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SOVIETŲ PARLAMENTAS 
NUBALSAVO EKONOMINE 
NERPIKLAUSOMYBĘ 
PABALTIJUI------------

Kaip sparčiai įvykiai rie
da ne tiktai Rytinėje ir 
Vidurinėje Europoje, bet ir 
Sovietų Sąjungoje, nurodo 
šios žinios pavadinimas. 
Apie nutarimą rašo David Re- 
mnick,WASHINGTON POST, 
reporteris, o straipsnį per
sispausdino Montrealio dien
raštis THE GAZETTE 
lapkričio 28 d. numeryje. 
Pradžia tokia: "Sovietų 
įstatymų -leidžiamoji val
džia (legislature) vakar 
nubalsavo, kad trims Pa
baltijo respublikoms bus 
suteikta ekonominė auto
nomija nuo sausio 1 dienos, 
1991) m. Tokiu būdu šios 
šalys galės visiškai kont
roliuoti savo žemę ir jos 
resursus.

Tasai įstatymas, kuris 
buvo priimtas didele dau
guma, turės pakeisti Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos 
ekonominius ryšius su cent
rine vyriausybe Maskvoje. 
Dešimtmečius Sovietų 
Sąjungos sudėtinės respub
likos buvo priverstos vyk- 
dvti Kremliaus nurodymus, 
tvarkant visus savo ekono
minius nutarimus ir ekono
minę administraciją.

Šis autonomijos įstaty
mas buvo iššauktas masi
nių sąjūdžių Baltijos res
publikose, reikalaujančių 
didesnės politinės, ekono
minės ir kultūrinės nepri
klausomybės nuo Maskvos. 
Po nubalsavimo, kurio 
metu 296 balsavo už, 67 
prieš ir 37 susilaikė, trijų 
(Baltijos) respublikų delega 
tai, apsikabindami vienas 
kitą, garsiai džiūgavo.

Sovietų prezidentas 
Michail'as Gobačiov'as, 
kuris kartais parodydavo 
savo nepakantą Baltijos 
nepriklausomybės sąjū
džiams, šį kartą autonomi
jos nutarimą pagyrė".

Pažymima, kad šio mėne
sio pradžioje panašus pro
jektas apie ekonominę 
Baltijos kraštų autonomiją 
buvęs atmestas, nes pro
jekto kalba nebuvusi pakan
kamai plačiai apimanti 
(far-reaching)".

Toliau rašoma: "Baltijos 
autonomija duos Latvijai, 
Lietuvai ir Estijai progos 
labiau kontroliuoti savo fi
nansines sistemas ir respub
likų bankus. Nors šios trys 
respublikos galės kontro
liuoti fabrikus ir valstybi
nes įmones, Maskva ir to
liau tvarkys respublikose 
esančią kariuomenę, alyvos 
ir gazo tiekimą, o taip 
pat ir kitus įrengimus, 

kurie svarbūs visai Sovietų 
Sąjungai.

Sovietų vadovybė tikisi, 
kad šis naujas ekonominis 
įstatymas sumažins sepa
ratistinius nusiteikimus 
Baltijos valstybėse, tačiau 
kiekvienas masinių sąjūdžių 
vadovas visose trijose res
publikose kalba apie tikrą 
nepriklausomybe._ kaip_ ga_-
Įutinį tikslą (mano pabrauk
ta, h.n..)"

Rašinio gale pastebima, 
kad Pabaltijo kraštuose 
neramumų nesama, bet pie
tinėm Sovietų respublikose 
paskutiniuoju metu Gruzijo
je, ir vėl prasidėję nauji 
neramumai, pareikalavę 
ginkluotų pajėgų įsikišimo, 
izuoliuojant atskiras sritis.

GAUSU ŽINIŲ APIE 
LIETUVĄ

Kaip jau anksčiau buvo 
minėta, žinių apie Lietuvą 
tokia gausa, kad sunku jas 
visas nors ir trumpai pami
nėti. Jų randame įvairiuo
se laikraščiuose ir žurna
luose visuose žemynuose. 
Ta proga N L redakcija 
nori nuoširdžiai padėkoti 
visiems skaitytojams, kurie 
įteikia ir atsiunčia iškar
pas iš svetimkalbės spau
dos, kur rašoma apie Lietu
vą. Visa ta rneožiaga 
pasinaudojame.

Lietuvoje buvo atšvęsta 
Visų Šventųjų šventė lap
kričio 1 dieną ir, Lietuvos 
Aukščiausios Tarybos nu
tarimu, gruodžio 25 diena, 
taigi, Šv. Kalėdos, paskelb
tos oficialia respublikos 
švente. Tarybos atstovas 
Liudvikas Sabutis pranešė 
spaudai, kad dabar Lietuva 
pirmą kartą nuo 1940 
metų oficialiai galės švęs
ti Kalėdų šventę, iš dau
giau, kaip 3 su puse mili
jonų Lietuvos gyventojų, 
apie 3 milijonai esą kata
likai.

Nekantriai bus laukiama 
Lietuvos Komunistų parti
jos Kongreso, kuris įvyks 
s.m. gruodžio 19 d., jo 
metu bus priimtas nutari
mas įkurti nepriklausomą 
nuo Maskvos Lietuvos 
Komunistų partijų, kuri 
sutiks su daugiapartinės 
demokratijos sistema."

Pabaigai, laiškas iš TIME 
žurnalo lapkričio 27 dienos 
numerio. Laiškų skyriuje 
skaitome tokį kun. Burrell 
Pennings iš North Haledon 
N.J. USA pasisakymą: 
"Tai, sakote, Maskva lei
džia Rytų Europai ’eiti 
savo keliu' ? Aš tuo patikė
siu tik tada, kai Latvijai, 
Estijai ir Lietuvai bus 
grąžinta ilgai lauktoji ne
priklausomybė."
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Malonu skaityti tokius 
Lietuvos bičiulių laiškus. 
Jiems verta padėkoti. Ly
giai verta padėkoti Kana
dos m in. pirmininkui B, 
Muroney, užsienių reikalų 
min. Joe Clark už taip vie
šai ir drąsiai iškeltus Pa
baltijo valstybių siekius ir 
reikalavimą laisvės sąjūdžių 
nemalšinti brutalia jėga, 
nes Kanada Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos inkorporavi
mo Sovietų Sąjungon nėra 
pripažinusi.

Mūsų padėkos taip pat 
yra vertas Kanados parla
mento narys, liberalas 
Jessie Flis, kuris Kanados 
parlamentų klausimų sesi * 
jos metu (lapkričio 27 d) 
paklausė užsienių reikalų 
ministerį Joe Clark, ar 
bus leista Baltijos valsty
bėms Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai laisvai ir demokra
tiškai pasirinkti savo valdy- 
mosi sistemą ir ar Krem
lius užtikrins, kad nebus 
ginklu bandoma laisvės 
sąjūdžius sutramdyti. 
Ministeris Joe Clark užtik
rino parlamentą, kad ir 
min. pirm. Brian Mulroney 
apie tai kalbėjo su pačiu 
Gorbačiov'u, ir kad jis 
pats tuo klausimu kalbėjo
si su Sovietų užs. reik, 
ministeriu E. Ševardnadze. 
Jiems abiems buvę užtik
rinta, kad Kremlius nesi
ims jėgos-nei policija, nei 
armija nebus panaudota 
nuslopinti laisvės sąjūdžius 
Pabaltijyje.

Tai pirmą kartą taip 
aiškai ir viešai buvo iškel
ta Pabaltijo laisvės byla. 
Kanada ir dabartinė kon
servatorių vyriausybė už 
tai verta mūsų nuoširdžios 
padėkos. Laiškus min. 

pirmininkui, visiems minis- 
teriams ir parlamento na
riams galima siųsti be 
pašto ženklo. Pasiųskime 
telegramas, paskambinkime 
telefonu arba parašykime. 
To Kanada užsitarnavo!

LIETUVA ARTĖJA PRIE 
NEPRIKLAUSOMYBES

Tokia antrašte (LITHUA
NIA MOVES CLOSER TO 
INDEPENDENCE) Montre
alio dienraštis THE GAZET
TE (lapkričio 25 d., A- 
13) atspausdino Reuterio 
žinių agentūros komunikatą 
iš Maskvos. Jo tekstas 
toks:

"Vietiniai žurnalistai 
vakar pranešė, kad Lietuva 
žengė dar vieną žingsnį 
atsiskyrimo nuo Sovietų 
Sąjungos link, sudarydama 
parlamentarinę komisiją 
nepriklausomybės atstaty
mui.

Tarybiniame parlamente 
Maskvoje kilo triukšmas, 
kai buvo pasiūlyta Baltijos 
respublikoms suteikti dau
giau ekonominės laisvės. 
Kai kurie deputatai apkal
tino Lietuvą, Latviją ir 
Estiją bandymu išsėlinti 
(to sneak out) iš Sovietų 
Sąjungos.

Žurnalistai pranešė te
lefonu iš Lietuvos sostinės 
Vilniaus, kad Parlamentinė 
Komisija Lietuvos Nepri
klausomybei siekti buvo 
sudaryta Lietuvos Respub
likos parlamento ketvirta
dienį (lapkričio 23 d.,
h.n.). Šis žingsnis priešta
rauja Gorbačiov' o tvirtini
mui, kad respublikų atsi
skyrimas, nors sovietų 
konstitucijos ir leidžiamas, 
politiškai esąs nepriimtinas 
(out of question).

Vilniaus radijo korespon
dentas pasakė Reuterio 
žinių agentūrai, kad "Lie
tuvoje nėra jokios abe
jonės dėlei nepriklausomy
bės, kaip (galutino) tikslo. 
Klausimas tėra - kaip 
atsiekti".

Komisijai, sudarytai iš 
31-no asmens, buvo paves
ta sudaryti parlamentinę 
programą, kurios laikantis 
būtų atstatyta valstybinė 
nepriklausomybė, kurią 
Lietuva turėjo nuo 1918 
iki 1940 metų.

Komisija apsvarstys 
galimybes, pavyzdžiui, kaip 
derybas su Maskva, susita
rimą su Kremliumi dėlei 
ekonominės bei politinės 
nepriklausomybės, o taip 
pat referendumą dėl atsi
skyrimo nuo Sovietų Sąjun
gos.

Kol kas sovietų vadovy
bė į Komisijos sudarymą 
nereagavo. Tačiau Krem
lius, kuris galinėjasi su 
tautiniais neramumais 
keliose iš penkiolikos so
vietinių respublikų, jo 
Rytų imperijai byrant, 
tikriausiai į tai pažvelgs 
ūkanotom akim.

Nikolai Daniliuk' as, de
putatas iš Sovietų Tolimų
jų Rytų, sakosi nepalaiky
siąs siūlomo įstatymo, 
kuris anot jo, tik prisidė- 
siąs prie Sovietų Sąjungos 
subyrėjimo.

Gi Vladimir Javoroi, 
rusų deputatas iš Estijos, 
sako, kad tai esąs Baltijos 
respublikų manevras pa
sprukti iš centrinės admi
nistracijos (kontrolės),.

Tačiau kai kurie Baltijos 
deputatai tvirtina, kad pa- 
siūlytasai įstatymas nesąs 
pakankamas, nes nesutei
kiąs respublikoms teisės 

kontroliuoti jų žemės turtų 
ir nepriklausomai reguliuo
ti monetarinę ir kreditų 
sistemą".
PRAHOS PAVASARIS 
LAPKRITYJE

Kasdien didesnės demons 
tracijos Prahoje ir kituose 
Čekoslovakijos miestuose 
baigia nušluoti sustabarė
jusią komunistų valdžią. Šį 
pirmadienį, lapkričio 27 d. 
nuo vidudienio iki 2 vai. 
po pietų buvo paskelbtas 
simbolinis streikas visoje 
Čekoslovakijoje. Jis pavyko 
šimtu nuošimčių. Po sek
madienio demonstracijų, 
kuriose vien Prahoje daly
vavo beveik milijonas 
žmonių ir, prie studentų 
prisidėjo masės darbininkų, 
pirmadienio streikas galu
tinai pribaigė gniūžtančią 
sovietinę diktatūrą Čekoslo
vakijoje. Ant balkono pasi
rodžiusiam Aleksandrui 
Dubček'ui, sovietų tankais 
numalšinto Prahos pavasa
rio pradininkui, buvo sukel
tos nenutrūkstačios ovaci
jos ir šauksmai jį paskelb
ti Čekoslovakijos preziden
tu. (Buvo šaukiama: "Dub- 
čeką pilin!" - taigi, prezi
dento vieton). Dubček'as 
išreiškė čekoslovakų valią, 
reikalaudamas visą komu
nistų vyriausybe atsista
tydinti. Pabandžiusi vieną 
kitą suktą reformą ir paša
linusi kelis kiečiausius sta- 
linistus, pagaliau Čekoslo
vakijos komunistų vyriau
sybė pasidavė tautos va - 
liai ir pažadėjo sudaryti vy
riausybę, kurion bus pri
imta ir ministerių, nepri
klausančių komunistų parti
jai. Netruks daug laiko, 
iki Čekoslovakija laisvais
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demokratiniais rinkimais 
išsirinks tikrai visus atsto
vaujantį parlamentą ir 
savo, ne Kremliaus, suda
rytą vyriausybę- Komunistų 
galia Čekoslovakijoje žlugo 
per 11 dienų.

VENGRIJA PAKELIUI Į 
DEMOKRATIJA &

Po 42 metų vengrai vėl 
laisvai balsavo. Paskelbta
me referendume turėjo 
būti nubalsuota ar pirma 
reikia išrinkti prezidentą 
ar parlamentą. Balsuoti 
turėjo teisę 7.8 milijonai 
vengrų. Balsavo 53.6%, 
todėl referendumas buvo 
laikomas teisėtu. Opozi
cinės partijos nenorėjo 
respublikos prezidentą 
rinkti jau 1990 m. sausio 
7 d., nes tai leistų valdan
čiajai partijai, pasivadinu
siai Vengrijos Socialistų 
partija, lengviau rinkimus 
laimėti. Nubalsuota, kad 
pirma bus renkams parla
mentas ir tiktai po to- 
prezidentas. Taigi, opozici 
ja laimėjo, nors ir labai 
nežymia dauguma.

INDIJOJE KONGRESO 
PARTIJA PRARADO 
DAUG BALSŲ

Didžiausioje pasaulio de
mokratijoje Indijoje iki 
šiol kraštą valdžiusioji 
Kongreso partija nebesu
rinko balsų daugumos ir 
turės arba sudaryti mažu
mos vyriausybę, arba valdy 
ti pasikvietus kitas parti
jas koalicijon. Opozicijos 
partijos deda visas pastan
gas, kad dabartinis ministeris 
pirmininkas Rajiv Gandhi, 
nužudytos buv. min. pirmi
ninkės Indiros Gandhi sū
nus, nebegrįžtų valdžion. 
Jeigu taip įvyktų, populia
riosios giminės politinė 
karjera, prasidėjusi su In
dijos nepriklausomybės pa
skelbimu 1947 metais, baig
tųsi.

