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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

AMNESTY INTERNATIONAL 
RŪPINASI EL SALVADORO 
ŽUDYMAIS

Amnesty International or
ganizacija skelbia, kad El 
Salvadoro kariuomenė ir po
licija sistematingai kankina 
ir žudo tūkstančius nekaltų 
ei vilių. A. I. bazė yra Londo
ne, Britanijoje. Remdamasi 
liudininkais, tvirtina, kad 
saugumo daliniai atrodo pra
veda teroro kampaniją prieš 
kaimiečius. Sakoma, saugu
mą remianti JAV. A.I.siū - 
lo Senatui, kad būtų nutarta, 
jog JAV gali įsijungti karine 
parama EI Salvadore tik 
dviem atvejais: evakuojant 
amerikiečius iš pavojaus zo
nų l-r jeigu būtų užpulta JAV. 
/A.įstačiau ,panašius pa - 
siūlymus turėtų patiekti ir 
Kremliaus vyriausybei. Bet 
apie tai kol kas žinių nėra. 
Daug tūkstančių kaimiečių 
buvo nužudyta ir sovietinių 
pajėgų rimtai remiamų kai
riųjų sukilėlių -geri lų. JAV 
yra įspėjusi EI Salvadoro 
karinu vyriausybę dėl vyk - 
domų žiaurumų/.

Demokratų lyderis Robert 
Byrd Senatui patarė, kad da
bar atėjo laikas vesti tuo 
klausimu debatus. Jis pap
rašys Senato Komiteto pada
ryti objektyvią apžvalgą so
vietų ir Kubos "intencijas ir 
veiklą EI Salvadore", kur te
bevyksta smulkūs susiduri - 
mai.
GRAIKIJA PASIRAŠĖ 

PREKYBOS SUTARTI 
SU SOVIETAIS ‘ .

Graikijos Prekybos Mi
nisterija paskelbė, kad 
Graikija pirks 2 mil.tonų 
alyvos iš Sov.Rusijos, o so
vietai tam tikrą kiekį že
mės ūkio produktų, jų tarpe 
ir 9G.COQ tonų Graik: jos 
apelsinų.

RŪGŠTUSIS LIETUS 
TIKRAI RŪGŠTINA

Taršos problema, suke
liama JAV-bių įmonių vidu
rio Rytų apylinkėse, dar ne
išspręsta. Įmonėse degina
mų akmens anglių dujos vė
jų atnešamos per tūkstan
čius kilometrų, krinta rūgš
čioje lietaus pavidalu šiau
rės Rytų pakraščiuose Ka - 
nadoje. Pakartotiniai ragi
nimai valyti Įmonių išmatas 
ir pareikšti Kanadoj protes
tai dėl to, dar vis neduoda 
tinkamų rezultatų.

Kai kurios Ontario prov. 
įmonės taip pat sukelia 
rūgštųjį lietų,kuris pasiekia 
abi rubežiaus puses. Tokios 
rūgštys sukelia rūgščias 
nuotaikas. Kanada, bendrai 
imant, daug daugiau rūpinasi 
aplinkos taršos sutvarkymu, 
negu JAV. Keista, kad nesu
sipranta. .,

IŠDUODA PASUS
Virš 4GGG suimtųjų len

kų, protestavusių prieš ko
munistų valdžios Lenkijoje 
korupciją ir ekonominio gy
venimo sužlugdymą, galės 
paduoti pareiškimą gauti 
vienos krypties pasams iš
vykti į užsienį. Nebūtinai jų 
visų pareiškimai bus paten
kinti. Taigi-trems,tik ne į 
Sibirą. Pažanga.. .Tačiau , 
kodėl žmogus už kritiką 
turi būti verčiamas apleisti 
savo tėvynę?

Castro atsikratė daugu - 
moję kriminalinio elemento, 
išmesdamas juos į Floridos 
pakrantes. Sovietams ir 
Kremliui ši taktika,atrodo, 
irgi prie širdies...

Kol kas tik 14 internuotųjų 
iš 4.GOO nuo karo stovio į- 
vedimo, patiekė prašymus 
emigruoti. Lenkijos vyriau
sybė tvirtina,kad išemigra
vusieji nepraras Lenkijos 
pilietybės ir galės sugrįžti, 
bet ne greitai: kurio išvyks , 
turėsią planuoti pasilikti už
sienyje ilgesnį laiką, arba ir 
visam.

CHEMINIAI GINKLAI 
VEIKIA IR ATVIRKŠČIAI

Iš Washington© praneša
ma, kad sovietų kariai, nau - 
doję stiprius cheminius 
ginklus Afganistane, kartais 
paragaudavo jų pačių karo 
dujų žiaurų skonį.

Yra duomenų, kad sovietai 
Afganistane naudoja ašari - 
nes dujas, nervus para Ii - 
žuojančias dujas ir dar neiš
aiškintas dujas, kurios aukas 
palieka be sąmonės.Tai taip 
neša laimę ir lygybę Sovie - 
tų Sąjunga nepalyginamai 
silpnesniems afganams, į- 
sibrovę į jų ceritoriją ...

PIRMOJI MOTERIS KANADOS 
AUGŠČI AUSI AME TEISME

Bertha Wilson, pirmoji 
moteris Kanadoje paskirta į 
Augšč.Teismą, paskutinių 
7 metų laikotarpyje dirbo 
GntarioApeliaciniame Teis
me.

MAC GUIGAN BRAZILIJOJE
Kanados Užsienio Reikalų 

Ministeris Mark MacGuigan 
nuvyko Į Braziliją 6 dienų o- 
ficialiam vizitui. Bus ban - 
doma pagyvinti prekybinius 
santykius.
QUEBEC,0 MEŠKERIOTOJU 
LEIDIMAS

Nuo balandžio 1 d. Quebec’© 
provincijos meškeriotojai 
privalo turėti leidimą žuvau
ti. Šiais metais jis kainuoja 
$5. 25; asmenims virš 65 m. 
amžiaus-$2. 5G. Žmona ar
ba vaikai iki 18 m.amžiaus 
kartu meškeriojantieji tokio 
ątskiro leidimo neprivalo 
turėti. Leidi mus galima gau
ti sporto reikmenų krautu - 
vėse.

LIETUVIU SAVAITRAŠTIS

X -TAME BAITTEČIlį VAKARE PARLAMENTG RŪMUG- 
SE, GTTAWOJE 1982 m.VASARIO 24 d. Iš kairės: Kana
dos Gubernatorius E.SCHREYER, ponia SCHREYER ir 
adv. J.KURAITĖ, Baltų Federacijos Kanadoje ir KLB p- 
kė, prie vaišių stalo. Nuotr: L.Giriūno

INFORMUOJA ELTA

JAV KONGRESO LEIDINYS APIE DISIDENTIZMĄ LIETUVOJE
Washingtone išėjo JAV Kongreso leidinys "Religinis 

ir tautinis disidentizmas Lietuvoje", kuriame aprašomi 
Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Komisijos š.m. 
rugpiūčio mėn. pravesti apklausinėjimai apie Helsinkio 
susitarimų vykdymą Lietuvoje. Leidinyje randame Vla
do Šakalio, kun. Kazimiero Pugevičiaus ir Rimo Geso - 
nio pasisakymus. Taip pat spausdinami Amerikos lietu - 
vių organizacijų pareiškimai. Apie padėtį Lietuvoje pa - 
sisako JAV Valstybės Departamento bei Kongreso atstovai 
Pateikiamas Lietuvos pogrindžio leidinių sąrašas, apra - 
somas Tikinčiųjų Teisėms Ginti Komitetas ir Lietuvos 
Helsinkio Grupė. Ypač daug dėmesio skiriama Vytautui 
Skuodžiui, kurio Chicagoje išrašytų gimimo metrikų nuo
trauka užpildo paskutinį puslapį.

Valsybės Departamento pareiškime rašoma, kad žmo
gaus teisių padėtis Pabaltijyje šiemet pablogėjo. Ypač pa
brėžiamas Lietuvos Helsinkio Grupės narių persekiojimas
Pareiškimas baigiasi šiais žodžiais: "Valstybės Depar - 
tamentas ir toliau stebės Žmogaus Teisių padėtį Lietuvo
je ir kitose Pabaltijo šalyse ir vis mėgins visokiais bū
dais palengvinti kančias tų asmenų, kurie persekiojami 
ir kalinami už tai, kad jie gina Helsinkio Baigminiame 
Akte aptartas žmogaus teises ir pagrindines laisves".

Kongreso leidinyje išspausdintas ir VLIKo pirminin
ko dr. K. Bobelio pareiškimas, kuriame jis rašo, kad 
"padėčiai okupuotoje Lietuvoje aptarti nepakanka "disiden- 
tizmo" termino. Ten opozicijos ir pasipriešinimo są
jūdis yra visos tautos masto ir apima visą galimybių ska
lę. lietuviai žino, kad jie savita tauta, didžiuojasi savo 
ilgalaike valstybingumo tradicija ir tebesitiki susigrą - 
žinti savo nepriklausomybę".

Dr. K. Bobelis priminėj kad Lietuvos pogrindžio 
spauda yra, pagal gyventojų skaičių, gausiausia visoje So
vietų kontroliuojamoje Europos dalyje. Pabrėžtinai pasa
kė, kad:"Lietuvos ir lietuvių neįmanoma suprasti, jei įjuos 
žiūrėsime kaip į "Tarybų Sąjungos dalelę" ar "etninę ma
žumą Rusijoje". Lietuvą reikia vertinti visos Rytų Euro
pos kontekste, kaip valstybęs kurios laisvę ir nepriklauso
mybę, tik laikinai nutraukė neteisėta okupacija ir įjungi - 
mas į Sovietų Sąjungą. Lietuvos pogrindžio spaudos gy - 
vybingumas panašus, kaip Čekoslovakijoje;jos ginkluotos 

rezistencijos pasireiškimai iššaukta palyginimą su Veng
rija; o visos tautos remiamas laisvės sąjūdis tam tikrais 
atžvilgiais primena L enki ją",.JA V Kongreso leidinyje 
tvirtina dr.K. Bobelis.

INFORMUOJA ALTA

LIETUVA ŽEMĖLAPYJE
Freedom House Washingtone išleido laisvų ir nelais

vų kraštų sąrašus su atitinkamu žemėlapiu. Kadangi ten 
nėra reikiamai pažymėtas Lietuvos pavergimas, ALT-o 
pirm. dr. K. ŠIDLAUSKAS parašė raštą Freedom House 
egzekutyvo direktoriui R. SUSSMAN, kad šis reikalas bū
tų pataisytas.

PRITARIA SOLIDARUMO SĄJŪDŽIUI
Jungtinio Pabaltiečių Amerikiečių Komiteto vadovy - 

bė paskelbė pareiškimą, kuriuo pritariama lenkų Solida - 
rūmo sąjūdžio laisvės, demokratijos, darbininkijos teisių 
gynimo pastangoms, kas žadina visų pabaltiečiti viltis.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ ATSTOVU RŪMUOSE

JAV Atstovų Rūmuose, Washingtono, Lietuvos Ne - 
priklausomybės paskelbimo minėjimas įvyko vasario 23 d. 
Kun. Viktoras RIMŠELIS buvo pakviestas sukalbėti invo - 
kaciją.

Lietuvos nepriklausomybės minėjimą organizavo kon- 
gresmanas Frank ANNUNZIG. Jis iš anksto kreipėsi raš
tu į kongresmenus, paskatindamas juos savo pareiški 
mais minėjime dalyvauti. Savo kalboje kongresmenas F. 
Annunzio iškėlė lietuvių tautos ryžtingumą , siekiant at
gauti nepriklausomybę. Iškėlė Lietuvos laimėjimus ne
priklausomybės laikotarpy, pagyrė lietuvių sumanumą , 
demokratijos pamėgimą. Pabrėžė, kad Lietuvos nepri - 
klausomybė buvo išplėšta Stalino raudonosios armijos . 
laisvės gynėjai buvo įkalinti, deportuoti. Išryškino, kaip 
Madrido Konferencijoje ir kitomis progomis JAV gina lie
tuvių teisę į laisvę. Priminė Amerikos Lietuvių Tarybos 
pastangas laisvinimo srity. Pažymėjo kongresmenų laiš
ką Brežnevui, reikalaujant, kad būtų išlaisvintas Vytau - 
tas Skuodis. Reiškė viltį, kad netrukus Lietuvos nepri - 
klausomybė bus atstatyta.

Panašias mintis pareiškė ir kongresmenas J. MGAK- 
LY /Mass./. Kongr. Annunzio prašymu, Lietuvos nepri
klausomybės minėjimas tęsėsi penkias dienas.

Šiame Atstovų Rūmų posėdyje svečių suoluose daly - 
vavo dr. S. BAČKIS, A. PETRUTIS, dr. L. KRIAUČE - 
LIŪNAS, dr. J. GENYS, R. TRIČKYTĖ, inž. V. NAU - 
DŽIUS, M. SAMATIENĖ, A. VAIČIULAITIS, kun. J. 
PRUNSKTS. Aplankę kongresmenų įstaigas, dr. L. Kriau 
čeliūnas, R. Tričytė, kun. J. Prunskis, padėkojo kon
gresmenui F. Annunzio, kong. J. Nelligan, kongr. Russo 
ir kitiems.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES MINĖJIMAS SENATE

JAV Senate Lietuvos Nepriklausomybės minėjimas į- 
vyko vasario 23 d. Amerikos Lietuvių Tarybos paprašy - 
tas, minėjimą organizavo sen. Charles PERCY,. kuris 
minėjimą ir pradėjo lietuviams labai palankia kalba. Jis 
priminė laisvosios Lietuvos konstituciją, garantavusią 
kalbos, susirinkimų, religijos laisvę. Priminė žiaurią 
Sovietų Sąju igos Įvykdytą Lietuvos okupaciją. Reiškė vil
tį, kad ir kiti kolegos senatoriai jungsis ginant Pabaltijo 
tautų laisves ir teises. Džiaugėsi, kad JAV nepripažįsta 
tų kraštų inkorporacijos į Sov. Sąjungą, ką yra patvirti -
nęs ir prezidentas Reagai bei Valsybės sekretorius A. 
Haig. Priminė kalinamus lietuvius, išvardindamas JAV 
pilietį V. Skuodį, B. Gajauską, V. Petkų. Simo Kudirkos 
išlaisvinimas tepaskatina siektu ir kitų išlaisvinimo. Kri
zė Lenkijoje, Lietuvos žmonių kalinimas išryškina sovie
tinio komunizmo nesėkmę. Vyriausybė, kuri bijosi lais - 
vo žodžio, turi būti pasmerkta. Reiškė viltį, kad teisė
ti Lietuvos laisvės reikalavimai pagaliau triumfuos.

Senato posėdyje per sen.Percy kalbą dalyvavę lietu
viai dr. I Kriaučeliūnas, R. Tričytė ir kun. J. Pruns
kis nuoširdžiai senatoriui Percy padėkojo už uolų, nuo
latinį Lietuvos teisių gynimą.

RADIO BANGOMIS I LIETUVA v •*

Amerikos Balso lietuviškojo padalinio vadovas A.Pet
rulis pravedė pasikalbėjimus su atvykusiais į Washingto- 
nądr.L. Kriaučeliūnu, inž.V.Naudžiumi, stud. R. Tri - 
čyte ir kun. J.Prunskiu. Jie papasakojo apie lietuvių vei
klą išeivijoje. Tie pasikalbėjimai buvo perduoti radijo 
bangomis į Lietuvą.
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Už Lietuvos iifaisvinim^! Už i f tikimybę Kanadai ! 
P our la liberation de la Lituanie! Loyoute au Canada! 
Par liberation of Lithuania! For loyalty to Canada! 
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BALTIEČIŲ DIENOS 
OTTAWOJE
J. V. DANYS

X-tąsis BALTIEČIŲ VA
KARAS Parlamento rūmuose 
Ottawoje Įvyko 1982mo vasa
rio 24 d. Dešimtmečio pro
ga, pats Vakaras buvo iškil
mingesnis ir taip pat su
ruošta eilė papildomų rengi
nių:! ietuvos, I atvi jos ir Es
tijos konsulų pristatymas 
Parlamento ir Senato vie
šuosiuose posėdžiuose, lie
tuvių, Latvių ir Estų Bend- 
ruo me nių pi r mi ni nkų- J . Ku- 
raitės, T. Kronbergs iri. 
Leivat priėmimas Užsienių 
Reikalų Ministerijoje.

