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ĮVYKIŲ APŽVALGA
h.n.

BALSAVIMAI SLAVŲ 
RESPUBLIKOSE

Vasario 4 d. Sovietų Są
jungoje vyko 3-jų slavų 
respublikų - Rusijos, Ukra
inos ir Gudijos (Bielorusi- 
jos) - balsavimai.

Po pirmojo rato paaiš
kėjo, kad nepriklausomos 
pro-demokratiškos grupės 
laimi daugumą balsų. Buvo 
išrinkti keletas buvusių 
politinių kalinių ir opozi
cijos grupės, atrodo, kont
roliuos vietos valdymo 
aparatus Maskvoje, Lenin
grade ir kai kuriuose kituo
se miestuose.

"Bent didžiuosiuose mies
tuose bus dabar galimybė 
pagreitinti demokratinius 
pakeitimus" - kalbėjo Va- 
silij Šaknovsky, kandida
tuojantis į Maskvos miesto 
tarybą.

Pirmą kartą trims slavų 
respublikoms buvo duota 
galimybė pasirinkti kandi
datus iš kitų politinių są
jūdžių.

Iš daugelio kandidatų, 
besirungiancių į vieną 
vietą, išsiskyrė populiaru
mu Boris Jeįtsinas, opo
zicijos šulas. Sovietų Par
lamente. I? 1'1-kos Kandi
datų, riverdlovsko atstovų 
Rusijos • respublikoje, jis 
laimėjo daugiau Kaip 80%. 
Jis sakosi, kad kandida
tuosiąs į Rusijos respubli
kos prezidentus.

Sergej Kovalev1 as, buvęs 
politinis kalinys ir artimai 
ilgus metus bendravęs su 
Andrėj Sacharov'u, dirbęs 
dėl žmogaus Teisių, atsto
vauja Maskvai ir yra išrink
tas į Rusijos parlamentą.

Dar vienus įdomus kandi
dates, laimėjęs per šiuos 
rinkimus - Vladislav Star- 
Kov ’ us, vyr. redaktorius 
populiaraus savaitraščio 
"Argumenty i Fakty", Kuri, 
Gorbačiov'as bandė atleisti 
iš pareigų praeitais metais 
už nepageidaujamų apklau
sinėjimų (poli) rezultatų 
atspausdinimą.

Ukrainoje palaikomi ne
priklausomo RUKH judėji
mo, laimėjo du disidentai 
vietas parlamente - Mik- 
ha.il Goryn ir Viačislav 
Čornovil. Jie yra praleidę 
nemaža savo gyvenimo 
metų Kalėjime už politi
nius nusistatymus. Respub
likos Komunistų partijos 
vadas V. Ivaško rinkimuose 
pralaimėjo.

RUKH pirmininkus mano 
kad į UKruinps Aukščiau
siąją Tarybą įeis 20%- 
4ū.% dernoKrutinių judėjimų 
atstovų. Tai jau progre
sas, - pareiškė jis, - nes 
parlamente oūsią keliami

klausimai, kurie dabar 
skelbiami paprastai de
monstracijose.

ir atsto-

PIRMŲJŲ 
RINKIMŲ

mėn. 4 d.
pirmieji

Gudijoje Komunistų 
partija dėjo daug pastangų 
kad sutrukdytų Populiaraus 
Fronto lyderiui
vams dalyvauti rinkimuoe. 
Vis tik laimėjo PF lyderis 
Zenon Pozniak' as ir dar 
keli atstovai. Laimėjo ir 
Gudijos Komunistų partijos 
pirmininkas Jefrem Soko
lov' as.

Šioje respublikoje Komu
nistų Partijos biuroKratai 
provincijose rinkosi sau 
saugesnio. užmiesčio dist 
riktus kur kadidatuoti arba 
nuolankias rinkimų komisi
jas. Taip pat stengėsi 
patiekti kaip galima ma
žiau informacijų apie kan
didatus.
POLITINĖ PADĖTIS 
LIETUVOJE PO 
PAKARTOTINŲ

Š.m. kovo 
buvo pravesti
papildomieji rinkimai į Lie
tuvos Aukščiausiąją Tarybą.

Perskaičiavus dviejose 
rinkiminėse apylinkėse 
balsus, vasario 24 d. rinki
mų 
buvo 
asmenų, i 
Sąjūdžio, 
taisykles, 
kandidatė 
nesurenka 
nuošimčių 
pakartotinuose 
tose rinkiminėse apylinkėse 
balsuojama už du daugiau
sia balsų gavusius kandida
tus. Rinkimus laimi surin
kusi arba surinkęs dau- 
diausia balsų.

Pirmuose pakartotinuose 
rinkimuose kovo 4 d. iš
rinkti 26 atstovai, iš jų 18 
remiami Sąjūdžio. Taigi, 
Taryboje dabar jau yra 
išrinkta 116 atstovų, iš jų 
90 remiami Sąjūdžio. Ka
dangi Taryba jau~ turi 
daugiau kaip du trečdalius 

gali 
nes 

teisėta. Taryba, arba 
radi- 

parlamentas, 
sesijon

galutiniai duomenys 
tokie: išrinkta 90 

iš jų 72 remiami 
Pagal rinkimines 
jeigu 
arba 

reikiamo
plius vieną balsą( 

rinkimuose

nė viena 
kandidatas 

50

j#
Nuotrauka dr. A. Milašausko

išrinktų atstovų, ji 
pradėti savo darbą 
yra 
kaip ją pats Vilniaus 
jas vadina, 
susirinks pirmon 
jau už kelių dienų.

Iš viso į parlamentą bus 
išrinkta 141 atstovas. 
Sekančiuose pakartotinuose 
rinkimuose, kurie įvyks 
kovo 7-8 dienomis, bus iš
rinkti atstovai dar iš 15- 
kos rinkiminių apylinkių. 
Likusiose apylinkėse bus 
netrukus išrinkti paskuti
nieji.

Kaip žinia, Sąjūdis nėra 
atskira politinė partija, jarn 
priklauso įvairių partijų 
nariai, o taip pat ir be-

partiniai. Šiuo 
vos naujojo 
tokia sudėtis: 
mokratai, 3 
lieji, 
kratai, 1 demokratas, 38 
Lietuvos Komunistų parti
jos išrinkti, kurių pusė 
buvo Sąjūdžio remiami, o 
Tarybų Sąjungos komunistų 
partijos išrinkta 4 (tai nuo 
Maskvos neatsiskyrusių ko
munistų grupelės nariai). 
Kiti išrinktieji nepriklauso 
jokioms partijoms.

Tą pačią dieną (kovo 4 
d) vyko rinkimai trijose 
didžiausiose Sovietų Sąjun
gos respubliKose į vietines 
tarybas ir apylinkių komi
tetus: Ukrainoje, ' Baltaru
sijoje ir Rusijos Federali- 
nėje respublikoje. Šių trijų 
respublikų gyventojai suda
ro apie 70% visų Sovietų

metu Lietu- 
parlamento 

9 socialde- 
Lietuvos ža- 

3 krikščionys demo-
1

Sąjungos gyventojų. Dar 
negalutinais duomenimis, 
visose trijose respublikose 
stipriai pirmauja reformas 
remiamieji kandidatai. 
Ukrainoje labai gerai pasi
rodė Ukrainos sąjūdžio 
RUKH kandidatai, reikala
vę Ukrainai daugiau lais
vės, savivaldos ir demo
kratijos.

Gorbačiov'as tų rinkimų 
proga vėl pagrūmojo Pabal
tijo valstybėms, atskirai
paminėdamas Lietuvą. A- 
not jo, bus stengiamasi,
kad jokia respublika neatsi
skirtų nuo Sovietų Sąjun
gos ir, jo manymu, Lietu
va turėsianti gerai apsi
galvoti dėlei savo pasiry
žimo. Labai jau aišku, kad 
Gorbačiov'as labiausiai nuo- 
gastauja dėlei galimo Lie
tuvos pasiskelbimo vėlei

nenori, 
pirmieji

Lietuvai 
įvairių 

sumažinimu

Ukraina. 
Maskvos 

jau 
žaliavų 

ir

nepriklausoma valstybe 
todėl, kad Lietuvą pasekus 
Estijai ir Latvijai, io pa
ties reikalaus pietinės res
publikos ir, ko jis net da- 
leisti 
Todėl
spaudimai

• pasireiškė 
tiekimo 
kitokiais ekonominiais truk
dymais. Nėra abejonės, 
kaa panašių spaudimų ir 
blokadų Lietuva susilauks 
dar daugiau.

Tačiau Lietuva nesnau
džia. štai, Vilniaus radijas 
kovo 5 d. pranešė apie Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos 
prekybos ir pramonės rūmų 
susivienijimą
ciją. įsteigta Danų Lietu
vių draugija, kurios tikslas 
bus palaikyti glaudžius san
tykius ekonominėje, visuo-

į vieną asocia-

meninėje ir kultūrinėje 
plotmėje. Lietuvoje lankė
si Austrijos ekonominė 
delegacija, kuri koordi
nuoja išsilaisvinusių Euro
pos valstybių ekonomines 
pastangas. Pabaltijyje taip 
pat lankėsi Švedijos ekolo
gų delegacija, kuri domė
josi visų trijų respublikų 
taršos kontroliavimo padė
timi, kuri, kaip visi žino, 
yra tiesiog katastrofiška. 
Neseniai CBC Newsworld 
programoje buvo rodomi 
klaikūs vaizdai iš Latvijos 
Ventspilio uostamiesčio, 
kuriame šiuo metu esama 
didžiausio nenormalių kū
dikių gimimų skaičiaus 
visame pasaulyje!

Vilniaus radijas taip pat 
paminėjo apie paruoštą 
sąžinės laisvės įstatymo 
/ nukelta į 2 psl.........../
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Ui Lietuvos iilaisvinimą! Ui ii tikimybę Kanadai! 
Pour lą liberation de la Lituanie! Loyautž au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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PRANEŠA LIETUVOS HELSINKIO GRUPĖ

Dokumentas Nr.81.

Informuojame Tarptautinę Helsinkio Federaciją ir užsie - 
nyje esančius Lietuvos Helsinkio Grupes narius, kad šių 
metę vasario 14 d. 11:30 v.v. Vilniuje, prie Naugarduko 
g. 7 pastato, milicija sulaikė Tautines Jaunimo Sąjungos 
"JAUNOJI LIETUVA" narius: NAURį BATAITį, ARTŪRĄ 
ŠVELNIKĄ ir SŪRELI JŲ VEDRICKĄ iš Vilniaus 44-tosios 
vidurines mokyklos. Jie visi septyniolikamečiai. Milicijo - 
je buvo išlaikyti 30 min. ir mušami.
Vilnius, 1990 m. vasario 19 d.
/ perdavė ELTA/

/........ atkelta iš 1 psl./

PO RINKIMŲ......

projektą ir svarstymus, 
kuriuo būdu paskelbti Lie
tuvos nepriklausomybę. 
Atrodo, dauguma sudaryto
sios komisijos narių siūlo 
skelbti 1918 metais Vasa
rio Šešioliktąją paskelbto
sios Lietuvos respublikos 
atstatymą, nes ji buvo 
nelegaliai likviduota, o ne 
bandyti skelbti naują ne
priklausomos Lietuvos res
publiką. Tokiu būdu būsiąs 
pabrėžtas nepriklausomos 
Lietuvos tęstinumas. Svars
tomas taip pat lietuviško 
lito įvedimo projektas, 
nors tai priklauso nuo 
įvairių ekonominių bei fi
nansinių ryšių su Maskva 
išsprendimo.

(Klausantiems Vilniaus 
radijo užsienių laidų įsi
dėmėtina, kad nuo š.m. 
kovo 5 d. bangų dažniai 
tokie: 11.770, 12.060,
15.180, 17.665 ir 17.690. 
Jie randasi 16, 19, ir 25 
bangų ruožuose. Redakci - 
jai geriausiai girdimas 
11.770 bangos dažnis, 25- 
kių bangu ruože).

MASKVA NAUDOJA 
REPRESIJAS

Prieš Pebaltijo valstybes 
Maskva savavališkai suma
žino arba visai nutraukė 
žaliavų pristatymą. Cent
rinis Maskvos bankas, kaip 
rašoma "Darbininko" š.m. 
8 nr., perėmė Lietuvos 6 
milijonų rublių kontrolę.

Tas pats bankas turi pa
tikrinti ir aprobuoti visus 
Pabaltijo reikalus, kurie 
bus vedami su užsienio 
valiuta.

Maskva taip pat nelei
džia respublikoms nusta
tyti prekių kainų. Už mė
sos ir pieno produktus 
moka žemiau savikainos, o 
savo gaminius parduoda 
labai brangiai.

KREIPIMASIS į IŠEIVIJOS 
LIETUVIUS

Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio konferencija, įvy
kusi Vilniuje vasario 3 d., 
išleido šį kreipimąsi į 
išeivijos lietuvius. Konfe
rencija vadinosi LIETUVOS 
KELIAS.

Lietuvos sūnūs ir dukros!
Atgimstanti Lietuva šau

kiasi Jūsų pagalbos. Bolše
vizmas sustabdė mūsų

Atkūrus Nepriklausomybę 
mūsų laukia ne tik ekono
miniai sunkumai. Mums 
teks pertvarkyti švietimą, 
mediciną, prekybą, pramo
nę, administraciją - visas 
gyvenimo sferas.

Mes stokojame žmonių, 
mokančių dirbti ir gyventi 
normalioje visuomenėje ir, 
matyt, negreit jų turėsime 
pakankamai.

Todėl kreipiamės į Jus, 
pasaulio lietuviai, prašy
dami: atvažiuokite padėti! 
Vien savo buvimu, moder
nesne galvosena, geresne 
darbo kultūra, tvirtesne 
morale galite daug prisidė
ti prie Lietuvos valstybės 
atkūrimo.

Mums reikia profesorių, 
mokytojų, gydytojų, inži
nierių, sugebančių atsakyti 
už savo sprendimų pasek
mes. Reikia įstatymus 
gerbiančių policininkų
profesionalų, ūkininkų, įvai
rių amatininkų ir aukštos 
kvalifikacijos darbininkų.

Atvykite į Lietuvą! 
Kiekvienas sudarysite sa
lelę tos Lietuvos, kurią 
jau antri metai mėginame 
atkurti, ir žinoma,atkursime. 
Tačiau Jūsų padedami, tai 
padarysime kur kas grei
čiau.

Vilnius, 1990 vasario 3 
d. Konferencijos posėdžio, 
pirmininkai: A. Abišalas, 
A. Sakalas, (iš Lietuvos 
Persitvarkymo laikraščio 
ATGIMIMAS, nr. 6).

GYDYTOJŲ SUVAŽIAVI
MAS KAUNE

Š.m. gegužės mėn. 17- 
29 d.d. rengiamame gydyto
jų suvažiavime dalyvaus 
2.500 gydytojų vien iš Lie
tuvos, o taip pat svečiai 
iš Australijos, Europos, 
JAV ir Kanados.

