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Komunistinės Kinijos ži
nių agentūra XINHUA, 
kelias paras delsusi, galų 
gale turėjo paskelbti apie 
Tibete 
mumus. 
didesnio 
pasipriešinimas Kinijos oku
pacijai per paskutiniuosius 
18 mėnesių. Kiniečių poli
cijai pradėjus sklaidyti 
nelegalaus budistų parado 
dalyvius, žmonių minia 
pradėjo daužyti policijos 
automobilių ir okupacinių 
įstaigų langus ir mėtyti į 
policininkus akmenimis. 
Policijai pradėjus šaudyti, 
žuvo bent 11 ir sužeista 
virš šimto asmenų, praneša 
kiniečių žinių agentūra. Iš 
kitų----šaltinių - ateinančios
žinios skelbia daug didesnį 
skaičių žuvusiųjų ir sužeis
tųjų. Keli europiečiai turis
tai, pasiekę Vakarus, tvir
tina, kad kiniečų policiją, 
įklaidydama procesiją, ėmė 
uoj šaudyti 
/ienuolius ir 
<os dalyvius, 
t policiją 
skelbia komunistų 
niečių okupacinė valdžia. 
Šios riaušės buvo didesnes 
už įvykusias 1988 m. kovo 
5 d. ir 1987 m. rugsėjo ir 
lapkričio mėnesiais.

GAZETTE 
vedamajame 
pavadintame

į budistus 
civilius eise- 

Tibetiečiai 
nešaudė, kaip

ki-

THE 
7 d. 
pis.),

s.m.
kovo 
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TIBETANS CAN LOOK TO 
BALTICS, kalbėdama apie 
tibetiečių pastangas atsi
kratyti Kinijos komunistų 
jungu, taip rašo: "Tačiau, 
gali būti, tibetiečiai ras 
paguodos kai kurių panašių 
Sovietų Sąjungos mažumų 
patirtyje. Dar visai nese
niai už Sovietijos ribų esan
tis pasaulis buvo pasiruo
šę nurašyti į nuostolius 
lietuvius, latvius ir estus. 
Jie tačiau visai kitaip 
galvojo. Ir dabar politinis 
klimatas (Lietuvoje, Latvi
joje ir Estijoje) pasikeitė: 
jiems duota daugiau lais
vės, negu atrodė įmanoma, 
nors nepriklausomybės gal 
ir nebus galima atsiekti.

Dar nėra jokių ženklų 
apie ateinantį 
politinį klimatą
Kol toks pasirodys, tibetie
čiai tegali ir toliau tiktai 
kovoti ir gyventi viltimi".

Tokius palyginimus užtin
kame dabar pasaulinėje 
spaudoje ir vertai galime 
didžiuotis Pabaltiju, Lietu
va ir lietuviais.

sviesesnį 
Kinijoje.

STALINO MIRTIES 
SUKAKTIS

Prieš 36 
m. kovo 5 
mirė vienas 
tarptautinių

metus, 1953
d. Kremliuje 

iš didžiausiųjų 
žmogžudžių ir

kriminalistų — Josifas 
Stalinas-Džiugašvili’s. Jis 
valdė Sovietiją, atsikratęs 
Leninu, tikrai 
diktatoriaus . ranka, žudy
damas ir persekiodmas 
užgrobtųjų tautų žmones ir 
savuosius, iki mirties, apie 

pasaulis sužinojo 
po 2-jų parų, 

negyvo Stalino 
jo pakalikai!

nustatytas

kurią 
tiktai 
net 
bijojo 
bus 
skaičius aukų, 
atviresnėje 
spaudoje buvo minima 
Stalino įsakymu buvę nužu
dyta arba žuvo virš 35 
milijonų žmonių. Kitaip ta
riant, ’plačioji tėvynė' yra 
ripsinis nekaltų žmonių 
kainynas.

PASITRAUKĖ ED

"THE GAZETTE" laišku 
skyriuje /vasario 27 d./
Lionel Albert savo laiške, 
pavadintame LITHUANIAN 
SITUATION IS DIFFERENT 

plienine FROM QUEBEC'S, rašo: 
"Nenuostabu, kad 

kuris nors ėmėsi lyginti 
lietuvių pastangas apsaugo
ti savo kalbą prieš rusus, 
jų tarpe, ieškodamas para
lelių su Quebec'u... Tačiau 
tie du atvejai yra tokie 
skirtingi, kad juos reikia 
laikyti visiškomis priešingy
bėmis. Iki 1940 metų Lie
tuvos 
viai, 
žydu 
buvo mažai net carų valdy
mo laikais, nežiūrint impe
rijos rusinimo 
cijos - pastangų. Po sovieti
nės invazijos, 
išvežė šimtus

Taip 
dar 
Kol 

tikslus 
dabartinėje 
sovietinėje 

kad

4

SKelbiama, kad 
esama apie 15

EKONOMIJA

Šių metų kovo mėn. 
d. iš Socialdemokratų NDP 
vado pareigų pasitraukė 
14 metų jai vadovavęs Ed. 
Broadbent, 
į jo vietą 
kandidatų.
SOVIETINĖ
RIEDA PRARAJŲN

Reuter’ io žinių agentū
ros 
prekių 
labai 
liūs 
paskolos iš Vakarų, 
nori sulaikyti katastrofišku 
greičiu smunkantį pragy
venimo standartą. Du 
sovietų ekonomistai įspėja, 
kad nuolatinis pagrindinių 
prekių ir maisto produktų 
trukumas ima mažinti 
žmonių pasitikėjimą Gorba- 
čiov’o ’ Perestroikos 1 refor
momis. Latvis Otto Lacis 
taip rašo EKONOMIČESK A- 
JA GAZETA savaitraštyje: 
"Pereitųjų metų vartotojų 
rinkos smukimas 
didelis, kad 
išsilaikyti ilgai, 
panašūs metai 
rinka žlugs".
A. Orlov' as tai patvirtina: 
"Turime pagaliau prisipa
žinti, Kad mūsų ekonominė 
padėtis yra liūdnoje padėty
je. Jokia gėda skolintis iš 
turtingesniųjų kraštų, nes 
Sovietų Sąjunga dabar yra 
tokių pagalbos reikalingųjų 
valstybių sąrašo 45-56- 
toje vietoje". Savaitraštis 
MASKVOS NAUJIENOS 
nurodo, kad Sovietų Sąjun
ga nuo 1984 iki 1988 me
rų įsivežė beveik 185 
milijonus tonų grūdų.

O visam pasauliui žino
ma, kad viena Ukraina, 
jei jos ūkis būtų protingai 
tvarkomas, lengvai galėtų 
išmaitinti ne tiktai visą 
Sovietų Sąjungą, bet ir 
visą Europą. Tai geriausias 
įrodymas, kad 
ekonomiją reikia tvarkyti,

žiniomis
Sovietijoje 

trūksta, kad 
turi skubiai 

iš

kasdienių 
taip 

Krem- 
gauti 

jei

yra toks 
negalėsime 
Dar vieni 
ir mūsų

Ekonomistas

sovietinę

tai tada sugaudė būrį 
studenčių ir studentų ir 
liepė jiems eiti ir išsklai
dyti patriotiškai nusiteiku
sius, kurie susirinko miesto 
aikštėje paminėti Vasario 

šiandien esą 
tai dariusi. 

"Šian-

komunistai 
tūkstančių 

lietuvių į Sibirą ir pri vežė 
į' *jū kraštą rusų. Tai ir 
yra dabartinio pasipiktini-/ 
mo priežastis". Tolimesnia
me laiško tekste autorius 
glaustai apsako Quebec' o 
provincijos istoriją, 
dydamas kaip 
prancūziškai 
kvebekiečiai 
Kanados 
pagimdytoje,

Taigi, nevykusį šios pro
vincijos 
ratistinių tendencijų lygi
nimą su okupuotos Lietu
vos 
j°s v. .
pastangas išsikovoti laisvę 
matome ne tiktai mes, 
bet ir visi sugebą objek
tyviai žvelgti į įvykius ir 
juos blaiviai vertinti kana
diečiai.

THE 
kovo 4 
3 psl.) 
ilgesnį straipsnį apie Lietu
vos dabartinius įvykius, jau 
anksčiau apie juos rašęs, 
Christoper Young, 
atstovaująs SAUTHHAM 
NEWS žinių agentūrą. (Tai 
tikrai mūsų padėkos ir 
pagarbos nusipelnęs repor
teris. Nepamirškime parašy
ti nors trumpą padėkos 
žodį THE GAZETTE redak
cijai ir p. Young.)

Jo straipsnis pavadintas 
LITHUANIANS CAN HARD
LY BELEVE IT ir parašy
tas jo lankymosi Vilniuje 
proga. Jis pradžioje aprašo 
studentės 
(klaidingai 
"Jūratės"

nuro- 
atsirado 

kalbantieji 
dabartinėje, 

konfederacijos 
teritorijoje.

nepagrįstų sepa-

tragiška padėtimi ir 
gyventojų herojiškas

GAZETTE s.m. 
d. numeryje (B- 
ir vėl paskelbė

Jūratės Young, 
rašo jos vardą 

vietoje "Jūratė" 
ir Lietuvos vėliavos spal
vas sumaišo, sakydamas 
ją esant "raudoną-geltoną- 
žalią) nemalonų prisimini
mą, dėl kurio šiandien dar 
gėdinasi. O tai prievarti
nis jos dalyvavimas komu
nistų partijos suorganizuo
toje demonstracijoje prieš 
Vasario 16 eiseną praeitųjų 
metų (1988) vasario 16 
dieną. Grasindami pašalin
ti iš universiteto, komunis»

16. Jai ir 
gėda, kad 
Toliau rašo Young 
dien, beveik pusę šimtme
čio uždraustoji geltona- 
žalia- raudona vėliava ple
vėsuoja 600 metų amžiaus 
bokšto viršūnėje, ant kal
vos, miesto vidury. O 
sovietinės respublikos vė
liavos, raudonos, su gelto
nu kūju ir pjautuvu kampe 
ir žaliu ruoželiu apačioje, 
beveik rasti negalima.

... Vakardienos ekstre
mistai - tie, kurie siekia 
pilnos nepriklausomybės 
- šiandien tėra laikomi 
IĮgalaus masinio judėjimo 
SĄJŪDŽIO radikaliu spar- 
iu*. Vakardienos radikaliz- 
nas dabar yra beveik 
ūsumos bendras nusistaty- 
nas. SĄJŪDIS yra išstatęs 
:andidatus, kurie varžosi

rne 
vajuje, 
ciniai 
į tuos, 
demonstruoti 
įsitikinimus, 
slinko į daug tolerantiškes
nę laikyseną. Priėmę lietu
vių kalbą _ valstybine kal
ba, priėmę nepriklauso
mos Lietuvos vėliavą ofi
cialia 
leidę 
tautos 
bando
gai pritvinkusį, rusų neap
kenčiantį nacionalizmą, 
leisdami pasireikšti natūra
liam patriotizmui".

Toliau straipsnyje rašo
ma apie numatomą Lietu
vos Bažnyčios pripažinimą 
"juridiniu asmeniu", grą
žinant visas teises tiems, 
kurie ' dirba bažnyčiose, 
ir leisti mokyti religijos 
bažnyčiose ir namuose, ta
čiau ne mokyklose. Minima, 
kaip lietuviai nori taikiai 
atsikratyti savo kolonijali- 
nių ponų, pradedant Raudo
nosios armijos pasitrauki
mu iš Lietuvos.

Labai įdomi straipsnio 
pabaiga: "AŠ manau, kad 
toks troškimas yra realis
tiškas, nes šiandien tėra 
pasaulyje likusi tik viena 
imperija, būtent - Rusija"- 
sako man Antanas Terlec
kas, Lietuvos Laisvės Ly
gos tarybos narys. Terlec
kas buvo suimtas 4 kartus 
ir praleido 11 metų kalėji
muose. Mums bekalbant, 
mažame namelyje už Vil
niaus, kurio pirmame aukš 
te gyvena Terleckas, girdė
jome antrame aukšte zings 
nius policininko, kuris 
nuolat mus seka ir klauso
si. Taksį, kuriame važia
vau su dviem latviais, visą 
laiką 
sekė 
Grįžtant į miestą, net 
pusvalandį ieškojome tak
sio, bet KGB automobilis 
tuojau pat atsirado už

Cicero Sauliai g 
kelia trispalvę | 
prie Cicero 
miesto tunui 
vasario 1 i d., 
minint 
Lietuvos 
N epriklauso* 
mybės šventę,

komunistais dabartinia- 
visuotiname rinkimų 

Vakardienos tradi- 
komunistai, panašūs 

kurie vertė Jūratę 
prieš jos 

šiandien pasi

valstybine vėliava ir 
giedoti 
himną, 
išsklaidyti

valstybinį 
komunistai

pavojin-

iki Terlecko namų 
KGB automobilis, 

į miestą,

mūsų ir 
įpročiai 
nyksta".

ŽINIOS

sekė mus. Seni 
kolonijose sunkiai

IS LIETUVOS
Vilniaus radijas nuo 

šeštadienio (kovo 4) girdi
mas 
vai. vakaro), 
bangomis: 
15.240,
Jas galima rasti 16, 19 ir 
31 metro bangų ruožuose 
ir, mūsų patyrimu, geriau
siai girdisi, atsukus 9.860 
trumpąsias bangas. Tarp 
kita ko, angliškoji Vilniaus 
radijo 
tomis 
kasdien 6 valandą vakaro, 

įspūdingi buvo praneši
mai^ aoie Lietuvos karalai
čio Šv. Kazimiero 
grąžinimą iš Šv. 
Povilo šventovės 
je į nuolatinę jo 
koplyčią Vilniaus 
roję. Perkėlimo 
dalyvavo didžiulės 

, nešinų 1 
giedojusių

tuo pačiu
bet

9.765, 
15,455 ir

metu (8
kitomis

9.860,
17.665.

programa girdima 
pačiomis bangomis

palaikų 
Petro ir 

Antakalny- 
buveinę - 
arkikated- 
iškilmėse 

> minios 
žmonių, nešinų trispalvė
mis, giedojusių religines 
giesmes ir Lietuvos himną. 
Patriotišką drąsų pamokslą 
pasakė kardinolas Vincen
tas Sladkevičius., Taip iškil
mingai Šv. 
diena Vilniuje 
minėta nuo 
mvbės laikų.

Kazimiero 
nebuvo pa- 

Nepriklauso-

įdomų pranešimą girdė
jome apie pastangas mūsų 
didžiojo literatūros klasiko 
Vinco Krėvės-Mickevičiaus 
gimtojoje Dzūkijoje pasta
tyti jam paminklą Merki
nės Mieste ir pavadinti to 
miesto viduriniąją mokyklą 
jo vardu. Pastarąjį suma
nymą įvykdyti kiek trukdo 
štai kas: ta mokykla jau 
pavadinta Rojaus Mizaros 
vardu! Esą tikimasi, kad 
būsią galima pavadinti 
kokią kitą mokyklą Miza
ros vardu ir prašė tautie
čių užsienyje apie tai 
pasisakyti. Mūsų pasisaky-

Krėvės kūrybos 
Lietuvai ir jos 

su menkaverte

hias aiškus: Negalima net 
bandyti lyginti mūsų klasi
ko Vinco 
reikšmės 
literatūrai
Rojaus Mizaros komunisti
ne propagandjne rašliava, 
neturinčia jokios reikšmes 
ir vertės mūsų literatūroje .