Visą mėnesį vyko trys pa
rodos- 1/ kultūrinės-visuo - 
meninės veiklos - Cttawos 
Universiteto parodų salėje , 
2/ knygų ir pašto ženklų - 
Cttawos Public Library ir 
3/ meno paroda- Public Ar
chives of Canada parodų sa
lėje.

MENO PARODĄ iškilmin
gai atidarė Daugiakultūrių 
Reikalų ministeris JAMES 
FLEMING, š. m. vasario 17 , 
tos parodos Garbės globė - 
jas. Atidaryme dalyvavo 
virš 120 baltiečių ir svečių, 
jų tarpe senatoriai S.HAI- 
DASZ,B.BOSA ir A.THOMP
SON, ir parlamento nariai 
Walter BAKER/Ottawa/,Ken 
ROBINSON /Toronto/ ir Hal 
HERBERT/Montreal/.

Dalyvavo Kanados 
Gubernatorius

Šis jubiliejinis Baltiečių 
Vakaras buvo ypatingas ir 
tuo, kad jame dalyvavo Ka
nados Gubernatorius ED
WARD SCHREYER ir ponia 
SCHREYER. Gubernatorius 
pasakė trumpą sveikinimo 
kalbą, kurioje išreiškė stip
rią simpatiją baltams,atvy
kusioms į Kanadą po II-jo 
Pas. karo ir jų artimiesiems 
tėvų žemėje.

Dalyvavo daug svarbių 
svečių: Vatikano
Pronuncijus Angelo Palmas 
ir jo vyr.patarėjas mons.D. 
Pasųui ne Ui, ambasadoriai - 
P. Robinson, Jr. /JAV/ ir 
pirmasis Ambasados sekre
torius R. M.Maxi m,E.Stra - 
etling /V. Vokietijos/ , E. 
Megalokonomas /Graikijos/, 
N. van Dijl /Olandijos/ ,D. 
Leųuertier /Prancūzijos/ ir 
a mb. Dexter, pavaduotojas
/Australijos/.

Atsilankė Kanados minis
terial R. Kaplan/Solicitor 
General/, W. Romp key /Na
tional Revenue/ ir B. W. 
Campbell/Veteran Affairs/, 
Senato ir Parlamento pirmi
ninkų pavaduotojai sen. Re
naud Lapointe ir parlamen
to narys Lloyd Francis,taip 
pat apie 2C senatorių, virš 
40 Parlamento narių, kcle - 
2 psl.

delegatas mus

tas žurnalistų ir kitų svar
bių svečių. Nemažas jų 
skaičius atsilankė su žmo
nomis,

Baltiečių buvo arti 90, jų 
tarpe Garbės konsulai dr.J. 
Žmui d žinąs -L ietuvos, dr.E „ 
Upe nieks-! atvi jos ir I.Hen- 
soo-Estijos. Salei talpinant 
tik apie 230, ši kartą buvo 
sunku patenkinti visus net ir 
kviestus svečius.

Oficialioji Dalis
Minėji mą-banketą atidarė 

senatorius S.Haidasz, par - 
lamentinio komiteto ko-pir
mininkas, trumpai kalbėda
mas apie šį įvykį ir prista - 
tydamas anksčiau iš vardintus 
diplomatus ir Baltų Federa
cijos Ottawoje Vakaro ren
gėjus J. V.Danį-pirm., E . 
Parups -latvių ir W.Pent- 
esžų.Taip pat vėliau kalbėjo 
ir antras parlam.Globos ko
miteto ko-pirmininkas, par- 
lam. narys W„ Bako r. Po Ka
nados himno, invokaciją su
kalbėjo Pronuncijus arkv . 
A. Palmas.

Pagrindinę baltiečių kalbą 
pasakė adv. Joana Kuraitė, 
dabartinė Kanados Baltų Fe
deracijos ir Kanados Lietu
vių Bendruomenės pirminin
kė. Gerai paruoštoje kalboje 
ji iškėlė baltiečių ir jų 
kraštų-1. ietuvos, I atvijos ir 
Estijos- politines ir huma- 
nines problemas, sovietų 
agresiją, kuri paskutiniais 
laikais pasireiškė ir Afga
nistane ir Lenkijoje. Pairi - 
nėjo, kad Baltiečitj Vakarai 
Parlamento rūmuose maž
daug sutampa su Lietuvos 
/Vasario 16/ ir Estijos/Va- 
sario 24/ nepriklausomybių 
atstatymo šventėmis; latvių 
šventė yra lapkričio 18 d.

Vakarą užbaigiant,trumpai 
kalbėjo Latvių Bendruome - 
nės Kanadoje pirm.T.Kron
bergs ir išryškino papildo- 

baltiečiams rūpimus 
klausi mus.

Žymenų Įteikimas
X - jo Baltiečių Vakaro 

proga Kanados valstybinėje 
liejykloje buvo pagamintas 
specialus jubiliejinis meda
lis. Pirmieji medaliai buvo 
įteikti Gubernatoriui E. 
Schreyer ir poniai Schreyer, 
vėliau ir kitiems iškiliems 
svečiams.

Baltų Federacijos Garbės 
nariais pakelti senatorius 
Rheal Belisle ir parl. narys 
Lloyd Francis. Jiems Įteikta 
Garbės pažymėjimai ir gin
taro segtukai.Tokie pat seg
tukai Įteikti ir Gub. E.' 
Schreyer, paaiškinant, kad 
gintaras yra Pabaltijo kraštų 
ypač Lietuvos ir Latvijos 
simbolinis ir tradicinis pa -

puošnias.
Baltų Federacija įteikė 

specialią dovaną Kanados 
Parlamentui ir Senatui. Tai. 
150 cm. aukščio ir 120 cm. 
pločio geležies skulptūra - 
žvakidė, simbolizuojanti vi
sas Kanados provincijas ir 
federalinę valdžią.Ją sukū
rė latvių menininkas E. 
Spravniks.

Koncertinė programa
Latvis pianistas Peteris 

Zarins paskambino "Varija- 
cijas", muz. J. Vitois, o estas 
pianistas Armas Maiste- 
Franz List "Vengriškąją 
Rapsodiją"ir George Gcrsh- 
vin "Mėlynąją Rapsodiją".

Sol. Gi na Čapkauskienė pa
dainavo Aleksandro Stanke - 
vtčiaus "Vandens Malūnėliai" 

■ Multiculturalism
■ Canada

Multiculturalisme 
Canada

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

/žodž.Henriko Nagi.o/, Bro
niaus Jonušo"Vėl sakysiu" ir 
Johann Strauss "Mėlynasis 
Dunojus".

Koncerto programa buvo 
aukšto lygio, ypatingai gerai 
atlikta ir publikos nuošir
džiai priimta.

Bendros Pastabos
Baltiečių Vakarai jau įgi

jo kai kurių tipingų bruožų. 
Labai populiarus ir šįmet 
buvo "Baltiečių desertas" su 
didžiuliu, gražiu raguoliu, 
pagamintu A.Arštikaitienės 
iš Brampton, Gnt., lietuviš
kais "ežiukais", pyragėliais 
ir žagarėliais, pagamintų 
Danos Danionės ir Vitos Ra- 
džiuvienės,ir kitų skanėstų „

Visos moterys dalyvavo 
su tautiniais drabužiais. Lie

Mes gy vename drauge ... 
ir augame drauge I

Multiculturalism Canada" per daugelį 
savo programų, skatina jus puose

lėti savo kultūrines apraiškas 
bei dalintis su kitais.

Tai darydami kanadiečiai 
gali geriau vienas kitą 

suprasti bei vertinti/

Gyvename drauge, 
augame drauge, 

dirbame drauge 
šviesesnei visų 

kanadiečių 
ateičiai.

tuvių spalvingi ir raštuoti 
rūbai ypač atkreipia dėme - 
sį.

Programoms, pagaminami 
specialūs meniški viršeliai 
su baltiečių menininkų dar - 
bų spalvotomis reprodukci
jomis. Lietuviai pasirinko 
M. K. Čiurlįonio"Žvaigždžių 
Sonatos" reprodukciją.

KL,Bendruomenę atstovą - 
vo Valdybos nariai J.Kurai
tė, J. V.Danys, J. R.Simana
vičius ir A.Nausėdas,PLB 
Garbės Teismo p-kas dr.J. 
Sungaila, eilė Tarybos narių, 
L. Skripkiitė ir V.Stanevi
čienė iš Hamiltono, G.Šer
nas iš Toronto ir kiti Toron
to ir Cttawos pirmininkai- 
adv. Algis Pacevičius ir V . 
Rudžius, kun. J.Staškus, T ėv. 
Aug.Si manavičius, CF M,kun.

KAIRĖJE:
Baltiečiųdailininkų parodą, 

sąryšyje su jubiliejiniu Bal
tiečių X-tuoju Vakaru Ctta - 
woje atidarė Daugiakultūrių 
Reikalų min. J. Fleming. 
Nuotraukoje: Dana Danienė, 
dail.A. Tamošaitis, Parla - 
mento narys Ken, Robinson 
ir latvių atstovė p.Parups.

Nuotr:J. V.D a n i o

dr. V. Skilandžiu na s, profe
soriai Romas ir Joana Vaš - 
tokai, visuomeninių reikalų 
komisijos nariai dr„ P.Lu
koševičius, H. Lapas ir kt.

Svečių tarpe buvo ir dr. 
K. Ėringis, neseniai pasi
traukęs iš Lietuvos. Jis tu
rėjo progos pasikalbėti su 
eile senatorių ir parlamento 
narių ir, žinoma, pareikšti 
savo komentarus.

Gubernatoriaus E. Schrey
er dalyvavimas suteikė pa
rengimu. didelio iškilmingu
mo, kartu pabrėžiant Kana
dos vyriausybės palankumą 
baltiečiams. Gubernatoriaus 
karinis palydovas Guberna
toriui pristatė adv. J.Kuraitęį 
Baltų Federacijos pirminin
kę, kuri savo ruožtu Guber
natoriui ir jo žmonai prista
tė kitus,estų ir latvių pirmi
ninkus, Baltijos konsulus ir 
Parlamentinio Komiteto pir
mininkus.
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3. GENCIARIKIS - VANDUOLIŲ IR G-A L A NUKĄRĄ LIŪS 
/428 m.po Kr./.
Čia įžengia scenon mūsų "admirolas" GENCIARIKIS, 

vanduolių ir galanų karalius /Vandalorum et Alanorum 
Rex/. Nuo žiliausios senovės,grįžtant į patikrintus istori 
jos įvykius, mūsų Genčiarikio žygis taip prasideda.

Jo tėvas, aji k š t i n g i ų karalius GAI ČIA RIKIS, 5- 
tam š. beauštant, ėmėsi apjungti Rytų Europos upių ir Bal
tijos bei Juodųjų jūrų kelių laivynus. Taip AUKSTIN - 
GIAJ, SĖLINGIAT, Gintaro Kelio VANDUgLIAI ir Olbijos 
tolimo plaukiojimo GAL ANAI sudarė sąjungą dideliam 
tikslui-pribaigti griūvančią Romos Imperiją. /Tarsi vie
ną dieną darytų visi satelitai:lenkai, čekai, vengrai ir kiti 
prieš "trečiąją Romą"- Maskvą!/. Prie jų neklaidinga 
uosle prisiplakė visokie pasaulio perėjūnai, nuotykių ieš
kotojai, sueiviai, gaudai /Sue vi, Quadi/.

Kaip tik tuo metu Romos vyriausiu karvedžiu buvo 
vanduolių kilmės AUKŠČILIUS KAUNYS /Stilicon/, 
kurį dalis romėnų laikė "barbarų" papirktu. Mat jis, ga
vęs žvalgybos pranešimą apie priešo jėgų telkimąsi ir , 
beveik neturėdamas kariuomenės, atšaukė Rein o pa
sienį saugančias vėliavas sostinei ginti,palikdamas savo 
giminaičiams atviras duris G a 1 į j o n.

Tačiau tie jo kaltintojai, rinkos kalbėtojai, dėdamie
si dideliais strategais, negalvojo kas būtų atsitikę, jei jis 
to nebūtų padaręs. Vanduoliai, paprasčiausiai pakeitę mar
šrutą, būtų puolę ir užėmę neapsaugotą Romą. Dabar gi 
jungtinis 8G vėliavų laivynas pajudėjo gerai žinomu Vidu
rio Europos vieškeliu - Dunojumi prieš vandenį ligi 
MAING upės,kur persimainoma į Šiaurės jūros vanden - 
skyrą- Reino magistralę.

Jiems tenai pastojo kelią vienintelė likusi Reino vieš
kelio sargyba- LETES /liaudai,frankai/. Dideliame ir 
kruviname mūšyje žūsta GAICIARIKIŠ /Geačiarikio tėvas/ 
gruodžio 31 d.,4G6 m. Kadangi Genčiarikiui buvo tik 16 
metų tada, tad karaliumi išrenkamas jo brolus /iš pamo
tės pusės/GUNDA RIKIS. Taip, be pasipriešinimo, perei
nama užšąlusi Reino upė prie Mayence /Atsimename, 
kad Vytautas grąsino kryžiuočiams:"Aš pagirdysiu savo 
žirgus Reino upėje"’,/.

Laivai paliekami, užsėdama ant žirgų ir žygiuojama 
per Belgiją, Šiaurės bei Pietų Prancūziją ir 409 m.užima
ma s p a n i j a, neužmirštant pakeliui ir gerokai pri - 
siplėšti. Ispanija pasidalinama taip: Aukštingiai bei Su - 
eiviai pasiima Galiciją. Galonai gauna I u s i t a - 
n i j ą, dabartinę Portugal!ją /vartų galas/. Kita dalis 
užima ten esantį Kartagenos /antrosios/ uostą, nes jie, 
jūreiviai iš prigimties - jų protėviai kartaginiečiai įstei
gė šį uostą po Kartagos /Kurtuvės Afrikoje/ žlugimo. 
Vanduoliai sėlingiai įsitaiso vienintelėje Ispanijos der - 
linges žemės srityje, Gvadalkviviro upės žemupyje, kuris 
jiems primena derlingą Dunojaus žemupį. Savo vardą jie 
suteikia ir palieka tam kraštui net iki mūsų dienų - V au
dei o č i a /V-A ndalusia/.

Netrukus matome tuos planus vykdant: 428 metais, 
mirus GUNDA RIKIUI, karaliumi vainikuojamas jo brolis 

GENCIARIKIS ir reikalai ima virte virti. Jis dar labiau 
paspartina lai vyno statybą, pradėtą jau 425 m., taip kad 
429 m. vanduolių, balto-aisčių ekspedicinė jėga /8O vėlia
vų, t. y. apie 80.000 žmonių/ sėda į laivus ir persikelia 
Afrikon. Išlipę, atrodo, Grano uoste, vanduoliai žaibo karu 
užima visą tuometinę Afrikos "provinciją". Pavėluotai 
Romos atsiųstas generolas Bonifacijus, nežiūrint vietoje
esančių II pėstininkų ir 10 raitelių pulkų, greitai sutvarko
mas ir su vienintėle išlikusia jo palydovų samdytų gudų 
gvardijos vėliava, apsupamas H i p p o n o j e /kur taip 
pat gyveno Šv.Augustinas/.

