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ARGENTINOS IR BRITANIJOS 
KONFLIKTAS

Pietų Atlanto vandenyne 
Britų kolonijų salos Falkland 
gubernatorius 2 balandžio pa
sidavė netikėtai išsikėlusiai 
Argentinos Įgulai,kuri oku
pavo salą.

Britų Užsienio Reikalų 
Sekretorius lordas Carring - 
ton atsistatydino, jį pasekė 2 
deputatai Užsienio Reikalų 
ministerial.

Britanija išsiuntė karo 
laivyną ir lėktuvnešius 8 
tūkstančių mylių kelionei į 
Falklandą. Saloje gyvena a - 
pie 2.GGG gyventojų, anglų ir 
škotų kilmės, kurie užsiima 
avių ūkiu. Sala buvo saugo
jama 79 britų marinų. Išli
pus Argentinos kareiviams , 
jie gynėsi ir nušovė 5, su - 
žeidė 17 ir sunaikino gink
luotą laivą su 1O kareivių.

Salos gyventojai dabar yra 
internuoti 24 valandas.Kas 
išeina iš savo namų- bau
džiamas 15 dienų kalėjimu. 
Jeigu reikalinga kokia pa
galba- turi iškabinti baltos 
medžiagos gabalą pro langą 
ir laukti patrulių. Visi vai
kai yra išgabenti iš didžiau
sio salos miesto Port Stan
ley į tolimesnius salos pak
raščius.

Kai kurie stebėtojai aiš
kina tokį Argentinos elgesį 
desperatišku noru nukreipti 
dėmesį nuo vyriausybės ne
sugebėjimo spręsti krašto e- 
konomines ir socialines 
problemas.

Tikrumoje-salos pakraš - 
čiuose besirandanti alyva bū
tų nepaprastai naudinga Ar
gentinai, o nemažiau ir Bri
tanijai. ..
PABĖGO I VAKARUS

Vakarų Vokietijoje, vyks
tant tarptautinėms plaukimo 
varžyboms 4 čekų plaukikai, 
jų tarpe 1 moteris, nebesu
grįžo į savo viešbutį ir pa - 
bėgo į Vakarus.

Keturi vyrai iš Rytų Vo
kietijos paspruko Į Vakarus 
praeitą savaitę. Vienas jų 
perėjo sieną perplaukdamas 
upę, kiti iškasė rankomis 
tunelį po metaline tvora ir 
perėjo per užminuotą lauką .

PREZ. REAGAN’AS GALI 
TARPININKAUTI

Iškilus netikėtam konflik
tui tarp Argentinos ir Bri
tanijos, prez. R. Reagan’as 
pasisiūlė tarpininkauti tai
kingam konflikto sprendimui. 
JAV žvalgyba buvo jau prieš 
1G dienų įspėjusi Britanijos 
vyriausybę apie tokio konf - 
likto galimybę,bet niekas 
tuo netikėjo...
NUŠAUTAS IZRAELIO 
DIPLOMATAS PARYŽIUJE

Izraelio diplomatas Yakov 
Barsi manto v buvo nušautas

PLG organizacijos narės , 
kuriai pavyko pasprukti Pa
ryžiaus metro pagalba.

KAIP SUNKIAI SERGA 
BREŽNEV’AS ?

Sov.Sąjungos prez.Leonid 
Brežnev’as kovo mėn.pabai
goje buvo skubiai nugabentas 
Į ligoninę.Tada buvo kalba
ma, kad jis labai pavargęs 
keliaudamas po Taškentą ; 
taip pat sklido gandai, kad 
jis susirgo apopleksija 
/"stroke"/. Gficialiai jo Ii - 
ga nebuvo paskelbta nei pa
tvirtinta. Dabar jis grįžo Į 
namus ir iš lėto sveiksta.

JAV laikraštis " News
week" rašo, kad Brežnev’as 
buvo gavęs stiprią apoplek
siją ir atsistatydins gegužės 
mėnesį. Teigiama, kad jeigu 
Brežnev’as ir sustiprėtų, jis 
bus pakeistas kitu valstybi - 
nėms pareigoms.

JAV-bių specialistai yra 
įsitikinę, kad Kremliuje su
intensyvėjo varžybos dėl 
Brežnev’o posto. Kai kurie 
mano, kad labiausiai  ̂varžo- 
si 2 oponentai: Yuri Andro
pov, KGB slaptosios policijos 
viršininkas ir Brežnev’o de
šinioji ranka, Konstantin 
Cernenko.

LENKIJOJE VELYKŲ PROGA 
ATŠAUKTAS KARO ^STOVIS

Lenkijos valstybinis ra - 
dijas pranešė, kad karo sto
vio nustatytos valandos Ve- 
lykij švenčių proga bus at
šauktos 3 dienoms. Tai.
reiškia, kad lenkams bus
maloningai leista vėlai va
karoti Didįjį Penktadienį , 
Šeštadienį ir Velykų Sekma
dienį, 
o Lenkijos laikraštis pa - 
skelbė, kad Lenkijos ekspor
tai sumažės per pusę, jeigu 
skubiai reikalinga žaliava, 
pažadėta Rytų Bloko, nebus 
pristatyta artimu laiku.

"Zycie Warszawy" tvirti
na, kad ši pažadėta parama 
žaliavomis yra "paskutinė 
išeitis Lenkijos industrijai".

JARUZELSKIO VIZITAI
Gen.W. Jaruzelski pirmą 

kartą po karo stovio įvedimo 
Lenkijoje /praeito gruodžio 
mėn. 13 d./atvyks oficialiam 
vizitui į Čekoslovakiją. Ką 
jis diskutuos, susitikęs sa 
prez. Gustav Husak- neskel
biama.

Vizituojant Sov. Sąjungos 
ir R. Vokietijos vyriausybes 
jis gavo pilną pritarimą karo 
stoviui L enki joje, rašo spau
da. Kaip galėjo būti kitaip , 
jeigu Kremlius to reikalavo? 
Naivu galvoti,kad gen.Jaru
zelski elgiasi pagal savo pa
ties asmeninę nuomonę , 
nors pagal kaikuriuos kana
diečių anglų laikraščius ga
li taip atrodyti...

KAI SAVAS LABIAU EDA UŽ SVETIMĄ

Sakoma,kad "jeigu kiaulė ragus turėtų-visą svietą iš
badytų". Priviso tokių "galios" trokštančių kiaulių ir mū
sų Tėvynėje. Žemiau dedame reikšmingą ta prasme pavyz
dėlį. Kai svetimi nustoja "badę"- savame krašte dadėjo...

Iš LKB KRONIKOS nr. 50
11 Atlikęs 8 metų bausmės laiką 1981 m.lapkričio 2G d., 

iš Vilniaus KGB izoliatoriaus buvo paleistas Petras PLUI- 
RA- PLUMPA. Jis buvo suimtas 1973 m.ir kaltinamas dėl 
religinės spaudos ir "LKB Kronikos" dauginimo. 
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Per paskutinius keturius metus nė karto jam nebuvo leis
ta pasimatyti su šeima.

1981 m.spalio 9 d. Petras PLUIRAS-PLUMPA iš Cis- 
topolio kalėjimo buvo išvežtas į Vilnių. Prieš išvežant , 
kratos metu iš jo buvo atimtas Kristaus paveikslas. Ke - 
lionė Į Vilnių truko iki lapkričio 13 dienos. Visą kelią 
sargyba elgėsi žmoniškai ir tik Vilniuje /Red.pabr./ 
prasidėjo stumdymai ir kumščiavimai. Lukiškių kalėjime 
Petras PLUIRAS-PLUMPA,parodęs sargybos ir Lukiškių 
kalėjimo budintiems karininkams sutinusį žandą,paklausė, 
keno nurodymu ir kokiu tikslu buvo pavartotas smurtas. 
Budintis viršila rusiškai atsakė,kad,girdi, dar permažai 
mušė, reikėtų ir užmušti. Vėliau jis dar pridėjo: "Tolų 
lietuvišką svoločių seniai reikėjo pastatyti prie sienos ir 
sušaudyti". Tą pačią dieną kalinys buvo pervežtas iš Lu
kiškių kalėjimo į KGB izoliatorių. Čia civiliai apsirengęs 
KGB atstovas labai mandagiai įspėjo, kad po dviejų teisi

mų jis būsiąs labai atydžiai stebimas,todėl bandymas vėl 
užsiimti literatūros gaminimu būsiąs tuoj pat išaiškintas.

Už dalyvavimą politinių kalinių streike, reikalaujant, 
kad KGB žinioje esanti lagerių administracija liautųsi 
grubiai pažeidinėjusi TSRS Įstatymus politinių kalinių ir 
jų artimųjų giminių atžvilgiu,Petras Pluiras-Plumpa 198G 
m. rugsėjo 17 d. buvo pervestas iš lagerinio į kalėjimo re
žimą ir tą patį mėnesį išvežtas iš Permės srities lagerio 
Nr.35 į Čistopolio kalėjimą Totorijoje. Čia, už streiko 
tęsimą, 4 mėnesius buvo laikomas sugriežtinto režimo 
kalėjime /kai duodamas sumažintas maisto kiekis,pasi - 
vaikščiojimo laikas, laiškų rašymas ir kt./,be to,dešimt 
mėnesių nebuvo leidžiama pirktis jokių maisto produktų.''

INFORMUOJA ELTA:

MADRIDO KONFERENCIJOS EIGA
Š. m.KGVO 23 d. .Europos Saugumo ir Bendradarbia

vimo JAV Kongreso Komisija savo posėdyje išklausė pra
nešimus Valstybės Departamento pasekretoriaus politi - 
niams reikalams, Lawrence S.Eagleburger ir JAV dele
gacijos pirmininko Madrido peržvalgos Konferencijoje , 
ambasadoriaus M. M. Kampelman’o, apie Madrido Konfe
rencijos eigą. Posėdž i ui pirmininkavo Atstovų Rūmų na
rys Dante B. Fascell. Dalyvavo:P-ko pavad.. senatorius 
R. Dole, Rūmų nariai-M. Fenwick ir J. B. Bingham, Komi
sijos Biuro direktorius R.S.Gliver ir Valstybės Departa
mento e.p.komisionicrius Žmogaus Teisių reikalams, S 
Palmer.

Pagrindinį pranešimą padarė Valstybės Departamen
to pasekretorius L .S.Eagleburger. Jis priminė, kad jau 
nuo pradžios Madrido Konferencijos darbą sunkino Sovie
tų Sąjungos ir Rytų Europos valstybių veikla priešinga 
Helsinkio Akto dvasiai ir raidei. Šiam teigimui paremti 
jis nurodė invaziją į Afganistaną, Žmogaus Teisių gynė
jų persekiojimus, Vakarų radijo pranešimų trukdymus , 
Sovietų akciją prieš Lenkiją, ir pagaliau procedūrinius 
trukdymus.

Šių faktų akivaizdoje, vasario mėn. įvykusioje sesi - 
joje Vakarų atstovai pirmon galvon siekė atstatyti pagrin
dinį Helsinkio Akto principų gerbimą kaip pagrindą ant 
kurio gali būti pastatytas Europos saugumas ir bendradar
biavimas. Tam tikslui, jie siekė trijų dalykų. Pirma,bu
vo ypatingai svarbu , kad valstybės, kurios palaiko šio Ak
to principus griežtai pasmerktų tuos, kurie juos laužo. 
NATG užsienių reikalų ministerial savo kalbose ypač už
akcentavo, kad turi būti sustabdytos represijos Lenkijoje 
ir kad turi būti gerbiami Helsinkio Akto principai. Antra , 
buvo siekiama pakartotinai patvirtinti mūsų pačių įsipa
reigojimus. Anot pasekretoriaus, Baigiamas! Aktas yra 
ir lieka galiojantis standartas gairėms išspręsti proble
mas, kurios skiria Rytų ir Vakarų Europą. Ir pagaliau, bu 
vo pareikšta, kad įprastinis reikalų tvarkymas neįmano - 
mas.kai pagrindiniai Helsinkio Akto principai yra laužo
mi.

Naujos sesijos pasisekimas,kuri turi prasidėti lap - 
kričio 9 d, priklausys nuo tų metų įvykių įvertinimo :"Jei 
nebus pagerėjimo Lenkijoj- paleidimo politinių kalinių , 
panaikinimo karo stovio, tautinio susitaikinimo - tada nė- į 
ra vilties pasiekti vispusiško susitarimo,kurio mes visa
da siekiame", -pabrėžė Valstybės Departamento pasekre
torius.

Ambasadorius Max M.Kampelman’as, papildydamas 
pasekretoriaus pranešimą, pastebėjęs,kad per visą Mad
rido Konferencijos metą jis praleidęs apie 15G valandų 
savo privačiuose pasikalbėjimuose su Sovietų Sąjungos de
legacijos nariais, pabrėžė, kad visada buvo jaučiama aro - 
gancija ir visiškas'paneigimas Žmogaus Tei šių proble mos 
kaip "nevertos rimtų svarstymų".

Prieš prasidedant posėdžiui dr.D.Krivickas ir M.Sa- 
matienė padėkojo ambasadoriui Kampelman’ui už jo pakar 
totiną iškėlimą Pabaltijo valstybių problemos.

Madrido Konferencijos posėdžiai bus atnaujinti lap - 
krič: o 9 d.