įdomiai aptarta Ža
liųjų veikla prieš ne
žmonišką užteršimą Lietu
vos žemės, oro ir vandenų. 
Argi bet kuriam okupantui 
kada nors rūpėjo svetimos 
žemės apsauga?

Paminėtas Lietuvos Biti
ninkų sąjungos atsisteigi- 
mas ir prieš kelias dienas 
Vilniuje įvykęs žydų įstei
gimas juos visus apjungiau 
čios organizacijos. įsidė
mėtinas buvo suvažiavi
mo pasaky tasai SĄJŪDŽIO 
tarybos pirmininko Vytauto 
Landsbergio žodis, kuriame 
jis prašė siekti žmogiško 
sutarimo, nesmerkiant 
visos tautos už smerk
tiną kelių individų elgesį 
abiejų tautų bendruomenėse.

Dabartinės Vilniaus radi
jo programos užsieniui 
skiriasi nuo ankstyvesniųjų 
kaip diena nuo nakties. 
Nebėra ilgų nuobodžių 
vadų ir vadukų tiradų, 
kurių begėdiško melo ma
rios buvo įgrisusios iki 
Kaulo. Nebėra satrapų 
garbinimo ir nebūtų prasi
manymų 
niame 
kiaules
skerdėjus 
Pirmą kartą Vilniaus radi
jas vėl kalba t e i s y - 
b ę . Kartais džiuginančią; 
kartais gąsdinančią, kar
tais ir išcenzūruotą, bet 
neišgalvotą, nenulakuotą 
raudonu laku. Kol taip bus 
pranešinėjama, 
galima klausytis ir, 
įstitikinę, dabar 
si tūkstančiai 
daugiau, negu 
melo laikais.

apie komunisti- 
rojuje bujojančias 
ir karves bei jų

ir melžėjas.

Vilniaus 
esame 

jo klauso- 
lietuvių 

sovietinio



US Lietuvos iilaisvinima! Vt ii tikimybęKrntitl! 
Pour fa liberation de la Litnenie! Loyoutd aa Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

LFJDFJAS ”NL” SPAUDOS BENDROVĖ. 
REDAGUOJA - REDAKCINĖ KOLEGŲ A 
TEL EFONAS: (514) 366-6220

Second Class Hail. Reg. Nr. 1952. Return postage guaranteed. 
Fontane paid at Hontreal, CP. Published by the Independent 
Lithuania Publishing Co. , 7722 Coorge St. LaSalle, P.O

HOP IC4
M «* «* ----------------------------- - M* —• *• flfl *fl —■ fl* Ml---------------------^-Įl-Į-Į 11    fl* flflfl •<*«■•

Malta* araaaaiaracaa kata a $. 22 - 
Kfaaafa - $ 25, -

P.S. Rendrodorbin ar korespondentu spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankratliai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuotidra, drgiinami lik 
ii anksto susitarus. Ui skelbimu turini redakcija arba 
leidykla neatsako.

MINTYS VASARIO 16 PROGA
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Savaitę po įvykusio Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 
Kongreso (1988 m.spalio mėn.23 d.), Politbiuro narys 
ir artimas M. Gorbačiov'o patarėjas Aleksandr Jakovlev' 
as plačiai pasisakė apie Persitvarkymo planus. Kai ku
rios Sąjūdžio idėjos yra geros, - pasakė J akovlev'as,- 

ir turėtą būti remiamos bei įgyvendintos - bet daugelis 
ją visiškai neturi nieko bendro su realybe, ypač tos idė
jos, kurios liečia autonomiją, kaip pav.,sava valiuta. 
"Kaip jie gali norėti gauti savus pinigus",- paklausė Ja- 
kovlev'as Amerikos korespondento, - "Pagaliau, ar Kali
fornija turi savo valiutą?".

Panašiai pasisakė ir Jurij Arbatov'as, atvažiavęs 
Torontan praeitą metą lapkričio mėn. 16 d. Arbatov'as 
yra Centrinio Komiteto narys ir kartu įtakingas Ameri
kos ir Kanados Instituto direktorius.

Taip, jis sutinka, kad kai kurios reformos jau 
seniai reikalingos ir naudingos, bet kitos (ypač liečian
čios autonomiją) visiškai nerealistiškos. Taip, jis prilei
džia, kad Sovietą Sąjungos konstitucija leistą Pabaltijo 
kraštams atsiskirti, bet Arbatov'as sako, esą niekas to 
nenori, nes dauguma baltiečią yra realistai ir supranta 
naudingumą pasilikti Sovietą Sąjungos dalimi'.

Gi nepriklausomybės idėja - tai kurstoma nacio
nalistą - bei nacią liekanąt - kurią daugelis dar gyvena 
Kanadoje ir Amerikoje.

Pabaltijo problema visai panaši į Quebec'o pro
vincijos problemą,- primena Arbatov'as, labai gudriai 
panaudodamas pavyzdį, kuris visiems kanadiečiams yra 
gerai pažįstamas.

Panašūs pavyzdžiai randasi ir ginčuose, kurie vyks
ta dabar Pabaltyje dėl naujai sukurtą tautinią olimpinią 
komitetą Lietuvoje ir Latvijoje. Čia mums tiktai įdomu, 
kad Sovietą Sąjungos Olimpinio Komiteto pirmininkas 
Gramov'as savo karštuose pasisakymuose palygino Pabal-
tijo respublikas su Kanados, Australijos ir Ispanijos pro
vincijomis... /Taip jie visi buvo apmokomi, taip "šviečia
mi" istorijos ir geografijos pamokose...Red./. Atsiminki - 
me taip pat, kad Politbiuro narys Nikola Sliunkov'as, 
vienas iš triją Gorbačiov'o pasiuntinių, atvykusią Lietu
von nuraminti piliečius dėl planuojamą konstitucinių 
pakeitimą, LIETUVĄ PAVADINO "TERITORIJA".

Pažvelkime į dar vieną pasisakymą. Tarptautines 
"Pravdos" (anglą kalboje) praeitą metą gruodžio mėn. 
numerio puslapiuose pasirodė straipsnis apie tarybinės 
Latvijos įsikūrimą.

Minimas SOVIETU - VOKIEČIU PAKTAS, minimas 
Raudonosios Armijos įžengimas į Latviją, minimas Latvi
jos įsijungimas į Sovietą Sąjungą.

Bet visi šie įvykiai taip skaitytojui pristatomi, 
kad gaunasi įspūdis pilno atvirumo ir atrodo, kad vadi
namąją "tuščią lapą" Sovietą istorijoje jau nebeliko. 
Bet kas įdomiausia, kad viskas taip suredaguota, jog 
toje istorijoje nieko nebėra, kas net keltą nepriklausomy
bės mintį.

Sutartis su vokiečiais(t.y. Hitlerine Vokietija. Red/ 
esą, apsaugojo Latviją nuo nacią užpuolimo. Raudonoji 
Armija atėjo Latvijon ne kaip priešas, bet kaip sąjungi
ninkas. /Logiška butą paklausti ir logiškai atsakyti: ko
dėl tuomet Raudonoji Armija > nacią Vokietijai pralaimė
jus karą, negrįžo atgal į savo namus ir į savo 
valstybę ? Red./.

Didžiosios daugumos Latvijos gyventoją simpatijos 
visada buvusios už Sovietą Sąjungą,- "Pravda" sako,- 
ir, kai Latvijos liaudies Seimas atstatė sovietą valdžią, 
tai Latvija "savo noru" ir "laisvai"įsijungė į brolišką Sovie
tinių tautą šeimą ir tada atsivėrė naujas lapas Latvijos 
istorijoje.

Pripažįstama, kad asmeninio kulto laikais (nors 
Stalinas nėra minimas) vyko politinė represija, bet po 
karo buvo dideli laimėjimai atsiekti dėka pagalbos iš 
Sovietą Sąjungos. O dabar "Perestorika" stiprins draugiš
kumą tarp Sąjungos gyventoją ir toliau praplės respubli
kos teises. (Kokios tos teisės, ar kodėl dabar tą teisią 
nėra, - nesakoma).

Šio straipsnio skaitytojas, nežinąs tikrosios Pabal
tijo tautą istorijos, sutiktą ir su minėtu Arbatov'o paly
ginimu Pabaltijo kraštą su Quebec'o provincija ir jo 
teigimu, kad kiekviena valstybė, apimanti daugybę tau
tą, tokią problemą turi. Kaip įdomiai tarp kito čia pa
verčiamas Rusijos imperijos gobšumas - į tarptautinę 
^sakomybę../ ųus daugjau /

2 psl.

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS XIH-sios Krašto 
Tarybos treciosios sesijos, įvykusios 1988 m. lapkričio 
mėn. 12-13 dienomis Bishop Marocco-Merton gimnazijos 

"ir Anapilio sodybos patalpose Toronte
N U T A R I.M Al

Taryba:
1) Sveikina jus brangios sesės ir broliai ir džiaugiasi 

jūsų darbais^ tautos persitvarkymo ir atgimimo istorinėje 
kovoje už išlaisvinimą. Tegu ši kova jus dar labiau sujun
gia ir duoda^ jums ištvermės ir susiklausymo nenuleisti 
akių nuo amžino sietuvos priešo galimų kėslų jūsų dar
bui pakenkti.

2) Sveikina Jo Eminenciją Vincentą Sladkevičių kardi
nolo įšventinimo proga ir dėkoja šventajam Tėvui Jonui 
Pauliui II už paskyrimą Lietuvai kardinolo.

3) Sveikina Pasaulio Lietuvių Bendruomenės naująją 
valdybą su jos pirmininku dr. Vyt. Bieliausku, pradedan
čius savo kadenciją ir linki jiems sėkmės. Tautos likimi- 
nė kova už laisvę ir išeivijos lietuvybės išlaikymo organi
zavimas tegu būna jums kelrodžiu jūsų darbuose per 
sekančius penkis metus.

4) Džiaugiasi Pasaulio Lietuvių Bendruomenė valdy
bos gera iniciatyva užmegzti artimus ryšius su Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio, Laisvės Lygos ir kitais atgimimo 
kovos organizatoriais ir dėkoja jos primininkui dr. Vyt. 
Bieliauskui už jo asmeniškai perduotus išeivijos linkėji
mus, dalyvaujant Vilniuje Lietuvos Persitvarkymo Sąjū
džio suvažiavime 1988 m. spalio mėn. 22-23 dienomis.

5) Dėkoja KLB Krašto valdybai už jų sėkmingą dar
bą informuojant Kanados valdžios įstaigas, televiziją, 
radiją, spaudą ir bendrai Kanados visuomenę apie įvykius 
Lietuvoje.

6) Dėkoja visiems ir visoms savo darbu ir finansine
parama atėjusiems į pagalbą KLB Krašo valdybai organi
zuojant Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo, Kultūros 
Kongreso ir lietuvių Tautinių Šokių šventės darbus. Kana
dos lietuviai gali su pagrindu didžiuotis šių įvykių gražiu 
pasisekimu.

7) Dėkoja PLB valdybos pirrnmininkui dr. Vyt. Bie
liauskui už jo dalyvavimą, sveikinimus Tarybos sesijos 
dalyviams ir pranešimą visuomenei apie įvykius Lietuvoje.

8) Sveikina KLB Krašto valdybos gražią iniciatyvą
organizuojant simpoziumą "Dabartiniai įvykiai Lietuvoje" 
ir dėkoja simpoziumo dalyviams dr. Vyt. Bieliauskui, 
doc. Vyt. Skuodžiui ir Antanui Šileikai, ir simpoziumo 
moderatorei Joanai Kuraitei-Lasienei už jų pastangas 
aiškinant įvykius Lietuvoje.

9) Dėkoja Lietuvos generaliniam konsului dr.J. Žmui- 
dzinui, VLIK UI ir visiems Tarybos sesiją sveikinusiems 
raštu ar žodžiu.

10) Ragina KLB Krašto valdybą organizuoti paramą 
mažoms KLB apylinkėms, ypač kreipiant dėmesį šešta
dieninių lituanistinių mokyklų išlaikyme, o kur tokių 
mokyklų negalima suorganįzuoti dėl per mažo mokinių 
skaičiaus, padedant vaikus turinčių tėvų būreliams juos 
mokyti grupelėmis.

11) Naujiems įvykiams Lietuvoje vystantis skatina 
Kanados lietuvius teikti ivisokiariopą pagalbą broliams 
Lietuvoje šiuo lietuvių taukai lemiamu perijodu, atsižvel
giant į okupacinio režimo jąlygas.

12) Kanados vyriausytfes sutikimas pratęsti Lietuvos 
garbės konsulatą prieš 261 metus ir konsulo pripažinimo 
išlaikymas yra atsiekti tikrai Kanados Lietuvių Bendruo- 

-menės'pastangomis. ** *
Taryba įpareigoja Krašto valdybą, tariantis su diploma

tine tarnyba, parinkti kandidatą atitinkantį Kanados Lie
tuvių Bendruomenės vyriausybės reikalavimus ir Kanados 
vyriausybės sąlygas.

13) Taryba įpareigoja KLBj apylinkes, Kad jos prisiųsda- 
mos surinktus solidarumo mokesčio pinigus kartu atsiųstų 
ir sąrašą asmenų susimokėjusių įnašus.

14) Dėkoja Kanados Lietuvių Fondui už jo nuolatinę
paramą finansuojant Kanados Lietuvių Bendruomenės dar
bus. Didelė padėka taipgi priklauso lietuviškiems ban
kams, parapijoms ir visoms kitoms organizacijoms už jų 
pastangas ir paramą organizuojant lietuvybės išlaikymo ir 
politinės veiklos darbus Kanadoje.

15) Ragina jaunimo organizacijas ir jų valdybas apsi
imti didesnę atsakomybę išlaikant drausmę viešų renginių 
metu, ir sudaryti gaires priežiūrai grupėms nepriklausan
čiam jaunimui.

16) Sveikina Anapilio sodybos vadovybę užbaigus staty
bą bei dėkoja už pažadėtas patalpas KLB archyvui-mu- 
ziejui ir ragina tautiečius savo įnašais šį projektą pa
remti.

17) Dėkoja Toronto lietuvių pensininkų klubo valdybai 
ir Anapilio korporacijos valdybai už leidimą pasinaudoti 
patalpomis Tarybos sesijos metu.

Nutarimų komisiją sudaro:
dr. Petras Lukoševičius, Montrealis
Juozas Mažeika, Wasaga-Stayner
Ramunė Sakalaitė-Jonaitienė, Torontas.

PRANEŠA ELTA------ ---------------_---------------- -------------------
PAREIKALAUKITE IŠ GORBAČIOV'O BALTU AUKSO, - 
SAKO BRITŲ, PARLAMENTARAS

Britų parlamento narys ragina savo vyriausybę pareika
lauti, kad Gorbaeiov’as sugrąžintų baltų aukso atsargas, 
kurios 1967 m. buvo išdalintos britų piliečiams ir Mask
vai. Londono dienraštis THE INDEPENDENT, 1988 m. 
gruodžio 1 d. pranešė, kad konservatorių atstovas Robin 
Maxwell-Hyslop (Tiverton) nurodė į dabartinius neramu
mus Pabaltijo šalyse ir į galimybę, kad jos atgaus savo 
nepriklausomybę. Jei GorbačioVas atsisakytų tai padaryti, 
parlamentaras nori, kad britų vyriausybė atidėtų pakanka
mai aukso savo "skolai" padengti ir, prireikus, tą skolą 
grąžintų Pabaltijo valstybėms.