KAI SOVIETIJOS MOTERYS 
ATSIVERIA VIENA KITAI

VERTĖ A.Ž.
/ tęsinys /

Valentina Dobrochotova, Petrozavodsk
Nenuostabu todėl, kad kai kurios moterys meta gį 

"moters darbą" ir pasuka prostitucijon. Jos mieliau pa - 
sirenka šį žeminantį amatą, kuris taip išbujojęs mūsų sto
tyse, nes jis suteikia šiokią tokią laisvę ir galimybę pasi
rinkti. Savaime suprantama,kad prostitucija visada buvo 
moters nelaimė ir aš anaiptol nenoriu jos pateisinti. Man 
norisi vien paaiškinti,kodėl ji egzistuoja: moteris ieško 
išsigelbėjimo, bet nesižino kur dėtis. Bėgdama nuo išnau
dojimo namuose, ji pakliūva į ekonominį išnaudojimą ga
myklose. Tada ji gelbėjasi nuo pirmosios ir antrosios 
eksploatacijas ir nusidaužia į lytinį išnaudojimą. Tapr kit
ko, prostitutės vardas yra tapęs pasipiktinusių žmonių lū- 
pose išsilaisvinusios moters sinonimu; mes apšaukiame 
prostitutėm ir dar nešvankesniais žodžiais kiekvieną mer
giną, nežiūrint iš kokios socialinės aplinkos, kiekvieną 
kartą, kai ji parodo šiek tiek savarankumo lytiniuose da
lykuose.

Vargu ar tie ir tos, kurie svajojo apie socialistinę 
santvarką, troško tokio pobūdžio visuomenės. Aš abejoju, 
kad revoliucionieriai, kurių didele dalimi buvo moterys , 
bus linkėję sau tokios santvarkos. O šiandien moterys ne
turi net kur eiti pasiskųsti sava padėtimi, kadangi Moters 
Reikalų Žinybos yra uždarytos,kaipo "nustojusios savo 
naudos". Mes vis aiškiau įsisąmoninam, kad lyčių lygy - 
bės principas pasitarnavo vien ta m, kad moterys naudotų- 
1982. IH.IO

Atlantic
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z J.J.B./
/ tęsinys /
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VANDUGIJŲ KARI Al / 5 a.po Kr./

ISPANIJOS ir S „AFRIKOS 
UŽKARIAVIMAS MUSIį KARDAIS
/ 406 -439 a.po Kr./.

Romos imperija, giliai atsidusus,pasirašo garbingą 
taiką: oficialiai pripažįsta mūsų bočių Ispanijos užkaria - 
vimą 411 metais po Kr. Viskas būtų tuo gal ir pasibaigę , 
jei Romos strategai nebūtų persistengę. Mat, mūsų VY- 
CIAI-GUDAI /visigoths/ pamatę vanduolių jūrinin
kų pralaužtą "Berlyno sieną”, t. y. 1 i m e s /Romos su - 
stiprintą siena rubežių/, paspaudė gerokai pentinais ir jų 
Vyties vėliavos bematant atsidūrė Pietų Prancūzijoje.Šią 
padėtį Roma panoro išnaudoti savo tikslams, sukirsinda - 
ma abu savo priešus, tarp kurių iš tradicijos didelės mei
lės nebuvo, nors buvo tos pat Motinos Gemalės vaikai 
/tarsi lenkai ir Ukrainai, abu slavai/. Klastingai laužy - 
dama savo duotą žodį vanduoliams, Roma /kaip ir Mask
va/ sudaro slaptą sutartį su vyčių -gudų /getų, ger
tų/ karaliumi AUKŠTAI EIVA ir jo palikuoniu VAU JA, 

si teise atlikti pačius bjauriausius darbus.
Kadaise tai buvo darbas namuose, bet mūsų laikais, 

nors ir neišvaduota iš namų ruošos, moteris privalo iš - 
eikvoti savo jėgas gamybiniame darbe. Ir ši padėtis nėra 
vien miestuose, bet ją aptinkamdar sunkesnėj formoj kai
me. Pačius labiausiai alinančius,pačius nuožmiausius 
darbus kolūkiuose ir sovchozuose atlieka moterys. Tuo 
tarpu vyrai, būdami pirmininkais, agronomais, buhalte - 
riais, sa idėlininkais arba gaudami gerą atlyginimą už 
traktorių ir ūkio mašinų valdymą, gauna patį įdomiausią, 
geriausiai atlyginamą ir mažiausiai varginantį darbą. Mo
teriai patekti į augštąsias technikos mokyklas ar gauti 
techniškus postus, galimybės yra ribotos... Vis tas pats 
senas prietaras, kad moteris nesanti apdovanota matema
tikai ar technologijai. Tarsi pasaulyje-nebūtų buvę žymių 
matematikių /Sofija Kovalevskaja/ ar gersiu mokslininkių 
/Marie Curie/, nekalbant apie tūkstančius kitų moterų , 
dirbusių technikos srityse.

Mes šnekam be perstojo,kad Valstybė rūpinasi mo - 
terų sveikata: statistikos ant popieriaus stulbinančios, bet 
tikrovė stebina dar labiau. Atrodytų,kad visiškai užmir
šo visas specifines meter's organizmo funkcijas. Bet be 
jų, ar tuo atveju kai jos išdarkomos, visuomenės gyvas
čiai gręsia pavojus paprasčiausiai nutrūkti.

Trumpai tariant, tikroji lyčių lygybė rastųsi, jei mo
terim būtų suteikiamos galimybės pažinti ir naudotis 
mokslo žiniomis, jas puoselėti lygiai tuo pat mastu, kaip 
kad leidžiama vyrams. Užuot davus moterims teisę vien 
mėžti mėšlą, reikėtų kompensuoti jų biologinę nelygybę 
/keista, kad vis tebevartoja sąvoką" nelygybų,*, o ne "skir - 
tumą". Čia Vakaruose "nelygybės" sąvoka baigia iš
garuoti Red./ įvairiomis lengvatomis.

Vera G o 1 u b j o v a, 
Archangelskas

ANTROJI MEDALIO PUSĖ
Tapti motina yra didžiausia laimė, kurią gamta sky

rė moteriai. Vien patyrusi motinystę, ji gali suprasti ir į- 
vertinti pilnai, ką reiškia būti atsakingai už mažo padaro 
gyvybę. Štai kodėl egzistuoja he rojęs-motinos medalis.

Bet čia kalbėsime apie moterį, kuri ryžtingai apsis - 
prendė išleisti pasaulin ir išauklėti vaiką pati viena, be tė
vo. Kalbėsim apie tą, kurią vadiname netekėjusia motina. 
Kas verčia ją ryžtis tokiam beviltiškam žygiui?

Kiekvienos jų gyvenimo istorija, aplinkybės, asmenį - 
niai motyvai yra skirtingi ir sudėtingi. Daug moterų ap - 
sisprendžia šiam rimtam žingsniui nevisada nutuokda - 
mos, koks tai duobėtas kelias. Kitos neturi artimųjų ar 
tėvų, galinčių joms padėti sunkiais momentais.

Netenka laukti ko nors reikšmingo iš visuomenės. Val
stybė skiria už pavainikį vaiką penkis rublius į mėnesį . 
Kad gautum tą penkrublę, tenka užpildyti eilę formalumų 
ir pakęsti nemažai patyčių. Niekas jūsų neįspės,kad turi
te te’sę į tą paramą; niekas neatsiųs perlaidos į namus . 
Dar svarbiau - ši suma juokinga: iš jos nepragyvensi nė 
dvejetos dienų. O netekėjusi moteris, kuri neturi jokios 
paramos iš saviškių, kuri turi išsiversti savo uždarbiu , 
yra reikalinga mažiausiai vienerių metų santaupų, kad ga
lėtų pragyventi su vaiku.

Vien moteris, kuri rūpestingai pergalvojo ir pramatė 
vieniško gyvenimo sunkumus ir susitaupė iš anksto tam 
tikrą sumą pinigų, išsigali gyventi ištisus metus nedirbda
ma. Labai mažai kas gali sau leisti tai praktikoj, nes iš 
viso sunku pramatyti ateitį.

O ką tada turi daryti tos, kurios nepagalvojo apie a - 
teitį, nieko nepramatė, ir kurios negali užsitikrinti pra - 
gyvenimo ištisiems metams? Ką turi daryti tos,kurios 
nemoka prisitaikinti prie aplinkybių ir daryti sandėrius 
su savo sąžine? Vien antžmogiškų pastangų kaina jos pa
jėgs ginti savo ir savo vaiko, to būsimo visuomenės na 
rio .gyvybę. Tos visuomenės,kuri net nepagalvoja, ką 
reiškia tikrumoje skambus šūkis "moters išlaisvinimas". 
Niekam neįdomu žihoti, kaip brangiai moteris apmoka sa- 
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prižadant jiems Ispaniją, jei jie sugebės iš ten išstumti 
vanduolius. Gudai tarp 416-418 metų sąžiningai imasi 
šio darbo. Jie niokoja sėlingius vanduolius Andalūzijoje. 
Bet staiga besivaidijančioms mūsų gentims atsidaro a- 
kys.

Turime vieną iš įdomiausių to laiko diplomatinių do
kumentų, t. y. bendrą kariaujančiu pusių laišką imperato - 
riui, ir pasirašytą visų suinteresuotų, kuriame tarp kit
ko tiesiai ir drūtai sakoma:"Mes kariaujame tarp savęs, 
kas nepralaimėtų, visvien išloši". Žinoma, to laiško 
signatarai turėjo progos ir bendrai "lietuviškai"/ o gal 
"žemaitiškai" ir "dzūkiškai"/pasitarti dėl tolimesnių plaR 
nų, šįkart grynai Romos sąskaiton.

/ bus daugiau /

vo laisvę. Visi apie tą laisvę šneka, daug palieta apie tai 
rašalo, bet tikrame gyvenime toji moters "liuosybė" ne
egzistuoja.

Sakysim, moteris išaugino vaikutį iki vie nerių me - 
'tų. Toliau ji, savaime aišku, tikisi valstybės paramos , 
lopšelio. Bet bematant iškyla nauja problema: kaip patal
pinti ten vaiką. Kad jis būtų priimtas į lopšelį, reikia jį 
užregistruoti prieš gimstant eilės keliu į sąrašą. Yra vie
nas būdas tai apeiti- mesti savo darbą ir eiti dirbti į vai
kų namus; tada vaiką priims. Bet jeigu moteris neturi 
patirties sveikatos srityje, jai teks dirbti pačius nedėkin
giausius, nešvariausius darbus, ir tuo pat metu rūpintis 
savo vaiku. Tai svarbus faktas. Patikėti vaiką valdžios 
įstaigai, galvojant, kad jis jausis tenai taip pat gerai, kaip 
namuose, yra rimta klaida.

Vaikų Lopšeliai ar Vaikų Darželiai yra lab labiausiai 
mirtingumą ugdančios socialiai-medicininės įst: įstaigos 
krašte. Jų personalą sudaro daugumoje senps ar viduri
nio amžiaus moterys. Labai mažas nuošimtis jaunų mo
tinų eina ten dirbti iš noro padėti savo vaikui. Daugumo
je tai pusamžės ir bevaikės arba senos moterys, kurios 
neturėjo vaikų. Sunku atspėti, kas nuvedė jas į tuos sode
lius, kur pilna vaikiško spontaniškumo ir skaistumo. Bet 
tai tikriausiai ne tai, kas būtų laikoma pasišventimu ar 
pasiaukojimu mažyčiams, beginkliams ir silpniems pa
darams, reikalingiems tiek globos. Kiaurą dienelę tenka 
juos nešioti iš vienos vietos į kitą,prausti,keisti vystyk
lus, maitinti šaukšteliu. / bus daugiau /

VLIKO S E I M a

Antroje savo kalbos daly
je prelegentas ypač ilgiau 
buvo sustojęs ties Madrido 
Konferencijoje darbu 1980 
m. ir priminė apie VLIKo 
įteiktą 1981 m.. rugpjūčio 
mėn.5 d.įteiktą JAV E.S.ir 
K.Komisijai įteiktą pareiš
kimą dėl okup. Lietuvoje 
vykstančio religinio ir tau
tinio pasipriešinimo. Šios 
Komisijos įvairiuose infor
maciniuose pasitarimuose 
ir apklausinėjimuose daly
vauja VLIKo atstovai.

1981 m. spalio 22 d. VLI- 
Kas įteikė papildomą me
morandumą Madrido Konfe
rencijos 27 valstybių vy
riausybėms ir vėl priminė 
apie nenormalią Lietuvos 
padėtį, apie joje vykstantį 
genocidą, persekiojimą as
menų, kurie seka Helsinkio 
Akto vykdymą ir 1.1. Buvo 
prašoma panaikinti Ribben- 
tropo- Molotovo paktą ir 
kad nelegalus /Helsinkio 
IV principą laužantis/ So
vietų Sąjungos Aktas, ūži - 
mant laisvos Lietuvos vals
tybės teritoriją, būtų pa
smerktas, panaikintas ir į- 
trauktas į baigminių išvadų 
dokumentą.

Dr.K. Bobeliui, dalyvavu
siam Belgrado ir Madrido 
Konferencijose, matėsi aš
trus Vakarų bloko politikos 
pasikeitimas, konkrečiai
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reikalaujantis jiems paža
dėtų susitarimų vykdymo.

"Nors pats Helsinkio Ak
tas praktiškos naudos ne
daug šiuo metu teduoda, bet 
jo moralinė reikšmė ir įta
ka yra nepaprastai didelė. 
Tai yra vienintelis tarptau
tinis f orumas,kuriame mes 
savo bylą galime pristatyti.

Jungtinėse Tautose mes , 
-kalbėjo prelegentas,-bent 
šiuo metu neturime jokių 
galimybių Lietuvos klausi
mą pristatyti-te n yra abso
liuti Sovietų įtaka".

Toliau, nurodęs, kad ge - 
riausias kelias- Europos 
tarptautinės konferencijos, 
su Amerikos ir Kanados 
užnugariu. Ragino visada 
prisiminti, kad ne kiti, o tik 
mes patys atstatysime sa
vo nepriklausomybę ir tu
rime būti tam pasiruošę.

Pabaigoje, padėkojo vi
siems nariams .Tarybai už 
bendradarbiavimą, patari
mus ir pagalbą.Dėkojo vi
siems lietuviams ypač Tau
tos Fondui už finansų parū
pi nimą, pabrėžė, kad tik 
bendromis jėgomis atsiek - 
Sime didžiausio tikslo-ne- 
pri klaus o mos Lietuvos.

Su PLB-nės organiza - 
cija, kaip pranešė, per 1981 
m. jokių ryšių nepalaikė . 
Gaila.

3 osl.
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būti kiekvieno mūsų perskai
tytos, saugojamos ir verčia
mos i ki t a s kalbas. Net 
ir į rusų kalbą. b .

MIRTIES LAGERIUOSE IR 
TREMTYJE Atsiminimai , 
Jonas Kreivėnas. 299 psl . 
Išleido J.- Kreivėno Knygai 
Leisti Komitetas, redagavoE. 
Jasiūnas. 1981 .

Viršelį ir aplanką piešė 
dali. J.Tričys.

Kaina su per siuntimu $13,- 
/JAV/.

Knyga gaunama pas pla
tintojus ir pas autorių.

Gerai prisimename kny
gas, parašytas Armonienės , 
Rūkienės, Juciūtės, kurios, 
pergyvenusios Sibiro lage
rių vergiją, patiekė mums 
pasibaisėtinus liudijimus fl
pie 2C-tojo amžiaus barbarų

žmogaus niekinimą. Išlikų - 
šių gyvųjų liudininkų,pasie - 
kusių laisvojo pasaulio kran
tus ir sugebančių raštu at
pasakoti Įvykius, neturime 
perdaug.

S Į kartą Sibiro kankinys 
Jonas Kreivėnas padovanojo 
mums savo atsiminimus. Pa
rašyti jie aiškia, gera, trum
pais sakiniais, lengvai skai - 
tomą kalba. Knyga paskirs - 
tyta Į 4-ias dalis ir, kas la
bai svarbu, - yra anglų 
kalboje gerai paruoštas , su
trauktas atpasakoji mas svar
besnių epizodų iš kiekvieno 
skyriaus. Skyriai pavadinti : 
Lietuvoje, Mirties Lageriu©-

.PUSLAPIS®
se, Tremtyje ir Sunkus Ke
lias į Laisvę.

