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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
ŠYPSENA IR GELEŽINIAIPANTYS----------

Vakariečių spauda vis 
dažniau rašo apie Sovieti- 
joje ir jos sostinėje Mask
voje atvirai kaloančius, 
kad Gorbačiov' as galįs 
būti nuverstas. Esą, jei 
ekonominė padėtis greitai 
nepagerėsianti ir tautinės 
mažumos nenustosiančios 
reikalauti vis daugiau tei- 
vių, konservatyvieji elemen
tai, remiami kariuomenės 
ir slaptosios policijos, gali 
likviduoti "perestroiką" ir 
"glasnost" ir patį refor
matorių. Panašiai kalbėjo 
JAV-se uliavojęs ir taus- 
kęs įvairius niekus Jelcin' - 
as, žinomas Gorbačiov' o 
varžovąs ir sovietinių res
publikų laisvės priešas.

Kiek šie gandai turi 
rimto pagrindo ir kiek tai 
yra senųjų kumštininkų 
svajonė, dar neaišku, betgi 
įsidėmėtinas Kremliuje 
kursuojąs posakis apie 
Gorbačiov' o šypseną ir už 
jos paslėptus geležinius 
dantis.

Tiesa, paskutiniuoju 
metu Gorbačiov' as gąsdino 
Lietuvą, Latviją, Estiją ir 
kitas nepaklusnias respub
likas įvairiomis sankcijo
mis, netgi užslėptu kumš
čio panaudojimu, bet 
laisvės sąjūdžiams neišsi- 
gandus, pasikvietė Lietu
vos, Latvijos ir Estijos ko
munistų partijos vadus, pre
zidentus bei ministerius 
pirmininkus pasitarimams. 
Tie pasitarimai įvyko š.m. 
rugsėjo 13 d. Kremliuje 
ir, anot Reuterio žinių 
agentūros, Baltijos respub
likų vadai išėjo iš tų pasi
tarimų šypsodamiesi. Cituo
dama Estijos žurnalisto 
Andras Raid, toji agentūra 
praneša, kad "pasitarimų 
dalyviai išėjo iš jų šypso
damiesi ir atrodė paten
kinti pasitarimų rezulta
tais. Estijos Komunistų 
partijos vadovas pasakė, 
kad Gorbačiov' as yra mūsų 
pusėje ir pilnai supranta ir 
žino mūsų problemas".

Kiek jis supranta ir 
palaiko Baltijos kraštų 
troškimus parodys š.m. 
rugsėjo 19 sušauktoji Sovie
tų Komunistų Partijos 
Centrinio komiteto konfe
rencija, skirta nagrinėti 
tautinių sąjūdžių sukeltą 
nerimastį, grasinantį Gor
bačiov'o reformoms ir 
šalies vienybei. Tačiau 
šiam, 250 narių turinčiam 
komitetui, kuris nustato 
ateities gaires, būsią pa- 
siūlvta. kain tvirtina LOS
ANGELES TIMES, padaryti 
esminių pakeitimų sovieti
nėje ~ konstitucijoje. Kaip 
anksčiau paskelbtasai pro
jektas skelbia, būsią daug 
labiau apsaugotos etninių 
mažumų teisės, nes jos 
esf> labai nukentėjusios nuo 

sovietinio režimo. Kiekvie
nas Sovietijos pilietis "tu
rįs jaustis namuos bet 
kurioje šalies dalyje". Gor
bačiov' as tikįs, kad toks 
"sovietinio socializmo 
radikalus pakeitimas" pa
tenkins neramiųjų respub
likų reikalavimus, kur 
nacionalistai atvirai kalbą 
apie atsiskyrimą.

Deja, tai neatrodo "radi
kalus pakeitimas", nes 
rusai ir komunistai visą 
laiką jautėsi "plačiojoje 
tėvynėje" kaip namuose ir 
persekiojo bei išnaudojo 
okupuotuosius kraštus.

Pirmąją konferencijos die
ną, rugsėjo 19-tą, Gorba
čiov' as savo kalboje pa
skelbė įsidėmėtinų minčių. 
Komunistų Partijos kongre
sas būsiąs sušauktas pen
kiais mėnesiais anksčiau, 
t.y. 1990 m. spalio mėnesį. 
To kongreso pagrindiniu už
daviniu būsianti partijos 
struktūros, siekių ir meto
dų visiška pertvarka, kad 
partija neprarastų vadovau
jančio vaidmens.

Kongresas turės išrinkti 
naują Centrinį Komitetą, 
kuriame dar tebesėdi daug 
Gorbačiov'o reformų ir jo 
paties priešų. Juos, WA
SHINGTON POST teigia, 
Gorbačiov'as išmes ir tokiu 
būdu įvykdys didžiausią 
reformą partijos istorijoje.

Savo kalboje Gorbačiov *- 
as pabrėžė, kad nacionalis
tų neramumai būsią sutram
dyti visomis "legaliomis 
priemonėmis". Reformos 
esančios būtinos, bet Balti
jos respublikų tautinius 
sąjūdžius, reikalaujančius 
nepriklausomybės, jis esąs 
pasiryžęs griežtai sudraus
minti, jei tai būtų reikalin
ga.

Pirmąją konferencijos 
dieną kalbėjo ir respublikų 
vadovai, bet jų kalbų teks
tai dar nepaskelbti.

VENGRAI SUSITARĖ 
UŽBAIGTI ~~VIENOS ~ 
PARTIJOS VALDYMO 
SISTEMĄ

Vengrų Komunistų parti
ja ir šešios organizacijos 
grupės dalinai susitarė dėl 
Vengrijos demokratizėjimo 
- perėjimo į multi-partinę 
parlamentarinę valdymo 
sistemą.

Dvi kitos opozicijos or
ganizacijos, kurios stipriai 
orientuojasi į europietiškas 
libert lines normas, pasmer 
kė ši susitarimą, bet prieš 
jį nebalsavo.

Susitarimas bus įteiktas 
parlamentui. Šeši svarbiau
si pt siūlyto susitarimo 
punktai liečia demokratiš- 
kesnį rinkimų įstatymą; 
naują vieno asmens prezi- 
aenturą pakeičiančią be
veik bejėgišką, dabartinę 
prezidentinę tarybą; įsta
tymą legalizuojantį ir ga
rantuojantį politinių partijų 

teises; konstitucinį teismą 
ir įstatymus.~ kurie libera
lizuotų baudžiamąjį kodek
są. ir kriminalinės proce
dūros taisykles.

Imre Pozsgay, komunistų 
partijos delegacijos vado
vas pasitarimuose ir par
tijos kandidatas į preziden 
tus, pareiškė, kad partija 
atiduos 2 bilijonus florinų 
($98 mil.) vertes valdžios 
nuosavybes iš tų fondų fi
nansuos visų partijų rinki
mines išlaidas.

Jis pranešė, kad sekan
čiais metais partijos mili
cija bus sumažinta nuo 
60,1)00 iki 40,000 ir jų 
ginklai bus pervesti Gyny
bos ministerijos kontrolen.

Parlamento rinkimai 
turi įvykti sekančių metų 
birželio menesį.
EGIPTAS TARIASI SU 
IZRAELIU

Egipto prezidento Hosni 
Mubarak pakviestas, atvy
ko į Kairą pasitarimams-, FzJ 
raelio Krašto apsaugo^*' 
ministeris Yitzhak Rabin'- 
as. Dvi valandas trukusia
me pasikalbėjime buvo ap
svarstytas Egipto siūlomas 
Izraelio ir Palestinos vadų 
susitikimas, kuriame būtų 
svarstoma arabų - žydų 
taikos galimybės, jei Izra
elis sutiktų palestiniečiams 
grąžinti kai kurias okupuo
tąsias sritis. Rabin' o apsi
lankymą pasmerkė Likud 
ir kitos opozicijos partijos 
ir koalicinėje Izraelio vy
riausybėje atsirado dar 
didesni ir gilesni plyšiai.

Po pasitarimų H. Muba
rak pastebėjo, jog pasita
rimai buvę naudingi, nors 
dar esą~ problemų, kurias 
teksią išspręsti. Su Izrae
lio ministeriu pirmininku 
Yitzhak Shamir ir jis ne- 
numatąs susitikti, kol 
nebūsią ko esmingo pa
skelbti.

Siūlomo pasitarimo di
džiausia kliūtis - delegaci
jos sudarymas. H. Mubarak 
pasiūlė pats sudaryti Pa
lestiniečių delegaciją, 
kurion įeitų ir palestinie
čiai gyveną už okupuotųjų 
sričių ribų ir turį ryšių su 
PLo. Kaip žinia, Izraelis 
su šios organizacijos atsto
vais nenori kalbėtis.

Deja, nepritaria H. Mu
barak’o planui nė palesti
niečiai, nes siūlomose dery
bose nebūsiąs net minimas 
PLO vardas, o ši organiza
cija didelės daugumos 
palestiniečių laikoma vie
ninteliu tikru palestiniečių 
siekimų išreiškėju bei at
stovu.

QUEBEC O VALSTYBĖ?

Nors min. pirm. Robert 
Bourassa ir provincijos li
beralų partijos kandida
tai žada vis daugiau gėry
bių angliškai kalbantiems 
šios provincijos piliečiams, 
tais pažadais sunku pati
kėti, nes prieš praeituo
sius rinkimus Bourassa 
partija juos apgavo, išleis
dama diskriminuojantį 
įstatymą Nr. 178, kuris 
tėra šiek tiek atskiestas

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS SĄJUNGOS mitinge Vilniuje, 1989. 08.23 d. (Nuotrauka ŠIAI

separatistų įstatymas Nr. 
101.

Iš viso, J. Parizeau vado
vaujami pekistai yra pasi
ryžę angliškai kalbančiuo
sius padaryti visai betei
siais pastumdėliais, o R. 
Bourassa kalba vienaip 
neprancūzams rinkėjams, o 
prancūzams kvebekiečiams 
jau nemini žodžio provin
cija, bet skelbia "L'ETAT 
DU QUEBEC"! Kaip toji 
Quebec' o valstybė gyvens 
Kanados valstybėje Boura
ssa nesako, nes tokia nesą
monė tėra nesąmonė.

Ar už tokią tariamų 
liberalų partiją galima bal
suoti? Tenutaria tai kiek
viena ir kiekvienas. Kol 
kas už lygias teises šioje 
provincijoje visiems jos 
gyventojams tėra pasisa
kiusios EQUALITY ir UNITY 
partijos. Jų kandidatus 
verta įsidėmėti ir lietu- 
vaims: apylinkėse NDG - 
Gordon Atkinson: VERDUN
- Roger Mercure; WEST
MOUNT - Richard B. Hol
den; CHOMEDY - Jean- 
Paul Barbucci; NELLIGEN
- Jean-Pierre Išore; MONT 
-ROYAL - Nat S. Bern
stein; STE. ANNE -Richard 
Lord; ST. LOUIS - Jose 
DiBona; ROBERT BALD
WIN - Adrian Waller; 
D'ARCY McGEE - Robert 
Libman; JACQUES CAR- 
TIER - Neil Cameron; 
MARGUERITE BOURGE- 
OYS - Philip Chrysafidis; 
MARQUETTE - Bruce 
Calder.

EQUALITY PARTIJA 
SIEKIA :
atstatyti ir išlaikyti visų 
piliečių teises; skatinti 
prancūzų kalbos gyvybišku
mą. EP siekia sukurti at
mosferą tolerancjjos,^ res- 
pekto ir geraširdiškumo 
tarp visų kultūrinių ir kal
binių bendruomenių.

Trys pagrindiniai EP 
punktai:
Pagrindinės teisės - res- 
pektas visų piliečių pagrin
dinių teisių ir laisvių.

Dvikalbiškumas - EP pri
pažįsta dvikalbiškumo svar
bą.
Federalizmas - Quebec' as 
turi likti integralia dalimi 
stiprios ir vieningos Kana
dos.

VISI KVEBEKIEČIAI TE
GUL TURI TEISĘ:
• Pasirinkti pagrindinę 
kalbą savo vaikų auklėji
mui iš dviejų oficialių 
Kanados kalbų su pastiprin
tu antrosios kalbos lavini
mu;
• Komercinę kalbą gali
ma vartoti bet kokią, ša
lia prancūzų; ir patarnavi
mai privalo būti atliekami 
prancūzų ir anglų kalbomis 
viešose įtaigose arba pu
siau viešuose sektoriuose, 
kur to reikalauja gyventojų 
skaičius;
• Lygiai gauti teisę dar
bui viešose ir pusiau 
viešose įstaigose;

PraneSa KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ:
* Kanadoje jau gauta beveik 4.000 parašų po peticija, 
reikalaujančia panaikinti MOLOTOVO - RIBBENTROP’O 
Pakto pasekmes. Prašoma visų, kurie rinko parašus, kiek 
galima greičiau sugrąžinti užpildytus peticijų lapus į KLB 
raštinę.