’’AMERIKOS BALSO” REIKALU
Šiomis dienomis VLIKo p-kas dr. K. Bobelis pasiuntė 

JAV prez.R.Reagan’ui pareiškimą, prašydamas jo inter
vencijos pakeisti Amerikos Balso tų programų turinį, ku
rios neigiamai pasitarnauja pavergtų tautų ir JAV politi - 
kos reikalams.
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MontrealioLietuvių Bead - 
ruomenės Valdybos sureng - 
tame iškilmingame VASARIO 
16 minėjime Montrealio ir a - 
pylinkių lietuviai priėmė 
paskelbtas rezoliucijas, ku
rios buvo nusiųstos Kanados 
vyriausybei.

Vincas PIEČAITIS, KLB 
MontrealioApylinkės Valdy
bos pirmininkas gavo atsa
kymą. Pridedame ir originalo 
vertimą:

Naujas Liudijimas
IŠ dr. KAZIO ĖRINGIO PRANEŠIMO

VASARIO 16-tos DIENOS PROGA TORONTE 
/ tęsinys /

lietuvių kalbai nebėra vietos daugelyje pramonės 
įmonių, net mokslų Akademijoje , kurioje dirba dauguma 
lietuvių*

...l ietuvių tautos r valstybės išniekinimo veiksmų są
rašas ilgas ir čia vaško nepaminėsi. Štai dar keletas jų:

Ypatingai klastinga Sovietuose yra religijos niekini - 
mo sistema. Raudonoji Rusija , beveik visai sunaikinusi 
visas Rytų religijas /krikščionybę ir Is lamą,/.Stalino kon
stitucijoje įrašė tikėji mo išpažini mo laisvę. Kai So
vietą, praėjus 22 metams po revoliucijos, okupavę Pa
baltijį susidūrė su Vakarų krikščionybe, ypač su kataliky
be Lietuvoje, šioms religijoms jie buvo ypač priešiški . 
Bev konstitucijos, kurios jie niekados nesilaikė, paragra
fai dėl religijos, vis dėlto privertė Sovietus manevruoti 
prieš pasaulį, parodant, kad esant ateistinei valdžiai, re
ligijų laisvė neva egzistuoja. Ryšium su tuo, panaudoj - 
jant apgaulę, demagogiją ir terorą, buvo žeminančiai de
monstruojama, kad provoslavų ir stačiatikių merdėjan
čios bažnyčios yra daug geresnės už katalikiškąsias. Pa
staroji , anot Sovietų, yra reakcingiausią, antiliaudiška 
ir diversinė, neš religinis centras, Vatikanas, yra už - 
sienj'je ir todėl labai pavojingas.

Trypdami tautos politines ir "e U gi nes laisves, oku
pavę antrą kartą I ietuvą, Sovietai daugybę tikinčiųjų ir 
dvasiškių pasiuntė visiems žinomais kankinių keliais.

Partizaninis karas neduoda Sovietams galimybės tei
sintis, nes jis, kaip anksčiau minėjau, kilo mažoje tau
toje dėl didžiavalstybinio okupanto žiaurumų ir tarptauti
nės teisės trypimo. Praėjus kruviniems laikams. Sovie
tai naujoje konstitucijoje vėl įrašė, kad galima išpažinti 
religiją, galima netikėti į nieką ir galima vesti antireli - 
ginę propagandą. Betgi, šiame, sakyčiau dviejų ryklių 
ir žuvelės žaidime nėra elementaraus pariteto sąlygų. 
Išpažįstantieji religiją neturi jokių masinės komunikacijos 
priemonių , kuriomis siautėja ateistai, ir neturi darbo
vietės apsaugos antidemagoginio imuniteto. Mat, dabar 
iš darbo atleidžia arba nepriima ne už religijos išpažini
mą, o už profesines ir etines nuodėmes - kurių žmogus 
neturi. Tai nėra religijos laisvė, o jos parodija ir nieki
amas. '

Slogi ir laukinė yra valstybingumo neigimo orievarta. 
Sunaikinęs Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybinį suve - 
-enitotą, okupantas susikūręs pseudofilosotinę sistemą, 
melagingą politiką ir ideologiją išsimokslinusioms tau
toms, turinčioms daugelio šimtmečių valstybinio gyveni
mo istoriją ir /arba sėkmingai tvarkiusioms savo naujų - 
jų laikų nepriklausomą valstybinį gyvenimą/, įžūliai tvir
tina, kad sovietiškoji okupacija yra šių kultūringų tautų 
aukščiausias valstybingumo idealas, dargi,"socialistinis” 
atsiprašant, idealasl

Ir tai okupantas daro tokioje epochoje, kada vos su
vokusios save istoriniame kelyje beraštės, net klajoklių 
tautos kuria ir tvirtina savąjį valstybinį suverenitetą, ne
vi suomęt suvokdamos ką jis reiškia.

Tuo tarpu Sovietai trypia alpstančių iš sielvarto ver
gijoje tautų teises , laisvę ir suverenitetą Europoje, o ki
tur pasaulyje veidmainingai užtardami prabundančias tau
tas pagal akivaizdų praeities nusikaltimų braižą, rengia 
joms socialkolonijinius pančius.

Nusikalstamą Sovietų politiką demaskuoja ir tai, kad 
II-jo Pasaulinio Karo sukėlėjai Sovietai ir vokiečių naciai, 
pasiekę nežmoniškos neapykantos mastą vieni kitiems,pa
galiau neoficialiai susitaikė. Vienos ir kitos pusės žmo
gėdros su ordinais irmedaliais seniai sugrįžo namo. Tuo 
tarpu nekaltos I.’-jo Pasaulinio karo aukos Pabaltijo 
valstybių tautos, taigi ir lietuvių tauta, suskaldyta pu
siau. Tarp nesutikusios su okupacija ir atsirdūrusios e- 
migracijoje tautos dalies ir tautos kamieno yra nusikals
tamai dirbtinai sukurta bedugnė, ujant, persekiojant ir 
žeminant visą tautą, nesuteikiant jai pagrindinių Žmogaus 
Teisių ir normalių demokratinio gyvenimo sąlygų. Šio 
persekiojimo ir žeminimo esmė klastinga ir žiauri.Štai 
keletas aspektų:

Be atvangos šmeižia beveik visų politinių pakraipų 
lietuvių emigraciją neva socialistinės tėvynės niekinimu, 
net išdavimu, kuri nesutinka su Lietuvos okupacija bei po
litine sistema, ir pagal Vakarų demokratijos tradiciją, 
kritikuoja Sovietus.

/ bus daugiau /

2 psl.

"Aš noriu patvirtinti, kad 
gavome Jūsų paskutiniuosius 
laiškus, rašytus Ministeriui 
Pirmininkui ir Valstybės 
Sekretoriui Užsienio Reika
lams, kuriuose jie yra pra
šomi iškelti diskusijai tarp
tautiniame forume įvairio
pus klausimus rezoliucijoje, 
priimtoje Montrealio ir a- 
pylinkiųlietuvių susirinkime 
sausio 14 d./originale klai - 
dingai atspausdinta data;tu- 
rėjo būti vasario 14 d„/.

Kaip žinote, Kanada ir to
liau de jure nepripažįsta 
prievartinio Baltijos valsty
bių inkorporavimo Į Sovietų 
Sąjungą. Per pastaruosius 
pusantrų metų Madrido Eu
ropos Saugumo ir Bendravi
mo Konferencijoje svarsty - 
bos suteikė itį tinkamiau
sią forumą tekiai mūsų po
litikai patvirtinti. Peržiū
rint kaip Helsinkio Baigmi - 
nio Akto nutarimai vykdomi 
jį pasi rašiusių valstybių,Ka
nados delegacija pasmerkė 
tebesitęsiantį baltų pavergi
mą, vedamą Sovietų vyriau
sybės rusifikacijos politiką 
ir užgniaužimą Z mogau s 
Teisių bei pagrindinių lais
vini Baltijos valstybėse.

Galiu Jus užtikrinti, kad 
neplanuojami jokie pakeiti*- 
mai mūsų pagrindinės poli
tikos - nepripažinti de jure 
Baltijos valstybių inkorpora
cijos įSovietų Sąjungą ir kad 
mes ir toliau tai pareikšime 
atatinkamame tarptautinia
me forume.”

niekuo nepasitikėjęs. Jam at
rodė, kad visi esą aplink jį,
ruošiasi jį nužudyti. Todėl 
vieną dešimtdaiį J. Stalinas 
ištrėmęs į Gulag - archipe
lagą, kiti žuvę kalėjimuose, 
egzekucijose, sušaudant, ba
du kankinant ir panašiai.

.Autorius sako, kad NKVD 
policija daugiau rusų tautos 
sunaikinusi, kaip Vokietija 
per I ir II-rą pasaulinius ka
rus. J. Stalinas norėjo išsi - 
laikyti Kremliuje bet kokia 
Kaina. Todėl žudęs kaltus ir 
nekaltus, kai tik užėjo į gal
vą, vi sus "nurodytus priešus". 
J. Stalinas sušaudęs kaimyną

^Department of External Affairs

(La it a ba

.fHinistrrc bes Affaires exterienres

Dear Mr.

OTTAWA, KIA 0G2-
March 19, 1982

I wish to acknowledge receipt of your recent letters 
to the Prime Minister and the Secretary of State for External 
Affairs requesting that they bring forward for discussion in 
international fora the various points in the resolution 
adopted on January 14, 1982 by the meeting of Lithuanians from 
Montreal and surrounding areas.

As you know, Canada continues to deny de jure 
recognition to the forcible incorporation of the Baltic states 
into the Soviet Union. Over the past year and a half, the 
Madrid Meeting of the Conference on Security and Cooperation in 
Europe has provided the most appropriate forum in which to 
restate that policy. During the review at the Meeting of the 
implementation by participating states of the Helsinki Final 
Act 
of the Baltic peoples 
Government, 
freedoms in

the Canadian Delegation denounced the continued subjugation 
the russification policy of the Soviet 

the suppression of human rights and fundamental 
Baltic states.

and 
the

assure you that no changes are contemplated in 
policy of denying de jure recognition to the

can
our fundamentai __ ____
incorporation of the Baltic states in the Soviet Union and that 
we will continue to give expression to this policy in appropriate 
international fora.

Yours sincerely

W.M.M. Fafirweather
Deputy rector
Eastern European Division

I

Mr. V. Piecaitis
Montreal Lithuanian Community 

Executive Council Member 
1265 Leclair

Verdun, Quebec

Montrealio lituanistinės Mokyklos mokiniai mini VASARIO 16-tąją 1982 m,
Nuotr: P.Adamonio

STALINO"BAIMES MANIAKO-- 
SLAPTAS KARAS

Garsaus rašytojo L. Tols
tojaus ainis Nikolai Tolstoy 
yra parašęs 463 psi. knygą 
"Stalino slaptas karas". Šia
me veikale rašoma, kad dik
tatorius, K MarKso ir N. Le
nino teorijų įgyvendintojas,

— aklą žmogų ir jo šunį, nes 
jis lodavęs visą laiką. Tai 
buvęs jam ženklas, kad Sta
lino žudikai esą netoli. . .

Nacių — Sovietų 1939 me
tais sutartis buvusi padaryta 
dėl to, kad būtų lyg apsauga 
prieš VaKarų pasaulio kapita
lizmą, kurie norėję J. Stali
ną sunaikinti. Esą A. Hit — 
lens įspėjęs Staliną apie Va
kariečių pasiruošimą pulti 
Sovietų Sąjungą.

Prasidėjus Sovietų S-gos — 
Vokietijos karui, Stalinas iš
sireiškęs Vakarų diploma

tams, kad rusai kovoją ne už 
Staliną, bet už savo kraštą . 
Pradžioje karo Stalinas pasi
metė, sugniužo ( collapsed 
with shock) anot N. Krušęevo 
pareiškimo.

N. Tolstoy savo veikale įro - 
dinėja, kad rusų tauta esanti 
nusistačiusi prieš bolševiz
mą ir kad carų laikais buvęs 
žymiai normalesnis gyveni - 
mas visiems piliečiams. Gai 
nė viena Europos tauta nėra 
tiek iškentėjus! ir nuostolių 
turėjusi (60 mil. Stalino su

naikintų ir 20 mil. 1941-45 m. 
kare žuvusių), kaip rusų tau
ta. Ir dar galo nematyti. . . 
Lenino — Markso bacila dar 
nesunaikinta. Kremliuje dar 
tebesėdi XXa Kunigaikščiai , 
viešpačiai, visagaliai, kurie 
viskuo yra pertekę Ir siūlo 
rojų viso pasaulio tautoms .

Alkana, baimės pilna rusų 
tauta tebesvajojanti,kadprie 
carų buvę geriau, tai tiesa ... 
Bet kur yra 2, 5 mil. rusų pa
bėgėlių? Kuriems jie įsipa
reigoja? J. Klm.

Kalfass PRANEŠA

1982 m. Č. Amerikos Pubaltiečių ir Lietuvių Plaukimo Pirmenybės
1982 m. Š. Amerikos Pubaltiečių ir Lietuvių Plaukimo Pirmenybės įvyks 1982 m. geL 

gūžės 29 d., Glendon College, 2275 Bayview Ave. (kampas Bayview ir Lawrence), Toronto, 
Ont. Pradžia - 9:00 AM. Registracija - nuo 8;00 AM. Vykdo - Toronto Estų SK Kalev.