Suvažiavimo metu bus 
skaitoma apie 300 praneši
mų. Atvykę svečiai bus 
apgyvendinti gydytojų šei
mose, o kurie pageidaus- 
bus užsakomi viešbučiai. 
Ta proga taip pat bus 
galima pratęsti viešnagės 
laikų.

Vykstančių į Lietuvę 
gydytojų grupę organizuoja 
Vytautas Našlėnas. Daugiau 
žinių gaunama AUDRA 
TRAVEL bendrovėje, 2100 
Bloor St., W., Toronto, 
Ont.M6S 1M7, tel:(416)
769-2500.

krašto ekonominį, kultūrinį 
politinį vystymąsi, įvykdė 
tautos genocidą.
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KAIP KGB PADEDĄ GORBAČIOVUI
Š.m. kovo mėn. 5 d. TIME žurnale šalia kitų įdomių 

straipsnių (apie Kubą ir Castro, Salvador, Rumuniją) at
spausdintas ir žurnalisto Frank MELVILLE pokalbis su 
Oleg Gordievski. Pastarasis savo laiku yra buvęs Londo
no KGB vieneto viršininku ir - Britanijos vertingiausiu 
dvigubu agentu (double agent). Jis pabėgo į Vakarus 1985 
m., prieš pat jo egzekuciją. Jis yra įsitikinęs, kad KGB 
iškėlė Gorbačiov’ą į viršūnes ir darbuojasi, kad jį ten 
išlaikytų. Štai laisvas to pokalbio -iterviu - vertimas;

Klausimas: Jeigu Glasnost būtų įvykęs anksčiau, ar 
Jūs visvien būtumėt pabėgęs?

Atsakymas: Aš visai sąmoningai ir su tikslu pradėjau 
kooperuoti su britais, norėdamas padėti Britanijai ir 
Vakarams, nemažiau ir JAV-ėms. Tą darbą, kaipo britų 
agentas, tęsiau eilę metų ir buvau pasiruošęs tai daryti 
dar daug metų, nors žinojau, mano situacija darėsi vis 
pavojingesnė. KGB klastingu būdu mane suviliojo ir nuga
beno Maskvon, kur aš buvau tardomas naudojant vaistus. 
Taigi, mano atveju, aš ilgai bendradarbiavau su britais, o 
paskui dramatišku keliu ištrūkau iš Sovietų Sąjungos 1985 
metais.

Ar aš dar tebebūčiau šiais laikais Vakarų agentu? 
Taig, dar ir dabar, tikriausiai būčiau, nes aš dar nesu 
visiškai įtikintas, kad demokratija ir laisvė Sovietų Sąjun
goje paims viršų. Pagrindiniai totalinės santvarkos ele
mentai ten yra išlikę. Tai vienos partijos valstybė, valsty
bei priklausanti ekonomika, viena priimtinė ideologija 
visai visuomenei ir slaptoji policija.

Klausimas: Ar galite papasakoti, kaip ištrukote iš 
Sovietų Sąjungos?

Atsakymas: Ne tikrai, nes galbūt, dar kas nors ban
dys panašias priemones. A? tai planavau kurį laiką, pa
vojaus atveju. Tačiau ir labai atsargiai ruošiantis, buvo 
nepaprastai sunkus ir pavojingas užmojis. Kai jie mane 
parsigabeno atgal į Maskvą, galvojau, kad viskas baigta, 
kad aš mirsiu. Jie mane girdė vaistais, tardė, bet paskui 
paleido, nežinau kodėl, nors KGB visą laiką mane stebėja 
Man vis dėlto pasisekė ištrūkti pagal numatytą planą, 
nežiūrint kai kurių sunkumų ir susitikimų su policija ir 
KGB pakeliui į rubežių - pasisekė pereiti į Vakarus, 
neapsakomam mano palengvėjimui. Jaučiausi, lyg būtų 
įvykęs stebuklas. Perėjau sieną su savo KGB kortele. 
Kažin kodėl KGB neatleido manęs po tardymo, tad aš 
pabėgdamas, dar buvau tarnautojas, nors iš buvusios 
pozicijos mane pašalino. Galvoju, kad jie įtarė mane 
dirbant Vakarams ir tikėjosi surinkti daugiau įrodymų 
prieš mane, prieš vykdant mirties bausmę.

Klausimas: Ar Britų ir JAV žvalgyba yra išvalyta nuo 
sovietų agentų?

Atsakymas: Britų ir amerikiečių tarnybos, aš tikiu, 
buvo išvalytos mano pabėgimo metu! Aš, žinoma, negaliu 
garantuoti, ypač amerikiečių pusę, nes nepažįstu taip 
gerai jų reikalų. Bet kas liečia britus, tai aš esu tikras, 
kad jie liko švarūs. Su taip vadinamais nelegaliaisiais - 
KGB karininkai, naudojantys kitataučių identitetą - yra 
kitaip. Aš žinau, kad jie visi buvo atšaukti dėl mano 
pabėgimo. Bet po 4'Z metų nuo to laiko, jie galėjo juos 
vėl sugrąžinti į postus.

Klausimas: Kas jus paskatino dirbti britams?
Atsakymas: Idealizmas. Aš norėjau dirbti ir savo 

krašto laisvei. Apie tai galvojau ilgą laiką. PriešM.įvyk
dant invaziją į Čekoslovakiją, aš sau pasakiau: "Su tuo'" 
režimu aš nutrauksiu santykius". Po kelių metų pradėjau 
dirbti su britais.

Klausimas: Ar KGB palaiko ir gina Michail Gorba- 
čiov’o politiką?

Atsakymas; Taip. Aš galvoju, jog labai liūdna, kad 
Sovietų vyriausybė turi naudoti didžiulę slaptosios polici
jos orgnizaciją, kad garantuotų reformų programą, šiokį 
tokį laisvėjimą ir šiokį tokį demokratizavimą. 197U ir 
1980 m. perioduose KGB buvo praktiškai vienintelė nepa
sižymėjusi korupcija organizacija Sovietų Sąjungoje, gerai 
disciplinuota pajėga. Kaipo tokia, ji buvo svarbi jo poli
tikai. Tai KGB įžiūrėjo, bent jau nuo 1984 m. Gorba- 
čiov’e vienintelį pajėgų kandidatą, kurį galėjo palaikyti ir 
kurį norėjo matyti nauju lyderiu po visos eilės susenusių 
ir sergančių vadų. KGB jautė reformų reikalą. Matė 
katastrofišką Sovietų Sąjungos padėtį geriau, negu bet 
kas kitas, nes tai geriausiai informuota visoje Sovietų 
Sąjungoje organizacija apie vidaus ir užsienio vyksmus. 
Nuo pat pradžios Gorbačiov'as paprašė KGB pateikti val
džiai informaciją, nepriklausomą, objektyvią nuomonę 
apie ekonominę, socialinę ir politinę situaciją. KGB jam 
ir toliau išlieka svarbiu instrumentu. Tai vienintelė orga
nizacija, kurios jis nepertvūrkė (not restructured).

Klausimas: Tad KGB vis dar vykdo ir savo labiau 
negatyvius veiksmus?

Atsakymas: Taip, KGB dar tebestebi tuos, kurie yra 
režimui politiškai pavojingi, tuos, kurie yra politinėje

Lithuania’s assembly is expected 
to declare independence on Sunday

Tokiu pavadinimu Montrealio "The Gazette" š.m.kovo 
mėn.7 d. atspausdino žinią: "Lietuvos parlamentas pa
skelbė susirinkimą sekmadienįft.y.kovo 11 d.), kuriame 
laukiama, kad bus paskelbtas atsiskyrimas nuo Sovietą 
Sąjungos! Red.pabr.). Kazimiera Prunskienė, Lietuvos 
premjero pavaduotoja ir atstovė į Sov.Sąjungos parlamen
tą, pareiškė,jog naujai išrinktas respublikos nekomunisti

• Lietuvoje komu - 
nistinė vyriausybė 
rinkimų dieną įsa - 
kė iškelti vadina - 
mas valstybines vė
liavas, bet gyventojai 
to įsakymo nevykdė. 
Buvo iškeltos tiktai 
tautinės trispalvės, 
nepriklausomos Lie
tuvos vėliavos.
• Maždaug 4.000 jau- 
buolių Lietuvoje grą
žino ar suplėšė į ka
riuomenę šaukimo 
korteles, atsisakyda
mi atlikti karinę taF- 
nybą ne Pabaltijo 
kraštuose.
DEŠINĖJE- Bukareš
to aikštėje nuimta 
ir paguldyta Lenino 
stovyla. 

opozicijoje, tuos, kurie palaiko taktines ir separatistines 
tendencijas, tuos, kurie yra bendrai nusistatę prieš komi*, 
nistinę^ sistemą. Liūdna, nes KGB yra taip svarbi režimui, 
Gorvačiov^ ui, tad negatyvieji KGB aspektai lieka nepa
keisti ir ši organizacija gali vėl naudoti represijas, jeigu 
būtų tam tinkama padėtis. Taipgi, KGB masyvus vidaus 
šnipinėjimas vykdomas^ nemenkiau. Užsienyje KGB turi 
didžiulį žvalgybos stočių tinklą, kuris yra neproporcingas 
Sovietų Sąjungos reikalams. Faktas kad KGB paliekama 
kokia yra, dirba, verbuoja žmones, renka informacijas, 
yra, as manau, priešinga Glasnost ir Perestroikai bei 
"naujam galvojimui", kas pakeitė' ir pagerino Sovietų 
Sąjungos užsienio politiką. Jeigu tikslas-įtampos atleidi
mas tarp Rytų ir Vakarų, tai ir žvalgyba turi būti suma
žinama, kas nepadaryta su KGB. iš lėto plečiama užsie
nyje, daugiau akcentuojant industrinę žvalgybą. Pvz., 
Washington' e randasi daugiau kaip 100 KGB agentų ir 
bent 100 New York'o mieste, didžiulės jų stotys V. Vokie
tijoje, Prancūzijoje ir Indijoje. KGB vis dar skatina iš- 
aukštinius pasmerkimus, įtarimus ir klaidingus supratimus 
apie Vakarus Sovietų vadovaujančiuose sluoksniuose, kurie 
dar apimti paranojiškos baimės. Tai reiškia, kad KGB 
dar vis sako Sovietų vadovaujančioms ir ginkluotoms 
pajėgoms, kad dabar, kai Sovietų Sąjunga silpnėja, Vaka
rai gali ją užpulti. Nesąmonė!

Klausimas; Koks jūsų svarbiausias atsiekimas kaipo 
Vakarietiško žvalgo?

Atsakymas; Kuomet galėjau pranešti Vakarams, kad 
Brežnev'o vadovaujamieji, dėl gilaus Vakarų nesuprati
mo, savo tamsumo ir prietarų, yra apimti aštrios baimės, 
kad JAV, bevysianti STATEGIC DEFENCE INITIATIVE 
uŽKlups netikėtu braduoliniu užpuolimu. Brežnev* o vy
riausybė samprotavo, kad jeigu JAV pranaši strategijoje, 
tai tikrai užpuls Sovietų Sąjungą. Ši informacija padėjo 
Vakarams suvokti Maskvos paranojos gilumą ir pavojin
gumą.

Klausimas: Ar negalėtų KGb atrodyti, kad dabar Sov. 
Sąjungoje vyksta^ per daug suirutės ir reaguotų taip, kad 
privesti prie režimo nuvertimo ir neramumus kelian
čius asmenis.

Atsakymas: Tai būtų visiškai neįmanoma. KGB nieKa- 
da nebuvo visagalė. Jeigu ir daugelis jos narių yra nelai
mingi dėl suirutės ar kad kokios laisvės yra suteiktos 
Sovietų Sąjungoje, vistik KGB yra tvirtai disciplinuota 
organizacija ir klauso įsakymų; tai nėra avantiūristai.

Klausimas: Kiek rimtas yra Sov. Komunistų parti
jos nutarimas atsisakyti politinio privilegijuotumo?

Atsakymas: Aš labai skeptiškas ir atsargus šiuo klau
simu. Partija nori sudaryti įspūdį, kad ji nėra neginčija
mu autoritetu, bet dar pasiryžusi išlikti visuomenės kont
rolėje, išlikti pagrindine jėga (svarbumu). Partija yra 
įsigalėjusi, giliai įleidusi šaknis į visas vyriausybės įstai
gas. Nėra kito administracinio aparato šalia partijos. 
Kada nors bus galimybė opozicinėms partijoms tapti poli
tinėmis partijomis ir kovoti už kokią nors savo įtaką. 
Bet tai užtruks bent iki sekančio tūkstantmečio (t.y. 
apie 1u metų). Žinoma, mes galvojame, kad tai tiktų 
tiktai pačiai Rusijai.

Klausimas; Ar yra galimybė, kad kariuomenė, susirū
pinusi dėl nesklandumų Sovietų Sąjungoje, įvykstančių 
dėka Gorbačiov'o reformų, bandytų įsikišti ir jį nu
versti?

Atsakymas: Niuansu. Armijos ir Partijos vadovybės 
yra artimai susijusios. Ir dauguma kariškių nenori į tai 
įsivelti. Labai nedaug kas iš jų norėtų apsiimti tvarkyti 
visą tą makalynę, imtis atsakomybės viską apvalyti ^ir 
neturėti garantijos, kad jie tai gali padaryti. Praeityje 
Sovietų politinė situacija buvo aiškiai numatoma. Dabar 
vis mažiau ir mažiau tokia; Yra partijoje svarbių žmonių 
kurie, dėl chaoso krašte, kalba apie partijos skilimą. 
Jeigu taip įvyktų, kariuomenė turės nutarti prie kurių jie 
nori prisidėti, kuriuos remti. Tokiu atveju negalima būtų 
pasakyti, kad kariuomenė neturėtų politinės įtakos, kuri 
frakcija viršytų.

Klausimas: Ar Maskva panaudos jėgą prieš Baltijos 
valstybių atsiskyrimą?

Atsakymas: Ne. Keletas priežasčių: Maskva nesvyruos 
panaudoti jėgą Azarbaidžane ir panašiose vietose. Kauka
zas yra strategiškai labai svarbus, ir Sovietų vyriausybė 
mažiau rūpinasi kaip ten žmonės į tai reaguos? Bet 
baltiečiai yra tokie civilizuoti, taip surišti su Vakarais. 
Visa tai rnilitarinę tendenciją padaro daug sunkesnę. $

Klausimas: Ar manot, kad KGB susidarius naujai at
mosferai tarp Rytų ir Vakarų ir pačioje Sovietų Sąjungo
je, Jums atleido?