* j SĄJŪDŽIO prašymą liudijimų apie neteisėtą 1940 
m. seimą Lietuvoje, kol kas_ gautas tik vienas atsiliepi
mas iš visos Kanados. SĄJŪDIS nori įrodyti, kad 1940 
m. seimo rinkimai ir įstojimas į Sovietų Sąjungą teisiškai 
yra negaliojantys. Išeivija Lietuvai gali padėti visokerio
pai. Štai dar vienas būdas: atsiliepkite į jų prašymą. Tu
rintys raštiškos medžiagos arba norintys pateikti liudiji
mą, prašomi nedelsiant susisiekti su KLB raštine raštu 
arba paskambinant (416/ 533-3292. ) darbo valandomis.

* Š.m. birželio mėn. įvairioms organizacijoms Lietuvoje 
buvo išsiųsta virš 350 kg. knygų, suaukotų Kanadoje Va
sario 16-tosios proga.

* KLB XIV- tosios Krašto Tarybos pirmoji sesija įvyks 
š.m.spalio mėn.28-29 d.d. Toronto Lietuvių Namų patal
pose.

Suvažiavimo metu bus išrinkta nauja KLB Krašto 
valdyba. Bus simpoziumas ir diskusijos klausimais, lie
čiančiais Kanados lietuvių kultūrinę bei visuomeninę veik
lą Kanadoje ir Lietuvoje. į suvažiavimą su paskaitomis 
yra kviečiami žymūs SĄJŪDŽIO veikėjai. Pilnesnė suvažia- 
iqhiu...darbotvarkė netrukus bus paskelbia.—

• Kad švari ir sveika ap
linka būtų tvarkoma įsta
tymais, griežtai įtvirtin
tais vyriausybės;
• Netrukdomai naudotis ‘ 
pagerinta ir tinkama svei
katos priežiūros sistema;
• Naudotis prieinamomis 
kainomis ir padidinto skai
čiaus dieninės vaikų prie
žiūros sistema;
• Naudotis vaisiais eko
nominės politikos, kuri ska
tina investavimus ir pilno 
laiko darbus;
• Remtis konstituciniais 
susitarimais, kurie nepa
žeidžia pagrindinių laisvių;
• į vyriausybę, kuri ima
si griežtų priemonių prieš 
vaiKų ir šeimų, smurto 
veiksmus ir apsaugoja 
aukas;
• į vyriausybę, kuri yra su
dariusi veiksmingas priemo
nes, kad būtų visiems su 
mažomis pajamomis, galimy
bė turėti butą.



Metinė prenumeratos kaina Kanadoje — $ 22.00 
Rėmėjo — $ 25.00
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Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyautč au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

(Nuotrauka ŠIA)

BWW.

P.S. Bendradarbių ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, grąžinami tik 
iš anksto susitarus. Už skelbimų turinį redakcija arba 
leidykla neatsako.

Lietuvos Nepriklausomybės Sąjungos mitingas Vilniuje, minint JUODOJO KASPINO dieną 1989.08.23 d.

BALTIJOS KELIAS ties Vilnium, minint JUODOJO KASPINO DIENĄ Šiais metais.

LPS SEIMO TARYBOS PIRMINI_NKOrpRQF.' ~
VYTAUTO LANDSBERGIO KALBA LIETUVOS ŽMONĖMS

Per Lietuvos televizijų š.m. rugpjūčio mėn. 29 d. buvo 
perduota Sis V. Landsbergio žodis:

" Mieli žmonės, gerbiamieji būsimos Lietuvos pilie
čiai,-

Štai jau trys dienos tam tikro politinio nerimo, 
jaudinimosi, kalbų ir svarstymų. Tų sukėlė TSKP CK dar
buotojų pareiškimas apie padėtį Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje, kuriame matėme daug netiesos, noro išgųsdinti 
ir įžeisti.

Gal norėta kokių viešų neramumų, triukšmingų 
mitingų ir protestų, gal norėta suskaldyti ir sukiršinti 
- bet Baltijos žmonės tuo ramesni, kuo labiau įsitikinę 
savo teisumu.

Senovės romėnai sakydavo : "Jupiteri, tu pyksti, 
reiškia, tu neteisus". Romėnų Jupiteris buvo perkūno die
vas, ir neveltui tame Maskvos tekste tiek daug perkūnų. 
Labiausiai pykstama, kam mūsų Aukščiausios Tarybos 
komisija pasakė, kas ir kaip buvo 1939-1940 metais, kas 
tada buvo neteisu ir kas - neteisėta.

Atsakymas - pyktis. Argumentų nėra, tik rodomas 
didelis, labai didelis kumštis.

Kiekvienoje visuomenėje, organizacijoje, valdžios 
grupėje visada buvo ir bus ir kumštininkų, ir protininkų. 
Mes norėtume, kad ten būtų daugiau protininkų, o kol 
jų.per mažai, nebūtinai turim tyčia erzinti kumštininkus. 
Nėra jokio reikalo, kad jie padarytų dar didesnių klaidų, 
negu šitas pareiškimas.

Iš savo pusės mes jau viskų pasakėm, kų reikėjo 
pasakyti; reikia dabar ir patiems ramiai apsispręsti, ir 
ypač - kad kiti apsiprastų. Be išsišokimų tiek iš vienos, 
tiek iš kitos pusės. Savo tikslų įvardijome, o dabar reikia 
dirbti - ir politinį, ir ūkinį darbų, ant žemės ir nuo že
mės, nuo savęs statyti būsimų Lietuvų.

Visi ten perskaitėme melų, neva BALTIJOS KE
LIAS buvo kažkokia "nacionalistinė istorija".

Gaila žmonių, kuriuos taip klaidina. Juk apie mili
jonas Baltijos šalių gyventojų atėjo į tų kelių arba susto
jo prieigose, kad susiėmę už rankų tartų: prisimename 
kankinius, norime teisingumo, norime laisvės. Atėjo ne 
vien lietuviai, latviai, estai, atėjo ir rusai, lenkai, žydai, 
ukrainiečiai, kaip niekad anksčiau buvom vieningi, ir tai, 
ko gera, taip pat pykdo galingųjį Jupiterį.

Žinoma, gal tie, kurie rašė TSKP CK pareiškimų, 
buvo klaidinami. Gal jie dar per mažai turėjo laiko, kad 
pradėtų iš tikrųjų naujai galvoti. O problemų turi daug, 
ir mūsų bendrų problemų išspręsti taip, kaip reikėtų, 
dar neapsisprendę. Nieko, juk ir Maskvos pareiškime, 
galų gale, siūloma dialogas.

Siūloma pasisakyti - tai pasisakykime darbo kolek- 
2 psl.

tyvų susirinkimuose, siųskime laiškus. Jeigu spausdins 
tik priešiškus mums laiškus, bus blogas ženklas. Jei spaus
dins įvairius, matysim , kad iš tikrųjų siūlo dialogų. Pa
rodykim susitelkimų ir orumų, štai tokio baltiško orumo 
turi i r Lietuvos Komunistų Partijos Centro komiteto 
atsakymas.

Tebūnie BALTIJOS KELIAS - darbo, blaivumo ir 
ištvermės kelias. Ir tikėjimo kelias - tikėjimo aukštesniu 
ir žemės teisingumu, tikėjimo Lietuva.

10 TARYBOS
PkimcT...—

mų:

Pranešama iš Vilniaus:
SĄJŪDŽIO ŽINIŲ AGENTŪRA perdavė’ šį pareiški-

" Pusantro milijono Lietuvos gyventojų jau pasirašė 
po kreipimusi, reikalaujančiu pašalinti MOLOTOVO-RIB- 
BENTROPO PAKTO pasekmes. Per milijonų iš visų res
publikų rajonų atvyko į Baltijos Kelių pareikšti savo vali^ 
siekti laisvės ir nepriklausomybės.

Pilnas dezinformacijos ir bauginimo tekstas, para
šytas neva TSKP CK, blogas atsakymas į šiuos taikingus 
mūsų tautos valios pareiški'mus. Ypač nedaro garbe's jo 
autoriams grasinimas, kad : mūsų tauta gali " prarasti 
gyvybingumų jei mes sieksime nepriklausomybės.

Mes protestuojame prieš tai, kad tautų ir respub
likų konstitucinė teisė apsispręsti šiame TSKP CK vardu 
išleistame pareiškime yra traktuojama kaip politinis nusi
kaltimas. Mes protestuojame' prieš tvirtinimus, esu Lietu
voje yra antikonstitucinės formuotės, moralinis ir kitoks 
teroras, nacionalistinė istorija, kad čia siekiama sukurti 
nelygiateisiškų padėtį rusam^ ir kitoms tautoms.

Šiurkštus ir grasinantis TSKP CK vardu paskelbto 
pareiškimo tonas dar kartų paliudija, jog TSRS nėra ly
giateisių respublikų sųjunga, o jos ketinimai tapti teisine 
valstybe vis dar toli nuo tikrovės.

LPS Seimo Taryba yra įsitikinusi, kad Tarybų Sųjun— 
gos ir Lietuvos santykių politinės problemos turi būti 
sprendžiamos teisinio dialogo būdu."

/Posėdžiui pirmininkavo
V. Čepaitis/

APIE DINGUSĮ LENINGRADO LAIKRAŠČIO PRIEDU
Praneša Jūratė Lauciūtė iš Leningrado:

Rugsėjo 2 d. nepasirodė laikraščio "Leningradskaja 
Pravda" priedas "Dežurnyj reportior" ("Budintis reporte
ris"). Rugsėjo 5-tosios "Leningradskaja pravda" numeryje 
atsiprašoma skaitytojų, aiškinama: mieste vyksta mitingai,, 
susirinkimai, priimami visuomenės kreipimaisi į Pabaltijo 
respublikų piliečius, daugelis laikraščio korespondentų 
abejoja TSKP CK pareiškimu dėl padėties Estijoje, Latvi
joje ir Lietuvoje savalaikiškumo. Rašoma, jog reikia apgal
voti gaunamų informacijų. (Paaiškėjo, kad liepta išleisti 
Centro Komitetui palankų priedų. O žurnalistai reikalavo 
skelbti ne vienų nuomonę. Dėl to ir žurnalistų konfliktas 
su partijos Leningrado komitetu.). Dėl "Budinčio reporte

rio" likimo patariame nesirūpinti - priedas gyvuos.
Laikraštyje - ištraukos iš 12 skaitytojų laiškų. Ke

turiuose pritariama "Pareiškimui", aštuonių - nuomonės 
su juo nesutampa. "Pareiškimų remia karo veteranai ir 
1 Rygos tautinių mažumų atstovė. Neteisingu, šiurkščiu 
"Pareiškimų" laiko gydytojas, filologai, Vidaus Reikalų 
Ministerijos veteranas, darbininkas, darbo veteranė, gyve
nanti Estijoje. Laiškų esmė: nieko pavojingo Pabaltijyje 
nevyksta, centrinė vadovybė padare klaidų, kad savo laiku 
nepasakė tiesos apie Molotov'o - Ribbentrop'o paktų.

Leningrado liaudies frontas priėmė rezoliucijų, 
kurioje TSKP CK pareiškimo vertinimas nesutampa su 
oficialiųja CK ir Leningrado partijos aktyvo nuomone. 
Frontas mano, jog nei "Pareiškimo" tonas, nei turinys 
neatitinka deklaruojamų suverenių respublikų teisių". 

/ "Gimtasis Kraštas", nr. 37, 1989 m./.

/ Kaip teko sužinoti, TSKP CK dėl gyventojų protestų, 
buvo priversta teisintis dėl kai kurių išsireiškimų savo 
"Pareiškime". Buvo sustabdyta nekompetentingi, šmeiži
kiški straipsniai ir transliacijos, o "Pravda" po poros sa
vaičių "safari" vis dėl to atspausdino ramiusAlgirdo Bra
zausko atsakymus į klausimus. "Vremia" programoje dau
giau nesimato pasižymėjusio dezinformatoriaus Čekalin'o. 
Tarpe kita ko, sklinda gandai, kad tokia šmeižikiškos 
"informacijos" banga apie Pabaltijo valstybes atslūgo, 
kai tik iš atostogų grįžo M. Gorbačiov'as.

Lietuvoje spauda ir televizija išlaikė lygsvarų./.

KLB VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA PRANEŠA:
Posėdyje, 1989 m.rugpjūčio mėn. 31 d. nutarė:

1. Laikyti išrinktais į KLB Tarybų aklamacijos būdu 
šių apylinkių kandidatus:Vancouver'io, Winnipeg’©, Sudbu
ry, Ottawos, Montrealio, Londono, Windsor’o ir Wasagos- 
Steyner’io; 2. Tarybos narių rinkimai vyks Hamiltone 
- rugsėjo mėn. 24 d. ir Toronte - spalio mėn. 1 d.
j Ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssęs&a

| REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ! \

Ibi airsl čic fnndnc dpp ROII Hnloriu 4Iki šiol šis fondas išleido per 5i)U,0U0 dolerių j 
lietuviškai kultūrai, menui, švietimui paremti. j 
Pagrindinis fondo kapitalas yra neliečiamas, tiktai j 
palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai įvairiose j 
srityse.

Sudarydami testamentus, bent dalį turto pali- į 
kime Kanados Lietuvių Fondui (Lithuanian-Cana- \ 
dian Foundation).