LIBANAS TEBEKRAUJUOJĄ

Kai atrodė, kad besivai
dijančios grupės galų gale 
susitarė ir, išrinkus pre
zidentu maronitų krikščio
nį Renė Mouavvad'ą, nelai
mingajame Libane paga
liau įsiviešpataus taika, tik 
17 dienų teišbuvęs tose 
pareigose Mouawad' as 
buvo nužudytas. Atentatą, 
manoma, įvykdė jo nepri
pažinęs arogantiškas, taip 
vadinamos Krikščionių rnili 
cijos vadas gen. Michel 
Aoun. Galinga bomba, 
išsprogdinta tolimos kont
rolės įtaisu, susprogdino 
prezidento automobilį, 
užmušdarna 10 jo asmens 
sargybos karių ir bent 12 
civilių. Atrodė, Libanui 
gresia vėl nauja suirutė, 
bet Libano parlamentas, 
po 2 dienų išrinko nauju 
prezidentu Elias Hraw'j, 
maronitą kataliką, buvusį 
žemės ūkio ministerį. Šis 
pasižadėjo toliau vykdyti 
2 psl.

pasirašytąjį taikos planą 
ir, jei būtų reikalas, jėga 
pašalinti iš milicijos vado 
pareigų nepaklusnųjį gene
rolą Aoun'ą. Pastarasis pa 
reiškė gyvas nepasiduosiąs, 
nes negalįs paklusti naujam 
prezidentui, kuris esąs siri- 
jiečių statytinis.

Tačiau iš Libano ateinan
čios žinios rodo, kad šį 
kartą įžūlios Aoun'o laiky
senos didelė dauguma 
libaniečių, net daug krikš
čionių, nepalaiko, todėl jo 
viešpatavimui ir Libano 
dirbtiniam padalinimui 
ateisiąs galas. Aoun'ą, 
kaip žinia, palaiko buvusi 
Libano kolinialinė valdyto
ja Prancūzija, valdantįjį 
luomą sudarę krikščionys 
libaniečiai ir, labai didele 
jalimi Izraelis, kuris nenori 
matyti suvienyto ir Sirijos 
įtakoje esančio Libano.

IR SALVADORE LIEJASI 
KRAUJAS

Legaliai ir demokratiš
kai išrinktasis dabartinis 
prezidentas Alfredo Cristi- 
ani jau eilę metų kaunasi 
su kairiųjų partizanais, ku
riuos remia Kuba ir Nika
ragva sovietiniais ginklais 
ir tankais. Ypač žiaurios 
kovos paskutinėm dienom 
vyko pačioje šalies sotinė
je San Salvadore, kai į jos 
priemiesčius įsiveržė kai
rieji partizanai. Žuvo daug 
nekaltų civilių gyventojų, 
jų tarpe ir penki jėzuitų 
kunigai, kuriuos kol kas 
nežinia kas nužudė. Yra 
tvirtinančių, kad tai buvo 
atlikta Salvadoro legalios 
kariuomenės žudikų koman
dos, kuri taip susidorojanti 
su komunistais ir juos pa
laikančiais. Salvadorą gink
lais remia JAV, todėl ne 
visais komunitų kaltinimais 
galima patikėti, nes jie 
kiekviena proga lieja tulžį 
prieš amerikiečius. Tačiau 
viena labai aišku: socialinė 
padėtis ir Salvadore ir 
kituos centrinės ir pietinės 
Amerikos kraštuose yra ne
pateisinama - keliolika 
nuošimčių pasiturinčiųjų gy
vena kaip karaliukai, o 
daugiau kaip pusė tų kraš
tų gyventojų yra paskuti
niai skurdžiai. Jei JAV ir 
jos globojami režimai 
nesiims priemonių tokiai 
neteisybei padaryti galą, 
komunistų ir kairiųjų parti
zanų veikla nesibaigs. 
Derėtų amerikiečiams 
pasiklausyti blaisvių balsų, 
ateinančių iš Bažnyčios ir 
kitų ne marksistų ir ne ko
munistų lūpų ir padėti 
įvykdyti būtinas reformas, 
kol nevėlu.

MULRONEY VIZITAS 
MASKVOJE IR KIJEVE

Kanados min. pirm. 
Brian Mulroney vizitą 
Sovietų Sąjungoje reikia 
laikyti pavykusiu, nors iki 
šiol dar nepaskelbtos visos 
pasirašytos sutartys su

DEŠINĖJE -

VLIKO Seimo, įvykusiojs.m. 

lapkričio 3—5 dienomis ■

Baltimorėje, prezidiumas, 

iš kairės: V. Kačinskas, 

J. Daugėla, A. Misiūnas, 

J. Danilevičienė, R.

Kelečienė, J. Pranevičius, 

d r. J. Stiklorius. Pranešimą 

daro dr. K. Bobelis, 

Vilko pirmininkas.

Abi nuotraukos Br. Čikoto.

VI,IK J Seime, įvykusiame š.m. lapkričio 3 d. Baltimorėje, M.D. kalba 
ANTANAS BURAČAS, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo Tarybos 
narys- < -- < b

Praneša ALTA:
JAV KONGRESMENAI DOMISI LIETUVIŲ VEIKIMU

Rodydami savo prielankumą lietuviams ir Lietuvos rei
kalams, daugelis JAV Kongreso atstovų atsiuntė savo 
sutikimą įeiti į šio Amerikos Kongreso, įvyksiančio Los 
Angeles mieste spalio 21-22 d.d., garbės komitetą. Ame
rikos Lietuvių Taryba jau gavo sutikimo pranešimus iš 
Kongresmenų: Thomas Bliley (VA), Shervood Behlert 
(NY), Lindy Boggs (LA), William Broomfield (Ml), Benja
min L. Cardin (MD), William F. Clinger Jr. (PA), Robert 
K. Doorman (CA), Chuk Douglas (NH), Bernard Dwyer 
(NJ), Martin Frost (TX), Dean A. Gallo (NJ), Joseph M. 
Gaydos (PA), Sam Geydenson (CT), Benjamin A. Gilman 
(NY), Jons Paul Hammerschmidt (AR), Paul B. Henry 
(MI), Dennis M. Hertel (MI), Frank J. Horton Jr. (NY), 
William J. Hughes (NJ), Earl D. Hutto (FL), Henry J. 
Hyde (IL) ir keliasdešimt kitų.

SENATORIUS GIRIA LIETUVIŲ PASTANGAS

Amerikos Lietuvių Kongreso proga savo atsiųstame 
sveikinime senatorius Pete Wilson (TX) rašo: "Amerikos 
lietuvių jėgų apjungimas, siekiant nepriklausomybės Lie
tuvai, turės būti didelis įkvėpimas patriotams lietuviams 
pačioje Lietuvoje. Amerikos lietuviai yra iš Lietuvos 
atsivežę turtingą kultūrinį paveldėjimą. Lietuviai, rašo 
senatorius, Amerikai atnešė gausią charakterio jėgą ir 
mes su nuostaba reiškiame dė kingumą".

Senatorius pažymi, kad amerikiečiai yra imigrantų 
tauta ir susidaro didelis įnašas iš kultūrinio įvairumo. 
Senatorius baigia linkėjimais, kad lietuviai su tautiniu 
pasididžiavimu išlaikytų savo tradicijas ir kultūrinį savo 
tėvynės paveldėjimą.

ALT ATSTOVŲ PRIĖMIMAS VALSTYBĖS DEPARTAMENTE

Inž. Grožvydas Lazauskas, Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas ir JBANC prezidentas, Washingtone rugsėjo 
29 d. lankėsi Valstybės departamente drauge su ALT atsto
vu Washingtone prof. J. Geniu. Ten turėjo ilgesnį pasikal 
bėjimą su Pabaltijo skyriaus vedėju John Zerolis ir su 
Rytų Europos skyriaus direktoriaus pavaduotoju Jim 
Hoper. Šiuos pareigūnus painformavo apie padėtį Lietu
voje ir apie ALT veiklą. Sutarta ir ateityje palaikyti 

Maskva. Pabaltiečiams 
ypač reikšmingi min. pirm, 
ir užssienių reikalų min. 
Joe Clark' o pareiškimai 
dėl Pabaltijo ir jo nelega
laus okupavimo. Savo lan
kymosi metu Kijeve, Ukra
inos sostinėje, Mulroney 
padėjo vainiką prie Neži
nomojo Kareivio kapo, bet 
policija ukrainiečių, nešinų 
tautinėmis vėliavomis ir 
įvairiais šūkiais, arčiau 
neprileido. Po ceremonijų 
Mulroney pats perėjo gat
vės kiton pusėn ir kalbėjo
si su demonstruojančiais

ukrainiečiais. Po vizito, 
tūkstančiai ukrainiečių 
demonstravo Kijeve ir ki
tuose miestuose reikalau
dami, kad būtų legalizuota 
Ukrainos Katalikų Bažny
čia, kurią Stalinas 1947 
metais uždraudė ir nuvarė 
į požemį. Ukrainoje yra 
virs 4 milijonų katalikų ir 
jie demonstracijomis nori 
paveikti Gorbačiov' ą, kuris 
šiomis dienomis lankysis 
Vatikane ir tarsis su po
piežium Jonu Paulium II 
dėl Bažnyčios padėties 
visoje Sovietų Sąjungoje.

informacinį ryšį. J. Zerolis yra lankęsis Lietuvoje ir 
turėjęs pasikalbėjimus su prof. V. Landsbergiu, su kardi
nolu V. Sladkevičium ir kitais, išskyrus valdžios pareigū
nus. Patirta, kad JAV vyriausybė, kai Pabaltijy vyko 
didžiulės demonstracijos, yra davusi suprasti Maskvai, 
kad jei būtų prieš lietuvius ir kitus pabaltiečius panaudo
tos prievartos priemonės, tas galėtų būti priežastimi 
nutraukti santykius tarp JAV ir SSSR.

LIETUVOS TSR KONSTITUCIJĄ
Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba lapkričio mėn. 3 

d. priėmė nutarimą "Dėl Lietovs TSR Konstitucijos (pa
grindinio įstatymo) 70-to straipsnio taikymo tvarkos".

Kaip žinia, 70-tas straipsnis sudaro konstitucinį pagrin 
dą Lietuvos suverenumo deklaracijai š.m. gegužės 18 d. 
Tą dieną LTSR Aukščiausioji Taryba priėmė šią pataisą 
Konstitucijos 70-tam straipsniui: "Lietuvos TSR galioja 
tik jos Aukščiausiosios Tarybos arba referendumu priimti 
įstatymai. TSRS įstatymai ir TSRS valstybinės valdžios 
ir valdymo organų teisiniai aktai Lietuvos TSR teritorijo 
je galioja tik Lietuvos TSR Aukščiausiajai Tarybai juos 
patvirtinus ir įregistravus nustatyta tvarka. Jų galiojimas 
gali būti apribotas ar sustabdytas Lietuvos TSR Aukščiau 
siosios Tarybos nutarimu".

Žemiau pateikiame nutarimą dėl to straipsnio taiky
mo tvarkos.

Siekdama išaiškinti Lietuvos TSR Konstitucijos (Pa
grindinio įstatymo) 70 straipsnio taikymo tvarką, Lietu
vos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausioji Taryba 
nutaria: . . . . .

Nustatyti tokią TSRS įstatymų ir TSRS valstybinės 
valdžios ir valdymo organų teisinių aktų galiojimo tvarką 
Lietuvos TSR teritorijoje:

1. Nustatyti, kad laikinai - iki tol, kol savo veiklą 
pradės naujojo šaukimo Lietuvos TSR Aukščiausioji Tary
ba, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas 
priima sprendimus dėl TSRS valstybinės valdžios ir valdy 
mo organų teisinių aktų įsigaliojimo Lietuvos TSR terito
rijoje. Šių teisinių aktų ar jų atskirų normų galiojimo 
sustabdymo ar apribojimo Lietuvos TSR teritorijoje klau
simus prendžia tik Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba.

2. TSRS įstatymų, kitų TSRS valstybinės valdžios ir 
valdymp organų teisinių aktų normos įsigalioja Respuli- 
kos teritorijoje:

a) kai sios normos tiesioginiai įtaukiamos (inkorporuo
jamos) į Lietuvos TSR įstatymus ar kitus aktus Lietuvos 
TSR aukščiausiųjų valstybinės valdžios organų spredimu;

b) kai Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba, o laikinai - 
iki tol, kol savo veiklą pradės naujojo šaukimo Lietuvos 
TSR Aukščiausioji Taryba, ir Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumas priima specialų sprendimą dėl 
šių normų galiojimo Respublikoje.

3. TSRS įstatymų ir kitų TSRS valstybinės valdžios 
organų teisinių aktų normos dėl kurių Lietuvos TSR 
aukščiausieji valstybinės valdžios organai priima specialų 
sprendimą dėl šių normų galiojimo Respublikoje, įregist
ruojami TSRS įstatymų aktu, galiojančių Lietuvos TSR 
teritorijoje, registro knygoje.

4. Lietuvos TSR ministerijos, valstybiniai komitetai ir 
žinybos visus gautus TSRS ministerijų, valstybinių komi
tetų ir žinybų teisinius aktus per 10 dienų nuo jų gavimo 
pateikia Lietuvos TSR Ministrų Tarybai su savo nuomone 
dėl jų galiojimo Lietuvos TSR teritorijoje.

Lietuvos TSR Ministrų Taryba pateikdama per 10 
dienų nuo jų gavimo TSRS Ministrų Tarybos nutarimus ir 
potvarkius, TSRS ministerijų, valstybinių komitetų ir ži
nybų teisinius aktus Lietuvos TSR aukščiausiosios val
džios organams kartu pareiškia nuomonę dėl jų galiojimo 
Lietuvos TSR teritorijoje. Priėmus TSRS vyriausybės ir 
kitų valstybinio valdymo organų teisinių aktų, galiojančių 
Lietuvos TSR teritorijoje, registro knygoje.

5. Pasiūlymai dėl šiuo metu Lietuvos TSR teritorijoje 
galiojančių TSRS valstybinės valdžios ir valdymo organų 
teisinių aktų ar jų~ atskirų normų galiojimo sustabdymo 
ar apribojamo Aukščiausiajai Tarybai pateikiami ir svars
tomi Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos reglamento 
tvarka.

6. TSRS įstatymų aktų, galiojančių Lietuvos TSR 
teritorijoje registro knygos ir TSRS vyriausybės ir kitų 
valstybinio valdymo organų teisinių aktų, gliojančių Lietu
vos TSR tertorijoje, registro knygos formas nustato Lietu
vos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas.

7. Prireikus, remiantis Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos prezidiumo įregistruotais TSRS įstatymais ir 
TSRS valstybinės valdžios organų, TSRS Ministrų Tary
bos, TSRS ministerijų, valstybinių komitetų ir žinybų 
teisiniai aktai, kurie priimami nustatyta tvarka.

Šiuose aktuose turi būti atsižvelgiama į Respublikos 
interesus, jai būdingas visuomeninių teisinių santykių 
reguliavimo ypatybes ir jų specifiką bei visuomeninę 
nuomonę.

LTSR AT prezidiumo pirmininkas,
LTSR AT prezidiumo sekretorius, Vilnius, 1989.XI.3.



