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SVEIKINAME ESTU A. VASARIO 24 d. - JOS 
NEPRIKLAUSOMYBES ATGAVIMO ŠVENTĖS PROGA!

SAVAITINIAI ĮVYKIAI
VASARIO 16-tosios MINĖJIME MONTREALYJE, 1989,11.19 d.Jkairėje - Vėliavų tarnyba, dešinėje - pranešėja Andreja Celtoriutė.

Nuotraukos A. Kalvaičio.h. n.
SOVIETŲ SĄJUNGOS 
INICIATYVA
VIDURINIUOSE RYTUOSE

Reute^io žinių agentūros 
žiniomis, Sovietų Sąjungos 
užsienių "reikalų ministetiš 
Edvard Ševardnadze, lanky
damasis pirmą kartą Jorda
no sostinėje Amman'e, 
vasario 19 d. pareiškė, kad 
devynių mėnesių pakaks su
šaukti Viduriniųjų Rytų 
taikos konferenciją. Jorda
nas, Sirija ir Sovietų Sąjun
ga esą sutarusios, kad 
pasiruošimo darbams turįs 
būti nustatytas atitinka
mas terminas. Būsią koope
ruojama su Jungtinių Tautų 
Saugumo tarybos nariais, 
JT Generaliniu sekretoriu
mi Javier Perez de Cuel
lar, Europos valstybėmis ir 
kitais, kurie yra tiesiogi
niai paliesti busimosios 
konferencijos. Ševardnadze 
aplankys penkias Viduriniųjų 
Rytų valstybes ; Siriją, 
Jordaną, Egiptą, Iraką ir 
Iraną ir Egipte susitiks su 
prezidentu Hosni Mubarak 
bei Kairan atvykstančiais 
PLO vadu Arafat' u ir 
Izraelio užsienio reikalų 
ministeriu Moshe Arens.

Esą ženklų, kad taikos 
konferencija galėsianti 
būti sušaukta kitais metais. 
Žinoma, daug kas priklau
sys nuo Izraelio laikysenos, 
pastebėjo Ševardnadze.’

KASDIENIO VARTOJIMO 
PREKĖS - SVARBIAUSIAS 
SSSR RŪPESTIS

Kremliaus vadovybė 
š.m. vasario 17 d. paskel
bė, kad Sovietų Sąjungos 
ekonomija bus pakreipta 
kasdienių prekių gamybos 
kryptimi. Politbiuras įsakė 
atsakingiems asmenims tuo
jau pat imtis priemonių, 
kad būtų sumažintas 165 
bilijonų rublių valstybės de
ficitas ir pradėta reikalin
gų prekių bei reikmenų 
gamyba. Toji gamyba esan
ti svarbiausias Gorbačiov' o 
vyriausybės pradėtų refor
mų siekis, nes tik tokiu 
būdu būsią galima pagerin
ti valstybės piliečiui kas

dienio gyvenimo lygį.

ŽINIOS APIE LIETUVĄ IR 
IŠ LIETUVOS

Vasario šešioliktosios iš
vakarėse »jau -pasirodė žinių 
apie Lietuvoje būsimas 
nepaprasto pobūdžio ir 
dydžio iškilmes. Pirmą 
kartą sovietinės oku 
pači jos laikais komunistinė 
valdžia Kremliuje ir Vilnių 
je ne tiktai leido Lietuvos 
neprikiausomybės atkūrimo 
sukaktį paminėti, bet ne
trukdė ją paminėti taip, 
kaip visa Lietuva seniai 
troško. Šimtatūkstantinės 
minios Vilniuje ir Kaune ir 
tūkstančiai visuose kituose 
Lietuvos miesteliuose nešė 
ir kėlė laisvos Lietuvos 
trispalves, giedojo Lietu
vos himną, klausėsi ir 
kalbėjo tiesą apie 
Lietuvą, jos istoriją, jos 
okupaciją, jos troškimus. 
Minių minioms išdidžiai ir 
džiaugsmingai skanduojant, 
lyg naujo gyvenimo vilties 
slaptažodį ir burtažodį, 
LIE-TU-VA, LIE-TU-VA, 
LIE-TU-VA! O daugelyje 
vietovių jaunimas entuzias
tingai skandavo: LIE-TUVA 
BUS LAIS-VA!

Pirmosios žinios apie 
minėjimus pasiekė mus 
elefonu ir per Vilniaus 

radijo transliuojamą progra
mą lietuviams užsienyje. 
Vasario 16 dienos išvaka
rėse Vilniaus radijas pla
čiau aptarė Alytuje vyku
sias iškilmes, minint pirmo
jo Lietuvos karininko Anta
no Juozapavičiaus žuvimą 
nepriklausomybės kovų 
metu ant Alytaus tilto per 
Nemuną. Pirmą kartą kal
bėtojai viešai ir atvirai 
apibūdino nepriklausomybės 
kovų reikšme, savanorių au
kas, nieKo nenutylėdami, 
nieko nebijodami. Visur 
buvo iškelta, kad ne 1917 
metų gruodžio 17 d. Krem
liaus ir Kapsuko paskelbto
ji, bet 1918 metų vasario 
16 lietuvių tautos paskelb
toji Lietuva yra toji, kurią 
minime ir kuri turi būti 
minima, nes už tą Lietuvą 
mirė savanoriai ir tokios

Lietuvos norėjo lietuvės ir 
lietuviai. Vilniuje prie 
namo, kuriame buvo pasi
rašytas ir paskelbtas Ne
priklausomybės aktas, vėl 

-Jauv^j^tt^'įrtinta- ki-munistų 
nuplėštoji garbės lenta. 
Tose iškilmėse dalyvavo ir 
Lietuvos Komunistų parti
jos gen. sekretorius Algir
das Brazauskas, iškilmingo
se mišiose Vilniaus kated
roje ir visose dienos iškil
mėse dalyvavo rekordinis 
skaičius žmonių - pranešta 
jog dalyvavusiųjų buvę dau
giau, negu atmintinose 
Vingio parko, Katedros grą
žinimo ir Gedimino pilies 
vėliavos pakėlimo manifes
tacijose.

Atskirai paminėtini kar
dinolo Vincento Sladkevi
čiaus drąsūs ir jaudinantys 
žodžiai, pasakyti Vilniuje ir 
Kaune. Buvusiam Kauno 
Karo muziejaus sodelyje 
kardinolo žodžiai, kurių 
dalį perdavė Vilniaus 
radijas, liks mūsų tautos 
istorijoje kaip liudijimas, 
kokia tauri ir nepalaužia
ma yra šio Dievo ir Lietu
vos tarno ir ganytojo asine 
nybė. Visose iškilmėse kal
bėjo ne tiktai Sąjūdžio ir 
vietinės administracijos 
vadovai, bet taip pat įvai
rių profesijų ir naujųjų bei 
atgimusiųjų organizacijų 
atstovai. Neabejotinai su
lauksime ir paskelbsime 
dar daug išsamesnių žinių 
apie tuos nepaprastus 
įvykius.

įvykius pastebėjo ir pa
saulio spauda. Mus jau 
pasiekė žinios, kad apie 
Vasario 16 iškilmes ir 
Lietuvą buvo rašyta Eu
ropos, Šiaurės ir Pietų 
Amerikos spaudoje. Kana
dos spauda taip pat prisi
minė Lietuvą, paminėdama 
vienur plačiau, kitur siau
riau, nepriklausbmybės 
paskelbimo sukaktiesl proga 
įvykusias iškilmes, duoda
ma faktų apie dabartinę 
padėtį.

Montrealio dienraščio 
THE GAZETTE vassffio 14 
d. numeryje paminėti rusų 
ir lenkų neigiama reakcija

dėl lietuvių kalbos suvalsty- 
>inimo ir rusų "Jedinstvo" 
organizacijos nepakanta
vykstančiam laisvėjimui
Baltijos kraštuose. Paminė- 

ir entuziastingas mąsi 
<■• riių tautinių sąjūdžių Lie

tuvoje', Latvijoje ir Estijo
je pritarimas tokiam Lietu
vos vyriausybės nuospren
džiui. O Vasario 16 dienos 
numeryje tas pats dienraš
tis įdėjo svarų straipsnį, 
pavadintą LITHUANIAN 
GROUP URGES NEUTRA
LITY, SUVEREIGNITY. 
Jame, tarp kita ko, rašo
ma: "Didžiausioji pačių
žmonių (grassroots) organi
zacija Lietuvoje sulaužė

ieną iš paskutiniųjų Mikha- 
,.ib Gorbačiov'o Sovietų 
Sąjungos "tabu" (draudimą), 
paskelbdama, kad sieks 
šios Baltijos respublikos 
nepriklausomy
bės ir neutralu-
Ui o .

Valstybės suverenumo 
reikalavimas buvo milži
niška dauguma patvirtintas 
200 asmenų SĄJŪDŽIO 
tarybos šio trečiadienio 
(vasario 15, h.n.) vakarą. 
SĄJŪDIS yra skaitlinga ir 
galinga politinė jėga, iški
lusi per pastaruosius kelis 
mėnesius Lietuvoje".

Toliau primenama, kad 
Lietuvos SĄJŪDIS, reika
laudamas Lietuvai neutralu 
mo demilitarizuotoje Euro
pos zonoje ir teisės Lietu
vos piliečiams nepriklauso
mai pasirinkti ir vystyti 
savo valstybės egzistencijos 
pobūdį, yra išdrįsęs reika
lauti daugiau, negu 1956 
metais Vengrija, o vėliau 
Čekoslovakija ir kitos Euro
pos valstybės.

Toliau rašoma: "Vakar 
(vasario 16, h.n.) šimtai 
tūkstančių lietuvių šventė 
savo prieškarinės valstybės 
nepriklausomybės dieną pir
mą kartą legaliai po beveik 
penkiasdešimties metų, 
įrodydami, dramatišką 
politinio klimato pasikeiti
mą Baltijos respublikose. 
Iškilmės buvo oficialiai 
paremtos ir vietinės komu
nistų partijos, kuri sten

giasi laimėti visuomenės 
paramą. Paskutinieji Lie
tuvos reikalavimai sukelia 
naujų politinių problemų 
Gorbačiov'ui, kuris oandė 
prislopinti Baltijos respub
likų tautinius j»?U’smus. 
Kremliaus šefas šią savai
tę Maskvoje, darbininkijos 
atstovų susirinkime, pasakė, 
kad tiktai ’ekstremistai' 
ir asmeninių ambicijų ap
sėsti žmonės ’ gali nueiti 
taip toli, kad reikalautų 
Lietuvos atsiskyrimo nuo 
Sovietų Sąjungos. Nors SĄ
JŪDIS savo manifeste ne
reikalavo tuojau pat atsis
kyrimo nuo Sovietų Sąjun
gos, bet davė labai aiškiai 
suprasti, kad tai yra jo ga
lutinis siekis.

SĄJŪDIS taip pat iškėlė 
mintį, kad nepriklausoma 
Lietuva neliktų Sovietų 
vadovaujamoje Varšuvos 
pakto karinėje sąjungoje. 
Manifeste pareiškiama: 
'SĄJŪDIS eis legaliu keliu, 
siekdamas Lietuvos politi
nės, ekonominės ir kultūri
nės nepriklausomybės, 
valstybinio suverenumo, 
neapsiribodamas daliniais 
atsiekimais!

Šis manifestas nueina pa
žymėtinai toliau, negu 
kontraversinė rezoliucija, 
kurią priėmė kaimyninės 
Baltijos respublikos Esti 
jos parlamentas praeitųjų 
metų lapkričio mėnesį, 
paskelbęs suverenumą So
vietų Sąjungos rėmuose. 
Toji rezoliucija iššaukė 
tada susikirtimą tarp Esti
jos ir Maskvos centrinių 
organų ir Gorbačiov'as ją 
paskelbė 'negaliojačia' ir 
'antikonstitucine’. "

Taip baigia šį svarbų 
straipsnį THE GAZETTE, pa
sinaudojusi Washington 
POST, įtakingo JAV dien
raščio v puslapiuose paskelb
ta informacija.

Straipsnį apie Lietuvą, 
pavadintą 100,000 LITUA- 
NIENS RECLAMEMENT 
UNE LITUANIE INDEPEN^ 
DENTE ET LIBRE, atspaus
dino mcntreališkis prancū
zų kanadiečių savaitraštis 
LE DEVOIR vasario 17 d. 

numeryje. Kiti du Montre
alio prancūziškieji dienraš
čiai -proseparatistinis JOUR 
N AL DE MONTREAL ir 
nepriklausomas LA PRESSE 
-Lietuvos nepriklausomybės 
dienos nepaminėjo. Nepa
minėjo ir anglų kalba 
leidžiamas antrasai pusiau 
bulvarinis dienraštis MONT
REAL DAILY NEWS.

Gavome atspaudus dvie
juose įtakinguose Italijos 
laikraščiuose pasirodžiusių 
straipsnių apie Lietuvą. 
Romos dienraštyje IL MES-- 
SAGGERIO (vasario 17) 
pavadintą E LA LITUANIA 
CHIEDE INDEPENDENZA, 
ir dienraštyje IL TEMPO: 
LITUANIA IN PLAZA 
COMMEMORANO L'INDE
PENDENZA.

Pakartotinai prašome 
parašyti minėtų laikraščių 
redakcijoms padėkos laiš
kus už Lietuvos nepriklau
somybės ir šiandieninių 
įvykių joje paminėjimus.

ESTIJA ŠVENČIA SAVO 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĘ

Neatrodo, kad Estijoje 
Vasario 24-toji buvų buvusi 
paskelbta nedarbo diena, 
bet estai ją atšvęs nema
žiau iškilmingai, kaip lie
tuviai. Estija gi buvo pir
moji žengusi praeitųjų me
tų vasarų laisvėjimo link: 
ji pirmoji išdrįso vėl gie
doti tikrąjį savo šalies 
himną ir išnešti viešumon 
savo nepriklausomos Estijos 
vėliavą. Estija pirmoji iš
drįso reikalauti suverenumo 
ir stoti akystaton su Krem
liumi.Kaip tik dėl to ji 
pirmoji susilaukė maskvinio 
NIET ir pagrasinimo kumš
čiu. Ir kaip tiktai todėl 
viso pasaulio spauda gėrė
josi mažosios Estijos drąsa. 
Ir mes,lietuviai, jai linkime 
ir toliau nepasiduoti tamsio
sioms vergijos jėgoms ir 
kartu su Lietuva ir Latvija 
siekti naujo laisvės pavasa- 
rio.ELAGU EESTI - TEGY
VUOJA ESTIJA/
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PRANEŠA LIETUVIŲ INFORMACIJOS CENTRAS:

LAISVĖS PAMINKLO ATIDENGIMO KAUNE 
CEREMONIJOSE:
• 1989 m. vasario 16 Kauno karo muziejaus sodelyje 
LPS seimo deputatai priėmė priesaiką Laisvės paminklo 
atidengimo ceremonijoje. Priesaikos tekstą skaitė Kauno 
Sąjūdžio narys ir renginio vedėjas Algis Norvilą. Seimo 
nariai priesaiką kartojo 200,009 susirinkusiųjų akivaizdoje,

"Mes, Sąjūdžio seimo deputatai, Lietuvos nepriklauso
mybės dieną, atėję prie Laisvės paminklo, sakome: Tebū
nie Lietuva tokia, kokios norės jos žmones. Musų tikslas: 
Laisva Lietuva] Mūsų likimas" Lietuva! Tepadeda mums 
Dievas ir viso pasaulio geros valios žmones".
• Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio seimo deklaracija, 
priimta šiandien ryte (šventinės seimo sesijos programa 
Kauno valstybiniame muzikiniame teatre tęsėsi iki 2 vai. 
ryto):

1918 m. vasario 16 dienos Lietuvos nepriklausomybės, 
aktas išreiškė lietuvių tautos siekį kurti demokratišką 
valstybęT NėpFiklausoiTiybės kovose apginta Lietuvos res
publika, buvo tarptautiniu mastu pripažinta ir tapo Tautų 
Sąjungpsnare. Nors Vokietija ir~~TSRS~1939-1949 metais 
ultimatyvia prievarta ir tarpusaviu susitarimu aneksavo 
Lietuvos valstybę, galutinis tarptautinis Lietuvos nepri
klausomybės pripažinimas tebegalioja.