Tapkime šio fondo nariais ir aukokime jam! I 
Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų ! 
mokesčių. į

Testamentines ir kitas aukas siųsti:
Lithuanian-Canadian Foundation,
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A6. J

Šio fondo šūkis: Kapitalas Lietuvai, palūkanos- į
lietuvybei išeivijoje!”

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
t )



AMŽINO ĮŠALO / tęsinys / 

ŽEMĖJE 
Ojaras MEDNIS

Iš skyriaus "TRYS SĄSIUVINIAI"

Motinai taip pat pažadėjo daug
maž tinkamą darbą (sodžiuje visi žinojo ją sergant epilep
sija). Man davė du arklius, ir pirmą kartą raitom, sodie
čio lydimas, daviausi į brigados būstinę 7 km. nuo so
džiaus. Kelias vingiavo per mišrių lapuočių medžių tanku
mynus, palengva artėdamas prie plokštikalnės. Išdžiūvusio 
kelio pakraščiuose, prie savo urvų, pasistiebę ant užpaka
linių kojyčių, dažnai staigarojo rusvai pilki starai, stam
bios žiurkės didumo graužikai. Mums besiartinant, jie tik 
sušvilpdavo ir. pradingdavo žemėj. Vėjo neužpučiarnose 
vietose ant kelio atsirado smulkių, ligi šiol mūsų 
nežinotų vabzdžiu miriadai. Jie iškart apniko arklių gal
vas, paskui ir mūsų. Mažulytės muselės, ne ką didesnės 
už segtuko galvutę, lindo į ausis, burną, šnerves - visas 
nepridengtas vietas. Prisilietusios prie odos, jos gėlė 
ūmai ir skaudžiai.

Pagaliau pasiekėm brigados būstinę. Ją sudarė trys 
trobesiai. Viename iš jų įrengta virtuvė. į. viryklę įmūry
tas didelis katilas, jame tuokart virė kažkokios daržovės. 
Antrajame trobesyje buvo dešimt mažų gultų. Vieną iš jų 
paskyrė mums su mama. Kadangi šieno dar nebuvo, prisi- 
laužėm beržo šakų ir pasiklojom migį. Tuojau buvo pa
skirstyti ir darbai. Motinai buvo paliepta nešioti vandenį 
iš netolimo šaltinio. Arkliams girdyti. Man - akėti dirvas, 
į porines akėčias įkinkė du arklius. Ant vieno, pagrindi
nio, užsisėdau pats. Dirbami laukai buvof dar toliau nuo 
brigados būstinės. Nurodė plotą, kurį reikia įdirbti, tik 
po to aš galįs grįžti namo.

Atsimenu, kad pirmoji diena man buvo be galo sunki. 
Saulė kepino, norėjau gerti, bet nieko geriamo šioje 
aukštikalnės platybėje nebuvo. Nei upokšnio, nei balutės. 
Artėjo vakaras, bet norma dar toli gražu nebuvo pada
ryta. Arkliai, uodų ir gylių iškamuoti, dažnai stoviniavo. 
Jie po žiemos taip pat atrodė labai sulysę. Kiek pajėgda 
inas, beržo šluota gainiojau bjaurybes, nėmaž nepaste
bėdamas, kaip jie sudirba mane patį. Kai vėlai vakare 
grįžau būstinėn, motina, mane išvydusi, pravirko. Akys su
kandžiotos, užputusios, už ausų sugiltos kruvinos žaizdos. 
Nepakeliamai sopėjo sėdmenis (balnus davė tiktai savie
siems, vietiniams). Vakarienės suvalgiau keturias bulves 
ir gabaliuką duonos. į rankas paimta, ji sutrupėjo. Paaiš
kėjo, kad kepta iš sorų miltų, į juos vos įmaišyta kvieti
nių.

Ką žada rytojus? Bet rytojaus diena buvo tokia pat 
sunki. Jaunas, nusilpęs organizmas nespėjo užsigydyt 
vabzdžių sugiltų, kraujuojančių žaizdų. O šalimais gylė 
vėl iš naujo. Bet į darbą eiti reikėjo, pasidrąsinant bent 
jau sorų sriuba ir duonos daviniu, kad ir kokia ta duona 
buvo.

Man vis tenka tiesiausi ir narčiausi arkliai. Vieną die
ną išsikinkė mano jojamasis arklys. Pakinkyt tai pakin
kiau, bet kai vėlei bandžiau užsėsti, arklys spyrė. Gerai 
dar, kad pataikė per kelnių kišenę, kur buvo butelys su 
vandeniu. Butelys sudužo, ir šukės sužeidė koją, bet 
sušvelnino spyrį. Pasirodė, kad ant šio gyvulio galima 
sėstis tik iš kairės.

LIGI GEGUŽĖS 21-mosios laukų darbymetė iš esmės 
buvo baigta. Paskiau mudviem su motina teko pjauti 
malkas, 5-8 cm. ilgio trinkeles. Jas džiovino ir paskiau 
siuntė į frontą, ten automašinose jas naudojo kaip dujų 
generatorių kurą: trūko benzino. Nei vienas, nei antra 
nebuvom turėję rankose skerspjūklio, normų negalėjom 
padaryti. Baiminomės, kad neatimtų to paties niekingo 
duonos davinio. Aš įsipjoviau kulkštymą, dar gerai, kad 
nesiekė kaulo.

Nelegaliais keliais atėjo žinia, kad kažkurioje stovyk- 

§IS TAS APIE RŪKALUS

Cigaretėse randasi ma
žiausiai 4.000 chemikalų.

Spaudai skelbiama tik
tai 2 chemikalai - nikoti
nas ir derva (coal tar).

Kanadiečių tabako ga
mybininkai skelbia, kad 

Tokia pat suma paskirta 
reklamoms prieš rūkymą 
1989-90 m.

Kanados vyriausybes 
pajamos iš mokesčių už 
tabako produktus 1988 
m. sudarė 4.5 bilijonų do
lerių. b.

loję iš bado miręs Baumanis ir senasisi Lazdinis. Tie 
vyrai pernai buvo čia, sodžiuje, savo šeimose.

GEGUŽĖS PABAIGOJE atklydo žinia, kad visus mus 
perkels į šiaurę, kad tenykščiais laivais jūromis parga
bentų atgal į gimtinę. Su Kokiu džiaugsmu mes visi šitą 
žinią sutikom ir kokie akli tuokart buvom, nematydami, 
kokia ji nereali. Juk vyko karas! Ir mus nuo gimtinės 
skyrė fronto linija. Ir vis dėlto tikėjom. Tiktai dabar, 
prabėgus tiekai metų, aiškai matyti, kokią klastą puoselė
jo šitoji tada paleista antis. Stalino kulto tarnai faktiš
kai norėjo išnaikinti mus nuožmiu šiaurės šalčiu, badu ir 
žvėriškumais.

Gandai dar sustiprėjo, kai BIRŽELIO 3-ąją į sodžių 
atėjo įsakymas šešioms latvių šeimoms atvykti į Kanską. 
Nekantriai ėmėme laukti ir savojo karto. Šiuolaik abu su 
motina vėl esam sodžiuj. Laiko dabar turiu daug, darbo 
neduoda. Kane meškerioju gružlius ir tarpais landžioju į 
tuščią malūną, kur grūdų seniai nebemala, bet, jei gerui 
paieškosi, ant sijų ar tarp lentų galėsi sugraibyti Kokią 
saują miltų dulkių. Tai irgi paspirtis. Sesė padeda šeimi
ninkei po daržą ir užsipelno po stiklinę pieno, o motina 
pasišovusi į rankdarbius, apmezginėja sodžiaus moterims 
marškinius, atlyginimo gaudama ar pernykščių kopūstų, 
ar kokį buroką ar griežtį.

BIRŽELIO 23-osios vakare į miestą iškvietė dar še
šias šeimas. Atėjo laiškas iš mūsų kaimyno Dailuonio 
Irbės. Jis buvo vienas iš pirmosios iškviestos grupės. 
Rašo, kad pakliuvę į Krasnojarską, plyname lauke netoli 
Jenisėjaus, Kartu su kitais tremtiniais, kurie suvažiavę iš 
visų pusių. Daug dienų ir naktų be pastogės žmonės 
laukią, kada atplauks baržos ir juos išplukdys Jenisėjumi 
žemyn. Kur - nežinia. Per dieną kiekvienas gauna 5U0 
g. duonos ir makaronų sriubos, kurioje plūkauja gabaliu
kai amerikoniškų kiaulienos konservų. Labai noriu tokios 
sriubos!

RUGPJŪČIO 14-ąją atėjo ir mūsų eilė. Kanske liepta 
būti antrą dienos, bet hugeibę arkliai, įkinkyti į tokius 
pat varganus ratus, nugabeno mus į miestą tiktai vidur
naktį. Likusią nakties dalį praleidome pas mūsų vežėjo 
pažįstamus - vis jau po stogu. Anksti ryte prisijugiame 
prie didžiojo tremtinių būrio, suvažiavusio iš įvairių so
džių, iš viso didelio Kansko rajono. Sutikome tėvo pažįs
tamo Antuonio Rimeiko šeimą - žmoną, dukras Rasmą, 
Ritą ir Astrydą, sūnų Valdį. Tarp jų nebebuvo prieš dve
jus metus Rygoje gimusio Janyčio, jis miręs iš bado. 
Žmonių minioje buvo girdėti ir latvių, ir žydų, ir lietuvių 
ir suomių kalbos. Tarp tremtinių savo lemties laukė taip 
pat vokiečių šeimos, ištremtos iš Pavolgio vokiečių kolo
nijų, iš Engelso. Niekam nebuvo pasakyta, kas mūsų 
laukia, kur toliau siųs. Buvo aišku viena, tai sakė tiesiai 
- mes esą politiškai nepatikimi, todėl dar griežčiau izo
liuojami.

RUGPJŪČIO 17-osios vakare, temstant, mus sugrūdo 
į prekinius vagonus, o jau kitos dienos ryte buvome Kras
nojarske. Dabar esame arčiau Latvijos apie 300 km. 
Bet ligi jos dar penki | tūkstančiai ki
lometrų ir... tūkstantis siaubo dienų ir naktų. Bet šito 
dar niekas nenujaučia. Visa tai dar prieš akis. Tatai rei
kės išgyventi... Jei tik pasiseks.

Ir vėl pasitvirtino posakis, jog visi nešvarūs darbai 
daromi prisidengus tamsa. RUGPJŪČIO 20-ąją, ketvirtą 
ryto, kad būtų mažiau nepageidaujamų liudytojų, mus 
ima varyti į laivą. Į daugiadenį dyzelinį elektrolaivį 
Sergo Ordžonikidze. Tokio tipo laivai anuomet buvo rete
nybė. Juos importuodavo. Šia upe daugiausiai plaukiodavo 
garlaiviai su mentračiais. Jų katilus kūreno malkomis.

įlaipino pagal sąrašą, čekistams prižiūrint. Atrodė, 
kad įlipusieji buvo pakilios nuotaikos (nė vieno neapleido 
mintis, kad mus is tikrųjų per šiaurės jūras pargabens 
gimtinėn). Mus sodino į laivo apatinįjį aukštą - vadina
mąją kajutkompaniją. Langelyčiai buvo užkalti. Duris 
tuojau pat užrakino, dabar buvome kaip dideliame gele
žiniame karste. Pasidarė tvanku, nes patalpa nebuvo re
gėjusi tokio žmonių antplūdžio. Blausių elektros lempu
čių apšviesti pilki it pelenas šimtasiūlėmis apsirengusių 
žmonių veidai; kai kurie nesveikai išpurtę; drauge koks 
šimtas suaugusių, vaikų ir visiškai mažų kūdikėlių, senių 
ir invalidų. Kaipgi, buvo ir invalidas su žmona, jo pavar
dė Briedis. Jis galėjo judėti tik su invalido vežimėliu, 
(įsivaizduokim: toks politiškai nepatikimas važiuoja su 
savo vežimėliu kaip su tanku ir griauna valstybės sant
varką!)

w i i . ...... .......................................................

IŠ LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ VEIKLOS

• Nauja Valdyba. Praeitą, rudenį LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 
DRAUGIJA pravedė naujos valdybos rinkimus. Rinkimai 
vykdomi kas treti metai. Iki šiol porą kadencijų valdyba 
buvo Chicagoje. Iš ten dabar perkeliama į New Yorką.

Išrinktoji valdyba pareigomis taip pasiskirstė: pir
mininkas - Paulius Jurkus, vicepirmininkas ryšiams su 
kitų tautų rašytojais - Algirdas Landsbergis, vicepirminin
kas ryšiams su okupuotoje Lietuvoje esančiais rašytojais 
- dr. Tomas Venclova, iždininkas - Leonas Lėtas, sekreto
riaus pareigas eina pirmininkas. Valdybos nariai - Leonar
das Andriekus ir Danguolė Sadūnaitė.

»__ Metinė Premija. Už 1988 metų grožinę literatūrą ski
riama šį rudenį. Premijos - 2.000 dol.- mecenatas Lietu
vių Fondas.