DEŠINĖJE -

Lietuviu Kariuomenes šventes 
minėjimas Montrealyje.

Kalba prelegentas Maj. Laisvydas 

Baršauskas. Viduryje — 

eisena su vainiku iškilmingoms 

pamaldoms^, ir dešinėje — 

budintieji prie Paminklinės 

Lentos A.V. bažnyčioje 

A. Žiūkas ir P. Gabrys.

Nuotraukos A. Kalvaičio.
B.

MONTREALIETIS dr. VYTAUTAS P A V I L AN 1 S 
SUSILAUKIA GARBĖS DAKTARO TITULO

Gyvenam nelauktų po
litinių sumaiščių Vidurio 
Europoje laikmetį. Kasdien 
vis kas nors neįtikėtino. 
Taip pat ir Lietuvoje, kur 
mūsų broliai sumaniai ir 
ištvermingai siekia nepri
klausomybės atgavimo. 
Nenuostabu, kad lengva 
šiame šurmulyje pasimesti. 
Kad išslysta iš regėjimo 
lauko kai kurie vietiniai 
įvykiai.

Taip, jei ne šeštasis 
lietuvių MOKSLO IR KŪ
RYBOS SIMPOZIUMAS 
Čikagoje, kuriame šį lap
kritį dalyvauja itin didelis 
būrys svečių iš Lietuvos, 
būtumėm visai neatkreipę 
dėmesio, kad ir mes Mont
realyje turime kuo didžiuo
tis. Visiems gerai pažįsta
mam ir visų gerbiamam 
mokslininkui Dr. Vytautui 
Pavilaniui buvo visai nese
niai, rugsėjo mėnesį, suteik
tas Doctor honoris causa 
titulas už jo nuopelnus 
virologijos srityje, darbuo
jantis bene 40 metų čio
nykščiame mikrobiologijos 
institute. Kadangi šis insti
tutas (šiandien vadinamas 
jo steigėjo Frappier vardu 
- Institut Armand Frappier) 
yra administracinėje sąran
goje Universitė du Quebec 
padaliniu, tai ir garbės 
daktaro laipsnį V. Pavilanis 
gavo iš šio universiteto, 
iš antrojo prancūziškojo 
universiteto Montrealyje.

Lietuvių kolonijai Mont
realyje toks V. Pavilanio 
įnašo Qudbec’o mokslan 
pripažinimas yra tikrai 
džiugi ir verta priminimo 
naujiena. Iš tiesų, nuo pat 
atvykimo į Montrealį dienų 
1948 m., dr. Pavilanis visa 
savo jaunatviška energija 
ir entuziazmu buvo įsijun
gęs į šio instituto veiklų,

Prieš 100 metų:

į virologijos, epidemiolo
gijos bei serologijos tyrimų 
plėtrų. Kas be ko, kada 
ne kada prabildamas ir 
į, plačiąją auditorijų per 
televizijų, ypatingai, kai 
jų užpuldavo visokios azia- 
tiškų gripų epidemijos. 
Kaipo mikrobiologijos insti
tuto pirmūnui- kūrėjui dr. 
Pavilaniui tekdavo, savaime 
suprantama, dalyvauti įvai
riuose tarptautiniuose moks
lininkų suvažiavimuose 
arba Tarptautinės Sveika
tos Organizacijos (W.H.O.) 
ruošiamose misijose.

Tenka pažymėti, kad 
itin reikšmingu Institut 
Armand Frappier veiklos 
praplėtimu buvo jo ryžtin
gas posūkis į įvairių skiepų 
gamybų. Neabejotina, kad 
tai yra stambia dalimi 
dr. V. Pavilanio nuopel
nas. Iš tiesų, nuo pat spe- 
cializavimosi Paryžiaus 
Pasteur'o Institute dienų, 
jaunų mūsų mokslininkų 
nuolatos traukė įvairių 
priešnuodžių prieš leukemi
jų, šiltinę, chlamydijų, 
leukopenijų ( tuo. metu 
dar nebuvo AIDŠ-Š1ŪA 
surasta). Vien tiktai 1947- 
1958 metų laikotarpyje 
dr. V. Pavilanis yra pa
skelbęs nemažiau 40-ties 
mokslinių pranešimų įvai
riuose medicinos žurnaluose.

O tačiau, nežiūrint 
intensyvaus mokslinio darbo 
V. Pavilanis nesusigūžė 
siauros specialybės kiaute. 
Jis išliko plačių interesų 
žmogum, aktyviai dalyvau
damas savo kolonijos gyve
nime ir atidžiai sekdamas 
dvasinio klimato permainas 
Lietuvoje. Ten jis yra vie
šėjęs ne kartų, net gi skai
tęs paskaitas medikams 
tame nykiame laikotarpyje, 
kai į bendravimų su kraštu 
čia būdavo žiūrima su ne-
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pasitikėjimu. Bet ar tai 
būtų Pavilanio dalyvavimas 
kviestinio svečio teisėmis 
Vilniaus Universiteto 400 
metų sukakties iškilmėse, 
ar šiaip kokia asmeninio 
pobūdžio iškyla, niekada 
jis nepanaudodavo tų išvy
kų savo asmens pagarsini
mu.

Priešingai - ir tai ne 
visiems žinoma - jis išnau
dodavo savo kontaktus 
tėvynės gerovei. Pasinaudo
damas kultūrinių mainų 
su Sovietija suteikiamomis

galimybėmis, savo adminis
tracine patirtimi ir asme
ninėmis pažintimis, dr. 
Vytautas Pavilanis sugebėjo 
sudaryti sųlygas atvažiuoti 
stažuotis Kanadoje ( ir 
tuo pačiu praplėsti savo 
medicininius akiračius) 
porai jaunų Lietuvos gydy
tojų. Visa tai padarydamas 
savo iniciatyva, niekieno 
nebaksnojamas. Norėtųsi 
tikėti, kad šitų dalykų 
Lietuva neužmirš.

V.A. J o n y n a s

LIETUVOS EKONOMISTAS DR. ALGIS § I L E I K A
QUEBEC'o UNIVERSITETO KONFERENCIJOJE
Prelegento tema: »
Sovietu Sąjungos Respublikos ekonominės autonomijos 
KONCEPCKA IR PROBLEMOS BEI PRAKTIŠKAS /GYVENDINIMAS

Quebec'o Universiteto suruoštoje ekonomistų konfe
rencijoje dalyvavo iš Lietuvos dr. ALGIS ŠILEIKA, Vil
niaus Universiteto profesorius. Patiekiame jo paskaitos 
kai kurias mintis.

Kalbėdamas apie egzistuojančią ekonominę - politinę 
Sovietų Sąjungoje esančios respublikos situaciją, jis pa
brėžė, kad kol kas dar būtų per anksti kalbėti apie pil
nutinę ekonominę autonomiją. Todėl reikia pradėti nuo 
pirmojo etapo kelyje į politiniai - ekonominį suverenitetą 
atsižvelgiant į Baltų respublikų politines, ekonomines, 
socialines realybes.

Pirmiausiai, sako jis, susiduriame su savotiška padė
timi: šiuo metu neturime jokios mokslinės respublikos (ar 
regiono) koncepcijos, kas liečia nepriklausomą, socio- 
ekonominį veiksmą, kuris būtų įjungtas į pasaulinę eko
nomiją. Kiekviena skirtinga SSSR valstybė ar regionas 
tokiu atveju turi pirmiausiai sau pastatyti klausimą - 
ko siekiama, ko reikia, kas norima išreikalauti. Tai tai
koma ne vien tik baltų respublikoms. Visur kenčiama nuo 
bendros klaidos: ypatingai pabrėžiama didžiojo cent
ro (Sąjungos) reikalai, o federalinės respublikos labai 
didele dalimi privalo tarnauti principui "kuo daugiausiai 
gaminti". Neatsižvelgiant į visas ekonomines, tautines, 
kultūrines, profesines, ekologines ir kitas problemas, 
kurios dėl to tik paaštrėja. Autorius duoda Uzbekistano 
pavyzdį, kur ugdoma tik viena ūkinė šaka - medvilnės 
gamyba. Taip pat kenkia ir savo esmėje dirbtinis migra
cijos skatinimas ir vykdymas tarp respublikų. Jo pasėkoje 
įvykdomos didžiojo centro investacijos (Sąjungos su sosti
ne Maskva), kaip ir ministerijų, kurios yra Centro palai
komos.

Dr. Algis Šileika kitame punkte pabrėžė, kad respubli
kos (ekonominė) koncepcija turi remti pirmiausiai jos 
pačios socialiniais tikslais plačiausia to žodžio 
prasme. į tai įeina struktūra prekių naudojimo, galimybė

turėti tinkamą butą ar namą, darbo ir poilsio sąlygos, 
aplinkos stovis, gyventojų sveikatingumas ir amžiaus 
vidurkis, kaip ir vaikų auklėjimas, švietimo ir kultūrinis 
gyventojų lygis, profesinė struktūra ir 1.1.

Ekonominis vystymasis tarnauja pirmiausiai tam, kad 
spręstų socialines problemas. (Red. pabraukta). Kaip 
europietiškai, o gal jau ir tik lietuviškai nuskamba šis 
pareiškimas, kai esame šiame kontinente prikimšti karšt
ligiško skubėjimo - "bigger ir better" ir "more - is the 
best" reklamų įvairiais kitais būdais raginimų...) Jis 
negali ir neprivalo būti vien tik pats sau tiklsu.

Numatytuose Sovietų Sąjungos ir atskirų respublikų 
planuose šios ekonominės idėjos yra atvirkštinės. Auto
riaus supratimu Vakari/ Socialdemokratų programos šiuo 
atžvilgiu yra labai naudingos, nes pirma visa ko siūlo 
socialinių tikslų įgyvendinimą, kas ir atsispindėjo Tarptau
tiniame XVIII-tame Socialistų Kongrese, vyskusiame šią 
vasarą Stokholme nuo birželio 20-22 d.d.

Savo paskaitoje dr. ALGIS ŠILEIKA pabrėžė ir sociali
nio teisingumo aspektą, kuris irgi tampriai rišasi su eko
nomine nepriklausomybe. Neišlaikant lygsvaros, kad kiek
vienas privalo būtį atlyginamas pagal savo darbą, atsi
tinka, kad nubaudžiami tie, kurie gerai dirba, o kurie' 
mažiau - yra favorizuojami. Taip atsitiko Lietuvoje, kur 
per metus yra išauginama ir pagaminama 148 kg. mėsos 
kiekvienam gyventojui, o yra nuolatinis (ypač geresnės 
mėsos) trūkumas šios respublikos parduotuvėse ir ypač 
tuose agrikulturiniuose regionuose, kur mėsa gaminama.

/ bus daugiau /

• DĖMESIO:
Norintieji paaukoti’’VAGOŠ'LEIDYKLAI VILNIUJE 
geresnes spausdinimo priemones, prašomi pranešti ”NL" Re 
dakcijai arba Birutei Nagienei. Tai būtų prasminga ir nau
dinga šventinė dovanai

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!
Iki šiol šis fondas išleido per 50(1,000 dolerių 

lietuviškai kultūrai, menui, švietimui paremti. 
Pagrindinis fondo kapitalas yra neliečiamas, tiktai 
palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai įvairiose 
srityse.

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

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

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

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

- Panaudoti pirmieji skie
pai prieš tetanus ir difte
rito ligas. Skiepus išrado 
ir pagamino Berlyno bakte
riologas Emil von Behring;

St.Louis gydytojas išra
do žemės riešutų (peanuts) 
sviestą, naudotiną sveika
tai sustiprinti;

pirmą kartą pradėtos 
naudoti guminės pirštinės 
chirurgijoje Baltimorėje, 
John Hopkins ligoninėje, 
JAV;
- pagaminta pirmoji aliumi- 
nijaus keptuvė Cleveland'e, 
JAV;
- Liuksemburgo kunigaikš
tija atsiskyrė nuo Olandijos.
- Sumušta paskutinioji in
dėnų rezistencija baltųjų 
apsigyvenimui Siaurės A- 
merikoje ties Wounded 
Knee,

Mūšyje 7-toji Kavalerija 
išžudė apie 350 vyrų, mo
terų ir vaikų.
PRIEŠ 200 metų:
- Prancūzijos revoliucionie
rių surašytąją konstituciją 
priėmė Prancūzijos karalius 
LOUIS XVI-sisj
- Kunigaikštis Frontenac'as 
Naujosios Prancūzijos gu
bernatorius , atlaikė britų 
ataką, nukreiptą į Que- 
bec’ą;
- Mozart’as parašė operą 
"Cosi fan tutte”.
1989.XI.30

Mūsų tikslas parduoti pi
giau, negu kitos krautuvės.

Importo - eksporto bend
rovė ENCHANTE 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, šansui, 
TOSHIBA, FUSI, 
NEC, GRUNDIG, 
SIEMENS, SANYO, 
J.V.C., I.T.T.

AFRICAEUROPE

RLDWIDEOUR

110/220 VOLTS

Model <WQ-T351
Model H33S2-W

SHARP PRODCUTS FOR SHARP MINDS!
Model #R-7H10 
$300,00-

Model 0VL-C7OOOE
$ PHONE

SIIRRIUNO 

8Y8TEM

Will this equipment work if I 
move away from Canada?

It does if you buy from us !!! ____



* šiemet, pirmę 
mus buvo aplankę šiame 
kontinente Lietuvos rašy
tojai, P.E.N.Klubo suvažia
vimo proga. Šiame pusla
pyje buvo atspausdinta 
svefiio Kornelijaus Platelio 
poezijos, dabar kito svečio

kartę Raimondo Kašausko romano 
SAULELĖ RAUDONA iš
trauka. Knyga, išleista 
1985 m. Vilniuje, buvo 
sukėlusi didelį susidomėji
mu, nes joje paliesti kai 
kurie, tuomet dar balsiai 
nediskutuojamieji, įvykiai. 
Žinoma, jų būta visokių...

Ankstyvo pavasario naktys tykios, toli girdėti šunų 
lojimas. Vos tik namų sargas prabyla vienoje sodyboje, 
kaipmat atsiliepia jo bičiulis kitoje, trečioje ir gretimuo
se kaimuose, ir net toli, anapus girių. Pirmasis puola 
įnirtingai, plėšosi, rodos griebia už kiškų kokį naktibaldą, 
o kai atlyžta, ima draskytis kitas, po jo - trečias, ir 
taip toliau. IŠ vieno nakties pakraščio į kitą sklinda 
nerimastinga šunų sutartinė. Jei nutyla, tai neilgam.

Kas vaikšto dulsvoje prieblandoje, kuri šykščiai dangs
to nuplikusią, vienu kitu sniego lopiniu marguojančią 
žemę? Gal žmonės, gal žvėrys, gal kokios slėpingos nak
ties dvasios ? O gal ir patiems namų sargams, tiek daug 
visko mačiusiems, įbaugintiems, nežinia kas pasivaidena? 
Pasitaiko, jog kuris nors ima kaukti, ir žmonės spėlioja: 
gal~ nelaimę, mirtį pranašauja ar pavasariškas ilgesys 
veržiasi iš šuniškos širdies, kai uoslę dilgina švelnus 
šaltelis, atbundančios žemės, pernykštės žolės ir kitokie, 
tik šunims teužuodžiami kvapai.