Lietuvių tauta niekad nesusitaikė su valstybės suve
reniteto praradimu. įvairiais būdais priešinosi hitleriniam 
bei stalininiam genocidui ir ligi šiol priešinosi valstybinio 
kolonializmo apraiškoms. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis 
reiškia tautos ryžtą taikiu būdu atkurti savo teises, gy
venti nepriklausomai nuo bet kurio diktato.

Pasikliaudamas TSRS aukščiausios vadovybės skelbiamu 
nauju politiniu mąstymu bai Mikhailo Gorbačiovo kalboje 
SNO Generalinėje asamblėjoje 1988 m. gruodžio 7 d., 
pabrėžta tautų pasirinkimo teise, Sąjūdis žengs keliu į 
teisinį, politinį, ekonominį ir kultūrini, Lietuvos savaran
kiškumą, jos valstybinį suverenitetą, neapsiribodamas 
daliniais pasisekimais.

Sąjūdžio tikslas: kovoti prieš nuopuolį ir išsigimimą, 
statyti naujus Lietuvos" gerovės pamatus, kurti laisvo ir 
demokratiško tautos apsišprendiino sąlygas. Sąjūdis pasi
sako uz socialinį teisingumą, žmoniškumą ir demokratiją, 
uz Lietuvos tautinių mažumų kultūrinę autonomiją Lietu
vos valstybėje, uz jos tradicinį neutralumo statusą demi
litarizuotoje Europos zonoje, už visuotinai pripažintas 
žmogaus ir pilieci o_ laisves, is kurių kyla ir bendroji
Lietuvos piliečių teisė nepriklausomai rinktis bei ugdyti 
savas valstybinio gyvenimo formas. Sąjūdis kviečia vieny
tis visas patriotines Lietuvos visuomenės jėgas Tėvynę 
kelti ir ugdyti".

Pasiraso Sąjūdžio seimo tarybos vardu: 
Vytautas Landsbergis ir Romualdas Ozolas.
SĄJŪDIEČIAI LAIMI LTSR RINKIMUOSE, TURI ĮVEIKTI 
KLIŪTIS TSRS RINKIMUOSE

/ tęsinys iš praeito "NL" nr./ 

protesto reakciją, netgi pačių rinkimų boikotavimą toje 
ar kitoje rinkiminėje apygardoje.

Aukščiau minėtas įstatymas sako, jog apygardos rinki
miniai susirinkimai gali būti, bet neprivalo būti šaukiami 
ir kad registravimui pateikiamas bet kuris kandidatų į de
putatus skaičius. Suprasdami, kad rinkimams Lietuvoje iš 
esmės vadovauja Lietuvos Aukščiausioji Taryba, atsižvelg
dami, kad apygardos rinkiminio susirinkimo institutai 
ypatingai (?) neigiamai vertina dar svarstomą (?) TSRS 
Konstitucijos paekeitimo ir papildymo projektą, palaiko
me Estijos TSR Aukščiausiosios Tarybos tarybų darbo 
skyriaus rekomendacijas rinkiminėms komisijoms ir krei
piamės į jus, siūlydmi nesiaurinti demokratijos Lietuvoje, 
ir išsiuntinėti analogiškas rkomendacijas mūsų respublikos 
rinkiminėms komisijoms.

Patys rinkėjai balsuodami išreikš savo nuomonę apie 
kandidatus, o jei nė vienas iš įtrauktų į biuletenį kandida 
tų nesurinks daugumos, teks netrukus surengti antrąjį 
rinkimo turą, paliekant biuletenyje pavardes dviejų kandi 
datų, surinkusių daugiausiai balsų, t.y. nešaukti kandidatų 
atrankos tikslu apygardos rinkiminių susirinkimų.

Seimo taryba, 1989 sausio 17d.

UŽ KĄ JIE TURĖJO MIRTI ?
Montrealio dienraštyje THE GAZETTE randame 

atspausdintą reportažą apie sovietą karius, sužeistus 
Afganistane, kuriems, anot reportažo pavadinimo, karas 
dar nepasibaigė /WAR NOT OVER FOR WOUNDED SO
VIETS/. "Southam News" reporteris Christopher Young 
rašo iš Taškento, Sovietą Uzbekistano: "Nuo Kandahar'o 
kalnuotąją ir dykuminią pietinio Afganistano vietovią 
iki Lietuvos lauką ir miestą yra apie 3,500 kilometrą. 
Tai kelionė iš šiaurinės Europos į centralinę Aziją, nuo 
vėsaus, švelnaus Baltijos klimato iki troškinančios kait
ros ir sniego kalną viršūnėse, į visai kitą pasaulį.

Eilinis Sigitas Lukošius /atspausdinta klaidingai:Se- 
gitas Lukashus/ iš Šiaulią, Lietuvos, aukštas, lieknas, 
auksiniais plaukais ir mėlynom akim, kovojo prieš Afga
nistano partizanus pusantrų metą, kol artilerijos sviedi
nio skeveldros nepartrenkė jo žemėn prieš 18 mėnesią.

Kai paskutinis sovietą kareivis paliko Afganistaną 
šiandien, jie nuvažiavo namo. Bet ne Lukošius. Dar ne.

Jis atliko, kaip sovietinėje armijoje skelbiama, 
savo "tarptautinę pareigą", bet Afganistano laisvės ko
votojams, Pakistanui ir ;Vakarą valstybėms jis tebuvo 
toks pat imperialistas, kaip kadaise britai, kurie norėjo 
užkariauti šį laukinį kraštą 19 šimtmetyje.

Ką bedarė Lukošius Afganistane, šiandien tačiau 
jis sėdi ligoninės palatoje, nulenkęs galvą, ir žaidžia 
šachmatais. Jo auksinės garbanos krenta ant kaktos. 
Jo dešiniosios akies nėra,] akies duobė apvyniota raikščiu. 
Jo kairioji koja sulaužyta ir sutrumpėjusi dvidešimčia 
centimetrą ir dabar ją palaipsniui, medicinos mokslą 
pagalba, bando pailginti tempdami kaulą. Tai Karo 
ligoninė Nr.340 Taškente, kur buvo sugabenti sunkiai 
sužeistieji kareiviai iš Afganistano operacijoms ir inten
syviam slaugymui. Kitus gydo Afganistane.

S. Lukošiui padarė . 1 1 operaciją ir dabar tempia
mas kaulas ilgėja po vieną milimetrą kas valandą.

Galimas dalykas, jis galės vaikščioti normaliai. 
Dabar jis vaikščioja, pasiramsčiuodamas ramentais.

"Aš nekantriai laukįu dienos, kai baigs mane gy
dyti. Aš noriu grįžti naįw". Jis nebuvo nąmąosą^.DŲo 
to laiko, kai sulaukė 18-kos metą. Dabar jam 22 mėtai.
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yra rezervavęs kambarius iki balandžio 19 d.
■) Kreipkitės į juos, prašydami "Lithuanian Days"
X rezervuotų kambarių iki balandžio 19 dienos.
K* COMFORT INN, 800 Exeter Road (prie 401 kelio) 
$ 519-681-1200
$ RAMADA INN, 817 Exeter Rd. (prie 491 kelio)
g) 519-681-4900.
|) RADISSON HOTEL, 300 King St. (miesto centre).
A 519-439-1661.
R BRIARWOOD INN, 299 King St., (mieste)
K 1-800-265-1234.
X SHERATON ARMOURIES HOTEL -London (mieste)Į) 1-800-387-5353.
g) KLD Rengimo Komitetas

Jis laimingesnis už kitus, nes apie 15.000 sovietą karių 
žuvo Afganistane ir apie 35.000 buvo sužeistą...

Toliau reportaže minimi kiti sužeistieji ir apta
riama sovietinė Afganistano okupacija. O mums kyla 
tiktai vienas vienintelis klausimas: kodėl turėjo lietuviai 
ž ū t i ir būti sužeistais šitame nedovanotiname 
sovietiniame kare? Kodėl lietuviai, kurią kraštas taip 
pat sovietą okupuotas, turėjo mirti ir kentėti už savo 
pavergėjus? /Daugelį lietuvią, latvią ir estą parvežė 
iš Afganistano namo metaliniuose karstuose, h.n./.

Į tai turės atsakyti Kremliaus imperialistai, siekią 
valdyti visą pasaulį. Atsakymą taip pat duos neklaidinga 
istorija, kuri jau dabar prabyla vis garsiau Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje. h.n.

Afganai pabegėliaf traukiasi nuo neramumu Arešte.,”

Dirbtinai aukštas kandidatų skaičius gali tapti pre
tekstu apygardos rinkiminiams susirinkimams daryti kandi
datų atranką prieš rinkimus, kad liktų tik keli kandidatai 
kiekvienoje apygardoje. Sąjūdis bijo, kad tokioj atrankoj 
Sąjūdžio kandidatai bus atmesti. Sąjūdžio seimo taryba 
sausio 17 d. posėdyje kaip tik tuo klausimu tarėsi. Ji 
priėmė kreipimąsi į LTSR Aukščiausiąją Tarybą, kad 
tokių susirinkimų nebūtų.

Žemiau pateikiame to kreipimosi tekstą. Neaiškios 
vietos pažymėtos (?).

Kreipimasis į LTSR Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo 
pirmininką V. Astrauską ir į rinkiminių apygardų komisijų 
pirmininkus

1989 m. kovo mėn. 26 d. Lietuva rinks deputatus, 
kuriems patikės už jos interesus Aukščiausiosios TSRS 
valstybinės valdžios organuose. Tai itin atsakingos parei
gos, todėl, kad teisinamasis (?) žmonių aktyvumas šios 
rinkiminės kampanijos metu (?), suprantamas jų siekimas, 
kad ribotai demokratiškas įstatymas dėl TSRS liaudies 
deputatų rinkimų būtų bent kiek demokratiškai taiko
mas.

įstatymo dėl TSRS liaudies deputatų rinkimo 38 straips
nio pirma dalis numato, kad priimti sprendimą dėl iškel
tų kandidatų pristatymo įregistravimui gali apygardos 
rinkiminis susirinkimas. Šis susirinkimas - tai abejotinai 
demokratiškais pagrindais deleguotų rinkikų grupelė, kuri 
nebūdama įgaliota visų apygardos rinkėjų, spręs kuriuos 
kandidatus galima įrašyti į rinkiminius biuletenius, o 
kuriuos ne.

Mūsų nuomone, toks sprendimas tik visų apygardos 
rinkėjų teisė, tik jų teisė slaptų rinkimų metu pasisa
kyti kas tinkamai atstovaus Lietuvai. Numatomi apygardos 
rinkiminių susirinkimų rezultatai gali iššaukti rinkėjų 
2 psl.

Kanados Jaunime... 
Patarimai jūsų ateičiai

Mes turime, naują laidą Hot-100 knygelės, 
kurioje pilna žinių, kaip planuoti savo ateitį.

Hot-100 smulkiau supažindina su daugiau 
kaip 190 Kanados vyriausybės programų ir 
patarnavimų jauniems žmonėms. Nurodoma 
ko siekia kiekviena programa, iš ko ji susi
daro ir kur kreiptis, norint apie tai daugiau 
sužinoti.

Hot-100 gali pagelbėti susirasti, išlaikyti 
arba pakeisti darbus,] įsirašyti į mokyklą, ar 
ją užbaigti, keliauti bo Kandadą arba už jos 
ribų, išlaikyti sveikatą ir gerą savijautą ir 
susitvarkyti J J ’ '' 'su asmeniškomis problemomis.

Mes žinome, kąd jums ši knygelė bus 
labai naudinga. Prašome mums parašyti, kad 

ą jos egzempliorių arba 
itį kuponą ir pasiųskite

norite gauti nemoka 
užpildykite šalia esi 
mums.

■ ■ Government of Canada
■ ~ ■ Minister of State for You i

Gouvernement du Canada 
Ministre d’Etat a la Jeunesse

Please send me a copy of the 
Hot-100

NAME

STREET

CITY

PROV.
POSTAL 
CODE _

Mail to: The Honorable Jean J. Charest 
Minister of State for Youth 
Hot-100 
140 Promenade du Portage 
Ottawa-Hull K1A0J9

Canadai

NEPRIKLAUSOMA



AUSTRALIJOJ BUVAU 
KENGŪROS NEMAČIAU...

Vincas Kačergius
2. / tęsinys /
Gruodžio 25 d.

Sužinojom, kad mūsų viešbučio gyventojus 11 vai. 
autobusas nuveš į aerodromą skristi į Adelaidę. Kelionė 
neilga, bet maloni. Lėktuvo patarnautojai sveikino visus 
su Kalėdų šventėmis ir ta proga dalino gėrimų didesnę 
porciją, negu kitom dienom.

Australijos miestai betgi nebuvo pasipuošę šventėms. 
Tai ne taip, kaip šiaurės Amerikos kontinente arba Euro
pos laisvuose kraštuose. Tik Sydney Lietuvių Namuose 
Kūčių vakarienės salėje ant scenos stovėjo gražiai pa
puošta eglutė.

Adelaidės aerodrome mus pasitiko vietinių lietuvių 
būrelis ir prasidėjo mūsų paskirstymas. Mūsų apie 10 
asmenų (senių) nukreipė į viešbutį, esantį priemiesčio 
Glenelg pakrašty, prie pat Šv. Vincento įlankos ir pats 
viešbutis turėjo vardą St. Vincent Hotel. Čia yra seniau
sia Adelaidės miesto dalis. Čia 1836 metais išsikėlė 
pirmieji gyventojai. Visai netoli viešbučio randasi šio 
priemiesčio rotušė. Visai netoli yra didžiulis ir gražus 
paplūdimys (pliažas). Paplūdimys man primena Palangos 
maudynes. Čia į jūrą tiltas taip pat yra.

Gavę kambarius, mūsų grupė susibūrėm į vieną gerą 
restoraną, kurio savininkas graikas, pavalgyti Kalėdinių 
pietų. Žinoma, pietų valgiai buvo labai "prašmatnūs". 
Užgerti galėjai ko tik širdis geidžia.

Po pietų, kurie baigėsi vakare, panorom "išžvalgyti" 
pliažą. Man atrodė, kad maudynės puikios, nes smėlio (ne 
toks puikus, kaip Palangoj) gana plačiai ir maudynės apie 
VA km. ilgio. Žmonių tą vakarą labai mažai tebuvo, nes 
ir oras nebuvo palankus (vėsu, vėjuota ir debesuota). 
Viešbuty kambarys jau be priekaištų, galima gyventi.
Gruodžio 26 d.