Į vertinimo komisiją įeina: Leonardas Andriekus, 
Kotryna Grigaitytė, Leonas Lėtas, Nelė Mazalaitė, Vy
tautas Volertas.

Sudarytas išleistų knygų sąrašas. Premija bus įteikta 
Mokslo ir Kūrybos Simpoziume Chicagoje.

• Aloyzo Barono Vardo Novelės Premija. Ji yra konkur
so budu skiriama ir šiais metais. Premija - 500 dol. Jos 
mecenatas dr.Algis Šležas iš Chicagos. Premija bus pa
skirta gruodžio menesį, o gal ir anksčiau.

Išaušo diena, ir galėjai išgirsti, kaip į laivą sulipa 
reiso keleiviai, kraunamos prekės, rengiamasi išplaukti. 
Apie pusiaudienį, sirenai tris kartus sukaukus, laivas 
paliko prieplauką. Kai po ilgo laiko tarpo atidarę duris, 
miesto nebuvo nė ženklo. Leido išeiti į denį. Pamenu, 
kaip eidamas pro kambuzą, sustojau, iš jo sklido be galo 
malonus valgymų kvapas. Atrodė, kad jaučiu jų skonį. 
Valandėlę gavau pastovėti prie salono su įstiklintomis 
durimis, už kurių buvo pietums padengti stalai. Pamačiau 
riekelėmis supjaustytą duoną. Taip daug jos buvo! Mane 
apniko visiškai keista savijauta: dingojosi, kad esu atėjęs 
į slaptą pasimatymą su savo sapnais... Gavom po gabalą 
duonos ir dubenėlį skystos makaronų sriubos, joje plūdu
riavo ir vienas kitas aliejaus perliukas.

Plaukiame jau pustrečios paros. Naktį laivas stovi iš
metęs inkarą. Tirštas rūkas pavojingas, tai tęsti kelionės 
nedrįsta. Nustatytais intervalais sukaukia laivo sirena, 
perspėdama priešpriešiais plaukiančius laivus. Naktį pra
leidžiame miegodami ant grindų, apglėbę kits kito galvą. 
Motina beveik nemiega. Jinai verkia - keistai, be ašarų.

RUGPJŪČIO 23-ąją sustojome Jeniseiske. Mus sukim
šo atgal, nes laivas pradeda judėti. Abu upės krantai 
miškingi. Juos tai užklojusi pirmykštė aklina taiga, tai 
plyti isdagos; vietom jos plikos ir akmenėtos, kitur aple
dėjusios. Praslenka karklų brūzgynais apaugusios salos. 
Kartais gali pamatyti krantuos pastatytas čionykščių bu
veines - poros dešimčių gultų būstus. Sužinojome, kad 
ten gyvena ištremtieji dar prieš 1905-ųjų metų revoliu
ciją. Jie, iš taigos atsikovoję žemės, įsitaisę daržus, 
augina gyvulius, sėja kanapes, grikius ir avižas, verčiasi 
daugiausiai medžiokle ir žvejyba.

Kai kur plati upės tėkmė taip susiaurėja, kad uolėtus 
krantus gali veik ranka pasiekti. Oras, suspaustas akmens 
luitų, saulės prikaitintas, sutrūnijusių lapų, liūno smarvės 
ir dumblo tvaiko, uodų ir mašalų miriadų pilnas, atrodė 
dar tvankesnis, ypač matant priešais plūstančias^-šaltas 
bangas. Sužinojome, kad tik keli šimtai kilometrų mus 
skiria nuo Šiaurės poliarinio rato.

RUGPJŪČIO 25-oji. Mūsų kelias baigėsi. Nuplaukėme 
apie 900 kilometrų, tačiau ligi jūros - dar tiek pat. 
Taigi,gimtinėn niekaip nesugrįsi! Visi sapnai veltui...

Už Jenisėjaus kaip mūras stūkosjo taiga. Jon įžengęs, 
joje apsigyvenęs, žmogus per visą savo amžių nepamatys 
jos krašto, kad ir kaip toli ja vaikščiotų... Išbadėjusioms 
ir nuskurdusioms, pervargusioms nutremtųjų minioms 
atsivėrė nauja žemė - galinga, miškinga, nepažįstama.

Bet iš laivo liepia išlipti tik trim šeimom: Medniams, 
Irbėms, Rimeikiams ir senukams Briedžiams. Laivas vėl 
išplaukia. Mus pasitiko samanomis ir kerpėmis apėję 
akmenys, uolėti skardžiai su nepaprastai aukštais išsike
rojusiais kedrais, šaltas vėjas ir juodbruviai žmonės, 
mums pasirodę klastingi, nes jų veidai buvo panašūs į 
aziatų. Atšiaurūs, savy užsisklendę ir nekalbūs, jie tyri
nėjo mus tokiais žvilgsniais lyg pulti pasiruošę plėšrūs 
žvėrys. Jie gyvena nejaukiuose, prie žemės prisiploju
siuose namuose. Tai trobesiai iš storų kedrų arba mau
medžių sienojų. / bus daugiau /

pagal jų tyrimus, rūkymas 
neturi žymesnės įtakos 
sveikatai. Tačiau individua
lus. jautrumas rūkymui 
yra labai reikšmingas. Kai 
kam 10 cigarečių į dieną 
yra smarkus rūkymas, o 
yra tokių, kad blogai pra
deda veikti (padidina šir
dies plakimą, sukelia šir
dies virpėjimus, galvos 
skausmus ir svaigulį, nemi
gą ir pan.) - rūkant 40 
cigarečių į dieną'. Sergan
tiems širdies ligomis, mir
tingumo procentas didėja, 
kuo daugiau rūkoma. Krau
jo indų susitraukimas kojo
se nuo rūkymo, gali su
kelti kraujo indų susiaurė
jimą ir net užakimą kojose 
Dėl to kojos sutinsta, atsi
randa žaizdos ir gali išsi
vystyti gangrena. Medici
nos tyrimai parodo, kad 
yra stiprus ryžys tarp daug 
rūkančiųjų ir plaučių vėžio, 
nors dabar gaminamos ci
garetės, kurios filtro pa
galba sumažina dervos 
kiekį jose. Rūkymas yra 
žalingas nėščioms mote
rims arba žindyvėms, taip 
pat jaunimui.

Kanados federalinis 
biudžetas tabako tyri
mams Delhi, Ont. (kur 
yra daugiausiai auginama 
tabako) 1989-90 m. yra 
$ 1.4 milijono.

Mūsų tikslas parduoti pi
giau, negu kitos krautuvės.

Importo - eksporto bend
rovė ENCHANTĖ INC.
maloniai praneša, kad yra 
atidariusi savo parduodamų 
europietinės sistemos video 
aparatų ir kitų reikmenų 
taisymo ir naujų dalių 
skyrių VILNIUJE. Bendrovė 
užtikrina parūpinimą visų 
dalių su vienerių metų 
garantija.

Skyriui vadovauja Vidi- 
mantas Kėkštas, VILNIAUS 
SPURTO RŪMŲ pramogi
nių renginių vyriausias 
garso režisierius.

Taip pat savo 

krautuvėje turime:

SONY, PANASONIC, 
HITACHI, SHARP, 
PHILLIPS, FISHER, 
AKAI, SANSUI, 
TOSHIBA, FUSI, 
NEC, GRUNDIG, 

SIEMENS, SANYO, 
J.V.C., ‘ I.T.T.

1989.IX. 21

Will this equipment work if I 
move away from Canada?

SHARP PRODCUTS FOR SHARP MINDS!

_______ It does if you buy from us !!!
2938 Dundas St W. 

(Just west of Keele St.) 

769-0631
3 psi.
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turinti 
čekius

•masinas, 
mokestį)

labiau
Kanados 

remiasi 
kurioms

pardavimų
9 bilijonais 
mokesčio"

bus įtvirtintas, 
pajamas, I 

mokesčių 
gaus 

vidutiniųjų

ir 
žemesnes 

negu dabar.
, žemas

9% GST 
mokestis

(prekių ir patar- 
apims beveik

pasitarnaus 
apims visas 
Pavyzdžiui, 
pakraščio 
ju

kurios galės 
nuo produkto

suteiks ga- 
kasos mašinas.

ir dviejų vaikų

visai Kana- 
ekonomikos 

tuo 
ir

ekonomikos 
sritim,

seimą, 
$187.50 
- $750.

metinėmis 
galės gauti

kada tik kanadietis perka Kana- 
už patarnavimus, jis moka federacinius 
didelė dalis pardavimo mokesčių dabar 

neįmanoma

anksto prieš išlai- 
pirmuosius kredito

dydis priklausys nuo i 
i pajamų. Pagrindinis 

bus $275. Dauguma 
gauti papildomą

teikia geresnes galimybes 
Mes esame vienin- 

Dabartinė 
pasaulinėje 

sumažina

pardavimų mokesčiai
Kanadoje gamintoms prekėms, 
valstybė tokioje nedėkingoje padėtyje.

kanadiečių eksportuotojų pajėgumą 
federaciniai pardavimų mokesčiai

dėka.
ir pa- 

pajamų

NUMATYTIEJI PAKEITIMAI

5 psl

Dėl platesnių informacijų apie GST skambinkite 
1-800-267-6620 

(angliškai)

ŠIS PAKEITIMAS YRA DALIS VYKDOMOJO 
PLANO SUMAŽINTI DEFICITĄ

Naujasis "Prekių ir patarnavimų mokestis" (GST) bus įvestas vietoje ligšiolinio 
"Federacinio pardavimų mokesčio". Jis bus pritaikomas 9% vidurkiu daugeliui 
prekių bei patarnavimų, naudojamų Kanadoje. Dabartinis "Federacinio pardavimų 
mokesčio" vidurkis dažniausia yra 13’Z% pagamintos prekių vertės.

Dabartinė "Federacinio pardavimų mokesčio" sistema jau priėjo savo ribas ir 
neoegali atlikti jai uždedamų reikalavimų. Šios sistemos struktūriniai silpnumai 
suteikė bendrovėms galimybes sumažinti mokamus valstybinius mokesčius, kuriuos, 
kitu atveju, turėtų mokėti. Šioje mokesčių sistemoje, apimančioje 75,000 inokes- 

potvarkių ir administra-

BUS PAŠALINTI PASLĖPTIEJI MOKESČIAI

kuo toliau, tuo labiau 
Ji turi būti pakeista, 
kitais svarbiais reika- 

puikiai supranta kuo rizikuojama, jeigu nesukontroliuosime 
Skolos dydis paliko mus be apsaugos nuo nuošimčių kilimo 

sukrėtimų. Pajamų šaltinių patikimumas ir pasto- 
tik yra labai svarbus tokioje aplinkoje. Naujieji federaciniai 

mokesčiai kaip tik užtikrins metai is metų deficito mažinimą, 
” į aprūpinimą vienomis ge-

čius mokančių bendrovių, yra įvesta 22,000-specialių 
cinių aiškinimų vien tos sistemos veikimui palaikyti.

Dabartinė "Federacinio pardavimų moksečio" sistema 
tampa nenumatomu federacinės valdžios pajamų šaltiniu.

Mūsų didelė skola sunkina valdžios pastangas rūpintis 
lais. Kanadiečiai 
savo skolos 
ir tarptautinių ekonominių 
vumas kaip C 
pardavimo mokesčiai kaip tik užtikrins metai iš 
tuo pačiu garantuodami, kad galime tęsti kanadiečių 
riausio lygio paslaugomis pasaulyje.

SUSTIPRINS MŪSŲ TARPTAUTINĮ VARŽYBŲ 
PAJĖGUMĄ IR PAGAUSINS DARBŲ SKAIČIŲ 
KANADOJE

Dabartiniai 
improtuojamoms 

telė pramoninė 
sistema taipgi x 
ekonomikoje, 
metinę

Mūsų dabartiniais 
metinė < ‘ 
būtų naujoje

Prekių ir patarnavimų 
moję mes galėsime 
nuo savo eksportuojamų 
kanadietiškiems 
varžybinį 
kanadietiški 
varžytis su

Mokesčių 
dos ekonomikai 
sritis bei 
pasinaudos 
vidurio 
žaliava ir 
yra palanki

Prekių 
mažins į 
medžiagos 
gamybai, 
tuoti ir

federaciniai 
o ne 

pasaulio 
sumažina 

Mūsų dabartiniai 
ekonominę produkciją.

federaciniais 
ekonominė produkcija yra 
. _ s "prekių ir patarnavimų

mokesčio 
visiškai nuimti 

! prekių ir 
gaminiams suteiskime 

pajėgumą užsienyje. O 
gaminiai taipgi galės 
importais.

reforma 
ir 

skyrius. 
Atlanto 

rajonai, nes 
eksportu - dviem 

mokesčių reforma, 
ir patarnavimų 

įmonėms kainas 
ir įrankių, 

Tai įgalins 
išplėsti savo 

mybai reikės daugiau ir

mokesčiais besivadovaujant, 
dolerių žemesnė, negu ji 

(GST) sistemoje.
(GST) siste-

mokesčius
tokiu būdu

didesnį
Kanadoje
lengviau

mokestis (GST) su- 
jų perkamų mašinų, 

reikalingų tų įmonių 
įmones daugiau inves- 

gamybą. . Didesnei . ga- 
darbininkų.