Mažas plonabalsis šuniūkštis tingiai, lyg nenoromis 
vervena ir prie buvusios Razmos padienių trobelės, neduo
damas užmigti jos gyventojams.

- Loja ir loja, - sako Bronė, kuri iš vakaro buvo 
užsnūdusi, bet dabar pabudo.

- Kas naktį taip loja, -
- Žiemą tai nelojo.

- Taigi. Eini žiemos 
nematyti šviesos, negirdėti 
pusėse skalija.

- Be reikalo neloja,

atsiliepia Adolfas.

naktį geležinkeliu, tai niekur 
šuns. O kai pavasaris, visose

ne-
neknisau ir

O kad man vienai

pažvelgtų į

skubriai, 
lūpomis. 
Bronė. -

iš darbo

ištaria Bronė, žiūrėdama į 
balkšvą mūro sienelę, kurią pati nubaltino kalkėmis, - 
o šviesu kaip.

- Naktys dabar šviesios ir be mėnulio. Kai einu gele
žinkeliu...

- Tss,v - nutildo jį Bronė. - Tai Gintalo Rudis. Taip 
ima - kažin kas eina.

- Gal pats Gintalas pargrįžta.
- Kur jis taip vėlai vaikščios, - paprieštarauja Bronė.
- Sako, kolchoze tankiai burną išlenkiąs.

— Mat brigadierius. Vienam vienoks reikalas, kitam 
Kitoks, tai ir vaišina, - teisina Bronė savo buvusį vyrą. 
-Ne, kažin kas svetimas. Saviškio taip nepjautų.

Gintalo Rudis loja vis arčiau, kol staiga nutilsta. 
"Kažkas atėjo, - pagalvoja Bronė. - Gintalas įleido, ir 

šuo aprimo".
- Reiktų mums didesnio šuns, - sako Adolfas. - Ne 

tokio verveklio.
- Užteks ir to. Sargus, musė nepralėks. Dieną pas 

Gintalą parbėga, o naktį visada sugrįžta. O jei kas laušis 
tai šuo neapgins.

- Kas čia pas mus lausis?
- Ką gali žinoti. Visokių valkiojasi. O man tankiai 

vienai su vaikais naktimis tenka būti.
- Tai gal turiu mesti gelžkelį, eiti į kolchozą? - 

patenkintas klausia Adolfas. - Niekad žemės i. 
neknisiu.

- Kas tau liepia mesti gelžkelį? 
baisu, tai teisybė.

Jei kas pasiklausytų šitų žmonių 
jU gyvenimą, tikriausiai pasakytų: jie 
Vos tiktai pradeda vienas kitam prieštarauti, bematant 
kuris ir nusileidžia. Juk taip neseniai pradėjo kartu gy
venti. Ir kas žino, kada mažoje trobelėje plykstelės tikros 
nesantaikos žaibai.

Lauke tylu, šunys nebeloja. Savo lovelėje 
tartum karščiuodamas alsuoja Kęstutis ir čepsi

- Reikia kirsti kaupą, išimti bulvių, - sako 
Palovyje nedaug beliko.

- Prakirsiu, - žada Adolfas. - Rytoj pareisiu 
ir prakirsiu.

- Kažin, kokios čia užaugs vasarą?
- Užaugs. Mėšlo ir bulvėms ir daržui užteksi m. - 

Adolfas akirninrką pagalvoja ir priduria: - Kai atšils, va
žiuosiu į savo gimtąją pusę pasižvalgyti. Netupėsime toje 
skylėje visą laiką.

"Prašneko, - dingteli Bronei. - Gerai, kad ims ieškoti 
kokios išeities. Nė Palčiauskas, buvęs Razmos padienis, 
čia netupėjo, susirado geriau ir išėjo".

- Gerai būtų kame čia pat susirasti vietą,-sako Bronė.
- Pažiūrėsim.
- O jei kur toli reiks kraustytis - neduok dieve.
- Kodėl?
- Rodos, negalėčiau gyventi be savo pusės.

- Priprastum. Taip, kaip aš čia apsipratau. Tiesą 
sakant, ir neapsipratau, ir negaliu visam laikui prisirišti. 
Aš taip visados: jei vienoje vietoje nepatinka, tai nukeliu 
kepurę, sudie, ir traukiu į kitą. O kad neturėjau žemės, 
savo pastogės, tai visai negaila, - įsismaginęs dėsto Adol
fas. - Turi savo pastogę - bijok, kad per karą ar šiaip 
kas nesudegintų. Arba žemės... Mano brolis išsistatė tro
bas, o dabar dreba, kad neišdangintų. Ne, sakau, žmogui 
nereikia daug turėti, taip ramiau gyventi. Turtas tik į 
nelaimę veda.

- Jei ketiname kraustytis, tai kraustykimės dabar, - 
sako Bronė.

- Ir aš taip galvoju, - pritaria Adolfas.
- Netrukus pavasaris. Naujoje vietoje reikės pasodinti 

bulvių, gauti karvei ganyklą.
- Rytoj pat einu pas viršininką ir prašau atostogų, - 

sukruta Adolfas, subraška medinė lova. - Ir maunu į 
Klaipėdos kraštą. Ką nors ten surasiu.

Bronė neatsako, nors Klaipėdos kraštas jai, atrodo, 
nepatinka. Tačiau jos tylėjimą galima laikyti pritarimu 
Adolfui.

Jeigu tik jie kraustysis iš Stulpinų, nesvarbu kur, tai 
ji neabejos ir neištars nė vieno pagailos žodžio gimtinei. 
Gal paskutinę akimirką, kai vežimas pasuks į vieškelį, 
nusibrauks ašarą. Tačiau nuduos, kad tarsi ne Adolfas, o 
ji pati butų viską taip sugalvojusi. Arba Adolfo žodžiai 
jai būtų šventi kai dešimt dievo įsakymų. Ir dabar, pati
kėjusi nauja viltimi, merkia akis, norėdama užmigti.

/ bus daugiau /

kalbos, 
dar nebuvo susipykę.

El Greco — The Burial of the Count of Orgaz (detail). Santo Tomė Church.

NUOSTABIOJI ISPANIJA
V. A. Jonynas

(Turisto akimis) pagrindinė atrakcija šia

rne muziejuje yra parvežta iš New Yorko Pablo Picasso 
Gurenica, vaizduojanti nacių subombarduoto baskų mieste
lio tragediją. Prieš įeinant į edrvią salę, kurios vieną 
sieną sudaro ši drobė, laikoma savotiškame akvariume, 
po stiklu ir stipriai apšviesta, žiūrovams tenka praeiti 
pro ilgą koridorių, kur vitrinose išdėlioti paruošiamieji 
Guernicos eskizai. Visumoj Guernica čia atrodo kur kas 
įspūdingiau, negu kad New Yorko modernaus meno gale
rijoje.

Yra Madride ir kitų muziejų, bet sakoma, kad moder
naus ispanų meno geriausią kolekcija sutelkta turistiniam 
Cuenca miestelyje. Bet neP0r ten neperdaugiausia Piens- 
so, Miro ar Slavador Dali darbų. Kur kas jų daugiau 
Barcelonoj. Ir nenuostabu - jie visi trys yra katalanai.

Antra vertus, tenka pripažinti, kad Ispanija kaipo 
kraštas imponuoja ne tiek savo tapyba (kaip sakysim 
menu pertekusi Italija), kiek architektūra bei peizažo 
įvairove, kartais jo laukiniškumu.

Turbūt taip dabar yra visame pasaulyje, kad nelengva 
atspėti, išvažiavus iš didmiesčio, kada pasibaigia priemies
čiai ir prasideda atviri laukai, "kaimas". Nesusigaudėm ir 
mes, išsimušę iš Madrido. Ilgokai dar tvyrojo prieš akis 
automobilių laužo sąvartynai, šaudyklos ne šaudyklos, 
sporto klubai, paskui visokios įlūžusiais stogais lūšnos, 
kol pamažėli vis kylant ir kylant, pasitiko mus nesibai
giančių, nubėgančių kažkur horizontan, ražienų plynės. 
Karts nuo karto pasijusdavom tarsi užkopę į kažkokią 
aukštesnių kalvų perėją, po kurios viskas pasikeis. Bet 
ne, aplink vis būdavo tie patys gelzgani žvirgždynai, 
žąsiašūdžio spalvos šlyneliai, su kartais pasitaikančiais 
kelių medokšlių guotais. Ir tų pačių nebeliks, kai užeis 
rūgštyminių lietų debesys nuo Madrido pusės, pagalvojau.

Vienur gidas bakstelėjo pirštu į pastatų telkinį. Girdi, 
ten esąs stambiausias Ispanijoj pieno perdirbimo kombi
natas. Še tau, kad nori - tyrlaukiuos! Bet labiausiai ma 
ne nustebino saulėgrąžų laukai. Styrojo jos neūžaugos, pa
juodusios, galvelėm nedidesnėm už vaiko Špygelę. Bet 
ištisi laukai. Tikriausiai mašinos jas nukapoję, o žemė po 
to suariama. Gal tai geros trąšos?

Taip privažiavom pirmą sustojimo punktą - Burgos 
miestą. Jau iš tolo pastebėjom jo katedrą ir įsimylėjom 
iš pirmo žvilgsnio. Visada mėgau vėlyvąjį, liepsningąjį 
(flamboyant) gotiką su jo smailiais bokšteliais, išcackin- 
tais rozetėmis, panašiais į Briuselio kopūstus. O čia tų 
akmens mezginių, girliandų, strėlyčių buvo kiek širdis 
trokšta! Kažkada Burgos būta vienos iš pirmųjų pastočių 
maldininkams, tik ką perkopusiems Pirėnų kalnus... Kaž
kada miesto būta itin turtingo. Ne vien dėl tų maldinin
kų antplūdžio, bet ir todėl, kad stambieji žemvaldžiai 
lobo nuo vilnos. Jau ir tada pasaulyje šeimininkavo ma
fijos, nomenklatūros. Šiuokart tokia klika, Mesta, buvo 
išleidusi įsakus, draudžiančius žemdirbiams apsitverti 
sodybas, idant jų laikomoms avių bandoms būtų galima 
ganytis bile kur. Tos avių kaimenės ir nugraužė Ispanijos 
aukštikalnes iki pašaknų. Bet vilna nešė pelną, ir Burgos 
miestas klestėjo. Nelaimė toji, kad vėliau, atradus Ame
riką ir ėmus kitai mafijai gabenti Ispanijon grobį, šis 
miestas stovėjo pernelyg atokiai nuo viešo kelio, kuriuo 
plūdo auksai ir sidabrai ir jo gerbūvis nusmuko. Net ir 
dabar jis pernelyg nuošaliai nuo pagrindinių autostradų, 
kad susilauktų turistų. Šiame mieste mes pirmą kartą 
valgėm pietus paradore ir viskas mus maloniai nustebino: 
ir valgiai ir patarnavimas ir patalpų puošnumeis, "antiq
ues" turtingumas. Pastebėjom ant sienos kabantį plakatė
lį. Vaizdavo jis patenkintą turistą raudona nosim, velkan
tį didžiulį sakvojažą. Buvo parašas: "Sei Espana simpa- 
tia!" Atseit: "Būk Ispanijai simpatiškas!" Kaip puikiai tas 
piešinukas atatiko vaišingumą, kurį buvom tik patyrę!

Ir atsitik tu man taip, kad vėliau, paviešėjus kitur, 
ypatingai Galicijoj, nei tie valgiai, nei mūsų pasitikimas 
Burgose nebeatrodė niekuo ypatingu. Lengva žmogų išpai
kinti. Bet tenka pripažinti, kad niekur neteko ir ispanų 
svetingumu nusivilti.

Ilgainiui senosios Kastilijos priesmėliai ir žvirgždynai 

ėmė nusibosti. Prisiminiau, kaip jie buvo patikę mano 
draugui Jurgiui. O man regėjos, kad va, ims ir išnirs, 
kaip haliucinacija, graudus Don Kichoto iš La Manša 
(vėliau pravažiavom ir ten, ir toji La Mancha anaiptol 
ne tokia nyki) siluetas. Bet štai, lyg niekur nieko, užsika 
parnojom ant kalnagūbrio keteros ir viskas vienu akimoju 
pakeičia. Anas šlaitas - tai Cantabrija, Pirėnų atšaka. 
Tai ilga kalnų virtinė, nutystanti kažin kur į Vakarus. 
Vienoj vietoj jos stuburkaulis itin išsikišęs, tai Picos de 
Europa, amžinu sniegu dengtos viršūnės. Neįtikėtina, kaip 
staigiai pasikeitė vietovaizdis! Dabar visur žalia, atkalnės 
dalina į rėžius akmenų tvoros. Ganosi karvės. Matosi so
dybos. Alpių tipo statyba. Ant stogų suvilkti akmenys; 
jie suslėgti, kad sniegai nenuneštų čerpių. Ūkiniai pasta 
tai nedideli, bet perdėm iš akmens. Kelias visas zigza
gais, net baisu. Trenktum į pakriūtę,- kaulų nesurinktų. 
Kažkas susirgo autobuso gale. Gidas turės nemalonią 
pareigą išmesti lauk plastikinį maišelį. Vis tik jam ne 
pyragai. Senyvų žmonių mūsų grupėje nemažai. Dievai 
žino, kas gali atsitikti kelionėje. Per pietus kirto kaip 
smakai, o čia autobuse supa, kaip laivas. Sukiojantis po
sūkiais, atsiveria nuostabūs reginiai. Vėtrų ir liūčių iš
graužti, išvarpyti uolynai, virš kurių sklando, jei ne arai, 
tai bent sakalai. Kažkur netoliese esama draustinių. Sako, 
ten esama net laukinių arkliukų, panašių į mūsų žemaitu
kus. Gidas varo savo "maldelę". Girdi, va, šituose slė
niuose ir nuokalnėse gyvenusios kažkada kilmingiausios 
ispanų gentys, rikiai. Užtat, dažnai ant senų namų dar 
matosi jų herbai, iškalti akmenyje (Čia tau ne Čičinsko 
dvaras, nuburbuliavęs į dugną). Augmenija vešli, nes čia 
daug lyja. Mane stebina tai, kad kada ne kada sušmėžuo
ja palmė. Nenustebčiau, kad jos turi būti prie tų bajorų 
palivarkų. Jei vienas pasisodino, tai turėjo būtinai turėti 
ir kiti.