Atsakymas: Ne.
Klausimas; Ar kada nors atleis?
Atsakymas: Ne. Niekada. Bet aš norėčiau galvoti, kad 

dabar, kai Gorbačiov’as pareiškė, jog jis nori, kad Sovie
tų Sąjunga prisijungtų prie civilizuotų valstybių šeimos, 
jis nepersekios mano šeimos. / Vertė B.N./ 

nis parlamentas beveik visiškai tikra, kad balsuos už 
atstatymą Nepriklausomos respublikos, kuri egzistavo 
prieš trijų Baltijos valstybių priverstinę aneksiją 1940 
m..Stalino įsakymu. Pirmadienį (kovo 5 d.) prez.M.Gor- 
bačiov'as buvo išsikvietęs 90 min.pokalbiui Lietuvos Ko
munistų Partijos lyderį Algirdą Brazauską galutiniam 
desperatiškam(last ditch attempt) bandymui sulaikyti 
atsiskyrimą, grasinant šiurpiomis ekonominėmis sankcijo
mis, bet lietuviai sako, kad Sovietų Sąjungos lyderis 
atrodė rezignavo dėl tokio Lietuvos nutarimo.”



Valentinas Gustainis

BE KALTĖS
/ Autorius praleido 15 metų Sibire , tremtyje ir 
lageriuose. Spausdiname ištraukę iš nesniai Lietuvoje pa - 
sirodžiusios jo knygos. Red./

PAGALIAU MES TREMTINIŲ GYVENVIETĖJE.
/tęsinys/

Iš sęrašo pamatę, kad Vytautas Duoba yra račius, 
o Zenčiakites brolis Vladas - mechanikas, tarybinio ūkio 
vadovai tuojau šiuodu vyrus paskyrė dirbti pagal specialy- 
bę:Duobę ratų taisyti statybos ceche, Zenčikę- mechani
kos ceche. Jie kas rytą vykdavo iš Kužurlos į centrą 
po 8 kilometrus, vakare tuo pačiu keliu grįždavo.

Jau atėjo paskutinis terminas palaidoti Purvinie- 
nės sūnelį, be to, numirė dar pora silpnesnių vaikų.Todėl 
paprašėme Duobą dirbtuvėje parūpinti jiems karstelius. 
Karstelius Duoba padarė, bet iškilo kitas klausimas: kur 
laidoti? Kreipiausi tuo reikalu į Ivanovą. Ilgai negal
vodamas, Ivanovas paėmė kastuvą ir pakvietė eiti 
Kartu. Paėjęs Kelias dešimtis metrų, jis sustojo ir 
bandė smeigti. Tačiau Kastuvas nei čia, nei Kitose vie
tose visai nelindo - ne žemė - o Kieta uola. Staiga 
Ivanovas brūKŠtelėjo nykščiu sau per Kaktą ir sušvitęs 
tarė:

- Aha, dabar žinau: prie balos palei kelią mačiau 
minKŠtą vietą, tenai ir kasime.

Jis mane nusivedė į vakarus nuo Kužurlos kalnelio, į 
žemą pievą anapus kelio. Čia žemė tiKrai buvo minkšta, 
be akmenų.

- Štai, čia ir kąskite! - paliepė jis nudžiugęs, kad 
taip paprastai pavyKo išspręsti Kapinių problemą.

Vietiniai gyventojai savo numirėlius laidodavo kalnuo
se Kur pakliuvo, jokių specialių kapinių nesirinkdami. Taip 
mes ir įkūrėme atskiras tremtinių Kapines visai arti savo 
gyvenvietės. Per porą mėnesių palaidojome kelioliKa 
vaikų. Duoba vis padirbdavo karstelius ir medinius kryže
lius, V. Tamulaitis užrašydavo tuose Kryželiuose mirusio 
vardą ir pavardę, mirimo datą. Laidodavome vėlai vakare 
kai mūsiškiai pareidavo iš darbų. Aš, kaip "prokomendan- 
tas", buvau mažiau užimtas, todėl ėmiausi savanorio 
duobkasio darbo: Vakare susirinkdavome visi, kas tik 
galėjom paeiti ir, nešdami priekyje medinį kryžių, lydė- 
davome į paskutinę Kelionę. Prie Kapo sugiedodavome 
"Angelas Dievo" ir nuliūdę grįždavome į savo palapinių 
"taborą".

Keletas mažų vaikų vis dar sunkiai sirgo nežinia 
kokia liga. Spėliojome, jog tai Azijos įtaKa, apskritai 
pasiKeitusio klimato poveikis, iš pradžių niekas mums 
jokios medicinos pagalbos neteiKė. Paskui ėmė atvažiuo- 
dinėti tarybinio ūkio medicinos seselė Špak. Bet sergan
čių vaiKų pagydyti negalėjo, nes pati nežinojo, kokia čia 
liga, be to, neturėjo ir vaistų. Patyrusi, kad mes ją ger
biame ir jos pagalbos laukiame, stengėsi lankytis daž
niau. Tačiau kartą vienai mūsų moteriškei ji prasitarė:

- Norėčiau jus dažniau lankyti ir kuo galėdama dide
lėje bėdoje padėti... Bet tas mūsų direktorius Komarovas 
tai tikras žvėris. Jis man net įgrasino pas jus dažnai 
nevažinėti, liepė jokios medicinos pagalbos neteikti, nes, 
girdi, jis norįs, Kad jūs greičiau visi išstiptumėte, del to 
ir apgyvendinęs drauge su starais.

iš to slapto pranešimo susiorientavome, kodėl mes čia 
apgyvendinti ir kodėl nieKas nesijaudina, kad mūsų vaiKai 
taip masiškai miršta. Ėmiau galvoti, ką čia padarius, kad 
į toKią tragiŠKą mūsų padėtį atkreiptų dėmesį auKŠtes- 
nės instancijos. Nutariau pasitarti su komendantu Balt- 
pilviu, kuris kas rytas pas mus atjodavo ieškodamas, ką 
dar galėtų išvaryti prie šieno ar grendymų valymo. Su 
manim jis kalbėdavo draugiškai, mielai atsakinėdavo į 
klausimus. Jis pats piktinosi žiauriu direktoriaus Komaro- 
vo nusiteikimu mūsų atžvilgiu.

Taigi, vieną dieną nusiskundžiau, kad mes čia jau 
palaidojome dešimt savo vaikų ir yra dar sergančių.
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on your tax.

In addition to our regular enquiries service provided throughout 
the day. Revenue Canada Taxation operates two extended tele
phone services: EVENING TELEPHONE INFORMATION 
SERVICE AND A NEW AUTOMATED TELEPHONE INFORMA
TION SERVICE, the T.I.P.S. It's free information service, if 
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Button Phone and Touch-Tone (tm) service.
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Information disponible dans les deux langues officielles.

■ ■ Revenue Canada Revenu Canada
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An additional service we provide is T.I.P.S. (Tax Information Phone 
Service). Please refer to your income tax guide for more details. 

Paklausiau, ar jis negalėtų patarpininkauti mums pasiųsti 
telegramą "na Vysočaišeje Imia", atseit, pačiam Stalinui." 
Mano idėjai Čiulikovas pritarė, tačiau sakė turįs pasitar
ti su NKVD. Kitą dieną jis man labai linksmas pranešė 
kalbėjęs su NKVD viršininku, kuris tokiai telegramai 
labai pritaręs ir net pats pasisiūlęs ją Stalinui nukreipti. 
AŠ puikiai žinojau, kad tai tik žaidimas, Kad NKVD tele
gramos niekur nesiųs. Bet visgi nutariau tą žaidimą ban
dyti, kad bent kokiu būdu mūsų tiesioginis "car ir bog" 
apie mūsų tragišką būklę sužinotų. Ilgai nelaukdamas 
surašiau telegramos teKstą - dėl blogų gyvenimo sąlygų 
ir medicinos pagalbos stokos mūsų stovyKloje per keletą 
savaičių išmirė 25% vaikų, todėl prašome skubios pagal
bos. Telegramą pasirašiau viso tremtinių kolektyvo vardu 
užrašiau adresą: "Moskva, Kreml, J.V. Stalinu."

Komendantas telegramos tekstą paėmė ir kitą dieną 
mane nuramino viską sutvarkęs, o gautas atsakymas 
mums esą bus praneštas. Vėliau, po trejų metų, atsidūręs 
Barnaulo NKVD vidaus kalėjime, turėjau išklausyti tardy
tojo postringavimų, Kad aš, iš prigimties nusiKaltėlis, ir 
tremtyje neiŠKentęs be nusiKalstamų veiKsmų - Josifui 
Visarionovičiui rašęs kolektyvinę telegramą dėl 25 procen
tų vaikų mirties. Juk Kolektyviniai skundai yra nusikalti
mas!... Taigi, anuomet mano rašytos telegramos tekstas 
buvo pridėtas kaip kaltinamoji medžiaga mano byloje.

Tačiau nežinia, Kas NKVD paveiKė, Kad vieną gražią 
dieną pas mus į stovyklą atjojo komendanto padėjėjas 
Ivanovas, liepė pasikinkyti arklį ir tuojau nuvežti bent 
tris sunkius ligonius drauge su motinomis į rajoninę Ust 
Kano ligoninę. Jis išrašė man leidimą vykti į rajono 
centrą. Tas Ivanovo leidimas buvo be jokio antspaudo, 
pieštuku popieriaus skiautelėje parašytas. Stebėjausi tokia 
leidimo forma, bet nei tą, nei kitus kartus niekas jokio 
leidimo iš manęs nepareikalavo.

Taigi, nuvežiau į rajono ligoninę dvi motinas su ser
gančiais vaiKais - Damijonaitienę ir Tamulaitienę. Vėliau 
teko vežti ir Šalčiuvienę su labai silpnu mažyliu, kuris 
dabar Lietuvoje jau pats yra gydytojas ir kitiems teikia 
medicinos pagalbą, išgijo ir Damijonaičių sūnelis, ir tas 
dabar dirba Lietuvoje, išgijo Tamulaičių Jūratė, bet jų 
Danguolytės nė rajono ligoninė negalėjo išgelbėti.

Ligoninės vedėjas chirurgas Melničenka buvo jaunas, 
žvalus vyras, labai mandagus ir paslaugus. Priėmęs 
ir paguldęs ligonius, jis mane pasikvietė į savo Kabinetą 
pasiKalbėti. Jis labai domėjosi mūsų, tremtinių, reikalais. 
Tuojau pajutau, kad tai labai humaniškas ir šviesus žmo
gus. Jis prasitarė, kad ir jo tėvą lageriuose supūdę, ir aš 
supratau, kad Stalino tvarka jis nesižavi.

Taip atvirai su manim kalbėtis-jis nebijojo tik akis į 
akį. Vos į Kabinetą įėjo seselė, jis bematant pakeitė 
temą, pasakė, kaip gydyti ligonius. Nuo to pirmo susitiki
mo su juo pasijutome vienminčiai ir geri draugai. Apie 
IVlelničenką dar turėsiu progų pakalbėti, nes jo paslaugo
mis naudojosi daugelis mūsų tremtinių.

Rugpjūčio mėnuo Altajaus kalnuose buvo sausas, gied
ras ir gana šiltas, nors naktimis pasitaikydavo, kad van
duo kibiruose užšaldavo. Mes palapinėse miegodavome 
nenusirengę ir nenusiavę, kai kurių tik galvos tenai^ tilp
davo. Maži vaikai išsitekdavo viduje. Jie galėdavo čia ir 
avalynę bei viršutinius drabužėlius nakčiai pasidėti. Tą 
mėnesį tik porą kartų naktį lijo su perkūnija.

Mūsų šeimininkai, matyt, .suprato, kad užėjus šalčiams 
žmonės tokiose palapinėse neišgyvens. Juolab, kad šąla 
žiemą čia 40°, o pasitaiko ir 5 U’ ir daugiau. Vieną dieną 
atjojęs Baltpilvis mus paguodė, kad yra paskirta darbi
ninkų ir medžiagų būstams statyti. Be to, iš centrinės gy
venvietės tuojau būsią pervežti du penkiasieniai namai, 
kuriuos galėsime patys įsirengti. Kitą dieną tarybinio
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ūkio darbininkai keletu vežimų atgabeno seną išardytą 
apvalių rąstų lūšną, o paskui ir kitą panašią ir priedo 
vežimą samanų. Atvyko ir statybų meistras Gordejevas, 
ramus, teisingas žmogus. Čia paskyrė dirbti ir račių 
Duobą, paliepė ir man, ir vienai kitai darbingesnei mote
riai prie darbų prisidėti. Visi stengėmės dirbti kaip galė
dami. Tačiau statyba vyko labai pamažu, trūko darbinin
kų, dar labiau - visokių medžiagų, nes tos senos lūšnos 
buvo jau gerokai apipuvusios, o naujų rąstų atvežė vos 
keliolika-.

aš buvau paskirtas tabelininku - užrašinėjau visiems, 
kas tik dirbo, po 8 darbo valandas. AŠ ne tik užrašinėjau 
darbo valanadas, bet ir stengiausi padėti Gordejevai ir 
Duobai lipdyti tas lūšnas. Keletas moterų padėjo sienas 
samanoti, dirbo kitus Gordojevo nurodomus darbus. Jis 
buvo tarsi mūsų brigadininkas ar statybos darbų vadovas, 
nors pats sakėsi jokios statybininko specialybės neturįs. 
Aš jam padėdavau sąsparas užpjauti, vieną kitą rastą 
patašyti. Kadangi pjūklais pjauti buvau vaikystėje išmo
kęs iš tėvo, tai ir čia su skerspjūve dirbti man sekėsi. 
Tačiau kirviu rąstus tašyti nelabai išeidavo. Tuo Gordeje
vas labai stebėjosi, net ir Komendantui apie tai pasakė.

įdomi to Gordejevo biografija. Buvęs gana turtingas 
Sibiro žemdirbys, jis po Spalio revoliucijos fronte įstojo 
į bolševikų partiją, buvo net kuopelės sekretoriumi, uoliai 
dalyvavo revoliucijos karuose, kovojo prieš cerkvę, pats 
sakėsi vienoje cerkvėje per pamaldas popą nugalabijęs. 
Bet vėliau buvo įskųstas, kad kilęs iš buožių, pašalintas 
iš partijos ir su šeima ištremtas į Narymo kraštą.

Matydamas, kad iš toKios mūsų statybos nieko gero 
nebus ir žiemą mes čia visi greičiausiai sušalsime, aš 
guosdavausi Gordejevui, norėdamas sužinoti jo nuomonę 
apie mūsų išlikimo galimybę. Gordejevas mane ramindavo:

- Jums nėra ko nusiminti: duonos kasdien gaunate, 
žieminius būstus jums statome, o jūs dirbsite, pinigų 
turėsite, nusipirksite karvių ir gyvensite dar geriau už 
vietinius. Aš, pavyzdžiui, daug sunkesnėmis sąlygomis 
gyvenau, ir tai dar gyvas. Žiemą reiKėjo Kęsti taigoje, 
kurioje dar žmogaus kojos nebūta. Čekistai kirviais kelio
se vietose Įkirto į pušis ženklus — atseit, nužymėjo 
plotą, iš kurio niekur mums nevalia išeiti. Paliepė čia 
įsikurti. O aplinkui taiga, po kojomis vien gilus sniegas, 
arti joKjos gyvenvietės. Didžioji mūsų dauguma labai 
greitai išmirė nuo bado ir šalčio. Numirė mano žmona ir 
duktė. Šiaip taip išlikau gyvas tik aš su sūnumi...