Long-Run Regional Output Gains 
From Sales Tax Reform 
percentage change

PAGELBĖS ŽEMAS PAJAMAS TURINTIEMS 
KANADIEČIAMS

Kai Prekių 
rinčios 
tyje, 
Pirmiausia, 
tarnavimų 
mokestis

patarnavimų mokestis (GST) 
nei 30,001) dolerių metines | 

Tai bus pasiekta pajamų 
pajamas turintys kanadiečiai 

mokesčio^ (GST) kreditą. Antra, 
bus sumažintas nuo 26% iki 25%. 

išmokamas kas trys 
i šeimos 

dar 
1 d.

GST kreditas bus i 
das. Šiam kreditui kvalifikuojančios 
čekius^ 1990 m. gruodžio mėnesį,
mokesčio) įsigaliojimą 1991 m. sausio 
gaus kredito čekius. GST kreditas 
mokesčių anketų užpildymais. Kiekviena at
siųsta pajamų mokesčių anketą turės vieną 
puslapį užimančią formą kanadiečiams, kaip
įsiregistruoti GST (prekių ir patarnavimų mokes
čio ) kreditui. 

Kredito i 
džio ir jos 
asmens kreditas 
šių galės dar 
$140, 
vaiką 
arba 
asmens 
Kanadiečių šeimos su 
neviršijančioms $25,000 
kreditą.

Dviejų suaugusių
teisę gauti pilną kreditą, gaus 
keturis kartus per metus, viso

šeimos, 
bus geresnėje padė- 

! pakeitimų 
naują Prekių 

asmeninių

tu-

mėnesiai iš 
gaus savo

prieš GST (prekių ir patarnavimų
Apie 9 milijonai kanadiečių

bus apskaičiuojamas remiantis pajamų

šeimos dy- 
i suaugusio 

suaugu- 
kreditą ikj 

Kreditas už 
be žmonos 

suaugusio

galės
taigi, iš viso iki $415.
bus $100. Šeimos tėvas

šeimos motina be vyro gaus 
$275 kreditą už vieną iš savo vaikų.

pajamomis 
pilną

Fairer System 
Families with Children

Dabar visur šioje valstybėje, 
pagmintas prekes ar rnoka 
—> mokesčius. Pavyzdžiui, 

namų kainose. Dabartinėje sistemoje yra tiesiog i _______
sužinoti kiek federacinių pardavimo mokesčių jie moka. Yra 
i mokesčių vidurkiai įvairių rūšių produktams ir mokesčiai yra 

gamybos eigos dalyse, 
bus labai 
Plati GST 

visiems 
kurie pardavėjai 
atskirai GST 

o kiti pardavėjai jų 
tokiems pardavėjams

Visais atvejais federalinė 
tuvėse, aiškiai nurodančiais, 
patarnavimų mokestis).

doje į 
pardavimo 
yra paslėpti 
kanadiečiams 
keturi skirtingi 
sudėlioti įvariose

Kanadiečiams 
navimų mokestį), 
viską, išimtys dus

Kai 
parodyti 
kainos, 
limybes

aišku 
bazė 
gerai
Kanadoje 

(prekių ir 
dar 
įsigyti 

valdžia 
kad ten

kai jie mokės 
reiškia, kad šis 
žinomos.

turės kasos
patarnavimų

neturės. Federalinė valdžia
naujas atitinkamas

aprūpins pardavėjus ženklais parduo- 
yra pritaikomas 9% GST (prekių ir

1. Pirkėjams 
dabartinį 
dūkto ir 
pardavimo

patarnavimų mokestis) bus panašus į 
mokant po 9% už kiekvieno pro- 

GST atstos dabartinį federacinį 
mokestį, kuris yra nuslėptas gamyoos kainoje.

GST (prekių ir 
pardavimo mokestį, 

patarnavimo verte.

GST bus | 
tarnavimams 
mokesčio, 
receptu, 
kėdes,

prekėms 
nereikės

pritaikytas praktiškai beveik visoms
Kanadoje. Tačiau kanadiečiams

kai pirks šias PREKES: pagrindinį maistą 
medicinines priemones, 

nes mokės mokesčius už

Kanadiečiams 
tokius PATARNAVIMUS 
dos planus; sveikatos 
patarnavimų; vaikų 
viešąją transportaciją

nebus papildomo i 
paskolas, 

ir 
dieninę 

ir keltu

kaip akinius 
butą ar turimą

ir pa
mokėti 

vaistus su 
ir važiuojančias 

namą.

mokesčio,~ kai jie mokes 
, mortgičius, saugumo 

dantų priežiūrą; daugumą 
priežiūrą; teisinę pagalbą;

per vandenį pervežimą.

uz 
ir drau- 
švietimo 

miesto

mokesčiu
GST, nes 

pirkimo grąža 
mažiau nei 

žemesnių 
Toronto mies- 

naujų namų

GST 
kainoje dėl 

namų 
pakils

namai bus apmokestinami 
nebus didelio pakilimo 

milijonų dolerių GST 
Daugęlyje krašto vietovių kainos

Iš tikro, daugelis bedruomenių gali susilaukti 
dėka GST grąžos. Pagrindinė išimtis 

kur nepaprastai aukštos žemės kainos
VA%

Naujai pastatytieji 
nors pirkėjamas 
bus teikiama 900 
U?ęoate) 
J*% . 
kainų 
tas,
kainas pakelti dar

5a Kadangi dabartinis federacinis pardavimų 
tas, 
Kai 
nės. 
žemenės 
neturėjo mokesčio

tai įvedus i 
kurių daiktų kainos I 
Kainos didelių daiktų, 

kai įsigalios GST 
iki dabar

bus

mokestis
GST produktų kainos nepakils 

kainos bus žemesnės, o 
dabartinis 

mokestis.

bus 
, kurių 

9% 
pakils.

bus panaikin- 
“ > automatiškai 9%. 
kai kurių - aukštes- 
mokestis 13V696, bus 

Kainos daiktų, kurie

Galiausiai, ęrieš GST įsigaliojimą, vyriausybė aiškins .. in
formuos kanadiečius apie kainų pakeitimus, kurių galima tikėtis 
už prekes ir patarnavimus, kai dabartinis federalinis pardavimų 
mokestis bus pakeistas GST mokesčiu.

Pateikiame keletą

PRODUKTAS

Vėsintuvas
Automobilis
Žieminės padangos
Apsistojimas viešbuty

1-800-267-6640
(prancūziškai)

1-800-267-6650
(Jei turite klausos problemą)

pavyzdžių, ko pirkėjai galėtų tikėtis:

KAINA PRIEŠ KAINA PO
REFORMĄ($) REFORMOS($)

780.00 770.00
15,000.00 14,700.00

200.00 203.00
90.00 95.00



Lietuvių Namų 
Žinios

o Sekmadienio popietėje 
dalyvavo 270 asmeny. Sve
čių knygoje pasirašė 8 
iš Vilniaus, 2 iš Kauno, 
po 1 iš Šiaulių, Seredžiaus, 
Elektrėnų, Akmenės; V.J. 
Žemaičiai iš St. Catharines. 
T.M.Mickai iš Washington'© 
S. Danaitis iš Ottawos, 
A.l.Milašai iš Sydney, Aus
tralijos.
• LN Moterų Būrelis nuo
širdžiai užjaučia būrelio 
narę L. DAGIENĘ, jos 
vyrui, skulptoriui,amžinos 
atminties JOKŪBUI DA
GIUI mirus. Jo atminimui 
LN Moterų Būrelis skiria 
Lietuvių Slaugos Namams 
$ 30 aukų.

o PADĖKOS DIENOS SA
VAITGALYJE, spalio mėn.
8 d., sekmadienį Lietuvių 
Namuose nebus gaminami 
sekmadienio pietūs. Svetai
nė LOKYS bus atidaryta 
įprasta tvarka, nuo 11:30 
v.r. iki 6 val.vakaro.

® Dar yra likę keletas 
marškinių su meškos at
vaizdu ir užrašu "Lokys- 
Lietuvių Namai - Toronto" 
Skambinti tel:534-8214 
arba 532-3311.

• LN valdybos posėdis 
vyks rugsėjo men. 21 d., 
ketvirtadienį, 7:30 vai.v.

• NORINTIEJI DIRBTI 
LN BINGE, prašomi skam
binti LN vedėjui Teodorui 
Stanuliui tel: 532-3311 
arba į namus 231-4937.

PASISAKYSIME VĖL
Juodojo Kaspino Dienos

Komitetas organizuoja de
monstracijų prie Massey 
Hall, Shutter str. ANTRA
DIENI RUGSĖJO 26 d., 
7 val.v. ir ŠEŠTADIENĮ, 
rugsėjo mėn. 30 d., 7 val.v 
prieš RAUDONOSIOS AR
MIJOS CHORĄ, kuris tuo 
laiku koncertuos Massey 
Hall patalpose.

Lietuviai prašomi daly
vauti su vėliavomis ir rei
kalauti LIETUVAI LAIS
VĖS.

ATITAISOMA korektūros klaida:
"NL" 36 nr., LT1 suvažiavimo aprašyme įvyko korektūros 
klaida: naujosios Tarybos surašė išleistas nr. 13 su Anasta
zijos Tamošaitienės pavarde. Apgailestaujame. "NL"

• Primenama, kad Kanados 
Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Tarybos rinkimai 
Toronto apylinkėje vyks 
spalio mėn. 1 d., sekma
dienį. Balsavimo būstinės 
veiks Prisikėlimo Parapi
joje, Anapilio ir Išganytojo 
parapijose ir Lietuvių Na
muose.

VISI maloniai prašomi 
atlikti savo bendruomeninę 
pareigų ir gausiai dalyvau
ti rinkimuose.

• SKAUTAI rudens sezonų 
pradeda spalio mėn. 1 d. 
Po iškilmingų Mišių Prisi
kėlimo P-jos parodų salėje 
susirinks ŠATRIJOS ir RAM- 
BYNO tuntai sueigai.

Pradedant naujų sezonų, 
skautai kviečia berniukus 
ir mergaites įsijungti į 
skautų organizacijų.

• ANAPILIO Parapijos 
choras po vasaros atostogų 
vėl gieda 11 vai. pamaldo
se.
• LIETUVIŲ EVANGELIKŲ 
LIUTERONŲ IŠGANYTOJO 
PARAPIJOS Moterų Drau
gija buvo suruošus! rugsėjo 
mėn. 9 d.naudotų daiktų 
ir pyragų išpardavimų, 
kuris buvo sėkmingas.
IR VĖL SMAGI LIETUVIŲ 
NAMŲ POILSIO STOVYKLA

Š.m.rugpjūčio mėn. 12- 
20 d.d. Toronto LN Vyrų 
Būrelio organizuota-jau 13- 
tų kartų vasarvietėje "Kre
tinga", New Wasaga Beach 
vietovėje -vyko stovykla.

Šiemet stovykloje daly
vavo 76 suaugę ir 20 jauni
mo. Buvo atvykusių ir iš 
tolimesnių vietovių, net 
iš Vilniaus, Kauno, Klaipė
dos, Suvalkų Trikampio.

Vyko visa eilė įdomių 
ir aktualių paskaitų, rodo
mos vaizdajuostės iš Lietu
vos ir Estijos kultūrinės 
veiklos. Vakarais V. Pečiulis 
vadovavo laužui su bendro
mis dainomis, duetais, links
mais pasakojimais ir kt.

Vyrų Būrelio nariai tvar
kė įvairius ūkiškus reika
lus, o stovyklos šeimininkė 

P. Greičiūnienė skaniai 
visus valgydino prieinama 
kaina.

Tokios stovyklos surengi
mas - tai irgi prisideda 
prie lietuviškosios kultūros 
palaikymo ir ugdymo, o 
švari ir maloni aplinka at
gaivina mūsų tautiečių svei
katų.

KOMANDOS "LITUANICA" 
FUTBOLININKAI VIS
ŽAIDŽIA

Čikagos "Lituanicos" 
futbolininkai yra vieni jš 
aktyviausiųjų visoje Šiaurės 
Amerikos lietuvių sporti
ninkų šeimoje. Jie . net 
ilgesnių atostogų neturėjo.

Po pavasario rato vieti
nėse "Metropolitain" Lygos 
pirmenybėse, jie dalyvavo 
trijuose vasaros turnyruose, 
iš kurių vienų patys suruo
šė. Jis vyko rugpjūčio mėn. 
13 d.