Ir ši knyga, kaip kitos tos 
rūšies dokumentinės, turi

Iš: MIRTIES LAGERIUOSE IR TREMTYJE -
Jonas Kreivėnas

PENKERI METAI UŽ GRŪDŲ, VARPAS
Įkūręs Sovietijoje kolchozus,Stalinas išleido labai 

griežtą Įsakymą jų turto apsaugojimui, pagal kurį, kol že
mė neužarta, buvo draudžiama rinkti po derliaus nuė - 
mimo pasilikusias javų varpas.

1945 m. rudenį iš Saratovo kalėjimo Į mūsų lagerį 
atvežė 172 moteris kalines, nubaustas nuo dviejų iki pea
ks rių metų bausmėmis už javų varprj rinkimą kolchozų 
laukuose. Buvo graudu į jas žiūrėti, nes atrodė, kaip pa
liegę elgetos: basomis kojomis, sunykę kūnai vos pri - 
dengti suplyšusiais drabužiais.

Visuose konclageriuose yra paprotys naujai atvyku
sius kalinius apklausinėti iš kur atvyko, už ką ir kiek nu
bausti, kokių naujienų žino ir 1.1., nes lageriuose žinių 
iš išorinio pasaulio nėra.

Tos moterys sakėsi esančios Saratovo ir Kuibiševo 
miestų gyventojos. Būdamos persenos ar perjaunos, ki
tų darbų dirbti negalėjusios ir jokio kito pragyvenimo 
šaltinio neturėjusios, o pašalpų iš valdžios negavusios . 
Dėl bado buvo priverstos eiti į artimiausių kolchozų lau
kus ir rinkti laukuose pasilikusias varpas. Varpas rink
davusios naktimis, nes dienos metu kolchozų prižiūrė - 
tojai jodinėdavę raiti ir tokius rinkėjus gaudydavę.Grū
das jos išlukštendavusios ir maldavusios. Iš miltų kep
davusios blynus ar virdavusios sriubą.

Taip jos . vogčiomis maitinosi, kol pagaliau jas su
gavo ir nubaudė. Pagal jų pasakoji mus, karo metu daug 
senesnių žmonių ir mažų vaikų mirė iš bado, nes sovie
tų valdžia nedirbantiems maisto kortelių nedavė, o krau
tuvėse be kortelių nieko nepardavė.

Kai pirmą dieną lageryje šios senutės gavo po 400 
g. duonos, tai apsiverkė i š džiaugsmo, persižegnojo ir 
tik tada pradėjo godžiai valgyti.

KARO INVALIDAI IR BAUSMES UŽ 
SPEKULIACIJA.

Sovietijoje privatus amatas ar verslas yra įstaty - 
mais draudžiamas. Yra baudžiama ir už betkokią smul
kių daiktų privatų pardavinėjimą.

Po karo į civilinį gyvenimą sugrįžo buvusieji kariai, 
jų tarpe daug invalidų. Nedarbingi invalidai buvo aprū
pinti labai menkutėmis pensijomis. Fronte netekęs ran
kos ar kojos, karo invalidas gaudavo apie 40 rublių mė
nesiui. Už tokią sumą buvo sunku pragyventi vienam 
žmogui, o jei kuris turėjo šeimą, tai buvo visai blogai .

Karo invalidai daugumoje buvo jauni vyrai. Kad pa

lengvintų savo šeimoms pragyvenimo sąlygas, jie grie - 
bėsi Įvairių priemonių. Kaikurie pradėjo verstis smul
kia prekyba, kaip tai stovėti gatvių sankryžose ir parda
vinėti papirosus ar tabaką. Jų "krautuvės" buvo tik ki- 
šeniuje.

Syki iš Saratovo kalėjimo į mūsų lagerį atvežė 
grupę kalinių, kurie visi buvo karo invalidai, be vienos 
kojos ar rankos. Vieni jų vaikščiojo tik su ramentais , 
o kitų - kabėjo tik tuščios rankovės. Visi jie buvo teis
mo bausti už spekuliaciją - pardavinėjimą tabako,papiro
sų, ar kitokių daiktų bei rūbų. Dalis jų buvo nubausti 
ir už smulkias vagystes. Už tariamą spekuliaciją inva
lidai buvo nubausti nuo 2 iki 5 metų konclagerio baus - 
mėmis, o už smulkias vagystes - nuo pusės iki trijų me
tų.

Lagerio administracijai invalidai sudarė daug rū
pesčio ir nemalonumų. Karinė dvasia ir fronto žiauru - 
mai iš jų galvų dar nebuvo suspėję išgaruoti, jie buvo 
labai vieningi ir karingai nusiteikę prieš sovietinę val
džią ir santvarką. Dar tebedėvėjo kariškus rūbus, tik be 
antpečių ir vyresniškumo ženklų. Daugelis turėjo prisi
segę prie krūtinių už fronte parodytą narsumą gautus 
medalius. Invalidai viešai keikė ir niekino patį Staliną 
ir jo santvarką. Jie skelbė, kad Stalinas ir jo pasekėjai 
yra liaudies žmogžudžiai ir kraugeriai: jie visus skriau
džia ir išnaudoja, o milijonus vyrų siuntė Į frontą, kad 
žūtų ar taptų invalidais, ir vėliau būtų išvaryti Į gatvę 
ar sukišti į kalėjimus.

Invalidai, vos spėję Įžengti į lagerio zoną, lagerio 
administraciją apšaukė parazitais ir nekaltų žmonių 
kankintojais. Administracijos pareigūnai mėgino karo 
invalidus apraminti, pažadėdami jų neskriausti, o į dar
bus skirti tik pagal fizinius sugebėjimus ir specialybę „ 
Tnvalidai pažadų nenorėjo klausyti, ir visi kaip vienas 
šaukė,kad jei Stalinas mokėjo juos padaryti invalidais , 
tegul moka ir tinkamai maitinti bei aprūpinti. Saukė,kad 
jie mirti nebijo, tegul juos sušaudo čia vietoje. Jie esą 
taip pat žmonės, norį gyventi sotūs ir laisvi. Klausė už 
ką jie yra kankinami kalėjimuose: ar už tai, kad aklai 
gynė Stalino interesus ir be atodairos liejo kraują?Rei- 
kalavo,kad būtų traktuojami ir užlaikomi kaip garbingi, 
nusipelnę asmenys,kad jų maisto davinys būtų kaip ka
reivio, nes kario pareigas eidami tapo invalidais,tai ir 
turį naudotis jų teisėmis.

Susirūpinusi lagerio administracija su jais pradėjo 
kalbėti švelniau ir mandagiau, ne taip, kaip su kitais ka
liniais, ir pažadėjo suteikti visas galimas lengvatas.Kad 
karo invalidai nesimaišytų su kitais kaliniais ir jų ne - 
kurstytų prieš valdžią, vieną baraką pratuštino ir ten 
juos apgyvendino.Invalidų baraką atitvėrė atskira spyg
liuota tvora. Nežymiai, po keletą asmenų kasdien, vieno 
mėnesio laikotarpyje visi karo invalidai buvo iš mūsų 
lagerio išvežti, greičiausia Į kitus lagerius ar kalėjimus.

Taip ir užsibaigė tų nelaimingų karo invalidų ka - 
ringos nuotaikos ir kalbos prieš'Staliną ir jo režimąj*o- 
limesnio jų likimo nežinau. Jie galėjo būti nuteisti kaip 
kontrarevoliucijonieriai, nes Stalinas savo priešus.tik - 
rus ar tik Įsivaizduotus, naikino ir žudė be pasigailėjimo, 
nors šie ir turėtų aukščiausius nuopelnus Sovietų Sąjun
gai. /bus daugiau /

J u o z a s Žilėnas

VEIDU 1 ŠIAURĘ
Ištrauka iš ruošiamos spaudai knygos/

II- jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI

JURGAIČIU PADANGĖJE
/tęsinys/

31 —
Jos aidas, lyg varpo skambesys, prasi

muša pro medžių šakas, pro karūnuotas pušų viršūnes ir 
aiogarsiais grįžta atgal. Sodrus Adomo balsas skamba 
lyg į kovą šaukiantis trimitas, o mes jam pritariam visa 
jaunatviška krūtine. Net irVarnagė su Gefreiteriumums 
pritaria. Šiandieną jie geri. Špico nėra, tik juodu mūsų 
viršininkai.

Taip atstumia naują vagoną, iškrautam bombas ir vėl 
dainuojam. Dainuoja ir jie — "Augo sode klevelis, augo 
^ode žaliasis ". . . Susikabiname rankomis ir siūbuojame 
į šonus, siūbuoja ir jie, patenkinti ir klusnūs.

Siūbuojame mes, siūbuoja ir pušaitės, siūbuoja ir seni 
šakoti ąžuolai, atrodo, kad ir saulė pasislinko arčiau pa
siklausyti mūsų dainų.

Miškas ir daina lietuvio jungtis ir stiprybė, Ir nepa
stebėjom kaip keliuku nuo vieškelio priartėjo prie mūsų 
du vyriškiai ir pakėlę kepures pasisveikino mūsų gimtą
ją kalba.

"Sveiki vyrai dainininkai . Išgirdome dainuojant tai ir 
atėjome, sakome, gal pažįstamų rasime. Esame iš čia 
netoliese esančio ūkio, prie Kurio laikinai apsistojome. 
Jų įkandin atėjo jų žmonos, ir dvi lyg seserys, žalia jau
natve žydinčios linožiedės mergaitės, Suvalkijos laukų 
dukros.

Skubiai iškraunanti atstumtą vagoną bombų ir vėl stoja
me Į ratą ir-vėl dainuojame visi kartu, rodos net žemė 
siūbuoja.

O Kaip tinka moterų sidabriniai balsai, prie mūsų ko
vose'ir sunkios nedalios užgrūdintų baisų ! Daina veja 
dainą, skamba pušynas, aidi aidas galingas ir nuostabiai 
gražus.Apie žirgelį juodbėrėli,apie žalią rūtą,mėtą,apie 
Žemaičių žalią kraštą ir paliktus namus.

Kokia brangi ir neužmii'štama ši diena, krūtinėje jaus— 
mas, kaip retai kada. Akyse ašaros, brangesnės užgin- 
4 psl.

tarus. Mos pasijutome broliai ir seserys, nors jie mus 
ii- mes juos tik pirmą karią tepamatėme.

Daina ir miškas lietuvio jungtis ir stiprybė. Saulė sken
do pušų Viršūnėse, kai paspaudę rankas, išsiskyrėm su 
netikėtai sutiktais tautiečiais.

Slenka dienosiįprastų darbų pilkumoj, lyg vagis atslen - 
ka ruduo. Jau ir čia mūsų jautrios ausys pagauna gerai 
pažįstamus tolimos artilerijos šūvių garsus, girdėtus, 
gimtosios žemės laukuos“. Frontas artėja, nors vokie
čiai tvirtina, kad visi priešų puolimai yra sėkmingai at
mušami.

Naktimis nebegalime apsiginti nuo mus puolančių bla - 
kių, Jų tiek daug priviso, kad pilna visur, net ir mūsų 
viršutiniuose rūbuose. Tikra kančia. Baltiniuose atsira
do utėlių. Žadėto muilo vis dar negauname ir pirtyje iki 
šiolei nesimaudėme, nors ji čia pat. Per rytinius patik- 
rinimus skundžiamės Špicai, reikalaujame kambarių de
zinfekcijos, baltinių pakaitos, muilo ir pirties.

Žada, žada ir vis nėra, ir taip slenka diena iš dienos 
parazitams puolant.

Pablogėjo ir maistas. Pasibaigė mūsų turėtos sviesto 
atsargos. Kasdien vis labiau jaučiamės alkani, ypač po 
sunkesnių darbų laukuose. Pietų metu visaip kombinuo
jame kaip apstatyti virėjus, kad gavus papildomą lėkštę 
sriubos. Kartais, kada vakarais į virtuvės sandėlius at- 
veža duoną ir mus pašaukia jos iškrauti, tada naudojamės 
proga. Noriai einame padėti ir vagiame, kada prižiūrė - 
tojai nemato. Tada dalinamės ir slepiame nuo Varnagės 
ir Gefreiterio aidų. Atsargas slepiame, kaip išmanome.

Mano iki šiolei naudotą duonos slėptuvę bunkeryje už
puolė pelės ir sunaikino du kepaliukus duonos, tik trupi
nius teradau Teko keisti vietą ir kolkas ją slepiu ant 
prausyklos lubų, šalia savo paslėpto pistoleto.

Gauname įsakymą atiduoti visus turimus lietuviškus 
asmens dokumentus. Daugumas atiduoda, Kiti slepia, no
rėdami juos išlaikyti kuo ilgiausiai... Slepiu ir aš, užkiša 
juos už gertuvės apsauginio užvalkalo. Jų vietoje gauna
me vokiškus kariškus "ausveisus", kaip Luftwaffes ka
riai.

Iš Įsrutės mūsų aplankyti atvyksta du Lietuvos karinin
kai einą ryšininkų pareigas. Vienas iš jųleitenentas "La
kūnas", gerai pažįstamas Genutės vyras. Jie išklauso 
mūsų nusiskundimus dėl esamų trūkumų.

Iš šių karininkų sužinome, kad dar rusų neužimtoje 
šiaurės vakarų Lietuvos žemėje yra organizuojami Lietu
vos savanorių karių pulkai Vanagų vardu; kad visoje Lie
tuvos teritorijoje plečiasi stiprus partizaninis judėjimas, 
kad Vokietijoje yra ruošiami lietuvių desantiniai daliniai 
ir kad jų neviena sėkmingai nuleista grupė aktyviai vei
kia su partizanais. Taip pat, kad yra renkami savano

riai Į desantininkų mokyklą ir kviečia mus.
Daugelis galvojame kvietimą priimti: nusibodo užkam

py sėdėti, norėtųsi ką nors nuveikti. Galvojame sudaryti 
savo grupę, į kurią įeitų Adomas, Edvardas, broliai Bro
nius ir Antanas, Cibas, Juozas, Klemas ir aš su Vytu, 
galvojame, būtume gana pajėgi kovos grupė.

Naktį ir vėl smarkus Karaliaučiaus miesto bomborda- 
vimas. Iki pusiaunakčių išbūname bunkeriuose. Vėl dre
ba žemė nuo sprogimų, vėl didelės gaisrų pašvaistės nu
dažo nakties tamsą raudonai, vėl stebime prožektorių 
šviesų ir priešlėktuvinės artilerijos sviedinių žaismą, 
vėl turime tūnoti drėgnuose bunkeriuose ir nesumerkti 
akių poilsiui, kurio taip norima.

Rugsėjo dvidešimt devintoji. Mokytojas, Liudas ir aš 
esame paskirti vykti į Karaliaučių parvežti filmą. Vyks
tame traukiniu. Įsrutėje persėdame, ir po poros valandų 
pasiekiam Karaliaučių. Antrą kartą matau Karaliaučiaus 
miestą, šį karią visai kitokį kaip pirmąjį kartą.

Prieš dvi dienas, po Įvykusio masinio Sąjungininkų lėk
tuvų bombordavimo, kuriame dalyvavo virš 400 bombo - 
nėšių, atskiri miesto kvartalai pavirto griuvėsių krūvom, 
iš kurių dar ir dabar teberūksta buvusių gaisrų dūmai. 
Gaisrininkai dar tebegesina gaisrų židinius. Atskiros sa
nitarų komandos tebeieško dar žuvusiųjų.

Prie daugelio griuvėsių prikabintos lentos su 
žuvusių pavardėmis. Atskiros gatvės dar tebėra užvers
tos griuvėsių laužu. Pagrindinės judėjimo arterijos sku
biai valomos ir taisomos suvarytų užsieniečių ir belais
vių rankomis, jų tarpe gai nevienas yra ir lietuvis.

Tramvajum pasiekiam paskirtą vietą, gaunam filmus 
ir vėl tais pačiais keliais grįžtam į Jurgaičius.