Vykstam į vieną sporto salę, vadinamą "Apollo", kur 
12:30 vai. turės įvykti III-čiųjų Pasaulio Lietuvių Sporto 
žaidynių (Olimpiados) atidarymas.

Čia susirenka sportininkai ir nemaža žiūrovų. Aš 
priverstas žygiuoti parade su Toronto sportininkais, nes 
ir jų uniformą dėviu. Parade pirmieji žygiuoja sportinin
kai iš Lietuvos. Po jų eina Toronto "Vyties" sportininkai, 
ir 1.1. Nesuskaičiavau kiek komandų pražygiavo pro gar
bės tribūną. Tik žinau, kad vien krepšinio buvo 1U ko
mandų.

Po parado sustojom sporto aikštės pakraščiuose. Šalia 
mūsų stovėjo sportininkai iš Lietuvos. Jų krepšininkai 
labai aukšti, apie 5 ar 6 yra virš 2 metrų. Man sakė, 
kad jų mažiausias yra 1 m. 94 cm. aukščio.

Prasidėjo kalbos. Kalbėjo keli kalbėtojai. Kalbos buvo 
gražios ir net jaudinančios. Jautriausiai sutikom kalbą 
Lietuvos sportininkų atstovo Artūro Poviliūno, kuris Lietu
voje išrinktas Lietuvos Olimpinio komiteto pirmininku. 
Jis sakė, kad sekanti tokia olimpiada turės įvykti Lietu
voje. PLB pirmininkas dr. Vytautas Bieliauskas atliko 
atidarymo ceremoniją. Po himnų ir sportininkų bei teisė
jų priesaikos, sportininkai išžygiavo iš salės.

Po ’ pertraukėlės buvo dvejos parodomosios krepšinio 
rungtynės. Jos neįėjo į pirmenybių sąrašą. Čia žaidė 
Lietuvos krepšininkai prieš Čikagos LITUANIKOS krep
šininkus. Laimėjo čikagiškiai. Antrose-torontiškiai "suklu
po" prieš australus.

Vakare teko nuvykti į Adelaidės parapijos salę, kur 
vyko pirmųjų P.L. žaidynių Kaune 1938 metų dalyvių 
pagerbimas. Salėj už stalo susėdo apie 130 žmonių. Ten 
dalyvavo 20 asmenų tų žaidynių dalyvių. Kiti buvo sporto 
vadovai su šeimomis ir kviestieji žymesni asmenys. Šis 
subuvimas pradėtas kalbomis bemaž tų pačių asmenų, 
kaip ir Žaidynių atidaryme.

Po jų buvo šaukiami pirmųjų žaidynių dalyviai alfabe
tine tvarka. Jų atsirado lygiai 20 asmenų, jau gerokai 
pagyvenusių. Kiekvienas turėjo nueiti prie šių Žaidynių 
komiteto pirmininko Jonavičiaus. Jis pranešė, kokiose 
sporto šakose iššauktasis dalyvavo ir kiek ir kokius meda
lius yra laimėjęs.

Praeitais metais, maždaug lapkričio mėn. esu gavęs 
laišką iš p. Jonavičiaus, kuriame jis rašė, kad aš, kaip 
daugiausia medalių gavęs, turėsiu pasakyti kalbą PIRMO
SIOS OLIMIADOS dalyvių vardu. AŠ esu laimėjęs septy
nis. Nudžiugau, kad nereikės kalbėti, nes viena moteris, 
atvažiavusi su sportininkais iš Lietuvos, yra laimėjusi net 
8-nis medalius įvairiose sporto šakose. Jos pavardė - 
Vitartaitė. Kiekvienam iššauktajam p. Jonavičius įteikė 
tam tikrą žymenį - medalį. Visus nufotografavo.

Lietuvos Olimpinio Komiteto pirmininkas ir mus už
kvietė į būsimas žaidynes Lietuvoje 1991 metais.

Toliau valgėme skanius valgius, gėrėme gerus gėrimus 
ir važiavom į viešbutį.

Gruodžio 27 d.
Atiskėlęs pasijutau ne visiškai sveikas. Visas blogumas, 

kad negalėjau valgyti, nes viduriai šiek tiek "sustreikavo". 
Tad jutau svaigulį ir silpnumą. Nežiūrint mano nekokios 
savijautos, aš ir A. Supronas sudarėm porą vykti į iškil
mingas pamaldas, kurias celebravo Šv. Pranciškaus Ksave
ro katedroj Adelaidės vyskupas. Iškilmingos mišios buvo 
laikomos Lietuvių Dienų atidarymo proga. Po jų vyko 
dalyvių eisena į miesto rotušę. Aš atsisakiau eisenos ir 
ją praleidau sėdėdamas ant suolo Viktorijos parko krašte. 
Eisena buvo gana didinga ir išsitęsusi virš kilometro. 
Mano bendrakeleivis dalyvavo eisenoje, kuri nuvyko į 
rotušę. Ten, dalyvaujant valdžios atstovams, buvo Lietu
vių Dienų iškilmingas atidarymas. Pagrindinė gatvė - 
King Villiam, buvo pasipuošusi lietuviškomis vėliavomis. 
Vėliavas dar mačiau sausio 2 d. prieš išvykdamas į Mel- 
bourną.
Gruodžio 28 d.

Aš ir A. Supronas vykstam į Apolo sporto rūmus, 
prieš tai aplankę lietuvių tautodailės parodą. Paroda man 
paliko gerą įspūdį. Mano palydovo (A. Suprono) buvo 
dovanota 2 darbai ir išstatyti parodoje (drožiniai iš me- 
1989JI.23

Pirmosios Tautinės Olimpiados 
dalyvis Vincas KAČERGIUS su 
medaliu, kalendoriumi ir diplomu 
oficialiame priėmime Adelaidėje, 
1988 m.

Toliau —

Vytautas GRYBAUSKAS, išvykos 
pirmininkas—va dovas ir ŠALFASS 
vicepirm.įteikia I—mos vietos 
medalį Lietuvos delegacijos vadovui 
Artūrui POVILIŪNUI Adelaidėje, 
1988 m.

Abi nuotraukos R. Sondos

džio). Nustebau pamatęs kadaise buvusio gero futbolinin
ko - Jeršovo daug darbelių. Sporto rūmuose stebėjom 
dvejas krepšinio rungtynes, kur Toronto vyrai nugalėjo 
Detroito komandą, o vyrai iš Lietuvos nugalėjo australus, 
i'ą vakarą toje pat salėje buvo vaidinamas "Mindaugas", 
bet aš nepajėgiau jo stebėti.
Gruodžio 29 d.

Minių minios žygiavo pro mūsų viešbutį į paplūdimius, 
nes diena saulėta ir šiltoka. Australai mėgsta ilgiau 
•••••••••••••••••••••••••••••••••

— Dobilas
IŠMESTINUKAS

APYSAKA
III-ioji dalis.

KARAS BAIGĖSI, BET KAS TOLIAU?
/ tęsinys /

6- Pailsėdamos, pasiekė stovyklą vėlyvą
popietę. Laima labai nustebo pamačiusi jai skirtame 
didžiuliame kambaryje likusią tuščią tik jos pačios lovą. 
Keliolika merginą prie atdaro lango į rajono pusę liūd
nai dainavo:"Numylėtas mano .kaime". Vietoje pasisveiki
nus, Laima prapliupo ašaromis. Su ja kartu buvusi Vale
rija jau buvo pasiruošusi pulti laiptais žemyn ir bėgti, 
lyg nuo ko baisaus, kai Laima jai stipriai suriko rusiš- 
Ko. i *

- Kur tu dabar? Ar mano ašarą išsigandai? Juk 
aš iš džiaugsmo, netikėtai išgirdusi savąją dainą.

Merginos, išgirdusios baimę kelianačią kalbą, susi- 
spietusios, lyg avys, į būrelį. ;

- Labai gražiai, mielosios, dainuojate. Vos užgir- 
dusr ašaros pasipylė. Netikėtoj, išsprūdo ir rusišką^.’. ,

Mergaitės klausėsi ir nedrąsiai priartėjo. Ašaroda
ma, Laima tęsė:

- Neišsigąskite, labai ! buvau susijaudinus. Seniai 
begirdėjau kalbant lietuviškai, o ypač tokias dainas dai
nuojant. Dainuokit...Aš- Laima Baltušytė, šios tuščios 
lovos^ įnamė. Nepaprastai džiaugiuosi atsiradusi jūsą tar
pe. Ši mergaitė - parode į Valeriją,- yra mano gera 
draugė, tik ji nekalba lietuviškai.

Susipažinimas buvo nuoširdus. Laimos didžiąją 
kuprinę ir Valerijos maišus su dviračiu merginos padėjo 
užtempti ir sudėti prie lovos. Apsitvarkius, mergaitės 
nuvedė Laimą į maisto sandėlį, kur jai buvo išduoti 
sausi maisto produktai.

Gyvenimas lyg ir įsijungė į vėžes. Laikinai Laima 
užmiršo rūpesčius. Ji klausėsi su dideliu malonumu mer
giną nuotykią, kaip jos buvo per vieną pasilinksminimą 
surankiotos ir išvežtos, nespėjus tėvams ir sudiev pasa
kyti. Ką su jomis būtą darę ir jos nežinojo, tik karui 
į gilumą slenkant, jas išveže ir įjungė į sintetinią me
džiagą gamybos fabriką. Bomboms jį sugriovus, reikėjo 
šią vietą apleisti, kaip ir buvusius barakus. Dar prieš 
baigiantis karui, jas pėsčiomis vedė ir štai įvykiai ir 
karo pabaiga užbėgo už akią. Laima ir neklausinėjo apie 
artimuosius, nes žinojo, kad jos dar mažiau žino, kaip 
ji pati.

Sekančią dieną atvykęs Vosylius išsivedė Valeriją, 
ir Laimai neteko ją daugiau matyti.

Sušiki mšęs, uždaras stovyklos gyvenimas netrukus 
pradėjo visiems įgrįsti. Buvo ruošiami šiokie tokie pasi
linksminimai, bet jie čia praeidavo be pakilimo, tik kad 
laiką praleisti... Uždarą gyvenimą ryškino tuščia karei- 
vinią aikštė ir už upės skęstantis gyvenime miestelis. 
Visos dideliame kambaryje apgyvendintos merginos buvo 
jaunos, triukšmingos ir Laimai pamažu tai pradėjo nepa
tikti ir ją nerūpestingumas nervinti. Jos, kaip paprastai, 
vis svajojo atvirai apie atjojančius ar atvažiuojančius 
pasaką "karalaičius" ar bent ką panašaus. Laima pradėjo 
ieškoti draugystės tarp šeimą ir vyresniąją moterą.

Vieną dieną atlėkė žinia, kad stovyklą aplankė 
vaizbūnai-spekuliantai. Prie parduodamą iš atvirą stati- 
nią silkią, kaip kad anksčiau buvo Lietuvoje, jie parda
vinėjo ir kartūno skarelią, nosinaičią, įvairiausią tautinių 
ženklą ir vėliavėlią. Kaina, žinoma, buvo juodosios rin
kos. Apžiūrėjusi, Laima nusipirko du ženkliukus, vėliavė
lę ir skydelį. Sužinojusi, kad užslėptai iš kampo pirkė
jams ištraukia ir butelius degtinės, kažkodėl ir jai tai 
parūpo. Ji nupirko du butelius. Pardavėjas susuko juos 
į rudą, silkėms vynioti, sūrymu apšlakstytą popierį. jo 
padėjėjas, jaunas, tamsią plauką ir akią vaikinas, įkyriai
žiūrėdamas į Laimos auksines garbanas, nedrąsiai pasakė:

- Matyt, ponia, ruošiate partijėlę?
- Nesu dar ponia,- atkirto staigiai Laima, - tik 

panelė, ir jokią vaišią neruošiu, tik šiaip sau liūdesiui 
nutrinti.

- Laimingas, kuriam bus lemta tą liūdesį išblaš
kyti tokios puikios mergaitės draugystėje. Atleiskit,- 
skubiai pridėjo,- kažkaip netyčia išsprūdo...

švęsti visokias šventes, negu mes. Taigi, jie šventė 3 
Kalėdų ir, berods, 3 Naujų Metų dienas. Bendrai imant, 
šį švenčių laikotarpį mažai kas dirbo. Todėl ir Lietuvių 
Dienos tęsėsi ne dvi dienas, kaip Šiaurės Amerikos konti
nente, bet ištisą savaite. / bus daugiau /
******

Pereitame numeryje šiame pasakojime padaryta klaida. 
Sakinyje: tenka persėsti į "Quantanas" didžiulį australų 
lėktuvą - turi būti "Qantas". Apgailestaujame:"NL"

- Dar labai jaunas, bet atrodo tuo laiminguoju 
jau pasiruošęs būti? Nieko prieš, jei tik draugiškumą 
nori parodyti ir prie altoriaus tą pačią dieną neveši, 
-susijuokė Laima.

- Vargu kur dar kunigą rastume, bet šiaip drau
gystę palaikyti tai manau kiekvienas su jumis norėtą. 
Ir aš veik į silkę pavirtęs. Tėtis su draugu kaž kur din
go ir tikiuosi, kad už gero pusvalandžio jis grįš ir mane 
nuo to retežio paleis...

- Tai judu su tėčiu taip ir skraidote po stovyk
las?

- Taip, kol kas tą amatą pasiėmiau, ligi pasaulis 
nusistovės. Vėliau įiorečiau baigti nutrauktą mokslą. 
Tuo tarpu vis daugiau pamatau, besidaužydamas po svie
tą. Buvau kurį laiką pas švabą į tvarto mėšlus įmerktas, 
gerai pažįstu vienumos skonį, todėl ir jus užjaučiu. Kada 
iš tikrąją tapsime normaliais žmonėmis?

- Manau, kad Visagalis mus užmiršo, ar ir dangus 
nebegali sutvarkyti žemėje įsikūrusio pragaro? Vienatvė 
ir rūpesčią našta kartu su šia stovykla tikrai virto, kaip 
sakei, silkią rašalu, ar kaip ten... Kai keliaujate, gal 
teko išgirsti Baltušio pavardę? Mes su broliu pasimetė
me bombardavimo metu. Be sąmonės , buvau nuvežta 

- į ligoninę. Ieškau taip pat ir Žemaičią šeimos.
Kurį laiką vaikinas, pasivadinęs save Algirdu, 

galvojo, bet trukdomas pirkėją, tyliai atsakė:
- Tikrai pasakyti negaliu, bet jei jūs leistumėte, 

už valandėlės jus aplankyti, pasiteiraučiau pas tėtį ir 
dėdę, o dabar žmonės virsta ant manęs. Jūs gyvenate 
antrame aukšte?

Laima nieko neatsakė ir pasikišusi ryšulėlį , nusi
suko eiti.

- Su žiniomis tikrai būsiu už valandos. - pridėjo 
Algirdas.

Neatsigręždama Laima taip pat garsiai jam atsakė 
"Gerai.".

Kopiant į antrą aukštą, į mergaičių kambarį, jis 
susitiko lipantį žemyn lietuvių grupelės seniūną, dabar 
pasivadinusį pirmininku, nes dar kelios lietuvių šeimos 
papildė stovyklą.