Šį kartų turnyras buvo 
surengtas naujoje vietoje
- šalia Čikagos įsisteigu
siame taip vadinamame 
"Pasaulio Lietuvių Centre", 
Lemonto miestelyje. Čia 
buvo paskubomis įrengtos 
dvi futbolo aikštės, kurios 
pirmų kartų per turnyrų 
išmėgintos. Nuo 10 vai.r. 
iki vėlyvo popiečio čia 
rungtyniavo 10 komandų 
ir apie 6 vai.v. buvo įteik
tos dovanos pirmųjų dviejų, 
vietų laimėtojams. Patys 
rengėjai - . "Lituanicos" 
futbolininkai savęs nenu- 
siskriaudė, nes pasiėmė 
dvi taures už laimėtas 
antrųsias vietas - vyrų 
ir senjorų klasėse. Tuo tar
pu dalyvaujančių komandų 
sudėtis buvo gana stipri
- 3 komandos atvyko net 
iš aukščiausios lygos ( "Li- 
tuanica" priklauso I lygai).

Čia matėsi net sporto 
mėgėjų iš Lietuvos. Vienas 
iš jų, prieš metus persikė
lęs nuolatos gyventi į Či- 
kagų, žaidė "Lituanicos" 
senjorų komandoje. Jo pa
vardė - Kęstutis Rekašius. 
Kitas - futbolo teisėjas 
iš Vilniaus - Anatolijus 
Ziborovas teisėjavo vie
noms rungtynėms. Publikos 
tarpe taip pat buvo tautie-
čių iš tėvynės, kurių dabar 
nei Čikagoje, nei kituose 
JAV miestuose netrūksta. 
Jie čia žymiai pagyvina 
vietinių lietuvių gyvenimų.

Reikia pažymėti, jog 
šį kartų "Lituanicos" ko
mandose pasirodė visi 6 
Jenigai, kuriuos kartu vie
nu metu pamatyti nėra 
taip lengva. Tėvas Henri
kas atstovavo senjorų ko
mandai, o vyriausias sūnus 
(irgi Henrikas) su kitais 
keturiais jaunesniaisiais 
broliais sudarė beveik pus^ 
vyrų vienuolikės. Tokių 
komandų, kur žaistų 5 
broliai, turbūt , daugiau 
nėra nei Amerikoje, nei 
Lietuvoje.

Čia dar reikia pridurti, 
jog visi šios šeimos vyrai 
yra baigę kolegijas ar uni
versitetus ir žaidė savo

BALYS GAJAUSKAS SU ŽMONA 
SVEČIAS - DISIDENTAS 
BALYS GAJAUSKAS 
SUGRĮŽO t LIETUVĄ

BALF'o organizacija 
surengė atsisveikinimo vaka
rų su vienu žymiausiųjų 
Lietuvos disidentų, iškalėju
siu įvairiose Sibiro vietovėse 
36 metus,-Baliu Gajausku , 
jo žmona ir dukrele.

Marijos Aukštesniosios 
Mokyklos salėje, dalyvaujant 
daugiau kaip 600 žmonių, 
atsisveikinimų pravedė BAL
F'o Centro V-bos vicepirm. 
dr. Pranas Budininkas. BAL
F'o pirmininkė Marija Ru
dienė pasidžiaugė, kad BAL- 
F'as ir toliau gali padėti 
mūsų broliams ir seserims 
įvairose nelaimėse, o šį 
kartų ir suruošti laisvės 
žymiajam kovotojui Baliui 
Gajauskui išleistuves ir atsi
sveikinimų.

Trumpai kalbėjo įvairių 
lietuvių organizacijų Ameri
koje atstovai.

Dr. Pr.
supažindino su į atsveikini- 
mą atvykusius ir su svečiu, 
sųžinės laisvės kovotoju 
kun. Alfonsu Svarinsku,kuris

mokyklų rinktinėse. Žinant,
kad dabar JAV futbolas 
vis populiarėja, tai į tokias 
rinktines nėra lengva pa
kliūti. Be to, patekimas 
į rinktines garantuoja ne
mokamų mokslų ir išlaiky
mų. O broliams Jenigams 
tai pasisekė su kaupu gau
ti.

Šie penki broliai apgai
lestauja, jog jauniausieji 
šeimos nariai buvo mergi
nos, nes priešingu atveju, 
būtų buvę ne 5, bet 7 
futbolininkai!

Rugpjūčio mėn. 27 d. 
"Lituanicos" vyrų komanda 
pradėjo rudens rato pirme
nybių žaidimus. Šį kartų

IRENA 
savo jumoru perpintoje kal
boje iškėlė Balio Gajausko 
nepalaužiamų ryžtų, meilę 
Dievui ir Tėvynei. Jis iškėlė 
ir tų lietuvių moterų ištver
mingumų ir ypatingų meilę, 
kurios ištekėjo už kalinių.

Sol. Algirdas Brazis pa
dainavo liaudies dainų, ope
ros arijų.

Savo žodyje Balys Ga
jauskas padėkojo Marijai 
ir inž. Antanaui Rudžiams 
už ypatingų globų, suteiktų 
viešnagę jų namuose. Jis 
nuoširdžiai padėkojo visiems, 
kad galėjo aplankyti Ameri- 
kų ir Kanadų.

Jis padėkojo ir Lietu
vos Tremtinių Klubo vardu 
už gautas pašalpas, dėkojo 
ir savo giminaitei Bronei 
Gajauskienei ir visiems,kurie 
juo asmeniškai rūpinosi.

Paprašyta, trumpų ir 
jausmingų žodį tarė Irena 
Gajauskienė,

Visi susirinkusieji ilgai, 
Budininkas ilgai plojo, su ašaromis aky-

se, garbingai Gajauskų šei
mai, kuri pasiryžo sugrįžti 
į Tėvynę ir toliau dirbti 
jos gerovei.

žaidė prieš vienų geriau
siųjų komandų - ukrainiečiy 
"Lions" vienuolikę. Rungty
nės pasibaigė taikiai 
1-1, kų reikia skaityti ne
blogu "Lituanicos" pasiro
dymu. Prieš akis dar , 8- 
nios pirmenybių rungtynes.

E. Š u 1 a i t i s

"NEMUNAS" - LIETUVIŲ 
KULTŪROS CENTRAS 
GANANOQUE, Ont..

Įsteigęs prieš kelis me
tus galerijų "NEMUNAS" 
vardu, Petras Regina ruo
šiasi jį išplėsti. Architek
tas dr.Alfredas Kulpavičius 

BENDRUOMENĖS APY
LINKĖS VALDYBA pradėjo 
rinkti už 1989 m. Solidaru
mo Mokestį ir Tautos Fon
dui, KLB Krašto Valdybos 
veiklai remti aukas.

Lietuviai kviečiami
atlikti tautinę pareigų.

TRADICINĖ "GELEŽINIO 
VILKO" GEGUŽINĖ
Sudbury Žūklautojų ir 

Medžiotojų Klubas GELE
ŽINIS VILKAS, vasarai 
baigiantis, V. Gudriūno 
Wolesly Bay gražioje vasar
vietėje surengė tradicinę, 
metinę gegužinę ir sporti
nio šaudymo varžybas. 
Dalyvavo klubo nariai,
daugelis vietos lietuvių 
ir svečių. Dalyvavo ir vieš
nia iš Lietuvos - Jane 
Kupčiūnaitė.

Už šaudymų pereinamų- 
sias taures laimėjo Kęstu
tis Poderis ir Ona Poderie- 
nė.

Per priznį šaudymų 
I-ųjų vietų laimėjo Valys 
Bružas, II-ųjų Domininkas 
Niekus ir III-iųjų Kęstutis 
Poderis.

Skanius pietus paruošė 
ir šeimininkavo Birutė Stan- 
kiėnė. Surengta loterija, 
kuriai laimikius aukojo: 
Valys Bružas, Povilas Liut
kus, Antanas Braškys, Vla
das Juška ir "GV" Klubas. 
Diena pasitaikė labai graži, 
saulutei slepiantis už hori
zonto, visi linksmi ir pa
tenkinti skirstėsi į namus.

GELEŽINIS VILKAS 
lietuvių gamtos sporto 
klubas turi Kanados val
džios leidimų /Charter/ 
ir veikia jau daugelį metų. 
Šiais metais klubui vadovau- 
ja Justas Stankus - pir-
m įninkąs, Leonas Baltutis 
- seketorius.

• Šių vasarų Lietuvoje 
lankėsi ir praleido po kele
tu savaičių ir patenkinti 
laimingai grįžo Birutė, 
Justas Stankai, Elena, Ka
zimieras Sviežikai, Juozas, 
Vilius Kručai.

padarė atitinkamų projektą. 
Tikimasi gauti leidimų 
ir dar šiais metais atlikti 
statybos darbus. Pati pa
grindinė gatvė per visų 
70 akrų plotį, įvažiavimas 
nuo 1000 Island Parkway 
iki 401 Hwy. Vartai yra 
8 pėdų aukščio, o pats 
paminklas virš 40 pėdų. 
Gražūs lietuviškais moty
vais vartai ir paminklas.

įįįjit Ala im a LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
9'/ž% už 90 dienų term.lndėlius 
93A% už 6 mėn.term.indėlius 
93A% už 1 m. term, indėlius 
9’/»% už 2 m. term, indėlius 
9’/»% už 3 m. term, indėlius 
93A% už 1 m. GIC mėn. palūk.

10*/*% už 1 m. GIC invest, pažym. 
10’/i% už 2 m. GIC invest, pažym. 
10’72% už 3 m. GIC invest, pažyfn.

83/«% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 
10’74% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. ind. 
10’72% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
10’72% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. ind.

8*/«% už namų planą - OHOSP (v.r.) 
8 % už taupymo sąskaitą 
9'/<% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
6'7a% už kasd. pal. čekių sąsk.

IMA:
už asmenines 
paskolas nuo... 13 % 
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

1 metų ........
2 metų ........
3 metų ........

(fixed rate)

12%% 
12^% 
12fc%,

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų... 11%% 

(variable rate)

AKTYVAI VIR? 72 MILIJONŲ DOLERIŲ

<ji«u $2,000. Asmeninė* paskolos mirtie* atveju apdrausto* M

ginęs perlaidos, kelionė* čekiai (American Express). Kitos pmko- 
los (Lėie of C,edit) ir antrieji moriigičlei.__________________________

KASOS VALANDOS: pirmadieniai*, antradieniai* Ir trečiadieniai* - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v. po pietų; ketvirtadieniai* ir penktadieniai* - 
nuo 9.30 v. ryto iki 8 v. vakaro; šeštadieniai* - nuo 9 v. ryto Iki 1 v. 
po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiai* šeštadieniai* uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 

Toronto, Ontario M6P 1A6 Telefonas: (416) 532-1149

6:'psl.

DR I SI K Ė L I M O
1 Parapijos kredito kooperatyvas

999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniai* ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais Ir penktadieniai* - 
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: 
Sekmadieniai* nuo 9.30 v. ryto iki 1.00 v.p.p.

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind............ 9’72%

180-185 d. term, ind............ 93/4%
1 metų term, indėlius....... 93/<%-
2 metų term, indėlius..... 9'72%
3 metų term, indėlius..... 9'72%
1 metų GlC-met. palūk. .. 103/4%
2 metų GlC-met. palūk. .. 10'7z%
3 metų GlC-met. palūk. .. 10’/a% 
1 metų GlC-mėn. palūk.. 93/«% 
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 83/4% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 103/4% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. Ind. 1O’/2% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 1O’/2% 
Taupomąją sąskaitą ........ 8 % 
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 9'74% 
Kasd. pai.čekių sąskJki... 53/«%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo .............. 13 %
Sutarties paskolas 

nuo.............. 13 %
Naktin, turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 12’74%
2 metų .................. 12’/2%
3 metų .............. 12’72%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 Ir 3 metų ...... 11’7>%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskola* iki $15,000 
ir narių gyvybe iki $2,000 už 
santaupas laikomas ėdrų, te
kių ir taupymo sąskaitose.

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

AKTYVAI virš 42 miliįonų dolerių
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

MIRUSIOJO ATMINIMUI AUKOJO KANADOS LIETUVIŲ 
FONDUI

- A.a. KAZIO STANKEVIČIAUS atminimui aukojo 
KLF po $ 20,- P. Šidlauskas, J. Kutka, J.Tamulėnienė, 
J.G. Skaistys, J.Stanaitis; po $10,- A. Čepukas, P.Linke- 
vičius, A. Kuraitis; $ 5,- A. Žemaitis.

DĖKOJAME. K.L.F.

PATARNAVIMAS - CREITAS IR TIKSLUS I 

533-1121 (416) 622-6480
* GAISRO • AVTOMOBfLiy • ATSAKOMYBES • 

•GYVYBĖS * KOMBKCffit •

DRAUDA-INSURANCE
WALTER DAUGINIS, Insurance Broker Ltd.