Vakare kino salėje stebime rodomą filmą. Staigus oro 
pavojus . Rusai bomborduoja Tilžę, didelės gaisrų pa
švaistės nušviečia dangų, ir vėl turime tūnoti duobėse, 
pykstame ant Špico ir Varnagės, kurie stropiai vykdo pa
skirtus nurodymus. Tiktai Adomas ir Japonas juos patei
sina, nesiskundžia ir neskubina į barakus.

Turbūt mūsų karininkų apsilankymo pas mus dėka, gau
name molinio muilo, pakeičiami mūsų apatiniai baltiniai , 
nuveda į pirtį, kurioje per penkiolika minučių šaltu dušo 
vandeniu nusiplauname įjuodusį kūną. Duoda vieną pus
dienį apsišvarinti kambarius ir paskelbti oficialų "karą” 
blakėms. Pasijuntame švelnesnėje nuotaikoje.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IŠ PADANGĖS MIELOS NESUTARIMAI IR JO PASEKMĖS

/ii SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE/

talistas - K. Einigis, Kad tokių valgomųjų ko - 
pastų būtų ir viduje visą laiką- tai visai puiku.’

IŠAUGO SIAULIU
TECHNIKOS MOKYKLA

43-iojoje Šiaulių Viduri
nėje Profesinėje Technikos 
Mokykloje mokosi virš 1GGG 
vaikinų ir merginų . Buities 
aptarnavimui čia rengiami 
siuvėjai, kirpėjai, batsiuviai, 
siuvimo ir trikotažo įrengi
mų taisytojai ir vairuotojai.

Už aukštą specialy
bėms paruošimo lygį ši Mo
kykla yra laimėjusi Sov.Są
jungos parodose medalių ir 
diplomų.

TOBULĖJA BALDU 
GAMYBA KLAIPĖDOJE'

Klaipėdoje veikianti bal 
dų gamybinio susivienijime 
pagrindinė įmonė, kuri gar
sėja ’'Gubojos” miegamųjų 
kambarių baldų ir spintų se
rija. Beveik 3/4 produkci
jos yra atžymėta geros 
kokybės ženklais.

PROJEKTUOJAMS NAUJAS 
ETNOGRAFINIS MIESTELIS

Prie Kauno Marių pradė
tas statyti buitinio muziejaus 
rėmuose, miestelis. Jame 
bus valsčiaus būstinė, mo
kykla, arbati nė, karčiama, a- 
matų dirbtuvės, miestelėnų 
namai, tvarteliai, daržai, 
vandens malūnas, kalvė.

Dzūkijos sektoriuje bus 
atkurtas kaimo fragmentas, 
vaizduojantis šeimyninę 
bendruomenę, Aukštaitijos 
- rėžinkio kaimo fragmen
tas.

Kauno Marių pakrantėje 
parinkta vieta Mažosios Lie
tuvos sektoriui, kuriame bus 
žvejo ir laukininko sodybos.

Žmonės muziejais labai 
domisi ir rašoma, kad vien 
Liaudies Buities Muziejų ap
lanko kasmet virš 120.GGG 
žmonių.

1982. 111. 10
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Į JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS
! JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ
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ATEIK l LIETUVIU A.A. ( ALCOHOLICS ANONYMUS) 
GRUPES" SUSIRINKIMĄ*. SUSIRENKAME KIEKVIENA* 
TREČIADIENĮ, 7722 GEORGE ST. L A SALLE, QUE."

8 vai. vakaro.

ARBA SKAMBINK MUMS:
Leonui G. : 366—2548 ( namų ); 489—5391 (darbo);
Henrikui N. : 277—7868; Dainiui L.; 768—9606 ;

Donaldui D.: 661—1733. 1
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SIAULIU MIESTE
PAGERBTAS DAILININKAS
G. /BAGDONAVIČIUS

Seniausias šiaulietis dai
lininkas, sulaukęs 8G metų, 
Gerardas Bagdonavičius, bu
vo pagerbtas 3-mis jo darbų 
parodomis.

Parodų Rūmuose buvo iš
statyti jo tapybos, grafikos 
kūriniai, piešiniai, teatrui 
eskyzai, plakatai, taikomo
sios dailės projektai, taip 
pat jo darytos nuotraukos, 
nes jos rišasi su lietuvių 
meninių nuotraukų raida.

Be to jis dirbo ilgus me 
tus piešimo mokytoju Kauno 
Meno Mokykloje.

Jis buvo ir lėlių teat
ro pradininkas, nes tokį te- 
atrėlį buvo įsteigęs 193G m. 
Šiaulių Mokytojų Seminari
joje. Tai šakota ir įdomi , 
kūrybinė asmenybė.

SPARČIOS STATYBOS

EKSPERIMENTAI ALYTUJE 
IR MARIJAMPOLEJE(vad. 
KAPSUKE)

Esant kritiškai butų situ
acijai, spartina darbą ekspe
rimentinio namų statybos 
kombinato brigados.Iš anks
to pamūrija pamatus ir rū
sį, po to, sakoma, 5 kamba - 
rių namas sumontuojamas 
per pusdienį.

Sienos gaminamos iš be
toninių plokščių su šilumine 
izoliacija.Gamykloje įstato
mi langai bei durys, nudažo
ma išorė. Betonines kons - 
trukcijas tokiam namui ga
mina dabar vad.Kapsuko ga
mykla.

Šitokie eksperimentai jau 
seniai atlikti Vakarų valsty
bėse. Gerai, kad galų gale 
spartins statybą.

J.
Nesutarimai buvo, yra ir 

bus: ar tai pavienių asmenų, 
ar tarp organizacinių vie - 
netų, ar tarp tautų bei vals
tybių. Anot patarlės:"genys 
margas,© svietas dar mar- 
gesnis". Labai išryškina 
nesutarimus rasų rašytojo 
Krilovo pasakėčia "Gulbė, 
lydeka ir vėžys", kurią mes 
senesnieji, esam atmintinai 
išmokę dar šio šimtmečio 
pradžioje; pasakėčios veži
mas nepajuda, nes kiekvie
nas įsikinkęs tempia į prie
šingą pusę.

Kur pažvelgsi - pasaulyje 
visur klesti nesutarimai , 
kurie dažnu atveju baigiasi 
tragiškai. Kas gi tie didieji 
karai,I-asis ir II-asis Pa
sauliniai karai, jei ne neiš
spręstų taikiu būdu nesuta
rimų siaubinga išvada. Ne
gi kas pajėgtų suskaityti bei 
apskaičiuoti tuos visus var
gus, ašaras, kraują,beato-s 
dairinių žudynių ir medžia
gini o turto naiki nimo pasek
mes ir drauge visų morali
nių bei tikybinių nuostatų 
absoliutų paneigimą. Ar po 
tų visų neišpasakytų žiau - 
rūmų, pasibaigus tiems 
milžiniško masto karams, 
ar jau buvo pašalintos ne
sutarimų priežastys ir dar
naus sugyvenimo kelias,ar 
jau buvo nutiestas žmonijos 
ramiam, kūrybingam ir lai
mingam gyvenimui ?

Kas dedasi šiandien ne - 
sutarimų pasaulyje:grobuo- 
niški Sovietai jau treti me - 
tai tebežudo užpuolę ramius 
afganistaniečius, kurie, kad 
ir su primityvia karo tech
nika, nė nemano pasiduoti 
globojami savo krašto kalnų 
Sovietų šimtatūkstantinei 
armijai, apginkluotai nau
jausiomis karo technolo
gijos priemonėmis ir net 
naudojančiai nuodingas du
jas. Kaip pavadinti tokį ne
sutarimą, kuomet visa tauta 
perdėm priešinasi svetimos 
valstybės i mporialistinėm 
pavergimo pastangom ?Ką 
jau mūsiškiai partizanai, 
nors ir išsilaikė ištisą de
šimtmetį,-ką jie galėjo at
silaikyti prieš apsiginklavu
sius iki dantų modernių lai
kų sovietinius barbaras? Net 
ir dešimteriopai skaitlįn- 
gesni už lietuvius lenkai , 
turėdami savo 150.000 ar
miją ir visus modernius 
ginklus, - net ir lenkai bu ve 
bežiūrint palaužti,kai So- 
vietai infiltravo jų kariuo
menę ir miliciją. Juk 1O 
milijonų darbi ninku, suorga
nizuoti į "Solidarnosc" vie
netą, atrodė iškovosią kiek 
daugiau laisvės bei atstaty- 
sią demokratinės santvar
kos dalele. Lenkai ir prieš 
tai turėjo nepalyginamai 
daugiau laisvės, negu mūsų 
beatodairiniai Sovietų pri
slėgta tauta. Jų ir tikyba 
nebuvo varžoma, ir laikraš
čių jie turėjo ne vien komu
nistinių, ir jų emigracija 
buvo labai palengvinta, ir 
privatūs žemės ūkiai egzis
tavo. Lenkų buvo daug leng
vesnis gyvenimas, negu mū
sų naikinamoje Lietuvėlėje. 
Kad Sovietai nepaiso jokių 
susitarimų, ir nesutarimai 
su jais jau tiek yra išryš
kėję milžiniškoje šviesoje , 
kad ir akli žmonės turėtų tai 
jei nepa matyti ,tei bent pilnai 
įsisąmoninti ir suprasti.

Galingiausia pasaulio 
valstybė,kuri dar nepakliuvo
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V.
po grobuonišku Sovietų jun - 
gu- tai JAV. Deja,ir čia vis 
pasireiškia daug nesklandu
mų bei nesutarimų,kuriems 
ir galo nematyti,ir neranda
ma galimybių tuos nesutari - 
mus išnarplioti/ žiūr."JAV 
vyriausybės savarankumo 
kliūtys”-"Nepr. Liet" nr.15- 
4.1G.»/. Jei demokrati
nė laisvė yra didelis nūdie
nio gyvenimo laimėjimas,t ai 
viršlaisvė/amerikiečiai pa
sakytų ” super" laisvė/ gali 
ją sukarikatūrinti. Tik pri
siminkime iš istorijos lenkų 
bajorų"liberum veto", kuris 
pagrindinai dėl nesutarimų, 
prisidėjo prie lenkų valsty
bės žlugimo. JAV ne regu
liuojamos ir mažai kontro
liuojamos laisvės susargdi- 
na kad ir kaip tobulą demo
kratinę santvarką, nes nepa
jėgiama suvaržyti destruk- 
tyvinių visuomenės elemen
tų laisvės.

Nesutarimai pastebimi ir 
dabartinėje JAV vyriausy
bėje. Štai Prezidentas no- 
retų, kad paskolų nuošimčiai 
būtų sumažinti, nes pav. ,15% 
ar 16%-tai lupikiški nuošim
čiai, ir nepriklausomoje Lie
tuvoje berods buvo draudžia
ma imti virš 12%. Sumažinus 
paskolų nuošimčius, atsigau
tų automobilių pramonė ir
pagyvėtų gyvenamųjų namų 
statyba. Bet "Federal Re
serve" banko direktorius 
Volcker, kuris reguliuoja 
bankų nuošimčius, tvirtina, 
kad pirmiausia reikia siekti 
subalansuoti vyriausybės 
biudžetą. Kad ir kaip norėtų 
Prezidentas tai padaryti, yra 
daug paslėptų kliūčių, kaip 
paminėta straipsnyje "JAV 
savarankumo kliūtys”’ir, ži
noma, pirm visko, Kongresas; 
Ypač šiemet, daugelis Kong
reso narių yra perrenkami , 
ir bet kuris įvairių pašalpų 
/welfare, medicare ir 1.1./ 
sumažinimas gali fatališkai 
atsiliepti į Kongreso nario 
išrinkimą, jei jis pritartų 
tokiems sumažinimams arba 
bet kurių mokesčių padidi
nimams.

Čia ir iškyla ryškiausiai 
skirtumas tarp demokratinių 
ir diktatūrinių valstybių.Ne
sutarimai valdomuose 
sluoksniuose apsunkina arba 
tiesiog padaro neįmanomo- 
mis vykdyti kiek nors griež
tesnes finansines reformas , 
ypač jei tai liečia biudžeto 
apkarpymą ir su juo susiju
sias valstybinių biurokratų 
tarnybas. Kitaip yra, pav., 
Sovietuose, kur laisvė tėra 
tik jų popierinėje konstituci
joje. Rezoliucinis įsakymas 
anuliuoja visus įstatymus,ir 
todėl sovietinėje valstybėje 
negali būti nesutarimų bei 
prieštara vi mų.,Kai tik kiek, 
nors tas komunistinis pro
letariatas ir tai netgi visu
moje - / 1G mil. darbinin
kų Lenki joje/ mėgino įsteigti 
nepriklausomą nuo kom. val
džios uniją "Solidarnosč" sa 
teise streikuoti,tai Sov.Są
junga pamatė, kad tai pra
džia galo jų neribotai dikta
tūrai. Jei vengrų ir čekoslo- 
vakų sukilimai žaibišku 
žiaurumu buvo likviduoti,tai 
ir šiandien Lenkijoje tas pat 
įvyko, tik kitokia versija, ir 
mes nežinome,kiek iš tikrų
jų laisvės trokštančių lenkų 
nukentėjo: kiek jų yra už
muštų, sužeistų, įkalintų ir 
į koncentracijos stovyklas 
sugrūstų piliečių, nes Len-
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PROGRAMA

kRe/vi
VE/dROOž/M

IŠ MŪSŲ POGRINDŽIO SPAUDOS:

RAUDONASI S ROJUS 
/tęsinys/

"Nekulturna" šitaip , žinot, 
Su veršeliais užsiimt...
G kolchozuos būna kinai 
Radijušai su ausim.

Paarėsi m pora metrų, 
Kolei traktorius suges, 
G paskui, brolau, "teatrai", - 
Pilvą pančiu - negurgės.

Kiurksom kine visą laiką 
Su žieminiais kailiniais 
Kai užgroja balalaika, 
Mes kazoką užkulniais...

Grįžę runkelio pagraužiam, 
Jeigu būna per mažai, 
Tai pilvais tiktai pašliaužiam, 
Už kolchozo ir daržai...

KIEKVIENA ANTRADIENĮ NUO 11.30 IKI 12 VAL. NAKTIES 
Programos vedėjas : L. STANKEVIČIUS 
1053 Albane! Cr. Duvernay, P.Q. Tel.: 669—8834

Sargas miega, sargas knarkia, 
Ir nemato partija
Tai į priekį už agurkų 
"Molodoja gvardija".

\ ■ ■ Partija - tai mūsų menas ,
Še- tau vienas pavyzdys, ' \
Kas tik tavo, tai ir mano,
G kas mano - nekliudyk’. /

Tai tu šitaip už taboką
Ir už viską man, regiu. 
Traukis Azija , iš tako, 
Va, kad vošiu su dalgiu’.

I •

Atsirado "sutvėrėjai" 
Negirdėjai panašių... 
Galit eiti susidėję 
Savo "rojų" į krepšius. '

Jei tarp mūsų kas įvyko
Susitaikysi m vėliau, z
Bet prieš pliką bolševiką
Nesilenksim, pagaliau. /

Bolševikų "rojus" pirmaisiais 
okupacijos metais

Draugas Stalinas pasiūlė 
Prie atvėsusios kavos, 
Savo saulę ir mėnulį 
"Tamsiai " liaudžiai Lietuvos —*

Ir Paleckis, susidėjęs 
Sau į švarko kiSenius 
Nešė Stalino idėjas 
Atsargiau kaip kiaušinius.

Rėkė šūkiai ir plakatai 
Apie laisves nuostabias 
G mongolų automatai /
Varė žmones i duobes

/ bus daugiau/

kija apsupta kieta geležine bių formų, ir bent tuo tarpu 
uždanga jų karinės diktatu- nematyti prošvaisčių, kad 
ros parėdymu. tautų bei valstybių kiek di-

Blaškosi pasaulis tarp dėsni nesutari mai numato- 
diktatūrinių ir nevaržytų moję ateityje būtų pozityviai 
laisvių demokratinių valsty- sprendžiami ir pašalinami .