- Atrodo, kad silkelių pasigardžiuoti įsigeidėte? 
- užkalbino pirmininkas ir parodė į ryšulėlį. -Buvau pas 
jus užsukęs apsižvalgyti ir turėjau du reikaliukus. Pir
miausiai- nutariau jus skirti šio kambario vyresniąja, 
nes kas nors turi prižiūrėti švarą ir kitus, bendrai gyve
nant, reikalus. Antra,- gaila, kad jūs turite su savimi 
tą ryšuliuką su silkėmis. Būtumėt, pas mus trumpam 
užėjusi. Matot, kai jūsą stovykloje dar nebuvo, pasitaikė 
kad ir aš buvau išėjęs į miestelį. Į stovyklą buvo užsukę 
keli iš belaisvės lietuviukai ir teiravosi pas žmoną vie
nos mergaitės pavardės. Žmona sąrašą nedaro ir tikrai 
pavardžių nežino, bet ji minėjo, kad labai panašios pa
vardės, kaip jūsą, klausinėjo. Gal jūsą ieškojo brolis? 
Manau, geriau padėkite ryšuliuką ir už valandėlės užsu
kite pas mane, nes dabar einu j komitetą. Žmona jums 
daugiau papasakos apie tuos kareivius ir nuspręsite, ar 
tai jūsą ieškojo, ar kurios kitos.

Laima būtą pati viena tuojau skriejusi pas pir
mininko žmoną, bet tie nelemti buteliai, susukti silkiuo- 
tame popietyje, pajudinti išdavė visai skirtingą garsą. 
Pirmininkas, nežymiai šyptelėjęs, nuskubėjo laiptais. Kurį 
laiką Laimą stovėjo atsirėmusi turėklą. "Dievulėli, kas 
daugiau galėjo manęs klausinėti? Tai tik iš belaisvės 
grįžęs mano Petrelis. O aš jau kitiems šypsnius dalinu, 
ir dar vaišėms užkviečiau," - galvojo Laima. "Betgi - 
pasikalbėti su visais galima",- ir staiga pašokusi ir 
pravėrusi kambario duris, sušuko mergaitėms:

— Aš turiu skubiai parašyti laišką ir todėl, jeigu 
manęs kas ieškotų, būsiu ten už suolą, kampiniam kam
bary.

Tai buvo lyg savotiškas asmeniniems reikaliukams 
kambarys su netinkamais rakandais. Jis tiko tik gražiam 
orui esant. Lietui lyjant, kiauras stogas dalį juo nute
kančio vandenėlio praleisdavo tiesiai ant grindą ar į 
padedamus kibirus. Gyvenimui ir nakvynei jis netiko, 
todėl tik visus nereikalingus daiktus į jį vertė. Laima, 
užsislėpusi už šiukšlių dėžių, vieną butelį užslėpė, apkam
šydama skudurais, o antrą, įvyniojusi į nosinaitę, atsine
šė į bendrą kambarį. Merginos buvo jau išbėgusios žaisti 
tinklinio. Laima, apsižvalgiusi, įsipylė degtinės iš butelio 
į puodelį ir išgėrė. "Stipri ir karti, kaip pipirai, bet 
gal nuramins mano nervus." - galvojo. Skubiai įkišo bu
telį į palovyje buvusį maišelį. /bus daugiau/
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užsakymu, tačiau filmą liko nesūsukta/

„ . /tęsinys/
Tirštėja sutemos. Artėja spektaklio metas. Petrauskie 

nė svetainėje įžiebia šviesą. Pasveria ant kėdės išlygintą 
vakarinę suknelę. Atsineša dėžute, kurioje laiko papuoša
lus, pažeria juos ant stalo. Renkasi. Karoliai, segės, 
žiedai...

„ . . . v . ' W . .4- •*>>/. •Ji tarsi užsiėmusi savo moteriškais rūpesčiais, tačiau 
dėmesys visą laiką nukreiptas į gretimą kambarį, iš kurio 
retkarčiais pasigirsta neramūs žingsniai, fortepijonu pa
skambinama frazė iš "Otelo".

...Štai žiedas. Auksinis su ypatinga safyro akimi. Tai 
jos Zodiako ženklo - "Svarstyklių" brangakmenis. Bet ne 
dėl to jai brangus...

Kauno dramos ir operos teatro fojė (abu teatrai tuo
met buvo po vienu stogu) kaktomuša susiduria Kipras ir 
Alė. Jis - Chosė kostiumu, ji - Luizos. Alė nori šonu 
prasmukti pro Kiprą. Šis pagauna ją už rankų:

- Na, šį kartą nepabėgsite, panele... ponia Ale. Ko 
gero, dvejus metus laukiau sitos progos...

- Ir kam ji jums?
- Na, kad ir tam, kad galėčiau jums padainuoti: "Gė

lę, kurią man dovanojai, karštai aš prie širdies nešioju...”
- Ką gi, jūs repetuoja! "Karmen", o mes repetuojam 

" Klastą ir meilę", - reikšmingai pabrėžia Alė. - Ir aš 
galėčiau jums pasakyti...

- Susimildama, nesakykite nieko... Tik priimkite šį žie
dą, kurį jums vežiau iš Italijos.

Kipras nusiima nuo piršto žiedą ir mauna Alei ant 
rankos. Aišku, žiedas per didelis...

- "Kokia maža rankelė", - perfrazuoja Rudolfo žo
džius iš "Bohemos". - Na, nieko, bus šiaip prisiminimas.

- Prisiminimas ko? - žvelgia Kiprui į akis Alė.
- Prisiminimas to... to... kas galėjo būti... kas galėtų 

būti...
Alė nusuka žvilgsnį į šalį ir tyliai ištaria:
- Turiu sūnelį...
- Puikiausia! - nė kiek nesutrinka Kipras. - Atvažiuo

kite su juo vasaroti pas mano mamą į Dusmenis. Vaikui 
reikalingas grynas oras, šviežias pienas...

Dusmenys. Ant kalvelės prie ežero sėdi Kipras ir 
Mikas. Jei ne tėvų pastogė, jie ko gero, ir dar ilgiau 
nesusitiktų. Mikas, kiek pabuvęs Lietuvoj, vis grįžta Ame 
rikon, Kipras, tiesa, jau kuris laikas, kai parvažiavo iš 
Italijos...

- Ko ten išmokai? - klausia Mikas, sukiodamas smilgą 
rankose.

- Šio bei to... Pamiklinau balsą, patobulinau kvėpavi
mą, - Kipras atvirsta į žolę ir išpučia krūtinę.

- Et, žinom tą "itališką mokyklą", numoja ranka bro
lis, - "kvėpuok diafragma", "varyk bajsą į kupolą"...

- Betgi tu pats man patarei važiuoti į Italiją, - net 
pašoka Kipras.

- Maža ką, - atremia Mikas, - viską jau esame girdė 
ję Petrapily iš Gabelio. Juk jis irgi "itališkos mokyklos". 
Bene pas Everardį mokėsi. Gerai sako protingi žmonės: 
dainininkui reikalingi trys dalykai: pirma- balsas, antra- 
balsas ir trečia - balsas!

- Nesakyk... Pademonstruočiau tau, kokia tai mokykla, 
bet čia laukuose, neišeina. Reikia tinkamos patalpos.

- Tavo laimė, kad "reikia tinkamos patalpos", traukia 
per dantį brolį Mikas. Po akimirkos stveria Kiprą už 
rankos. - Klausyk,^ o bažnyčia ar tiktų?

- Kokia bažnyčia? - nesusigaudo Kipras.
- Ogi mūsų parapijos. Susipažinau čia su vargonininku, 

įleis. Važiuojam!
4 psl.

Šioje gražiai išleistoje knygoje randame įdomiai 
atkurtas Vilniaus krašto legendas.Gera kalba, vaizdingai 
ir kondensuotai aprašomi įvykiai, atkuria ano meto at
mosferą, kurioje vystėsi įvykiai. "Vilniaus Krašto Legen
dos" yra per eilę metų parašyti pasakojimai. Jie nėra 
autoriaus išgalvoti, bet girdėti iš žmonių ar atkurti, 
pasiremiant kur nors rastais duomenimis. Šių knygą au
torius ruošėsi išleisti pats, bet nesuspėjo, nes 1977 m. 
birželio mėn.20 d. mirė.'Tą jo norą dabar įvykdė jo 
vaikaitis.

Genrikas Songinas (savo pirmąjį vardą rašė dar 
taip, kaip daugelis po 1-ojo Pas.karo lietuvių, vengdami 
H raidės) gimė 1895 m.gegužės mėn.5 d. Pustynės dvare 
netoli Daugpilio, kur jo tėvas buvo grafų Platerių dvaro 
ūkvedžiu.

Netrukus tėvai persikėlė į Chomičius prie Eišiškių, 
kur pirko ūkį. G.Songinas augo gausioje 10-ties vaikų 
Šeimoje, kurių kiekvienas pasirinko skirtingą gyvenimo 
kelią.

G.Songinas mėgo gamtą, praeitį ir knygas. Gyven
damas Vilniaus krašte, jis gerai pažino jo apylinkes, 
kaimus, miestelius, išvaikščiojo jo miškus, kur mėgdavo 
grybauti, o paaugęs- medžioti, išbraidžiojo pelkes ir 
upelius, kur žuvaudavo ar atsisėdęs ant kranto svajodavo 
apie Gedimino laikus. Jis mėgdavo knistis po bažnyčių 
archyvus, kaimynų palėpėse arba mokyklų knygynėlius, 
ieškodamas žinių apie praeitį. Jam ji buvo gyva, tik 
slypinti po dulkėmis.

Tėvui mirus, G.Songinas "išėjo į pasaulį" ieškoda
mas pažinimo. Atsidūręs Čekoslovakijoje (tuometinėje 
Austrijoje), Prahos Politechnikume baigė gimnaziją ir 
Aukštuosius agronomijos mokslus. Hanoveryje - Karo 
mokyklą ir 1919 m., grįžęs Lietuvon, įstojo savanoriu 
į Lietuvos kariuomenę.

Tapęs karininku, juo liko visą gyvenimą. Būdamas 
plačios erudicijos žmogus, domėjosi viskuo, bet ypač 
jautrus buvo Lietuvos praeičiai ir ateičiai. Daug skaitė, 
rašė, planavo ir tikėjo Lietuvos laisvės atgavimu, dėl 
kurios visą gyvenimą kovojo.

G.Songinas labai vertino savo giminės genealogiją 
nuo Gedimino laikų ir didžiavosi, kad išlaikė savo tauty
bę, ją puoselėjo ir išliko ištikimas lietuvių tautos sūnus, 
nors jo gyvenimą ir drumstė lenkiškos įtakos.

Išeivijoje gyveno Čikagoje, dirbo braižytoju, o 
laisvalaikiu ypač aktyviai reiškėsi LKVS Ramovės Čika
gos skyriuje ir Lietuvių Istorikų draugijoje. Plačiai bend
radarbiavo spaudoje, rašydamas straipsnius, koresponden
cijas, prisiminimus ir legendas. Rankraštyje liko jo su
rinkta medžiaga apie 6-tojo pėstininkų Pilėnų Kunigaikš
čio Margio pulko kovas su bolševikais ir lenkais 1919- 
1921 metais. /Iš knygos aplanko/.

PRATARMĖJE

vadinasi iŠ istorinių faktų išsivystę, bet tradici 
ti, pasakojimai, perdedą herojų žygius, prid' 
ir fantaziją sumaišą su tikrove".

1972 m. Vilniuje išleistas "Dabartinės 
Kalbos Žodynas" legendą apibūdina trumpiau: 
mosios tautosakos kūrinys, dažniausiai pagrįstai 
siužetu".

os iškreip- 
dą naujų

Lietuvių 
Pasakoja- 
religiniu

Iš tų aptarimų matome, kad legenda nėrh pasaka, 
’ pagrinde 
stą. 
ūringesnė

kuri kalba tik apie išgalvotus dalykus, bet save 
turi istorinę tikrovę, nors laiko ir žmonių pake 
.......Būdinga, kad juo senesnė tauta, juo kul 
jos praeitis, juo daugiau ji turi legendų, siekiarčių senus 
laikus. Legendos dažniausiai apibūdina įvykius c r žmones 
kurie tuo laiku tautai buvo reikšmingi ir paliko neišdildo
mus pėdsakus. Jos taip pat pasakoja apie tauįos ar at-
skiro luomo papročius, pomėgius ar įsitikinimusį

Suomiai turi "Kalevalą", indai - "Vedas“ Graikija 
pagarsėjo savo "Iliada" ir "Odisėja", o keltiška sakmė 
"Tristanas ir Izolda" pateko net į vokiečių literatūrą,
kur buvo pritaikyta tos tautos charakteriui.
....... Lietuvių tauta turi daug legendų, kurios dar gyvuoja 
tik žmonių lūpose, nėra niekur užrašytos, nors daug 
užuominų apie tų legendų siužetus yra senovės raštuose, 
vienuolynų ir bažnyčių archyvuose, kuriuos laikas ir ap
linkybės naikina.
....... Ypač daug legendų yra Vilniaus krašte. Žmonės čia 
patyrė daug karų,nelaimių ir svetimųjų okupacijų. Seno
vėje gyvenimas buvo izoliuotas, nes kraštas buvo miškin
gas ir atskiros sodybos ar kaimai slypėjo medžių tank
mėje. Jei kas atsitikdavo, žmonės ilgai neužmiršdavo
ir pasakodavo saviems ir svetimiems, su kuo tik turėda
vo progą susitikti.

Vytauto Didžiojo laikais gyventojų skaičius padau
gėjo jotvingiais, kurie, pralaimėję kovą prieš mozūrus, 
atsibastė į Vilniaus kraštą. Didysis kunigaikštis apgyven
dino juos Eišiškių apylinkėje. Jotvingiai atsinešė savo 
legendas, kurios ilgainiui pritapo, bet buvo pakeistos, 
pritaikytos vietinių žmonių būdui. Taip pat ir dabartinės 
Baltgudijos atskiros šeimos skverbėsi prie Vilniaus, kuris 
didėjo, augo ir tapo visos Lietuvos prekybiniu ir kultūri
niu centru. Ir baltgudžiai atsinešė savas legendas, kurios 
įsiliejo į lietuviškąsias.

Būdamas pats iš Vilniaus krašto, augau besiklausy
damas legendų iš savo motinos, senelio ir aplinkinių 
žmonių, kurie tikėjo joms ar ne, bet mėgo pasakoti 
senas ir klausytis dar negirdėtų.

Ir aš tą pomėgį įgijau. ..Dabar Lietuvos archyvai 
nebeprieinami, bet surašiau kiek prisiminiau,| gal kam 
bus įdomi mūsų tautos žodinė literatūra." Mūsų ^lituanisti
nių mokyklų mokytojai turėtų atkreipti dėmesį ir į 
šią legendų knygą:kalbant apie mūsų tautosaką,labai 
tiktų perskaityti bent vieną legendą iš šios knygos, o 
išleidžiant abiturientus- būtų graži dovana. b.

autorius taip rašo:
"Kas yra legenda? Lietuvių Enciklopedija XIV tome 

legendą aptaria taip: 'Literatūroje ir istorijoje legenda

- Važiuojam! >
Broliai nuskuba namo’ Išsivaro iš kluono dviračius. 

Tuo mėtų trobos tarpduryje! pasirodo nudegusi, linksma, 
kibiru nešina Alė. Ji vis dėlto priėmė Kipro kvietimą 
paviešėti jo tėviškėje.