- O kur dabar jūsų sūnus? - paklausiau.
-Dabar jis Kažkur fronte, kariauja... Seniai negaunu 

laiško, gal jau ir gyvo nėra... - atsiduso meistras.
Toks Gordejevo paskojimas man sukėlė šiurpą, iš tikrų

jų, kol mes čia gyvename dar ne sniege, netoliese tikros 
gyvenvietės, aplinkui didelės kaimenės gyvulių, vešlios 
avižos ir miežiai. į darbą varomi tik sveiKi ir darbingi, 
kasdien visi gauname duonos: po 8UU gramų darbininkai 
ir po 4U0 gramų išlaikytiniai. Tiesa, didelį nerimą kelia 
nepaprastas mūsų vaikų mirtingumas. Bet ir dėl to tas 
buvęs tremtinys mane ramina: Kai jie prie Sibiro klimato 
priprasiu, tai nemirsią. Suaugusiems žmonėms Sibiro 
Klimatas esąs net sveiKesnis negu Europoje.

Apsibuvę ir jau apsipratę tuose gražiuose kalnuose, 
mes pasijutome Kitokie žmonės. Atrodė, nieKam neberūpi 
Kas praeityje Kuo buvęs, Kokius turtus valdęs ir ką Lietu
voje palikęs, kokių gyvenimo tikslų siekęs. Visi dabar 
gyvenome tiK vienu rūpesčiu: ar išliksime gyvi, ar nenu- 
mirsime badu, ar žiemą nesušalsime. Niekas iš mūsiškių 
neturėjome nei veltinių, nei žieminių kepurių, nei kitokių’ 
šiltų drabužių. Taigi, ar išliksime gyvi bent iki pavasario.

(Bus daugiau)
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BALTŲ ELEGIJOS
Ivar Ivask - Česlovui Milošiui

DIDŽIOJI ELEGIJA JOHN DONNE’UI
Joseph Brodsky

IŠ GRAFFITI 
liūne sutema
Tėvo nukaltu raktu 
užrakinau duris, 
kad niekas neįeitų - 
migla aptraukiau akis, 
kad nematyčiau liūdnų veidų, 
neskaityčiau liūdnų eilėraščių - 
perkūnu užtrenkiau ausis, 
kad negirdėčiau skundų ir šauksmų - 
žaisliniu vaikystės skydu prisidengiau, 
kad iš baimės nesustotų plakus širdis - 
Ir ramu - 
Ir taip gyvenu-
Visi, be kurių gyvent negalėjau, 
dabar sėdi prie mėnulio kraterių, 
saujomis semia mėnulžvyrį 
ir žarsto jį naktimis, 
laukdami manęs - 
matau migla aptrauktom akim, 
girdžiu perkūnu užtrenktom ausim, 
jaučiu skydu pridengta širdim, 
kaip byra mėnulžvyris - 
Ar man ramu?
Nežinau.
Ar gyvenu?
Nežinau
Nesek manęs, nes nežinau kur einu, 
nežinau kur sustojau, 
kryžkelė be vardų - 
Vardan Dievo Tėvo 
Ir Sūnaus
Ir Šventosios Dvasios 
Tebūnie -
Nekartoki manęs, tai ne aš kalbu - 
esu tabula rasa, kurioje 
Vienintelis rašo mano vardu - 
aš tik pasirašau ir priimu, 
laukdama kad mane ištrins -
Gyvenu graffityje - 
dar neištrinki, neužlieki mano namų 
savo baltu potvyniu - 
dar leisk man pabūti -

Javus ir kitus žemės vaisius jie (aisčiai) 
kantriai 
žmonės, 
rankioja

augina... ir yra vieninteliai 
kurie seklumose ir pačiuose krantuose 
gintarą. Tacitas

PIRMOJI ELEGIJA
Baltų perkūno žirgai, Sibiro vėjų gūsiai, 
užgulęs debesimi visų niūrus įtarumas. 
Užteršimas, apkrėtimas, radiacija.
Mums sakoma - dar saugaus lygio. Lyžteli 
beržo tošį karvės - joms nepasakysi - 
ir vešlią Joninių žolę apeina lanku. 
Padegimai, sprogimai, naikinimas.
Nenumatė to liaudies dainos, neperspėjo 
mūsų tautosaka! Kaimo lopšinės, 
šventraščiai išplėštais lapais sklando pavėjui. 
Vandenų laumės darsyk palaimina ir paskęsta 
miestiškų prietarų purvinam liūne.
Taip daug išmokta, o koks nemokšiškumas! 
Tiek turto prisigyventa, o koksai skurdumas! 
Po šitokių vilčių - koksai nusivylimas! 
Tad, ratelis išsisuka ir kometa pavirsta, 
verpstas pagimdo raketą - nublokšt 
visą šį blogmetį juodon kiaurymėn - 
kur nei laiko, nei garso, anapus taikos, 
anapus minties - 
išskyrus, žinoma, vien avietę, 
gal nenubrauktą, užsibuvusią bruknę - 
tą vieną, tą paskutinę, vieną per amžių amžius.

į
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Bet štai! Kažkas visatos pakrašty 
dar šnabžda, bijo sapnui atitekti. 
Kažkas dar paliktas žiemos šerdy. 
Ir verkia jis. Kažkas dar gyvas naktį. 
Lyg adata, plonytė ir akla, 
plonytis balsas atskamba iš aukšto. 
O siūlo nėr... Visur šalta migla... 
Jis kantriai dursto prieaušrį ir aušrą. 
"O, kas ten rauda? Angele, tai tu? 
Ar lauki mano meilės? Ar ištarsi 
bent žodį? Ar tiki, kad aš grįžtu? 
Ar tu šauki tamsybėje?" - Nė garso. 
"Jūs, cherubinai? Ilgesio gaida 
gailingai plaukia virš beribio gruodžio. 
Nejaugi nepareisit niekada 
į mano katedrą? Tai jūs?" - Nė žodžio. 
"Tu, Povilai? Pražilusi galva

METMENYS. Kūryba ir analizė. Nr.57, 1989. Redaguoja 
Vytautas Kavolis. Dailės priežiūra - Vytautas O.Virkau. 
Technikinė redaktorė - Henrieta Vepštienė. Šio numerio 
technikiniai bendradarbiai: Marija Paškevičienė, Lina 
Žilionytė. Administracija- Aleksas Vaškelis. 192 psl.Kai- 
na pavienio numerio - $8. Prenumerata metams(du nu
meriai) - $15. Lietuvon - $20. ( Čekiai prašomi siųsti 
JAV valiuta). Leidžia AM&M Publications nuo 1959 m., 
du kart per metus.

Turinyje: Poezija: Liūne Sutema "Iš Graffiti", Joseph 
Brodsky "Didžioji Elegija John Donne’ui", Ivar Ivask 
"Baltų Elegijos". Vienaveiksmė pjesė: Kostas Ostrauskas 
"Anna ir Emma". Fragmentas scenai: Algirdas Landsber
gis "Idioto pasaka". Apybraižos: Rimvydas Šilbajoris "Liū- 
nės Sutemos žemėje"; Vytautas Kavolis "Tarp galingos 
burtininkės ir prijaukinto paukščio"; Alina Staknienė 
"Giminingos naratyvinės strategijos R.Kašausko ir A.

DEŠIMTOJI ELEGIJA
Švelniai užskleisk tuo tekančius peizažus, 
kad nuo spalvų nenubyrėtų žiedadulkės; 
palik erdves jiems kvėpuoti ir plaukti 
pro šimtmečius, kad rastų paguodos tasai, 
kurs palinks įskaityti jų kontūrus 
ir akimis paseks tris upes - 
Dauguvą, Nemuną, Emajogi, - 
tris motiniškas sroves, kai kiekviena 
veda per savo kraštą, tarsi gyvybės linija, 
įrėžta į kiekvienos motinos delną. 
Bus dienų, kai išsiskleis dangus, 
kaip ramunių pieva, ir tikrai bus dienų, 
Kai jis žemen trenks lediniu kumščiu. 
Vargu ar pasikeis salų apybraižos.
Gintaro ruožui teks patrumpėti. 
Bet prie Baltijos priremtieji 
baltai bus ten tikrai, o jų menas 
spiralėmis kils ir kils amžinybėn, 
vėl parvesdamas juos namo prie Baltijos.

_________________________ 1986 m. Vertė Jurgis Šlekaitis
Baranausko romanuose; M.G.Slavėnienė "Endre Bojtar, 
Postmodernizmas ir vidurio bei rytų Europos literatūros". 
Polilogas: "Perspektyvų skirtumai"- pasisakant Kęstučiui 
Nastopkai,Dariui Kuoliui,Sauliui Žukui,Rimvydui Šilbajo- 
riui, Kostui Ostrauskui,Violetai Kelertienei. "Filosofija 
ir sociologija" : Vytautas Doniela, Kęstutis Skrupskelis . 
-"Kultūriniai Rūpesčiai": "Kristijonas Donelaitis laiko tėk
mėje" - Bronius Vaškelis. Recenzija: "Katiliškio Šventi
mas" - Kęstutis Keblys; "Žmogaus Sampratos Filosofi
niai Aspektai" - Algis Mickūnas.

Leidinys papuoštas dailės darbų nuotraukomis: Rober
to Bakučio keramika; Žibuntas Mikšys, Vytas Sakalas, 
Andrius Stankus, Vytautas O.Virkau.

įdomus, moderniškas, aktualus leidinys. b.
tamsumoje po kupolu palinko. 
Tai tavo atžari rūsti kalba? 
Ar tu ren raudi?" - Vien tyla aplinkui. 
"Gal tas, Kuris apglėbia mus visus, 
palietęs drėgną skruostą, užsimerkia? 
Tu, Viešpatie? Turbūt aš neteisus, 
bet taip aukštai tas didis balsas verkia". 
Nėr atsako. - "Gabrieliau, gal jau puti 
trimitą, o kažkas griausmingai loja?
Nespėjau atsibusti, bet nakty 
regiu, kaip žirgus raiteliai balnoja. 
Visi dar miega. Dar žiema nyki. 
Bet garma is dangaus gauja skalikų, 
Ar tu puti trimitą ir verki 
juodoj tamsoj, kur nieko nebeliko?"

Vertė Tomas Venclova

STUDENTO LAIŠKAS IŠ 
LIETUVOS

Mano Vardas Ramūnas. 
AŠ jums rašau iš Lietuvos. 
Man 17 metų. Labai norė
čiau jūsų paprašyti, kad 
mano adresą perduotumėte 
kokiai mergaitei, ar berniu
kui, kad būtų iš lietuviš
kos šeimos. Aš būsiu jums 
labai dėkingas. Rašau lie
tuviškai, galiu rašyti ir ru
siškai, bet geriau būtų 
rašyti lietuviškai.

Mano adresas: Štarui 
Ramūnui, 234180, 
Anykščių raj. Kovarskas- 
Šeriai, Lithuanian SSR.
Kiti mokiniai iš Panevėžio 
davę savo adresus ir norė
tų susirašinėti su lietuviais 
gyvenančiais Kanadoje ar 
Amerikoje:
Lithuanian SSR., 
Panevėžys, 235335. 
Upytė, Šermukšnių 26. 
Domokytė Asta, rašyti 
lietuviškai, prancūz. 14 m.
Lithuanian SSR., 
Panevėžys, 235210, 
Kniaudiškių 10-14; 
Gritėnas Adolfas, rašyti 
lietuviškai, 14 m.
Lithuanian SSR, 

Panevėžys, 235300, 
Sodų 50-31, 
Gediminas Misevičius,,

rašyti lietuviškai, 14 m.

Lithuanian SSR, 
Panevėžys, 2353 44 
Gustoniai, Rita Nagelytė, 
rašyti lietuviškai, 14 m.
Lithuanian SSR, 
Panevėžys, 2353, 
Ukmergės 2-2, 
Židonytė Sigita, rašyti 
lietuviškai, angliškai, vo
kiškai, 14 m.
Lithuanian SSR,
Panevėžys 235344, 
Lidžiūtė Sigita, rašyti lie
tuviškai, 14 m.
Lithuanian SSR, 
Panevėžys, 235300, 
Ramanauskas Andrius, 
rašyti lietuviškai, 14 m.
Lithuanian SSR,
Panevėžys, 235300
Anykščių 6-17, 
Vaidotas Tinteris, rašyti 
lietuviškai, 14 m.
Lithuanian SSR, 
Panevėžys, 235300 
Prekybos 7-4, 
Bulaitė Živilė, rašyti lie
tuviškai arba vokiškai, 14
Lithuanian SSR,
Panevėžys, 235300
Žemaičių 3-7, 
Kristina Rankelytė, rašyti 
lietuviškai ir angliškai, 14m

Lithuanian SSR 
Panevėžys, 235300, 
Ukmergės 47 a-4, 
Irma Zablockytė, rašyti 
lietuviškai ar angliškai.
Lithuanian SSR 
Panevėžys, 235300, 
Dembava, Melioratorių 8- 
4; Vilma Vepštaitė, rašyti 
lietuviškai ar prancūziškai.
Lithuanian SSR., 
Panevėžys, 235300, 
Respublikos 46-62. 
Diana Januškevičiūtė, ra
šyti angliškai, liet. 14 m.
Lithuanian SSR., 
Panevėžys, 235337 
Dembava, Veteranų 15-9, 
Ysajevaitė Jolanta, rašyti 
lietuviškai, pranc. 14' m.
Lithuanian SSR., 
Panevėžys, 235300 
Vytauto 26, 
Rimvydas Karoblis, rašyti 
liet, angliškai, 14 m.
Lithuanian SSR., 
Panevėžys, 235300. 
Ukmergės 47A - 5 
Deveikytė Diana, rašyti 
liet, vokiškai, 14 m.
Lithuanian SSR., 
Panevėžys, 235303, 
Medelynas, Liepų 1-18 
Auksė Kvietkauskaitė, rašy
ti vokiškai, lietuviškai, 14.
Lituanian SSR., 
Panevėžys, 235300. 
Basanavičiaus 3-63, 
Janaudytė Sandra, rašyti 
lietuviškai, 14 m.
Lithuanina SSR., 
Panevėžys, 235300. 
Angariecio 42-10, 
Kornelija Mauliūtė, rašyti 
angliškai,' lietuviškai, 14 m.
Lithuanian SSR., 
Panevėžys, 235300. 
Žilvyčio 18, 
Raminta Markevičiūtė, 
rašyti liet. Vokiškai, 14 m

Students have what it takes 
to get your projects off the ground

This summer hire energy and enthusiasm. 
Hire a student. Under ‘Challenge ’90’, the 
Government of Canada has funding assistance 
available to help private businesses, 
municipalities and non-profit organizations hire a 
high school, college or university student.

We want to help you create additional jobs 
this summer — jobs that would otherwise not be

possible without our support.
Invest in Canada's future workforce by 

providing a student with practical on-the-job work 
experience.

Become a Challenge '90 employer — it's 
good for students and it's good for business.

Apply now through your local Canada 
Employment Centre.