1982 METU

EKSKURSIJOS 
I LIETUVA • t*

GEGUŽĖS 27, LIEPOS 22 ir RUGSĖJO 9

14 DIENŲ SU VISU IŠLAIKYMU IR APRODYMU *.
- VILNIUS -
- MASKVA -
- LENINGRADAS -

Taipgi, mes paruošiame reikalingus dokumentus 
atsikviesti vizitui Jūsų gimines is Lietuvos I 

Į KELIONĖS LĖKTUVU į MIAMI TIK $169.00. Į

Kreiptis: ADRIA VOYAGE INC.
4159 St. LAWRENCE Blvd., 
MONTREAL, P. Q. H2W 1Y7

30 METŲ PATYRIMAS KELIONIŲ, PATARNAVIME ! 
TEL: (514) 844-5644

5 psl.

5
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Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame J| /B AJI
TORONTO LIETUVIŲ rAKAfTlA
KRFDfTO KOOPFRATYVE ------ ---------------------------------—

I M A •

už asm. paskolas nuo 18%% 

už mortgičius nuo 17% %

. DOLERIU

MOKA:
14 % už 90 dienu term. ind.
J4 % už 6 mėn. term. ind.
14%% už 1 metu term. ind.
13 % už 3 metu term. ind.
15 % už pensijų plana
14 % už namu planą
14 % už specialias taup. sask.
11 % už taupymo sask.
6 % už čekiu sask.

AKTYVAI VIRS 29 MIL

Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visu nariu gyvybė apdrausto santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sųskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.
KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų: ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,

Telefoną i 532-8723 Toronto, Ontario
ir 532-1149 M6P ,A6

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400
M6H 1A8 •532-3414

AKTYVAI — virš 19 milijonų
KASOS VALANDOS: =

Pirmadieniais 10-3 E
Antradieniais 10-3 E
Trečiadienio is uždaryta E 
Ketvirtadieniais 10-8 E
Penktadieniais 10-8 E
Šeštadieniais 9-1 =
Sekmadieniais 9.30 I E

ANAPILYJE skyrius veikia

MOKA UŽ.
90 dienų termin. indėlius 14 %
180-185 d. term, ind........... 14 %
term, indėlius 1 metų 14Mi % 
term, indėlius 3 metų 13 %
pensijų s-tą 15 %
spec. taup. s-tą 14 %
taupomąją s-tą 11 %
depozitų-čekių s-tą 6 %
DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo 18k2%
mortgičius nuo 173/į%
sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75',i įkainoto turfo'vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolos iki $10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
(traveler's cheques). Neimamo mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokomos įvairias sąskaitos. MŪSŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
64 m. ATSTATYMO MINĖJIMAS

Lietuvių Taryba Vilniuje , 
1918 m. vasario 16 d. dekla
ravo, kad Lietuva yra atku
riama- atstatoma, kaip su
vereninė, nepriklausoma 
valstybė. Ginklu ir diploma - 
tija, aktyviai dalyvaujant .re
miant VISAI LIETUVIŲTAU- 
tai,LIETUVA laimėjo LAlS - 
VĘ ir tapo DEMOKRATINĖ.

Viso pasaulio valstybės ją 
pripažino ir DE FACTO, ir 
DE JURE.

Lietuvos tarptautinis sta
tusas iki šių dienų de jure 
daugelio Vakarų valstybių 
dar pripažįstamas.Lietuvos 
okupanto- SSSR veiksmai - 
daugelio nepripažįstami tei
sėtais. Mūsų diplomatinės 
atstovybės dar daugelyje 
valstybių tebeveikia.Tai yra 
valstybės tęstinumo ženklas.

Kur tik Vakarų pasaulyje 
gyvena lietuviai, yra minima 
Vasario 16-toji- laisvos mū
sų valstybės laisvai tautai 
šventė.Į ją kasmet susiren
ka netik lietuviai, bet ir 
aukšti valstybių pareigūnai, 
etninių grupių atstovai, dip
lomatai, organizacijų atsto
vai. Per minėjimus prime - 
narna pasauliui lietuvių tau
tai padarytoji neteisybė,sun
ki moralinė ir fizinė vergija, 
tautos genocidas, nekaltų 
žmonių kankinimas ir žudy
mas.

Lietuviai, išsibarstę po 
visą pasaulį, jau 64 metai

kiekvienoje kolonijoje ruošia 
Vasario 16 iškilmingus mi
nėjimus, kad palengvintų at
gauti laisvę ir įspėtų pasau
lį, kas yra ta Kremliaus vy
riausybė, kokią kilpą ji neša 
pasauliui...

Toronte Vasario 16-toji 
buvo paminėta sekančia 
tvarka:vasario 19, penktadie
nį KLB suruošė vaišes Pri - 
sikėlimo salėje spaudos at
stovams svetimtaučiams ir 
diplomatams, ir meninę pro- 
gramą.Sekmadienį vyko iš - 
kilmingos pamaldos, kuriose 
dalyvavo organizacijų vėlia
vos/šaulių, savanorių-kūrė- 
jų, skautų, moterų draugijų/. 
Bažnyčiose buvo pasakyti 
pritaikyti šventei pamokslai, 
pagerbti žuvę už Lietuvą; 
J. Simanavičiaus "Tėvynės 
Prisiminimai" radijo irgi 
paminėjo Vasario 16 šventę .

Pagrindinis minėjimas vy
ko Anapilio salėje vasario 
22 d., 4 vai.p.p. ir tęsėsi 
2 vaL15 min.

Šiam minėjimui vadovavo 
KLB Toronto Apylinkės Val
dyba, kurios pirmininku yra 
adv. A Įgis Pacevičius.

Pagrindinis kalbėtojas bu
vo dr K. Ėringi s, pernai pa
sitraukęs nuo sovietų eks
kursijos grupės ii1 apsigyve
nęs JAV-se.

Minėjimas buvo pradėtas 
Kanados himnu .Įžanginį žodį 
tarė adv.A.Pacevičius.Invo- 
kaciją skaitė kun. J.Staške - 
vičius. Žodį tarė’ Lietuvos 
Generalinis konsulas dr.J .

JEIGU GERI IR GAU GERTI - TAVO REIKALAS
JEIGU NOTI NUSTOTI - MŪSU.

ATEIK Į LIETUVIU A A(ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ*. SUSIRENKAME KIEKVIENA 
TREČIADIENĮ 119 MIMIC0 AVE. (Royal York Rd. ir ' 
Mimico Avė. kampas) TORONTE, 7,30 v.y.

SKAMBINKIT Tel.: 487-5591

6psl.

(

toronto
A. L u KO Si u s

Užgavėnių karnavalas
Mūsų gražiuosius papro—. 

čius primenantis ir jau tra
dicija tapęs Lietuvių Namų 
Užgavėnių karnavalas tai vie
nas iš didesniųjų ir didelio 
dėmesio susilaukiantis rengi
nys. Kasmet jis. sutraukia 
gausesnius tautiečių būrius, 
veiks m i ngi au i r į do mi au bū a a 
pravestas. Tai antras savo 
didumu organizuotas subruz
dimas po visiems žinomai ir 
populiarių Kanados Lietuvių 
Dienų.

Vasario 20 d., šeštadienį , 
kartu su švintančia diena, vi
sose šių Namų salėse virte 
virė gyvas judėjimas. Netik 
salė s e, bet visais koridoriais
ir kampais lakstė, siuvo, 
skubėjo įvairūs pareigūnai, 
besirūpindami savo paskirų 
pavilijonųįrengimu. Kiekvie
na čia dalyvaujanti organiza- 
cija—vienetas, troško įreng
ti ko puikiau ir įmantriau.

Didžiosios salės balkonuo
se įsitaisė moksleiviai ateiti
ninkai, šalia jų Toronto Lie -. 
tuviai Filatelistai, Lietuviš
koji Maironio mokykla, Jau
nimo ansamblis "Atžalynas", 
Teatro sambūris "Aitvaras", 
skaučių "Vaidilučių" draugo
vė, Toronto Lietuviai pensi
ninkai. Šalia esančioje Kara
lienės Mortos salėje — šių 
Namų Vyrų ir Moterų būre
liai. Gi trečiame aukšte sa
vo lizdą susuko Vyrų choras 
"Aras", "Gintaro" Jaunimo 
ansamblis ir "Tauro" klubo 
medžiotojai.

Apatinėje, Vytauto Didžio
jo meneje, savo įvairius me
no kūrinius išstatė visa eilė 
jaunųjų mūsų menininkų. Štai 
jie; Birutė Baitraks, Valytė 
Čeponytė, Snaigė Valiūnas, 
Ernstas Steponas, Z. Dobi -
las, J. Jaškus, Audra Stady- 
tė, Rosalie Balaišis, P. Ka- 
telienė, A. Suproaas. Ypatin
go dėmesio buvo veria A. Sup- 
roao kraičio skrynia, šių lai
ko jaunimui veik nepažįsta
ma.

Nepaprastai įspūdingi p.Ka- 
telienės medžįio šaknų meniš - 
kieji išdirbiniai, R. Balaišio 
piešiniai, B. Baitraks darbai 
ir kt.

Vyrų Būrelio senovinę pa
miškės užeigą (spėjama, že
maitišką)- dabino linų rankš- 
luostin įausti žodžiai: "Kol 
bent vienas lietuvis bus, Lie
tuva nežus”. Moterų Būrelio 
kavinė visus gundė įvairiau
siais skanumynais. Šią užei
gą nepaprastai puošė didžiu
lės spalvingos lietuviškos gė
lės pieštos p Jucienės ."Arai" 
savo užeigą pavadino "Ali 
Baba” ir jo 40 sėbrų-vagių.

Neatsiliko ir kiti vienetai— 
grupės,taipogi visus trauk
dami į save- "Tauro" klubas 
savo buveinę įrengė šių Na
mų bibliotekos patalpose, kur 
gausiai besidomintiems sve
čiams rodė nepaprastai pui
kius spalvotus vaizdus iš šio 
krašto šiaurės. Ypač žūklės, 
medžioklės, bei indėnų gyve
nimo

Žmuidzinas.
KLB Krašto V-bos p-kė 

adv. Joana Kuraitė paryški - 
no Vasario 16 minėjimo 
prasmę.

Dr, K. Ėringis savo pas
kaitoje išpasakojo visus pa
vojus, atliktus lietuvių tautos 
naikinimo darbus, kuriuos 
vykdo okupantai-Kremliaus 
komunistai rusai. Komunis-
tų noras esąs netik paversti 
lietuvius komunistais, aklais 
jų tarnais, išrauti religiją, 
bet svarbiausia- surusinti ir 
sunaikinti lietuvių tautą. Fi
ziniai, nuo 194G-198G m.pa-

3 vai. p p. prasidėjo, taip 
vadinama Jaunimo Popietė , 
kurią atidarė šių Namų Vaidy
bos narys J. Varanavičius . 
Savo trumpame žodyje jis 
gausius svečius supažindino 
s u 1 i etų vi š kai s i ai s paproč i ai s 
ir Kaip okupantas Tėvynėje 
visą tai bando nuslėpti, iš
kreipti ir visai sunaikint.

Šios Popietės programoje 
dalyvavo Toronto lietuviųSe- 
selių vad. Vaikų darželis , 
"Maironio" Mokyklos moki
niai, "Atžaiyno"ir "Gintaro" 
jauniausieji ir jaunesnieji šo
kėjai. Programą pravedė nau
joji Vilniaus karalaitė Rasa 
Rimkutė.

Po šios jaunųjų atliktos pro
gramos visi pasipylė visomis 
kryptimis, kiekvienas pagal 
savo skoni; ten, kur daugiau 
traukė širdis pamatyti,para
gauti, pasižmonėti, Užgavė
nių blynais pasigardžiuoti . 
Jauniesiems šio karnavalo 
dalyviams dar nespėjus kaip 
reikiant atsidžiaugti, bema
tant saiėn nenutrūkstama sro
ve ėmė rinktis gausūs vaka
ro, tai yra antrosios rengi
nio dalies svečiai.

Vakarinę programą atliko 
Stepo Kairio muzikinio vie
neto kanklininkės, "Atžalyno" 
ir "Gintaro" vyresnieji šokė
jai, merginų chorelis su sol. 
R. Paulioniu, "Volungės"cho
ras, Vyrų choras "Aras".

Visas "Volunges "choras par 
sirodė su kaukėmis, kaip vabz
džiai. "Aro "cho ris tai kaipo ar 
rabai — plėšikai. Visa tai su
darė daug įdomumo ..visiems 
patiko. Programos pranešė
ja — Kuprevičiūtė.

Sekė šokiai, kaukių pasiro
dymas, jų premijavimas, lo - 
terija, vaišės, visur gyvi link-
sini pašnekesiai, gausūs visų 
dėmesį patraukiantys jauni
mo būriai.

Premijuotos buvo šios kau
kės: I-mą vieta — "Braškės", 
kurią laimėjo 5 poros. Jas 
sudarė šių Namų V-bos pirm. 
A. Senkus su žmonele ir jų ar
timi draugai, 2-rą"Vabzdžiai" 
--"Volungės”1 vieneto dalyviai, 
3-čią "Jūratė ir Kastytis" — 
Siminkevičlai, 4-ą"Franken- 
stein" — Drešeris j. ir 5-tą 
"Alaus bonka"— Halina Will.

Nors šiuose Namuose, ga
lima saKyti visko jau būta - 
perdaug, tačiau geresnio ir
įdomesnio parengimo, už šį, 
berods kad nėra buvę.

Visa eilė apsukrių šeimi
ninkių, vadovaujant E. Juknie
nei?; čia be perstojo gamino , 
kepė, čirškino įvairiausius 
neregėtus skanumynus, o už 
vis daugiausiai tai lietuviš
kus Užgavėnių blynas.

Pats vyriausias šio didžiu
lio renginio koordinatorius , 
kaip ir pridera, nes jį rengė 
Toronto Lietuvių Namai, ir 
kaip jam prie veido tiko, buvo 
šių Namų Vaidybos narys Sta
sys Kuzmas. Lauksime kitų 
metų, ir gal bū';, dar didės - 
nio ir įspūdingesni o gražia 
tradicija tapusio, Karnavalo.

vyko išnaikinti apie 
8GO.OOG lietuvių. Ne tik 
kalėjimuose, bet ir Sibiro 
sniegynuose tebenaikinami 
lietuviai. Rusams ir komu - 
nistai lietuviai pataikūnai 
nesą 1OO% patikimi.

Vakarų pasaulyje lietuvių 
veikla daug padeda pavergtai 
tautai išlikti,duoda stiprybės 
kovoje už laisvę. Lietuvių

/ N t* F»r fy V* * Komercijai
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Te/. 533 - 353 1

vo. sunyko. Taigi, ir Sov. 
Rusijos imperija sulauks 
subyrėjimo. P as kaitini nitas 
priminė Napoleono Bonapar
tes žodžius, pasakytus Sv’ . 
Elenos saloje, ištrėmime. 
Esą, mes didieji imperato
riai, karo vadai karus lai
mėdavome remdamiesi ka
rine jėga-ginklu, todėl ir žu- 
vome. Gi Kristus laimėjo 
pasaulį be armijų, skelbda
mas meilę.

Kalbėjo ir kviestas sve
čias Federalinio Parlamento 
narys Michael Wilson P.C . 
M P, Etobicoke, finansų kri
tikas. Jis pakartojo,kad Ka
nados valdžia nepripažįstan
ti Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos okupacijos de jure.Ka
nada kovojanti už tautų lais
vę ir Žmogaus Teises.

Žodžiu sveikino Latvijos ir 
Estijos general, konsulai, 
Mississauga merė, raštu- 
kiti, kurie nebuvo perskaity
ti dėl programos laiko trum
pini mo.

Buvo priimta rezoliucija,
kurią perskaitė A.Rinkūnas. 
Ji persiųsta Kanados Fede
ral! nei vyriausybei ir pa
skelbta spaudoje.

