa, 
National Panasonic M7, GVC, NEC, Sony, Sanyo^Jg 

SŽŽSgMI Wl BWWIIW ii IBM lUimilW W1 IWHUWTniTWF—gBHBaWPfiMMaKWSMmtWWBM—W91IM

PARDUODAME APARATŪRĄ, 
video kameras, video įrašymo

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

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

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

KAILIŲ SIUVĖJAS

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

1449 rue St. Alexandre, 
Suite 500 A.

Montreal, P.Q. H3A 2G6

Telefonai: 
844- 7307 ir 288-9646

TONY
PHOTOl MARIAGE - WEDDINGS 

® OIO Vsno'^ZeraTler^TTuite 8

TONY LAURINAITIS

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

PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL

RESTORANAS KOSCHS 
Specialybe - "BROCHETTERIE" -

RECEPTION HALL, tinkama banketams 
ir kitiems susibūrimams. ĮVAIRŪS GĖRIMAI 

6201 Banriantyne Ave., Verdun, P.Q.S H4H 1J4. 

Rezervacijai skambinti: 768-2707 arba 768-9198.

Dodge Chrysler 
Černiene Dodge Trucks

LASALLE 
AUTOMOBILE INC.

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

1050 Lapterra
366-7818 coin La Vdrendrye

Brmber D. N BALTRUKONIS

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
V®!/ NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS

_ u i c PATARNAVIMAS - PIRKIMAS - PARDAVIMAS 
Foto M.L.». Tdon w p a

s'stema Te|; 273,9^,.............. Non^: 737-0844

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS * AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

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, 

Tel: 481-0311
H3Z 1T3

MONTREAL ENTERPRISES Reg'll
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

JONAS8C0TĖ REALTIES 

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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