Varžybos vykdomos šiose klasėse; Vyrų ir moterų (15 m. ir vyresnių), jaunių ir mer
gaičių B 9(15-14 m.), C (11-12 m.) ir D (10 m. ir jaunesnių).

Dalyvavimas atviras visiems lietuvių, latvių ir estų plaukikams.
Lietuvių pirmenybes bus išvestos iš pabaltiečių varžybų.
Dalyvių registracija iki š. m. gegužės 22 d., šiuo adresu:

Mr. Paul Reinsalu, 391 Ruth Ave., Willowdale, Ont. IViSIVi 2 JI. Tel. 4-16/224 -04-97
Programa apima visus stilius. Šuolių į vandenį nebus. Klasifikacija 

nustatoma pagal dalyvio amžių varžybų dieną.
Lietuvių plaukikų koordinavimu rūpinasi ŠALFASS-gos Plaukimo K-tas, 

kurio vadovas yra:
Antanas Grigaras, 31^03 Anita Dr., Warren, MI 48093* Tel. 313/268-0585.

Smulkios informacijos pranešta visiems sporto vienetams. Klubams ne
priklausą plaukikai gali kreiptis į P. Reinsalu,A. Grigarą arba į betkurį 
sporto klubą.
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OTTAWOS R.K. MISIJA
ALBINAS VILNIŠKIS

/pabaiga/'

Yra pasitaikę, kad pristigo B-nės darbus vadovaujančių 
darbininkų — jis tada prisiima ir B~nės Pirmininko naš- 
tąir ją sėkmingai neša (1970 metais). Jei jo bendradar - 
biai ’Apyl. V-boj. jauni, neigudę -- jis atlieka ir jųjų 
darbą.

Bendruomenė ar pastebi tai. ir kaip reaguoja? Atsaky
mas yra teigiamas. Savo dėkingumą pareiškia įvairioms 
nors progomis: kiekvieną kartą, perkėlus kun. Viktorą 
kitoms pareigoms ir į kitą vietą- jam ten suruošiamios 
įkurtuvės, įteikiama kurio nors lietuvio dailininko kūri
nys.

1984 m. kui. Viktoras buvo pagerbtas jo 20 metų kuni
gystės ir 1O metų kaip mūsų kapeliono, suruošiant viešą 
sukakčių paminėjimą. 1969 metais pagerbiamas jau 25 
metų kunigystės, 15 metų kaip mūsų kapeliono ir 50 me
tų amžiaus sukakčių progas. Tokių iškilmių proga leng
va įsitikinti, kad mūsų Lietuvių B-nė mato, jaučia ir mo
ka įvertinti tuos, kurie jos labui aukojasi ir dirba.

Dar tektų atskirai paminėti Tėvą kun. S. KULBĮ,S. J., 
tą "skrajojantį lietuvį kapelioną", kuris iš svečių kunigų 
per visą šį laiką dvidešimts kartų yra mus aplankęs ir 
patalkinęs. Jo nuoširdumas, paprastumas, kuklumas ro
domas visiems ir pavieniai mūsų yra didžiai vertinamas.

Be jo, kun. P. GAIDA yra talkinęs 8 kartus, kun. A. 
PASKŲS — 4, kun. RAFAĖLIS — 3, kun. GUTAUSKAS ir 
GARBŪKAS po 2 kartus; kiti po vieną, tai kun. KIDYKAS, 
kun. J. BOREVIČIUS, kun. BUČMYS, kun. KIJAUSKAS, kun. 
VENCKUS, kun. VĖŽĖ LIS ir kun. KUZMINSKAS.

Mes gerai prisimenamel953 ir 1956 metus, kada mus : 
— Ottawos lietuvių saujelę — aplankė Aukštasis Ganyto
jas Išeivijoje J. E. vyskupas V. BRIZGYS,

Pabaigai sugrį žkime prie kun. VIKTORO pastarųjų pa
reigų. Kalėjimu, vyr. kapeliono pareigas pradėjo 1972 m. 
liepos mėnesį. Taigi šiais metais bus jau visas dešimt
metis. Kun. Viktoras yra ne kartą pagerbtas taip pat ir 
ne lietuvių. Kai ką galėsime prisiminti:

19 73 m. kun. Viktoras buvo pagerbtas ir pakeltas į ket
virtą—patį aukščiausią KNIGHTS of COLUMBUS laipsnį.

ŽVILGSNIS EUROPON
EKSKURSINĖS KELIONES ĮSPŪDŽIAI

Z.PUI IANAUSKAS

Praeito karo baigmėje atsirado dvi Europos: Rytų ir 
Vakarų. To paties karo pasėkoje, mūsų gimtasis kraštas 
Ljętuva, neteko savo nepriklausomybės. Šių dienų Euro
pa-ir jos politinis veidas yra įgavęs kitokį atspalvį.

Kaip ten bebūtiį, Europą pamatyti , per įvairius Kana
dos kelionių biurus, susidarė apie 50 asmenų grupė- įvai
raus amžiaus kanadiečių ir praeitų metų birželio 21 die - 
nos vakarą pakilome į orą Toronto aerodrome. Per Atlan
tą mus nešė Wardair b-vės lėktuvas,iš viso apie 200 ke
liautojų. Šešių valandų kelionėje galėjome klausytis radi
jo programos, žiūrėti televiziją ar miegoti. Valgyti gavome 
3 kartus su kieto išgėrimo priedu. Artėjant pietų metui , 
tarnautoja paskelbė, kad pietums, šalia kitko, bus duoda - 
mas meškos mėsos kepsnys, o kas jo nenorės- bus pa
keista kitu patiekalu. Prašė pakelti ranką nenorinčių mes- 
kienos. Betgi nė viena ranka nepakilo. Po pietų paaiškė
jo, kad meškienos mėsa buvo visi labai patenkinti, nors ją 
valgė tik pirmą kartą. Man ir mano žmonai toji mėsa taip 
pat patiko. Kai kas juokaudamas teiravosi ar tai buvo juo
do ar balto kailio meškiena? Į tai tarnautojos atsakė, kad 
jos spalvos nežinančios, bet manančios,kad kailio spalva 
neturėtų reikšmės į mėsos skonį. Po pietų, stipresnių gė
rimų mėgėjai galėjo jo gerti iki valios, be atskiro primo
kėjimo.Išėjus kalbai apie gėrimus lėktuve, viena tarnau - 
toja prisiminė prieš metus buvusią studentų ekskursinę 
kelionę, kurios metu studentai viską išgėrė dar nepasie - 
kus Amsterdamo ir priminė,kad šioje kelionėje tokių mė
gėjų dar nesą.

Amsterdamo aerodrome nusileidome apie 1G vai. Iš
lipę iš lėktuvo geroką kelio galą turėjome eiti prie pasų 
kontrolės būdelės, nešini rankinius bagažėlius. Pasų pa
tikrinimas vyko labai greitai. Kontrolierius, žvilgtelėjęs 
į pasą ir tavo nosį, liepdavo eiti tolyn, jokių kitų klausi - 
mų nepatiekęs. Nuo čia skubėjome prie konvejeriaus pa
siimti savo čemodanų. Iš viso konvejerį buvo apgulę apie 
2GO keliautojų. Tokiu būdu ir pastebėjus savąjį čemoda
ną, nevisada pasisekdavo jį pasigauti.Tada jis vėl sukda
vosi aplink. Atsiradus porai tarnautojų, jie praleistą ba
gažą nukeldavo ir jo savininkas be skubėjimo galėjo jį pa
siimti. Čemodanų sumedžiojimas kiek užsitęsė.Savo daik
tų atpažinimą palengvino gerokai kelionės biuro išduotos 
ir prie čemodanų pririštos spalvotos atkarpėlės, Jas pa
stebėję, tarnautojai nelaukdami savininko pasirodymo, jų 
daiktus nešdavo į vieną ir tą pačią krūvą. Visiems susi - 
rinkus ir atpažinus savo daiktus,buvo nurodyta eiti į I- 
ą aukštą, o iš ten į autobusą prie durų. Visi čemodanai e- 
są tarnybos būsią pristatyti autobusan. Nurodyton vieton 
v eni ėjome pėsti,kiti naudojosi ilgu elektriniu taku. Ke
lias buvo ilgas ir nelabai prie širdies vyresnio amžiaus 
ar sunkesnio svorio keliautojams. Visiems susėdus auto
buse, įlipo nepažįstamas, apie 32 m. amžiaus vyriškis, pa
sisveikino ir prisistatė, kad esąs šios grupės vadovas. Jo 
pavardė esanti S. Roland, gimęs Šveicarijoje, bet gyvenąs 
Anglijoje. Mokąs 9 svetimas kalbas,todėl manąs,kad dėl 
kalbos nebūsią sunkumų. Taip pat pristatė ir autobuso šo
ferį,kuris esąs iš ltalijos, Mr.Umberto, tokiose kelionėse 
mašiną valdąs jau 20 metų. Keliautojai jiedviem gražiai 
paplojo. Po šio trumpo susipažinimo, vykome į viešbutį 
1982. IV.8

Jam suteiktas titulas "SIR KNIGHT". Visos iškilmės vy
ko Kingstono Katedros generaliniame susirinkime, daly
vaujant pačiam Kings ton o ArKivyskupui. Esant kuni
gui pastarosiose pareigose, karts nuo karto vietos spau
doj, per radio ar TV jis yra paminimas, jo darbas išryš
kinamas, jo projektai pagarsinami. Ryškesnius paminė
sime;

1974 m. prancūzų kalba laikraštis "Le DROIT" davė 
platų reportažą apie jį; jo išsimokslinimą, kilmę, praeitį 
ir ypatingai pabrėžė labai sėkmingą jo dirbamą pagalbos 
kaliniams darbą.

1977 m. apie jį rašė domininkonų laikraštis "RĖSĖAU", 
pažymėdamas, kad esąs pakeltas Į Ordino garbės narius. 
Tais pačiais metais TV programoj "OUEST" kun. Vikto
ras išryškina savo naująją auklėjimo kryptį kalėjimų sis
temoj. Kun. Viltoras yra įvedęs dvi programas, kurios 
turi didelį pasisekimą, tai "FOLK MASS" ir "DAY of 
AWARENESS".

19 78 m. "OTTAWA JOURNAL" laikrašty tilpo ilgas pa
sikalbėjimas su kun. Viktoru. Ypatingai pabrėžta jo įsiti
kinimas, kad svarbiausios kunigo pareigos yra pagelbėti 
žmonėms nežiūrint į tai ar jie yra laisvi ar kaliniai.

Kaip jau buvome paminėję, artėja dešimtmetis kai 
kun. Viktoras didžiu atsidėjimu ir pasišventimu dirba 
tą ne kiekvienam kunigui pakeliamą darbą.

Be to, kaip ir mūsų kapelionas, kiekvieno B~nės pa
rengimo metu jis suskumba ir sugeba kartais atnašauti 
net ketvirtas tą dieną Šv. Mišias ir pasakyti mums pa - 
mokslą. Jo pamokslai yra gilių dvasinių minčių, gerai 
apgalvoti ir didžiai patriotiški. Jo skaitymas evangelijos 
yra vertas pasigėrėjimo, aiškus, taisyklingos lietuviš
kos tarsenos, didžiai įsijaučiantis.

Šia proga linkime jam geros sveikatos ir Dievo palai
mos.

Šiek tiek statistinių davinių per visą mūsų apylinkės 
gyvavimo laiką. Duomenys apytikri:

Bendrai besikeičiančių lietuvių skaičius 500
Mirimų yra buvę............................................. 23
Gimimų.....................   43
Vedybų (apie pusę mišrių)......................... 22
Šiuo metu Apylinkės sąrašuose apie... 140
(aktyvesnių mažesnė pusė).

"Novotel Amsterdam". Atvykę laukėme vestibiulyje kam
barių paskirstymo bei jų raktų. Sugrįžęs vadovas prane - 
šė, kad kambarių dar negalime gauti, nes jie dar valomi tik 
ką išėjus buvusiems svečiams. Nieko kito nebeliko,tik sė
dėti vestibiulyje ir dairytis aplink.

Viešbutis buvo ^didelis , vestibiulyje stovėjo pora 
didelių stalų su minkštomis kėdėmis, sofomis. Pasieniuo
se - keli vazonai egzotiškų ir vietinių gėlių.Kiek toliau - 
laikrodžių ir žiedų parduotuvė, spaudos kioskas.Kitoje da
lyje- nedidelis kampas tik kavai, dar toliau-didelis resto- 
ranas-valgykla, gerai apstatytas daugybe rūšių vietinių ir 
importuotų gėrimų bonkomis.

Po pusantros valandos laukimo vadovas pranešė kam
barių paskirstymą ir raktus ir nurodė po pusvalandžio čia 
vėl susirinkti. Skirtu laiku susirinkus, vadovas pareiškė, 
kad dabar vyksime apžiūrėti Amsterdamo miesto cent
rą, po to pirmieji pietūs šiame restorane ir kartu užjū
ryje, būsią vakare. Visiems sugūžėjus autobusan ir šofe
riui paspaudus pedalį, išdulkėjom į Amsterdamą.