Meninę programą atliko 
Toronto Jaunimo Ansamblio 
"Gintaras"vyresniųjų grupė. 
Pašoko 4 tautinius šokius, o 
mergaičių oktetai padainavo 
keletą dainų.Šokių vadovai- 
J.ir R.Karasiejai, choro va- 
dovė-G.Paulionieriė. Or
kestro dalyviai:J. Balaišis, 
C. Goudie, A. Kairys, J. 
Krikščiūnienė ir Ž.Silinin- 
kaitė. Programai vadovavo 
A. Karkienė.

Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu.

REZOLIUCIJOS
1. Su giliu liūdesiu prisime
name, kad Lietuva vis dar 
tebėra Sovietų Sąjungos oku
puota.
2. Su didele pagarba lenkia
me galvas tiems,kurie žuvo 
ginklo kovose už Lietuvos 
laisvę arba mirė kankinio 
mirtimi Sibiro taigose ir 
miškuose.
3. Mintimis jungiamės su 
broliais ir sesėmis tėvynėje, 
kurie, kaip tas rugio grūdas 
žiemos metu užšąlusioje že
mėje, laukia pavasario ir 
naujo atgimimo.
4. Kreipiamės į pasaulio in
stitucijas, kurios mato Žmo
gaus Teisių pažeidimus Af - 
rikoje, Azijoje,Pietų Ameri
koje, bet nemato keleriopai 
didesnių nusikaltimų, vykdo
mų už Geležinės Uždangos .
5. Prašome Kanados valdžią 
imtis konretesnių žygių vi - 
sų pavergtųjų tautų, o ypač 
mūsų tėvynės atžvilgiu.

J.Ka.

BALTIEČIU MOTERŲ TARYBA 
ŠVENČIA 30m. VEIKLOS 
SUKAKTI 

C

Kovo 21 d. , 4 vai.p.Prisi
kėlimo Parapijos salėje bus 
iškilmingai paminėta Baltie- 
čių Moterų Tarybos 3G m. 
veiklos sukaktis.

Pagrindinė kalbėtoja bus 
Flora MAC DONALD. Me - 
ninę programos dalį atliks 
baltų menininkai. Lietuvius 
atstovaus programoje muz . 
A.ir R.Bankai.

• Kun. JUGZUPAITIS,atvy
kęs iš Chicagos, laikė pa - 
maldas kovo 14 d. Lietuvių 
Liuteronų Išganytojo Para
pijoje pamaldas.

Po pamaldų vyko Moterų 
Draugijos susirinkimas pas 
M.Dambrienę.

• ŠERNIENEI Erikai Išga
nytojo Parapijos Choras 
reiškia nuoširdžią padėką už 
finansinę paramą Chorui.

bndon,ont.
VASARIO 16-TOSIOS 
GIMNAZIJOS RĖMĖJAI ,

Prieš kelis metus londo- 
niškiai tarėjo Vasario 16-to- 
sios Gimnazijos Rėmėjų Bū
relį. Dabar, kai Būrelis ne - 
pasireiškia, yra visgi keli iš 
mūsų apylinkės pavieniai 
rėmėjai.. Paskutiniu laiku 
Gimnazijai paremti aukojo: 
Pr. Kaziukonis - 1CC dol. , 
A. Jonynas - 5C dol. Malonu 
pažymėti, kad šie pastarieji 
aukotojai yra pensininkai, 
turintieji ribotas-kuklias pa
jamas p parodė dosnumą.

KALĖDŲ EGLUTĖ
Kasmet Londono Šeštadie

ninė Mokykla ir Skautų Vie - 
tininkija ruošia visiems 
Londono Apylinkės lietuvių 
vaikučiams Kalėdų Eglutę.Ir 
1981 m.baigiant, Kalėdų Eg
lutės vaikų šventė praėjo 
nuotaikingai. Mokyklos mo
kiniai suvaidino V.Gureckie- 
nės veikalėlį"Kalėdų Žvaigž
dė". Atsilankė Kalėdų Se - 
nelis ir atvežė vaikučiams 
dovanėlių, kaip jis sakė', iš 
L ietuvos.

LONDONIŠKIŲ IŠVYKA 
OTTAWON

Judrusis londoniškių cho - 
ras PAŠVAISTĖ ir tautinių 
šokių - veteranų grupė SU
GRĮŽKI JAUNYSTE, yra pa
kviesti ir vyksta Į Ottawą,va- 
,sario 2G d. Gttawiškiams 
minint Nepriklausomybės At
statymo šventę-Vasario 16 - 
tąją, londoniškiai pasižadėjo 
papildyti minėjimo meninę 
dalį. Londoniškių talka lie - 
tuviškoje veikloje yra tikrai 
pagirtina. LbE-tas

tauta dar nekapituliavo. Po
grindžio veikla yra sėk min- ---------------------- *•“
ga. LAIKRAŠTIS j KNYGA - GERIAUSIA DOVANA -NEIŠEINA IŠ

Atsieit- didžiosios impe-MADOS, NEREIKIA SUKTI IR GALVOS :TĮNKA KIEKVIENA 
rijos nėra amžinos. Daug jųPROGA-KAI LINKSMA, LIŪDNA ir KAI VISKO JAU GANA 1
buvo didelių, galingų, bet žu

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Hamilton

KOOPERATYVAS

TALKA

6% 
13% 

14% %

830 Main St. East 
L8M 1L6 

Tel: 544-7125

kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.O.A.) 
santaupas 
lenu, depoz. 1 m. 
term, depo? 3 m. 
rcg. pensijų fondo 
90 dienu depozitus

DARBO VALANDOS: p irmodienieni ai s —ketvirtadieni ai s nuo 10 iki 5 vai. 

pehkt odier.i oi s nuo 10 iki 7 vai. šeštadieniais nuo 7 iki 17 vol.

Liepos-rugpiuč ic mėn. šeštadieniais atdaryta.

M Hamiltone š.m. KOVO 14 d., SEKMADIENĮ , 4 val„ p.p 
JAUNIMO CENTRO SALĖJE 

rengiamas 
kultūrininkei rež. E. DAUGUVIETYTEI - KUDABIENEI, 

šiemet laimėjusiai KLB Kultūros premija,

-PAGERBIMAS
-KONCERTAS 

-VAIŠĖS
• Vakaro kalbėtoju bus KLB V—bos vicepirm. inž. J. DANYS

vį) • Koncerte pasirodys sol. Vyt. PAULIONIS, 
akt. Vitalis ŽUKAUSKAS

(?) ir pati LAUREATĖ
(?) • Po iškil mitį, — karšta vakarienė su vynu
(*)
W Lietuviškoji visuomenė prašoma prisidėti prie mūsų 

daug nuopelnu turinčios kultūrininkės pagerbimo.

(įŽ( Bilietai platinami iš anksto. Jų galima gauti pas
$ K. Mikšį, tel. 529-8593, E. Gudinskienę , 547-1967,

(<$ Toj-pnto Liet Namuose pas Aid Byszkewicz ’ienę ir 
Anapily pas V. Aušrota. Kaina — $5, su vakariene — $ 10

(?) RENGINIO KOMITETAS

ĮVAIRENYBĖS 
J.K.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

"Pripažinti Lietuvos tri
spalvę vėliavą, giedoti vieną 
tautos himną, garbingai mi
nėti savo tautos vardą yra Va
sario 16-tosios Akto dvasios 
gaivinimas, o dabar kova už 
laisvą tautos ateitį. ("Drau
gas" LXXV1).

Vasario 16-tosios nc.nėji - 
mas, kurį rengė KLB Sudbury 
Apylinkės Valdyba įvyko va
sario 20 d. Ukrainiečių salė - 
je. Minėjimą pradėjo Apylin
kės pirm. Juozas Baiaitis. Su
giedojus Kanados himną, pa
skaitininke Marija Venskienė 
visus dalyvius, nepriklauso
mybės paskelbimo ir laisvojo 
Lietuvos gyvenimo vaizdais , 
nors trumpai, mintimis nukė
lė ten — kur Nemunas banguo

IMAME UŽ:
nekiln. turto pask. 18% 
asmeninės paskolas 20%

N< nokemo gyvybė* ir o«m. po,kolų drauda. 
Nemokama* pilnas čekių patarnavimo*.

S

s

&

S

ja tarp kalnų miškų,kur rau
donosios okupacijos varžtai 
spaudžia mūsų brangią tėvy
nę, ten kur lietuvis dar laukia 
laisvės rytmečio. Sekantį žo
dį, anglų kalba, paįvairintą 
menine kūryba tarė — žurna
listė, gimnazijos mokytoja 
Julia Eckert McLean. Raštu, 
per atstovą Roman Boryckey 
sveikino ukrainiečiai.

Meninę programą išpildė 
"Keturios Sesutės" muzikinis 
vienetas —Teresė, Joana, Diar 
na, Vida Stankutės. Progra
ma pradėta Dianos Stankutės 
deki amaci ja"Vas ari o 16-toji 
Pianinu, 2 smuikais ir gitara 
išpildė: — Lietuva brangi — 
Kur lygūs laukai — Tau sesu
te — Pražydo jasminai — Jau
nimo giesmė — Tėvynė Lietu - 
va — Pradės aušrelė aušti. 
Diana ir Joana Stankutės iš
pildė J. S. Bacho, concert for 
2 Violins 1st Siut. , akompona- 
vo Teresė Stankutė. Progra
ma išpildyta puikiai, meniš - 
kai, už tai dalyviai nesigailė
jo karštų plojimų, o LB Sud-

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
Įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIU
KREDITO

MEDŽIOTOJU IR ŽŪKI AUTOJU KLUBO "GELEŽINIS
VII KAS" V a 1 d y b a: iš kairės-L eonas BAI TUTIS, Sta
sys KRIVICKAS - pirmininkas, Justas STANKUS - ižd.

KETURIOS SESUTES -muzikinis vienetas: JOANA, TE
RESĖ, VIDA, DIANA STANKUTĖS.

bury Apylinkės Vaidybos narės
— M. Venskienė, E. Šviežikie- 
nė menininkes papuošė gražio
mis gėlėmis Pirmoji minėji
mo dalis baigta Tautos himnu 
Antroje dalyje — šokiai, drau
giški lietuvių ir svečių pasi
kalbėjimai, loterija. Veikė- 
ivai rus bufetas.

Sekančią dieną, sekmadie
nį, Christ thr“ King šventovė
je vyko pamaldos už žuvusius 
laisvės kovotojus ir Lietuvos 
laisve- Pamaldas laikė ir tai 
d*enai pritaikintą pamokslą 
sakė km. Antanas Sabas.

e L. Š. S. "Maironio" kuopos 
visuotiniame susirinkimo iš
rinkta nauja valdyba Ant anas 
Juozapavičius - pirmininkas, 
Birutė Stankionė - šaulių mo
terų pirmi.nilnkė, Zigmas La
bučiais ir Jonas Pranskus — 
vicepirmininkai, Valys Bru - 
žas - kuopos reikalų vedėjas, 
Justas Stankus - iždininkas ir 
Juozas Kručas - sekretorius. 
Kontrolės komisija- Juozas 
Staškus ir Klemas Jonikas .
' 'M ai ronio"šaul i ų kuopa įsteig
ta i976 motais.

e "Geležinis Vilkas" Medžio 
tojų ir ŽūklautojųKlubas, vi
suotiniame susirinkimo išrin
ko naują vaidybą-. Stasys Kri
vickas - pirmininkas, Leonas 
Baltutis - sekretorius, Justas 
Stankus - iždininkas, Kęstutis
Poderis -šaučybos sporto va- Kolegijoje. Ji yra veikli 
dovas. Kontrolės komisija:

AR KALBI SU SAVO VAIKU TIK LIETUVIŠKAI ???

Paulaitis ir J. blaškus. Klu
bas turi Kanados valdžios čar
terį (charier;.

e "Keturios Sesutės"muziki - 
n?s vienetas — Teresė. Joana, 
Diana, Vida Stankutės yra pa
kviestos i Cleveland (USA)lie
tuvių koloniją Koncertui.

» 1982 m. į pensiją išėjo. Jo
nas P^lrėnas - CPR, Leonas 
Baltutis, Ignas Bružas, Vin
cas D 'veikis. Pranas Gustas, 
Juozas Kručas. Aleksas Ku- 
sinskis, Antanas Mikštas, Jo
nas Pranskus - INGO. R^kor-
dim’s skaičius. Dar dirbančių 
lietuvių liko mažai. Atrodo, 
ka i greitu laiku teks steigti 
Sudbury pensininkų klubą. A. 
Kusinskis išvyko ir mano ap 
sigyventi Floridoje, Si. Peter
is burg, o A• Mi kštas su žmona 
apsigyvens Windsor, Ont.

» "Geležinis Vilkas" medžio
tojų ir žūKlautojų klubo vaidy
ba kovo 20 d. , Šv. Kazimiero 
(lenkų) parapijos salėje, 210 
Drinkwater St. rengia metinį 
pobūvį. Kviečiami nariai ir 
svočiai kuo skaitlingiau daly
vauti. Pradžia 6 vai. vaKaro

Klubo Vaidyba

• RAČINSKAITĖ Kristina 
kalėdiniame koncerte grojo 
fleita Marymount Mergaičių 

ir
J. lietuvių parengimuose.

Paulius Mališka

DVI LIETUVIŠKOJ L
JAUNIMO ORGANIZACIJOS

SKAUTAI
Kas yra skautai? Gal ne 

visi gali atsakyti į šį klau
simą? Pagal Lietuvių Enci
klopediją, skautai yra "jau
nimo auklėjimo organizaci
ja, turinti tikslą žaidimais s 
iškylomis, stovyklomis ir 
praktiniu gyvenimo patyrimu 
išauklėti savo narius Dievo,
Tėvynės ir Artimo meilės 
dvasioje".

Skautų organizaciją įkūrė 
anglų gen. Robert Baden- 
Powell 19G7 m., kai pastara
sis suruošė pirmąją stovyk
lą Brownsea saloje, kurioje 
dalyvavo 20 berniukų. C 
šiandien yra maždaug 1G mil. 
narių skautų brolijoje ir 6 
mil. skaučių seserijoje, api - 
mant 86 kraštus. Taigi, ma
tosi, kad skautybė turi sva
rią ir sėkmingą įtaką pasau
lio jaunimui.

O kaip pas lietuvius? Lie
tuvių skautų/l. s./ judėji
mas atsirado lapkričio 1 d. , 
1918 m.,kai Petras JURGĖ- 
I A- JURGELEVIČIUS suor
ganizavo 12C narių skautų 
vienetą Vilniaus lietuvių 
gimnazijoje. Veikla plėtėsi, 
ir Lietuvos nepriklausomy
bės laikais per skautų-čių 
eiles perėjo apie 1GG.GGG 
narių.Tačiau Sovietų Sąjun
ga, okupavusi Lietuvą, už
draudė skautų veiklą.Taip ir 
atsirado išeivijos skautai „

Negalėdami oficialiai atsto
vauti mūsų tėvynę,pastarieji 
vis dėl to pasiliko savo šūki 
"Dievui, Tėvynei ir artimui" 
tikėdami šviesesnės atei
ties.

Išeivijos lietuviai skautai 
perduoda skautiškuosius 
principus lietuviškam jauni
mui ir ugdo juose tėvynės 
meilę.
MG NT RE ALYJE lietuviai 
skautai susiorganizavo po II 
Pas.Karo, naujųjų ateivių i- 
iniciatyva.Šių veiksnių tarpe

IŠ "LIEPSNA”

MANO DRAUGAI 

buvo Irena KEMEŽYTĖ - 
LUKOŠEVIČIENĖ, Jūratė 
CIPLIJAUSKAITĖ -TANNER, 
Stasys NAGINIGNIS, Juozas 
PIEČA’TIS, Jonas RA MA
NA USKAS,Tėv.St.KULBIS , 
SJ, ir eilė kitų veikėjų. Jie 
sudarė vadovybes, veikė 
mieste, rengė stovyklas ir 
sugebėjo "iškirsti" iš miško 
"BALTIJOS" stovyklavietę, 
prie Lac Sylvere ežero.Nuo 
maždaug 1965 m. ligi da
bar ten kas vasarą vyksta 
Montrealio rajono lietuvių 
skautų stovykla. Per ją yra 
perėjusi nemaža dalis mūsų 
kolonijos prieauglio. Čia 
jaunimas išmoksta laikytis 
tvarkos,išsilavina specialy
bėse ir išugdo meilę gamtai.