Maxwell-Hyslop priminė, kad po sovietų ministerio 
pirmininko Aleksiejaus Kosygin’o apsilankymo Anglijoje 
1967 m. vasario mėnesį, darbiečių vyriausybė sutiko 
panaudoti baltų aukso atsargas, kurios buvo 1939 metais 
įneštos į Anglijos banką (Bank of England). Anot jo, "Tai 
buvo vienas iš nelemčiausių ir gėdingiausių epizodų poka
rinėje parlamento istorijoje".

Pagal susitarimą su Kosyginb, nepriklausomos Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos valstybių deponuotas auksas (5,7 
milijonų svarų vertės) buvo panaudotas kompensuoti britų 
piliečius, kurie turėjo Estijos, Rygos ir Vilniaus įkaitinius 
lakštus (bonds). Sovietų Sąjunga gavo 5UU,OUU sumą.

Iš LKB K R 0 N I K 0 S, ml79:
Tabariškės (Kauno raj). 1988 m. sausio 9 d. Kauno raj. 
laikraštis išspausdino N. Grinevičiūtės straipsnį "Požiū
riai skirias, o gyvenimo nepakeisi". Straipsnyje užsipuola
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mas Tabariškių klebonas kun. Petras DUMBLIAUSKAS už 
tai, kad pareikalavo laidotuvių dalyvius pagarbiai laikytis 
bažnyčioje. Bažnyčioje buvusiems ateistams tai nepatiko, 
jie parašė skundą laikraščio redakcijai. Atvažiavusiai išsiaiš 
kinti laikraščio korespondentei kun. P. Dumbliauskas pa
siūlė raštu atsakyti į pateiktus klausimus.

Atvirame laiške kun. P. Dumbliauskas rašo: "Kiekvie
na vieta turi savo griežtą elgesio etiką. Sakysime, niekas 
nesielgia teatre taip, kaip elgiasi pirtyje, o pirtyje kaip 
šokių salėje, lygiai taip ir bažnyčioje netinka elgtis, kaip* 
elgiamasi poilsio parke, stadione ar turguje/.../

Kaip laidoti savo mirusius artimuosius - su civilinė
mis ar bažnytinėmis apeigomis pasirenka patys žmonės. 
Su muškieta ir atlydėjusių į bažnyčių nevarome; kas nori, 
gali įeiti, o kas nenori, tie pasilieka lauke, iš įėjusių į 
bažnyčią reikalaujame, kad jie elgtųsi tinkamai ir pagar
biai pagal vietos orumą. Kai giedamas bet kurios tautos 
valstybinis himnas, visi ten esantieji atsistoia. nors būtų 
ir kitos valstybes piliečiai. O jeigu kas pasiliktų sėdėti? 
/.../ Bažnyčia yra Dievo garbės ir maldos namai, todėl 
juose ne vieta demonstruoti savo bedieviškus įsitikinimus. 
Tam yra ateizmo katedros. Todėl suprantama, kad tokie 
"išmintingieji", kurie žemina bažnyčios orumą ir piktina 
tikinčiuosius, bažnyčiose ~ nepageidautini". Toliau kuni
gas iškelia visą eilę Bažnyčios diskriminacijos atvejų ir 
gyvenimo problemų: "Kiekvieną kunigą Bažnyčia įpareigo
ja: aukoti šv. Mišių auką, teikti sakramentus ir skelbti 
Kristaus Evangeliją, t.yA mokyti žmones tikėjimo tiesų, 
neišskiriant vaikų. Vals^bė mums draudžia katekizuoti 
vaikus ir baudžia tuos, kurie labiau paklusta Bažnyčiai, 

.Kristui, o ne valstybėj ir jos įstatymams, priešingiems
Bažnyčios įsakymams. • !.

Tiesa, valstybė duoda patarimą, jog vaikus tikėjimo 
tiesų turi išmokyti tėvai. Mes atsakome: 1) Tėvai neturi 
laiko vaikus mokyti tikėjimo tiesų; 2) Tikėjimo tiesų 
tėvai patys dėl objektyvių priežasčių gerai nežino; 3) 
Visi tėvai norėdami, kad jų vaikai išmoktų skaityti ir 
raštyti, veda savo vaikus į mokyklą. Net mokytojai ir tie 
ne namuose moko, bet veda į mokyklą. Tėvai norėdami, 
kad jų vaikai išmoktų tikėjimo tiesų, juos veda į bažny
čią, pas kunigą, o tai jau uždrausta įstatymais. Kur tada 
sąžinės laisvė?

Kristus pasakė: "įleiskite mažutėlius pas mane ir ne
drauskite jiems, nes tokių yra dangaus karalystė". Tuo 
tarpu valstybiniai įsakymai sako, kad jaunuolis ar mergai
tė sulaukę 18 metų turi teisę dalyvauti bažnytinėse viešo
se apeigose- procesijose, bažnytiniame chore, berniukai 
gali patarnauti šv. Mišioms. Atseit, jaunam žmogui nega
lima daryti prievartos, jis pats jau subrendęs turi apsi
spręsti ar jam būti tikinčiu ar ateistu. Peršasi analogiška 
mintis: negalima vaikams, nesubrendusiam jaunimui daryt 
prievartos ir vesti juos į mokyklą. Tegul sulauks 18 metų 
ir patys apsispręs ar eiti į mokyklą, ar likti beraščiu.

Prieš 15 metų, dirbant Liubave, Kapsuko raj. valdžios 
buvau nubaustas 25 rublių nuobauda už tai, kad Velykų 
šventės procesijoje dalyvavo nepilnamečiai vaikai, nors 
jie ėjo su savo tėveliais ir mamytėmis. Ar teisingai 
buvau nubaustas ar ne, palieku spręsti redakcijai ir skai
tytojams...

1987 m. pradžios statistiniai duomenys štai ką byloja: 
Lietuvoje yra 665 kunigai, jų tarpe 86 altaristai ir 
rezidentai, tai kunigai, jau mažai darbingi arba ir nedar
bingi ir 12 ligonių, invalidų. Yra 630 bažnyčių, iš kurių 
474 turi savus kunigus, o 156 aptarnaujamos iš kitur. Vie
nam kunigui kartais tenka aptarnauti dvi ar tris parapi
jas. Suprantama, kad tai kritiška padėtis. Klebono parei
gas eina kunigai, kurie jau sulaukę daugiau kaip 80 metų. 
Kur anksčiau parapijose buvo du ar trys kunigai, dabar 
vienas arba ir nė vieno. Lietuvos bažnyčioms kunigų už
tektų, jei valdžios atstovai nesikištų į Bažnyčios vidaus 
reikalus ir nelimituotų kandidatų priėmimo į Seminariją".

Kun. P. Dumbliauskas iškelia girtavimo ir narkoma
nijos problemas, ragindamas visus rimtai susimątyti dėl 
tautos ateities. Persitvarkymo ir taikos siekimo metais 
būtina sugrąžinti į savo pareigas Vilniaus vyskupą Julijo
ną Steponavičių, paleisti nekaltai kalinamus kunigus, 
grąžinti Klaipėdos Taikos Karalienės bažnyčią, Vilniaus 
Katedrų ir Šv. Kazimiero bažnyčias. Tai būtų tik pirmie
ji žingsniai į tikintiesiems padarytų skriaudų atitaisymą.

Grįžkime prie korespondentės N. Grinevičiūtės straips
nio. Jį skaitant nesunku suvokti, kad autorė visu savo 
straipsniu stovi pasiskundusių ateistų pusėje, ji piktai 
puola kunigo teiginį, kad valstybė draudžia kunigams ka
tekizuoti vaikus, o neklusnius baudžia administracinėmis 
ir net kalėjimo bausmėmis. Prasilenkdama su tiesa N. 
Grinevičiūtė rašo: "Čia jau politinis kurstymas. Vien už 
vaikų katekizauiją, nors ji ir priešinga mūsų įstatymams, 
nenubaustas nė vienas kunigas".

O už ką tuomet nubausti kunigai: A. Šeškevičius, P. 
Bubnys, a.a. J. Zdebskis? Kyla teisėtas klausimas, kada 
pagaliau tarybiniai korespondentai, ypatingai rajoniniuose 
laikraščiuose^ nustos skleidę dezinformaciją Bažnyčios 
atžvilgiu ir išdrįs atšaukti jau paskleistą melą?!

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



AUSTRALIJOJ BUVAU-
KENGŪROS NEMAČIAU...

Vincas Kačergius
4. /pabaiga/

Čia mūšy lauke kitas autobusas, kuris nuvežė 
į vienos kolegijos bendrabutį, kur vyko jaunimo paskirsty
mas prieglaudai pas privačius žmones, o "seniams" buvo 
čia pat kambariai apsistojimui. Labai nustebau, kad bu
vau palaikytas labai jaunu ir paskirtas pas vietinę lietu
vę 1. Jokubauskienę. Mat, pas ją buvo paskirtas labai 
aukštas /virš 2 metrą/ jaunuolis, o ji neturėjo tokios 
ilgos lovos jam atsigulti... Aš buvau labai patenkintas 
apsistojimu pas ją, kuri yra ir gera dailininkė. Jos darbu 
buvo visur pilna bute. Turėjome daug kalbos, nes ji yra 
musę Montrealio pianisto K. Smilgevičiaus pusseserė, 
o K.Andruškevičius yra jai dėdė. Vakare buvau nuvežtas 
į Lietuviy Namus mūšy priėmimui-vakarienei. Čia vėl 
prabilo bemaž tie patys kalbėtojai, jy tarpe ir Vyt.Bie
liauskas, PLB pirmininkas. Daugumai mūšy atrodė, kad 
dviejy dieny viešnagė Melbourne buvo beveik nereikalin
ga, nes ten jokiy "užsiėmimy" neturėjome. Tai buvo 
tik gražus žestas Melbourne lietuviy. Taigi, 2 dienas 
mūšy grupė išsibarstė, kur kam patiko - kaip "žydo bi
tės". Mane vieny dieny užėmė montrealietės J. Kęsgailie- 
nės giminaitis inž. P.Bimba. Jis mane vedžiojo po mies- 
ty ir rodė jo žymiuosius pastatus, parkus ir 1.1. Jis 
tik apgailestavo, kad aš per trumpai esu Melbourne ir 
negalįs parodyti kengūrą bei kitą Australijos gyvuliy. 
Man Australijos miestai patiko: turi daug gražiy pastatu, 
ir parky. Be to, čia miestai atrodo švaresni, nes žmonės 
netingi šiukšles sumesti į skirtas dėžes. Visuose trijuose 
miestuose nemačiau negry. Sako, kad imigracija pas 
juos suvaržyta. Čia randasi nemažai filipiniečiy ir kity 
rytinės Azijos gyventojy. Iš europiečiy nemaža teko 
susitikti portugalę.

Sausio 5 d.
Šiy dieny paskyriau poilsiui prieš labai ilgą 

kelionę atgal į Montrealį. Aplankiau labai didelį preky
bos kompleksą /"moly"/, kuriame vienoje vietoje net 
įvairi programa vyksta: vaidinimai, šokiai ir 1.1. Šį ty 
nusipirkęs, grįžau namo poilsiui, nes kity dieny teks kelti 
4 vai.30 min. ryto. Šešty valandy buvau nuvežtas į "se- 
niy" apsistojimo viety. Taigi, sausio 6 d. prasidėjo musų 
kelias atgal su tam tikrais sukliudymais, bet torontiš
kiams - naudingais.

Iš Melbourne turėjome skristi į Sydnėjy, iš kur 
prasideda visi skridimai per vandenynus. Nusileidus Syd
ney aerodrome, sužinom, kad mūšy lėktuvas turės valan
dy kity stovėti tolimame aerodromo plote, nes dėl ba
gažo kroviką streiko lėktuvai labai vėluoja. Galy gale 
privažiavo prie rampos ir mūšy lėktuvas. Kroviką strei
kas pasibaigė. Tačiau mes jau pavėlavome į lėktuvą, 
kuris turėjo išskristi apie 1 vai.p.p. Mes galėjome išskris
ti tiktai 5 vai.p.p.

Vėl ilga kelionė per vandenyną iki Tahiti salos, 
kur teko palaukti iki pripildys bakus benzinu. Los Ange
les pasiekę, labai pavėlavom išskridimą Čikagon, ir vė
liau - į Buffalo... Mūsą vadWas R. Sonda ilgai vedė 
derybas dėl skrydžio iš Los Angeles tiesiai į Torontą. 
Tos derybos vyko apie valandą laiko. Gavom vis del 
to vietas Air Canada lėktuve, kdrio skrydis buvo paskiri 
tas 1 1 vai. vakaro.

Iš aerodromo mes buvom nuvežti į liuksusinį vieš
butį, kur gavom kambarį ir gerus pietus veltui.

Buvom patenkinti, kad nereikėjo mums persėdinė- 
ti. Sausio 7 d., 6 vai.30 min. mūsą lėktuvas palietė 
Toronto aerodromo grindinį.

Bendrai paėmus, kelione esu patenkintas, nors 
ne viską galėjau stebėti, ką norėjau dėl pasitaikiusią 
negalavimą. Kaip žinote, kengūros irgi nemačiau...••••••••••••••••••••••••••••••••a
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Ill-ioji dalis.
KARAS BAIGĖSI, BET KAS TOLIAU?
8 / tęsinys /

Tuo reikalu kaip tik norėjau su tavimi, Algirdai, 
pasitarti. Nutariau tam tikrą aplinkybią verčiama, pasi
daryti, kaip ir tu, pardavėja ir važinėti po stovyklas 
prekiaudama. Pasakyk man kur ir kaip gauti prekią, 
žinoma, tik ne silkią... Pinigą, vadinamą markėmis, kol 
kas turiu pakankamai. Visi mano giminės, draugai ir 
pažįstami išsibarstėme karo audroje ir taip po stovyk
las važinėdama pati ir tau padedant, galėčiau surasti. 
Prekyba būtą kaip ir pasiteisinimas, trankantis po stovyk
las. Vyriškiams - kitas reikalas, bet merginai mėtytis 
kažkaip nepriimtina.

- Geru laiku apie tai man pasakei. Jei nejuokauji, 
tai va, rytoj, prisijungsiu prie važiuojančio dėdės. Kelio
nėje užtruksime dvi dienas ir per tą laiką tikiuosi ir 
tau kromelį, kaip kad Lietuvoje žydai nešiodavosi, sutai
syti. Pėsčiomis, Laimute, bus sunku, bet...

- Tik jau ne pėsčiomis - pertraukė Laima. - Dar 
tau neminėjau: turiu visai gerą dviratį ir dvi dideles 
kuprines. Apsikrovusi su juo ir važiuoju.

- Dviratis gerai, bet ne ilgoms kelionėms. Kaip 
nors su melagyste įsitempsiu į mūsą tarpą ir važiuojame 
visi kartu silkutės galvą čiulpdami. Tikiuosi taip greitai 
susitvarkyti, kad geriau niekas nepadarys. Dėdė visada 
mano pusėje. Labai džiugu, kad nors retkarčiais galėsiu 
su tavimi pasikalbėti.

- Kas geriau begali būti,- sušuko Laima. - Duok, 
pabučiuosiu tau į ūsą. Taip visada sakydavo mano tėve
lis kaimynui, ką nors rimtesnio susitarus.

Algirdas sumišo ir lyg ką pamatęs, staiga nusisu
ko į šalį.

- Nebijok, neįkąsiu,- ir Laima švelniai jo galvą 
atsukusi, veik nepaliesdama jo lūpą, garsiai pokštelėjo 
lūpomis. - Matai,nieko blogo neatsitiko ir štai antspau
das susitarimui padarytas. Dabar, jei nori, kaip tik pro
ga ir stiklelį išgerti.