Jau saulė prie laidos, kai pasiekiam savo nakvynės 
vietą Santillana del Mar. Su negudriais kaimo garsais, 
šieno, šviežio pieno ir karvablynių kvapais, pakvimpa 
praeities dūlėsiai. Toji vietovė, tai Ispanijos hidalgo-"lop
šys". Bajorų gūžta. Nelaimei, tie didikai vėliau išsigimė, 
pasak gido, į dykaduonių kastą. Yra apie tai romanų. 
Bet tai nuostabaus žavingumo vietovė, nes nežiūrint ban
dymų verstis turizmu, gyveniams dar gera dalimi vyksta 
sena vaga. Melžiamos karvės, genamos kaimo girdyklon, 
slegiami sūriai, varomas sidras. Kai kurios tų senovinių 
buveinių paversta paradorais ar viešbučiais. Beveik ant 
kiekvieno namo didžiulis herbas, ženklinantis dinastijos 
pradžią. Mus priglaudęs viešbutis taip pat svaigiai seno
viškas, solidus. Nieko čia Walt Disney-iško, viskas auten
tiška, pradedant skobniom, sieniniu laikrodžiu, balkonų 
turėklais. Tas pat ir gatvėje, keliose to miestuko gatve
lėse, išsiklaipiusiais grindiniais. Kartais net norisi, kad 
gyventojai susigriebtų, neleistų, pavyzdžiui, tų prakeiktų 
automobilių, kurie zuja, kaip pašėlę, naikindami visa, kas 
gyva, benzino išmatomis.

Daug garsių ispanų rašytojų bei filosofų yra aprašę 
Santillana del Mar - Gaidos, Unamuno, Ortega y Gasset. 
Jos grožį dar padidina abatija - vienuolynas, pašvęstas 
Šv. Julijonai. Tai senas kluatras ir XII amžiaus romantiš
ko stiliaus bažnyčia. Viduj auksu pasruvęs, bet stilingas, 
flamandų tapybos altorius.

Paryčiui, dar neišdėliota, neiškabinta gatvėse "turisti- 
ka", miestely tvyro tokia ramybė ir rimtis, kad nesinori 
išvažiuoti. Niekas, atrodo, ten perdaug neskuba. Vienuoly
no vienuolės leidžia lankyti jų buveinę ir pasimėgauti jų 
kepsniais tik porą valandų per dieną. Tilin-dilin, jų varpe
lio keistas, lyg daužomų geležų skambesys, prikėlė mus 
gūdžiam vidurnakty, atseit auštant. Buvom įsmukę vienuo
lyno kieman. Neišsakoma senovė. Duryse vilkelis, prie jų 
kažkokia trinka, akmeninis suolas. Prie vartų iškerojęs į 
medį ornamentinis krūmas. Prisiminė kažkada matytas 
filmas apie prie vienuolyno vartų paliktą kūdikį - "Marce
lino, pane e vino".

Kažkada Paradorų Tūran įeidavo ir Altamira, miestu
kas garsus savo grotomis su priešistorinių žmonių pieši
niais. Dabar turistai ten neįĮeidžiami. Kvepalai,~ tabako 
kvapai ir kitkas, pasirodo, ėmė kenkti grotų piešiniams. 
Norėtųsi, kad Santillana del Mar ir gi taptų draustiniu, 
bent automobiliams. Juk tai Skanseno muziejus, tik be 
persirėdėlių "cirko". / bus daugiau /
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IŠ PADANGĖS MIELOS TAUTA YRA TADA ŽUVUSI, KAI JI PATI SAVfS iSsiŽA 
DA. JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI N-S GALI

Dr. G;Valan£iuc
( IŠSPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR ifclVIJfiJEj

Gotikinio stiliaus bažnyčia Švėkšnoje, Statyta 1900-05 m.
• Šiaulių Dramos 
gastroliavo Vilniuje

KLAIPĖDOJE veikia 
mokykla tiktai moterims. 
Joje vakarais studijuoja 
25 moterys iki 35 m. am
žiaus. Pirmaisiais mokslo 
metais jos mokysis lietuvių, 
kalbos, istorijos ir svetimų 
kalbų. Vėliau susipažins 
su estetikos, etikos, litera
tūros, meno istorijos ir 
psichologijos pagrindais. 
Kandidatės buvo atrinktos 
konkurso būdu, 
metams kainuoja 
rublių.

VE/dRoD7/M

APIE ŠVĖKŠNA
" Praėjusiais metais ne

kartų teko keliauti po Že — 
maitijų. Kartų netikėtai 
užklydome į Švėkšnų. Nepa
tikėsite - kokio jausmo 
buvau apimtas, pirmų kartą 
išvydęs šį miestelį. Bažny
čios ansamblis, perėja ir 
arkomis sujungtas su kitais 
pastatais, didelis ir gausus 
parkas, vandenvietė...Vil
niaus radijas kalbino Švėkš
nos mokytojų Petrą" Čer
niauskų apie parko sutvar
kymų. Nekelia 
kad tai būtina 
Tačiau ir retos 
architektūriniai 
taip pat apšepę, 
reikia pagalbos.

tokias verty- 
kokių yra Švėkšnoje, 

tiktai didžiuo- 
galime ne tik-

abejonių, 
padaryti.
kultūros 
pastatai 

ir jiems

Turėdami 
bes, 
mes galime 
tis, bet mes 
tai didžiuotis, bet ir rody
ti šviesiajam pasauliui. 
Švėkšna man asocijuojasi 
su tuo, kų geriausio yra 
tekę matyti Čekoslovaki
joje ar kitose Europos vals
tybėse. Tad pats laikas 
mums imtis energingo dar
bo, kad atstatytume jau 
sukurtų materialinę kultū- 
r.". Gintaras Burba 

Taip rašoma "Nemuno
Krašto" š.m. 3 nr.

Gimnazijos ilgametis 
direktorius ir blaivybės 
veikėjas Pr.Samulionis 1941 
m. bolševikų suimtas ir 
ištremtas į Sibiru. Šios 
gimnazijos kapelionu buvo 
kun. P. Lapelis. Jo vertin
gų bibliotekų ir Italijoje 
įsigytus meno kūrinius kar
tu su dvaro biblioteka ir 
archyvu 1941 m. sudegino 
bolševikai, sukurę 
laužų. Gimnazijos 
pastatyti 1928 m. 
Jurgio Flaterio dovanotame 
parko sklype už prel. J. 
Maciejausko surinktas 
merikoje lietuvių aukas.

Senosios istorijos atžvil
giu Švėkšna yra labai įdo
mi, nes ten surastas X- 
XIII a. kapinynas antroje 
XIX a. pusėje, su gausiais 
radiniais. Jie saugojami 
Vilniaus istoriniame etno
grafiniame muziejuje. 
/ Pasinaudota "Lietuvių 
Enciklopedija",XXX t. b./.

• KLAIPĖDOS rajone, Bai
sūnų kaime š.m. spalio 
mėn. 14 d. buvo atidengta 
Jurgio Šaulio, Lietu
vos Nepriklausomybės Akto 
signataro skulptūra, 
buvo gimęs 1879 m.? 
1948 m.

Jis 
mirė

randa- 
rumai, 
rūmai, 
laikais

buvo 
kurinių 
pradžios

metu vokiečių 
Senuosiuose 

vertingų 
kolekcija, 
mokykla, 

Seserų

Keistai skamba "mate
rialinę kultūrų"_ išsireiški
mas. Architektūra - tai 
ir meninę,ir istorinę kultū
rų atstovaujanti kūryba.

Netoli bažnyčios 
si Vilkenų dvaro 
parkai, gimnazijos 
Nepriklausomybes
miestelyje buvo grfao Pla- 
terio dvaro centras su 
imperinio stiliaus naujai
siais rūmais ( I -ojo Pašau 
linio karo 
apnaikintas), 
rūmuose 
emno 
Veike
Saules Gimnazija, 
Elzbietiečių pastatyta mu
rine ligonine, didele seneliu 
prieglauda, evangelikų mu
rine bažnyčia, žydų sinago
ga, vaistine, krautuves, 
pienine (įkurta 1928 m.), 
elektros jėgainė, 2 lentpjū
ves, 3 malūnai, 2 vilnų 
karšyklos, Žemes Ūkio 
Draugija. Nuo 1937 m. 
buvo įkurta valstybine bib
lioteka, 1935 m. 
Šiaulių skaitykla, 
smulkaus kredito 
1934-39 m. veike
draugija. Veike trys koope
ratines bendroves; Vienybe, 
Gerove ir Nauda.

• MARIJAMPOLĖJE______________  šiais 
metais yra įkurta bažnyti
nės muzikos mokykla. Jų 
suorganizavo jaunas kuni
gas Gracijus Sakalauskas, 
kuris yra paskirtas šios 
muzikos mokyklos direkto
riumi - vedėju. Jis taip 
pat yra kompozitorius, 
vargonų meistras. Jo kom
pozicijos buvo atliktos 
ne tik Lietuvoje, bet ir 
Maskvoje, Ukrainoje, Mol
davijoje, Novosibirske.

ŠVEDIJOS VYRIAUSYBĖS 
DELEGACIJA LIETUVOJE

Oficiali Švedijos vyriau- 
sybės delegacija, 
jama aplinkos 
ir energetikos 
Brigitos Dal, 
su ekologine padėtimi Lie
tuvoje. Buvo aptarti konk
retaus bendradarbiavimo 
būdai.

vadovau-
apsaugos 

ministerės 
susipažino

Teatras 
su tri

mis veikalais: Jasukaitytės 
’’ŽILVINU" ir "ŽEMAITE" 
ir Škėmos "VAKIDE".

Vėliau dar bus statoma 
Avyžiaus romano "Degimai" 
inscenizacija, esto Salurio 
pjesė "Paskutinės dvi va
landos prieš kelionę į trem
tį" ir Ibseno "Nora".

VYNAS IR MESA
Beveik visi vynai 

tinka prie mėsos patiekalų, 
bet kai kurie tinka labai 
gerai.

Avienos kepsniai puikiai 
derinasi su raudonu vynu 
"Medoc", Beau-Mayne, Bor
deaux arba Chateau Mau- 
caillon;

jautienai - visoks rau
donas vynas, išskyrus pa
čius lengviausius, kaip dau
guma Beaujolais ir itališ
kuosius Bardolinos;

kalakutiena yra stipres- 
negu vištiena,nio skonio,

tad galima jų derinti su 
stipresniais
jeigu ji patiekiama su ant
pilu ir kamšalu. Geras 
Bordeaux ir Cotes - du 
Rhone iš šiaurinės srities 
- abu rekomenduotini;

žąsienai gerai tinka 
gana stiprus, raudonas sun
kus vynas, bet geras rūgš
tus baltas vynas balansuoja 
riebokų žąsienos mėsų;

vištiena - paprastai 
iškeptam viščiukui Beaujo
lais arba Maęon Blanc 
iš Burgundijos tinka geriau
siai. Su antpilu viščiukas 
puikiai dera prie 
atšaldyto Muscat.

Kuo lengvesnė 
tuo lengvesnis turi 
vynas. Todėl:

veršienai tinka lengvas 
raudonas vynas ar ir baltas 
ypač, jeigu mėsa paruošta 
su grietinėle.

vynais, ypač

balto

mėsa, 
būti

į 9x5x3 inčų kepimo indų, 
išteptą riebalais.

Kepti
Laikyti 
dalinai 
po to

50-60 
kepimo inde, 

atvės, 
išversti 

palaukti kol

minučių, 
kol

10 minučių, 
iš indo ir

visiškai atauš.

RAZINŲ IR 
PYRAGAS
2

ROMO

• Maskvos gyventojų aprūpinimo komisaras susijaudinęs 
kreipiasi į Gorbačiov’ų su prašymu:

- Gelbėkite, drauge Gorbačiov’ai. Maskvos krautuvės 
tuščios. Gyventojams trūksta maisto.

- Ko jums labiausiai reikia? - paklausė Gorbačiov’as. i
- Mums reikia keletos tūkstančių tonų rugių ir 

čių
- Menka problema. Gausite. Ko daugiau?
- Taip pat trūksta kruopų ir bulvių.
- Ne problema. Ir to bus. Ko daugiau reikia? -

sinėja Gorbačiov’as, užsirašinėdamas ant popieriaus
- Žinoma, reikia ir mėsos.
- Ir mėsos bus. Dar ko nors?
- Taip pat neturime bananų.
- Čia tai jau sunkiau, - atsiduso Gorbačiov’as, padė

damas pieštukų į šalį.
- Kodėl ?
- Matote, drauge komisarai, nei Pabaltijo respublikose, 

nei Vengrijoje bananai neauga.

klau- 
lapo.

i
3
4

Ii 
2 
3 
1 
1

puodeliai 
razinų, 
puodelio 

n

kapotų šviesių

kremo 
glazūra • 
ant razinų 
ir laikyti, 
susigers.

kepi- 
druskų.

elektriniu 
cukrų,

• Kodėl jūs savo restorane pagaminote valgiui tokių se
nų antį ? - skundžiasi padavėjai svečias.

- Iš kur Jūs žinote, kad antis sena?
- Iš dantų.
- Bet juk antis dantų neturi’.
- Neturi, bet aš turiu...

• Dvi studentės diskutuoja trimestrinius egzaminus.
- Nežinau kaip aš parašysiu žodinės komunikacijos eg?: 

zaminų. Norėčiau, kad bučiau gabesne. Tokia sunki tema. 
Nemanau, kad pajėgsiu parašyti, - skundžiasi viena.

- Kokių temų uždavė? - paklausė draugė.
- Savigarba, - atsakė pirmoji.

ARKTIKOS VĖJŲ ENERGIJA
Jieškant būdų, kaip panaudoti švarius ir nieko nekainuojan
čius vėjus gaminti energijai, 1987 m. Kanados įšalo žemė
je, Victoria saloje,buvo įrengti 4 plieniniai bokštai su vė
jų varomomis turbinomis 25 kilovatų. Kai tik vėjas paky - 
la iki 13.7 km.per valandų stiprumo, visų turbinų plokš
tės pradeda suktis. Sukaupta energija pervedama North
west Teritories Power korporacijos elektros išskirstymo 
sistemom Ji aprūpina šviesa ir elektros energija 1000 gy- 

šiaurę

lengvo romo 
miltų

šaukštelio kepimo mil
telių 
šaukštelio druskos 
puodelio minkšto sviesto 

ir 3/4 puodelio cukraus 
kiaušiniai 1 
šaukštelis vanilijos 
puodelis 15%

Romo ir sviesto
Užpilti romą 

uždengti indų 
kol visas skystis

Sumaišyti miltus, 
mo miltelius ir 
Lėtai sumaišyti 
maišytuvu sviestų, 
kiaušinius ir vanilijų. Stip
riai suplakti per 5 min.mi- 
Šinį, nugraibant tešlą, nuo 
indo kraštų. Pridėti sausus 
davinius palengva vis pri
maišant grietinėlę. įmaišy
ti razinas ir supilstyti į 
kepimo indelius, kepti 180° 
karštyje. Palaikyti inde, 
kol dalinai atvės 10 min., 
išimti iš indelių.

Glazūrų užtepti pakar
totinai, kol ji visa bus,, 
išnaudota. Glazūrai: ištirpin
ti į puodelio sviesto, pri
dėti 1 puodelį cukraus 
ir 4 puodelio vandens. Pa
kaitinti iki užvirimo. Virin
ti 5 minutes, nuolat mai
šant. Nuimti nuo plytos, 
įmaišyti 4 puodelio romo; 
šiek tiek atvėsinti.

ventojų inuitų (eskimų) gyvenvieteje 2.000 km.į 
nuo Edmontono, Cambridge Bay vietovėje.