Kaip veikia Montrealio 
lietuviai skautai mieste? 
Pirmiausiai, vyksta sueigos, 
kuriose jaunuoliai-lės dirba 
rankdarbius, žaidžia žaidi
mus, išmoksta bendrauti, su
si organizuoti ir laikytis dis
ciplinos. Tobulina specialy
bes

ir stengiasi kalbėti lietuviš
kai. .

Sį auklėjimą atlieka pri
tyrę skautybės vadovai-vės. 
Taip pat vyksta keletą tradi
cinių l.B. renginių. Vienas y- 
ra- skautų Kūčios, kuriose 
jaunimas randa progą kartu 
švęsti Kristaus gi mimą,pa
sidalinti dovanomis /arba 
susilaukti jų iš Kalėdų Se
nio/, ir jausti skautiškosios 
šeimos draugystę.Kitas po
puliarus tradicinis renginys 
-Kaziuko Mugė, kuris mont- 
realiečiąms primena nepri - 
klausomos Lietuvos turgų- 
prekymetį, vykstantį kasmet 
Vilniuje kovo 3-5 d.d/pagal 
L E, manoma, kad šis pre
kymetis atsirado po to,kai 
Šv. Kazimiero palaikai buvo 
perkelti į Vilniaus Katedrą 
1636 m./. Šiomis dienomis 
Kaziuko Mugė yra proga 
skautams ir skautėms viešai 
parodyti savo gabumus ir 
kūrinius, rankdarbius, atidi - 
nius,ir įvairiais būdais su
telkti lėšų skautų veiklai 
Montreal yjc.

/ bus daugiau /

1982. 111.10

GUY € 
RICHARD 
ROOFER —-COUVREUR

7725 G»oro« LaSalle
Geriausios p ai ar ė į as ir darbe atlikėjas stogadengys Guy RICHARD , 
kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darbo^ atl >eka sąžiningai ir 
prieinamomis kainomis. Namiį stogo dengimui ar taisymui skambinkite:

364-1470

Mano šuniukas yra mažas. Mano šuniuko vardas yra 
Duke. Aš turiu ir katytę. Ji yra maža. Mano katytės var
das yra Tyty. Mano sesutė turi vieną paukštį. Paukštis 
gyvena narvelyje. Paukštis yra mėlynas. Jis lesa duoną . 
Mano sesutė yra didelė. Aš esu maža.

Glorija Zabielaitė,2 sk.

Couvertures dp tous genres — All kinds of roofing 
1 7725, Georges LaSalle

Montrealio šeštadienės mokyklos leidinys, 1982/
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MONTREALIO VYRŲ: OKTETAS STUDIO MARKO, Mon
realyje patalpose, ruošiasi įrašyti savo plokštolę.Iš kai
rės-Rytis Bulota, Albertas Rūginąs, Albinas Urbonas, Pau 
liūs Mališka. Nuotr: A.Mi c kaus

NAUJA OKTETO 
PLOKŠTELĖ

Montrealio Vyrų Oktetas 
baigė įrašyti 17 dainų ant 
"stere o-maste r" juostelės , 
Studio Marko patalpose.Šiuo 
metu plokštelės jau yra ga
minamos. Jos bus paruoš
tos prieš Okteto plokštelės 
pristatymą-koncertą, kuris 
įvyks š. m. BALANDŽIO 17 d. 
Aušros Vartų Parapijos sa - 
Įėję. Okteto vadovas yra 
muz. Aleksandras Stankevi
čius .

o RYTINĖJE Montrealio da
lyje BUKAUSKAS Vincas, tel: 
524-3441 ir PALIŠAITIS Ra
polas, tel:256-O6O6, NOR- 
KELIŪNIENĖ Ona, tel:376- 
3781 priima laimikius "NL " 
Spaudos Vakaro loterijai . 
Nelaukime per ilgai, nes Va
karas įvyks BALANDŽIO 24.

• KETURAKIS Vytautas, gyv. 
Toronte, "NL" loterijai pa
dovanojo vertingą vyrišką 
laikrodį.________

DR. J. MALIŠKA
DANTŲ GYDYTOJAS 

1440 St. Catharine W. 
Suite 600, Montreal, P, Q. 
Tel: 866-8235
Namu.: 4 88 — 85 28

© PEGASAS, jaunimo orkes
tras, gros šokiams per sa
vaitraščio "Nepriklausoma 
Lietuva" Vakarą-balių, BA
LANDŽIO 24d., Šv. Kazi
miero parapijos salėje.

Šį orkestrą sudaro Tadas 
VALINSKAS, Romas STAŠ
KEVIČIUS, Kęstutis SKUČAS 
ir Claude De PETITS.
• Sparčiai rengias; JUOZI
NĖMS ’Neringos" Jūrų Šau
liai KOVO 21 d. Bus šaunios 
vaišės, meninė programa.

SKAUTŲ. ŽINIOS

• Vasario 17 d. , trečiadienį,
skautų būstinėje vyko skautų 
Vyčių susirinkimas, kur bu - 
vo aptarta tolimesnė veikla . 
Papi Idomas susi ri nki mas
vyko kovo 7 d., sekmadienį .

• Skautai Vyčiai dėkoja p . 
MANSTAVTČIENEI už dova - 
notą stalą skautų būstinei ,
kuri yra apatiniame aukšte , 
"NL" redakcijoje. Būstinė 
buvo skautų naujai perdažy - 
ta.

DR. A.O. JAUGELIENĖ
DANTU GYDYTOJA 

1410 G u y St.
Suite 11—12 Montreal P. Q.
Tel : 932-66 62

Namu.: 737 — 968 1

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINE

Atidaryta kasdien nuo 9 a. m iki JO p . m. 
Šeštadieniais: nuo 9 a. m. iki 9:30 p. m. 
Sekmadieniais : nuo 10 a. m• iki 9: 30 p . ni.
GREITAS , NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS

7 6 2 6 Central St. Ville LaSalle, P • Q* 
Tel: 366-9 74 2 ir 36 5-0 50 5

Dr.A.S. POPIERAITIS
B. A. M. D. C. M. M. Sc. L. M. C. C. F. R. C. S. ( c) 
MEDICAL ARTS BUILDING. 15 38 Sh e r b r o o k S t . W. 
Suite 215, Montreal, P. Q. Tel. 931—4024

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAITIS b. a. , b. c.i .

M o n t
Dome E. Suite 504 
, Quebec, H2Y 1B7, 878-9534

ADVOKATAS

J.P. MILLER B. A. B. C. L.

168 Notre Dome St. E. , Suite 205 
Tel: 3o6—206 3 h 866-2064.

A DVOK AT AS

VICTOR E. RUČINSKAS
B. En g . , M . En g . L. L. B. , B. C- L.

4701 Bonnontyne, Verdun (kampas 2-nd Avė. ) , QUB.H4G 1E6 
Tel. Bureau: 769-8824 ; Residence: 366-6245

notaras

J. BERNOTAS
3 Place Ville Marie, Suite 6 27 Montreal, P. Q. 
Tel: ( 5 14) 87 1- 1430.

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJOS 

”LITAS” 
VISUOTINIS METINIS NARIU

SUSIRINKIMAS
ŠAUKIAMAS 1982 m. KOVO mėn. 20 d. 4 vai. p.p 

Šv. KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJE 
REGISTRACIJA PRASIDEDA 3.30 vaL p.p.

VISU LITO NARIU SUSIRINKIME DALYVAVIMAS BŪTINAS 
«. c.

PRAŠOME BŪTI LAIKU. ATSINEŠTI NARIO KNYGUTES. 

PO SUSIRINKIMO - VAKARIENĖ (NEMOKAMAI)

” LITO ” VALDYBA

LITO NARIU DĖMESIUI
LITU narių metinis visuo

tinis susirinkimas šiais me- 
įvyksKOVO 20 d. / žiūr. 
skelbimą/. Susirinkimas 
prasidės PUKNTUALIAI - 
prašoma ne vėluoti.

Narių registracija prasi
dės 3:3C vai.p.p., nariai yra 
prašomi ATSINEŠTI KNY
GUTES.

LITU Valdyba tikisi gau
saus narių dalyvavimo, do - 
mėjimosi.LITO reikalais ir 
rinkimais. Kandidatus pa - 
siūloma raštu iki pat susi
rinkimo atidarymo.

Po susirinkimo,kaip ir vi
sada, bus vakarienė/nemo - 
karnai/.

LITO VALDYBA

e VEKTERIENĖ V .buvo iš
vykusi į Belgiją, pas dukterį 
Danutę ir žentą Tom Lord, 
kurie susilaukė pirmagimės 
dukters. Jie ten gyvens 2 
metus, atstovaudami vieną 
Montrealio firmą. Neužilgo 
žada sugrįžti į Montrealį.
b ABRUMUNIS Bronius sv 
sirgo ir paguldytas į ligo - 
ninę.

• VITIENĖ Bronė ilgiau 
sirgusi ir gulėjusi ligoninė
je, sveiksta namuose.

ATEITININKU ŽINIOS

• Studentų ateitininkų susi - 
rinkimas įvyko penktadienį , 
kovo 5 d., vakare, pas L. i r 
V. Stankevičius Duvernay 
priemiestyje. Dalyvavo 9 
studentinio aĮmžiaus jaunuo
liai. Buvo diskutuojama lie
tuviškos parapijos metai ir 
ti k ė ji mo p r oble mo s,

ro metu jie duoda paaiškini
mus anglų ir prancūzų kal
bose/.

KOVO 18 d., 8 vai. v. bus 
kitas toks Vakaras.Dalyvau
ja 4 poetai, vienas jų-vietna- 
mietė poetė. Įėjimas - lais
va auka. Vakaras vyksta 1435 
City Councillors Str., miešti 
centre, St. James United 
Church rūsio salėje. Keitha 
Macintosh skaitys iš savo 
naujos apysakų knygos 
" The crow sits high in the 
lilac tree".

KUVC 25 d.,ten pat ir tuo 
pačiu laiku vyks kitas P LU
RIE L Vakaras, skirtas Micha
el Undatje, kartu su Michel 
Savard ir šokėja Louise 
Pelland.

Turėtume palaikyti mū - 
sų jaunąjį lietuvį entuzias
tą ir bent kurie studijuoja 
anglų kalbą ir literatūrą,tu
rėtų nuvykti pasiklausyti, 

b .

• TOLIUŠIS Kostas išvyko 
atostogų į Floridą. Grįš 
prieš Velykų šventes.

© LUKOŠEVIČIAI, Irena ir 
Petras išvyko 3 savaičių a- 
tostogų į Floridą.

o KERŠYS Antanas, gyv. prie 
Golden Lake yra staigiai su
sirgęs ir paguldytas į ligo
ninę St.Agathe.

» BULKAT,Stasė ir Pranas 
praleido visą žiemą Flori
doje. Pr. Buika savo vers
lo reikalais buvo atskridęs į 
Montrealį. Atostogoms pa
sibaigus, sugrįž abu vėl.

» Studentų amžiaus jauni- 
mas/18 metų ir vyresni/ yra 
kviečiamas dalyvauti susi
rinki mu a se. D ėi nfor ma ei j ų 
skambinti: Julytei -256-5355 
arba Pauliui - 488-8528.

RŪTOS"KLUBO BA ZARAS
Auksinio Amžiaus Klubo 

RŪTA Valdyba, išklausiusi 
Klubo narių E.Urbonaitės, p. 
Jasutienės ir eilės kitų nuo-
mones bei patarimus, nutarė 
tradicinį bazarą ruošti A V 

SPALIO 
men. 3U-31 dienomis.

Organizuojama nauja
^moksleivių ateitininkų kuopa. Parapijos salėje 
^Susidomėjęs jaunimas/13-17 
^m./ prašomas skambinti 
DJulytei arba Pauliui. P. M.

|? NAUJAS POEZIJOS
g VAKARAS
K Netaip seniai skelbėme a-
g pie poezijos vakarą, kurių 

serijas organizuoja jaunas 
lietuvis poetas Raimondas

ft Filipavičius-/Ray Filip/.Se-
g rijos pavadintos Spectacle 
H PLURIEL, nes dalyvauti yra.
g kviečiami Įvairių tautų, įvai- 
K riakalbiai poetai. / Vaka -

RENKU

Senas lietuviškas knygas, 
laikraščius, plokšteles ir 
kita lietuviška medžiaga.

P. ADAMONIS 
Tel: 722-3545

Portraits 
Weddings

Tonys Photo Studio
Portraits 
Manage
Passeport Passport
2540 SHERBROOKE E. 
Suite 1, MONTREAL , P.O. 
H2K 1E9 Tel: 525-8971

TONY LAURINAITIS

TRANS - QUEBEC SIDINGS L.T. D 
ALIUM1NIJAUS DURYS, LANGAI. STOGELIAI. 
APKALIMAI ALIUMINIJUM. PUENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS 

DARBAS 
SAVININKAS: John OSKOW1CZ 
8499 rue Grouard. St. Leonard,. HIP 2M5 
Tel: 321-1975

Ilitas MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL. QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ:

Term, indėlius 1 m. .. .14.5%
Certifikatus.................... 1$ %
Spec. Taupom, s—tas.. 13 %
Taupymo s—tas .... 11
su apdrauda iki $ 2.0DU 
Trumpalaikius indėlius,. 14^2 % 
už $ 20,000 ir daugiau
Čekių s—tas.....................6 %

DUODA PASKOLAS:

Nekilnojamo turto, 
Asmenines ir 
Prekybines. 
Paskolos mirties 
atveju apdraustos 
iki $ 10,000

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI VELTUI

KASOS VALANDOS

1465 De Seve 3907 A Rosemont

Pirm. Antr. Tree. 9 - 3
Ketvirtadieniais 12 - 8 6 - 8
Penktadieniais 12 - 6 12 - 6
Sekmadieniai s 10:15- 12:30 * —— —_ — — —

U40 RUE ST-ALEXANDRE

Siuvu ir parduodu

Did e 11 s p o s ir in 
Vasaros laiku

MONTREAL, QUEBEC 
H3A 2G6 TĖL 288-9646

Kailių siuvėjas
Tel: 767-6183

SYSTEM

D. N. BALTRUKONIS
IMM I l B 1.IS - < 1 A SI C INC .

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS
P AT ARN AVIMAS-PIRKI MAS - PARDAVIMAS

445 Jeon Talon W. Suite 305, Montreal, P.O. 
Tel.: 273 - 9181 ............ Namu : 737 - 0844.

REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVE ŠIITE 409 
MONTREAL. I*. Q. H3Z 2 M 9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Monrealyje 
Investacij os JAV ir Kanados provincijose

Tel . Bus: 4 82-34 60
Res. 767-4690

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

Tel. Bus.: 722-3545
Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBt • GYYYBt

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC. -------------------------- - ■— —. .... —■— — -—.
390 7 A ROSEMONT BLVD. M ONTREAL. P. Q.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA

4^95 — 35th Avenue, Montreal H 1 T - 3 A 6 

TEL. 727 - 3 1 20 Namu 3 7 6 - 3 7 8 1

Albertas NORKELIŪNAS, B.A C.S.£.< I.B.

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybes, gyvybės draudimas

Agentūra veikia nuo 1 945 [n.

LEONAS
SALES

gureckas 
menager

MIC

montreol west 
automobile
PONTIAC • BUICK • ASTRE

» NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJ U. AUTOMOBILIU 
NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI 
MUSU. FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR S U 
IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUS-! 
UŽEIKITE! .ĮS ĮTIKINKITE! 
PASINAUDOKITE!

PASIKALBĖKITE SU
Menager’iu Leo GURECKAS

GM

muj
11 WESTMINSTER SOUTH

(At the end ot Sherbrooke Street West). 489-5391

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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