- Taip, taip, taip...- sumišęs kartojo Algirdas. 
Jo rankos matomai virpėjo, kai padavė pripiltą stiklelį. 
Laima skubiai išgėrė. Po to pasikalbėjo apie dienos įvy
kius ir ateities planus, o į namus pasijudino tamsai tirš
čiau dengiant sodelį. Prie tvoros, pasilenkus, netikėtai 
lūpos susitiko ir šį kartą ilgiau užtruko bučinyje. Rūko 
juosta plėtėsi , kareivinią rajonas tuštėjo. Buvo ramus
1989 III. 9

įvertinimą Jaunimo Centro kavinėje S.m. vasario 10 d.
Nuotrauka Ed.Sulaičio,

APŽVELGTA SPORTO VIEŠNAGE AUSTRALIJOJE
Š. m. vasario mėn. 10 d., Chicagos Jaunimo Cent

ro kavinėje įvykusioje vakaronėje buvo iš arčiau pažvelg
ta į Australijoje praėjusią metą paskutinę savaitę pra
vestas 111-ias Pasaulio Lietuviy Sporto Žaidynes.

Čia pagrindinę šią žaidynią apžvalgą, liečiančią 
Šiaurės Amerikos lietuvią sportininką dalyvavimą bei 
ją pasiekimus jose, padarė SALFASS valdybos pirminin
kas Valdas Adamkus. Jis pradžioje prisiminė kelias datas, 
kurios yra svarbios lietuvią 'sporto gyvenime. Viena - 
prieš 30 metą (1959 m.) iš Pietą Amerikos grįžo Š.A- 
merikos Lietuvią Krepšinio Rinktinė. Antra - prieš 50 
metą (1938 m.) įvyke 1-oji Lietuvią Tautinė Olimpiada.

Pranešėjas pradžioje akcentavo, jog 111-iosios Pa
saulio Lietuvią Žaidynės Australijoje buvo ypač svarbios 
tuo, kad jose pirmą kartą po 43 metą dalyvavo Lietuvos 
sportininkai, pažymėdamas, kad tai " reikšmingas įvykis 
mūsą sporto gyvenime".

Kalbėtojas nusiskundė, kad lietuvią sportas Šiau
rės Amerikoje nėra ypatingai numylėta sritis ir jam 
nėra rodoma reikiamo dėmesio, nors pasiekti laimėjimai 
tiek šokančio, dainuojančio; ar sportuojančio jaunimo 
yra vienodai svarbūs, o propagandiniu atžvilgiu - sporti
ninką pergalės dažnai yra nėt pirmaujančios.

Valdas Adamkus nušvietė žaidynėse dalyvavusią 
Š.Amerios lietuvią sportininką pergales, kurią jie pasiekė 
daugiau, negu kitą kraštą atstovai. Publika buvo supažin
dinta su salėje buvusiais laimėtojais. Taip pat buvo padė
kota Š.Amerikos delegacijoje vadovui Vyt.Grybauskui ir 
talkininkui R.Dirvonui.

Kadangi žodžiais nebuvb galima daug ką nupasa
koti, R.Dirvonis parodė iš Australijos gautą video juostų 
apie tas žaidynes. Pati juosta buvo gana ilga, tad buvo 
parodytos tik jos dalys, peršokant ne taip įdomias vietas.

Išvykos reikalams lėšų sukėlimui vyko loterija, 
kurios laimingieji bilietai buvo ištraukti vakaronės metu.

Po oficialios dalies atvykusieji turėjo laiko pasi
kalbėti su Australijoje dalyvavusiais sprotininkais bei 
ją vadovais prie kavos puoduko ar vyno taurelės. E.Š.

vasaros vakaras. Atsisveikino prie barako durą.
Tą naktį Laimai nedavė ramybės košmariniai sap

nai. Šiurpiai slinko Rusijos lygumą vaizdai su užmuštąją 
perkreiptais veidais. Siautė baimingi pavidalai, tarpe 
kurią klampojo ji, susikabinusi rankomis su sužeistuoju 
Petriuku. Atrodė, slapstėsi nuo bolševiką kareivią, tai 
vėl nuo savą, čia pat lageryje esančią žmonią. Galą 
gale pasisekė paslėpti Petriuką purvinoje žeminėje...Tik 
prieš pat rytmetį išvargusi dar užmigo.

Pabudo saulei dairantis pro langus. Mergaitės 
ramiai miegojo. Laima tyliai ruošėsi į prausyklą, esančią 
apačioje, kai pravėrus duris, nukrito ant grindą buvęs 
užkištas vokas. Pakėlusi pamatė, kad tai buvo jai skir
tas. Skubiai atplėšusi, skaitė: "Miela Laima, dar miego
jai, kai mes išvažiavome. Norėjau priminti, kad su savo
mis prekėmis į šitą stovyklą nebegrįšime. Kaip žadėjau 
- prekes nupirksiu ir pats tau jas atvešiu. Kartu važinė
ti su mumis prekiauti tu, Laimute, negalėsi, nes ne 
tik tėtis, bet ir gerasis mano dėdė buvo priešingi. Pasi
rodo, aplankiusi mane laimė dar nebuvo man skirta. 
Tėtis gavo žinią, kad amerikiečią zonoje, rudenį, išvietin- 
tiems žmonėms, kaip mes, galima bus lankyti šio krašto 
mokyklas su kai kuriomis lengvatomis. Kai tau atvešiu 
prekes, išsamiau pasikalbėsime. Algirdas".

Laima susimąstė ir ilgokai prie durą pastovėjusi, 
sau pačiai pasakė:" Geras vaikinas. Suprantu, tau skirtas 
kitas gyvenimas, ir ne su manimi. Labai laiku nuo ma
nęs pasitraukei. Kiek kartą pasimokiau, kad meilės ryšiai 
man vis nutrūkdavo...Už ką man toks likimas? Bausmė?"

Pamažu ji nusileido į prausyklą, kurioje jau virė 
gyvenimas, (nešdamas laikiną užsimiršimą.

Trečią dieną, lietui lyjant, Laima suslaukė Algirdo 
su jai skirtomis prekėmis. Jas perduodamas, jis elgėsi 
lyg vykdytą paprastą prekybą, kaip ir su kitais žmonė
mis. Laima, atsilyginus už prekes, taip pat šaltai jo 
paklausė:

- Jei elgiesi, kaip pirklys, tai turėtum kainą nu
statyti ir man, kaip kitiems žmonėms.

- Jokios nuolaidos nedarau, nes prekes gaunu mai
ną būdu. Urmo pardavėjui atiduodama tikra kainavusi 
markėmis suma. Paprastai pardavėjas privalo uždirbti 
ir kadangi tas darbas surištas su pavojais visko netekti 
ir dar gal šaltojoje atsidurti, parduodame juodos rinkos 
kaina. Ateis laikas, kai prisiminsi, kad žmonės pirkdami 
ras daug priekaištą ir ko gero,dar negirdėtą žodelią 
tavo adresu.

Viską atlikęs, Algirdas padavė Laimai ranką ir 
ištaręs "Sudiev", staigiai nusisuko. Laima pastebėjo, kad 
jis greitu rankos mostu lyg ašarą nubraukė. Ji užstojo 
jam kelią ir virpančiu balsu pasakė:

We’ve made it 
easier for you.

If you're like most people, you probably fill out your income 
tax return in the evening. But what do you do when questions 
crop up and you need information, long after normal office 
hours? Call Revenue Canada, Taxation, of course!

From March 1 until the end of April, we're extending the 
hours of our telephone service. During this period you can 
contact our officers from Monday through Thursday until 9 p.m. 
It's free information at convenient hours, just a phone call away. 
Which makes it easier to fill out your return.

When you need help, Revenue Canada, Taxation is as near 
as your phone. For the local and toll-free long-distance numbers 
to call between 8:15 a-m. and 9 pun-

local calls: 283-5300 
long distance calls: 1-800-361-2808

When you need help, we’re close at hand.

1*1 Rmwxie Canada Canada

/ Aukščiau dedamas skelbimas skirtas palengvinti pajamą 
mokesčiu blanką užpildymą.

Jus, kaip dauguma, užpildote savo mokesčią blan
kus vakarais. Tačiau, ką reikia daryti, jeigu iškyla klau
simai ir jums reikia informaciją, kai biurą darbo valandos 
yra seniai pasibaigusios? Skambinkite Revenue Canada, 
Taxation*.

Nuo kovo mėn. 1 d. iki balandžio mėn. pabaigos 
mes pratęsiame mūsą telefoninio aptarnavimo valandas. 
Jūs galite tame laikotarpyje susisiekti su mūsą tarnauto
jais nuo pirmadienio iki ketvirtadienio iki 9 vai. vakaro.

Šis patarnavimas yra nemokamas, patogiu laiku, 
vien tik panaudojus telefoną. Tai palengvins jums užpil
dyti tuos blankus.

Vietiniai ir nemokami tolimą nuotoliu telefonai 
veikia 8:15 val.r.- 9 vai.vakaro.

Vietinis telefonas: 283-5300; tolimo nuotolię: 
1-800-361-2808.

Mes esame čia pat, po ranka, jums pagelbėti./

Kodėl nepaklausei manęs, kaip aš jaučiuosi? 
Manai, kad esu iš akmens nukalta? Ne, mielas, labai 
klysti.

Kad negaliu, Laimute! Pirmą kartą patyriau 
tokį skaudą smūgį. Kad nors būčiau nieko tau nerašęs...

- Labai gerai, kad man viską pasakei. Kaip tik 
po to pajutau, kad man esi brangus. Tėtis ir dėdė tau 
tik gera norėdami, užgynė tau skirtą vaisią. Jaunas esi, 
pamatysi, kad už mėnesio, kito, mane visai užmirši ir 
juoksies, draugams sakydamas apie savo pirmą meilę...

- Tai netiesa. Tu žinai, kad taip nebus, tu nori 
tik mane nuraminti. Gerai įsidėmėk - aš tavęs niekada 
nepamiršiu. Tvirtai tikiu, kad gyvenime prasimušiu taip, 
kad galėsiu išlaikyti šeimą. Jei tave rasiu laisvą, tada 
pasikalbėsime. Tuo tarpu turiu tik vieną prašymą -leisk 
parašyti laišką, kad pasakyčiau kaip sekasi ir kur ran
duosi.

- Prižadu. Taip pat prižadu atsakyti.
Algirdas skubiai atsisveikino, padėkojęs. Lietaus 

lašai didėjo ir nuo stogo bėgo čiurkšlėmis vanduo.
Laima susigabeno prekes į kambarį ir jas apžiūri

nėjo, kai atbėgo mergaitė pasakyti, jog jos laukia pirmi
ninkas. Laima nusiskubino pas jį. Šis išdėstė reikalą:

- Nespėjome gerai koją apšilti ,ir štai (vėl reikia 
dangintis.1 Šias kareivines ir garažus perima anglai savo 
žinion. Ką jie su jais darys - nežinau. Mums reikia iš
vykti į pasiūlytą vietą arba ten, kur nosis veda. Mano 
nuomone,- tęsė pirmininkas,- turime labai skubėti, jei 
norime gauti žmoniškas patalpas. Atkuriama buvusią 
repatrijantą rusą stovykla. Ji randasi iševakuotame di
džiuliame bažnytkaimyje. Kai sužinojau, nuvažiavau ap
žiūrėti. Atrodė, lyg sapnas. Trobesiai gražūs, tik reikės 
apsišvarinti. Dideli daržai, garažai ir tvartai su visokiais 
sandėliukais. Turime skubėti, nes ryt po pietą atvažiuos 
trys kariški sunkvežimiai ir mus paims. Mergaitės priva
lo prieš piet būti pasiruošusios. Prašau prižiūrėti, kad 
viską pasiimtą ir būtą laiku susiruošusios. Dar kartą 
primenu, kad reikia labai skubėti, nes į ten kraustysis 
ne vien iš mūsą lagerio. Savaime aišku, pirmieji gaus 
geresnes patalpas.

Nusiskubino su pranešimais tolyn, o Laima pagal
vojo: "Gal ir gerai taip. Nauja vieta, nauja aplinka ir 
gal naujos pažintys". Mergaitėms nereikėjo naujienos 
sakyti, jos jau buvo apie tai girdėjusios. Apspitusios 
Laimą, klausinėjo apie naują vietovę, bet ji irgi nedaug 
apie ją žinojo. Buvo pasklidusios kalbos, kad tą apylinkę 
išvežamieji ruskeliai spėjo gerokai apterioti. Laima rūpi
nosi, kaip pervežti tuos tris didelius ryšulius prekią, 
bet mergaitės skubiai pasisiūlė į pagalbą, nes jos tetu
rėjo vos po kelis daiktelius. Dar tą patį vakarą kiekvie
na susirišo iš Laimos prekią ryšulėlius , nerūpestingai 
džiaugėsi kelione ir klegėjo. Jos buvo nuoširdžios ir 
atviros. Viena ją prisipažino, kad visos žinančios apie 
Algirdo meilę ir kad Laima yra ta užkerėtoją. Nuošir
džiai joms išaiškinusi, kad gyvenimas pilnas visokią staig
meną ir paneigusi bent kokią meilę iš savo pusės, Lai
ma prisipažino, kad jos širdis jau anksčiau buvo užimta.

/ bus daugiau /
3 p si.
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PROFESORIUS RAKUNAS. Albinas oaniiiau~~.
nas 1988. Išleido NIDOS KNYGŲ KLUBAS, Londone, 
Anglijoje 230 psl. Kaina $12.50 /Amer./, Klubo nar.ams 
$ 9 50.

Albinas Baranauskas įsitvirtino musų prozos istorijoje 
kaip gabus romanistas, mezgantis grakščiu stiliumi, vaiz-

Irena MIKŠYTĖ

MAESTRO
Kipro Petrausko 
parašė Lietuvos 

, nesūsukta/

100-osioms
Televizijos

/ Šių kino apibraižę, skirtų 
gimimo metinėms, autorė j 
užsakymu, tačiau filmą liko
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Dabar direktorius kreipiasi į Kiprą:
- Gal galėčiau jums pasiūlyti kontraktą? Penkis spėk ___________ ______ *___  _____ __________ __

taklius "Karmen" ir penkis "Aidos". Kaip žinote,_ pas mus' sustfc»ja, žvilgsniais lydi abi impozantiškas figūras, daūge- 
dainuojama originalo kalba. Taigi, tektų prancūziškai ir -■ - “
itališkai...

- Dėkoju, pagalvosiu...
- Jeigu leisite, aš jums parašysiu. Palikite adresą.

Kipras įteikia direktoriui vizitinę kortelę. Šis skaito: 
Lithuania, Kaunas, Kipras Petrauskas... 

jog direktorius sutrikęs. Ko gero,

8.

Aiškiai matyti, jog direktorius sutrikęs. Ko gero, 
pirmą kartą girdi tokios šalies ir tokio miesto pavadini
mą. Bet nebūtų biznio žmogus- moka susitvardyti. Jo 
veidą nutvieskia šypsena, ir jis įsideda vizitinę kortelę į 
kišenaitę.

- Laukite mūsų laiško... Lithuania, Kaunas, - murma 
panosėje ir kraipo galvą.

Solistai atsisveikina ir išeina.
- Na ir uždavei tu jam mįslę su savo Kaunu ir Kipru 

Petrausku, - juokiasi Šaliapinas.
- Fiodorai Ivanovičiau, ar tikrai paties "penkeri me

tai į priekį išparduoti"?
- O ką?