Specialistai yra įsitikinę, kad vėjo jėga vienų 
pagamins apie 50% energijos tolimos šiaurės Kanadai,kur 
alyvos kainos yra 3 kart didesnes,negu į pietus nuo jas.

dienų

atšaldyti, kol stipriai sutirš- 
tės ( apie 4 valandas).

Mažam dubenyje suplak
ti rūgščių grietinę su cuk
rum. Lengvai užtepti lygiu 
sluogsniu ant sušalusios 
želatinos.
/ 6 - 8 porcijos /

Parinko SMALIŽĖ

Vidutiniame dubenyje 
ištirpinti želatinų verdančia
me vandenyje. Pridėti šalto 
vandens ir cinamono. Leng
vai maišyti, kol viskas 
ištirpsta. Atvėsinti iki pu
siau sutirštėjimo. Pridėti 
mėlynių košę ir ananasus. 
Gerai viskų išmaišyti ir

MOLIŪGŲ IR VALAKIŠKŲ 
RIEŠUTŲ DUONA

4
4 alie-

1.

kaina $ 1599.

2.2

2 *
iki

1

*
*
*

atidaryta 
ūkininkų 
draugija, 

bitininku

Pa- 
kur

įmaišyti 
masę, 

kad 
sukrauti

I Dainų ir Šokių šventų Vilniuje 
1990 m. liepos 2-15 d.

priedus.
priedus 

pamaišyti, 
Mišinį

ŠVENTIŠKOS UOGŲ 
SALOTOS 

2

twurse

įstaigą, turinčią Ontario ir 
Quebec valdžios licenzijas.

ORGANIZUOJU KELIONES:
1 stebuklingą Šv. M. Marijos apsireiškimo vietą 
Meždugorėja, Jugoslavijoje nuo 
1990 m gegužės 10-19

1989.XI. 30

Delegacija lankėsi 
nevėžyje, Vilniuje, 
apžiūrėjo miestų nuteka
mojo vandens valymo įren
gimus. Pasikeista nuomonė
mis dėl Ignalinos atominės 
elektrinės saugaus darbo 
užtikrinimo. Tartasi dėl 
švedų specialistų atvykimo 
elektrinės reikalams.

1
2
14
1

1
4
4 
i
4

puodelio cukraus
" daržovinio

jaus
puodelis moliūgo košės 
kiaušiniai
puodelio miltų
šaukštelis kepimo sodos

" kepimo miltelių 
šaukštelis cinamono

" muškato /nutmeg/
" druskos

puodelio razinų
" kapotų valakiškų 

riešutų/walnuts/
A.A. CENTRINES: 
Montreal: 376-8230 
Ottawa: 523-8877 
Toronto: 488-3683 
Hamilton: 522-8382

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 ( lietuvių A.A.(Alcoholic Anonymous) 
grupės susirinkimą. Susirenkame kas antrų 
tre&adieni. 7722 George St. La Salle, Que.

8 vaL vakare.

ARBA SKAMBINK MUM!

J«ml V. 611-6834 (mrI Heerlkvi H.: 366-7770 
DdhiUi L.: 768-8606;

Pakaitinti krosnį 
175°C. Dubenyje suplakti 
cukrų, aliejų, moliūgą ir 
kiaušinius. Kitame mažes
niame dubenyje sumaišyti 
likusius 
sausus 
Tik tiek 
sudrėktų.

/3 unc./ pakeliai avie
čių arba braškių želati

nos
puodeliai verdančio 

vandens 
puodeliai šalto vandens 
šaukštelio cinamono 
/21 unc./skardinėlė mė
lynių "pie filling"

/ 8 unc./ skardinėlė 
ananasų, su jų

1
sutrintų

sunka
unc. rūgščios grietinės 

šaukštelis cukraus pud- 
ros/confectioner’s sugai/.

8
1

U ĮVAIRIUS 
receptus vaistus į Lietuvą, 

pas mane užsiprenumeruoti 
gausiai iliustruotą dvisavaiti- 
, kurio metinė prenumerata 

Kreipkitės į:

* 
*

S I U N C I 
ir pagal lietuviškus 

Dabar galima 
Lietuvoje leidžiamą, 
nį žurnalą Švyturys" 
oro paštu yra $42.- metams. 
Liudą Stankevičių, 1053 Albanel Cr., Duvernay, 
Laval, P.Q. H7G 4K7. TeL: (514)-669-8834.

nuo 
kaina $ 2550.

Skrisime su KLM (Montreal-Amsterdam-Maskva- 
Vilnius - Leningradas) lėktuvu;
Vienas žmogus gali vežti 75 kg. bagažo. 
Užsirašiusiems 129 dienų prieš išvykimą - $50 
nuolaida ir nemokamas bilietas į vieną šventės 
koncertą.
Parūpinu:
Lėktuvo bilietus individualiai kelionei į Lietuvą 
ir kitas pasaulio šalis.
Reikiamai datai bilietus į Kanadą, atvykstan
tiems iš Lietuvos.
Dokumentus kelionei į Lietuvą arba atvykstan
tiems giminėms iš Lietuvos.

Kelionės organizuojamos per:

L. Stankevičius 
1053 Cr. Albane! 
Duvernay, Lavai, Quė. 
Canada H7G 4K7, 

Tel: (514) 669-8834



Lietuvių Namų 
Žinios

• Sekmadienio popietėje 
dalyvavo 330 asmeny Sve
čių knygoje pasirašė 5 
iš. Vilniaus; po 1 iš Raudo
nės, Trakų, Rokiškio, A- 
nykščių, Marijampolės. 
P. Kaminskas iš Aberdeen, 
Škotijos.

• BILIETAI į KŪČIŲ VA
KARIENĘ gaunami LN 
raštinėje ir sekmadienio 
popietėse. Bilietų kainos 
paliktos tokios pačios, kaip 
1988 m.: vaikams iki 6

• Toronto MAIRONIO 
Šeštadieninė Mokykla gruo
džio mėų. 9 d. rengia savo 
vo KALĖDŲ EGLUTĖS 
programų. Šiemet visi Mo
kyklos mokiniai įsijungs 
į veikalėlio "Skrajojantis 
Paršiukas” pastatymų.

Šiemet gerai veikia 
parengiamasis skyrius, kurį 
lanko jau 57 vaikai. Viso 
Mokykloje yra 230 mokinių. 
Veikia ir nekalbantiems 
lietuviškai speciali klasė.

• Toronto LIETUVIŲ PEN
SININKŲ KLUBAS rengia 
KŪČIAS gruodžio mėn.
19 <L, antradienį, 1 val.p.p 
III aukšto salėje.

Dėl informacijų kreiptis 
į S.Dervinienę tel:767-551 
ir J. Gustainį tel:760-7006.

Kazio Inčiūros dramos VINCAS KUDIRKA veikėjai ‘Aukuro’ ir ‘Aitvaro’ dalis aktorių. IŠ kairės: B. Tarvydas, L.N akroŠiene (grimas) 
V. Štuikys, V. Povilonis, A. Dziemionas. L. Liaukutė, M. Kalvaitienė, A. Zorkus, v. Venclovas ir E. Kudabienė.
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m. - nemokamai, jaunimui 
iki 12 m. - $ 6, iki 18 
m. - $ 10; studentams 
ir pensininkams - $16,
suaugusiems - $ 17.50.
Bus įdomi ir dar nematyta 
programa.

• NAUJŲ METŲ SUTIKI
MO BALIUS vyks LN. BI
LIETUS galima gauti LN 
raštinėje. Bilieto kaina 
$35, į kurių įeina karšta 
vakarienė, vynas, šampanas 
ir šaltas bufetas.

• Lietuvių Slaugos Na
mams aukojo:
- a.a. Akvilinos Musteikie
nės atminimui- $ 50 -
J.R.Rusliai;

a.a.Algirdo Strumilos 
atminimui- $ 25 - V.J. 
Jurkūnai iš Čikagos.

Iš viso statybos fonde 
yra $148,342. Aukos prii
mamos PARAMOJE sųsk. 
8711, PRISIKĖLIMO P-JOS 
KREDITO KOOPERATYVE 
sųsk. 155332.17 ir TALKO
JE sųsk. 4259. Aukos atlei
džiamos nuo valstybinių 
mokesčių.

• KALĖDŲ EGLUTĘ vai
kams ruošiama ANAPILIO 
salėje gruodžio mėn. 17 
d., sekmadienį, po 11 vai. 
Mišių. Jų rengia Jaunų Šei
mų sekcija, vad. V. Valiu
lio.

• IŠGANYTOJO P-JOS 
klebono pareigas einantis 
kun. Povilas Dilys išvyko 
į Čikagų, dalyvauti "Mokslo 
ir Kūrybos Simpoziume", 
Lemont,IL ir bažnytiniuose 
posėdžiuose.

e PRISIKĖLIMO P-JOS 
Naujų Metų sutikimų ren
gia Parapijos Tarybos Jau
nimo Sekcijos sudarytas 
komitetas.

IMA:

rrtt
- AKA A LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
91/s% už 90 dienų term.indėlius 
93/«% už 6 mėn.term.indėlius 
93A% už 1 m. term. Indėlius 
9’/»% už 2 m. term, indėlius 
9Vz% už 3 m. term, indėlius 
93/«% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
H % už 1 m. GIC invest, pažym. 
10’h%už 2 m. GIC invest, pažym. 
10’/z% už 3 m. GIC invest, pažym.

83/«% už RRSP Ir RRIF ind. (variable rate) 
11 % už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
107a % už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
1O'/a% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
83/«% už namų planą - OHOSP (v.r.) 
8 % už taupymo sąskaitą 
974% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
61/»% už kasd. pal. čekių sąsk.

AKTYVAI VIR? 73 MILIJONŲ DOLERIŲ

Asmenines paskolas duocame Iki 995,000 Ir mortgRtae M 79% £al-

g'su $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos M

g<>.es perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los- (line of Credit) ir antrieji mortiąičlai._______________________

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 8 v. vakaro; šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v. 
po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 

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

6 psl.

Kanados Lietuvių 
Žurnalistų narių, 
p asitarim as To - 
ronte, 1989.9.17d 
su režisore E.
D auguvietyte—Ku-f’ 
dabiene ir A.Dar
gyte—Byszkievicz 
dėl K. Inčiūros 
dramos VINCAS 
KUDIRKA paruo
šimo ‘Varpo’ šimt
mečio minėjimui.
Iš kairės:

IŠKILMINGAI PALAIDOTAS 
LIETUVOS GENERALINIS 
KONSULAS DR. JONAS
ŽMUIDZINAS

Laidotuvėmis rūpinosi 
sūnus dr. Jonas Žmuidzinas 
su šeima, atvykęs iš Kali
fornijos ir konsulas Haris 
Lapas.

Atsisveikinimas su velio
niu vyko Lietuvos Kankinių 
bažnyčioje lapkričio mėn. 
7 d. po pamaldų prie kars
to. Maldas kalbėjo penki 
kunigai iš Prisikėlimo, A- 
napilio ir Aušros Vartų 
Hamiltone parapijų. Kars
tas buvo apdengtas Lietu
vos . tautine vėliava, sargy
bų ėjo Vlado Pūtvio Šauliu 
KUopos šauliai. Giedojo 
Vyrų Choras, vad. sol.Vac- 
lovui Verikaičiui, vargonavo 
muz. Jonas Govėdas, solo 
giedojo sol. Slava Žiemely- 
tė.

Atsisveikinimo žodžius 
pasakė visa eilė diplomatų, 
Lietuvių Bendruomenės 
ir organizacijų atstovai. 
Užuojautos telegramų at
siuntė ir Brazilijos konsu
las Odilon de Camargo 
Penteado. Atsisveikino 
ir estų bei savo vardu 
Estijos generalinis konsulas 
I. Heinsoo, latvių vardu 
- Latvių Tautinės Federa

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

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

(fixed rate)

12*% 
1214% 
12*%,

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų... n*% 

(variable rate)

L. Norvaiša—Girinis, E. Dauguvietytė—Kudabienė, J. V aranaviČius— V arčius, A. Dargytė— Byszkievicz, Kęstutis Budrevičius ir St. Prakapas.
Visos nuotraukos Št. Varankos

cijos Tarybos pirm. J. Mež- 
aks. Šaulių vardu atsisvei
kino Stasys Jokūbaitis šiais 
žodžiais: "Šį vakarų su 
giliu liūdesiu ir pagarba 
atsisveikiname amžinai 
iš mūsų tarpo atsiskiriant 
didžiai brangiai ir nuo
širdžiai asmenybei - Nepri
klausomos Lietuvos valsty
bės diplomatui, visų ger
biamam ir mielam Konsu
lui dr. Jonui Žmuidzinui. 
--Per daugelį metų, kiek 
teko susitikti ir pažinti 
velionį, taip pat ir per 
šaulių rengiamas šventes 
ar suvažiavimus, Jam ta
riant savo sveikinimo žodį, 
kiekvienas tautietis jausda
vo, kad Jis turi nepapras
tai stipriau lietuvybės dva*- 
sių - nepalaužiamų tauti
nę savigarbą ir gilų aukšto 
išsilavinimo žmoniškumų, 
kurie Jį lydėjo per visų 
Jo gan ilgo amžiaus gyve
nimų."..

Visi kalbėjusieji prisiminė 
Velionį labai šiltai ir pa
garbiai.

Kalbėjo ir svečias iš 
Lietuvos - Kauno Sųjūdžio 
Tarybos pirmininkas Česlo
vas Stankevičius, pabrėžda
mas, kokia svarbi Lietuvos 
bylai yra diplomatinė tar
nyba užsienyje ir apgailėjo 
dr. J. Žmuidzino netekimų.

"Lietuva , brangi" sugie
dojo visi dalyviai .

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 Hd 1.00 p4>4 
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.

Parapijos kredito kooperatyvas
* 999 College SL. Toronto. Ontario M6H 1A8

Telefonai: (416)532 3 100 ir 532 34 14

MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind. ........ 97a% 

180-185 d. term, ind............ 93A%
1 metų term, indėlius.......  93/<%
2 metų term, indėlius..... 972%
3 metų term, indėlius .... 91/z%
1 metų GlC-met. palūk. ..11 %
2 metų GlC-met. palūk. .. 1072%
3 metų GlC-met. palūk. .. 10’/z% 
1 metų GlC-mėn. palūk..
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 83/4% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 11 % 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 1072% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 107»% 
Taupomąją sąskaitą ........ 8 % 
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 974% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 53/«%

Duodame asmenines paakolaa Iki $50,000 Ir morgMua Iki 75% įkai
noto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money orders) 
Ir kelionių čekius (traveler's cheques). Neimamo mokesčio už Ura- 
šytus tekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

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

Dr. Jonas Žmuidzinas 
palaidotas lapkričio mėn. 
8 d. iš Lietuvos Kankinių 
šventovės, Šv. Jono Lietu
vių Kapinėse. Ten pat pa
laidota ir neseniai mirusi 
Jo žmona Halina.