Važiuojant pirmomis miesto gatvėmis, jos atrodė ga
na siauros. Maždaug tik dviejų automobilių pločio. Įva - 
žiavus į pagrindinę gatvę, ji atrodė nedaug platesnė už pir
mąsias, tik pravažiuotas. Besisukinėjant gatvėmis, vado-? 
vas atkreipė dėmesį į gyvenamųjų namų langus ir jų užuo
laidas. Langai ir į namą vedančios durys pasirodė labai 
siauri. Langų užuolaidos kabojo lygios.be jokių klosčių 
/kaip dabar Lietuvoje/ ir tik iki langinės. Kituose languo
se tos užuolaidos kabojo tik iki pusės to lango arba 
truputį žemiau. Vietomis langai buvo be jokių užuolaidų. 
Ne tik langai ar durys siauros, bet ir patys laiptai į ant
rą ar dar kitus aukštus,taip pat siauri. Nusipirkus naujus 
baldus, juos įsineštiį kambarius gali tik vienu būdu-pro 
langus.

Sustojome prie karalienės Rūmų, pačiame miesto 
centre. Jie gana dideli- 4-rių aukštų pastatas su bokštais 
iš visų pusių apsuptas gatvių ir kartu automašinų triukš- 

- mo. Juose gyventi karalienei nėra malonu. Bet pagal G-
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algimanto skiltis I
POŠVENTINIŲ KREDENCIALU APŽVALGA

Nuostabiai vaizdžiai parodo atskirų lietuviškųjų kolo
nijų gyvenimo įvairumą Vasario 16 minėjimų aprašymai 
mūsų spaudoje. Tai taip, kaip komoje asmeninėje viziti
nėje kortelėje pakankamai išryškėja profesiniai užsian - 
gažavimai, tolei patys pasiekimai, ar pripažinimai.

Tuoj pat matai, kur iškilmės ir toliau rengiamos pa
gal nusistovėjusius tradicijas, užsišaidymą vaKar dieno
je, lyg jr baimę įterpti vieną kitą naujovę, lyg jau nesa
kyti — bandymą. Dar vis, ar tik neabsoliutinėje i daugu
moje, turime vėliavų įnešimus ir išnešimus'(nebūtinai tai 
blogas įprotis), iškilmingą aktą, "pagrindinius" kalbėto
jus, savus ar svetimus. Tie, pastarieji, aišku., būtinai 
turi būti vietiniai politikai (dažniausiai, deja, tik politi
kieriai. . .), lyg sąmoningai vengiant gvv. aplinkos ryš
kesnių asmenybių, kultūriniame, akademiniame sektoriu
je. Išklausome proklamacijų tekstus (miestų, valstijų), 
provincijų vaidytojų skelbiamus, maždaug kasdien įvai
riomis progomis, įvairioms spaudimo grupėms pageidau
jant), priimame vieningas rezoliucijas gyvenamo krašto 
valdantiems sluogsoiams,na, ir dažniausiai, po pertrau
kos, vėl susėdame meninės dalies išklausymui. Laimin
gos tos vietovės,kurios pajėgia visas tas iškilmes, jų 
programas įtalpinti į poros valandų laiką, gi užuojautos 
žodžiai plaukia tiems, kurių kantrybė buvo bandoma iki 
4 ar pan. valandų. Tada, pasiekus tokį lyg ir rekordą, 
dingsta tautiečių iškilminga nuotaika ir entuziasmas, sku
biai besikeičias į. paprasčiausią nuovargį, skubėjimą at
sigauti namo, nevienam, tie namai dar ir už keliolikos 
mylių, priedui mintis, kad rytojaus diena yra darbo die
na.

Būtų naivu pripažinti, kad bus itin geros valios ir kilnių 
jausmų tautiečių, kurie gėdins tokias mintis, teigdami,' 
kad tik ištižę ir laisvinimo kovoje pa vargę tautiečiai, kar
tą metuose negali ramiai išsėdėti salėje keturias valan
das. .. Sibiran vežami tremtiniai ištisas paras sėdėjo ar 
stovėjo gyvuliniuose, užrakintose vagonose, stingant 
šviežio oro, geriamo vandens, šaltyje ar karštyje. Tai, 
žinoma, karti ir liūdna tiesa. Nedaug ką galėtume čia 
nuginčyti. Bėda nebent tame, kad, visumoje žvelgiant 
aišku, kad esame išlepę, kietų bandymų nepraleidę, o 
kas turėjo sunkesnius išgyvenimus, jau baigė tai nustum
ti užmarštin. Niekas iš mūsų šiandien čia nenori nei bar 
dauti, nei ištisas dienas ir naktis demonstruoti, nei paga
liau, susideginti, nors ir tautos vardan. Tokia yra rea
lybė, pilna savimeilės ir pomėgio šaunioms (tegu ir virš 
4 valandų trunkančioms) puotoms, malonioms progra
moms. Tokiomis programomis nelaoai skaitomos nei su 
išlaidomis, nei su laiku. Girdi, mūsų patriotizmas ne tuo 
matuojamas . Dirbtinas asketizmas visvien tautos ten ne
gelbės, jos laisvės dienų nepriartins. Vadinasi, turime 
normalų gyvenimą,normaliai ir gyvenkime, visais kitais 
įmanomais būdais atiduodami tautos reikalams ką privar 
me! Tokios gražios, šaunios ir patriotinės mintys, regis, 
atrodo, kad išrautos iš kokių vienbalsiai priimtų nutari
mų ar rezoliucijų,kurios dar vis tokios madingos, įpras: 
tos ir mažai keičiamos, gal net ir sąžinės baisą patenki - 
nančios. Jei taip, tai ko čia dar šokinėti ar reikšti bet- 
kokį nepasitenkinimą. Jei esame nusistovėjusių ir nekei
čiamų tradicijų sekėjai ir jei esame patenkinti vidutiniš
kumu, gal nustokime kalbėję.apie reikalingas reformas, 
jaunosios generacijos pritraukimą ir kovos estafetės jau
niesiems perdavimą. Himną juk dar galingai patys su- 
giedame Vasario 16-osios proga ir kiek silpniau Naujųjų 
Metų sutikimo vidurnaktį.

landijos konstituciją karalienė, juose turi išgyventi 3 die
nas metuose. Iš tikrųjų, tokioje triukšmingoje vietoje ir 
eilinis pilietis nenuomotų sau buto. Tad ir karalienę gali
ma suprasti,kai ji skubiai bėga iš čia. Šalia šių Rūmų , 
pačiame Amsterdame karalienė dar turi 80 kambarių vi
lą užmiestyje. Tad ji ir skuba visu greičiu nešdintis į vi
lą, mieste neužtęsusi nė vienos "ekstra" valandos.

Prieš karališkuosius Rūmus netoli nuo jų yra pastatyta 
Olandijos žuvusiems kariams balto marmuro paminklas 
apie 12 m.aukščio. Aplinkui padarytas didelis apvalios 
formos laiptuotas priėjimas prie jo. Dienos metu čia a - 
teina vaikai pažaisti ant laiptelių ir pasėdėti prieš saulu
tę. Popietinėmis valandomis čia pradeda rinktis kūtvėlos 
/"hipiai"/ ir sėdinėja tuose laiptuose. Apie 6 vai. vakaro 
jų čia susirenka gana daug ir išdarinėja įvairias iš
daigas bei triukšmauja. Tuo laiku kiekvieną dieną mies
to ugniagesiai juos pašalina vandens žarnomis arba po
licija guminėmis lazdomi. Praeitais metais jų minia buve 
užėmusi vieną tuščią namą. Policijai buvo sunku juos iš 
ten pašalinti. Kad nepasikartotų panašūs dalykai, kūtvė
loms neleidžiama susirinkti dabar didesniame skaičiuje 
vienoje vietoje. Amsterdame "hipių" esą ir iš kitų Euro - 
pos kraštų. Juokaujama,kad ir iš Kanados miestų. Jie čia 
gyventi neturi didelių sunkumų, nes pragyvenimo pašai - 
pos nesunkiai gaunamos. Retkarčiais jie aplanko ir alaus 
daryklas ir kaip svečiai ,gauna ir alaus išgerti. / b.d./

TREMTIS- PRAKEIKIMAS AR UŽDAVINYS ?
Bet ,kad emigrantai tikrai gali nuveukti didelius darbus, 

atlikti epochinius žygius,sukurti net pasaulinės reikšmės 
veikalus,tai parodo daugybė garsių pavyzdžių. Antai, Sep- 
tuaginta nebuvo, kaip galima būtų manyti, žydų žemėje iš 
hebrajų kalbos išversta į graikų kalbą,o svetur,Egypte. 
Apie Koraną mes žinome,kad jis.ne Mahometo tėvynėje 
buvo surašytas, o Medinoje, egzilėje. G Dantė savo "Die
viškąją Komediją" sukūrė ne gimtinėje, Florencijoje, o be
si bastydamas po svetimus kraštus. /J. E retas/
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- as norėčiau pasisKounti pinigų.
• Aloyzas Baronas 

TRISDEŠIMT ISTORIJŲ SUAUGUSIEMS

PRIEKVAIŠA
/pabaiga/

Jis priėjo vaistinę, ties kuria-sustoja autobusai. Jau
na mergaičiukė paslaugiai ant lapuko nurašė visą tvarka 
raštį. Du autobusai jau buvo išėję, vienas eina už pusva
landžio, o kiti du po pietų. Perdėtai mandagiai padėko - 
jęs mergaitei, Medinis gatvėj atsisėdo ant suoliuko. Pro 
šalį grūdosi žmonės, ūžė mašinos, ėjo pusnuogės pa - 
auglės ir vyresnio amžiaus moterys, basi, trumpukei - 
niai jaunuoliai. Medinis pyko, jis dabar būtinai užsispy - 
r ė parvažiuoti namo, bet bilietas autobusui kainavo sep - 
tyni doleriai, pusdolerio reikėjo dar tramvajui parvažiuo
ti iš stoties namo. Medinis vėl pajuto troškulį, ėjo į res
toranėlį, lėtai išgėrė už paskutinius pinigus tris stiklus 
alaus ir vis galvojo, kaip ištrūkti iš tos prakeiktos va-
sarvietės. Dabar būtinai reikėjo tų kelių dolerių. Medi
nis vėl atsisėdo ant suolo, saulės atokaitoj jį suėmė mie
gas, ir valandėlę užsnūdo. Žmonės ėjo, jis čia niekam 
nerūpėjo, visi buvo atvykę pailsėti, o ne rūpintis kitais . 
Nuo didelio sunkvežimių dundėjimo Medinis pabudo, per 
sekundę jis viską prisiminė, ir nors pyktis buvo praėjęs,, 
bet ryžtas išvykti ne. Jis būtinai norėjo atsikeršyti žmo
nai už nereikalingą plūdimąsi. Jis parvažiuos namo, išsi
miegos, pailsės, tegu ji čia pati, ką nori veikia ir pati 
kraunasi vykdama namo. Bet pirmiausia tų prakeiktų 
dešimties dolerių. Medinis pamatė tą patį jauną policinin-
ką ir paklausė:

- Pamečiau pinigus, dabar negaliu grįžti namo. Ką 
turėčiau daryti?

- Gaila, bet nežinau, manau, kad turite rasti, kas 
jums paskolins.

- Na, ačiū, gal galite pasakyti, kur yra policijos sto
tis.

Policininkas noriai paaiškino. Stotis buvo netoli, ma
žame mediniame name. Raštinėje sėdėjo pusamžė mo
teris ir vartė kažkokius raščiukus. Medinis pasistatė sa
vo lagaminėlį ir paklausė, ar jis čia negalėtų gauti dešim
ties dolerių, kuriuos jis tuojau pat parsiųstų.

Moteris įtartinai žvilgterėjo į apšepusi Medinio vei - 
dą, apnešiotus baltinius ir apsiblaususias akis.

- Žinote, neturime čia tokiem reikalam jokių sumų.. 
Gal jūs galite gauti pas pažįstamus?

- Ne, visa tai aš pats žinau. Ačiū, - jis pasiėmė la
gaminėlį ir ramiai uždarė duris.

Taip,jis negali gauti 1O dolerių jokioj krautuvėj, jam 
neduos, tai aišku, valkatų ir čia apstu, bet banke turi 
trisdešimt tūkstančių. Pagaliau jis gali pasiskolinti mies
telio taupymo įstaigoj. Už poros blokų buvo bankas. Ne
smagiai jausdamasis, Medinis įėjo į vidų. Prie vieho iš > 
trijų langelių stovėjo tarnautojas jaunas vyras. Ir kai 
jis atleido senyvą, puošniai, no vasarvietiškai , apsiren-

J u o z a s Šilėnus

VEIDU I ŠIAURĘ* *

Ištrauka iš ruošiamos spaudai knygos/

II- jo PASAULTNIC KARO ATSIMINIMAI

JURGAIČIŲ PADANGĖJE 
/tęsinys/
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Atvyksta daug Wehrmachto kareivių ir apsistoja aero

dromo komendantūros patalpose. Virtuvėje pietų jau ie- 
beverdama, mums išduodamas sausas kelionės maisto da
vinys dviem dienom.