Applications must be postmarked no later than March 16th.

4 psi.
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IS PADANGĖS MIELOS
( lt SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR I <EIV ĮJOJĘ J

REŽ1SORIUS JONAS 
JURAŠAS VĖL LIETUVOJE

S.m. sausio mėn. 25 
d. lėktuvu j VilniŲ atskrido 
vienas žymiausių lietuvių 
režisorių Jonas JuraSas 
su žmona Aušra. Jis Kauno 
Dramos Teatre statys Auš
ros Sluckaitės-Jurašienės 
pjesę "Smėlio Klavyrai".

J. Jurašas buvo išvykęs 
su šeima iš Lietuvos 1976 
m. dėl nepalankių kūrybinių 
sęlygų. Po ''Barboros Radvi
laitės" spektaklio jis buvo 
apkaltintas nacionalizmu, 
atleistas iš darbo be teisės 
bet kur dirbti teatre kūry
binį darbų»( "Barbora Rad
vilaitė" ir taip jau buvo 
cenzūros apkarpyta, tačiau 
nepaprastai šiltai sutikta 
žiūrovų. Red.).

Režisorius J. Jurašas 
pasirinko Kaunu, kur jiems 
bus sudarytos kuo geriau
sios kūrybinio darbo sųly- 
gos. Premjera tikimasi 
išvys rampos šviesų ba
landžio mėnesio pradžioje.

PATIKRINO IGNALINOS 
JĖGAINĖS SAUGUMĄ

Porų mėnesių buvo 
tikrinama Ignalinos atomi
nės elektrinės įrengimai. 
Tarptautinės Atomines 
Energijos Agentūros komi
sija, atlikusį tų darbų, 
buvo sudaryta iš žinomų 
specialistų: anglo, suomio, 
švedo, amerikiečio, jugosla
vo ir ispano. Iš Anglijos 
buvo atvykęs vienos atomi
nės elektrinės direktorius 
George Jenkins. Prie komi
sijos stebėtojo teisėmis 
dalyvavo lietuvis, technikos 
mokslų daktaras Leonas 
Ašmantas.

įvykusių Ignalinos indci- 
dentų komentarai, išvados 
ir pasiūlymai bus patiekti 
konfidencialiu komisijos 
dokumentu.

Š.m. sausio mėn. 12 
d. dėl kabelio defekto vėl 
buvo sustabdytas Ignalinos 
atominės elektrinės I-ojo 
bloko reaktorius.

LIETUVOS PINIGŲ 
PARODA

ESTIJOJE? Tallinn'o 
mieste pasibaigė Lietuvos 
pinigų paroda "Pinigai 
Lietuvoje 1915-1941 m.",
sudaryta iš Respublikos 
muziejų rinkinių. Prieš 
tai ši paroda aplankė Kau
nu ir Palangę, o dabar 
bus tęsiama Rygoje, Istori
jos Muziejuje, ten vykstan
čioje kovo mėnesį minimo 
laikotarpio jungtinėje Pa
baltijo valstybių numizma
tikos parodoje.

Šalia visų kitų rūpesčiu, 
bandoma iškelti tokio mu

ziejaus reikšmę ir būtinu
mų, nes turimose saugyklo
se eksponatai yra labai 
įdomūs, liudijan tys inensyvą 
ne tik prekybinį gyvenimų, 
bet kartu ir ryšius su kito
mis valstybėmis, istorinius 
įvykius ir kt. Kolekcijoje 
turima apie 90.000 vienetų. 
Kaip žinoma, Vilniuje yra 
veikusi apie 300 metų Lie
tuvos Didžiosios Kunigaikš
tijos monetų kalykla.

VAGIA IR 
LEIDINIUS...

"Respublikos" 18 
nr. D.Mickūnienė rašo:

"Esu užsienyje leidžia
mų žurnalų "National Geo
graphy", " Laiškai Lietu - 
viams", "Aidai" prenumera- 
torė. Jie man buvo užsa
kyti visiems 1989 metams. 
Deja, nuo praėjusių metų 
liepos mėnesio iki metų 
pabaigos nebegavau nė 
vieno "National Geography" 
numerio (t.y., dingo šeši), 
mane pasiekė tik gražus 
redakcijos kalėdinis sveiki
nimas ir pranešimas, kad 
ir 1990-taisiais metais 
būsiu jų žurnalo skaitytoja. 
Dingo penki "Laiškų Lietu
viams" numeriai ir paskuti
nio ketvirčio "Aidai".

Dėl to kreipiausi į Plun
gės centrinį paštų, į Vil
niaus OP tarptautinių ban
derolių skyrių. Deja, atsa
kymas vienas - už tarptau
tinę prenumeratų atsakingų 
Respublikoje nėra. Mane 
informavo,kad visi tokie 
leidiniai siunčiami adresa
tui per Maskvoje esantį 
skirstymo punktų. Gal taip 
ir yra. Suprantu, kad pui
kiai iliustruotas angliškasis 
"National Geography" gali 
sugundyti ne vienų ilgapirš
tį Maskvoje, tačiau lietuviš- 
kiejil? Mes, prenumerato
riai, esame visiški betei
siai. Juk leidiniai dingsta 
ne kur nors užsieniuose 
(ten, bejė, tai Visiškai nesu
prantama), o čia.

O gal šios masinės nuo
latinės vagystės galėtų 
tapti Lietuvos ryšių minis
terijai pretekstu persitvar
kyti į savarankiškų žinybų 
ir atsiskirti nuo centralizuo
tų ( ir, atrodo, gerai orga
nizuotų) vagių. Gal tada 
jau galima būtų ir tvarkų 
įsivesti?

Laiško autorė yra iš 
Plungės rajono.

(Jai patartume, kad 
parašytų apie "NG" žurnalų 
dingimų Centre pačiai šio 
žurnalo administracijai. 
Tai būtų jai paskatinantis 
motyvas kreiptis į tų patį 
Centrų Maskvoje specia
liais raštais.Red.)

APIE PRŪSIJOS ŽEMĖLAPI

Prieš 300 metų, 1600 m. vasario mėn.29 d., Kara
liaučiuje mirė Kasparas Hennenberger. Jis buvo gimęs 
Tiuringijoje, studijoms atvyko į Mažųjų Lietuvų, kur įsi
rašė į Karaliaučiaus Universitetų teologijos fakultetan. 
Jis buvo paskirtas kunigauti į Dumnavų (kitur rašoma 
Damnava, dabar Domnovo).

Čia, Mažojoje Lietuvoje jis pradėjo domėtis šalies 
geografija ir nuo 1569 metų rinko medžiagų Prūsijos že
mėlapiui! sudaryti. Pirmasis jo Mažosios Lietuvos žemėla
pis pasirodė 1576 m., antras jo leidimas pasirodė 1595
metais.
Vėliau išėjo dar kelios šio žemėlapio laidos.

1595 m. jis išleido ir Mažosios Lietuvos geografiją 
su upių vardų sųrašu. Taip pat sudarė prūsų kalbos žody
nėlį, parašė keletu kronikų ir kitų raštų.

( Iš "Nidos" Kalendoriaus )
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KALBĖKIME su savo vaikais ik vaikaičiais viena 
GEAIIAUSiU, m SEMAUSių KALBĮL- UETUVIIKAII

AR PASKELBSIME 
KNYGNEŠIŲ DIENĄ?

Jurgis Bielinis (g.1842 
m.kovo mėn. 16 d., Biržų 
apskr., mirė 1918 m. sau
sio mėn. 18 d.) žymiausias 
spaudos draudimo carinės 
gadynės knygnešys, pirmas 
pradėjęs skelbti Lietuvos 
nepriklausomybės idėjų. 
Dar visai jaunas įsitraukė 
į kovų už lietuviškų knygų 
ir nuo 1873 m.ėmė veikti 
prieš rusų administracijos 
režimų. Beveik per 40 
metų jis pats vienas per
gabeno per sienų iš Mažo
sios Lietuvos ir išplatino 
beveik pusę visų tuo metu 
išspausdintų lietuviškų kny
gų ir laikraščių. Tos kny
gos ir leidiniai pasiekdavo 
ir tolimiausius Lietuvos 
kampus.

Jis buvo sudaręs didžiau
sių knygų platintojų tinklų 
ir daugybę knygnešių išmo
kė gabenti knygas per rusą 
saugomų sienų. Pasitarnavo 
jis ir latviams, pristatyda
mas latvių spaudos Latgali- 
jon. Kartais dar parašydavo 
ir straipsnių, net knygų.. 
Jis nuolat keldavo Lietuvos 
nepriklausomybės klausimų 
ir kaltindavo mūsų šviesuo
menę, kad ji tam per ma- 
žai dėmesio skiria.

Pernai metų leidinyje 
"Atgimimas" Nr. 14, kovo 
17 d. rašoma,kad nors už 
jo sugavimų valdžia buvo 
paskyrusi gana didelį atly
ginimų, nors keletu kartų 
buvo pakliuvęs į policijos 
rankas,bet vis sugebėdavo 
pabėgti. Sulaukė nepriklau
somos Lietuvos paskelbimo, 
bet mirė, eidamas pėsčias 
į Vilnių, į Lietuvos konfe

rencijų, kuri Lietuvos Ne
priklausomybės reikalavimą 
paskelbė bendru visos tau
tos vykdomu faktu.

Todėl, prisimenant Jono 
Bielinio gimtadienį, gal 
verta būtų tų datų paskirti 
ano meto ir sovietinio 
teroro metais nukentėjų - 
šių pogrindžio leidinių dar
buotojų bei knygnešių 
bendra diena?

O.L A Š A S
PAGALBA NEMIGOS KANKINAMIEMS

Pennsylvanijos Valstybiniame Universitete atlikti 
tyrinėjimai nemigos specialistų Peter Hauri ir Shirley 
Linde. Jie pirmiausiai pataria atkreipti dėmesį į 3 ne
migos skatintojus: .

kava: reikia sumažinti jos vartojimų;
a 1 k o h o 1 i s: apriboti alkoholio naudojimų 

ir neberūkyti.
Jeigu per dienų išgeriama daugiau kaip 300 mili

gramų kavos ( 3 puodelius kavos ar coca-cola, arba 
suvartojama keletu piliulių nuo skausmo, kuriose yra 
ir kafeino), tai gali paveikti į miego kvalitetų ir ilgiau 
trunka, kol užmiegama.

Alkoholis taip pat pertraukinėja miego ciklų, ypač 
jeigu alkoholio geriama vėlai vakare.

Nikotinas - yra irgi stimuliantas, kaip ir kafeinas.
Jeigu žmonės negali gerai miegoti keletu savaičių 

ar mėnesių dėl rimtos įtampos ar ligos, susidaro pasųmo- 
nėje savotiškas įprotis ir taip išsivysto netgi chroniška 
nemiga.

Nesųmoningai pradedama asocijuoti miegamųjį 
su susierzinimu, o ne su atsipalaidavimu ir miegu. Jeigu 
taip atsitinka, vien tik atėjimas į miegamųjį, užgesini
mas šviesų ir atsigulimas lovon sukelia prisiminimus 
ilgų laikų pasikartojančių nemigų ir miegas vėl išgaruoja.

Pacientai sako: "aš užsnūstu salione ir miegu visų 
vakarų, bet kai tiktai pereinu į miegamųjį, dingsta visi 
snauduliai ir negaliu užmigti". Tai vadiname įprastine 
nemiga. Jeigu jūs galite užmigti kitur, bet ne savo 
miegamajame, yra specialus būdas susigrųžinti normalų 
miegų savo lovoje. Štai punktai, kuriuos reikia vykdyti:
1. Eikite į lovų tiktai tuomet, kai esate tikrai mieguis
ti;
2. naudokite lovų tiktai miegojimui; neskaitykite, nežiū
rėkite TV, nevalgykite lovoje;
3. jeigu neužmiegate - atsikeikite ir eikite į kitų kam
barį. Pabūkite ten, kol vėl apims snaudulys ir tada su
grįžkite į lovų. Jeigu vėl negalite užmigti - vėl palikite 
lovų. Šio metodo tikslas yra sutapatinti lovų su greitu 
užmigimu, o ne su nemalonumu, kad neužmiegama.
4. Trečiąjį punktų pakartokite tiek kartų, kiek reikia 
per naktį.
5. Nustatykite laikrodį ir atsikeikite tuo pačiu metu 
kiekvienų rytų, nežiūrint kiek mažai buvo naktį miegota. 
Tai padės organizmui susidaryti pastovų miego-budėjimo 
ritmų.
6. Neprigulkite dienos metu. Pirmų kartų vykdant šiuos 
punktus pacientams paprastai dar tenka atsikelti 5 ar 
net ir 10 kartų ir tiktai tuomet užmiegama. Tačiau 
po keletos naktų darosi vis lengviau užmigti ir netrukus 
išmokstama normaliai miegoti.

Kita pacientė buvo nekokia miegotoja per visų 
gyvenimų ir kai jos 19-metis sūnus įsivėlė į narkotikų 
pardavinėjimų, tai ji sakėsi beveik nemiegojusi bent 
2 mėnesius. Visų nustebimui, pirmų naktį ligoninės mie
go laboratorijoje ji užmigo per 5 minutes užgesinus švie
sų ir išmiegojo per visų naktį. Kitų rytų ji sakėsi, kad

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11:30- 12 vai. nakties 
Programos vedėja* : UUDAS STANKEVIČIUS

1053 Albanai Cr. Duvernay, Laval, P.Q. H7G 4K7 
Tol.: 669-8834

kRe/vi 
VE/DF?OO2./m

... Ar girdėjot, ką dvarponis sakė ?

.... Jeigu maištausite, tai
nebeduos javą išsikalti...::

Dadža zlm. LA.

• Policininkas žiūri, kaip iš tavernos išėjęs žmogus šliti
niuodamas priėjo prie elektros stulpo gatvėje ir bando 
įkišti į jį raktų.

- Nieko nebus, - sako policininkas,- nieko nėra 
namie...

- Kaip tai nieko nėra namie? Juk viršuj dega švie
sos)

• -Jonai,pakliuvau į bėdų! Man skubiai reikia pinigų, o 
negaliu ir įsivaizduoti, kur jų galėčiau gauti.

- O aš buvau išsigandęs, kad tu nutarei iš manęs 
pasiskolinti.

• Maskvos restorane prieina padavėja prie staliuko.
- Kas šiandien pietums? - klausia svečias.

- Na, ar dar nežinote? Jau antrų mėnesį ateinate 
čia valgyti ir vis dar klausiate, kas pietums?

• Viename mažame Airijos miestelyje vyko mero rinki
mai. Laimėjo Murphy.

Žurnalistui užklausus, kaip jam taip gerai pasisekė, 
jis paaiškino:

Paprastai: visi, kurie mane pažinojo, balsavo 
už mano konkurentų Sullivan. Visi, kurie pažinojo Sullivan, 
balsavo už mane. Pasirodo, kad jis turėjo daugiau pažįs
tamų, negu aš!

• -Ar prisipažįstate nusikaltęs? - klausia teisėjas kaltina
mojo.