- Tai kurgi taip išsiruošėte?-^ klausia vyrų.
- į bažnyčią! - šūkteli pravažiuodamas Kipras.
- į bažnyčią?! - Alė net rankomis skėsteli, žinodama, 

kad abu broliai toli gražu ne pamaldūs.
O vyrai jau mina keliuku ir dingsta už posūkio.

Vargonininko lydimi broliai kopia įvijais laiptais "ant 
viškų". Mikas sėdasi prie vargonų. Užgauna keletą akordų 
-bažnyčiose akustika tikrai puiki.

- Palauk, - sustabdo brolį Kipras, - dabar aš tau pa- 
demostruosiu kelias mokyklas. Štai tavo pasenusi - "Va
ryk į kupolą".

Kipras padainuoja keletą nenatūralių garsų.
- Dabar kitas populiarus būdas - "į maskę".

Bažnyčios skliautais nuvinguriuoja duslokas motyvas.
- Dar viena mokykla -‘"įjunk krūtininį rezonatorių".

Kipras uždainuoja čigoniškai pavibruodamas.
- Na, o dabar pasiklausyk geros mokyklos!
Ir Kipras užtraukia tyru, krištoliniu, laisvai besiliejan

čiu balsu. Mikas kraipo galvą, vargonininkas tirpte tirps
ta iš susižavėjimo...

- Na, o dabar, broleli, parugtyniausim kvėpavimu, - 
pagautas azarto Kipras nė atsitokėti Mikui neduoda. - 
Tu dainuok savo "diafragminiu", o aš savuoju. Pažiūrė
sim, katras ilgiau ištrauks, K

- Pažiūrėsim, - sutinkaj Mikas. - O ką dainuojam?
- Gal "Pjaun’ broliukai žalioj lankoj?" Yra kas pa

traukti...
Vargonininkas neramiai sumindžikuoja - šventoj vietoj 

tokia bernų daina! Apsaugok Viešpatie, dar kunigėlis išgirs!
- Ponas Mikai, ponas Kiprai, dėl Dievo meilės! Geriau 

jau "Avė Maria". Labai prašau, - maldauja vargonininkas.
-"Avė Maria" - tai "Avė Maria", - sutinka Kipras.

Abu broliai giliai atsikvepia ir užtraukia: Avė Mari..i. 
i... Atrodo, niekada nesibaigs toji nata....

Prie bažnyčios durų ausį priglaudusi davatka žegnoja
si: ar jau nelabasis įsiveisė bažnyčioje, ar angelų choras 
pragydo? Pasikaišiusi padurkus, nuskuodžia pasiteirauti 
pas klebonėlį.

O bažnyčioj dar tebeskamba i..i..i..i.., kol Mikas, 
visai "išsidvėsęs", pagaliau pasiduoda. Kipras, dar patesęs 
gražiai nuvinguriuoja ir užbaig.a frazę.

- Na, kaip, - patenkintas klausia, - išmokau šio to? 
Mikas pasiduodamas iškelia į viršų, abi rankas.
Šlamėdamas sutana, į bažnyčią įžengia kunigas.
- Tegu bus pagarbintas, - pasisveikina.
- Per amžius amen,- skubinasi atsakyti vargonininkas.

- Gera diena, kunige, - pasaulietiškai pasisveikina 
Mikas ir Kipras.

- Na, kaip skamba mūsų bažnytėlėj, ponas Petrauskai. 
Šį sekmadienį atlaidai, gal neatsisakysite pagiedoti Dievo 
garbei?

- Kipras ir Mikas susižvalgo. Bene klebonas nežino, 
kad Petrauskas bažnyčioje negieda?

- Kad brolis jau išvyksta į Kauną, dvasiškasis tėve, - 
ateina į pagalbą Kiprui^ Mikas,.

- Taip, taip. Jau išvykstu', - skuba patvirtinti Kipras.

- Jei dėl honoraro, tai nedvejokite, - pertaria kunigas.
- kas Dievo - Dievui, kas ciesoriaus - ciesoriui, kaip 
sakoma. Parapijonys dosniai suaukos...

Mikas nori kažką aštriai atkirsti, bet Kipras žvilgsniu 
jį sutramdo. Mat jis prisiminė turįs reikalą į kunigą. Ei
nant per šventorių, Kipras klausia:

- Sakykite, dvasiškasis tėve, ar negalėtumėt mane 
tyliai, be triukšmo sutuokti?

- Girdėjau, girdėjau... reikšmingai krenkšteli kunigas.
- Deja, Romos katalikų bažnyčia skyrybų nepripažįsta, o 
jūsų nuotaka, kaip žinau, jau kartą buvo ištekėjusi.

- Tai ką daryti? Juk Lietuvoje civilinės metrikacijos 
nėra.

' - Reikia gauti popiežiaus leidimą.
- Nei daugiau, nei mažiau, - paties popiežiaus iš 

Romos?
- Nei daugiau, nei mažiau, - kategoriškai patvirtina 

kunigas ir su ironija prideda: - O kadangi jūs jau iki 
sekmadienio išvykstate, tai tikrai nespėsite...

Visi atsisveikina. Broliai skuba, nes kaupiasi audros de
besys. Važiuodami greta, jie persimeta vienu kitu žodžiu.

- AŠ girdėjau, - sako Mikas, - kad yra dar viena 
išeitis. Tas, kuris buvo susituokęs, turi pereiti į protes
tantų tikėjimą ir gauti ištuoką. Beje, po to tuoktis irgi 
reikia protestantų kirkėj...

Kipras visą laiką tyli. Nežinia ką sau galvoja.
Po Petrauskų sodybos kiemą, vienoje rankoje laikyda

ma sąsiuvinį, kitoje - pieštuką, vaikštinėja Alė, pati vie
na su savimi kažką kalbėdama. į kiemą dviračiais įrieda 
broliai.

- Ką čia buri? - klausia Kipras, nulipdamas nuo dvira
čio.

- Taigi verčiu tau "Pikų damos” libretą. Juk prašei.
- Taigi žiūrėk, kad visoms aukštoms gaidoms tektų 

balsiai "o" arba "e". Geriausiai skamba...
- O man poezija nesvarbu, - atkerta Alė.
Kipras žaismingai ištraukia iš jos rankų pieštuką, są

siuvinį ir apkabinęs sako:
- O man svarbu, kad pievos žydi, žuvys kimba ir kad 

aš tave myliu. Be to, reikia pasikalbėti...
Kipras ir Alė eina per žydinčią pievą. Kipro marški

niai atsegioti, Alė basa, lengva, skina gėles ir deklamuoja:
Visas kraštas - vienos gėlės!
Ar čia žemė, ar čia rojus?-
Ugniaspalvės aguonėlės
Tik liepsnojąs, tik liepsnojąs...

- Ar čia tavo kūryba? - klausia Kipras. g
- Ne, Binkio...

Kipras stveria Alę į glėbį ir griūva su ja į aukštą 
žolę. O čia - savas stebuklingas gyvenimas: žydi ramu
nės, dobilai, kačpėdėlės, svirpia žiogai ir kamanės pra
skrisdamos zvimbia taip garsiai, lyg kas brauktų per 
violončelės stygas... Kipras valandėlę užsimiršta, bando 
atspėti kamanių balso toną:

- Fa, fa... Ne. Sol, sol...- Atvirsta aukštielninkas ir, 
pradėjęs nuo "kamanių tono" plačiai užtraukia:

Prapuoliau motula,
Prapuoliau, širdela...

Dainuodamas net užsimerkia, visa esybe susiliejęs su 
dangum, ta pieva, dobilų kvapu, kamanių^ dūzgimu.

sklendžia toli ir
tuo
Balsas platus, kaip šienpjovio mostas, 
aukštai. Tikras, nedirbtinis, kaip ir pati liaudies daina...

/.(bus daugiau /
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Tfi PADANGĖS mielos TAUTA YRA TADA ŽUVUSI, KAI JI PATI SAVęS IŠSBŽA- TiL'T.r >A- JOKIOS KITOS PAJĖGOS jos SUŽLUGDYTI n£GAU
( iŠ SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE Dr. Gv. V a 1 a n č i u s

• "Žmonės klausia Viešpaties, kodėl Jis nieko nedaro,kad 
pasaulyje nebūty tiek badaujančių ir be pastogės žmonių. 
Tačiau, ar jie nesumeta, kad Viešpats klausia jų to pa
ties klausimo?" Robert Ross

K^Efyi 
VE/DRoDZ/M

miau smunka, kaip žmogus. Jis remiasi svetimaisiais, atė- 
jūnais, jis niekina savo tautą, ir todėl yra neteisingas. O 
tai mums laimės nesuteiks.1, 1

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

Treeią bylą sudaryti buvo 
liūs, prižadėti jiems lengvatų 
mano sūnų - vieni niekai.

Taip ir prabėgo mano sūnui 
dymų, kalėjimų, etapų, lagerių ir priežiūrų metų... Grį
žus - vėl priežiūra. Tai buvo jau ne priežiūra, o apgul- 
ties stovis. Vėl buvo daryta krata, vėl nieko nerasta.

Sūnus, jausdamas, kad jį greit suims, per Suomijos 
tundras pabėgo į Vakarus. ' Tada jį paskelbė "Tėvynės 
išdaviku". Lietuvos jis neišdavė, nes tai yra tikra jo tė
vynė ir jis ją myli.

Ir vėl prasidėjo puolimas,; - juk iš KGB rankų išsprūdo 
grobis, taip sumaniai apnarpliotas, kaip musė voratinklyje. 
TIESA išspausdino straipsnį, iliustruotą didelio raktų ry
šulio nuotrauka (jų nei namuose, nei suimant, nerado), 
įdomu, iš kur TIESA paėmė tiek daug raktų? Panašių 
straipsnių buvo ir daugiau. Vėlgi nusipelnęs žurnalistas 
Jonas Lukoševičius ir veikalėlį parašė, per radiją jį per
skaitė. Norisi paklausti, kodėl nusipelnęs žurnalistas Jo - 
nas Lukoševičius terliojasi tokiais menkaverčiais žmonė
mis, kaip mano sūnus? Nejaugi jis neranda stambesnės 
žuvelės? Argi kitaip galvojantiems pasigailėjimo nėra, 
juos reikia niekinti ir koneveikti?11

Ona Šakalienė, pensininkė.

lengva. Parinkti nusikaltė- 
ir prikalbėti liudyti prieš

15 suėmimų, kratų, tar-

P

Kaip tu galėjai sugrįžti namo? Aš juk dar vis kal
buosi su tavim tavo ištaigoje.’* 

national enquirer

TARLĖS IR PRIEŽODŽIAIA

Baltos duonos tinginys nevalgo. 1928, Alytus.
Baltos rankos - juoda duona. 1930, Joniškėlis.
Darbštus duoną gamina, tinginys badą augina. 

1928, Alytus.
Šeimininkę iš duonos pažinsi. 1957, Kamajai.

Alkanam ir duona skani. 1928, Pasvalys.

Dešinėje:

Pagėgių geležinkelio stotis.
Toliau - buv. Kristijono 
Donelaičio Gimnazija. Čia 
mokėsi mūsų poetai: Hen
rikas Nagys, Algimantas 
Mackus, Leonas Švedas,

Aldona Nasvytytė ir rašy
tojas Juozas Toliušis. Da
bar čia mokykla ir bendra
butis našlaičiams ir vai
kams, kuriais tėvai mažai 
rūpinasi.
/Nuotraukos darytos 1988 
m./.

PASIKLAUSYKIME ATVIRO MOTINU BALSO
/ tęsinys /

‘•1969 m. sūnų vėl suėmė. KGB kalėjime prasėdėjo 
daugiau nei pusantrų metų. Maskva vis pratęsdavo tardy
mo laiką. Norėjo primesti kažkokią Latvijoj įvykdytą 
žmogžudystę, net buvo atvažiavęs Latvijos KGB pareigū
nas. Nepasisekus su žmogžudyste, pradėjo regzti vagystę. 
Man einant į KGB tardymą, informacijoje sėdintis tarnau
tojas paklausė: "Už ką dabar sūnus sėdi?" Atsakiau: "Ma
no sūnus dabar vagis". Tasai nusijuokė ir pasakė: "Čia 
vagys nesėdi". Tardytojo kabinete sėdėjo KGB įgaliotinis 
medicinos reikalams. Man dar nespėjus atsisėsti, jis suri
ko: "Čevo baltajiš jazykom, čto tvoj syn ne vor?!" Apstul
busi paklausiau: "Ar jūsų kalboje kito žodžio nėra, tiktai 
Tu?" Tardytojas pradėjo aiškinti, kad aš nesupratusi. 
Daugiau "įgaliotinis medicinos reikalams" manęs nieko 
neklausinėjo. .

Nešdavau kaliniui maisto, stengiausi pirkti gerą dešrą 
Per teismą sužinojau, kad jis ne viską gauna. Maistą 
priiminėdavo tai juodbrūvis vyriškis smailia nosimi, tai 
.... (pavardės neatsimenu). Priėmėjas vyriškis manęs pa
klausė: "Suchuju kolbasu ne dostali?" Atseit "suchaja" 
geriau.

Tuo metu nužudė mano motiną. Žudikai išvežė lavoną 
į Baltarusiją ir įkišo į dumblo duobę. Nesurado 40 dienų. 
Prokuroras ypatingoms byloms Bakučionis sūnų klausinėjo, 
ar aš negalėjusi nužudyti savo motinos. Pasipiktinęs sūnus 
su juo nekalbėjo. Prokuratūroj tardytojas Dėdina tyčiojo
si: kada aš jį supažindinsiu su klebonu ir zakristijonu? 
Negana to, Baltarusijos tardytojas kalbėjo apie panašų 
atvejį Minske. Buvo nužudyta kasininkė, ir jos vyras 
labai piktinosi, kad nesuranda žudikų. Paaiškėjo, kad pats 
buvo nužudęs. Tardytojas dar man pagrasino, kad prisi- 
statyčiau į miliciją tardymui pratęsti. Taip ir liko nieko 
neišaiškinta.

Vėl sūnaus teismas. Dabar Aukščiausiajame teisme. 
Kaltintojas - prokuroras ypatingoms byloms Bakučionis. 
Nežinau kuo ir kaltino. Kiek mano namuose buvo kratų,
- o jų buvo nemažai, - visada kratė būrys saugumo vyrų. 
Svetimų daiktų niekad neieškojo (nes žinojo, kad jų nėra), 
tiktai knygų, atsišaukimų, rašomųjų mašinėlių, ginklų. 
Koks tad vagis turėjo būti, kad tokie atsakingi darbuoto
jai vedė bylą?! Ne be reikalo Rabindranat Tagore savo 
veikale "Goras" yra pasakojęs: kartą, kai jis dar tebedir
bo teisme, apygardos teisėjas anglas paklausė jį: "Babu, 
kodėl tu išteisini tiek žmonių?" - Yra priežastis, Sahibe,
- atsakė giminaitis. - Tie, kuriuos teisi tu, tau yra šunys, 
o aš teisiu savo brolius". Taip, buvo anais laikais žmonių, 
kurie drįsdavo sakyti tokius žodžius, netrūko ir tokių 
anglų teisėjų, kurie klausėsi. Bet kuo arčiau prie mūsų 
dienų, tuo stipriau veržė žmonių kaklus liokajiška kilpa, 
ir dabartinis teisėjas bengalas žiūri į savo tautą, kaip į 
šunis. Ir jis nesupranta, kad kuo aukščiau jis kyla, tuo že-

PAGĖGIUOSE APSILANKIUS 
"Daugelis Lietuvos mies

tų praeito karo metu labai 
nukentėjo, bet Pagėgiai 
išliko savo provinciškoje 
idilijoję, nepalieki...