Adomas labai susirūpinęs savo brolio šeima. Nuolat 
budi prie kelio, tikėdamas pamatyti pravažiuojančius. Šlu
bis dėsto kortas ir bando atspėti ateinančių dienų likimą. 
Edvardas paskutinėm dienom pasidarė užsidaręs ir vie
nišas. Spėju, ar tik negalvoja pasilikti atsitraukimo metu 
Vanagas gailisi, kad reikės palikti jau nusižiūrėtą mer
gaitę, dirbančią pas "baurą" kaimelyje, netoli aeredro- 
mo. O Liudas galvoja, kad dabar būtų pati geriausia pro
ga "sukombinuoti" žąsį. . .

Praeina diena, belaukiant išvykimo priemonių. Jų vis 
nėra, ir me« pasiliekame rymoti vėl ant sutrintų čiuži
nių, pilnai apsirengę.

Naktį stiprūs artilerijos šūvių dūžiai išmeta mus iš sal
daus J migio. Išsigąstam nejuokais, manydami, kad jau ru
sai mus apšaudo,© pasirodo netoli mūsųbarakų, laukuo
se apsistojo artilerijos baterija ir pradėjo atakuoti puo
lančius rusų linijas.

Spalio dvidešimt šeštoji. Mūsų išvykimas laikinai ati
dėtas. Vėl einame prie bombų pakrovimo darbų. Radijo 
aparatus išvežus jokių žinių apie frontų eigą nebeturime.

Plentu besitraukiančių pabėgėlių kolonos sumažėjo , 
praretėjo. Vokiečių kareiviai iš evakuotų ūkių surenka 
palilrtus gyvulius ir juos išgena į krašto gilumą. Nakti
mis stiprios šalnos, rytmečiais ant žemės baluoja balta 
šerkšna, ant laukų žemumų ilgai laikosi tiršta migla.

Dangus apsitraukęs- tirštais lietaus ir sniego debesį - 
mis. Nesigirdi dangaus erdve pjaustančio lėktuvų urzgi
mo. Frontas ties Gumbine atrodo stabilizavosi, aprimo 
ir artilerijos grėsmingas gausmas. Išsikėlė ir mūsų pa
šonėje apsistoję artilerininkai. Mūsų aerodromas atrodo 
lyg išmiręs,nematyti nė vieno lėktuvo. Kur jie? Ar tik
tai ši tyla nebus dar prieš didesnę audrą?. . .

Spalio dvidešimt devintoji. Iškrenta pirmasis ateinan
ti P si.

- Gaila, mes skoliname tik nekilnojamom nuosavy
bėm pirkti.

— Bet man būtinai reikia, aš turiu banke pinigų, jūs 
galite paskambinti ir įsitikinti, - kalbėjo Medinis, -man 
reikia labai mažos sumos.

- Ne, gaila, - vyras žiūrėjo užjaučiamai, - gal kar - 
tais bosas paskolintų asmeniškai, kartais jis taip padaro, 
bet dabar jis išėjęs priešpiečių.

- Keista, - beveik pyktelėjo Medinis, - turiu trisde - 
šimt tūkstančių ir negaliu gauti dešimt dolerių.

- Taip yra, - mandagiai patvirtino vyrukas.
Medi nį dabar pagavo tokia nuotaika, kaip lošiant kor

tomis. Būtinai atsilošti, statyti dvigubai ir kirsti. Dabar 
būtinai kur nors norėjo gauti dešimt dolerių0 pagaliau 
nors aštuonis. x

Lauke buvo gražu, šviesu ir šilta. Gatvė ūžė, žmo
nės ėjo nežinia kur ir ko, valgė, kalbėjo, žiūrėjo į lan
gas, pirko nereikalingus daiktus. Mieste buvo milijonai 
dolerių, o Medinis nežinojo kur jų gauti autobuso bilietui.

Prie mažos aikštelės jis pastebėjo kelionių biurą. Vi
duryje kambario esančiame apskritime stovėjo jauna mer
gaitė, su ja kalbėjosi vaikinas, tikriausiai ne interesan - 
tas. Medinis įėjo vidun ir sustojo prie apskritimo.

- Kuo galiu padėti? - paklausė mergaitė.
-Jūs parūpinate kelionių bilietus? - pradėjo Medinis.
- Taip.
- Aš turiu važiuoti į Chicagą. Ar galite parūpinti 

man autobuso bilietą ir sąskaitą pasiųsti mano adresu ? 
Tapatybei įrodyti aš turiu vairuotojo liudijimą.

Mergina sumišo:
- Mes parūpiname lėktuvui bilietus į kitus kraštus ar 

miestus. Mes rezervuojame. Betgi čia pat autobusų sto
tis, galite nueiti ir nusipirkti.

- Aš dabar neturiu pinigų. Namie turiu ir negaliu 
pasiimti .

- Labai gaila, - abejojo mergina.
- Jūs galit pasiskolinti, - pasakė greta stovėjęs vy

rukas.
- Bet kur?
- Nežinau. Kur nors.
Valandėlę visi tylėjo. Paskui vyrukas ištarė:
- Jeigu jus ištiko nelaimė, tai eikite į policiją.

— Buvau, jie nieko nepadėjo.
- Tada eikite į parapiją. Klebonas tikrai paskolins . 

Juk čia maži pinigai, - kalbėjo jaunuolis, - paėjėkite še
šetą blokų, šios gatvės gale bus bažnyčia.

Medinis svarstė, jis puikiai žinojo, kur yra bažny - 
čia, praėjusią vasarą joje klausė mišių.

- Gerai, - iš lėto išėjo. Merginos ir jaunuolio užuo - 
jautos žvilgsnai jį erzino. Tikrai, kam jie buvo tokie 
malonūs. Bet Medinis tuoj vęl viską užmiršo, jį vėl 
puplę įniršis be į' kokia kainą parsigauti namo.

Dabar jis Ojo klebonijos link. Buvo pakankamai šia
me miestelyje prisivaikščiojęs, nejautė nuovargio, jautė 
oyktį ir vėl krapštė kišenes ieškodamas pinigų, lyk kas 

čios žiemos sniegas. Visur akinančiai balta. Tamsūs 
debesys plaukia virš kraujuojančios Prūsų žemės. Snie
gas purus ir minkštas, jisai limpa prie mūsų batų ir prie 
važiuojančių ratų. Šiuo metu geriau tiktų rogės.

Rusai nuo Gumbinės atmušti. Vokiečiai su siaubu pa
sakoja apie rusų įvykdytus žiaurumus atsiimtose vietose. 
Esą radę išžudytų daugelį žmonių, išniekintų moterų. Jie 
netikėjo, kada mes jiems anksčiau apie tai pasakojom iš 
savo patirties. . .

Bet ar ir jie nedaro užimtose srityse panašiai? Krau
jas, ašaros ir ugnis ženklino kareivių pėdsakas.

Visų Šventųjų 'diena. Ne vaško žvakių šviesa plezdena 
vėlinių naktyje, o mūsų protėvių kapuose, ir ne moterų 
griaudulinga giesmė plaukia mūsų protėvių veidu. Žiauri 
vėlinių naktis sunkios vergovės atnešta, gaubia Lietuvos 
žemę su į šiaurę atsuktais veidais. Mes stebime kraujuo
jančias gaisrų pašvaistes ir girdime sunkų gimtųjų laukų 

dejavimą.
Su į šiaurę atsuktom akim, pro sniegu užklotus laukus, 

pro bombų išpurentą žemę, mes regime savo tautos am
žinojo poilsio vietas. Aukštuose smėlio kalneliuose, ža
liuose gojuose ir miestelių aikštėse. Mes matome beklū- 
pančias motinas, žmonas ir seseris prie žūstančių bro
lių paskutinio atodūsio, girdime jų graudulingas raudas 
tamsioj Vėlinių naktyje.

Plačios gaisrų padangės plazdena negęstančia žvakių 
šviesa. O Motin, žinau, jaučiu, kad šią naktį, klaikią 
naktį meni ir manąjį vardą savo maldoje. Tiki ir netiki, 
nežinai ar mes dar esame gyvųjų tarpe.

Motin, būk rami ir dar neieškok paslėptos vaškinės. 
Mes dar gyvi abu, tik toli nuo tavęs, tau nežinomoj že
mėj. Tikėk, mes dar grįšime, nes tu mus šauki ir lau
ki; Mes dar grįšime !

Slenka dienos prie įvairių įprastų darbų, kurių vėl at
sirado aprimus Gumbinės frontui. Vėl kasame — gilina - 
me nebaigtus apkasus. Tvirtinam juos medžių kuolais 
įruošdami kulkosvaidžių lizdus. . Kasame dideles gilias 
duobes bunkeriams įrengti.

Bunkerių statyba vyksta aplink visą aeredromo plotą. 
Dirbame grupėmis po dešimt žmonių, vieni prie bunke
rių, kiti vyksta į mišką,kuriame prieš kiek laiko turėjo
me rusų lėktuvų antpuolį. Kerta bunkeriams tinkamus 
medžius ir juos įvairiomis priemonėmis, sunkvežimiais 
ir arKliais atgabena prie kasami} duobių.

Žvarbus šaltas vėjas galanda mūsų veidus, rankas, da
rosi šalta ir kojom. Kai dirbame miške, susirandam už
uovėją. Iš šakų sukuriam ugnį rankom sušilti.

Purus sniegas krenta nuo pajudintų medžių ir per die - 
ną padirbėjus paliekame šlapi. Pro mano jau sunešiotus 
batus sunkiasi vanduo, kojos šlapios. Prašau Špico kad 
pakeistų batus, žadėjo, gal kada nors ir pakeis...

nors būtų vogčiomis ten pinigus įdėjęs. Bet kišenėse 
buvo tik centai. Ant šaligatvio stovinčiam kioske nusi - 
pirko vaisvandenių, išgėrė ir vėl ėjo.

Ligi paskutinio autobuso išėjimo buvo dar daugiau 
valandos, bet Med.nį pagavo laiko stokos karštligė, ir jis 
paskubino žingsnį.

- Tėtyte, kur tu eini? - išgirdo jis vyriausios dukros 
balsą ir krūptelėjęs atsigręžė. Tikrai, tai buvo ji.

- Kur tu eini? Mes tave matėm geriantį prie kiosko . 
Mamytė ieško vietos mašinai pasistatyti. Aš atbėgau ta
vęs pasitikti.

- Labai amlonu, - lyg gėdydamasis ištarė Medinis.
- Jie dabar ėjo atgal.Priekyje iš būrio einančių išsky

rė žmoną, ateinančią su jaunesniąja dukrele.
Kai susitiko, žmona paklausė:
- Kur tu dabar vaikštai?
- Norėjau išvažiuoti namo, bet dar nepasisekė.
- Einam, užvalgysi m restorane.
- Labai apžėlęs ir nesiprausęs.
- Tai nieko, dar jaunas esi, gali būti ir apžėlęs , -

nusijuokė žmona,—nebesipykim.
- Ne, - atsakė Medinis ir pajuto kažkokį graudumą, 

lyg būtų grįžtąs iš tolimos kelionės, nors nebuvo praė - 
jusi nė para nuo to meto, kai važiavo lošti kortom.

Kryžkelėje stabtelėjo. Mergaitės stebėjo pro langą , 
kaip viduje gražiai išsipuošusios merginos gamino sal - 
dainius. Šviesom pasikeitus, perėjo gatvę. Ant šaligat - 
vio sėdėjo būrys jaunuolių.

- Jie tave matė ir sakė, kad tu priekvaiša, - nusi - 
juokė žmona.

- Mamyte, kas yra priekvaiša, - paklausė jaunesnio
ji dukra. .. . ’ f'

Motina norėjo atsakyti, kad tai stupid, bet nesuspėjo.
- O, tai tol<s žmogus, kuris neturi pinigų, - pasisku

bino atsakyti Medinis. 

Virtuvė vėl veikia kaip ankščiau, vakarais vėl turime 
progos iškrauti atvežtą duoną. Ją bekraujant, sukombi- 
ngojam jos ir sau.

Vėl atnaujinam žinių sekimą. Jų išklausyti sueinam į 
aerodromo gaisrinės būstinę. Gaisrininkai leidžia mums 
pasiklausyti ne tik vokiškai, bet ir lietuviškai žinių iš Vil
niaus. Pasiklausom jų ir iš Maskvos ir Londono.

Vokiečiai vėl atgyja, linksmesni, vėl šneka apie būsian
čius laimėjimus, vėl mūsų atžvilgiu išdidūs ir įsakmūs.

Vakar prisiminėm trijų mėnesių sukaktį. Trys mėne
siai, kaip jau esame svetimoj žemėje. Sukaktuvių proga, 
sukombinavom ir išsivirėm pilną kibirą bulvių. Turint 
trupinėlį margarino ar marmalado, jos gana skanios. Se
kančiam kartui nutarėm būtinai kepti tarkuotus blynus , 
tokius kaip gaisrininkai savo būstinėje kad kepa. Teko 
ištraukti užsilikusią vyno boaką ir sukaktį pažymėti kaip 
reikiant. Nors ir ne po daug kiekvienam išėjo, tik po pu
sę stiklo, bet vis šis tas.

Aš kuprinėje laikau pusę bonkos romo, dar iš Anykščių 
atneštą. Ją gavau iš jaunystės draugo Antano, atvykusio 
atostogų iš Rytų fronto prieš pusmetį. Laikau ją ypatin
gam reikalui, ligos atveju. Nežino jos niekas, net ir bro
lis, kuris jei žinotų , išprašytų. . .