- Ne, pone teisėjau. Mano advokatas mane įtikino, 
kad aš nusikaltimo nepadariau.

kišenę'.
daugiau proto, negu

• Vienoje byloje susiginčijo du advokatai. Vienas jų bu
vo mažo ūgio, o kitas gana aukštas. Aukštasis sako ma
žajam:

- Aš tave galėčiau įsidėti į
- Tada tu kišenėje turėtum 

galvoje! - atsikirto mažasis.

taip gerai nebuvo miegojusi per
pasiūlyta vykdyti aukščiau aprašytų 6-ių punktų metodų

visus metus. Jai buvo

namuose.
Pirmų naktį ji turėjo atsikelti 6 kartus, antrų 

- 8, trečių ji užmigo po antro karto ir galvojo, kad 
jau išsigydė. Tačiau jai reikėjo dar dviejų naktų ir po 
to jau užmigdavo per 2-3 minutes.

Bendrai imant, reikia bandyti kaip įmanoma, re
guliariu laiku eiti miegoti. Niekada nebandykite įsitempu
siai žūt būt užmigti ir jei pasitaiko bemiegė naktis - 
nesirūpinkite perdaug. Geri jūsų miego ritualai nuves 
į patogių lovų ir sapnų karalijų.

ORGANIZUOJU KELIONES:
l DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTĘ VILNIUJE

nuo 1990 m. liepos 2-15 d. - Kaina $2550.

Dar liko 2 laisvos vietos.

Skubėkite užsirašyti ir sutaupyti $5u.~

* Skrisime su KLM (Montreal-Amsterdam-Maskva- 
Vilnius - Leningradas) lėktuvu;

* Vienas žmogus gali vežti 64 kg. bagažo.
* Užsirašiusiems 120 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:

exurciR
tjtxurse

įstaigą, turinčią Ontario ir 
Quebec valdžios licenzijas.

L. Stankevičius, 
1053 Cr. Aibanel, 
Duvemay, Lavai, Quė. 
Canada H7G 4K7, 

Tel: (514) 669-8834
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toronto
lietuvių Namų 

Žinios
• Toronto LIETUVIŲ NA
MŲ ir LABDAROS Fondo 
narių metinis- visuotinis 
susirinkimas šaukiamas 
š.m. kovo mėn. 18 d.,sek
madieni, 2:30 val.p.p Lie
tuvių Namuose, Karaliaus 
Mindaugo salėje.

Dalyvių registracija
- 1:30 val.p.p.

• LIETUVIŲ NAMŲ ligo
nių lankytojai kovo mėn. 
1 d. buvo susirinkę pasita
rimui. Galintieji prisidėti 
prie ligonių lankymo 
arba žinantieji apie sergan
čius, arba pagalbos reika
lingus tautiečius, prašomi 
pranešti darbo valandomis 
V.Lukui tel:532-3312, bet- 
kuriuo laiku Br.Palilionienei 
tel:760-7300 arba V.Kulniui 
tel:769-1266.

• Lietuvių Slaugos Na
mams aukojo: $30 - R.I.Ky
mantai; a.a. Apolinaro 
Beresnevičiaus atminimui- 
$10 - P.G.Stauskai; a.a.A- 
polonijos Kazlauskienės

. atminimui $20- P.G.Stauskai.
Iš viso statybos fonde 

yra $162,709. Aukos priima
mos PARAMOJE sųsk.8711j 
PRISIKĖLIMO P-jos KO
OPERATYVE sųsk. 155332.17 
ir TALKOJE sųsk.4259.

Aukos atleidžiamos 
nuo valstybinių mokesčių.

e Sekmadienio popietėje 
dalyvavo 250 žmonių. Sve
čių knygoje pasirašė 2 
iš Punsko, po 1 iš Šiaulių 
ir Raseinių. Iš Bostono
- T.M.Ašmauskai, G.Kuncai- 
tis, R.Minortas, B.I.Veitai; 
iš Cleveland'o - A.Juodikis, 
dr.V.A.Mauručiai, V.A.Staš- 
kai; iš Montrealio - P.R. 
Brikiai.
• Kovo mėn. 17 d., Lietu
vių Namų Vytauto Didžiojo 
menėje vyks LN VYRŲ 
BŪRELIO narių metinis 
pobūvis.

Vakarienę su vynu pa
ruoš J.Bubulienė.

Bilietai- $12.50 asme
niui, gaunami pas V.Dreše- 
rį tel:233-3334, A.Sukauska. 
tel: 244-2790 ir Z.Revų- 
-tel: 251-9635.

• LIETUVIŲ NAMŲ POIL
SIO STOVYKLA vyks š.m. 
rugpjūčio mėn. 11-19 d.d. 
Wasagoje.

Informacijas gausite 
pas V.Drešerį arba A.Su- 
kauskų.

LIETUVIŲ KREDITOPARAMA KOOPERATYVAS ,

MOKA:
91/2%už 90 dienų term.indėllus 
93/4% už S mėn.term.indėllus

10 % už 1 m. term, indėlius 
9’/2% už 2 m. term, indėlius 
91/2°/o už 3 m. term. Indėlius

10 % už 1 m. GIC mėn. palūk.
11 ’/„% už 1 m. GIC Invest, pažym.
1072% už 2 m. GIC Invest pažym.
1072% už 3 m. GIC invest, pažym.

83/4% už RRSP k RRIF Ind. (variable rate) 
1174% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind. 
1072% už RRSP ir RRJF 2 m. term. ind. 
1072% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. Ind.
874% už namų planą -OHOSP (v.r.)
8 % už taupymo sąskaitą
974% kasd. pat sąsk. viri 10.000 
672% už kaad.pal. čekių sąsk.

AKTYVAI VIRŠ 76 MILIJONŲ DOLERIŲ
Visų nanų gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau $2,000. 
Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $15,000. Nemo
kamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės perlai
dos, kelionės čekiai (American Express).

KASOS VALANDOS: pirm&dieniais, 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. 
p° P'°'M BŪSTINĖ: Lietuvių namai —
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario MSP 1A6 

TELEFpNAS: 532-1149

• PRISIKĖLIMO P-jos KRE 
DITO KOOPERATYVUI 
reikalingas tarnautojas/ja. 
Kreiptis į banko vedėjų 
tel: 532-3400.

Metinis banko narių 
susirinkimas vyks KOVO 
mėn. 11 d., didžiojoje Pa
rapijos salėje.

• MAŽOSIOS LIETUVOS 
MOTERŲ DRAUGIJA vasa
rio 27 d. buvo surengusi 
tradicinį ŠIUPINĮ Prisikėli
mo P-jos salėje.

• KOVO mėn. 18 d.,5 val.p. 
p., vyks TRADICINĖ PRISI
KĖLIMO P-jos vakarienė. 
Programų atliks D.Viskon- 
tienės vadovaujamas Para
pijos Vaikų Choras. Bilie
tai jau gaunami po Mišių 
salėje pas B.Genčių.

Kovo 17-18 d.d. Parodų 
salėje vyks DAILĖS PA
RODA.

• PRISIKĖLIMO P-joje 
10:15 vai. Mišių metu vai
kai iki 5 m. amžiaus yra 
prižiūrimi salėje, ant sce
nos. Tėvai, kurie nori ra
miai pasimelsti,prašomi 
vaikus atvesti prieš Mišias 
ir tuojau pat,joms pasibai
gus, atsiimti vaikus.

Ottawa
MIRĖ DIPL. INŽ. 
KAZIMIERAS VILČINSKAS

Vasario 2 d. 1990 m. 
mirė inž. Kazimieras Vil
činskas, sulaukęs 80 metų 
amžiaus.

Tai buvo didelis smūgis 
visai Ottawos Lietuvių Bend
ruomenei. Paliko liūdesyje 
žmoną Birutę, sūnų Kęstu
tį - Vilį su žmona Rita ir 
vaikais: Jurgiu, Aleksu ir 
Elenute; dukrą dr. Danutę 
su vyru dr. Jonu Kiškiu ir 
vaikais: Matu ir Kristina; 
ir jauniausią sūnų inžinie
rių Raimundą su žmona 
Ele ir vaikais: Dereek- 
Kaziuku ir Vanėsa.

Kazimieras Vilčinskas 
labai mylėjo Lietuvą ir 
įkvėpė Tėvynės meilę savo 
vaikams ir anūkams. Buvo 
pašarvotas Kelly Funeral 
laidotuvių namuose. Ten 
kun. dr. V. Skilandžiūnas 
pravedė Rožinį į kurį susi
rinko beveik visi Ottawos 
lietuviai. Buvo atvažiavu
sių iš London, Ont., To
ronto ir Montrealio. Laido
tuvės buvo vasario 5 d. 
Laike Mišių vargonais 
grojo sūnaus Kęstučio žmo
na muzikė Rita Vilienė ir 
giedojo visi susirinkę lie
tuviai.

Kun. dr. V. Skilandžiu-

IMA: 
už asmenines 
paskolas nuo...13 74% 
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)

1 metų .............123/4%
2 metų ...........  1272%
3 metų .............127z%

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

(variable rate)
Asmenines paskolas 

duodame iki $65,000 ir 
mortgičius iki 75% Įkai
noto turto. Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir ant
rieji mortgičiai.

nas pasakė jautrų pamoks
lą. Karstą nešė a+a~ Kazi
miero du sūnūs, žentas, 
vyriausias anūkas ir gimi
naičiai. Inž. Kazimieras 
Vilčinskas palaidotas nau
jose Ottawos Katalikų 
kapinėse.

Po laidotuvių dar visi 
buvo pakviesti vaišėms 
Vilčinskų namuose. Otta
wos lietuvių kolonija labai 
liūdi netekus tauraus lie
tuvio. D. Danienė

KAIP VEIKIA
KANADOS LIETUVIŲ
FONDAS OTTAWOJE

KLF įgaliotinis Apylin
kės metiniame susirinkime 
kasmet padaro pranešimų,
tačiau jo veiklos duomenys 
iki kalendorinių metų pa
baigos pasikeičia. Čia patie
kiami duomenys už 1989 
metus.

Apylinkės ribose priskai- 
toma geriausiu atveju apie 
180 asmenų. Tų metų bė
gyje sukaupta $1.700 suma. 
Ji sudaryta taip: esamojo 
Fondo nariai: Ona Leverie- 
nė, Petras Regina, a.a.prof. 
Antano Ramūno vardu, 
Marija Macevičiūtė, Alė 
ir Albinas Paškevičiai, 
Birutė ir Kazys Vilčinskai, 
Vita ir Vytas Radžiai, A- 
nastazija Tamošaitienė 
ir kun. dr. V.Skilandžiūnas
- kiekvienas padidino savą
jį įnašų vienu papildomu 
įnašu $100 sumoje.

Šie Fondo nariai: Stasė 
ir Antanas Danaičiai, dr.A. 
Šidlauskaitė ir Kazimieras 
Gudžiūnas padidino savuo
sius įnašus pusės įnašo 
dydžio -$50- suma.

įrašyta į Fondo narius, 
įamžinant jų atminimų 
mirę tais metais: Janina 
Valkauskaitė-Žakevičienė 
dvigubu įnašu; Stasys Rad- 
žius - vieno įnašo dydžiu 
ir Sigutės Rudienės vardu 
padarytas pradinis įnašas
- pusės įnašo dydžio.

Taip pat padidintas 
Bendrasis Ottawos Lietuvių 
įnašas $ 300 - suma. Viso
- $1.700.

Dabartinis Fondo įgalio
tinis Albinas Paškevičius 
eina tas pareigas nuo pat 
Fondo įsteigimo 1962.IX.16 
d. Ottawoje. Per šį laiko

PAGERBDAMI MIRUSUL AUKOJO KANADOS LIETUVIŲ 
FONDUI: ' ------........-

Mirus KAZIMIERUI VILČINSKUI, aukojo: $ 100 
- W. L.Plečkaitis; $ 50 - J.D.Danys.I.Danienė; $40 - 
B.Vilčinskienė; po $20 - A.Paškevičius, V.N.Trečiokas, 
K. Gudžiūnas , R.O.Barisa, J.A.Morkūnas, V.V.Radžius, 
V.I.Priščepionka, J.K.Augaitis, A.Danaitis, G.S.Mitalas, 
dr.A.Šidlauskaitė, J.A.Buivydas; po $10 - J.V.Verbyla, 
V.S.Balsevičius. Viso $500.

Aukas surinko ir prisiuntė KL Fondo įgaliotinis inž.A. 
Paškevičius.

Vėliau a.a.Kazimiero atminimui dar aukojo: po $50- 
Iz.Mališka, J. Dabkus; $ 35 - L.Daunienė; $25 - V.E.Bi- 

levičiai; $20- A.Šimanskienė.
Visiems dėkoja K.L.F.

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind...........  972%

180-185 d. term, ind...........  974%
1 metų term, indėlius.......10 %
2 metų term, indėlius..... 972%
3 metų term, indėlius..... 972%
1 metų GlC-met. palūk. .. 1174%
2 metų GlC-met. palūk. .. 1072%
3 metų GlC-met. palūk. .. 1072%
1 metų GlC-mėn. palūk.. 10 % 
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 83/4% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 1174% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 1072% 
RRSP Ir RRIF-3 m. term. ind. 1072% 
Taupomąją sąskaitą ........ 8 %
Kasd. pat. taupymo sąsk.. 974% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 574%

P asaky

ivyko

Ed. ŠulaiSio.

Juros kauliai ir

Amerikos veteran

posto nariai iš

sirikiavę per

m esip rie C icero m

valdybos rūmų, k

buvo pakelta tri—

spalvė ir
tai progai

kalbų. Tai

vasario 10

Nuotrauka

d

tarpį šios Apylinkės ribose 
iš viso yra sukaupta $ 
25.685. Apytikriai, kiekvie
nam asmeniui tektų apie 
$140, tačiau dar tam tikra 
dalis nėra įsijungusi į šį 
Fondų.

Tenka atskirai pažymė
ti, kad turimas Bendrasis 
Ottawos Lietuvių įnašas, 
kurį atstovauja Apylinkės 
Valdyba, pasiekė $ 9.900 
sumų; šis įnašas kasmet 
yra vis didinamas, vado
vaujant Fondo įgaliotiniui 
ir talkinant nedideliam 
būreliui Apylinkės narių.

Dar žodis dėl Kanados 
Lietuvių Fondo. Jo sukaup
toji suma 1989 m. pabai
goje turėtų būti arti 1,25 
milijono. Investavimo Komi
sijos pirmininko V. Dargio 
pasisakymu (pasai "NL” 
tilupsį Stepo Varankos 
straipsnį) dviejų milijonų 
dolerių suma galėtų būti 
pasiekta jau net baigiant 
1993 metus. Kanados Lie
tuvių Fondo leidiny-albume, 
kuris išleistas, minint Fon
do veiklos 1962-1982 dvide
šimtmetį, buvo pažymėta, 
kad pasiekus vienų milijoną, 
numatyta išleisti papildo
mas leidinys. Atrodo 
milijonas pasiektas, tačiau 
apie papildomų kokį nors 
leidinį - neteko girdėti.