Kažkada sudegė katali
kų bažnyčia. Griuvėsius 
nuvertė iš Tilžės atvežti 
rusai. Bažnyčios bokštas 
išliko, ir dabar gaisrininkai 
naudoja jį kaip stebėjimo 
punktų. Beržynėlis šalia 
buv. Kristijono Donelaičio 
Gimnazijos - gražiai išbu
jojęs, atitvertas tvora 
-parkas.

Buvusios 
sporto salės
/1939 m./ buvo permode- 
liuotas - kambariams. Nau
jas sporto salės pastatas

gimnazijos 
priestatas

geležinkelio

"LIETŪKIO"

- pušynėlio pakrašty, šalia 
buvusios gimnazijos.

Siaurojo 
jau nebėra, 
g Buvusieji

.rūmai permodeliuoti. Pra
džioje čia buvo komparti
jos skyriaus buveine, o 
dabar čia - poliklinika. 
Yra Pagėgiuose ir maža 
ligoninė, ir dveji gimdymo 
namai.

Gimnazija dabar veikia 
buvusiose vokiečių gimna
zijos patalpose.

Senas kino namas ir 
namai šalia jo - nugriauti; 
pastatyti nauji. Dabar kiną, 
"įkūrė" buvusioje evangeli
kų liuteronų bažnyčioje. 
Pagėgiuose evangelikų liu- . 
teronų bažnyčios nėra:

tikintieji meldžiasi Prieku
lėje, Naumiestyje, Šilutėje. 
Katalikai - Pagėgių kapinių 
koplyčioje...

Buvęs prekybininko Fin- 
kelšteino namas, kuriame 
kadaise savo kabinetą tu
rėjo ir gydytojas Srolovi- 
čius /kampas Geležinkelio 
gatvės ir gatvelės, einan
čios tiesiog link gimnazijos/ 
- permodeliuotas. Ten da
bar pradžios mokykla.

Ta gatvelė iš plento, 
vedanti į geležinkelio stotį, 
vadinama Birutės gatve.

Turgavietė - ten, kur 
ir buvus. Turgai vyksta 
sekmadieniais, kaip ir visur 
dabar Lietuvoje.

Miesto biblioteka 
Birutės gatvėje.

Miestelio gyventojų 
skaičius dabar didesnis, 
nes naujų namų nemažai 
pristatyta tarp geležinkelio 
ir plento /vedančio. į Klai
pėda/, ties kareivinėmis.pėdų/, ties

Pavasarį ištvinęs Nemu
nas vis dar užlieja lygumas 
nuo Tilžės iki pat Pagėgių 
pušyno pakraščio. Todėl 
ir pievos ten vasarą vis 
taip pat vešlios, kaip ka
daise, o per jas vėl tuF- 
būt jaunų kojų išmintas 
takelis veda prie Užlenkio,
- senosios Nemuno vagos 
daubų, kurios čia vasarą 
atrodo lyg gražus ežeras
- taip, kaip ir prieš 50
metų...” V.

/ iš laiško /

',‘.1

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

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

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

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

8 vai. vakare.

ARBA SKAMBINK MUMS:

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

1989,11.23

Employers, take up the challenge! Create a job for a student 
this summer. The Government of Canada, in co-operation with 

the provinces and territories, has funding available to help 
eligible employers.

Call your local Canada Employment Centre today!
Deadline for applications is March 10, 1989 or in Manitoba, 

March 17, 1989.
Gouvemement du Canada 
Ministre d’Ėtat a la Jeunesse 
Jean J. Charest

■ Government of Canada
■ B Minister of State for Youth

Jean J. Charest Canada
LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA 

RADIO 1410 MONTREAL 

KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ NUO 11:30- 12 vai. nakties 
Programos vedėjas : LIUDAS STANKEVIČIUS 

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

1989 metų EKSKURSIJOS ( LIETUVĄ 
iš Montrealio,

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

Sudarau iškvietimo dokumentus viešnagei Į Kanada bei Lietuvą.

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis
į: L. Stankevičių, 1053 Cr. Albane!, 

Duvernay, Laval, Que. Canada. H7G 4K7.
Tel.: (514M69-8834.

5 p si.



Stepas Varanka
SIMPOZIUMAS, LIEČIĄS 
LIETUVĄ

Naujieji, 1989 -tieji 
metai Kanadoje, ypač di
džiausioje kolonijoje Toron
te, pradėti su gausybe 
renginių- paskaitų ir įvairių 
pobūvių.

VASARIO mėn. 5 d.,
sekmadienį 2:30 val.p.p. 
Toronto LIETUVIŲ Namuo
se buvo surengtas įdomus 
daugteminis SIMPOZIUMAS, 
liečiąs Lietuvą: "Persitvar
kymas Sovietų Sąjungoje, 
Lietuva ir išeivija". Į sim
poziumą atsilankė apie 
500 tautiečių. Paskaitas- 
pranešimus skaitė: dr. Val
das Samonis - "Pabaltijo 
ekonominio persitvarkymo 
galimybės ir problemos", 
dr.prof. Sara Ginaitė 
"Politinis-ekonominis Pabal
tijo persitvarkymo aspek
tas", dr.prof. Romas Vašto- 
kas - "Tarptautinė politika 
ir Lietuvos persitvarkymas" 
ir svečias iš Lietuvos, Sąjū
džio atstovas kun. vikaras 
Gintautas Kabašinskas 
Lietuvos religinė ir kultū
rinė padėtis persitvarkymo 
eigoje". Simpoziumo mode- 
ratorė, adv. Joana Ku raitė 
Lasienė.

Simpoziumo atidarymo 
įvadą tarė Toronto Lietu
vių Namų Kultūrinės Ko
misijos pirm. Vytas Kulnys. 
Su paskaitininkais publiką 
puikiai supažindino dr. 
Genovaitė Bijūnienė.

Simpoziumą rengė KLB 
Toronto Apylinkės Valdyba 
ir Lietuvių Namų Kultūrinė 
Komisija.
Įvadinis Žod i s
Čia suglaustai patiekiu 
LN Kultūrinės K-jos pirm. 
Vyt.KuInio įvadines mintis:

Lietuvai pate
kus rusų - komunistų ver- 
gijon, joje vyko pasiprieši
nimas prieš prievarta įve
damą komunistinę sistemą. 
Trėmimai, partizaninis 
pasipriešinimas, kalėjimai, 
kolektyvizacija ir Žudymai 
sunaikino virš į milijono 
Lietuvos gyventojų.

Po Stalino mirties 1953 
m., sekė režimo šioks toks 
sušvelnėjimas. Nedideliam 
skaičiui asmenų buvo leista 
išemigruoti.

Iš Vakarų valstybių 
rusai-komunistai pirko grū
dus, mašinas ir įvairius 
instrumentus, kurių nesuge
bėjo pasigaminti. Sovietų 
Sąjunga JAV-bėms yra 
dar vis skolinga 11 bilijonu 
dolerių.

M.Gorbačiov'ui 1985 
m. tapus komunistų parti

jos gen.sekretoriumi, pra
dėta gerinti tarptautiniai 
politiniai santykiai,ta pačia 
proga ieškant kelių, kaip 
išbristi iš ekonominės kraš
to katastrofos.

M.Gorbačiov'as, siekia 
to, darydamas vienur kitur 
nuolaidas, duodamas dalinio 
nusiginklavimo pažadą, 
atitraukdamas okupacinę 
kariuomenę iš Afganistano 
ir pažadėdamas sumažinti 
savo kariuomenę Rytų Eu
ropoje.

Ekonominis Sovietų 
Sąjungos pajėgumas nesie
kia nė 50% JAV pajėgumo. 
Kanada išleidžia gynybos 
reikalams 2% krašto bruto 
pajamų, JAV 6%, o Sovietų 
Sąjunga oficialiai 15%. 
Vakarų ekspertai toje sri
tyje sako, kad Sovietų 
Sąjunga ginklavimosi reika
lams išleidžia virš 30% 
krašto bruto pajamų.

Sovietų žurnalas "Novyj 
Mir" rašo, kad "Perestroika 
ir Glasnost" - tai tinka
miausias raktas į amerikie
čių širdį". Jei amerikiečių 
širdis ką nors pamilsta, 
tai savaime atsidaro ir 
jų piniginė.

Naivus Vakarų pa
saulis galvoja, kad po per
mainų rusas bus patenkin
tas pagerėjusiu gyvenimu. 
Sėdės prie japoniško tele
vizijos aparato, žiūrės pran
cūziškas filmas, vaišinsis 
amerikietišku coca-cola 
ir nebesvajos apie komunis
tinę pasaulio hegemoniją.

Anglija, kuri tik dėka 
JAV militarinės ir ekono
minės pagalbos išvengė 
nacių Vokietijos okupacijos, 
per žmonių apklausinėjimą 
pasisakė, kad M. Gorba- 
čiov'as daugiau siekia tai
kos, negu R. Reagan'as. 
Už Gorbačiov'ą pasisakė 
80%, o už Reagan'ą tik 
20%.

Stalino režimo laikais 
iškilęs Gromyko, 1985 m. 
oficialiai nominavo M.Gor- 
bačiov'ą į Sovietų Sąjungos 
komunistų partijos genera
linio sekretoriaus vietą, 
pasakęs: "Gorbačiov'as
sugeba žavingai ir malo
niai šypsotis, tačiau jis 
turi geležinius dantis".

Ar Persitvarkymo 
ir Atvirumo politika, smerk
dama stalinizmo režimo 
valdymo metodus,pasmerks 
ir Stalino laikais įvykdytą 
Pabaltijo valstybių okupa
ciją? Vargu, ar tai įvyks. 
Ar Sovietų Sąjungoje, tiks
liau, rusų tautoje įmanoma 
įgyvendinti demokratiją? 
Tie klausimai yra labai 
įdomūs, mes turime į juos 
atkreipti ypatingą dėmesį.

JAV senato komitetas 
yra suskaičiavęs, kad ko-

SIMPOZIUMO PASKAITININKAI TORONTE, 1989.11.25 d. IŠ kairės: dr. Valdas SAMONIS, dr. prof. Sara GINAITĖ, dr. prof. Romas VAŠTOKAS
ir svečias iš Lietuvos, Sąjūdžio narys kun. Gintautas KABAŠINSKAS.

munistai yra sulaužę virš 
200 sutarčių.

Naujoji M.Gorbačiov'o 
politika palietė daugiau 
Pabaltijo kraštus, negu

metu dirba kaipo savaran
kiškas tyrinėtojas, konsul
tantas ir mokslinis bendra
darbis lyginamosios ir tarp
tautinės ekonomikos srityje.

tiff_ -Ųj - - - LIETUVIU KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA: 
gy4% už 90 dienų term, indėl. 
9% % už 6 mėn. term, indėlius 
9/2 % už 1 m. term, indėlius 
9'4 % už 2 m. term, indėlius 
9,' į % už 3 m. term, indėlius 
9% % už 1 m. GIC mėn. palūkanas 

10% % už 1 m. GIC invest, pažym. 
10% % už 2 m. GIC invest, pažym. 
10%% už 3 m. GIC invest, pažym. 
8% % už pensijų planą (variable rate) 

10%% už 1 m. term, pensijų planą 
10%% už 2 m. term, pensijų planą 
10%% už 3 m. term, pensijų planą 
8% % už pensijų fondą - RRIF (v. r.) 

8%% už namų planą OHOSP
8 % už taupymo sąsk.
9 % kasd. pal. sąsk. virš 10.000 

6!4%už kasd. pal. čekių sąsk.

R už asmenines
S paskolas nuo........  12%
B už nekilnojamo turto
S paskolas (mortgages):
g su nekeičiamu nuošimčiu
S 1 motų..................... l2%
S 2 metų..................... 12%
g 3 metų..................... 12%
g (fixed rate)___________ __
§ su keičiamu nuošimčiu 

S 1,2 ar 3 metų ........ 11%
« (variable rate)

(var. rate)

AKTYVAI VIRŠ 70 MILIJONŲ DOLERIŲ

Asmenines paskolas duodame iki $05,000 Ir mortgtčlu* Iki 75% įkai
noto tu r to Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos Hd 
$ <5,ouo Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
gines perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los (Line of Credit) ir antrieji mortglčlal._____

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 8 v. vakaro; šeštadieniais - nuo 9 v. ryto Iki 1 v. 
po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Stroat West, 
Toronto. Ontario MSP 1A6 Telefonas: (416) 532-1149

6 psl.

kitas Sovietų Sąjungos res
publikas. Kokios bus galu
tinės Persitvarkymo ir 
Atvirumo Gorbačiov'o poli
tikos pasekmės, šiandieną 
tikriausiai ir pats tos poli
tikos autorius nenumato. 
Reikia džiaugtis vykstančio
mis permainomis, kurios 
atgaivino okupanto sunkiai
prispaustą

Dr. Samonio nuomone, 
Lietuvos respublikai pereiti 
iš dabartinės centralizuotos 
komandinės ekonominės 
padėties į savarankišką 
ekonominę padėtį ir prieiti 
prie Danijos, Švedijos bei 
kitų Europos kraštų lygio, 
užtruktų apie 25-30 metų.

Dabartinėj Sovietų Są-
lietuvių tautą, jungos ekonomikos sistemo-

Ją šiandien gaivina Lietu
vos trispalvė, himnas, lie
tuvių kalba ir atgauta Vil
niaus Katedra.

Tą pradinį džiaugsmą 
užtemdo įsisteigusi neaiški 
grupė - "organizacija", 
pasivadinusi "Vienybe-Je- 
denstvo- Jednosc". Joje 
yra susitelkę lenkai, rusai 
stalinistai, enkavedistai, 
stribai ir Lietuvos priešai, 
kurie Lietuvai niekada 
gero nelinkėjo.

Pabaigoje Vyt.Kulnys 
pareiškė, kad šio simpoziu
mo tikslas yra panagrinėti 
Persitvarkymo reikšmę 
ir bandyti rasti kelius afj-, 

2(gįąųti .Lietuvai laisvę i«L 
nepriklausomybę.

Paskaitininkai ir 
jų Temų Santraukos

Dr.V.Samonis yra gimęs 
Lenkijoje 1950 metais. 
Baigė lietuvių gimnaziją 
Punske. Studijavo ekonomi
jos mokslus Gdansko ir 
Varšuvos universitetuose. 1 
Daktaro laipsnį įsigijo 1982 • 
m. Dirbo Tarptautinės Eko
nomikos Institute Varšuvoje.

1985 m.Indianos Univer
sitete kaip Fulbright stipen
dininkas, baigęs studijas, 
įsigijo diplomuoto konsul
tanto diplomą. Yra skaitęs
paskaitas Lenkijoje, Italijo
je, JAV ir Kanadoje. Šiuo

je centro planavimas nesu
vokia kitų respublikų gyven
tojų kasdieninio gyvenimo 
poreikių pareikalavimo. 
Jų planavimas neatitinka 
realaus gyvenimo. Būti
niausių vartojimo prekių 
stoka patvirtina centraliz
mo bankrotą. Gyvenimas 
rodo, kad centras rūpinasi 
tik, kad jo planas būtų 
įvykdytas 100%, o gal ir 
daugiau, tik popieriuje.