- Girdėjo jus ir kinai ir amerikiečiai, ir japonai, o 
mano tautiečiai - ne. Apmaudu... Atvažiuokit, Fiodorai 
Ivanovičiau, į Kauną. Juk iš mūsų, gali sakyti, ir Rusija 
matyti, jei pasilypėsi į aukštesnį bokštą...

- Matyti motinėlė, matyti... Tik ranka nepasieksi... - 
atsidūsta Šaliapinas. - O jeigu aš tau, Kiprijaša, pasiūly
siu negrįžti į tą Kauną, o toliau keliauti su manim? A? 
Po didelius teatrus, pasaulio sostines? Nevilioja?

- Vilioja... Bet dar labiau vilioja gimtieji namai, me
džioklė, meškerė, cepelinai...

- Cepelinai?!
Pokalbį nutraukia priėjusios žmonos.
- Žinai, Ale, Fiodoras Ivanovičius pažadėjo atvažiuoti 

į Kauną.
- Argi aš pažadėjau?! - be galo nustebęs Šaliapinas.
O kaipgi! Kai baigsis "išparduotieji penkeri metai". 

Abu juokiasi ir "sukerta" rankomis.
- Tai 1934-taisiais?
- Iki pasimatymo Kaune!
1934 metų gegužė Kaune. Prie teatro žmonių grūstis 

- visi nori gauti bilietą į Š. Guno "Faustą" Valstybės 
teatre. Mefistą dainuoja Fiodoras Šaliapinas! Marguoja 
miestiečių skrybėlaitės, studentų korporantų kepurės, po
nų "katiliukai", vieno kito provincialo kepurė su snapeliu. 
Iš bendro šurmulio išsiskiria pavienės replikos:

- Ar matei, kaip sutiko stotyje?
„ - Bet ir bilietų brangumas - prastam žmogui ne pagal 

kišenę.
- Negali būti kad jau nėra bilietų net į trečią balkoną!

Kasos langelyje kasininkė iškabina skydą su užrašu: 
"Bilietai parduoti", bet žmonės dar nenori skirstytis.

Tuo tarpu abu herojai - Faustas ir Mefistofelis - sėdi 
stadione.

- Mušk! Mušk! Ko lauki!
- Eit kerėpla, nesaugai vartų!
Tipiškas stadiono šurmulys. Sirgaliai šokinėja iš vietų, 

švilpia, replikuoja.

Nenustygsta ir Kipras. Pasiduodamas bendram azartui 
baksi alkūne greta sėdintį Šaliapiną, kažką jam aiškina, 
apkabinęs purįo. Šaliapinas nerodo entuziazmo. Gal jam 
keistoka, kad dėmesio centre ne jis, o vejoje lakstantys 
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dingu žodžiu, lengvu jumoru, įvykius, psichologines situa
cijas, intrigas. /Kiti jo žymūs veikalai "Rudenys ir Pa
vasariai"- trilogija- laimėjo Lietuvių Rašytojų Draugijos 
premijų 1978 m., "Vinco Mazurkevičiaus Romanas" 1980 
m., ir kt/. Naujausias jo romanas pasakoja apie lietuvį 
intelektualų prof. Rakunų. Įdomiame apipavidalinime, 
autentiškoje aplinkoje patiekta paskutiniųjų 9-erių metų 
etapas profesoriaus gyvenime, pradedant nuo vaikystės 
epizodų iki dr. Hromadkos išrašyto mirties liudijimo. 
Autorius suįdomina, primena, apšviečia ir padaro taip, 
lyg pats būtum_ visų tai matęs, girdėjęs, kartu buvęs 
su personažais. Tai tikro talento dovana.

PROFESORIUS RAKŪNAS:
■■ 7.

Žengiau per slenkstį sul tam tikru būkštavimu: siuvė- 
būdavo pagarsėję pokštinininkai, o ypač dar su tokiais

b.
Iš

jai būdavo pagarsėję pokštinininkai, o ypač dar su tokiais 
kaip tada aš, mažamečiais, su kuriais kaime net nejausta 
reikalo laikytis kokių nors mandagumo taisyklių. Bijojausi 
kad neiškrėstų kokios nors šunybės savo sūnaus akivaiz
doje. Tačiau nuogąstavimas pasirodė be pagrindo. Sutiko 
draugiškai ir kalbėjo kaip su suaugusiu - vienas tų lietu
viškame kaime retų žmonių, kuriems paskui dėl to visą 
amžių jauti ypatingos pagarbos ir dėkingumo - gi sūnaus 
net niekur nesimatė. Rakauskas sėdėjo turkiškai ant stalo 
pas langą, dygsniuodamas juodą rankovę, o jo žmona, 
gale stalo ant kėdės, taip pat stropiai darbavosi adata, 
siūlu ir žirklėmis. Kaip vėliau patyriau, tuometinis gize
lis Antanavičiukas žiemą buvo gavęs penkias paras už 
muštynes ir dabar, sušvelnėjus orams, išėjo atlikti baus
mę valsčiaus šaltojoje. Rakauskienė pavadavo prie darbo, 
o sūnus buvo kaip tik nunešęs jam į miestelį valgyti.

Gryčia, su baltintomis sienomis ir keturiais langais, 
nors žemoka, buvo šitokio dydžio namui gan erdvi. Netrū
ko net siuvėjui taip reikalingos šviesos: languose stiklų 
visai nesimatė nuo šveitimo kreidos trupiniais, o sienos, 
kas pavasarį naujai perplaunamos kalkių skiediniu, atmušė 
net mažiausią spindulėlį, nieko nesugerdamos, nė nesu- 
minkštindamos. Pagrindinis įspūdis buvo ne tiek kaimo 
gryčios, kiek siuvėjo dirbtuvės. Apie tai liudijo kiekvienas 
baldas. Didžiulis, visą pasienį užimąs stalas, ant kurio 
sėdėjo šeimininkas, tarnavo vien darbui - šeimynai valgy
ti buvo kitas, mažesnis, keistas, kadaise gal net poliruo
tas, su riestomis Kojomis, kaip klebonijoje. Prie sienų ne 
suolai, kaip visur kitur, o kėdės, ne namų darbo, tikros 
"štūlės" su skylutėmis sėdynėse. Pas langus į kiemo pusę 

trumpakelniai vyrukai?
- Nemaniau, Kiprijaša, kad tu toks azartiškas sporto 

mėgėjas! Nors, tiesa, tu viską darai azartiškai, - juokiasi 
Šaliapinas.

- Sportas - tai mano antroji aistra. Jei nebūčiau 
dainininkas, būčiau futbolininkas, medžiotojas arba auto
mobilistas. Galiu parodyti prizus už šaudymą ir autolenk- 
tynes. Norit? - pavėžinsiu šu "vėjeliu".

- Pasigailėk, pasigailėk! - mosikuoja rankomis Šaliapi
nas, - geriau pėsti pasivaikščiokim po tavo Kauną.

Nors ir labai nenoromis, Kipras keliasi iš vietos ir 
patraukia su Šaliapinu Kau'^o gatvelėmis. Sutikti žmonės 

lis sveikinasi. Šaliapinas" pritilęs žvalgosi į nedidelius 
jaukius namelius, paskendusius žydinčiuose soduose, jaukiai 
saulutėje besišildančius katinus...

- Žinai, Kiprijaša, man rodos, kad grįžau į savo vai
kystę. Lyg čia būtų Penzos^ ar Saratovo gatvelės. Ir 
susikalbu beveik su visais jūsiškiais,-graudinasi Šaliapinas.

- Tai kad beveik visi mūsų muzikai ir teatralai mokė
si Maskvoje arba Peterburge.

- Negaliu atsistebėti - iš kur pas jus tokia gera ope 
ros trupė? Ir solistai, ir dekoracijos, ir režisūra - euro
pinio lygio...

- Ir ko stebėtis? - Kipras dalykiškai aiškina lenkdamas 
pirštus: - Juozas Mažeika ir Antanas Sodeika tobulinosi 
Italijoje, mane - pažįsti, Vincė Jonuškaitė dainavo Pary
žiaus Grand operoj, Aleksandra Staškevičiūtė - Prahoje. 
Dekoracijas, be saviškių, piešia ir Mstislavas Dobužinskis 
ir Aleksandras Benua, ir Konstantinas Korovinas, režisuo
ja Maskvos dailės teatro auklėtinis Andrius Oleka-Žilins
kas, diriguoja - be savų - Nikolajus Malko, Emilis Kuperis. 
Tęsti?

Nusileidus "Fausto" uždangai, publika audringai ploja, 
kviečia scenon atlikėjus. Kartu su Šaliapinu-Mefistu, 
Petrausku-Faustu lenkiasi ir Aleksandra Staškevičiūtė- 
Margarita, Juozas Mažeika-Valentinas.

Prezidento ložėje gan santūriai ploja Antanas Smeto
na ir jo svita. Jiems nepatinka, kad Kipras dainavo ru
siškai.

Šaliapinas "puse burnos" klausia:
- Tas su barzdele tavo prezidentukas?
- Mhm...
- Mažas Nikolaška. Ar tik nebus ir toks pats galas? 

Solistai apsikabinę bučiuojasi. Ant jų galvų krinta
gėlės.

ištaigingas Kipro Petrausko butas Kaune. Senoviško 
bufeto įstiklintose vitrinose, knygų lentynose pristatinėta 
unikalių daiktų - kiniškų ir japoniškų vazų, sidabrinių žva
kidžių, įvairių prizų.

iš saliono, kuriame šurmuliuoja įžymiojo svečio garbei 
sukviesti svečiai, Šaliapinas ir Kipras pereina į darbo ka
binetą. Bet čia juos pasiekia juoko, taurių skambesio, to 
meto šokių muzikos aidai.

- Neblogai įsikūrei,- konstatuoja Šaliapinas, apžiūrinė
damas butą. - Namas tavo?

- Su broliu Miku, grįžusiu iš Amerikos, pasistatėme, 
bet dar neišsimokėjome. Viskas velniškai brangu.

- O iš kur tiek prabangių daiktų?
- Tai daugiausia dovanos. Štai laikrodis- dovana ge

riausiam šauliui, sidabro vainikas - darbo scenoje dvide- 
šimtmečiui, vaza - už automobilizmą. Mėgstu gražius daik
tus ir gražius žmones.

- Na, na! - graso pirštu Šaliapinas. - O gražias mote
ris taip pat?

- Ką tu Fiodorai Ivanovičiau! Man kitąmet penkiasde
šimt. Aš dviejų dukrų tėvas. w

- Nėra kuo girtis, Kiprijaša. Aš užauginau šešias 
dukras ir du sūnus. Tai bent šeimynėlė!

Iš kito kambario plūsteli juoko banga.
- Ko jie taip linksminasi?- klausia Šaliapinas.
Kipras paėjėją iki durų. Klausosi.

/ bus daugiau /

- dvi kojinės siuvamos mašinos (šiuo metu uždengtos, bet 
kitais kartais turėjau progos pamatyti jų veikimą), gi ant 
darbo stalo priešais Rakauskienę - maža rankinė. Tačiau 
didžiausia naujiena bei retenybė, tai kampe veidrodis, 
toks ilgas ir taip sumaniai pakabintas, kad rodė žmo
gų visą, nuo galvos iki Kojų, ir net gerą gabalą grindų 
po pastarosiomis. Šiandien tad pirmą kartą gyvenime 
turėjau galimybės gerai susipažinti su savo paties išore. 
Kvepėjo kreida, pirktinėmis medžiagomis, šviežiai dažytu 
mileliu, mašinų alyva, naftalinu, laidynės smalkėmis bei 
sviltais ir, visoms siuvykloms taip būdingai, kačių išmato 
mis bei šlapimu, kurias čia laiko per naktį uždarytas, 
kad pelės nesusigalvotų kapoti medžiagų. Kaimo gryčią 
priminė tik šventi paveikslai užstalėje, nors gal ne taip 
gausūs,kaip kitur, vos penKi ar šeši, ir tai lyg mažesni - 
bet gal man taip tik atrodė, prisiklausius apie Rakausko 
religinį indiferentizmą. Tačiau priešingoje sienoje, tarpely 
je tarp priemenės bei virtuvės durų, ant vinies pakabin
tas geltonas smuikas vėl aiškiai bylojo apie šeimininko 
amatą.

Pirštai, įstengią sučiupinėti siūlą ir valdyti adatą, 
geba švelniai virpinti stygas - tokia mūsų žmonėse vyravo 
nuomonė, seniai įtvirtinta praktikos bei paremta faktais. 
Jau buvau girdėjęs, kad Rakausko gabumai šioje srityje 
taip pat nėra eiliniai. Man pačiam niekad neteko išgirsti 
jo smuikavimo, bet žinantieji teigė, kad kojos tada kylarr 
čios pačios savaime. Bet ir tai nebuvo viskas. Siuvėjai 
taip pat yra dainininkai; skaitytojui, manau, niekad nete
ko pamatyti vieno iš jų, sėdinčio prie darbo sučiauptomis 
lūpomis. Tačiau Rakauskas dar buvo apdovanotas ir 
kita, anais laikais rečiau pasitaikančia dovana - poeto. 
Krištynose, vestuvėse, atgrąžose, trauktuvėse, talkose, 
pabaigtuvėse ir mėsėdyje per "šyvio" šokinirną jis, pritar
damas sau smuiku, dainuodavo paties sukurtus kupletus 
(arba, pasak jo paties, "talaluškas") apie gyvus asmenis 
bei tikrus apylinkės atsitikimus. Pašaipa būdavui taikli, 
bet nekandi, išsiėmę iš dantų pypkes, žvengdavę tiek 
klausytojai, tiek ir patys apdainuojamieji, tačiau niekam 
iš pastarųjų neateidavę galvon kuo nors ranka pasiekiamu 
jam užvožti. Sėkmės įkvėptas, pelno masinamas, Rakaus
kas pereitą žiemą sugalvojo paįvairinimą: išmokė dainuo
ti ir jauniausiąjį savo sūnų. Profesorius vėliau turėjo 
pasižymėti dėmesio vertu (ir ši patraukiančiu) balsu, 
stipriu bei moduliuotu, tiktai, kaip tokio tvirto sudėjimo 
vyriškiui, gal truputį aukštoku. Kai vyresnieji Rakausku- 

.ciai, išsisuodinę nuo puodų, rankas bei prisilipdę kanapi- 
"nes barzdas, šokindavo "šyvį", manasis mokslo draugas 
eidavo "gervės" pareigas, o po to sėsdavo su tėvu dai
nuoti. Vieną posmelį, storai, traukdavo Rakauskas, Kitą 
plonai, jis, o pabaigon užplėšdavo tercija abu sykiu. Būda 
vę ko paklausyti, publika įnirdavusi juokais. Tenka tiems 
laimingiesiems pavydėti - kas dabar iš prof. Rakūno 
gerbėjų netrokštų pasigirti šitokiu prisiminimu? Tačiau 
berniukas, užuot džiaugęsis sėkme ir šildęsis pagarsėjimo 
spinduliuose, priešingai, guc šios nekaltos pramogos visa 
širdimi nekęsti. W

Dabar, girdėdamas tėvą jau posmuojant naujas "tala
luškas" ateinančiai žiemai ir užsimenant apie repeticijas, 
nutarę dėiti pastangas, šių bet kokia kaina išvengti. Kaip ii 
matysime, tai ir glūdėjo mudviejų tos vasaros taip glau
daus bendravimo pagrinde.