Prie prekių išpakavimo dirbo Sportininkas, Vanagas ir 
Vytas. Grįžę iš darbo atsinešė "sukombinuoto" muilo ir 
keletą gabaliukų margarino. Muilas geras, kvepiantis, 
toksai, kokio mes dar nematėm Vokietijoje, skirtas tik 
vokiečiams. Jis sukelia mums rimta rūpestį, turime jį 
kur nors paslėpti,nes tikriausiai kantinos vedėjas Kup- 
ris trūkumą pastebės ii’ ateis jo ieškoti. Pakeliam vieną 
grindų lentą ir pakišam muilą, margariną išsidalinam . . 
jis lygiai toksai pat, kokį mes gauname iš virtuvės.

Vos tik spėjome apsitvarkyti, kaip į kambarį įpuola 
Špicas, Varnagė ir kantino vedėjas Kupris ir nieko nesa
kydami pradeda kratą. Niekam neleidžia iš kambario 
išeiti, visiems įsakyta būti prie savų daiktų.

Išverčia lovas, iščiupinėja rūbus, iškrato kuprines, bet 
nieko neranda, išeina į sekantį senelių kambarį . Kratos 
metu aš vos neįkliuvau, kada reikėjo parodyti kuprinę. 
Atsiminiau, kad joje yra dvi dėžutės pistoleto šovinių.... 
Laimei, pavyko jas nepastebėtai išimti ir įmesti į šalia 
stovinčius aulinius batus, kurie jau buvo apžiūrėti ir juos 
daugiau nelietė. Krata senelių kambaryje nepraėjo taip 
laimingai kaip pas mus. Pas jauniausią kambario gyven
toją Laputį rado du gabaliukus nespėto paslėpti muilo. Ki
lo didelis skandalas. Špicas ir Kupris visokiais žodžiais 
puolė ant Lapučio jį gąsdindami ir reikalaudami pasakyti 
iš kur juos gavo.
'Laputis nusigandęs tylėjo,ir į klausimus nieko neatsa

kė. Tas dar labiau siutino Špicą, manėm kad jį sutryps 
bešokinėdamas. / bus daugiau/

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IB PADANGĖS MIELOS
/ii SPAUDOS OKUPUOTOJE

Šiauliuose, Kaštonų Alėjoje 
skulptūra"Rudenėlis",A.To- 
leikio.Planuojama visą Alė
ją išpuošti skulptūromis.

LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE/ 
PAGERBTA DAILININKĖ 
DOMICĖLĖ TARABILDIENĖ

Vilniuje, Dailės Parodų 
Rūmuose vyko dailD.Tara- 
bildienės paroda, pagerbiant 
jos 70 m. amžiaus sukaktį.

MIRĖ ŽINOMAS AKTORIUS

Kovo 1 d. mirė žinomas 
aktorius ir pedagogas Vladas 
Jurkūnas. Jo sukurti vaid
menys pasižymėjo didele 
šiluma, giliai pajusta ir sub
tiliai perduota personažų 
psichologija. Jis daug dirbo 
auklėdamas jaunuosius akto
rius. Apdovanotas nusipelnu- 
sio aktoriaus titulu.

ATSIRANDA DŽIAZO MUZIKA
Vilniaus "Neringos" kavi

nėje dabar rengiami džiazo 
muzikos koncertai. Klausy
tojams kūrinius dažnai aiš - 
kiną muzikologai. Rašoma , 
kad tų koncertų tikslasJ’sti- 
muliuoti lietuvių džiazo mu
zikos vystymąsi".

Koncertinis džiazas yra 
komplikuotos orkestrinės 
struktūros, išsivystė iš imp
rovizacijų, pasigavusių Ame
rikos didmiesčių ritmus ir 
prasi ver žūsi os iš juodųjų A- 
merikos gyventojų širdies .

Kad lietuviai nenori pigaus 
imitavimo, bet susipažįsta 
muzikologų vedami, su mu - 
zikinėmis .šio žanro ver- 
tybėmis-sveikintina. Tikri 
kūrėjai ras ir autentišką lie
tuviškojo džiazo balsą.

REIKIA MOKYTI KAIP 
VEŽTI ŠIUKŠLES

Pasiskundžiant raštu dėl 
netvarkingo šiukšlių išve- 
žiojimo Kai no pieno kombi
nate, šios įstaigos genera - 
linio direktoriaus pavaduo
tojas atsako "Švyturyje": 
... "Pareikšta kritika Kauno 
pieno kombinato adresu tei
singa.

Gamybinės šiukšlės veža
mos savivartinėmis automa
šinomis. Jų kėbulai sanda
rūs, iš viršaus uždengiami 
brezentais. Matyt,pasitaikė 
atskirų atvejų, kai dengian
tys automašinų kėbulus bre
zentai nebuvo tinkamai pri
tvirtinti ir oro srautas iš
nešė dalį šiukšlių.

Kad nesikartotų panašūs 
atvejai, griežtai pareikalau
ta iš automašinų vairuotojų 
atidžiai uždengti brezentais 
vežamas šiukšles. Admi
nistracijos ir ūkio skyriui 
pavesta sugriežtinti šiukšlių 
pakrovimo bei transportavi
mo kontrolę."

Keista, kad "darbininkų 
rojuje" darbininkai elgiasi, 
kaip kokie medingalviai. Pa
tys nebesugalvoja, kad šiuo 
atveju brezentą reikia pri
tvirtinti ir iškritusias krū - 
vas šiukšlių surinktil Jau ir 
pats vargingiausias lietuvis 
ūkininkas ar darbininkas tai 
žinojo be "direktorių " pa
mokslų tais senais, "nepa - 
žangiais" laikais.. .Juos bu
vo išmokę tėvai, šeima...

JUBILIATE BALERINA 
M. JUOZAPAITYTĖ - 
KELBAUSKIENĖ

Š.m. kovo 27 dieną žino - 
moji balerina, kurią nevie
nas dar atsimename, Marija 
Juozapaitytė-Kelbauskienė , 
švenčia savo 7G m.amžiaus 
sukaktį.

Būdama 17 m.amžiaus jau 
tapo soliste. Daugiau kaip 
4G įvairių pagrindinių rolių 
pasižymėjo virtuoziška 
technika ir lyrizmu.

GRAŽINA ŠALDYTUVUS
Alytaus šaldytuvų gamykla 

išleido naują,pagerintą mo
delį "Snaigė-15". Jo talpa - 
22G litrų, gražesnis-kremi
nės spalvos išorėje, daugia
spalvis viduje. Rašoma, kad 
kovo mėnesį numatoma pa
gaminti 18.OGO.

SENOJI MEDINĖ STATYBA 
LIETUVOJE

Tokiu vardu pssirodė V. 
Daugudžio parašyta , 111 psL 
dokumentinė knyga Vilniuje . 
Joje nagrinėjama Lietuvos 
medinių pastatų bei gynybi
nių įrengimų raida nuo 
11 a.pr.Kristų pabaigos iki 
14 a., kai prasidėjo mūrinė 
statyba.

Šiek tiek juokinga, kai so
vietiniai komunistai užmetė 
ir visiems kitiems bailiams 
šimtmečių žymėjimą. Nera
šo, kaip priimta visame ci
vilizuotame pasaulyje ,prieš 
ar po Kristaus gimimo, bet 
prieš "mūsų erą". Kas tie 
mes? ? ? Tiki, ar ne- tai as
meniškas reikalas, bet 
žmogiškoji kultūra vystėsi 
ir religijų dėka.Tad kas čia 
baisaus?

SATYRINĖ GRAFIKA IR 
KARIKATŪRA

Leningrade vyko žanrinė 
paroda- satyros ir karikatū
rų grafika. Joje dalyvavo ir 
lietuvių grafikų grupė: J. 
Varnas,R. Oškutis, V.Ajaus- 
kas, Z.Šteinys, V.Eidukaitis, 
A.Deltuva, J.Juozapavičius , 
I.Bereznickas ir A.Bunikis, 
kuris laimėjo premiją.

Įdomu , kokios buvo po - 
puliariausios satyrų temos ?

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

ATEIK l LIETUVIU A. A. ( ALCOHOLICS ANONYMUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. . SUSIRENKAME KIEKVIENA* 
TREČIADIENI, 7722 GEORGE ST. LA SALLE, QUE.

8 vai. ,vakaro.

N

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

Donaldui D.: 661—1733.

1982.IV.8

KAUNG "DINAMG" Sporto Įmonėje gaminamos islidės, 
padengtos plastika. Jų gamybą įvedė suomių specialistai.

KReM 
ve/oroož/ai

PUOLU Į KOJAS
Prieš šventes mudu su Audrone ibuvom rajono cent

re. Pradžioje vyko pasižymėjusių meno kolektyvų vadovų 
pagerbimas ir apdovanojimas, o paskui - kuklios ir neįti
kėtinai blaivios vaišės. Kadangi jos pasibaigė anksti, tai 
pasiėmę kelis šiokių tokių degalų butelius, dar susimetė
me į kažkokio veikėjo erdvų butą ir sušilome kaip rei
kiant. Po kelių stiklelių pastebėjau, jog manimi visi do
misi , klausinėja apie vaikus, apie gimines sostinėje.

Na, jeigu tik Įdomu, prašau*. Liežuvis atsirišęs, o 
iškalba aš visada garsėjau.

r aš papasakojau, jog mūsų kolūkio primininkas — 
yra geras mano bičiulis, beveik brolis, kuris njan nieka
dos nieko neatsako. Jei prireikia sunkvežimio, trąšų, 
mėšlo ar kokio išbrokuoto paršelio - jis tiesiog džiaugia
si, galėdamas juos man suteikti.

Tuo metu Audronė man taip užmynė koją, pačią skau
džiausią nuospaudą ant mažojo pirštelio, kad vos nešūkte
lėjau.

Paskui papasakojau apie savo svainį girininką, koks 
jis viskuo pertekęs ir kaip gražu jo girininkijoje.

Audronė, ta nevėkšla, vėl aštriu kulneliu primygo 
mano skaudančią koją*.

Paskui papasakojau, kad du mano sūnūs studentai, o 
vyresnysis , chemikas, gali bet ką pasidabruoti ar net 
paauksuoti. Net vinių galvutes, visokias žirkles ir rep
les merkia į skystą auksą...

Čia man į nuospaudą taip įsmigo žmonos kulniukas , 
kad nesusilaikęs amtelėjau, kaip lazda pašertas šuo, bet 
atsiprašęs tęsiau toliau savo kalbą apie Sigito uošvytę, 
kuriai atsidaro visos durys, Į kurios sterblę sukrenta vi
si deficitai, pažymos, paskyros, talonai, kelialapiai į 
poilsio namus, pakvietimai ir bilietai.

Audronė tempė mane už rankovės ir ragino važiuoti 
namo, bet aš nebuvau papasakojęs apie uošvytės antrąjį 
vyrą, koks jis puikus statybininkas, nei apie Atėnės mei
lę su galingos įmonės direktoriaus pavaduotoju, nei apie 
jos dabartinį vyrą inžinierių.

Audronė, mane besikalbantį aprengė: užmaukšlino 
kepurę, surado palei duris "diplomatą" ir ištempė į auto
busų stotį. Mus lydėjo koks tuzinas žmonių, iy aš dar 
spėjau jiems pasakyti, jog mieste mano vaikai turi koope
ratinį butą, o aš taupomoje kasoje turiu solidžią pinigų 
sumelę.

Autobuse Audronė kelis kartus išvadino mane asilu , 
bet aš džentelmenas - tik išdidžiai nusisukau ir nutilau.

Rytojaus dieną pirmas mane prisiminė veikėjas, ku
rio bute vakar šildėmės. Pasveikino, pasiteiravo apie 
sveikatą, paskui po ilgokų užuolankų, pratarė:

- Klausyk, vakar pats minėjai, jog Pašilių kolūkio 
pirmininkas - tavo brolis. ..

- Nesąmonė*. Jis man visai ne giminė*.
- Na, tai geras draugas. Ir nieko tau neatsako.
-Hm... Na, taip. Negaliu skųstis.
- Tai paprašyk, kad pametėtų man į sodą sunkveži - 

miuką mėšlo. Vis tiek į rajoną tenka važiuoti -• nedaug 
bus iš kelio. Sutarta? Lauksiu. Labai būsiu dėkingas.

Dar nespėjau atsitokėti ir pagalvoti, kaip čia su tokiu 
prašymu kreiptis į pirmininką, vėl sučirškė telefonas.

- Sveikas gyvas*. - pasigirdo lyg kažkur girdėtas gu
vus balsas. - Čia iš Užuolankų. Vakar mus abudu pager
bė, atsimeni? Na, ir šaunus tamsta, pasakysiu.

-Ai, žinai, išgėriau...
- Nekalbėk’. Koks ten išgėrimas*. Buvai iš visų blai

viausias*. G aš ir nežinojau, kad giminiuojies su geriau
siu Lietuvoje girininku*. Broliuk tu mano*. Padėk*. Renčiu 
Užuolankose tokį namelį - viskas gerai, tik gengių netu - 
riu. Puolu į kojas - paprašyk svainio'kartelių, a? Jam 
čia vieni niekai, o man bus didelė paspirtis. Puolu į ko- 
J3-S • o o

Po to išgirdau ragelyje moterišką balselį.
- Čia Ada. Ar jūs mane prisimenate? Vakar buvau 

jūsų triumfo liudininkė. Tad kalu geležį, kol karšta. Jūs 
vakar sakėte, kad girininkas Gskaras beveik skęsta me
duje.