Tūkstančius darbininkų 
ir žemdirbių vargina ir 
alina sunkus fizinis darbas. 
Blogos apsaugos ir sanita
rinės sąlygos, trumpina 
darbininkų gyvenimą ma
žiausiai 10-čia metų.

įf. Dabar, M.Gorbačįoy/ųi 
paskelbus "Persitvarkymą 
ir Atvirumą, Lietuvoje 
vyksta persitvarkymas ir 

t atgimimas. Atsirado ir 
prielaida siekti ekonominio 
savarankiškumo.

Pagrindiniu varikliu 
turėtų tapti kasdieninių 
poreikių bei reikmenų gy
ventojams tenkinimas. La
bai svarbu būtų įvesti pra
gyvenimo minimumo indek
są. Aprūpinti gyventojus 
butais.

Iš dabartinės ekonomi
nės sistemos pereiti į sa
varankišką, galimybės yra. 
Jos yra sunkios ir sudėtin-

1918 ir.., kad iš pagrindų 
sugebėjo sutvarkyti ir savo 
ekonominę sistemą, kuri 
nebuvo blogesnė už Danijos 
ir Švedijos. Lietuvos litas 
buvo tvirta tarptautinė 
valiuta. Šiandieną Lietuvai 
pereiti į suverenią ekono
miją būtų daug lengviau, 
negu kaip buvo pradžioje 
jos nepriklausomybės. Da
bar Lietuvoje yra savų 
gerų mokslininkų, kurie 
sugebėtų atvesti Lietuvą 
prie ekonominio gerbūvio. 
Savaime suprantama, ir 
išeivijos ekonomistai prie 
to prisidėtų. / bus daugiau /

• RATILIO Ansamblis iš 
Vilniaus numato atvykti 
į Š.Ameriką koncertuoti. 
Tikimasi, kad balandžio 
mėn. 18-19 d.d./antradienį 
ir trečiadienį/RATILlO at
vyks koncertams į Toron
tą. Laukiama apie 30 an
samblio narių.

Smulkesnės žinios bus 
paskelbtos vėliau.

Šis ansamblis yra pasižy
mėjęs sayo originalumu. 
Ruoškimės nuoširdžiai juos 
priimti.
• ANAPILIO Parapijoje 
1988 m. buvo pakrikštyti

»32 kūdikiai. Susituokė 8
poros. Palaidoti 34.'
• PRISIKĖLIMO PARAPI
JOJE rekolekcijas sėkmin
gai pravedė kunigai iš Lie
tuvos: G. Kabašinskas ir
R.Ramašauskas.

Nuotraukos St. Dabkaus

Lietuvių Namų 
Žinios

• Sekmadienio popietėje 
dalyvavo 300 žmonių. Sve
čių knygoje pasirašė V.Bruo 
žytė,"Svajonės Aidų" sol. 
iš Australijos, 1 iš Kauno,
2 iš Vilniaus, ir iš London, 
Ont. D.K.F. ir L. Kačins
kai.
• LN Vyrų Būrelio meti
niame susirinkime vasario 
mėn. 12 d. dalyvavo 27 
nariai. Būrelio p-kas V.Dre- 
šeris pakvietė į prezidiumą 
J.V.Šimkų_____ pirmininkauti
ir T.Stanulį sekretoriauti.

Nariai išklausė pirmi
ninko, vicepirmininko, iždi
ninko, ūkvedžio ir revizijos 
komisijos pranešimų. Buvo 
nutarta laikytis metai po 
metų nusistovėjusio rengi
nių tvarkaraščio. ■

Išrinkta nauja valdyba
3 metams: V.Drešeris, B. 
Laučys, Z.Rėvas ir A.Su- 
kauskas; 2 metams: A.Kai- 
rys, H.Chvedukaš, P.Genys; 
vieniems metanfš: V.Kaz- 
lauskas, V.Kulnysį A.Genys 
Kandidatas - A.Padolskis.
• Lietuvių Slaugos Na
mams aukojo: po $100,- 
J.Vaškela, K.B.f epaičiai. 
Iš viso statybos.(fonde yfa 
$109,431.64. Aukos priima
mos PARAMOJE sąsk.nr. 
8711, PRISIKĖLIMO PARA 
P1JOS KOOPERATYVE 
sąsk. nr. 155331.17 ir TAL
KOJE sąsk.nr.4259.

gos. Lietuva įrodė, atsta
čiusi savo nepriklausomybę

Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ontario M6HTA8 
Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414■Ą

MOKA UŽ:
90-179 d. term. ind. ... 

180-185 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, RRIF ir OHOSP
RRSPirRRlF-1 m.term. ind. 10J/4% 
RRSPirRRIF-2m.term. ind. 103/4% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 103/4% 
Specialią taup. s-tą .............. 8 %
Taupomąją sąskaitą ............8 %
Kasd. pal. taupymo sąsk ... 9 % 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki ... 53/4%

■ 9'/4% 
. 9'/4% 
. 91/2% 
. 91/2% 
. 91/2% 
10%4% 
1O’/4% 
1O’/4% 

. 93/4% 
, 83/4%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo .............. 12 %
Sutarties paskolas 

nuo .............. 12 %
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 111/2%
2 metų .................. 113/4%
3 metų .............. 12 %
Su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ir 3 metų ...... 1 o3/4%

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

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 Ir morglčlus iki 75% įkai
noto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money orders) 
ir kelionių čekius (traveler's cheques). Neimame mokesčio už išra
šytus čekius bei apmokamas (vairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 40 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ I.

Iki šiol šis Fondas išleido per 350,01)0 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. 1573 Bloor St.

West, Toronto, Ont. M6P 1A6
Šio Fondo šūkis: KAPITALAS LIETUVAI, 

PALŪKANOS - LIETUVYBEI IŠEIVIJOJE!

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.

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I

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

•GYVY8ĖS * KOMERCINĖ ♦

DRAUDA-INSURANCE
WALTER DAUGINIS, Insurance Broker Ltd.

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

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

ATEIK į LIETUVIŲ A.A. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS 'SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME-KIEKVIENĄ 
PENKTADIENI IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE.
(Skersai gatves nuo pensininkų rūmų, 1610
Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7t)0 vai. v.

SKAMBINKITE Tel.: 487-5591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

A.Su


f Hamilton
KAUNO PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS VIKARAS 
MŪSŲ PADANGĖJE

Sekmadienį, sausio mėn.
22 d.į Hamiltono Jaunimo, 
Centro salę buvo atvykęs 
kun. Gintautas Kaba- 
š i n s k a s, Kauno Prisi
kėlimo Parapijos vikaras. 
Jis yra taip pat ir Persi
tvarkymo Sąjūdžio narys 
ir dalyvavo Sąjūdžio steigia 
majame suvažiavime.

Pagal Hamiltono Lietu- 
vią Bendruomenės Valdybos 
pranešimą, turėjo atvykti 
dar ir ■ kun.Romualdas Ra- 
mašauskas, Šančių parapi
jos Kaune vikaras, tačiau 
dėl laiko stokos, negalėjo 
atvykti. Todėl pranešimą 
apie Kauno Prisikėlimo 
Parapijos istoriją ir švento- 

‘vės atstatymo planus darė 
tik kun. G. Kabašinskas. 
Jis į salę atvyko keliolika 
minučią po 3 vai. ir rado 
jau beveik pilnutėlę salę 
tautiečių. Tačiau ir jam 
darant pranešimą, tautie
čiai vis dar rinkosi salėn 
ir gavo vietos nors prie 
sienos prisiglaudę klausytis 
pranešimo. Tai gal vienin
telis kartas, tiek daug 
žmonių sutraukęs salėn.

Daugelis tautiečių žino, 
kad Prisikėlimo Parapijos 
bažnyčia buvo pradėta 
statyti Nepriklausomos 
Lietuvos laikais kaip tau
tos laisvės paminklas /Lie
tuvių Enciklopedija mini 
1933 m./.

Dabar tas darbas bus 
tęsiamas naujai atgimusios 
tautos. Svečias kunigas 
sako, kad apie šventovės 
atstatymo planus buvo 
kalbama dar prieš oficialų 
Sąjūdžio įsikūrimą. Tuo 
metu jis dar du metu tar
navęs rusų kariuomenės 
dalinyje ir 5 metus lankęs 
kunigų seminariją. Esamuo

ju laiku į kunigų seminariją 
gali įstoti visi, kas tik 
nori. Prisikėlimo Parapijos 
bažnyčią pasiėmus krašto 
valdovams, į ją buvo gabe
nama plytų ir darbininkai 
jas turėjo sudėti arti sie
nos visai negalvojant apie 
kokią nors sienų apsaugą. 
Tačiau, kraunant tas plytas 
vienas lietuvis architektas 
ir inžinierius davė nurody
mus, kaip reikia jas sukrau
ti. Darbininkai jiems paklu
so ir plytas jungė su gau
nama medžiaga, kad plytos 
negalėtų pajudėti ir tuo 
pačiu negalėtų sugadinti 
bažnyčios sienų. Nurody
mai buvo teisingi, nes kada 
Prisikėlimo Parapijos baž
nyčia buvo grąžinta vėl 
lietuvių nuosavybėn ir pri
krautos pagal sieną plytos 
pradėtos nuiminėti, aiškiai 
buvo matyti, kad bažnyčios 
sienos išliko sveikos, nesu
žalotos nei karo veiksmų, 
nei laiko. Dėkingumas pri
klauso darbo vadovui, inži
nieriui.

Kun.G. Kabašinskui bai
gus pranešimą, jam buvo 
Apylinkės Bendruomenės 
pirmininkės A. K r i - 
vinskaitės įteikta 
dovana - finansinis aukų 
vokelis.

Po to buvo rodoma 
vaizdajuostė apie vykstantį, 
atstatymą, iš Kalėdų mišių. 
Vilniaus Sv.Teresės švento
vėje. Vaizdajuostėje keliuo
se epizoduose atpažinome 
ir paskaitininką kun. G.Ka- 
bašinską. Kalėdinėse mišio
se neblogai matėsi buvę 
jose maldininkai bei kuni
gai, girdėjosi ir vargonų 
bei giedotojų balsai. Viskas 
prabėgo greitai.

Malonu, kad Apylinkės 
Bendruomenės Valdyba 
sudarė sąlygas sukviesti 
salėn savo tautiečius ir 
pasiklausyti gyvus žodžius 
iš darbuotojų Lietuvoje 
apie atliekamus jų darbus 
tautos labui. Z.Pulianauskas

Vieninteli* lietuvių bankelis Kanadoje
- įsikurt* nuosavu*** namuos* —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
TALKA”

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 544-7125

AKTYVAI PER 29 MILIJONUS DOLERIŲ.
MOKAME UŽ:

kasd. Čekių sųsk. iki 7%
. ................................... - 7%
k**d.p*Ltaupymo s-tą.. 6.5% 
90 dienų indėlius............ 9.5%
1 m. term. Indėliu*..... 10.75%
1 m. term. Ind.mėn.pal. 10.25% 
3m.term, indėlius ...... 1 l%
RR8P ir RRIF (pensijos) 8.5% 
RRSPIrRRIFI m  10 .75% 
RRSPInd. 3 m............... 11%

IMAME UŽ:
asmenines paskola*.... 14% 
neklln. turto pask. 1 m. 12.25% 
nekiln. turto pask. 3 m. 13% 
Nemokamas čekių Ir 
sąskaitų apmokėjimo 
patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį Iki $2.000. 
Ir asmeninių paskolų 
drauda Iki $26.000.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais*- 
*M> 1* vai. r. iki S vai. p.p.; trečiadieniais- nuo 10 vai. r. iki 1 v. P.*.; 
penktadieniais — nuo 10 vai. r. iki 7 vai. v.; šeštadieniais — nuo 9 val.r 
IM 11 vai. r. Liepos —rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.

valyki*
BATŲ TAISYMAS 
DRABUŽIŲ FERSIUVIMAS 
ADYMAS AUDIMU 
MARŠKINIU SKALBIMAS 
UŽUOLAIDŲ VALYMAS 
SAUGOJIMAS (STORAGE/ 
zomSas

4B5-0Qe AVENUE. UMb

1’89. ||. 23

Prisikėlimo bažnyčios Kaune projektas, paruoštas inž. 
arch. Karolio Reisono nepriklausomybės metais.

Kauno miesto savivaldybė Nepriklausomybės laiko
tarpyje buvo padovanojusi brangų žemes sklypą, esantį 
Žemaičių ir Aušros gatvių kampe pastatyti Prisikėlimo 
bažnyčiai. Projektą parėmė ar pažadėjo paremti Lietu
vos vyriausybė, įvairios institucijos ir privatūs asmenys.

1934 m. birželio mėn. 28 d. Lietuvos Eucharisti
nio Kongreso metu, labai iškilmingomis apeigomis buvo 
pašventintas Prisikėlimo bažnyčios pastato kertinis ak
muo, pargabentas iš Alyvų kalno, Jeruzalėje ir jau pil
nai išmūryti bažnyčios pamatai. Iškilmėse dalyvavo Kau
no arkivyskupas J. Skvireckas, atlikęs šventinimo apei
gas, Respublikos prezidentas Antanas Smetona, vyriausy
bės nariai, vyskupai ir didžiulė žmonių minia. Buvo suda
ryti atitinkami dokumentai, kuriuos pasirašė nepriklauso
mos Lietuvos valstybės prezidentas, arkivyskupas, aukš
tieji pareigūnai.

A. K e b 1 y s
VĖLEI KELIONĖS LAZDA RANKOJE ...

Užėjus žiemužės vėjams^ ir sniegui, pradeda degti 
pėdos, kaip tam "amžinam žydui", ir norisi skristį ten, 
kur saulė karštesnė ir prinokę apelsinai lenkia šakas.

Šį kartą buvau pakviestas buvusių bostoniškių, Ievos 
ir Stasio Urbono, į jų ką tik įsigytus namus ant jūros 
įlankos, praleisti keletą savaičių. Jų vila randasi St. Pe
tersburg Beach, Boca Ciege saloje.

Skridau per Boston' ą "Delta" lėktuvu. Atskridus Tam
pon, jiedu mane pasitiko, o Stasys, kaip paprastai, neprar- 
leido progos įrašyti į vaizdajuostę.

Susirinkęs kelionės krepšius ir susikrovęs į jų talpią ir 
'patogią4 mašiną, pasileidžiami jų namų link per tuos 
ilguosius tiltus, saulei sveikinant ir šildant. Yra kur akis 
paganyti, kai prasideda nameliai palmėmis, įvairiais mede
liais, vaismedžiais bei gėlynais papuošti. Daugiausia viena
aukščiai ir vienos šeimos namai. Vieni už kitus prašmat
nesni. Besikalbant ir besidalinant įspūdžiais, atvažiuojam 
prie jų dviaukštės vilos.

Priešais namus maža įkalnė ir aikštelė mašinoms 
pasistatyti. Prie namų ir šonuose rubežinės gyvatvorės ir 
skujų krūmokšniai, stovintys lyg bokšteliai remiantys 
aukštąsias palanges. Vijokliniai krūmai ant sienų, pasipuo
šę lyg taurelėmis pilkšvais žiedais. Kai kurios gyvatvorės 
nedrąsiais mažyčiais raudonais žiedeliais puošia aplinką 
ir lyg sako - atkreipk ir į mus dėmesį, sušalėli, ir pasi
džiauk mūsų gražumu! Auga ir kelios karališkos palmiu- 
kės. Jos dar tik žmogaus augumo - ir mažai pavėsio 
teteikia.