Bet netrukus, vos užbaigus sudėtingą matavimą, pare 
jo iš daboklės ir jis pats. Virtuvėje sutarškėjo tušti indai, 
bilsterėjo durys. Rakauskas taikliu ativėdėjimu iš tolo 
užkabino kepurę ant tos pačios vinies, ant kurios kabėjo 
tėvo smuikas, apsidairė, pažino mane ir šypterėjo. Svei
kintis nepriėjo - kaimo vaiKų tarpe šitokie formalumai 
nebuvo įprasti.

- išvalgė viską? - pasiteiravo Rakauskienė.
- Pietus suvalgė, o vakarienę pasikišo po narais.
- Sėdi viens, ar ir kas daugiau?
- Viens, bet už sienos sėdi Pranckevičių mergos iš 

Vinkšnupių, už kuntrabantą, tur atsivežę miltų, taukų, 
kiaušinių, cukraus, arbatžolių, tai sargienė dabar kepa 
blynus, o sargą Antanavičiuks išsiuntė į krautuvę saldai
nių.

- Skalbimo parnešt davė?
- Ne, duos rytoj, šiandie vakare sargienė šildo mer

gom vandenį, maudysis ir jis.
- Blakių nėr?
- Kaip liepėt paklaust, tai paklausiau- sakė nėr.
- Tegu gerai apžiūri, kad paskui neparneštų pas mus.
- AŠ, mama, nuo vaikščiojimo jau užsimaniau ėst.

- Tai pasiimk ką iš šėputės.
Jis atidarė žemą spintelę kampe pas virtuvės duris, 

pritūpė ir apčiuopęs ištraukė mėlyną emaliuotą lėkštę su 
gabalu nuo pusryčių atlikusių virtų lašinių. Atsiriekęs 
duonos nuo marška uždengto kepalo ant spintelės viršaus, 
tuo pačiu duonriekiu atispjovė nemažą bryzą ir paeiliui 
iš abiejų rankų kąsdamas, sėdosi valgyti pas tėvą ant 
stalo krašto. Tik tuomet galiausiai kreipėsi į mane, jau 
kylantį eiti namo.

- Ganai? - paklausė pilna burna.
- Ganau.
- Mačjau anąsyk iš tolo, ėjau paupio takučiu.
- O aš tavęs nepamačiau. Reikėjo riktelt.
- Rėkiau, bet negirdėjai, sėdėjai su knyga, o užvakar 

ryte ėjau, dairiausi, tavęs nebuvo.
- AŠ rytais miestelyje pas vargonininką, mus mokina 

lotyniškai giedoti mišparus.
Jaunas, dar ką tik pasamdytas vargonininkas Vytautas 

Birbauma, vėliau pagarsėjęs savo komponuotomis giesmė
mis bei duetais, tada užsimojo prie parapijos choro suor
ganizuoti dar ir vaikų giedotojų būrelį, daugumoje iš 
miestelėnų bei artimiausios apylinkės gyventojų. Jau 
kelinta savaitė kasdien eidavau į repeticijas. Turėjau 
nustebti dideliu įspūdžiu, kurį ši žinia padarė ne tik 
Rakauskučiui, bet ir jo motinai.

- Giedot lotyniškai mišparus?
- Giedot lotyniškai mišparus?
- Giedot lotyniškai mišparus.
Jis rankove nusišluostė taukais blizgančias savo storą

sias lūpas ir nustojo kramtęs, kažką labai įtemptai svars
tydamas. Motina beregint atspėjo ir balsu ištarė jo mintį.

- Tai kaip dabartės, ar tai daugiau jau nepriima, gal 
dar, sakau, tilptų ir šitas mūs vaikiščias? Visai nieko net 
nė nežinojom...

Smulkiai viską išaiškinau, pasižadėdamas nusivesti ir 
jį - dar tik pradžia, kodėl, Birbauma jį priims.

/nukelta į 5 psl....................... /
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Tfi T> A T> A NnftS yra tada žuvusi, kai ji PATI SAV¥S IŠSIŽA-
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( iŠ SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE Dy. ę>v. Valančius

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

70 
nuo

M nuo
Baltvydžio girios. Balstogės 
apskrities vakarų kraštas 
ilgai buvo siena tarp Len- 
tuvos 
teises 
III-jo

į rytus nuo Lomžos, 
km. į pietvakarius 
Gardino, į š.vakarus

• BALSTOGE- BALTSTOGĖ, buvo 
miestas įkurtas D.L.K.GE
DIMINO 1320 Sūduvos-Jot- 
vos žemėje, kur slavų ne

) gyventa: 170 km.į 
šiaurės rytus nuo Varšuvos, 
120 km. į š. vakarus nuo 
Lietuvos Brastos, 70 km.
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- Aš rytoj rytą ateisiu pas tave tuoj po pusryčių!
Rakauskienės susidomėjimas man buvo suprantamas 

dėjo pastangas vaiką laikyti arčiau bažnyčios. Žvilgterė
jau į tėvą, laukdamas pasipriešinimo, tačiau Rakauskas 
ramiai sau švilpiniavo pro dantis, it nieko negirdėjęs. 
Bet sūnus ūmai taip visas nušvito, kad negalėjau atsiste
bėti. Nenujaučiau, kokia jam tai buvo auksinė progelė 
atsisakyti repeticijų su tėvu, valkiojimosi žiemą naktimis 
po kaimus, žmonių juokinimo ir gerklės plėšymo prisi
grūdusiose, prirūkytose, prakaitu, eteriu ir namine dvo
kiančiose gryčiose, iš džiaugsmo susigrūdo burnon visus 
likusius lašinius su visa duona ir nušoko nuo stalo manęs 
išlydėti pro duris, tačiau neįstengė tarti žodžio, ko: 
visko nesukramtė ir nenurijo. Tik nuo slenksčio galiausia 
dar spėjo man šūktelėti, jau einančiam pro vartus:

- Žiūrėk, neužmiršk, neišeik vAis!
- Ne, ne.

Ir jam pavyko: vargonininkas, patikrinęs balsą, be 
ilgesnio prašymo priėmė. Rakauskutis paskui chorelyje 
išgiedojo iki pat stodamas gimnazijon. Nė "šyviu", nė 
"talaluškomis" jam daugiau neteko užsiimti.

praeito "NL" Kultūrinio Puslapio kolumnoje "Paprastai 
ir Trumpai" atitaisytinos prasmukusios 2 korektūros klai
dos: vietoj AIDU 1987 m., turi būti 1988 m., ir vietoj 
J.Petrulis, turi būti J.Petraitis. Red./.

Klausimas: Koks yra skirtumas tarp Amerikos ir So
vietų Sąjungos Konstitucijų?

Atsakymas: Sovietų konstitucija garantuoja kalbų it 
susirinkimų laisvę, o Amerikos konstitucija garantuojn 
laisvę ir po visų kalbų ir susirinkimų.

KReM 
VE/dRoO2/m

Miesto 
m. Po 
atiteko 
atiteko

ir Lenkijos, 
gavo 1740 
padalinimo 

Prūsams. 1807 m. 
Rusijai ligi 1919 m.

1842 
į Gardino 
apskritis, 
čia 1 
audimo 
augino keli geležinkeliai. 
Per 1- ųjį Pasaulinį karų 
Balstogė gerokai nukentėjo 
ir iš pramonės buvo teiiku- 
sieji odų apdirbimo ir mui
lo centrai.
PRADEDA ATSIREMTI 
į TIESĄ

"TIESA" š.m.sausio 14- 
15 d.leidinyje perspausdi
no ištraukų iš Aleksandro 
Merkelio monografijos "An
tanas Smetona", kurioje 
aprašoma 1940 m.birželio 
mėnesio Sovietų Sąjungos 
ultimatumas Lietuvai ir 
Prezidento pasitraukimas 
į užsienį.

m. įjungtabuvo 
guberniją kaip

Apie tą 
buvo pradėjusi 

pramonė, 
keli

I- ?jį

nori

LIETUVOS GAILESTINGŲJŲ 
SESERŲ SĄJUNGA

Medicinos Seserys 
atkurti Lietuvos Gailestin
gųjų Seserų Sąjungą. Tokia 
veikė 1921-1940 m. Jos 
kviečia atsiliepti buvusias 
Lietuvos GSS nares arba 
jų artimuosius. Atsimini
mai, išsaugoti dokumentai, 
ano laiko GSS veiklą apra
šantys straipsniai ar kito
kį spaudos leidiniai, nuot
raukos labai palengvintų 
GSS atkūrimą. Prašoma 
susisiekti šiuo adresu: 
232000 Vilnius, K.Požėlos 
gt.6/1, Klinika "Raudonasis

laikę 
kurtis 

Miestą

Kryžius", Birutė Būdvytienė,

SUSIORGANIZAVO PAUKŠTI-
NINKAI- ORNITOLOGAI

Š.m. vasario
d., KAUNO

mėn. 2 
T.lvanausko 

Zoologijos Muziejuje susirin 
l<0 ornitologai įkūrė Lietu
vos Ornitologų Draugijų.

Draugijos pirmininku 
išrinktas respublikinio eko
loginių tyrimų ir informaci
jos centro gyvūnijos sky
riaus viršininkas S.Paltana- 
viėius. Dalis ornitologų 
liko Sovietų Sąjungos Orni
tologų Draugijos Lietuvos 
skyriuje.

oAleKsąndras Stulginskis (1885.11.26-1970.IX.22), buvo antra
sis Lietuvos respublikos prezidentas, visuomenininkas, ag
ronomas iš profesijos. Tai taurus lietuvis, ūkininko sūnus, 
Sibiro tremtinys 
sios Panemunės 
Sibire praleistas 
metų aprašytas 
Tarybų Sąjungos

ir tautos kankinys. Palaidotas Aukšto- 
kapinėse. Sovietinėje enciklopedijoje jo 
gyvenimo laikotarpis tarp 1941 ir 1956 
taip: ..."Jis dirbo agronomu įvairiose 

vietovėse..."

PRANEŠIMAS JAUNIMUI
TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ ŠVIETIMO FONDO "LABDARA " /sutrumpintai 
"FONDAS" STIPENDIJŲ PASKIRSTYMO KOMISIJA DUOS STIPENDIJAS-PREMIJAS

JAUNIMUI

TIKSLAS
Remti stipendijomis studijuojantį 

jaunimą, skatinti premijomis lietuvių 
kalbos ir kultūros pažinimą, ugdyti jau
nosios Kartos dalyvavimą visuomeninėje 
-Kultūrinėje veikloje ir remti visa tai, 
kas tarnauja lietuvių išeivijos siekiams.

KVALIFIKACIJOS
Komisija, skirstydama stipendijas- 

premijas, atsižvelgs į šias sąlygas: 
a. turi būti lietuviai arba lietuvių kil
mės, t), studijuojantieji aukštesniosiose 
mokslo institucijose, c. Vasario 16 
gimnazijos mokiniai, ęL lituanistinių 
kursų ar institucijų studentai, e. litua
nistinių mokyklų mokytojai bei studen
tai, studijuojantys lietuvių kalbą ir jos 
dėstymo metodiką, X- TLN nariai arba 
jų šeimos nariai (turi pirmenybės privt-

legijas). Neatsiradus tinkamų kandidatų 
likusieji pinigai bus perkelti į sekančių 
metų sąskaitą arba paskirti premijomis 
už konkursinius rašinius. Prašymą rašant 
svarbu duoti kuo daugiau žinių apie 
save, studijas ir pažymius, lietuvišką 
veiklą bei dalyvavimą lietuviškose orga
nizacijose. Prašymus siųsti: LN Vedė
jas, Švietimo Fondas 
West, Toronto 
arba palikti LN 
kaip kovo 31 d.

Stipendijos bus 
Toronto Lietuvių 
balandžio 9 d. Jeigu yra 
dalyvauti, prašoma raštiškai 
kitą asmenį.

1573 Bloor St.
Ont. M6P 1A6, Canada 

raštinėje ne vėliau

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:

Jwusui S.: 631-6834 (namą); Henrikui H.: 366-7770 
Dainiui L. : 768-9606; Janui R.: 337-8637

1989. III. 9

įteiktos
Namų

metiniame 
susirinkime 
neįmanoma 

įgalioti

TLN švietimo fondo 
"Labdara" komisija

O. LAŠAS
PAPRASTI BUDAI IŠVENGTI STEMPLES DEGIN1MO- 
R E M E N S

Daugelis nusiskundžia stemplės deginimu. Problemų 
sukelia skilvio rūgštys, kurios pakyla į stemplę /tai yra 
vamzdelis, per kurį maistas atkeliauja į skilvį/.

Žinovai pataria:
Venkite šokolado, mėtinių saldainių, žalio česnako, 

svogūnų, riebalų ir alkoholinių gėrimų, nes jie atpalaiduo
ja stemplės vožtuvų, kuris prilaiko skilvio rūgštis savo 
vietoje.

Dėvėkite laisvus rūbus ir nesuveržkite per daug diržo.
Negerkite daug kavos, nes ji pagausina rūgštis.
Pakelkite lovos galvūgalį apie 6 inčus. Tai sulaikys 

rūgščių kilimų atgal į .stemplę.
- Nevalgykite per daug iš karto, neužkandžiaukite prieš 
einant miegoti ir negulėkite tuoj po valgio.
- Sumažinkite arba visai nerūkykite, ypač po valgio.

Jeigu_ pasireiškia rėmuo, tuojau pat paimkite tabletę 
prieš rūgštingumų /"antacid"/. Jeigu gulite, atsisėskite; 
jeigu tai atsitinka susilenkus - išsitieskite. Jeigu rėmuo 
yra ypatingai skausmingas arba jeigu trunka ilgiau kaip 
3 dienas, nueikite pas savo gydytojų.

GYDYTOJŲ DĖMESIUI!
Gegužės 17-24 d.d. organizuojama medikų grupė į

VI Lietuvos gydytojų suvažiavimą
Grupė išvyksta "Lufthansos" lėktuvu iš Toronto. Užsakymai priimami iš visų 
Šiaurės Amerikos miestų. Svečiai bus apgyvendinami gydytojų šeimose Vilniuje. 
Grupę lydės chirurgas iš Vilniaus dr. VYTAUTAS NAŠLĖNAS.

Smulkesnių žinių teiraukitės:
Audra Travel Corporation kelioniių biure

Tel (416) 7G9-25OO, Fax: (416) 763-6279, telex: 06-967812 
2100 Bloor St. West, Toronto, Ont. Canada M6S 1M7

Organizuojama linksma užkietėjusių "sirgalių" ir nenuilstančių rėmėjų grupė į 
neeilines, nepakartojamas, intriguojančias

KREPŠININKŲ VARŽYBAS LIETUVOJE
Susitinka: Šiaurės Amerikos lietuvių krepšinio rinktinė "Vėjas" su Kauno "Žal
giriu", Vilniaus "Statyba", Panevėžio "Lietkabeliu", Klaipėdos "Neptūnu" ir 
Lietuvos jaunių rinktine. Varžybos numatomos įvairiuose Lietuvos miestuose. 
Kviečiame visus į šią ilgai lauktą sporto šventę.

Grupė išvyksta "AIR FRANCE" ir "LUFTHANSOS" lėktuvais
liepos 5, grįžta liepos 23. Smulkesnių žinių teiraukitės:

Audra Travel Corporation kelionių biure
Tel (416) 769-2500, Fax (416) 763-6279, telex 06-967812,

2100 Bloor St. West, Toronto, Ont. Canada M6S 1M7

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL 
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11:30- 12 vol. naktie* 
Programos vedėjas : LIUDAS STANKEVIČIUS 

1053 Albanel Cr. 3>uveri»ay» Laval, ■P.O. H7G 4K7 
Tai.: 669-8834

1989 metų EKSKURSIJOS į 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 i Kanada bei Lietuva.
Dėl smulkesnių informacijų kreiptis

į: L. Stankevičių, 1053 Cr. Albanel, 
Duvemay, Laval, Que. Canada. H7G 4K7.