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

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

ATEIK Į LIETUVIU A.A. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENI IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE.
(Skersai gatves nuo pensininkų rūmų, 1610
Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7130 vai. v.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Kun. A. SVARINSKAS pirmoje grupėje su AV p-jos veikėjais: D. Baltrukoniu. dr. J. Mali^ka, A. Blauzdžiunu, sol. A. Kebliu ir J. Lukoševičium. Antroje grupėje- su AV klebonu 
Tėv. J. ARANAUSKU ir parapijos komiteto nariais: K—to pirm. A. Čepulių, VI. Žitkum, P. Girdžium ir pirmoje eilėje sėdinčiais nariais: O. Ūsiene, M. Vaupšiene ir inz. Iz. Mališka

Kun. ALFONSAS SVARINS-12 d
KAS viešėjo Montrealyje 
Šv. Kazimiero ir AV para
pijose. Laike Mišias, pasa
kė įdomiy pamokslų, buvo 
gražiai priimtas ir pagerb
tas specialiu pobūviu AV 
Parapijos salėje rugsėjo 
mėn. 17 dienų. Dalyvavo 
didelis būrys tautiečių, 
susikaupę išklausė jo gyvos 
kalbos, vaizdingai perduo
dančios kai kuriuos realy
bės Lietuvoje momentus 
ir išreiškęs gilų pasitikėji
mų, kad teisingumas ir 
teisybė turi laimėti.

Kunigas-disidentas, bu
vęs Sibiro tremtinys ir 
kalinys, buvo teistas 3 
kartus. Iškentėjęs 21į metiį 
įvairiuose Gulago lageriuo
se, pasiliko bekompromisi- 
niu žmogum-kunigu. Iš 
Permės griežto režimo 
lagerio 1988 m. liepos

., tebedarant spaudimą 
iš Vakarų, ypač ir iš JAV 
bei skelbiant "glasnost", 
buvo paleistas su sųlyga, 
kad išvyks iš Lietuvos. 
Sušlubavus sveikatai, Augs
burgo vyskupo J. Stimpfle 
kvietimu, 1988 m.rugpjūčio 
mėn. išvyko į Vakarų Vo
kietijų.

Kun. A. Svarinskas gi
mė 1925 m. Įstojo į Kuni
gų Seminarijų, bet už par
tizaninę veiklų buvo suim
tas ir ištremtas į Sibiru. 
Ten po kiek laiko, Intos 
koncentracijos lageryje 
buvo įšventintas kunigu 
vyskupo Pr. Ramanausko.

Visi, kurie su juo gyve
nime buvo susipažinę, tvir
tino jo drųsų, gilų tikėjimu, 
artimo meilę ir dvasingu
mų. Jis visada buvo pasi
ruošęs pasidalinti kad ir 
paskutine duonos rieke

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
, ,.n . jsikūrn nuosevuose namuose —

HAMILTONO KREDITO KOOPRATYVAS
„TALKA,,

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

AKTYVAI PER 31 MILIJONĄ DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki . 5.5% 
santaupas..........................7.5%
kasd.pal.taupymo s-ta...... 7%
90 dienų indėlius ............. 10%
1 m. term, indėlius ........... 11%
1 m. term.ind.mėn.pal. 10.5% 
3 m. term.indėlius ...........  11 %
RRSP ir RRIF (pensijos)..8.5% 
RRSP ir RRIF 1 m.............. 11%
RRSP ind. 3 m...................  11%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas....  15.5%
nekiln. turto pask. 1 m..12.75% 
nekil.turto pask. 3 m.. 14% 
Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais — 
nuo 10 v. ryto iki 5 v. p.p., trečiadieniais — nuo 10 v. r. iki 1 vai. p.p.; 
penktadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 7vai. vakaro. Liepos-rugpjūčio 
mėnesiais uždaryta

DM VALVKLA
SPECIALYBĖS t

• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIU SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE/
• zomŠas
495-90S AVENUE. LaSalle
365-1143

7M1 A CENTRALE, I EtaMa
365-71

2955 ALLARD, ViHo Emard
766-2667 
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ir padėti sergantiems, nors 
ir pats dažnai sirgdavo. 
Jis taip pat padėjo sunkio
je ligoje kardinolui Josif 
Slipyj, kurį gydyti atsisakė 
lagerio ligoninė. Garsėjo 
iškalbiais, nuoširdžiais pa
mokslais ir gynė religines 
bei Žmogaus Teises.

Jis 1978 m.lapkričio 
13 d. įsteigė kartu su ki
tais 4 kunigais , Katalikų 
Komitetų Tikinčiųjų Tei
sėms Ginti. Stipriai reiškė
si ir kovoje su alkoholizmu.

Visų persekiojimo laikų, 
kaip pats pasakojosi, buvo 
gundomas pasirašyti neva 
nekaltų pareiškimų, kad 
gerbs Sovietų Sąjungos 
įstatymus ir būsiųs paleis
tas iš kalėjimų ar lagerių.

Suprato, kad pasirašius, 
duotų pasiteisinimų už 
jo trėmimus...

Paklaustas, kaip atsilai
kė tokiose nežmoniškose 
sąlygose (šalia tikėjimo 
ir maldos), atsakė, kad 
nežuvo lageriuose ir dėl 
to, kaip ne keista, kad 
prisiversdavęs nepasiduoti 
ir kasdienų po l valandų 
vaikščiodavęs.

Su kai kuriais jo įvykių 
priežasčių aiškinimais 
būtų buvę įdomu padisku
tuoti. Jo tikėjimas gėrio 
pergale, jumoras ir gabu
mai perduoti savotiškos 
"homo sovieticus" - baugi
nančios ir tragiškos-psicho- 
logijos momentus, sukaupė 
klausytojų dėmesį.

m o n t real
I N F O

Mokyklų mokesčių terminas - spalio mėn. 1 d.
Mokyklų mokesčiai už laikotarpį nuo 1989m. liepos 

1 d. iki 1990 m. birželio mėn. 30 d. turi būti sumokėti 
ne vėliau, kaip spalio mėn. 1 d. Galima mokėti per 
bankus arba paštu šiuo adresu: Ville de Montreal, Ser
vice des finances, 510 Gosford Street, Montreal, Qc., 
H2Y 3B7

Prieš mokant šiuos mokesčius, pasitikrinkite su 
įstaiga, kuri turi jūsų nuosavybės mortgičių, ar jie 
apmoka mokyklų mokestį už jus. Tiktai vienas iš jūsų 
privalo užmokėti.

Nuotraukų mėnuo Montrealyje
Nuotraukų Mėnesį Montrealyje Kultūros Namuose 

vyks 18 parodų vietinių ir tarptautinių profesionalų fo
tografų iki spalio mėn. 8 d. Vienas iš tų centrų, Mer
cier House of Culture yra išstatęs 450 stiprių išraiškių 
ir estetinių vaizdų, pavadintų "Kritiškos^ zonos" ir 
"Urbi et Orbi". Vystydamos temas etniškumo, imigraci
jos ir Trečiojo Pasaulio šios dvi parodos kviečia susi
mąstyti su kuo susiduria visa eilė kultūrinių bendruo
menių čia ir savo tėvynėse.

Mercier House of Culture randasi 8105 Hochelaga 
Street. Daugiau informacijų tel: 872-6211 arba 872- 
8755.

Apylinkių Patariamosios Tarybos
Miesto Apylinkių Patariamosios Tarybos posėdžiaus 

Splio mėn. 2, 3 ir 4 d.d. Smulkią darbotvarkę galima 

VIVRE, 
MONTREAL

RICHARD ROOFER-----COUVRKUR
7725 Georg* LaSalle 

*I»«WI**°* ir 4orbo atlikėjas stogodengys
UY RICHARD, kuria jau seniai lietuvi am s patarnauja. 

Darbo atlieka saliningai ir prieinamomis kainomis.. 
“ — - ----------- ^ta: JM-U70

sai vykty lietuviški rengi
niai vasaros metu. Jie 
prasideda nuo liepos mėn. 
pradžios su pikniku-geguži- 
ne ir tęsiasi iki Darbo 
Dienos - vasarvietės užda
rymo.

Mano buvimo laike vyko 
Literatūros Vakarai. Pir
majame dalyvavo A, Stak- 
nienė, A. Ustijinauskienė 
ir A. Landsbergis. Antraja
me - poetas Tarabilda 
skaitė savo poeziją.

Šioje vasarvietėje kiek
vieną sekmadienį atosto
gautojams vyksta lietuviš
kos Mišios 12 vai., į kurias 
susirenka visi. Meldžiasi 
ir gieda visi kartu. Bent 
tris sekmadienius teko 
ir man būti giesmių prave
dėjo.

Vieny sekmadienį, kada 
lankėsi dr. V.Vasyliūnas, 
jis palydėjo vargonais ir 
giesmininkus. Tą sekmadie
nį jo lankymosi proga buvo

Kun.A.Svarinskui už žodį 
padėkojo AV P-jos komite
to pirmininkas A. Čepulis. 
Visi pasivaišino kava ir 
pyragais. Atvykusieji savo 
aukas sudėjo į bendrų 
vokų paskaitininkui.

Kun. A. Svarinskas tikisi, 
kad pabuvojęs ir aplankęs 
lietuvius šiapus Atlanto, 
galės sugrįžti į Lietuvų.

VĖL APSILANKIUS
KENNEBUNK PORT

Lietuvių Tėvų Pranciš
konų sodyboje apsilankius, 
turbūt nerasime visame 
Šiaurės Amerikos kontinen
te vietovės, kur taip išti-

sudarytas trio: vargonais 
grojo m u z. V. Vasyliūnas, 
smuiku - Julius Veblaitis 
ir giedojo sol. Antanas 
Keblys. Giedota trejose 
Mišiose- dvejose ameri
kiečių, ir lietuviškose. Man 
teko atlikti "Panis Angeli
cas", C. Frank ir vien 
vargonams palydint "Garbė 
Aukščiausiam", L.von Beet
hoven. Smuikininkas savo 
dalį atliko atskirai.

Liepos mėn. 31 d. su 
Jane Brasauskiene iš Bal
timore miesto, teko dai
nuoti dainų pynę. Mano 
buvo atliktos liaudies dai
nos, laisvos kompozicijos 
dainos ir pora arijų. J. 
Brasauskiene įsijungė su 
4 klasikinėmis dainomis,

/nukelta į 8 psl......... Z

gauti aCCES-MONTREAL biure arba paskambinus 
"Bureau Interculturel Montreal".

Žiemos programos
Miesto Kultūros Namai pradeda sezono programas: 

atidaryti nuo antradienio iki ketvirtadienio 1 vai. p.p. 
iki 9 vai. v.; nuo penktadienio iki sekmadienio 1 v.p.p. 
- iki 5 vai. v.

Šalia reguliarios programos siūloma visa eilė užsi
ėmimų ir pramogų (kinas, teatras, konferencijos, muzi
ka, etc). į visus tuos renginius įėjimas laisvas, tik 
reikia turėti pasus. Informacijas gausite tel.: 872-6211.

Gaisrininkai- jūsų apsaugos patarėjai
Montrealio Miesto Savivaldybė, pasinaudodama Ap

saugos Nuo Gaisrų Savaite, atkreipia dėmesį, kokią 
didelę rolę atlieka gaisrininkai, reikiant patarimų, kaip 
apsisaugoti nuo ugnies. Asmeniškas ir bendras saugu
mas dažnai priklauso nuo gerų apsisaugojimo įpročių.

Montrealio gaisrininkai aplankys jūsų namus ir atsa
kys į klausimus, taip pat paaiškins kokie yra saugumo 
nuo ugnies miesto nuostataLSutikite juos maloniai, kai 
ateis pas jus. Jų patarimai gali išgelbėti jūsų gyvybes.

Reikia sniego valytojų
Montrealio Miesto Savivaldybei reikia laikinų tarnau

tojų sniego valymo grupėms. Tarnautojai privalėtų 
išrašyti lapelius už netinkamą automobilių pastatymą 
ir rūpintis jų ištempimu. Registracija tiems darbams 
baigiasi rugsėjo mėn. 29 d. Reikia pristatyti fotoko
piją gimnazijos mokslo (Secondary 5) Service des affai
res corporatives, Resources humaines, 500 place d1 Ar
mes, 14-th floor, Montreal, H1X 2B2. Priimami tiktai 
tie, kurie pristatys visas reikalingas informacijas ir 
dokumentus.

Viešieji darbai
Suteikiant kaip galima ~ geriausius patarnavimus 

montrealiečiams, bus padėti ženklai visur, kur miesto 
darbininkai vykdys darbus. Ženkluose bus pažymėta, 
kokie darbai atliekami.
Informacija: Bureau Interculturel Montreal (BIM) 872- 
6133.

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO II-JO- 12 vai. nakties 
Programos vedėjas : UUDAS STANKEVIČIUS

1053 Albanai Cr. Duvomay, Laval, P.O. H7G 4K7 
Tai.: 669-8834



n^ontreal
O ISABELĖ AMBRASIENĖ, 
savo vyro a.a. Čarlio 2- 
Jų metų mirties atminimui, 
aukojo $ 50,- savaitraščiui 
"Nepriklausoma Lietuva". 
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"
* "NIDOS" KLUBO sezono 
uždarymo proga bus rengia
mi pietūs š.m.spalio mėn.
15 d., AV Parapijos salėje.
Ta proga kviečiame daly
vauti Talentų pasirodyme.