V. Bačėnas
KENNEDY TRAVEL BUREAU LTD.

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

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

Mirus Brangiai Motinai 
A t A

TERESEI FREIDANKIENEĘ 

nuoširdžiai užjaučiame Jos dukteris Hildą 
LAPINIENĘ ir Liuciją KUNNAPUU 
su šeimomis -

REGINA ir LINAS URBONAI

Mirus Mylimai Motinai
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TERESEI FREIDANKIENEI, 

Jos dukteris Hildg LAPINIENĘ ir Liuciją 
KUNNAPUU su šeimomis nuoširdžiai 
užjaučiame —

BIRUTĖ ir HENRIKAS,
GINTARAS ir ALDONA NAGIAI

Pastebėjau kieme ir mažą tvenkinuką - baseiną su 
savotiškom žolėm ir auksinėm žuvytėm jame. Šeiminin - 
kas sako, kad jų nemaitina ir kad jos esančios vegetarės, 
mintančios tomis žolėmis.

Visą šių žolynų laistymą atlieka po žeme išvedžioti 
vamzdžiai. Juos pagirdo - atsukę kranus. Ir čia didelis 
patogumas - mažiau darbo.

Pati vila L raidės formos. Pirmajame aukšte virtuvė 
su visais patogumais, valgomasis su didžiuliu langu į 
jūros įlankos pusę, taipogi ir didžiulis salionas su plačiais 
langais jūron ir ugniaviete. Šone virtuvės - skalbykla ir 
už jos - didelis garažas su daugybe įrankių. Čia jau 
paties šeimininko meistravimo karalija.

Šoniniame erdviame kambaryje šeimininko darbo kam
barys. Čia vyriškai pūpso didžiulis bilijardo stalas, šautu
vai, knygos ir turtingas baras. Jis geras šaulys, yra ga — 
vęs daug atžymėjimų.

į antrą aukštą veda platūs laiptai, iškloti giliu kilimu 
taip kaip ir kituose kambariuose. Dedi koją ir paskęsti.

Belipant laiptais, atkreipi dėmesį į gražias ir meniš ■■ 
kas fotografijas, kurias šeimininkas yra padaręs ir įrėmi
nęs. Jis yra ir didelis foto mėgėjas. Ant kitų sienų iška
binta originalių paveikslų, dailininko Rūkštelės, Vasiliū- 
nienės ir kitų.

Užlipus viršun, koridoriai veda į tris miegamuosius su 
langais į visas puses, kur matosi jūros įlanka. Prie šių 
miegamųjų yra atskira vonia. Pirmą kartą teko pastebėti 
savotišką įrengimą lubose. Šviesa, karšto oro purkštuvas 
ir trauktuvas. Patogu: išsimaudžius, toje karštoje srovėje 
gali sušilti ir išsidžiovinti.

Po apžiūrėjimo ir numetus kelionės rūbą, štai šeimi
ninkė p. Ieva kviečia prie vaišių stalo. Čia ištaigingai ir 
įmantriai paruoštas maistas. Ir taip ji per visą buvimo 
laiką mane įvairiais patiekalais vaišino.

Sėdint prie vaišių stalo, matosi gražus reginys. įlanka 
arti 2 klm. ir kitoje jos pusėje matosi vilos daugiabučių 
pastatai. Žiūrint į jūrą, jos bėgančios bangelės nenoromis 
užhipnotizuoja ramybės dvelkimu.

.Šeštadieniais ir sekmadieniais gilioje vagoje už kelių 
šimtų metrų, plaukioja visokie laiveliai, ištaigingos jach
tos ir burlaiviai. Sėdi ir veizi į tą nesibaigntį paradą, 
iš jūros pusės namą saugoja aukšta cementinė siena, 
jeigu užkluptų uraganas, o langų apsaugai yra užleidžia- 
mos stiprios geležinės užuolaidos lauko pusėje.

Naujuosius Metus sutikti važiavome į St. Petersburg© 
Lietuvių Klubą su jų artimais kaimynais p.p. Bebravičiais. 
Vėliau su jais dažniau teko susitikti. Jie taipogi apdova
nojo iš savo sodo, šviežiais vaisiais ir, išvykstant, dar 
kelionėn įdėjo.

Lietuvių Klube 1989 metus sutikti susirinko virš 300 
žmonių. Buvo atlikta trumpa programėlė ir sugiedotas 
Tautos Himnas. O vokiečių orkestras smagiai linksmino 
publiką ir šokėjus.

Čia teko sutikti buvusius montreališkius: Julę ir An
taną Vitkauskus, Jonę Pauliūtę-Staškūnienę, Adą Strijaus- 
kienę, Sofiją Zemlickienę-Vaškienę, D. Barauskienę-Ma- 
žeikienę ir daugelį kitų. Jie visi prašė, kad perduočiau 
sveikinimus montreališkiams, kurie dar juos prisimena.

Naujų Metų dieną, šv. Vardo bažnyčioje vyko pamal
dos. Jas koncelebravo 3 kunigai su jų klebonu Tėv. Vytau
tu Zakaru, OFM. Pamaldų metu kalėdines giesmes giedo
jo mišrus choras, vadovaujamas muz. Armono. Vargonais 
palydėjo muz. A. Mateika.

Po mišių visi skubėjo į Lietuvių Klubą pietums ir 
pasižmonėjimui.

Antri užeigos namai yra ant St. Petersburg Beach 
McDonald restoranas, į kurį seniokai traukia pusryčių 
valgyti ir visokių žinelių išgirsti!

Savaitės bėgyje teko aplankyti p. Adą ir ji mus apdo
vanojo savo sodo vaisiais - davė paragauti savo daryto 
likerio iš kunguat vaisių. Skanus, gardus, stiprus ir ap
gaulingas!. Dar ir išvykstant apdovanojo sodo vaisiais.

7 (Ml.



montrea
• LIETUVOS KARALIAUS 
MINDAUGO Šauliy Kuopos 
nariy susirinkimas šaukia
mas š.m.kovo mėn.5 d., 
12 vai. Aušros Varty Para
pijos salėje.
• "NL” Valdybos posėdis 
vyks vasario mėn. 24 d., 
6 val.v., Redakcijos patal
pose.

P» Šv.KAZIMIERO PARA
PIJOJE kovo mėn. 16,17,18 

L d.d. vyks REKOLEKCIJOS.
Jas praves kun. Jonas Staš- 
kus, atvykęs iš Toronto,. 
Rekolekcijos baigsis VER
BŲ SEKMADIENIO mišio- 
mis ir pobūviu.

• Šv.ELZBIETOS D-JOS 
jubiliejiniai- 70 m. nuo 
įsisteigimo - PIETŪS vyks 
Verbų sekmadienį, kovo 
mėn. 19 d.

• JUOZINIŲ PIETŪS ruošia 
mi kovo mėn. 12 d., sekma
dienį, po 11 vai. pamaldy 
AV Parapijos salėje.

• "NL"‘ SPAUDOS BALIUS 
šiais metais vyks balandžio 
men. 8 d., Aušros Vartų 
Parapijos salėje.

Norintieji prisidėti prie 
loterijos, jau gali laimikius 
atnešti j "NL" Redakciją 
arba perduoti Spaudos Kios
ke J.Šiaučiuliui, arba ki
tiems "NL" darbuotojams.

Dėkojame iš anksto.1
"NL"

VASARIO 16-TOJI 
MONTREALYJE

Šių mėty VASARIO
16-toji Montralyje buvo
minima kiek kitaip, negu
visada. Šeštadienį vasario
18 d. vyko SIMPOZIUMAS, 
pravestas angly kalba. Ja
me, šalia lietuviy - su 
prelegentu dr.prof. Romu 
Vaštoku - dalyvavo latviy, 
esty ir ukrainiečiy prele
gentai bei nemažas būrys 
šiy tauty nariy. Visi prele
gentai kalbėjo kondensuo
tai ir preciziškai, po to 
buvo atsakinėta į klausi
mus. Simpoziumą atidarė 
Montrealio A-kės Valdybos 
p-kas Arūnas Staškevičius, 
supažindindamas svečius 
su šios lietuviškos parapi
jos ir jos patalpy atsiradi
mu, kviesdamas jose jau
kiai jaustis.

Tiek lietuvis prelegen
tas, tiek kiti nurodė De
schenes Komisijos veiklos 
teigiamas ir pageidautinas 
savybes bei galimą ryšį 
su paskutiniaisiais įvykiais 
Pabaltyje.

Kitą dieną, sekmadienį, 
abiejose Montralio lietuviy 
parapijy bažnyčiose vyko 
iškilmingos pamaldos. AV 
Parapijos kleb.kun. J.Ara- 
nauskas laikė pamaldas 
ir pasakė pritaikintą Vasa
rio 16-tajai pamokslą.

Po piety, Polyvalente 
St.Henri Auditorijoje vyko 
minėjimas, dalyvaujant 
su įdomia paskaita prele
gentui dr.prof.Romui Vašto- 
kui,Verduno, LaSalle, MP 
Paul Martin'ui - garbės 
svečiams, - esty, latviy, 
ukrainiečiy atstovams ir 
gausiai publikai.

Koncertinė dalis buvo 
maloniai apipavidalinta 
ir mūšy jaunimo nuošir
džiai atlikta. Plačiau- 
kitame "NL" numeryje. b.

* 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

• Kun. kleb. ST.ŠILEIKA 
vienos dienos rekolekcijas 
praves Ottawoje vasario 
mėn. 26 d.

A.V

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon,

DANTU GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
8606 Centrale, (kamp. 45 A v.) 
Suite 209, LaSalle, Que. 
H8P 1N5. Tel. 364-4658

Dr. Gaitan BkRARD, D.M.B.
Dantų gydytojas — chirurgas 
466 A. boul. dės 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. POPIERAHTS
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

Td.: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.

PARAPIJOS GLOBĖJO

šv. KAZIMIERO

ŠVENTĖ
PARAPIJOS SALEJE, 3426 PARTHENAIS St

SEKMADIENĮ, KOVO MEN. 5 d.
11 vai. r. - iškilmingos pamaldos. *
Po to salėje:
šilti pietūs, lietuviška muzika, baras, loterija.
ĮĖJIMAS - $10.- Choristams vaikams $5.- 
Visi kviečiami dalyvauti ! PARAPIJA

. • * _ 16 d. proga per iškilmingas misiąs garbes sargyboje. Parapijos bažnyčioje Montrealyje s.m. Vasario ib a. h
_ - • _ __ .... I iptuvos Kariu veteranu "Ramoves", “Vilniaus Saulių,vėliavos-iš dešines i kairę: Kureju-Savanorių, Lietuvos ivt. *

. Priekyje — Kanados, Lietuvos ir Quebec’o provin—Rinktinės, LJK .Mindaugo kuopos, KLK Moterų draugijos. rne 
cijos vėliavos.

• Parduodami moteriški 
tautiniai drabužiai. Pilnas 
komplektas, dydis 12-14 
nr. Kreiptis tel: 768-4810

Garbės Sargyba prie Žuvusiems už Lietuvos Laisve paminklinės 
L.K. Mindaugo Saulių^ k—pos vainikas.

A.V. par, bažnyčioje buvo padėtas 
Abi nuotraukos A. Kalvaičio.

PATIKSLINAME:
/ darbą broliai, vyrs i vyrą, 
šarvuoti mokslu įstabiu, 
P aimsme arklą, knygą, lyrą 
Ir eisme Lietuvos keliu.

Maironis.

(Ne V. Kudirka, kaip pereitame 
numeryje per apsirikimo buvo 
atspausdinta- Apg ai lestauj ame:

••NL”
P.S. Jeigu kas norėtų 

dovanoti knygų Lietuvai, 
dar ne per vėlu. Galima

savaitę jas atnešti į 
kleboniją arba pas Seseles.
• KLK MOTERŲ D-jos 
Montrealio Skyrius Užgavė
nių piety proga Montrealy- 
įe paaukojo Montrealio 
Šeštadieninei Mokyklai 
$200. Mokykla nuoširdžiai 
dėkoja.
• Montrealyje darytame 
gyventojų skaičiaus tyrinė
jime rasta, kad 1971-1981 
m. laikotarpyje gyventojų 
sumažėjo 19%.

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

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

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

KAILIŲ SIUVĖJAS

* Didelis pasirinkimas gatavų paltų
I IWw--—* Saugojimas vasaros laiku (Storage)

* Taisau ir remodeliuoju
z ? * Siuvu ir parduodu.

1449 rue St. Alexandre, Telefonai:
Montreal^P^Q? H3A 2G6 844- 7307 ir 288-9646

TONY
PHOTO 
STUDIO

PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL 
M ARI AGE - WEDDINGS

5220 Queen Mary Rd. Suite 8
tony Laurinaitis

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

LITAS MONTREALIO L I f T U V I Ų 
KREDITO UNIJA

1475 De Seve St., Montreal, Que., H4E 2A8
Tel. 766-5827; 766-5830

Skyrius: 3907 A Rosemont Blvd.
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI 

Aktyvas-virš $26,000,000 Rezervas - virš $1,000,000
MOKA UŽ:

CERTIFIKATUS ... 11 % 
TERM. INDĖLIUS:

1 metų......... . ....... 914%
180 d.- 364 d....... 9’/4%
120 d. -179 d. ... 9% 
60d. - 119 d. ..... 8%% 

30 d. - 59 d.......m

Taupymo specialios sask. ...5%% 
Taupymo su gyv, draud........5!4% 
Taupymo kasdienines sask...5 % 
Einanos sąskaitos.............. 4!4%
RRIF - RRSP—term.   .11 % 
RRIF - RRSP-taup............ 6’/2%

IMA UŽ:
Nekiln. turto — nuo 12J/2% Asmenines — nuo 1216%

VĖLYVIAUSIU PROCENTU INFORMACIJA “LITE”

KASOS VALANDOS
1475 De Seve

9.00-3.00
9:00-3.00

3907 Rosemont
10.00-2.00P irmadieni ai s 

Antr., TreČi ad. 
Ketvirtadieni ai a 
Penktadieniais

3.00-7.00
2:00-6:00

12:00 - 8:00 
10:00 - 6:00

I RESTORANAS KOSCHS 
Specialybe - “BROCHETTERIE” -Specialybe

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.

LASALLE 
AUTOMOBILE INC

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

Dodge Chrysler 
Camions Podge Trucks

1050 Lapiene
366-7818

Member

I'*"

SISTEMA

D. N BALTRUKONIS
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

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

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS ™
C. L B.

GAISRAS * AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ * GYVYBĖ

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

FINANCIAL SERVICES 
8. INSURANCE

P ET E R SODO ir JOHN POLCARl
I Profesiniai patarnavimai

H finansų reikalais:

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

Tel: 481-0311

MONTREAL ENTERPRISES Reg'd
DRAUDA VISU 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 PIEČAFHS
1265 LECLAIR, VERDUN. P.O. H4H 2M4 

JONAS & COTE REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TRANS QUEBEC SIDINGS IT
ALIUMINI J AUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS. I
SAVININKAS : John OS KO Wl C Z

3351 Belair St., Montreal, Que., H2A 2A5 J

Teleforms: 721-9496

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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