Tel.: (514)-669-8834.
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toronto
Stepas Varanka 

SIMPOZIUMAS, LIEČIĄS 
LIETUVĄ

/ tęsinys /

Trečias paskaitininkas - 
Prof. Romas Vaštokas 

yra antropologas, dėsto 
Trenton Universitete, Pe
terborough,Ontario. Jis 
aktyvus Kanados lietuviŲ 
bendruomenėje. Kelis kar
tus kandidatavo į Kanados 
parlament?. Aktyviai daly
vavo Deschenes Komisijos 
darbuose, gindamas perse
kiojamų tariamų karo nusi
kaltėlių teises.

Jo paskaitos simpoziu
me tema: "Tarptautinė 
politika ir Lietuvos Persi
tvarkymas". Paskaitininkas 
pabrėžė, kad nereikia žiū
rėti, kas mus skiria, bet 
kas jungia - visi dirbkime 
Lietuvos labui. /Šia tema 
prof. Vaštokas kalbėjo Mont- 
realyje, per Vasario 16- 
tosios minėjimų ir jo kal
bos tekstas spausdinamas 
"NL" 2 psl. Todėl čia to
liau simpoziumo tema neap
tariama. Red./.

Prof. R. Vaštokas išva
doje pasisako, kad neginči
jami ženklai rodo,jog Mask
va nepatenkinta įvykiais, 
kurie vyksta Pabaltijo vals
tybėse. įvykiai iškrypo 
iš numatyto Maskvos plano. 
Maskvoje jau pasirodė puo
limai prieš Persitvarkymo 
Sųjūdį.

Maskvai ir partijai nepa
tiko, kai Sųjūdis sukritika
vo Lietuvos Komunistų 
partijų už neparėmimų 
Estijos reikalavimo dėl 
suverenu m o-nepr iki ausomy- 
bės. Pats M. Gorbačiov'as 
pereitais metais lapkričio 
mėn. 27 d., mušdamas
kumščiu į stalų, akivaizdo
je visų respublikų prezi
dentų, pareiškė, kad Esti
jos suverenumo paskelbi
mas "visiškai nepriimtinas".

Tuo pačiu metu Lietu
voje, Sųjūdžio Tarybos 
narys Kazimieras Moteika 
paskelbė žurnale "Literatū
ra ir Menas" straipsnį apie 
konstitucijų. Jis moksliškai, 
metodiškai įrodinėja, kad 
naujoji Sovietų konstitucija 
ne tik paliko senus respub
likų suvaržymus ir apribo
jimus, bet dar griežčiau 
centralizavo jos galių.

Ketvirtas paskaitinin
kas - iš Lietuvos

Kunigas Gintautas Kaba- 
šinskas , gimęs Kaune 1958 
metais. 1976 m. baigęs 
J.JABLONSKIO Vidurinę 
Mokyklų, įstojo į Kauno 
Politechnikos Instituto ma
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šinų gamybos fakultetų. 
Dėl jo katalikiškų įsitikini
mų jam buvo pasiūlyta 
išeiti iš Instituto. Nuo 
1978 m. iki 1980 m.tarna
vo Sovietų Sųjungos ka
riuomenėje, Sibire.

Atlikęs karinę prievolę, 
įstojo į Kauno Kunigų Se
minarijų. Įšventintas kunigu 
1986 m., dirbo vikaru Kau
no Katedroje.

Nuo 1987 m. paskiria
mas vikaru į Prisikėlimo 
bažnyčių. Čia aktyviai 
įsijungia j veiklų dėl tau
tos šventės atstatymo. 
1988 m; apavasrį atgimimo 
spindulėliams švintant, 
susikuria iniciatyvinė grupė, 
kuri kelia klausimų dėl 
Tautos Šventės ir Vytauto 
Didžiojo Universiteto atkū
rimo ir Žmogaus Teisių 
gerbimo.

1988 m. spalio mėn. 
22-23 d.d. Kauno Sųjūdžio 
Taryba pasiunčia jį delega
tu į Sųjūdžio steigiamųjį 
suvažiavimų. Dabartiniu 
metu yra Prisikėlimo 
paminklinės bažnyčios at
statymo komiteto pirminin
ku.

Apie mėnesį laiko kun. 
Gintautas Kabašinskas su 
kun.Romualdu lankėsi Ka
nadoje, sakė pamokslus 
per visas mišias. Vienas 
vienoje parapijoje, kitas 
kitoje. Abu kunigai dalyva
vo lietuvių susirinkimuose, 
skaitė paskaitas, turėjo 
pasikalbėjimus su angliškos 
spaudos atstovais. Jie gar
sino Lietuvos Sųjūdžio sie
kiamus tikslus.

Prieš Vasario 16-tųjų 
išvyko atgal į Lietuvų, 
kad galėtų dalyvauti, po 
daugelio vergijos ir kančių 
metų, švenčiamoje tautinė
je šventėje.

Kun.Gintauto Kabašinsko 
Pranešimas

Tema: "Lietuvos religi
nė ir kultūrine padėtis 
Peri tvarkymo eigoje".

Tautoje - valstybėje 
teisingumas yra pagrindu 
žmonių gerovės. Lietuvoje 
Sųjūdis nėra jokia vyriau
sybės opozicija. Sųjūdis 
tai pozicija - persitvarky
mas.

Lietuva- katalikiškas 
kraštas. Šimtmečių bėgyje 
jų skriaudė kryžiuočiai, 
rusai, švedai, lenkai, vokie
čiai ir paskutiniu laiku 
rusai-komunistai. Kiekvie
nas okupantas jų naikino, 
plėšė, skurdino. Religiniu 
atžvilgiu daugiausiai jų 
naikino, persekiojo ir nie
kino komunistai.

Prasidėjus ATGIMIMO 
"pavasariui" ir religiniai 
reikalai pakrypo į šviesesnę 
pusę. Aišku, pilnoji laisvė 
dar tolokai, tačiau pirmieji 
žingsniai yra mieli visai

Lietuvai: Vilniaus Katedros 
grųžinimas katalikams ir 
jos pakėlimas į Arkikatedrą- 
Šis istorinis įvykis 1989 
m. sausio mėn. 15 d., kuri 
atžymėjo ilgametis trem
tinys vyskp. Julijonas Ste
ponavičius i atšventindamas 
Katedrų,—tai naujas lapas 
Lietuvos istorijoje. Džiugi- : 
nantis ženklas, kad Šv.Ka- 
zimiero bažnyčia, kurioje 
veikė ateizmo muziejus, 
yra grųžinta Lietuvos kata
likams. Tikimasi, kad nau - 
jų iųipareigojimų vėjams 
pučiant, pagerės ir kitos 
sųlygos.

Anksčiau religinių kultą 
"karaliukas" Petras Anilio- 
nis turėjo neribotų galių, 
be jo leidimo, neleisdavo 
nė vienam dvasiškiui dirbti 
parapijoje. Komunistinė 
valdžia skelbia, kad yra 
jau ruošiami nauji religi
niai nuostatai, kuriais bus 
tvarkomi bažnyčių reikalai.

Neseniai Vienoje 35- 
ios valstybes pasirašė su
tartį - paktų ginti Žmo
gaus Teisėms. Pasirašė 
jų tarpe ir Sovietų Sųjunga-

Tame pakte yra daug 
gerų pagrindinių pažadų, 
kurie bus teikiami kiekvie
nam piliečiui. Žurnalistams 
bus galima rašyti tai, kų 
jie nori ir už tai nebus 
leista juos bausti. Kiek
vienas pilietis turės teisę 
gauti laike 3-jų dienų viza^ 
aplankyti sunkiai sergantį 
šeimos narį užsienyje. Taip 
pat teisę per 3 dienas 
gauti vizų dalyvauti artimo 
šeimos nario laidotuvėse. 
Ar tie pasižadėjimai but 
pilnai vykdomi, parodys 
ateitis.

Gorbačiov'as, siekdamas 
savo tikslų, partijos va
dams pasakė, kad partija 
privalo kovoti už Persitvar
kymų - produkcijoje ir 
dvasinėje srityje. Asmeninė 
iniciatyva yra socializmo 
širdis. Dėl to, kad tas 
nebuvo leista daryti praei
tyje, sovietai prarado daug 
savo ekonominiame gyveni • 
me. K

Gorbačiov'o kalbose 
kai kurie punktai bei pasiū
lymai prieštarauja vieni 
kitiems. Vienoje vietoje, 
partijos vadams jis sako, 
kad reikia leisti laisvai 
vystytis tautinėms kultū
roms. Kitame punkte, Cent
ro Komitetui, sako: tautiš
kumas yra sovietams nepri
imtinas.

Čia nereikia būti labai 
pastabiam, kad susigaudy- 
tum jo kalbos prieš’ngu- 
muose. Pasitaiko jose keis
tų kurjozų, kurie iškelia 
užmaskuotų tikslų.

Sųjūdžio tikslas - visuo
menės persitvarkymas ir 
Lietuvos atgimimas. Savo 
kalbos ir istorijos įteisini
mas.

'ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS
999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 
Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

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............ 9'/4%

180-185 d. term, ind............ 9 74%
1 metų term, indėlius .......  97z%
2 metų term, indėlius .......  97z%
3 metų term, indėlius .......  972%
1 metų GlC-met. palūk. .. 1 ] %
2 metų GlC-met. palūk. .. 10‘;4%
3 metų GlC-met. palūk. .. 103/4%
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 93/4% 
RRSP, RRIF ir OHOSP ..... 83/4%
RRSPirRRIF-1 m. term. ind. 11 % 
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%

SIMPOZIUMO DALYVIAI 1989.2.5 d. Iš kairės: dr. Genovaitė BIJŪNIENĖ supažindino klausytojus su 
kalbėtojais. Vytas KULNYS LN Kultūrinės Komisijos pirmininkas pasakė Įvadinę kalbą; advokatė 
Joana KURAITĖ— LASIENĖ - simpoziumo moderatorė. Nuotraukos St. Dabkaus

Sųjudžiui gimstant, vie
nas partijos aukštas parei
gūnas Maskvoje pareiškė: 
"Su viena visuomenės dali
mi reikia kovoti. Tai tikin
čioji liaudis - Katalikų 
bažnyčia, o labiausiai Lie
tuvos Katalikų Bažnyčia."

Dėka naujųjų laikų pasi
šventusių "kudirkaičių", 
Lietuvoje prasidėjus stebuk 
lingam tautos atgimimui, 
tautiečiuose, kurie buvo 
sukaustyti baisiom vergijos 
ir baimės grandinėm, vyks
ta atsipalaidavimas. Atsi
randa ir užkietėjusių Stali
no įsakymų vykdytojų, iš 
kurių vienas kitas nedrų- 
siai atlieka viešų išpažintį, 
sakydamas "mea culpa, 
■nea culpa"...Aišku, jų pri
sipažinimas ir vieša "atgai
la" jų aukoms skriaudų 
nebeatitaisys... Nežiūrint 
to, tautos atgimimas lietu
viams yra be galo reikšmin
gas ir lemtingas ateinan
čioms kartoms.

Lietuvos atgimimo ke
lyje yra didelių kliūčių 
ne tik iš Maskvos komunis
tų partijos, bet taip pat 
ir iš Lietuvoje gyvenančių 
Lietuvos priešų. Ateitis 
parodys, ar toji Gorbačio
v'o Persitvarkymo ir Atvi
rumo idėja Lietuvai atneš 
savarankiškumų, laisvę 
ir nepriklausomybę. Mes 
Lietuvoje siekiame to tiks
lo legaliais keliais, - bai
gė savo pranešimų kun. 
Gintautas, Sųjūdžio atsto
vas.

Po visų pranešimų buvo 
pertrauka. Po jos sekė 
klausytojų paskaitininkams 
patiekiami klausimai.

Atsilankiusių tautiečių 
skaičius rodo, kad simpo
ziumas ir jame nagrinėtos 
temos Toronto tautiečiams 
buvo aktualios.

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 111h%
2 metų .................. 113/4%
3 metų .............. 12 %
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 11%

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

Lietuvių Namų Žinios
® Sekmadienio popietėje 
dalyvavo 220 žmonių. Sve
čių knygoje pasirašė po 
1 asmenį iš Neringos, Kau
no, Vilniaus, Seinų.

• LN skaitykla perkelta 
iš buvusio posėdžių kamba
rio į seklyčios prieškamba
rį I-ame aukšte, priešais 
LN įėjimo duris. Skaitykla 
atidaryta nuo pirmadienio 
iki šeštadienio, 10 val.r.- 
4 val.p.p.

Raktas į skaityklų gau
namas LN raštinėje. Sekma
dieniais skaitykla bus atida
ryta tarp 11:30 val.r.ir 
2:30 val.p.p. Jeigu būtų 
kokių klausimų, prašau 
skambinti LN vedėjui Teo
dorui Stanuliui, tel:532- 
3311.
• Pereitų savaitę buvo 
išsiuntinėti mokesčių pakvi
tavimai Lietuvių Slaugos 
Namų aukotojams. Pastebė
ję klaidas, malonėkite pra
nešti LN raštinei tel.532-

r —.... ”
REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄl

Iki šiol šis Fondas išleido per 350,UUU 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 Fonao šūkis: KAPITALAS LIETUVAI, 

PALŪKANOS - LIETUVYBEI IŠEIVIJOJE!

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I

533-1121 (416) 822-8480
* GAISRO * AUT0M9IUU • ATSAKOMVMfS • 

*Grvr»is * KOMHcuti •

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

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

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS
" JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ’

' ATEIK 1 LIETUVIU A.A. (Alcoholics Anonymous)
i GRUPĖS SUSI R INK I MĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ
1 PENKTADIENI IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE.
1 (Skersai gaLves nuo pensininkų rūmų, 1610

Bloor St. West., kampas Indian Rd.) 7:30 vai. v.'

SKAMBINKITE Tel.: 487-5591

NEPRIKLAUSLMA LIETUVA

331 1.

• Lietuvių Slaugos Na
mams aukojo: $100,- D. V. 
Simonaitis; $25,- a.a. Kazi
miero Otto atminimui A.A- 
Valadkos. Iš viso statybos 
fonde yra $109,856.64. 
Aukos priimamos "Paramo
je" sųsk.8711, "Talkoje" 
sųsk.4259 ir "Prisikėlimo 
Parapijos Koop-ve sųsk. 
155332.17.

• LN valdybos posėdis 
vyksta kovo mėn.9 d., 7:30 
vai.v.

• Tradiciniai VELYKŲ 
STALO pietūs rengiami 
balandžio mėn. 2 d.,sek
madienį, 1 val.p.p. Lietuvių 
Namų Karaliaus Mindaugo 
menėje. Rengia - LIETU-
VIU NAMAI ir LN MOTE
RŲ BŪRELIS.

Bilietai gaunami sekma
dienio popietėje, ir LN 
raštinėje. T.S.

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

AKTYVAI virš 40 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas



Ivimitton
PAMINĖTA LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ

Šios šventės minėjimas 
vyko ŠkotŲ parko gimnazi
jos salėje vasario 12 d.,sek
madienį, 4 vai.p.p Iki to 
laiko salėn buvo susirinkę 
veik visi tautiečiai ir sve
čiai.