VIENGUNGIVI 
reikalingas kambarys Šeimoje. 
Skambinti INI. redakcijai 

T ei 3 66-6220

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA GRA 
ŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ, KALBŲ - LIETUVIŠKAI

PASKAITYKIME VAIKAMS MŪSŲ LIAUDIES PASAKŲ,’.’.’.

C F MB LIETUVIŠKA RADIO 

PROGRAMA
RADIO 1410 MONTREAL

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

” Gerai, jau gerai, sutinkame su jūsų religija. Bet kada 
gausime video žaidynių juostas?"

BAISUS fŠRADTMAS
Kalbasi dvi mašininkės.

- Spausdinimo mašinėlė - tai tiesiog baisus išradimas’.- 
3.ako viena.
- Kodėl ?-teiraujasi kita.
- Kai tik nustoji dirbti, kiekvienas ne tik mato, bet ir gir
di.

NĖRA VILTIES
Turtuolis susirgo. Giminaičiai iškarto kreipėsi Į gydy

toją:
- Prašom pasakyti, ar yra vilties.
- Absoliučiai jokios. Paprasčiausias peršalimas, - atsa
kė.

- Ko girtas nepripaistai...
- Ką jūs*. Ką jūs*. Žinote, išgėręs pasako tik tai, ką 

negėręs žino. Klausykite, paprašykite draugo Gskaro me
dučio mūsų nedideliam kolektyvui, - žinoma, žmoniško - 
mis kainomis. Tikiu, jog medus geras, vaistingas - ži
note, pamiškė, gėlytės... Jei negalės visiems, tai nors 
mano šeimai kokį kibirą.. .

Susiradau bloknote tuščią puslapį ir susirašiau visus 
pageidavimus, nes pastebėjau, kad imu užmiršinėti.

Surašiau iš eilės: "Mėšlas draugui N., gengės į Užuo
lankas, medus tai moteriškei Adai".

Vos baigiau tvarkyti dokumentaciją, žiūriu - privažia
vo gaziukas. Išlipo keturiese - visi vakarykščiai, linksmi 
ir geri bičiuliai - net baisu, kiek aš turiu draugų*.

Pasitaikiusi proga važiuoti į tą pusę...
Vienas jų matęs mūsų ūkio ribose stambų akmenį - 

būtų labai geras paminklas jo amžinatilsį tėveliams. Gal 
patarpininkaučiau, nes be primininko žinios nepatogu. Be 
to, ir transporto klausimas. G pirmininkui čia būtų vieni 
niekai - kada nors važiuodamas į rajoną, įsimestų sunk
vežimiu ir mesteltų į kapinaites...

Užsirašiau: "Akmuo vedėjo X tėvams."
Kitas jo bendrakeleivis buvo atvežęs šiokių tokių sta

lo įrankių - peilių ir šakučių sidabravimui... G geležinę 
cukrinę prašė paauksuoti - Simui, tai būsianti gera prak - 
tika.

Kiti du atvykėliai paršė menkniekių - vienas penkių 
bilietų į operos premjerą, kitas - kelialapio į kokius nors 
poilsio namus Kryme - visagalei Sigito uošvytei tai būtų 
vieni niekai.

Užrašiau ir jų pageidavimus. Iš viso jau septyni.
Svečiams išvažiavus, užsirakinėjau duris, nes atrodo, 

vienai dienai jau užteks. Norėjau nukelti ir telefono rage
lį, kai jis vėl netikėtai ir atkakliai ėmė čirkšti.

- Puolu į kojas, - pafeigirdo tas pats jau rytą girdė
tas balsas iš Užuolankų. - Rytą prašiau gegnių, o dabar 
savo bloknotą paskaičiau - žiūriu, tamstos žmonos brolio 
uošvės antrasis vyras yra statybininkas. Dar kaYtą puolu 
Į kojas - ar jis negalėtų sukombinuoti šiferio... L abai 
prašau. Atsilyginsiu. Ir patariu- niekados nesistatykite 
namo. Pražūsite, kaip aš.

Audronė siūlo man kokiai savaitei gulti ligoninėn — 
išsipjauti apendicitą ar strumą. Kitaip, sako, visai pra
žūsi, kvailas padare. Remigijus.

1982 METU
EKSKURSIJOS
I LIETUVĄ.

GEGUŽĖS 27, LIEPOS 22 ir RUGSĖJO 9 

14 DIENŲ SU VISU IŠLAIKYMU IR APRODYMU 1
- VILNIUS -
- MASKVA -
- LENINGRADAS -

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

KEUONĖS LĖKTUVU į MIAMI TIK $169.00.

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

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

5 psl.
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Taupyk ir s
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

k o 1 i h k i s

PARAMA
MOKA:

13%% už 90 dienu term. ind.
14 % už 6 men. term. ind.
14%% už 1 metu term. ind.
13 % už 3 metu term. ind.
14 % už pensijų plana
14 % už namu plana
13 % už specialias taup. sask.
11 % už taupymo sask.
6 % už čekiu sask.

AKTYVAI VIRS 29 MIL.

IMA:

už asm. paskolas nuo 18%% 

už mortgičius nuo 1714 %

DOLERIU ,

Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausto santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokomas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji martgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų: ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nno 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 va’, ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

toronto

AUDRA AR TECHNIKA

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

AKTYVAI — virš 19 milijonų
KASOS VALANDOS:

PirmttrK rūois >0-3
Antrcdienicis 10-3
T r e č'i a d i e f >' cj J s uždaryto 
Ketvtrfcdi<'c<«<:.js 10 -8
Penktadieniais 10 8
šeštodienia'is ? - 1
Sekmadieniais 9.30 ’

= MOKA UŽ. 
= 90 dienu termin. indėlius 14 %
Į 180-185 d. term. ind. 14 %
= term, indėlius 1 metų 141/2% 
= term, indėlius 3 metų 13 %
E pensijų s-tą 15 %
= spec. taup. s-tą 14 %
E taupomąją s-tą 11 %
E depozitų-čekių s-tą 6 %
| DUODA PASKOLAS:
E asmenines nuo 181/2%
E mortgičius nuo 17?4%

ANAPILYJE skyrius veikia sekmod. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

Duodome o-m. paskolos iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75* < įkainoto turtu vertės). Draudžiame norių gyvybes pagal 
santaupų dydi iki $2,000 ir asm. paskolos iki $10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
(traveler's cheques;. Neimante mokesčio už. išrašytus čekius 
bei apmokamos įvairias sąskaitos. MŪSŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

Gyvename labai įdomius 
laikus o Pasauli s pasidalinęs 
į dvi didžiąsias, nesugreti
namai skirtingas sistemas , 
arba,paprastai tariant,prie
šiškas stovyklas. Paskuti - 
Maišiais keliais dešimtme
čiais, ta antroji-blogio, tero
ro ir prievartos imperija, 
sutrypusi visos eilės tautų 
laisvę, visus pagrindinius 
žmogaus gyvenimo principus, 
įvairiausiais suktais būdais- 
apgaule, teroru,jėga arba net 
ir sukčiausiomis vilionėmis, 
užsispyrusiai ir be atvangos 
panoro ne tik įsigalėti visa
me pasaulyje, bet jį ir su
žlugdyti.

Reikia pripažinti, kad tai 
jiems sekasi, nes turi pakan
kamai kantrybės, praktikos , 
o svarbiausiai-nestokoja už
sispyrimo.

Antroji laisvojo pasaulio 
dalis, nekreipusi nė men
kiausio dėmesio į visos ei
lės žudomų tautų pagelbos 
šauksmus, savo neryžtingu
mu, suglebimu, dvasiniu 
nuosmukiu, tuos pasaulio 
griovėjus tik dar daugiau pa
skatina, net ir šiandieną juos

■ visaip gelbėdama ir remda- 
ma.

To pasėkoje, tie naujojo 
pasaulio ir bedievybės kūrė
jai tik dar su didesniu įnir
timu bei užsispyrimu visur 
veržiasi ir braunasi-.

Šių laikų modernioji tech
nika taipogi jiems daug pa- 
sitarnauja.Kad ir prievartos 
būdu, tos blogio ir kalėjimų 
imperijos kūrėjai, sugebėjo 
iš savo vergų, ypač iš už
grobtųjų išspausti ir iš
reikalauti labai daug, net 
pačių moderniųjįj šiems lai-

Dažnai mes girdime apie 
plačiuosiuose pasaulio vąn - 
denynuose kartas nuo karto 
įvykstančias didžiules ne - 
laimes. Užsidega,sprogsta , 
gelmėsna nugrimsta didžiu - 
liai milijoniniai alyvos tank
iai vai arba kiti panašūs 
laivai, padarydami milžiniš
kus nuostolius. Ypatingai tai 
padažnėjo paskutiniaisiais 
laikais. Kas kelinta savaitė 
šio laisvojo pasaulio kraš
tams atneša vis naują trage
diją. C priežastys,kodėl tai 
įvyko, dažniausiai vis neži
nomos ir neišaiškintos.

Argi pagaliau naiviems 
vakariečiams į visa tai ne
vertėtų pažiūrėti ir antrąja , 
gal būt budresne akimi?

Neperdidelis čia menas 
/žinoma, dėl atsargumo vyk
domas kad ir audros metu/ 
iš specialaus povandeninio 
šnipų laivo paleisti gana 
kuklų specialų užtaisą, visai 
net triukšmo nesukeliantį . 
Reikia gi tik menkos pra
džios, ir objektas sužalotas . 
Audra siaučia,taigi įtarimo 
jokio nė nėra. Gi to nepada
rysi, kada ramu ir oras 
gražus... Vakariečiai nie
kada apie juos taip blogai 
nepagalvos,taigi tikrai gali
ma mulkinti.

Taip,,teisingai,skaitytojau, 
čia yra tiktai fantazija, spė
liojimas, ar tik nujautimas , 
tačiau rašančiam šias eilu
tes nebūtų jokia staigmena, 
jei prieš porą mėnesių At
lanto vandenyne, nepertoli 
Kanados krantų įvykusi 
skaudi nelaimė, kur apsiver
tus specialiai gręžimo plat - 
formai, žuvo netoli 1GG vyrų 
įgula, kaip tik yra aukščiau

apoaaiuaa ■ 

UįSOSĄHęe (S-r 

533-1121 Walter Daugini* S22-MM
Inturance Ageney Ltd. 

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

Brether-Baraukn INSURANCE AGENCY LTD.

Vitų ruitų'droude • VALTERIS DREVĖMS
233*3334 - 231-2881 - 231-8228
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

1982 metais numatytos

EKSKURSIJOS
VILNIUS IR KITI 

EUROPOS MIESTAI

arba pavieniui.
Smulkesnių iiniuu teirautis žemiau nurodytu adresu 

ir telefonu.

GEGUŽĖS 26 RUGPJŪČIO 11
BIRŽELIO 16 RUGSĖJO 1
LIEPOS 8
LIEPOS 22

RUGSĖJO 29

Galima važiuoti vienai arba dviem savaitėm grupėje ,

V. Bačėnas ALL SEASONS TRAVEL, B.D.

1551 Bloor St. W. 
TORONTO, Ont. 
M6P IA5

Visais kelionių reikalais 
bet kur pasaulyje skambinti:

Tel. 533-3531

NAUJOJI LIETUVIU.
NAMU, VALDYBA

LN Vladyba pasiskirstė 
pareigomis: V. DAUGINIS- 
pirm., T. STANULIS-vice- 
pirm., J.SLIVINSKAS-ižd. , 
Ant.PACE VIČIUS, jr. -sekr., 
J. VARANAVIČIUS- informa
cijai.

Statybos ir Remonto Ko
misija- C.DELKUS, E.BIR- 
GIGLAS, B.JACKUS;Visuo
meninės Veiklos Komisija: 
A. JANKAITISNĖ, B. BE- 
DARFIENĖ, Vyt.KULNYS .

"PARAMOS’’ KREDITO 
KOOPERATYVAS
REMIA JAUNIMĄ

Keturias stipendijas po 
$ 25G studentams paskyrė

ĮDOMIOS KAN/

"Parama":A Iglui RAŠYMUI , 
Danutei SKUKAUSKAITEI , 
Rasai SLAPŠYTEI ir Juozui 
ZENKEVIČIUI.

Per 1981 m. taip pat buvo 
paremtos ir liėtuviškosios 
organizacijos $7.24G suma .

• EVANGELIKŲ IŠGANY
TOJO PARAPIJOS Moterų 
Draugija paaukojo Kanados 
Lietuvių Komitetui Žmogaus 
Teisėms Ginti $2OG,J„Šim - 
kns— S 1O.

• Poetas Bernardas BRAZ
DŽIONIS skaitys savo poezi
ją lietuvių Namuose BA
LANDŽIO 25 d.

G.Adomaitienė
JAUNIMO

karas atatinkančių naujeny
bių. Tuomi jie pasiekė, gal 
ir laikinos, tačiau didelės 
imponuojančios ir visiems 
grąsinančios galybės, ypač 
kiekybėje.