VOKIETIJOS LIETUVIŲ 
SOCIALDEMOKRATŲ D- 
JOS NARIŲ SUVAŽIAVIMAS

įvykiai Lietuvoje, o 
ypač ateinančios žinios 
apie atsikuriančių Lietuvos 
Socialdemokratų Partijų 
(LSDP) pabudino iš "stag
nacijos" lietuvius socialde
mokratus Vakarų Vokietijo
je. Buvo prisiminta, kad 
dar 1968 m. buvo įsteigta 
Vokietijos Lietuvių Socialde
mokratų Draugija (VLSDD), 
į kurių buvo susibūrę LSDP 
Užsienio Delegatūros na
riai ir Vokietijoje gyvenan
tys socialdemokratinių pa
žiūrų žmones. Vyko suva
žiavimai, buvo renkama 
valdyba, leidžiami biulete
niai. Po keletos veiklos 
metų darbas praktiškai 
sustojo, kaip ir kai kuriose 
emigrantų draugijose.

Padėčiai Draugijoje 
išnarplioti ir pasiruošti 
daugėjantiems darbams 
lietuvių socialdemokratų 
tarpe, š.m. lapkričio mėn. 
19 d. buvo sušauktas VLSD

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

nuo ............. 13 %
Neklln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................ 1274%
2 metų ................ 127»%
3 metų ............. 12’/a%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 117»%

Draudžiame asmenines Ir su
tarties paskolas iki $15,000 
Ir nartų gyvybe Utį $2,000 ui 
santaupas laikomas Sėrų, ta
kių Ir taupymo sąskaitose. 

D-jos narių suvažiavimas 
statute numatyta tvarka, 
Pabaltiečių Krikščionių 
Studentų Namuose, Bonn- 
Bad Godesberge.

Gana liūdnai nuteikė 
žinios, kai grįžo pakvieti
mai ir užpildytos pridėtos 
anketos. Per tų laikotarpį 
daug socialdemokratų 
jau mirė, iš Užsienio Dele
gatūros Vakarų Vokietijos 
skyriaus net pusė jų; kiti 
sunkiai serga, kitų pažiūros 
pasikeitusios, bet į suvažia
vimų atvyko pakankamai 
narių, kad būtų buvę gali
ma išrinkti statute numa
tytus valdančius organus 
ir veiklų pradėti iš naujo, 
nes darbų laukia begalės. 
Demokratiškai apsitvarkius 
pačiai Draugijai, tikimasi, 
kad nestigs naujų narių 
prasmingai pagyvinti veik
iai.

į Vokietijos Lietuvių 
Socialdemokratų D-jos val
dybų buvo išrinkti: Vytau
tas Bylaitis- pirmininku, 
Mečys Kiužauskas - vicepir 
mininku ir Andrius Bylaitis 
- sekretorium. į Lietuvos 
socialdemokratų Partijos 
Užsienio Delegatūros V.Vo- 
kietijos skyriaus valdybų 
buvo išrinktas Vytautas 
Bylaitis - pirmininku ir 
Mečys Kiužauskas - vice
pirmininku. Be to, buvo 
pasiųstas laiškas Didžiosios 
Britanijos LSDP UD skyriui 
ir JAV LSDP skyriui, kad 
jie pravestų demokratinius 
rinkimus ir kad sekančiais 
metais įvyktų Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos 
Užsienio Delegatūros suva
žiavimas ir jie demokratiš
kai išrinktų savo valdan
čius organus.

Gana glaudūs ryšiai 
kuriasi tarp Vokietijos lie
tuvių socialdemokratų su 
lietuviais socialdemokra

PATARNAVIMAS - CREITAS IR TIKSLUS I

533-1121 (416) 822-6460
* GAISRO ♦ AMTONNfMy • ATlAROMVBtf • 

* svvyrAs * kmircmA *
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 »

ATEIK / LIETUVIŲ A.A. (Alcohol les Anonymous) įį 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ K
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE. A
(Skersai gatves nuo pensininkų rūtuų, 1610 A 
Bloor St. Most, kampas Indian Rd.) 7130 vai. v.®

SKAMBINKITE Tel.: 487-5591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

tais Lietuvoje. VLSD Drau
gijos sekretorius Andrius 
Bylaitis dalyvavo LSDP 
konferencijoje. I Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos 
suvažiavimų, kuris įvyks 
š.m.gruodžio mėn. 2 ir 
3 d.d., Draugijos ir Dele
gatūros vardu vyksta Vytau
tas Bylaitis ir Mečys Kiu
žauskas.

Daugiausiai laiko ir darbo 
reikia paaukoti,palaikant ry
šius su Vokietijos SPD.Jiems 
įvykiai Lietuvoje, o social
demokratuose ypač, yra 
labai svarbūs. Teko susitik
ti su šios partijos užsienio 
skyriaus nariais Stobbe, 
Koschnick, Voigt. Su to 
skyriaus reikalų vedėju 
Dinckels palaikomas nuo
latinis ryšys. Buvo vesti 
pokalbiai su SDP partijos 
lyderiais Hans Joachim 
Vogei ir Willy Brandt. Jie 
yra labai susidomėję ir 
vis prašo papildomos me
džiagos, kų reikėtų versti 
į vokiečių kalbų.

į Lietuvos Socialdemok
ratų Partijos suvažiavimų 
gruodžio mėn. pradžioje 
Vokietijos SDP siunčia 
savo atstovų, Duisburgo 
vyr. burmistrų socialdemok
ratų Krings, nes jis pagal 
partijos lyderius, geriausiai 
pažįsta lietuvius, kadangi 
Duisburgas ir Vilnius palai
ko ryšius.

Kad ir jau sekančių 
dienų laukia nauji susitiki
mai su vokiečiais socialde
mokratais ir begalybe dar
bų, naujai išrinkta Draugi
jos ir skyriaus valdyba 
yra pasiryžusi dirbti toliau 
lietuvių socialdemokratinės 
idėjos labui. Nėra abejonės, 
kad ir daugiau darbingų 
rankų įsijungs į prasmingų 
veiklų.

Romas Šileris



Z 
apjuostas tautine 
Svečias taip pat pasakė 
ilgesnę sveikinimo 
pabaigoje pakviesdamas 
sportininkus dalyvauti IV- 
tose Pasaulio Lietuvių 
sporto žaidynėse, kurios 
1991 metais bus Lietuvoje. 
Už nuopelnus 
sportui Z. 
įteikė medalį 
lietuvių sporto 
ir visuomeninkui 
Adamkui, kuris i 
žodį.

Oficialią dalį pradėjo 
klubo pirm. Albertas Gla- 
vinskas, o programą prave
dė Vytautas Lapenas. Jis 
Kartu su kitu svečiu iš 
Lietuvos- Algiu Barniškiu 
sutraukė smagių lietuviškų 
dainelių, tuo gražiai pa
įvairindami vakaro progra
mą.

Tai buvo vienas iš ge
riausiai nusisekusių LITU
ANICOS balių. Kitais me- 

Lietuvos Sporto Komiteto pirm. Z. Motiekaitis su Chicagos LITUANICOS tais klubui sukanka 40 
futbolo klubo vadovais — G. Bielskumi (viduryje) ir A. Glavinsku, lapkričio metų sukaktis, taigi ruošia- 

18 d. Lietuvių. Tautiniuose Namuose. Nuotr. Ed. Šulaičio. masi dar didesniam sukak-

GRAŽUS ’’LITUANICOS’’ 
FUTBOLO KLUBO BALIUS

Lapkričio 18 d. vakare 
buvo 

Tauti- 
įvykusį

apie 21)0 žmonių 
susirinkę į Lietuvių 
niuose Namuose 
LITUANICOS futbolo klubo 
39-tąjį tradicinį užbaigimo 
balių. Čia jie išklausė 
oficialiosios dalies, trum
pos meninės programos, 
pasivaišino ir smagiai 
pasišoko.

į šį balių atsilankė gar
bingų svečių: Amerikoje 
viešintis Lietuvos Kūno

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
sukūręs ttuMovuoM namuose

talka

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% 
RRSPirRRIFI m..............  11%
RRSP ind. 3 m.................... 11%

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

SPECULfBi*!
Dim

kariuomenes
Skirtumas 

jos nariai, 
kartais turi

gyvybių. Tokia
Nepriklausomos 

kariuomenė. Tie

7 psl.
1989.XI. 30

BATŲ TAISYMAS 
DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS 
ADYMAS AUDIMU 
MARSKIHIŲ SKALBIMAS 
UŽUOLAIDŲ VALYMAS 
SAUGOJIMAS (STORAGE/ 
žomSas

FUMERAL HOME 
J.F. Wliaoft & Son* Ine.

23 M*l« Biri S78TVardu Av

Tai: 691-4763 Td: 767-9956
MODERNIOS KOPLYČIOS

Nuotr. Ed. Šulaičio.

Sporto komiteto 
Motiekaitis, Š.

Lietuvių Fizinio

vicepirm.
Amerikos 

veteranas,

Kultūros 
pirm. Z. 
Amerikos 
Auklėjimo ir Sporto komi
teto pirm. V. Adamkus, to 
paties komiteto 
V. Grybauskas, 
lietuvių sporto 
vadinamas "Lietuvos krep
šinio tėvu" dr. K. Savickas 
ir kf.

Visi LITUANICOS futoo- 
lininkai, kurie Metropolitan 
lygos I-mos divizijos vieno

je grupėje užėmė I-mą 
vietą, buvo apdovanoti

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

atžymėjimo ženklais, ku
riuos įteike svečias iš Vil
niaus Z. Motiekaitis. Ver
tingiausioje žaidėjo prizą 
gavo H. Jenigas.

Čia pat buvo pagerbtas 
pats svečias iš Lietuvos - 

Motiekaitis, kuris buvo 
juosta.

kalbą,

Lietuvos 
Motiekaitis 

Amerikos 
darbuotojui 

i Valdui 
irgi tarė

masi dar didesniam sukak
tuviniam baliui.

Čia reikia pažymėti, jog 
sekančią dieną po baliaus 

seKmadienio 
LITUANICOS 
žaidė i 
tynęs prieš italų 
ROONS vienuolikę, 
nugalėjo 3-2 ir 
sezoną turės teisę rungty
niauti "Metropolitan Soc
cer" lygos aukščiausioje 
divizijoje. Reikia palinkėti 
jiems geros sėkmės rung
tyniaujant prieš geriausias 
Chicagos 
nuolikes.

popietėje 
futbolininkai 

pereinamąsias rung- 
MA- 

kurią 
sekantį

ir apylinkių vie- 
E. Š.

Šulaitis iš Cicero 
LIFE laikrašių re- 

Floor Ho-

Vytas 
priklausė 
miamai "Empir 
ckey (žaidžiama be pačiū
žų, nors kitos taisyklės 
yra tos pačios kaip ledo 
ritulyje) komandai, kuri 
lapkričio 15-16 dienomis 
laimėjo I-mą vietą didelia
me šios sporto šakos vie
netų turnyre Minneapolyje, 
kur buvo komandų iš visos 
Amerikos ir Kanados. Per 
ketverias šio turnyro rung
tynes V. Šulaitis įmušė 6 
įvarčius ir padarė 7 pada
vimus. Savo pasirodymais 
jis ouvo vienas iš koman
dos vertingiausiųjų žaidėjų. 
Apie Vytą, kuris šioje 
sporto šakoje reiškiasi 8 
metai, rašė LIFE laikraš
čiai.

BikulčiusVytautas
Sunnyvale, 

netoli San
gyvenantis
Kalifornijoje,
Francisco, atvyko paviešė
ti pas savo artimuosius į

• NEBELEIDŽIAMAS LAIKRAŠTIS "MUSŲ VAIKAS
"Mūsų Vaikas" laikraštėlis daugiau nebus leidžiamas. 

Stase Vaišvilienė redagavo šį laikraštėlį 3 metus. Atsisakius 
tų darbų tęsti, nė viena iš mokytojų sekcijos neapsiėmė jo 
tęsti.

MONTESSORI AUKLĖTOJŲ SEKCIJA dėkoja LIETU - 
VIŲ FONDUI, kuris per Švietimo Tarybų finansavo laikraš
tėlio leidimų ir visiems, kurie rado laiko į jį parašyti. 
*******************************************************

SlCHARD
ROOFIR----- COUVMUR

7725 George LaSalle
fe?

i B' si

I

ft

Lietuvos

Nuotrauka
A. Kalvaičio

Kariuomenes šventės minėjimas Montrealyje š.m. lapkričio men. 26 d. Prie vėliavų Šauliai: P. Gabrys, 
St. Rimeikis, A. Žiūkas; minėjimą atidaro A. Myle.

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖ

Š.m. lapkričio mėn. 
26 d., sekmadienį vyko iš
kilmingos Mišios AV P-jos 
bažnyčioje . Dalyvavo orga
nizacijų atstovai su vėlia
vomis: kūrėjai-savanoriai,
ramovėnai, VILNIAUS Šau
lių Rinktinė, L.K.MIN- 
DAUGO Saulių Kuopa, 
Jūrų Šaulių Kuopa NERIN
GA.

Po jų- AV Parapijos sa
lėje tradiciniai buvo pami
nėta Nepriklausomos Lietu
vos Kariuomenės 71-oji 
atkūrimo sukaktis bei 50 
metų nuo Lietuvos Kariuo
menės žygio 
nių.

Minėjimų 
tinas Mylė,

į sostinę Vil-

žuvusieji 
už

ir 
ir 

bei 
Lietuvos

pradėjo Augus 
__________ pakviesdamas 
vėliavas į scenų. Sugiedo
tas Kanados Himnas 
minutės tyla pagerbti 
prisiminti 
nukankinti 
laisvę.

Įžanginiame žodyje jis 
priminė, kad šiais metais 
ir atgimstančioje mūsų 
tėvynėje buvo laisvai par 
minėta ši sukaktis Karo 
Muziejaus sodelyje lapkri
čio mėn. 23 d., prie naujai 
atstatomo Nežinomojo Ka
reivio kapo kertinio ak
mens. Jis taip pat aiškiai

Cicero, o taip pat turėjo 
tikslą dalyvauti Kūrybos ir 
Mokslo simpoziume. Jis 
papasai<ojo apie pergyventą 
žemės drebėjimą bei kitus 
nuotykius toje vietovėje. 
Bikulčius yra geras profe
sionalaus krepšininko Š. 
Marčiulionio draugas, ne
praleidžiantis "Golden 
State Warriors" komandos 
(kurioje Š. Marčiulionis žai
džia) rungtynių. Jis atvežė 

pabrėžė, kad " Jeigu ne 
kūrėjas-savanoris, laisvės 
kovotojas, ar būtų buvęs 
įgyvendintas Vasario lė
tosios Aktas? Kūrėjai-sava- 
noriai, laisvės kovotojai, 
kariai,šauliai, savo gyvybės 
aukomis perdavė mums 
savo norų gyventi laisvėje 
ir parodė, kaip reikia my
lėti savo tėvynę. Nors 
šiandien dar pilnos laisvės 
ir savo kariuomenės netu
rime, bet tai yra tik laiko 
klausimas.

Mindaugas sujungė 
Lietuvos kunigaikšti- 

vienų galingų valstybę 
nuo priešų

Prieš 7 šimtus su vir
šum metų, Lietuvos Kara
lius 
visas 
jas į 
Lietuvų,kurių 
gynė narsi prabočių kariuo
menė.