įneštas organizacijų 
vėliavas dalyviai pagerbė 
atsistojimu. Visi sugiedojo 
Kanados himnų. Invokacijų 
atliko vietos lietuvių para
pijos klebonas Tėv. Juve
nalis Liauba. Šventės ati
darymo žodį tarė Hamilto
no Apylinkės Lietuvių B- 
nės valdybos pirm. Angelė 
Krivinskaitė. Žodis buvo 
ne ilgas, bet įdomus ir 
geras ta prasme, kad Ha- 
,miltone susirinkimo metu 
'ji pirmoji užsiminė apie 
jaunimų, jaunųjų kartų 
ir ragino juos mylėti savo 
tėvų gimtųjų žemę. Žuvu
sieji už lietuvių tautos 
laisvę buvo pagerbti atsis
tojimu.

Pirmuoju iš svečių kal
bėti buvo pakviestas Hamil
tono miesto meras B. Mor
row. Jis pirmiausiai prisi
minė lietuvių rengtų Tauti
nių Šokių Šventę, kuri jam 
labai patikusi ir kartu lietu
vius pagyrė už tokį didelį 
darbų. Priminė ir Lietuvę

COTE-DES-NEIGES 
NOTRE-DAME- 

OE-GRACE

SUDOUEST

bei Sovietų Sujungę, atėmu
sių jai laisvę. Jam salės 
dalyviai stipriai plojo. Po 
to kalbėjo latvių ir Čeko
slovakijos tautų atstovai.

Meninei daliai montažų 
paruošė ir skaitė iš įvai
rių musų rašytojų ir poetų 
teksto AUKURO Teatro 
vadovė Elena Dauguvie- 
tytė-Kudabienė. Taip pat 
dalyvavo apie 10 AUKURO 
aktorių, kurie ateidavo 
po vienų ar po du į scenų. 
/Jų žodžiai nebuvo pakan

AHUNTSIC 
CARTIERVILLE

BOUT-DEL'iLE

VILLERAYSAINT-MICHEL

ROSEMONT PETITE-PATR1E

PLATEAU 
MONT-ROYAL 
CENTRE-SUD

CENTRE

MERCIER-HOCHELAGA- 
MAISONNEUVE

VIVRE, 
MONTREAL

Montrealio kvartalai yra dabar sugrupuoti į devynias 
apylinkes.

Nuo kovo mėn. 20,21 ir 22 šio miesto piliečiai galės 
pareikšti savo nuomones apie miesto savivaldybės numa
tomus projektus, kurie liečia jų apylinkę - Apylinkės 
Komiteto Tarybos susirinkimo metu.
Daugiau žinių gausite per biurų ACCES Montreal local.

kamai stipriai visur girdi
mi. Tokiais atvejais reikia 
gerai pritaikytų garsiakal
bių/. Meninės dalies motto'. 
"Tegul meilė Lietuvos dega 
mūsų širdyse", suskirstyta 
į šiuos momentus: 1. Spau
da atgimsta. 2. Laisvės 
atgavimas. 3. Iš praeities 
tavo sūnūs te stiprybę 
semia. 4. Karas ir vergija.
5. Atgimimas ir laisvės 
troškimas./Paaiškinimai 
buvo perduoti anglų kalba/.

Hamiltono GYVATARAS 
vad. G. Breichmanienei, 
pašoko keletu mūsų liau
dies šokių. J. P I e i - 
n y s šios šventės proga 
mūsų pirmininkės buvo pa
kviestas įteikti jai KLV 
Visuomenininkės-Kultūri
ninkės premijų.

Hamiltono VYSK. VA
LANČIAUS LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS . vaikų choras 
iš apie 30-ties "dūšelių.,", 
padainavo keletu dainų,

vietoje Hitlerio Vokietijos 
svastika. Taip buvo pabrėž
ta, kas yra valdęs mūsų 
Lietuvę II-jo Pasaulinio 
karo metu, ir dabar. To
kias dekoracijas-ženklus 
Vasario 16 proga matėme 
mūsų scenoje pirmų kartų.

Malonu pastebėti, kad 
mūsų Apylinkės Lietuvių 
Bendruomenės valdyba, 
sudaryta iš jaunosios kar
tos, taip puikiai pasirodė,

Vieninteli* lietuvių bankelis Kanadoje
- įsikūrę * nuosavuose n#woi» —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

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

AKTYVAI PER 29 MILIJONUS DOLERIŲ.

o pora mergaičių pagrojo 
smuikais.

Paskaitų skaitė atvykęs 
iš Toronto A. Šileika, kuris 
gražiai nupasakojo apie 

s.Lietuvę ir lietuvius, . esan
čius svetimuose kraštuose.

Po paskaitos sugiedojo-, 
me mūsų Tautos Himnų, 
buvo išneštos vėliavos ir 
A-kės Bendruomenės pirmi
ninkė tarė padėkos ir atsi
sveikinimo žodį.

Programos dalyviai visa 
koncertų atliko gimnazijos 
salės scenoje, kurios gale 
buvo pakabintas spalvotas 
Lietuvos Vytis. Programai 
įpusėjus, vietoj jos matėsi 
tiktai balta spalva ir viena
me kampe pasirodė sovie
tinis kūjis ir pjautuvas, 
o kiek vėliau toje pačioje

ręngiant šių ypatingų šven
tę.

Z. Pulianauskas

• NARKEVIČIUS Vincas, 
ilgametis "NL" skaitytojas, 
mirė š.m. vasario mėn. 
16 d.

• Š.m. kovo men. 5 d.,
minim Šv.Kazimierų, buvo 
surengtas religinis koncer
tas, kuriame programų 
atliko sol.Marytė Bizinkaus- 
kaitė-Bildienė,____ f 1 e i t i s t as
Tomas Regina ir muz. 
Jonas Govėdas. Po koncer
to Jaunimo Centre buvo 
vaišinamasi kavute ir pyra
gais. Koncertų suruošė 
Hamiltono ateitininkai, 
remdami religinę šalpų.

MOKAME UŽ:

kasd. čekių sųsk. iki 7% 
santauoas..............  7%
ksSd.pal.tsupymo s-tą.. 6.5% 
90 dienų indėliu*............ 9.5%
1 m. term. Indėliu* ..... 10.75%
1 m. term, ind.mėn.pai. 10.25% 
3 m. term, indėliu* ...... 1 i%
RRSP ir RRIF (pensijos) 8.5% 
RRSPIrRRIFI m........ 10 .75%
RRSP ind. 3 m..............  11%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas .... 14% 
neklln. turto pask. 1 m. 12.25% 
neklln. turto pask. 3 m. 13% 
Nemokamas čekių ir 
sąskaitų apmokėjimo 
patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi iki $2.000.
ir asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

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

MUVJKLO 
secctAiraif i

• BATŲ TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS

• SAUGOJIMAS (storage;
• ZOMfAS

405-90* AVENUE. L*M»
365*1 <10

2955 ALLARD, VIE* Einard

1989.111. 9

ENTRSPRENSVR ELECTRICAL 
tLECTRICItN CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS
1O2A, ALLION TEI . *IAA CAflALASALLE,OUĖ. KSP2C6 1 EL-

GUY 
RICHARD 
ROOFER------COUVREUR

7725 George LaSalle 
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogodengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darbo atlieka sgliningai ir prieinomomi s kainomi s. 
Stogo* dengimui ar tai symui skambinkite 354-1470

PADĖKA

MARYTE LATVA/T/ENE 
JOANNA GALARNEAN

Dėkojame kiekvienai poniai ir panelei, kurios 
prisidėjo prie vestuvių staigmenos JOANNAI 
GALARNEAU, ypač toms, kurios padėjo suruošti 
pokylį: Onutei Glaveckienei, Lydijai Naujokienei, 
Lydijai Latvaitienei, ir Stefanijai Vekterienei už 
patalpą.

Širdingai dėkoja:

A t A 

KAZIMIERUI QTTUI 
netikėtai mirus, 

žmoną VERONIKĄ, sūnų ROMĄ, vaikaičius 

KAROLINĄ, KRISTĄ ir ROMĄ j r. nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime -

MONTVILŲ ŠEIMA

A t A 

KAZIMIERUI OTTUI 
mirus, 

žmonai VERONIKAI, sūnui ROMUI su šeima^ 

visiems artimiesiems čia ir Lietuvoje reiškiame 

gilią užuojautą —
P. H- BERNOTAI

Mirus mylimai Seseriai

A t A 

EUGENIJAI URBONAITEI, 
nuoširdžiai užjaučiame brolį LINĄ ir visus 

artimuosius -

BIRUTĖ ir HENRIKAS NACIAI



■ ta

MIRUSIEJI:

vai-

AN- 
mirė

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS

SPAUDOS BALIUS
ruošiamas 1989 m. BALANDŽIO mėn. 8 d. ŠEŠTADIENI, 7 vai. v.

Aušros Vartų parapijos salėje 
1465 rue de Sfeve, Montreal.

PROGRAMOJE: - poetas Raimundas FILIP

- Montrealio VYRŲ OKTETAS, akomp. muz. A. STANKEVIČIUS 
ŠOKIAMS GROS Jono Šulmistro Digital Compact Disc-Laser Pick Up muzika

ĮĖJIMAS - $10.-

• Karšta vakarienė, šeimininkė M. Vaupšienė
• Baras
• Loterija

VISI MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI ”NL ” SPAUDOS BENDROVE

IEŠKOMA TARNAUTOJA

Montrealio Lietuvių Kredito Unijai LITAS rei
kalinga sekretorė - raštinės tarnautoja, turinti 
praktikos finansinėje srityje. Pageidaujamas lie
tuvių, anglų kalbų mokėjimas.

Kreiptis pas Vedėją, tel.: darbo: 766-1891;
narnų: 487-4938.

• URBONAITĖ EUGENIJA 
76 m.amžiaus, staiga mirė 
savo namuose. Liko brolis 
Linas su šeima. Palaidota 
iš Aušros Vartų bažnyčios 
Toronto Lietuviu Kapinėse.

Ji buvo ilgametė, uoli 
RŪTOS Klubo narė, orga
nizavusi bazarus, rankdar
biu pamokas, išvykas.

e RUDŽIAUSKIENĖ
GĖLĖ,76 m. amžiaus, 
ligoninėje.

Liko vyras Julius, 
kaičiai R imas, Linas, Aras
ir Danius Piečaičiai.

Laidojama per Šv.Kazi
miero Parapijos bažnyčią 
Cote dės Neiges kapinėse.

Užuojauta mirusiųjų 
artimiesiems.

• "NL" SPAUDOS BALIUI 
renkama pati maloniausia 
šokių muzika, Vyrą Okte
tas ruošiasi mėgiamom, 
pavasarinės nuotaikos dai
nom. Rezervuokite balan
džio 8 d. vakarę, kuriame 
dalyvaudami parodysite, 
kad domitės ir remiate 
mūsų lietuviškąjį spausdintą^ 
žodį; praleisite malonų 
vakarę bičiulių tarpe, pasi
vaišinsite gera vakariene 
ir paremsite "NL" leidimų.

Kas dar neužsimokėjo 
prenumeratos už 1989 m.? 
o gal ir ankstyvesnius?),

galės tai patogiai padaryti 
Spaudos Baliaus metu.

Jau dabar galima atneš
ti loterijos laimikius į "NL” 
Redakcijų arba sekmadie
niais į AV Kioskų. Dėkoja
me iš anksto! "NL"

ĮĖJIMAS - $10.-

1989 m. kovo mėn. 5 d. iškilmingose Mišiose buvo pašventinta lietuvių tautinė vėliava, kurią^ Lietuvos 
Karaliaus Mindaugo ŠauIii^Kuopa Įteikė AV Parapijos bažnyčiai, simbolizuojant solidarumų su Lietuvoje 
trokštančiais religinės ir tautinės laisvės. Vėliavą, laiko LKM šaulių, kuopos Šauliai Augustinas Mylė ir 
Juozas Siaučiulis. Apeigas atlieka kleb. kun. J Aranauskas, SJ ir 1 ėv. J. Kubilius, SJ.

____________ ______________ Nuotrauka A. Kalvaičio.

Dr. PHILIP STULGINSKIS
Dental Surgeon,

DANTŲ GYDYTOJ AS-CHIRURGAS 
8606 Centrale, (kamp. 45 Av.) 

Suite 209, LaSalle, Que. 
H8P 1N5. Tel. 364-4658.

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

------------------------------------------------
Dr. Gaėtan B&RARD, D.M.D.

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

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

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

M. CUSSON VAISTINĖ 
7635 Central St. Ville La Sdle, P.Q 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

MEDICAL ARTS BUILDING
1538 Sherbrooke St. W. Suite 215, Montreal, Que., H3G 1L5

Td.:i 931-4024

Notarai

J. BERNOTAS - RŪTA POCAUSKAS 
Suite 11*43, Sun Life Building 

1155 rue METCALFE , Montreal, Que., H3B 2V6 

Tel. (514) - 871-1430

8 psl.

Tėv. JUOZO A R A N A U S K 0 S. J. 
visu Juozu bei Juziu pagerbimo

PIETUS
1989 m. kovo mėn. 12 d. 12 vai.

Aušros Vartų parapijos salėje

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

L Aparatai yra šių firmų: Toshiba, Akai, Aiwa, 
National Panasonic M7, JVC, NEC, Sony, Sanyo^Į

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 PORTRAITS 
IPASSEPORT - COMMERCIAL 

MARIAGE - WEDDINGS

5220 Queen Mary Rd. Suite 8 
TONY LAURINAITIS

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

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
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 matų............. 9%% 
180 d.- 364 d....... 9’/4%
120 d. -179 d. ... 9%
60d. - 119 d. ..... 8%%
30 d. - 59 d..........;8’/2%

IMA

Nekiln. turto - nuo 12)6%

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

UŽ:

Asmeninės - nuo 12/2%

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA "LITE"

KASOS VALANDOS 
1475 De Seve 3907 Rosemont

Pirmadieniais 9.00—3.00 10.00—2.00
Antr., Trečiud. 9:00—3.00 — — — —----------
Ketvirtadieniais 12:00-8:00 3.00-7.00
Penktadieniai* 10:00 - 6:00 2:00 - 6:00

RESTORANAS KOSCHS 
Specialybe - “BROCHETTERIE" - 

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

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

Rezervacijai skambinti: 768-2707 arba 768-9198.

LASALLE 
AUTOMOBILE INC

M vmber

Foto M.L.S.
SISTEMA

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

1050 Lapfarra 
coin La V4fwndrwDodge Chrysler 

Camion* Dodge Truck* 366-7818
I ........

D. N BALTRUKONIS

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
nekilnojamo torto visapusiškas 

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

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAM'ONIS L":
C. I. B.

GAISRAS * AUTOMOBILIAI * ATSAKOMYBĖ * GYVYBĖ
ADAM0N1S INSURANCE AGENCY INC.

3907 A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, QUE. HIX 11.7

Fš FINANCIAL SERVICES 
8. INSURANCE

PETER SODO ir JOHN POLCARl
Profesiniai patarnavimai 

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

Tel: 481-0311

MONTREAL ENTERPRISES Rfigd
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

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

ALBERTAS N0RKEL1ŪNAS , b.a. c.s.c., lb.

tel. bus.: 727-3120 REZ.: 376-3781

TEL.: (5)4)767 - 4690

VINCAS PIEČATTIS
1265 LECLAIR. VERDUN. P.O. H4H 2M4

JONAS 8.C0TĖ REALTIES 

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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