Laikui riedant Fondo 
veikloje jau daug sparčiau, 
o be to, stebint laisvėjimo 
įvykius mūsų Tėvynėje 
- gal vertėtų pasvarstyti 
ir apie tų papildomų leidi
nį. Jis, žinoma, turėtų

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ................. 1374%
Sutarties paskolas 

nuo ................. 13/4%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 1274%
2 metų ................. 127s%
3 metų .................  1272%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 1174%

būti kitokio pobūdžio, nes 
fotografijų surinkimas būttj 
neįmanomas.

DRĄSIEJI VYRAI 
IŠ LIETUVOS

Šalia įvairių sporto 
šakų atstovų, kurie į šį 
kraštų iš Lietuvos jau buvo 
atvykę anksčiau, susilaukė
me ir sportinio parašiutiz
mo atstovų. Jų grupė, su
sidedanti iš 7 žmonių, pora 
savaičių praleido Kaliforni
joje ir ten gilinosi šioje 
retoje sporto šakoje. Jie 
čia pademonstravo ir para
šiutizmo menų.

Vienas iš jų, grupės 
vadovas Raimondas Pimpė 
pakeliui į namus, buvo 
sustojęs paviešėti pas savo 
gimines Chicagoje ir čia 
jį "sugavome".

Svečias papasakojo apie 
jo grupės iš Kauno Aviaci
jos Sporto Klubo veiklų 
ir viešnagę Amerikoje. 
Jis pažymėjo, kad tame 
klube kultivuojamos 3 spor
to šakos: parašiutizmo, 
sklandymo ir aviomodeliz- 
mo. Sportinio parašiutizmo 
grupėje yra apie 25 žmo
nės, iš kurių 7, pakviesti 
amerikiečių ( jie apmokėjo 
ir lėktuvo išlaidas nuo 
Mexico City į Los Angeles 
ir atgal), buvo atvykę į 
Los Angeles apylinkes, 
kur išbuvo nuo sausio mėn. 
17 d. iki vasario mėn.6 
dienos.

Kauniečių parašiutininkų 
grupę Amerikoje šalia R. 
Pimpės sudarė: Kęstutis 
Staniulis, Vaidotas Cėsna 
(18 metų amžiaus), Ramū
nas Okunis, Vidas Bendžiū- 
nas, Vladas Račkauskas 
ir Vygis Abramavičius.

Jie susilaukė didelio 
susidomėjimo rungtyniauda
mi trijuose Kalifornijos 
aerodromuose. Jų pasirody
mus sekė tiek amerikiečiai, 
tiek vietos lietuviai. Los 
Angeles lietuvių sporto 
klubas BANGA ir vietos 
Lietuvių Bendruomenės 
Apylinkė jiems surengė 
pagerbimų. Mūsų drųsieji 
parašiutininkai buvo atžy
mėti ir vietinėje spaudoje.

Sekančiais metais kau
niečiai žada pas save pasi
kviesti parungtyniauti ame
rikiečius (jie jau buvo lan
kęsi Lietuvoje praėjusiais 

DAUGINIS
DB A ŪDA. — INS URA NCE 
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

1613 Blopr St. West, Toronto, Ont.. M6P 1A6 
Dauginis - telefonai (416) 533-1121 (416) 822-8480

* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS *
* GYVYBĖS * KOMERCINĖ*

Patarnavimas — greitas ir tikslus!

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

ATEI# į LIETUVIU A.A. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPES SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE. 
(Skersai gatves>nuo pensininku rūmų, 1610 
Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai

SKAMBINKITE Tel.; 487-5591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

metais). Taigi, draugystė 
tarp Lietuvos ir Amerikos 
parašiutininkų bus tęsiama 
ir ateityje. Reikia palinkė
ti jiems geros sėkmės.

E. Šulaitis
"SŪKURIO" ŠOKĖJAI 
SUDREBINO ČIKAGĄ

SŪKURIO vardu vadina
si Kauno pramoginių šokių 
grupė, kurio 5 poros su 
vadovais - gydytojais Jūra
te ir Česlovu Norvaišomis 
vasario mėn. 8-10 d.d. 
siautė Jaunimo Centre 
Čikagoje.

Reikia pripažinti faktų, 
kad jau visokių grupių 
paskutiniu metu užsuka 
Čikagon mūsų palinksminti, 
tačiau tokios dar nebuvo. 
Tai iš tikrųjų, kažkas naujo 
neregėto, o pasižiūrėti 
į šokėjus buvo miela ir 
smagu. Juk dauguma mūsų 
daugiau ar mažiau šokame. 
Na - ir galima buvo paly
ginti to šokio rezultatus.

į Čikagų atvyko pačios 
geriausios Kauno SŪKURIO 
grupės poros. O jos jau 
gali lygiuotis su pačiomis 
geriausiomis pasaulinėje 
arenoje, nors šokėjai dar 
nelaikomi profesionalais, 
nes dauguma dar jauni 
žmonės, o Lietuvoje iš 
pramoginio šokio duonos 
dar negalima valgyti. Net 
ir Amerikoje jų čia beveik 
neturima, nes darbo yra 
daug iki pasiekiama tarp
tautinių aukštumų, o ap
čiuopiamos naudos beveik 
jokios.

SŪKURIO grupė jau 
gyvuoja nuo 1963 metų 
ir iki šios dienos garsėjo 
pasaulyje pramoginių (arba 
-balinių, saloninių) šokių 
srityje. Pradžioje SŪKU
RIUI vadovavo Tomas Pet- 
reikis, o nuo 1975 m. vado
vavimų perėmė gydytojai 
Norvaišos, kurie ir atsivežė 
jaunuosius šokėjus į šių iš
vykų. Jos metu jau buvo 
aplankyta Kanada ir eilė 
Š. Amerikos lietuvų koloni
jų-

Sūkuriečiai yra jau šokę 
18-koje pasaulio valstybių, 
tad jiems išvykos į užsienį 
nėra naujiena, net ir anks
tesniais laikais, kuomet 
išvažiavimas buvo žymiai 
sunkesnis. Daug po pasaulį 
yra važinėję ir jų mokyto
jai Norvaišos, kurie 11 
kartų yra buvę Sovietų 
Sųjungos šokių čempionais. 
Jie yra laimėję nevienų 

/nukelta į 7 psl.........../

Draudžiame asmenines Ir su
tarties paskolas Iki $15,000 
ir narių gyvybę Iki $2,000 už 

I santaupas laikomas šėrų, če
kių ir taupymo sąskaitose.

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

AKTYVAI virš 44 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas



/........atkelta iš 6 psl./ 
konkursų, o taip pat šokių 
menę studijavę Anglijoje, 
kur yra įsikūrusi geriausia 
pramoginių šokių mokykla. 
Dr. Jūratė Norvaišienė 
ne vien tik dirba su SŪ
KURIO grupe, bet turi 
nemaža įsipareigojimų Kau
no Medicinos Akademijoje, 
kur ji yra šios mokslo į- 
staigos docente. Kitos SŪ
KURIO poros:

Darius Mosteika ir Jo
lanta Aidukevičiute, stu
dentai. 1989 m. Lietuvos 
balinių šokių čempionai. 
Tarptautinio konkurso Leer 
R,Vokietijoje 1989 m.lai
mėtojai;

Vladas ir Lilija Padre- 
zai - studentas ir dantų 
technike. 1989 m.Olandijos 
tarptautinio konkurso prizi
ninkai;

Rolandas Burneikis ir 
Diana Seniauskaitė, studen- 
tas ir moksleivė, tarptauti
nio konkurso "Gintarine Po
ra" Kaune prizininkai jauni
mo grupėje;

Egidijus Petronis ir 
Diana Velonskytė - moks-

L.K. Mind augo šauliu Kuopa S
Pasirodymų metu Jauni

mo Centro didžiojoje salėje 
( buvo šokama salės vidu
ryje) šokėjai pademonstravo 
10 šokių, kurie sudaro tarp
tautinių šokių varžybų prog
ramų. Taip pat davė ir 
daugiau šokių, jų tarpe 
ir Rytų Europoje jau pažįs-

.Henri Auditorijoje.
mėjo, jog vasario mėn. 
pabaigoje jų šokėjai atsto
vaus Lietuvos šokių ko
mandai, kuri Los Angeles 
mieste susitiks su JAV 
šokėjais.

Gausūs žiūrovai, kurie 
stebėjo šiuos smagius pra
moginių šokių spektaklius,

vičium, solo pagiedojo sol. 
Antanas Keblys.

Popiet vyko Polyvalente 
St.Henri Auditorijoje minė
jimo programa. Vėliavos 
į scenų buvo įneštos mūsų 
Vyrų Oktetui dainuojant 
Ramovėnų Maršų, muz.St. 
Gallevičiaus, žodž.K.Inčiū-

ko tris dainas. Po to sol.G. 
Čapkauskienė padainavo 
J.Degutytės ir muz.J.Karo
so, E.Matuzevičiaus ir J.Ka 
roso, H.Nagio ir A.Stanke-1, 
vičiaus, J.Baltrušaičio ir 
J.Govėdo dainas. Koncerti
nę dalį užbaigė Vyrų Okte
tas trimis dainomis. Rezo
liuciją perskaitė Andrėja

vaizdžiai apipavidalinusius 
Irenų ir dr. Remigijų Šat
kauskus, L.K.Mindaugo 
Šaulių Kuopą už vėliavų 
tarnybų ir talkų. Baigta vi
sų sugiedotu Tautos Himnu

Kas buvo neatvykęs,pra
rado įdomių minėjimo kal
bų ir nors šį kartų kuklų.

leiviai. Jiem po 16 m.am
žiaus. 1989 m. Lietuvos 
ir Sovietų Sųjungos jaunimo 
grupės čempionai. 1989 
m.Vakarų Vokietijos atviro
se jaunimo pirmenybėse 
tapo absoliučiais nugalėto
jais. Tobulinosi Anglijoje. 
1989 m.Europos čempionate 
jaunimo grupėje užėmė 
7 vietų;

Mantas Stašaitis ir Be
ata Onefater - moksleiviai. 
Jai 12, jam 15 metų am
žiaus. 1989 m. Lietuvos 
ir Sovietų Sųjungos pramo- 
ginių-balinių šokių čempio
nai 13-16 m. grupėje. Lai
mėję daugelyje tarptautinių 
konkursų Lenkijoje, Čekoslo
vakijoje, Vengrijoje.

tarnų lietuviškų pramoginį 
šokį "Rylio", kurio autoriu
mi yra A. Gineitis.

Tris dienas iš eilės 
Jaunimo Centro salė buvo 
pilna žiūrovų, kurių tarpe 
matėsi ir kitataučių. Jūratė 
ir Česlovas Norvaišos suma
niai vadovavo pasirody
mams, apibūdindami atski
rus šokius, šokėjus ir duo
dami vienų, kitų linksmes
nį komentarų. Jie taip 
pat pranešė, kad ateityje 
pramoginiai šokiai bus olim
pinių žaidynių programos 
dalimi, o Lietuvoje, nuo 
1989 metų prie Lietuvos 
Olimpinio Komiteto jau 
yra įsikūrusi sportinių šokių 
federacija. Taip pat pažy-

skirstėsi su jų metu patirta 
mintim, kad " judesys gali 
pakeisti bet kokius vaistus, 
o viso pasaulio vaistai 
sudėti kartu, negali pakeis
ti judesio".
E. Šu1 a i t i s

montreal

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
jsikūręt huomviiom namuos* —

VASARIO 16-TOJI
Šiemet buvo gražiai 

paminėta iškilmingomis 
pamaldomis, dalyvaujant 
tradicinėms vėliavoms ir 
abiejose Montrealio parapi
jose. AV P-jos bažnyčioje 
prie joje esančios Už Lie
tuvos Laisvę paminklinės 
lentos buvo padėtas vaini
kas, gražų pamokslų pasakė 
Platelių kleb.kun.Aloyzas 
Volskis, besilankantis Kana
doje. Gražiai pasirodė ir 
mūsų AV P-jos Choras 
su muz. Aleksandru Stanke-

ros. Sugiedojus O,Canada, 
renginio pranešėja Andrėja 
Celtoriutė pakvietė tylos 
minutei. Dar esantiems 
Montrealyje dviems kūrė
jams - savanoriams tos 
dienos proga buvo nusiųsta 
gėlių į jų namus.

Sol.Gina Čapkauskienė, 
akompanuojant Mme Made
leine Roch, padainavo Bena
mių dainų, Dainos gimimų 
ir Laimės rytų- muz. St.So
deikos, B.Budriūno ir J.Go
vėdo, žodžiai - B.Brazdžio- 
nio, H.Radausko, M.Černec- 
kaitės-Sims.

Supažindinus su svečiais 
ir išklausius jų sveikinimų, 
sekė labai gerai paruošta 
svečio dr. Audriaus Žibai- 
čio kalba (ji buvo sutikta 
pakartotinais gausiais ploji
mais. Buvo, kaip ir rezoliu
cija, atspausdinta "NL"). 
Vyrų Oktetas smagiai atli-

Celtoriutė.Visiems padėkojo 
Arūnas Staškevičius, KLB 
Montrealio A-kės pirminin
kas, paminėdamas ir progra
mos koordinatorius Vincų 
ir Rimų Piečaičius, scenų

bet simpatiškų koncertų. 
Dar būtų norėjęs! pamatyti 
mūsų judrųjį jaunimų, kad 
ir poroje šokių. Atrodo, 
teks palaukti prieauglio.

Birutė Nagienė

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 oask. 1 m.. 12.75% 
nekil.turto pask. 2 m.. 12% 
Nemokamas, čekių Ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi iki $2.000 Ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais — 
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 7 vai. vakaro. Liepos-rugpjūčio 
mėnesiais uždcryta.

SPBCIĄLYBiS t
• BATU TAISYMAS
B DRABUŽIU PERSIUVIMAS
B ADYMAS AUDIMU
B MARŠKINIU SKALBIMAS
B UŽUOLAIDU VALYMAS 
B SAUGOJIMAS (STORAGE) 
B zom£as
40MD» AVENUE. UMb

365-71

1990. III. 8

Išvykimo datos:
GEGUŽĖS 6 (Finnair)
GEGUŽĖS 19 (Lufthansa) 
GEGUŽĖS 30 (Air France) 
BIRŽELIO 17 (Finnair) 
LIEPOS 1 (Finnair) 
LIEPOS 2 (Air France) 
LIEPOS 3 (Lufthansa)

KELIONĖS 
l LIETUVĄ 

1990
LIEPOS 4 (Air France) 
RUGPJŪČIO 5 (Fi nnair) .
RUGPJŪČIO 13 (AF ir LH) 

RUGSĖJO 7 (Air France) 
SPALIO 2 (Lufthansa) 
GRUODŽIO 21 (Fi nnair)

GRĮŽIMO DATOS ĮVAIRIOS.
Kelionių trukmė grupėms - 10, 15, 20,ir 25 dienos 
Kelionės vykstantiems privačiai — pagal pageidavimą 

(norintiems užsakome viešbučius)
Kelionių kaina su privačiais kvietimais ......nuo $1034.00 

grupėms ......nuo $2100.00 
Risos kelionės užsakytos per Maskvą, Vyksta derybos 
del tiesioginių skridimų į Vilnių. Deryboms pavykus ir 
surinkus pakankamai keleivių, visi skridimai bus tiesiogiai 
į Lietuvą. [Todėl keleivių skaičių turime žinoti iŠ anksto.