Norintieji dalyvauti 
prašomi paskambinti J. 
Siaučiuliui tel: 768-3674.
• VILNIAUS Radijo Užsie
niui stotis skelbia šias 
siuntimo bangas: 9.610- 
31 mtr. banga, 
15.180-19, 
17.690-16. 
kad nebus 
mai.

skelbia 
bangas: 

11.675-25, 
17.665-16 ir 

Reikia tikėtis, 
daromi trukdy-

atkelta iŠ 7 psl./

per dvi repeticijas

bendrai duetu sudainavome 
3 kūrinius. Abiems akompa
navo amerikietė pianistė 
Eleonora Dow.

Atvykus muzikui dr. 
Vyteniui Vasyliūnui, užvirė 
chorinis darbas. Jis pajėgė

suce
mentuoti 25 asmenų chorų, 
kurį sudarė choristai iš 
įvairių kraštų. į jį įsijungė 
ir trys montrealiečiai 
Milda ir Vytas Murauskai 
ir D. Juras.

Koncerto programon 
taip pat įsijungė smuikinin
kas Julius Veblaitis, atlik
damas 4 kūrinius. Duetavo 
Stravinskienė ir Kučiauskas 
Dainelę padainavo ir būsi
ma dainininkė Lina Dailidai- 
tė (10 metų amžiaus). 
Choristai jau buvo suregis
truoti ir sukviesti Elenos 
Vasyliūnienės in i c i a t y v a.
Ji šiais metais buvo vasar
vietės parengimų vadovė 
ir koordinatorė.

Tokia chorinė tradicija 
jau vykdoma eilę metų 
ir yra, galima sakyti, suva
žiavusiųjų atostogautojų 
kulminacinis punktas. Šių 
tradicijų įvedė Tėvas JurT 
gis Gailiušis. Koncertas 
vyko rugpjūčio mėn. 3 
d.

Rugpjūčio men. 6 d. 
operos soliste Daiva Mon- 
girdaitė iš Bostono davė 
savo rečitalį. Ji atliko 
operų arijas, prancūzų kla-

PARŪPINAME
Japonų firmų VIDEO 

MAGNETOFONUS (VCR) 
ir VIDEO FILMAVIMO 
KAMERAS, tinkamas 
naudoti Lietuvoje. Turi
me pavyzdžių. Galima 
atsiimti ir Toronte.

ADAMONIQ ŠEIMA, 
Tel.: (514) - 256-5355.

bažnyčioje

VĖLYVIAUSIU PROCENTU INFORMACIJA •’UTE"

KASOS VALANDOS

ir

K. Jurgelys;

Kirkilis; $10,- A. Burbie-

"NL"

SISTEMA

9.00-3.00
9:00-3.00 

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

Dr. Gaitan BkRARD, D.M.D.
Dantų gydytojas — chirurgas

Pont Viau. Laval, H7G 2V1 
(Pri* bowl. Concord* ) 

Skambinti Tol: 662-1177

nuteik- 
giminę 

publikų.
klausos

nepažįsta

3907 Rosemont 
10.00-2.00

AUKOS:
$ 55,- E. Kudžmienė;

Pirmadieniais 
Antr., Trečiad. 
Kotvirtadlaniai* 
P*nkt*di«niai»

PRENUMERATĄ IR AUKĄ: 
po $ 18,- P. Gustas, L.

nė; $ 8,- V. Sabalys;

o JOGURTAI • GRIETINELES SŪRIS
• SPAUSTAS VARŠKĖS SŪRIS ,
o RŪGŠTI GRIETINE o VARŠKES SURIS
• GERIAMAS JOGURTAS

"NL" RĖMĖJO PRENUMERATAS ATSIUNTĖ:
M. Narkunienė, S. Vaškys, P. Kaziukonis, dr. E. 

Knystautas, K. Šimkus, V. Zadurskis;

"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ IR AUKĄ :
$ 15,- P. Kerevičius; $ 5,-

HONEY FOR SALE !
Direct from the beekeeper. $1.20 per pound.
Delivery could be arranged too!. Please call:

Tel.: 627-1328

$ 50,- St. Umbrasas; $ 
20,- J. Gražys; $ 5,- M. Mikusienė.

VISIEMS - nuoširdžiai DĖKOJAME.

IMA

N ak i I n. turto — nu* 12%%

jis grojo
Her-

LIETUVOS RAŠYTOJAI 
MONTREALYJE

KVIEČIAME ATSILANKYTI į

LITERATŪROS VAKARĄ
- SUSITIKIMĄ - 

su rašytojais iš Lietuvos, kuris i vyk s 
1989 m. RUGSĖJO mėn. 30 d. 7 vai.v. $EŠTADIEN|,

Aušros Vartų parapijos salėje 
1465 rue de Seve, Montreal.

Po programos - kava ir pyragai. ĮĖJIMAS: $10.00
Bilietai gaunami “LITE”, ADAMONIS draudimo įstaigoje 

ir pas REMIGIJŲ SATKAUSKĄ, tel.: 488-7167.
MONTREALIO LIETUVIU AKADEMINIS SAMBŪRIS

•TUDIOI 95220 Doom Moty Rd. Sulto I 
TONY LAURINAITIS

Montreal. P.a H3W 1X5

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

pozitorių kūrinius ir lietu
vių liaudies dainas. Jai 
akompanavo dr. V. Vasyliū- 
nas.

Rugpjūčio mėn. 8 d. 
vakare Pranciškonų Koply
čioje išklausėme vargonų 
koncertų. Jį atliko retų 
gabumų fizikas, muzikas 
dr. Vytenis Vasyliūnas. 
Jis vargonų koncertus duo
da įvairiose pasaulio šalyse. 
Buvo nuvykęs ir okupuoton 
Lietuvon ir ten teko groti 
Klaipėdoje, koncertų salėje, 
Kaune Įgulos 
ir Vilniuje.

Vasarvietėje 
Joseph Rheinberg'o, 
mann Schroeder'io ir Felix 
Mendelsson -Bertholdy kū
rinius.

V. Staknys pianinu pa
grojo populiariausių dainų 
melodijas, gražiai 
damas savo plačių 
ir susirinkusių 
Jis viskų groja iš 
ir sakosi, kad 
gaidų.

Rugpjūčio mėn. 12 d. 
ateitininkų sendraugių sto
vyklos atidaryme teko man 
duoti rečitalį. Pianinu pa
lydėjo Elenora Dow.

Čia buvo apsilankę 
vilniškių krepšininkų koman
da "STATYBA". Jie apžiū
rėjo šių gražių sodybų. 
Ūgiu jie-visi milžinai.

Taip pat buvo apsilan
kęs iš Bostono lietuvių 
folklorinis ansamblis ir 
davė savo koncertų, atlik
dami visų pynę liaudies 
dainų.

Rugpjūčio mėn. 18 d. 
ateitininkų sendraugių sto
vyklavimo proga operos 
sol.Gina Čapkauskienė davė 
savo koncertų.

Šioje gražioje aplinkoje 
buvome ne tiktai dvasiniai 
patenkinti, bet ir visapu
siškai užganėdinti gera 
kulinarija Brones Klamaus 
kienės ir jos pagelbinin- 
kių. Antanas K e b 1 y s

lova. šiuo metu skyriui 
priklauso Kazys Almenas, 
Antanas Gustaitis, Henri
kas Nagys, Bronys Raila, 
Stasys Santvaras, Alina 
Staknienė, Algirdas Statke- 
vičius, Rimvydas Šilbajoris.

Pirmų kartų Lietuvos 
PE^J nariai apsilankys šio 
mėnesio pabaigoje Kanado
je ir Amerikoje. J ų bus 
7-ni - rašytojai, literatūros 
kritikai ir vertėjai. Daly
vaudami klubo konferenci
jos programose, jie daly
vaus ir Montrealio lietuvių, 
rengiamame susitikime- 
vakare, kur galėsime su

jais susipažinti ir išgirsti 
jų kūrybos.

Mūsų Akademinis Sambū
ris ruošiasi tam susitikimui, 
turėtų jo nepraleisti ir 
mūsų studijuojantis jauni
mas arba neseniai studijas 
baigęs. Tokio kaip tik pa
sigendame savo tarpe, o 
čia įvykis pirmkartinis, 
nepaprastas ir neeilinis. 
Juos pagerbti ir jų pasiklau
syti tai išimtina proga!

Taigi -VISI maloniai 
kviečiami ir laukiami LI
TERATŪROS VAKARE 
- SUSITIKIME rugsėjo mėn • 
30 d. /žiūr.skelbimų/. b.

YOUR BEST BUY IN|
FRESH

CULTURED DAIRY PRODUCTS

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
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*.

11 %CERTIFIKATUS 
TERM. INDELIUS:

120 d. -179 d. 
60d. - 119 d. 
30 d. - 59 d.

10 % 
9«% 
9h% 
9’4%. 

.. ? %

Taupymo specialios sask. •• 6 '% 
Taupymo su gyv. draud....... 5% % 
Taupymo kasdienines sgsk.. 5K* 
Einamos sąskaitos........... 4hj% 
RRIF - RRSP-term..............>11 %
RRIF - RRSP-taup............ 6>ž %

UŽ:

Asmeninis - nuo 13%

3.00-7.00 
2:00-6:00

KNYGOS IŠ LIETUVOS
Norintieji įsigyti "VAGOS" ir "MOKSLO" lei

dyklų išleistų knygų Lietuvoje, gali kreiptis į tų 
leidyklų atstovą Kanadoje ir JAV-ėse, Liudą 
Stankevičių, 1053 Albanel Cr., Duvernay, Lavai, 
P.Q. H7G 4K7, Tel: 669-8834.

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

Tol.: 365-8666
Sav. Ona Yaroninkaitloab “Saiekad moot'* specialist^

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

LASALLE 
AUTOMOBILE INC.

* Automobili g nuoma

Š.m. gegužės mėn. 10 
d., Olandijoje, 53-iajame 
Tarptautinio Rašytojų Klu
bo -PEN- kongrese vienbal
siai į šių organizacijų buvo 
oficialiai priimtas Lietuviu^ 
PEN Centras, kuris plečia 
savo veiklų savarankiškai 
Lietuvoje ir išeivijoje.

Lietuvių PEN Centro 
Skyriaus išeivijoje laikinų 
valdybų sudaro Stasys Goš
tautas, iždininkas, Algirdas 
Landsbergis ir Tomas Venc-

* Pardavimo*
* Aptarnavimas

366-7818
įMOLaptorm

JOGURTINIS ANTPILAS SAL0T0MS^ą££ 
“THE YOGURT LOVER’S DRESSING” ž *

GEROS RŪŠIES IR SKONIO PATIKIMI GAMINIAI
IŠBANDYKITE BIOBEST JOGURTĄ IR PASIŽYMĖJUSI

ASTRO DOME GRANOLA JOGURTĄ 
DABAR! ABU ŠIE GAMINIAI SU VAISIAIS.

ASTRO PRODUCTS AVAILABLE AT FINE DAIRY COUNTERS
ASTRO DAIRY PRODUCTS LTD., Lachin*,Que, 1936 32th* Ave

DIN BALTRUKONIS

IMMEUBLES - CLASSIC INC 
NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 

PATARNAVIMAS - PIRKIMAS - PARDAVIMAS 
445 Jem Talon W. Suit* 305, Montraal, P.d 
Tel: 273-9181..

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

Dr. JONAS MALISKA 
TeL: 866-8235 

Dr. MICHEL HUYNH 
Tel.: 866-8297 

D.DA
DANTŲ GYDYTOJAI-CHIRURGAI 
1440 St. Cothorin* St. W. Suite 600 
Montreal, P.O. H3G 1S5

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon,

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

M. CUSSON VAISTINĖ
7635 Central St. Vili* La Sail*. P.Q H8P 1L2 

Atidaryt* kasdien nee 9—10 v.v. 
Seitedieniais : neo 9 r. — 9:30 «.v. 
Sekmadieniais: ««o 10 r. - 9:30 v.v.

T*l.: 366-9745 ir 365 - 0505

DR. A. S. POPIERATHS
B.A. M.D. M^e. L.M.C.C. F.R.C.S. (e)

MEDICAL ARTS BUILDING
1538 Shetbrook* St. W. Suit* 215, Montreal, Qu*., H3G 1L5 

T*L:| 931-4024

Notarai

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

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

PETRAS ADAMONIS T“ J“; Si:SS 
C. 1. B.

GA1SBAS * AUTOMOBILIAI * ATSAKOMYBĖ * GYVYBĖ 
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

3997 A ROMEMONT BLVD. MONTREAL, QUE. NIX 1LT

■MTMFMMU* UOCTmCM. 
tvaCTTOCMH CONTNACTO*

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

TEL: 344-S4B4

MONTREAL ENTERPRISES Rl
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

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

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

KAILIŲ SIUVĖJAS

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

1449 rue St. Alexandre. Telefonai:
Suite 500 A.

Montreal, P.Q. H3A 2G6 7307 ** 288-0046

TEL.: (514) 767 - 4690

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

J0NAS8C0TĖ REALTIES 

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAI

PASSE PORT - COMMERCIAL

ALIUMMJAU5 DURYS. LANGAI, STOGELIAI 
APKALIMAI AUUMINUUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

ToIoCmm: 721-4496
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