Kai 1918 m. Vasario 
16-tosios Aktu buvo pa
skelbta pasauliui NEPRI
KLAUSOMOS LIETUVOS 
VALSTYBĖ, atkurta Lietu
vos Kariuomenė narsiai 
kovojo su bolševikais, ber
montininkais, lenkais. Ne
žiūrint didelių nedateklių, 
sunkiose kovose kraštas 
buvo ‘^apgintas nuo 1 priešų 
ir VASARIO 16-tosios AK
TAS buvo įgyvendintas.

Per 22 Nepriklausomy
bės metus, pagal anuome
tinės Lietuvos išteklius 
ir statomus politinius rei

nemaža San Francisco ir 
apylinkių amerikiečių laik
raščių, kuriuose dažnai ra
šoma apie mūsiški, Šarūną.

a VI-jo MOKSLO IR KŪRY
BOS SIMPOZIUMO proga 
Jaunimo Centre ir vėliau 
Lemonte, IL vyko parodos.

Baigminis pokylis buvo 
surengtas Lexington House, 
lapkričio mėn. 25 d. 

kalavimus, Lietuvos Ka
riuomenė išaugo skaičiumi, 
buvo gerai apmokyta,draus
minga, ginkluota. Prilygo 
ano meto Europos kaimynų 
kariuomenei.

Tiktai Lietuvos karys 
gali pasakyti, kokį skausmą 
pergyveno ir kaip brangiai 
sumokėjo, kada nebuvo 
gautas įsakymas ginti tėvy
nę Lietuvų, ginti savo na
mus, ginti savo šeimas 
nuo įsiveržiančio komunis
tinio režimo 1940 m. vasa
rų.

Kad Lietuvos karys* 
partizanas mylėjo ir gynė 
savo tėvynę, įrodė 1941 
m. sukilimas ir partizani
nės kovos, kurios tęsėsi 
iki 1954 metų. Todėl šian-r 
dien Lietuvoje yra žymiai 
mažiau apsigyvenusių rusų, 
negu kitose Pabaltijo vals
tybėse.

Dalyvaudami Lietuvos 
Kariuomenės atkūrimo pa
minėjimuose, pagerbiame 
žuvusius karius, partizanus, 
Šiaulius, pagerbiame Sibiro 
tremtinius, 
kentėjusius ir nukankintus 
kalėjimuose. Jie savo gy
vybes sudėjo ant Lietuvos 
laisvės aukuro. To mes 
niekados nepamiršime."

pagerbiame

Jie savo gy-

Pakviestas paskaitai 
aktyviosios Kanados kariuo
menės tarnybos majoras 
Laisvydas K. Baršauskas 
C.D., atvykęs iš Kingston,© 
yra Stasės ir Albino Bar
šauskų sūnus, gerai reiškia
si savo pasirinktoje profe
sijoje, Kanados kariuome
nėje. Malonu, kad jis galė
jo atvykti į Montrealį ir 
pasidalinti ne tiktai minti
mis, bet ir įdomiais, daug 
pasakančiais vaizdais skaid
rėse bei statistikomis.

Pradžioje prelegentas 
pabrėžė, kad visos valsty
bės turi savo institucijas 
ir kultūrines organizacijas, 
kurios išlaiko, paremia
ar globoja valstybės pasi
rinktų gyvenimo būdų,
ugdo viltį ateičiai. Tų tiks
lų siekia ir 
organizacija, 
tik toks,kad 
tai darydami,
atsisakyti paprasto kasdie
niško gyvenimo, o kartais 
ir savo 
buvo ir 
Lietuvos
patys idealai ir tos pačios 
viltys tebeliepsnoja ir da-

/Nukelta į 8 psl..



montrea
• MARKEVIČIENĖ ONA, 
82 m. amžiaus, mirė lap
kričio mėn. 20 d. Globos 
Namuose, LaSalle. Palaido
ta iš Aušros VartŲ Parapi
jos šventovės.

Užuojauta artimiesiems.

• DAINOS TEATRO KON
CERTAS vyksta gruodžio 
mėn. 2 d., 7 vai. p.p., 
AV Parapijos salėje. Visi 
kviečiami šį naujovišku 
įdomų teatro pasirodymų 
iš Lietuvos, kuris jau labai 
sėkmingai aplankė eilę 
lietuviškų kolonijų JAV 
ir kitur.

l.il mindaugo šauliu kuopa ruošia

Naujų 1990 
Matų Sutikimų

• MARIJA ir JONAS A- 
DOMAIČIAI įstojo į Kana
dos Lietuvių Fondų su visa 
šimtine.

Sveikiname. KLF

• Dr. MILDA DANYTĖ 
išvyko į Lemont, IL, daly
vauti su paskaita _VI-jame 
MOKSLO ir KŪRYBOS 
SIMPOZIUME.

• Lietuvis, neseniai atvy- 
k.s į MOntrealį ieško 
namų remonto ir dažymo 
darbo. Skambinti Romual
dui, tel: 489-6638, arba 
į ”NL” Redakcijų.

• Broliai JUOZAS ir VIN
CAS PIEČAIČIAI 2 savai
tes atostogavo Kalifornijoje. 
Ten išnuomotu automobiliu 
atliko apie 2.000 km. ke
lionę, kuria buvo labai 
patenkinti.

• Pranešama, kad nuo 
š.m. LAPKRIČIO mėn.27d. 
bus galima skambinti LIE
TUVON tiesioginiai, išsu
kant nr: 0-11-7-0122 ir 
pridedant norimo asmens 
telefono numerį Vilniuje.

• K.L.K.MOTERŲ D-jos 
Montrealio skyrius mini 
metinę šventę gruodžio 
mėn. 3 d. Po iškilminių 
Mišių, minėjimas ir vaišes 
vyks Seselių Namų patal
pose. Narės ir svečiai ma
loniai kviečiami.

š. m. GRUODŽIO mėn. 31 d., SEKMADIENĮ, 8 vai. yak.

Aušros Vartų parapijos salėje
COMPACT DISCO MUZIKA - J. Šulmistro

Vakarienė • Baras • Loterija

REIKALINGA PAGALBA
Pramoginių šokių grupė, 

14 asmenų iš Lietuvos 
SŪKURYS, vad. Norvaišos, 
vyksta į Torontu - šokių 
varžybas. SŪKURYS at
skrenda į Montrealį gruo
džio mėn.29 d., bet Toron
te gali būti priimti tiktai 
sausio mėn. 3 dienų.

Kreipiasi į Montrealio 
lietuvius, prašydama globos 
4 dienoms. Yra reikalinga 
7-10 šeimų, galinčių priim
ti po 2 ar 1 asmenį ir 
atsivežti iš Mirabel.

Galintieji tai padaryti, 
prašomi skambinti Petrui 
Adamoniui 722-3545.

SŪKURYS yra pagarsė
jęs šokių vienetas, dauge
lyje kraštų dalyvavęs varžy
bose, laimėjęs aukso meda
lius. P. Adamonis

& Bilietus įsigyti ir stalus rezervuoti galite
iki gruodžio 24 d. pas: A. Mylę, tel: 365-0353

J A. Žiūką, tel: 366-5491, J. Šiaučiulį, 
2 768-3674 ir A. Kačinską, tel: 366-7022.

nH Prie įėjimo bilietų nebus!
•»»0B

’IMAS: $25.00 asmeniui, (įskaitant gėrimus) ££

■įjį L.K. MINDAUGO KUOPOS VALDYBA **

tel:

XX

Montrealio Auksinio Amžiaus klubas RŪTA 
š. m. GRUODŽIO mėn. 10 d. SEKMADIENI ruošia

METINĮ BAZARA 
Aušros Vartų parapijos salėje, 

nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. p.p.

Veiks: • 1000 laimikių loterija
• Kalėdinių dovanų kampelis 
e Kava ir pyragai

KNYGOS IŠ LIETUVOS
Norintieji išsigyti. "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.

/.......atkelta iš 7 psi./ 

bar. Primine jis ir kitų 
organizacijų - lietuvius 
šaulius, kurie palaiko tau
tinę viltį.

Suminėjęs šių metų 
ypatingas sukaktis Lietuvos 
istoriniame gyvenime, prele
gentas pabrėžė, kad jeigu 
įr dabar dar dega Tėvynės 
meilės. liepsna, tai toji 
Tėvynė yra tikrai labai 
to verta.

įdomu ir naudinga buvo 
iš maj.L. Baršausko išgirsti, 
kad ir antrasis jo tėvų 
priimtasis kraštas- Kanada 
- yra verta meilės ir dė
mesio, ypatingai, kada 
viskas labai greitai maino
si Europoje.

įdomiomis skaidrėmis 
ant didžiulio ekrano ir 
statistinėmis žiniomis jis

LAUKIAME VISŲ ATSILANKANT!
IK x:

RENGĖJAI 
=XX" "XX-------

PARŪPINAME
Japonų firmų VIDEO 

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

ADAMONIU SEIMĄ, 
Tek: (514) - 256-5355.

supažindino su Kanados 
pagrindine gynimo sistema, 
privalumais ir nedatekliais. 
Palygino su Sovietų Sujun
gęs oro, . ir ypač laivyno 
pajėgų plėtimu ir strategija. 
Išryškino NATO ir VARŠU
VOS PAKTO pozicijas ir 
pabrėžė, kad Kanados vals
tybinė gynyba yra artimai 
susijusi su Vakarų Europos 
saugumu. Jis priminė, kad 
Kanada privalo budėti ir 
nemažinti savo karinio 
pajėgumo. Deja, biudžetas 
šiuo metu gynybos priemo
nių sumodernininmui ir 
padidinimui nėra palankus.

Kanados t kariai garbin
gai pasirodė faktinai visuo
se. taikos palaikymo ir 
ir taikos priežiūros uždavi
niuose, dirbdami Jungtinių 
Tautų ar kitų tarptautinių 
vienetų priežiūroje. Tuo
jie pasitarnavo ne tiktai
savo kraštui, bet ir ki
tiems. Nejučiomis mintyse 
klausytojai galėju palyginti 
Nepriklausomos Lietuvos

Dr. JONAS M ALISKA 
Tel.: 866-8235 

Dr. MICHEL HUYNH 
'lei.: 866-9297 

D.D.S.
D/NTŲ GYDYTOJAI-CHIRURGAI 
1440 St. Catherine St. W. Suite 600 
Montreal, P.O. H3G 1S5

Dr. PHILIP STULGINSKIS

Dental Surgeon,

DANTU GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
8606 Centrale, (Ramp.45 Av.) 

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

Dr. Gahan BĖRARD, D.M.D.
Dantų gydytai a* — chirurgas 
466 A. bod. dos Lovrontidos 
Pont Viau, Lavai, H7G 2V1

(Pris bowl. Concord* 1
Skambinti Td . 662-1177

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

Atiduytt b.sdlen nao 8—10 v.». 
šeštadieniais : nao 8 r. — 8:30 v.v. 
Sekmadieniais: nao 10 r. — 8:30 v.v.

Tol.: 366-9745 ir 365 - 0505

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

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

Tai.:i 931-4024

Notarai

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

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

B pxl.

kariuomenės idealus su 
kanadietiškosios. Ji taip pat 
nenorėjo nieko svetimo, o 
tik išlaikyti, kas sava ir 
tarnauti taikai. Jeigu būtų 
reikalas turėti Lietuvoje 
taikos priežiūros dalinių 
- pasirinktų kanadietiškuo- 
sius.

Atsakydamas į klausi
mus, prelegentas pasirodė 
gerai informuotas ir apie 
Sovietų dalinių išdėstymus 
ir Lietuvoje bei kitose 
Pabaltijo valstybėse.

Rengėjų - L.K.MIN- 
DAUGO Šaulių Kuopos- 
vardu jos pirm. Augustinas 
Mylė nuoširdžiai padėkojo 
už įdomių paskaitų majorui 
Laisvydui Baršauskui, taip

pat ir visų atsilankiusiųjų 
vardu.

Padėkojo AV P-jos kleb- 
J.Aranauskui, SJ už pamal
das, pamokslų, Parapijos 
Chorui ir jo vadovams 
už giedojimų, organizacijų 
atstovams už dalyvavimų 
su vėliavomis pamaldose 
ir minėjime, bei visoms 
tarnyboms. Ypatingų padė
kų išreiškė dalyviams, ku
rie, palaikydami tradicijų, 
atliko savo pareigų atvyk
dami į šį renginį.

Sugiedojus Lietuvos 
Himnų, buvo išneštos vė
liavos ir pasivaišinta kavu
te ir užkandžiais, kuriuos 
paruošė St.ir G. Rimeikiai 
su talka. i.

LASALLE 
AUTOMOBILE INC.

* Automobilių nuėmė
* Neafų Ir vartotų paefrfnkimaa
* Perdavimas

366-7818 aamtawZ^a

AR PASKAITOTE SAVO VAIKAMS IR VAIKAIČIAMS 
LIETUVIŠKŲ PASAKŲ? AR PAGROJATE LIETUVIŠKŲ 
DAINŲ PLOKŠTELIŲ? JEIGU JŲ NETURITE - PASIS
TENKITE UŽSISAKYTI ŠVENTĖMS ' 

J PARDUODAME APARATŪRĄ, TINKAMĄ LIETUVAI: i

V video kameras, video įrašymo aparatus, televizijos,
3 radijo, magnetofonus, bevielius telefonus gausite i
V papigintomis kainomis pas: R/C LEON SERVICE,
Ji 5887 Sherbrooke St. W. Montreal tel.: (514) 488-3363,
?! Toronte tel.: (4 16) 886-7659

Ų Aparatai yra šių firmų: Toshiba, Akai, Aiwa, 
Ji National Panasonic M7, GVC, NEC, Sony, Sanyo.

ii Two kassete radio -$129.- Video nuo $399.-
Video camera : $1'<99.~

tllCTBfCMH COHTVMCTO*!

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAI

IMA. ALLIOH 
LABAI Lt. QU t. MOF2C8 TEL: 366-5484

Pole M.L.3. 
SISTEMA

DIN BALTRUKONIS
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 
, PATARNAVIMAS - PIRKIMAS - PARDAVIMAS 
445 Jeoi Talan W. Suite 305, Montreal, P.O. 
Tel: 273-9181 Hem^ 737-0844

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS St™,
C. I. B.

GAISBAS • AUTOMOBILIAI * ATSAKOMYBĖ • GYVYBŠ
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

1H1 A KOaCMONT BLVD. MONTKBA1.. .... MIX ll.T

MONTREAL EHTERPRISES Regd
DRAUDA VBŲ RŪŠIŲ

6695 — 35—th Ava., Moatroal, P.Q. HIT 3A6

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

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

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

TONY
P H O T O Į MATOAce - weooiHcs 

STUDIO*522D Oooa* lUfv R4- Uita t
TONY LAURINAITIS

Montreal. P. U H3W 1X5 Tol.: 481-6601

PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL

TOL: (514)747-4490

VINCAS PIEČAIHS
1365 LECLAIR. VERDUN. P.O, H4H 2M4 

JONASACOTt REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

AUUMMJAU5 DURYS, LANGAI, STOGELIAI 
APKALIMAI AUUMMJUM.PLHMU,PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: Mb OSKOWICZ
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