Kviečiame nedelsti ir užsisakyti keliones kuo anksčiau. 
Registracijąpradedame 1990 m. sausio 2 d.

SMULKESNIŲ ŽINIŲ TEIRAUKITĖS: 
tel. (416) 769-2500, TELEX 06-967812, FAX (416) 763-6279 

2100 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6S 1M7 
Registracijos numeriai 2559030 ir 2475066

SUSITIKIMAS SU
KUNIGAIS IŠ LIETUVOS

Šiuo metu, kai vis dau
giau tautiečių iš Lietuvos 
lankosi Kanadoje, pas mus, 
Montrealyje, viešėjo ir 
du kunigai: kun.Algirdas 
Kildušis ir kun. Aloyzas 
Volskis. Abu svečiai savo 
energija, nuoširdumu ir 
paprastumu laimėjo montre- 
aliečių širdis. Todėl gausi 
publika atsilankė į Kanados 
Lietuvių Katalikių Moterų 
D-jos Montrealio Skyriaus 
valdybos rengtų susitikimų 
AV P-jos salėje š.m.vasario 
mėn. 11d.

Susitikimo metu jie 
abu mielai atsakinėjo į 
gausius klausimus apie 
religinę padėtį Lietuvoje, 
apie jų pačių darbų savo 
parapijose ir apie dabarti
nio Lietuvos jaunimo reli
gingumų. Buvo ir klausimų 
apie kunigų galimybes pasi
darbuoti Kanados lietuvių 
tarpe, nes mums labai 
trūksta kunigų darbui su 
jaunomis šeimomis.

Svečių nuomone, Lietu
vos tikintieji tikrai nenu
kentėtų, jei vienas kitas 
kunigas atvyktų čia pasidar
buoti. Kadangi per AV 
P-jos metinį narių susirin
kimų kleb.kun. J.Aranaus- 
kas kaip tik minėjo, kad 
reikėtų daryti žygių kunigo 
atsikvietimui iš Lietuvos, 
tai reikia tikėtis, kad da
bar bus išnaudota gera 
proga tokiems pasitari
mams per čia viešinčius 
kunigus. Jie, sugrįžę,galėtų 
greičiau įgyvendinti šį 
mums labai svarbų suma
nymų.

Prie paruoštų vaišių

stalo žmonės dar ilgai 
nesiskirstė namo, norėdami 
kaip galima ilgiau pabend
rauti su svečiais, ir, suži
noję, kad tų dienų kun. 
Algirdas Kildušis šventė 
savo vardadienį, visi sugie
dojo jam "Ilgiausių Metų".

Šios popietės metu iš 
surinktų aukų abiems kuni
gams buvo paskirta po 
130 dol. Taip pat su savo 
auka atskirai prisidėjo dar 
ir Šv.Onos Draugija, kuri 
abiems kunigams paskyrė 
po 50 dol.

Kun. A. Kildušis grįžo 
į Torontu, iš kur po kiek 
laiko išvažiuoja į Lietuvę, 
pakelyje dar aplankydamas 
Vasario 16 Gimnazijų Vokie
tijoje. Lietuvoje jis yra 
Raudonės klebonu. Šalia 
to dar dirba ir kitoje para
pijoje.

Kun. Aloyzas Volskis, 
ilgiau pasilikęs Montrealyje^ 
AV P-jos bažnyčioje atna
šavo iškilmingas Mišias 
už Lietuvų Vasario 16-to- 
sios proga. Čia būdamas, 
aplankė vienuolynus, bažny
čias ir, būdamas geras 
sportininkas, paslidinėjo 
Laurentian kalnuose. Kovo 
mėn. pabaigoje grįžta į 
Lietuvų, kur dirba ir gyve
na Plungės rajone ir savo 
žinioje turi dar kelias para
pijas.

Linkime jiems abiems 
laimingai sugrįžti į savo 
Tėvynę, sėkmingai eiti 
pašaukimo keliu. O liki
mui leidus, gal kada nors 
tas pats kelias vėl atves 
juos į šį žemynų, kur jų 
paslaugos mūsų tautiečiams 
būtų labai reikalingos, lau
kiamos ir tikrai įvertintos.

Nijolė Bagdžiūnienė

PADĖKA

Staiga mirus mūsų Vyrui ir Tėvui
a.a. JONUI VAITKUČIUI,

nuoširdžiai dėkojame kun. St. ŠILEIKAI, 
SDB, už aplankymą Laidotuvių Namuose, su
kalbėjimą rožinio ir palydėjimą į kapines.

Taip pat dėkojame giminėms, draugams ir 
paž^tamiems, pareiškusiems mums užuojautas 
žodžiu, raštu ir spaudoje, atsiuntusiems gėles 
ir dalyvavusiems laidotuvėse. Jūsų visų pagal
ba ir užuojauta padėjo mums sunkioje atsisky
rimo valandoje - žmona Irena,

dukterys Janina ir Danutė

,7 psl



n loot real
MIRUSIOJO ATMINIMUI AUKOJO KANADOS LIETUVIŲ 
FONDUI

• A.a. JONO VAITKUČIO atminimui, vietoje gėlių 
aukojo: po $20 - K.Ratavičius, A.Augaitis, J.Dalmotas 
ir J. Skučas; po $10 - J.Naruševičius, J.Žitkus, P.Bunys, 
B. Bunys, J.Valiulis ir Jz. Valiulis.

• Šiomis dienomis Kanados Lietuvių Fondas iš a.a. 
Joanos Kęsgailienės palikimo gavo $ 53,865.68.

Visiems - didelė padėka. K.L.F.

- LITAS
į VISUS I

• Jonas Čialka, mirusios 
Agotos Požerienės atmi
nimui, paaukojo TAUTOS 
FONDUI $100.

Nuoširdus a c i ū.
Tautos Fodno Atstovybė 

Montrealyje

narių, kuri kartu su P.Ja
nuškevičiene ir kitomis 
narėmis sėkmingai,kiekvie
nais metais rengdavo kalė
dinius bazarus AV Parapi
jos salėje.

Šie bazarai pareikalauda-

SLIDINĖJIMO / SKI DIENĄ II 
kuri įvyks MONT TREMBLANT. SEKMADIENĮ, KOVO 18 

AUTOBUSAS, BILIETAS IR ’REFRESHMENTS' 

3 $17
- AUTOBUSAS tŠVAZUOJA iŠ 

AUŠROS V ARTU PARAPIJOS 7:30 AM •
- BUETUS ĮSIGYTI PREŠ KOVO 16 
-SKAberm

VYTENIUI 365-5417 
PAULIU! 983-3291

• % ELZBIETA KARDELIE
NE savo vyro, buv. "NL" 
redaktoriaus a.a. JONO 
KARDELIO atminimui,
paaukojo"NL" $100%

Nuoširdžiai dėkojame.
Ji pati šiuo metu gydo

ma Verduno ligoninėje, 2340 
kambaryje.

• MAIRONIO Šaulių Kuopa 
Sudbury,Ont.,paremdami "N 
L” leidimų,atsiuntė $50 - 
aukų.
Nuoširdžiai dėkojamel "NL"

• Artėjant AUŠROS VAR
TŲ P-jos ir AV CHORO 
veiklos 40-mečiui. o Tėv. 
kun. J.KUBILIAUS, šios 
parapijos įsteigėjo, net tri
gubai sukakčiai,ruošiamasi 
renginiui birželio mėn. 
24 d.

Ta proga bus atspausdin
tas leidinys. Jeigu kas 
turi nuotraukų ar norėtų 
parašyti atsiminimų iš AV 
Parapijos gyvenimo, Tėv.J. 
Kubiliaus ar choro veiklos 
- prašome juos. Įteikti IKI 
BALANDŽIO MEN. 15 d.

Atspausdinus, nuotrau
kos bus grųžintos.
• VASARIO 16 GIMNAZI
JOS išlaikymui remti va
jumi Montrealyje rūpinasi 
Albertas Jonelis. Jis ragina 
prisidėti prie šio mokslo 
židinio - vienintelės lietu
viškos gimnazijos išeivijoje

paramos.
Kreiptis tel:767-8219 arba 
į Jonų Dalmotų, tel: 255- 
7684.
PAMINĖTOS MIRTIES 
METINĖS

Š.m. kovo mėn. 1 d.suė-

vo labai daug nuoširdaus 
darbo, darbštumo ir suma
numo iš Klubo narių. Publi
ka juos labai gausiai lanky
davo, ypač juos mėgdavo 
prancūzai, kurie per dvi 
dienas prisipirkdavo arba 
išlošdavo daug dovanų Ka
lėdoms. Šalia to, bazarai 
būdavo gausūs pyragais 
ir Įvairiais užkandžiais.

Todėl RŪTOS Klubas, 
pagerbdamas savo nusipelnu- 
sių narę E.Urbonaitę, jos 
mirties metinių proga už
prašė Mišias AV bažnyčioje. 
Po jų visi atsilankiusieji, 
apie 60 žmonių, buvo pa
kviesti pusryčiams Klubo 
patalpose, kur visi buvo 
pavaišinti gausiais užkan
džiais, pyragais ir kava.

Tai buvo gražus pager
bimas savo narės, kuri 
taip savo širdimi ir darbais 
buvo _ tampriai suaugusi 
su RŪTOS Klubu. N.B.

NETIKĖTA PARODA
Kovo 4 d. AV P-jos 

salėje netikėtai turėjome 
progos pamatyti retų Lie
tuvos vietovių ypatingų 
nuotraukų. Apie. 40 jų atsi
vežė foto mėgėjas dr. Ar
tūras Milašauskas. Jis tu
rėjo galimybę kaip patolo
gas dalyvauti Žemaitijoje 
partizanų palaikų atkasime 
ir perlaidojime. Svečias 
montrealiečiains parodė ne
paprastus akmenkalių dar
bus, Panevėžio nukankintų
jų gydytojų paminklų, Balti
jos Kelio gyvųjų grandinę, 
Kuršių pakrantės taršos 
užnuodytus medžius ir kt.

Nors tuo metu Šv.Kazi- 
miero P-jos salėje. vyko 
Kazimierinių minėjimas,

Visi maloniai kviečiam? į 
Tėv. JUOZO ARANAUSKOS. J. 

ir visu Juozu bei Juziu pagerbimo

PIETUS
s. m. KOVO men. 18 d. 12 vai.

Aušros Vartų parapijos salėje
,1465 rue de Seve, Montreal.

AUKA $ 10- "NERINGOS” JURU ŠAULIU KUOPA

NUOTRAUKŲ PARODOJE-Bronius Stankevičius, Henrikas Narys ir 
prelegentas dr. Arturas Milašauskas.

jo vieneri metai, kai mirė 
Eugenija Urbonaitė - viena 
veikliausių RŪTOS Klubo

tačiau ir čia susirinko neti
kėtai gausokas žiūrovų 
būrys. Teko pristatyti kė-

PARŪPINAME
Japonų firmų VIDEO 

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

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

ir dar buvo progos asmeniš
kai susipažinti su juo prie 
kavos ir pyragėlių.

Bežiūrint į nuotraukas, 
vėl iš naujo paliečia mus 
jausmas, kiek daug yra 
neužgijusių( o gal ir nebe- 
užgydomų) žaizdų, kiek 
reikia naujos drųsos, vilties 
ir pasiryžimo išlaikyti mū

sų tėvų žemėje tai, kas 
yra gera, kilnu, teisinga 
ir - lietuviška...

Kai kurie įsigijo po 
kelias nuotraukas. Br. Staš
kevičius, pristatęs prelegen
tų, pabaigai visiems padė
kojo už atvykimų, o sve
čiui fotografui už tų nuot
raukų atvežimų ir pokalbį.

D. N. BALTRUKONISMember

Foto M.L.S.
SISTEMA

džių.
Prelegentas papasakojo 

kų tos nuotraukos vaizduo
ja, atsakinėjo j klausimus

Dr. JONAS MALISKA
Tel.: 866-8235

Dr. MICHEL HUYNH
Tel.: 866-9297

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

Dr. Callan BERARD. D.M.B.
Danty gydytąją* — chirurgas 
466 A. bo ul. da* Levrantlda* 
Pont Viau, Laval, H7G 2V1

(Prie haul. Concord* ) 
Skambinti Tel : 662-1177

M. CUSSON VAISTINĖ
7635 Central St. Ville La Salle. P.Q H8P 1L2

Atidaryta kasdien nao * — JO v.v. 
šedtadiemiaia : neo Sr. — S.30 v.v. 
Sekmadieniain: aeo 10 r. — S:30 v.v.

Tel.: 366-9745 ir 365 - 0505

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

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

TaL:i 931-4024

8 psi.

t

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon,

DANTU GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
8606 Centrale, (Hamp. 45 Av.) 
Suite 209, LaSalle, Que. 
H6P 1N5. Tel. 364-4658.

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

Two kassctc radio $129.- Video nuo $399.- 
Video camera : $1499.-

PARDUODAME APARATŪRĄ, TINKAMĄ LIETUVAI: 
video kameras, video įrašymo aparatus, televizijos, 
radijo, magnetofonus, bevielius telefonus gausite 
papigintomis kainomis pas: R/C LEON SERVICE, 
5887 Sherbrooke St. W. Montreal tel.: (514) 488-3363 

Toronte tek: (416) 886-7659

ĖLECTRICIEN CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS
102A, ALLION
LASALLE,QUĖ. H8P2C5 TEL: 366-5484

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 

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

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS T“
C. I. B.

GAISRAS * AUTOMOBILIAI * ATSAKOMYBĖ * GYVYBE

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD- MONTREAL, QUE. HIX 1L7

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

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

ALBERTAS NORKELIŪNAS . b.a. c.s.c., i.b.

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

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

KAILIŲ SIUVĖJAS

1449 rue St. Alexandre. Telefonai:

Montreal, PXJl H3A 2G6 844‘ 7307 lr 2888848

TEL.: (514) 767 - 4690

VINCAS PIEČAITIS
1265 LECLAIR, VERDUN, P.Q. H4H 2M4

JONAS &c6TE REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TONY 
PHOTO 
STUDIO

PASSEPORT - COMMERCIAL 
MARIAM! - WBDOIHGS

5220 Ouoea Mevv Rd. Suite I
TONY LAURINAITIS

Montreal. P.Q. M3W 1X5 Tel.: 481—64QR

’trans QUEBEC SIDINGS LT?
AU UM1 NUAUS DURYS, LANGAI, STOGEUAI, ,
APKALIMAI AUUMINIJUM , PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

3351 Belair St., Montreal , Que., H2A 2A5 <
Telefonas: 721-9496

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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