Tuos jų "laimėjimus" mes 
visur kaip veidrodyje gerai 
matome. Esame tikrieji mū - 
sų trypiamos ir žudomos 
tautos liudininkai. Ant savo 
pečių išnešėme tą didįjį pa
niekinimą, sutrypimą visko , 
kas buvo mums brangiausia 
ir nepakeičiama: laisvę, sa
varankų gyvenimą, žmoniš
kumo principus.

Stebime ir vėliausias jų 
aukas - Vie t na mą, Af ga ni sta ną, 
Nikaraguą, Salvadorą, arba 
kad ir lenkiją. Jų ilgos ran
kos pasiekia net Afrikos že
myne gyvenančias vargšes

SVARSTYBOS tauteles.

suminėto sabotažo padari - 
nys.

Nelaimės metu ten įvykę 
ženklai taipogi kalba už tai . 
Pirmiausiai, kam ir kodėl ten 
visai netoliese buvo anos te
roro imperijos šnipų laivas?

Antra, ir dar svarbiau.Kai 
sovietų laivas skendo, visiš
kai nesileido, kad jo kelei
vius gelbėtų, nors tokia ga - 
limybė ir buvo? Tai daug 
pasako tiems, kurie juos ir 
jų planus pažįsta.Šiuo atveju, 
Maskvoje buvo nuspręsta , 
kad visi turėjo žūti,bet ne - 
pasiduoti: pasaulis neturi ži
noti, kas ir kaip ten buvo.

Yra nemažai ir kitų, į tai 
panašių atsitikimų, Kurie taip 
ir palieka neišaiškinti. Kaip 
gi išaiškinsi, jeigu viskas 
vykusiai profesionalų eks
pertų rankomis atlikta?...

Simons
Travel

KVIEČIAME KELIAUTI

KARTU 1982

DIENU LIETUVOJE
GEGUŽĖS 10 - GEGUŽĖS 24

13 DIENU SU
GEGUŽĖS 20-BIRŽELIO 3 
GEGUŽĖS 27-BIRŽELIO 10 
LIEPOS 8-22

GIMINĖM Į
LIEPOS «5-29 
RUGPJŪČIO 12-26 
RUGSĖJO 2-16

VILNIUS - LENINGRADAS BIRŽELIO 17- LIEPOS I

SAVAITEI Į LIETUVAv
RUGSĖJO 9-16 RUGSĖJO 30-SPALIO 7

/pabaiga /

Klaidinga nuomonė vyrau- 
ja mūsų organizacijų veiklo
je—jei priklausai vienai or
ganizacijai, tai jau neleisti
na dalyvauti kitoje. Gitie,ku-

susirinko neįtikėtinai daug jau
nimo, net ir nekalbančių lietu
viškai: tai 1979 m. rusams pa
skelbus jų naują įstatymą, sa - 
vinantis visus išeivius lietu -

Salia savo pagrindinių už
davinių naikinant kitas, silp
nesnes tautas, visomis prie
monėmis ir visame pasauly
je jie dar vykdo ne tik ne
girdėto masto sekimą-šnipi- 
nėjimą,bet ir teroro bei sa-

Taip tas laisvasis, vis dar 
snūduriuojantis pasaulis, ne
turėdamas nė menkiausio 
noro priešintis, jau daug ką 
atdavęs, atsižadėjęs, tiesiog 
tiems kraugeriams pardavęs,

Visos grupes lydi savininkai arba patyrę palydovai. 
Sutvarkome iškvietimus vizitui į Lietuva ir is Lietuvos. 
Nuperkama Lietuvoj e giminėms kooperatinius butus, automo
bilius bei kitus pageidaujamus daiktus.
Sąžiningai tarpininkaujame tvarkant palikimus giminėms Lietuvoje

SMULKESNIU. ŽINIŲ TEIRAUKITĖS:
TORONTO TEL: (416)537-3060 arba 532-8272
MONTREAL : (514669-8834 - L. Stankevičius
CHICAGO: (312) 496 - 8406- V. Ramonis
LOS ANGELES - (213)660-6600- J. Petronis 

-(213)664-0791 - namu;
2385 Dundas St W., Toronto, Ont. M6P 1X2 Canada

TELEX: 06-986766 5TOR
&U0 ADRESU SĄŽININGAI PATARNAUJAMA JAU 22 METAI

Kelionių biuro savininkai — AUDRON Ė ir VYTAS SIMINK EVICI Al 
(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961)

tie niekur nepriklauso, nie
kas jų ir nedrįsta kalbinti,ar 
ignoruoja. Zita mano, kad to
kių užtvarų tarp organizaci
jų neturėtų būti, jei jos visos 
veda lietuvybės keliu, turėtu 
vieni kitus suprasti ir drau
gauti. Pirmas pavyzdys, vis 
dėl to. turėtų būti iš tėvų, sa
ko Zita, jie patys turi akty
viai veikti organizacijose ir 
vaikus iš mažens įjungti. Zi
ta suminėjo vieną atvejį, kada

vius ir jų prieauglį, kaip savo 
piliečius. Jaunimas sušaukė 
susirinkimą tuo reikalu ir pa
darė tinkamą sprendimą — 
rezoliuciją, nes jie, to rusiš
ko įstatymo,buvo tiesioginiai 
paliesti. Tai parodo, kad yra, 
galimybė sujungti daugiau jau
nimo, ypač tokius, kurie ne — 
moka lietuviškai. Tik reikia 
surasti patrauklių motyvų, tin
kamų laiko dvasiai temų, pa
trauklių, ypatingai pradžioje.

botažo gerai paruoštus, už
maskuotus veiksmus. Šių 
laikų modernioji technolo - 
gija, nauji išradimai ir šioje 
srityje jiems vykusiai pasi - 
tarnauja.

net nesugeba suprasti nė 
tinkamai suvokti, kas darosi. 
Nemato, kad čia pat, visai 
ties jo kojomis jau baigia
ma kasti duobė, kurioje ruo
šiamasi juos palaidoti...

nąjai kartai netektų nuogąs
tauti dėl Kanados lietuvių at
eities. O jų tikrai yra daug 
daugiau, nes esame matę ir 
girdėję juos netik kalbant, bet 
šokant ir dainuojant,lietuviš-

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS

JEIGU NOTI NUSTOTI - MUSU.

ATEIK [ LIETUVIŲ A A ( ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA^ 
TREČIADIEN[ 119 ^IMICO AVE. (Royal York Rd. ir ‘ 
Mimico Avė. .kampas) TORONTE, 7,30 v.y.

SKAMBINKIT Tek: 487-5591

6 psi.

Svarstyboms užbaigti — pa - 
rodytas įdomus filmas iš IV- 
tojo Pas. Liet. Jaunimo Kon
greso Europoje.

P. s. Šie keturi jaunimo at
stovai, gyvai reiškiasi lietu — 
vių organizacijose ir paaiški
no visuomenei, kaip jaunoji 
karta veikia lietuvybės labui 
i'r kur eina visuomenės paau
kotos lėšos. Dalis senesnitjjų 
tautiečių kartais net viešai 
priekaištauja ir nuogastauja, 
kad mūsų jaunimui skirta fi
nansinė pagalba ir mūsų pa
stangos, neatsiekia savo tiks
lo. Šitokio pobūdžio svarsty

tos kaip tik atskleidžia tiesą 
ir duoda progos pasiaiškinti. 
Suprantama, kad didelės iš - 
laidos išsiųsti delegatus į 
Kongresus Europoje ar Aust
ralijoje. Jaunimas, atsilan
kęs į tas svarstybas, sužino- 
jo (ir filmą pamatė) iš savo 
bendraamžių, kaip jie dirba 
ir kiek džiaugsmo randa lie
tuviškoje veikloje. Jiems at
siveria kitas pasaūlis, kurio 
angliškoji visuomenė negali 
duoti. Jei dar bent pustuzinis 
tokių patriotiškų jaunuolių iš
eitų į Kanados lietuvių bend
ruomenės avangardą, tai se

kai, net šioje pačioje salėje. 
Tik neaišku, kodėl jie neišju
dina ir nesuburia viso to išsi
blaškiusio jaunimo,kaip Zita 
B. minėjo, neužmirštant ir tų 
kurie visai lietuviškai nemo
ja, bet jaučiasi lietuviais ? O 
tai būtų didelis įnašas į lietu
vių bendruomenę.

Reikia tikėtis, kad šitokio 
ar panašaus pobūdžio s varsty
tos (gal mandriau pavadinus 
simpoziumai),kuri  uos užsi
brėžė ruošti ir jau vykdo To
ronto Liet. Namų Kultūrinės 
Veiklos Komisija, vadovau - 
jant Vyt. Kulniai, beabejo įne
ša įvairumo ir gali pagyvinti

jaunimo veiklą.
Šios svarstytos buvo gerai 

paruoštos negu bet kada (pa
našia tema) tik gaila, kad dėl 
gausybės kitų parengimii tą 
popietę, atsilankė tik šimtinė 
klausytojų. Paįvairinimas pa
skaitų skaidrėmis ir filmas, 
buvo šiltai žiūrovų sutikta.

A. IR T. KGJELAIČIŲ 
STIPENDIJA.

Studentei Ritai RUDAITY - 
TEI A. ir T.Kojelaičių Sti - 
pendijų Fondo Komisija pas
kyrė $ 1OO už seminarinį 
darbą Toronto U-te tema 
" Sovietų Sąjungos-Lietuvos 
santykiai 1918- 1940".

Stipendijų reikalais galima 
kreiptis į šį Fondą adresu: 
1573 Bloor St. W. .Toronto , 
Ont., M6P 1A6.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

— įsikūręs nuosovuose namuose -

MLM

12%
14%%

13%

MOKAME UŽ: 
depozitus (P. C. A.) 
santaupas 
term, depoz. 1 m. 
term, depo? 3 m. 
reg. pensijų fondo
90 dienų depozitus 14%%

830 Main St. East 
L8M 1L6 

Tel: 544-7125

kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais

g

TALKA

ir K. Jokūbynas neužilgo at
vyko Hamilton pas savo bro-

Bj
• fe

R,

HAMILTONO LIETUVIU

KREDITO 

KOOPERATYVAS

PROGRAMOJE: Sol. Gi

9 

o

IMAME Už: 
nekilti, turto pask. 18%
asmeninės paskolas 20%

N< nokoma gyvybės ir aim. paskolų drauda. 
Nemokomai pilnos čekių patarnavimai.

DARBO VALANDOS' pirmodienteni oi s —ketvirt oditni ni s nuo 10 iki 5 vol. 

penkte dier i oi r. nuo 10 iki 7 vol. šeštodien iois nuo 9 iki 17 vol.

Liepos —ruqpiut? ic mėn. šeštadieniais atdaryta.

stcatharines
gerai veikia sovietų 
PAVERGTŲ TAUTŲ 
SĄJUNGA

Sąjungos surengtoje anti- 
sovietinėje demonstracijoje 
sausio 9 dieną dalyvavo virš 
1OOO žmonių. Toks skaičius 
reiškia gerą organizuotumą 
netik mūsų mažoje, bet ir bet 
kurioje didžiausioje bendruo
menėje. Žinoma, tai parodo 
idėjos vieningumo reikšmę.

Šios organizaci jos tautybių 
atstovai laikas nuo laiko ren
kasi aptarti reikalus, liečian
čius visas septynias tautybes, 
bet kartais ir paskiros tauty
bės susitinka aptarti savų, 
specifinių reikalų. Taip lie
tuvių atstovas neseniai turė
jo pasikalbėjimą su vietos ir 
Kanados Lenkų Kongreso na- 
riais. Pasikalbėjime išdėsty
tas Seinų lietuvių pra
šymas turėti savas 
pamaldas Seinų Kated
roj e , nurodyta kas pamaldų 
neleidžia. Lenkų atstovai gar 
na palankiai sutiko viską pa
daryti, kas yra jų ir taip pat 
Amerikos lenkų Kongreso gar 
lioje, kad šis reikalas būtų 
išspręstas palankiai lietu
viams.

Čia tenka pastebėti, kad 
P. T. S-gos sėkminga veikla 
tegali remtis visų tautybių ge
ra valia vieni lutiems padėti. 
Ar gali šis pasitarimas būti 
sėkmingas, niekam nėra leng
va pasakyti, bet kiti panašūs 
pasikalbėjimai davė teigia
mus rezultatus. Taippav. Buf
falo miesto lenkų radio sto - 
ties gana dažnos transliacijos 
apie Vilnių ir Lvovą šiuo bū
du tapo sustabdytos ir jau sep
tyni metai nei Vilnius, nei 
Lvovas nebėra minimi.

Arba Kęstučio Jokūbyno Ka- 
nadon atvažiavimas iš sovie
tiškų gulagų gana užsitęsęs 
reikalas per šia organizaciją 
buvo prieš porą metų teigia - 
mai išspręstas, tarpininkau
jant parlamentarui Gilbert 
Parent, tuo metu esant Kana
dos svarbios komisijos nariui 
m

• Sol.CAPKAUSKIENĖ Gi - 
na, atostogaudama Floridoje, 
kovo 24 d. atliko plokštelei 

; leisti komitetui paremti kon- 
; certą St.Petersburge.Atsi- 
: lankė arti 300 žmonių. Ta 
■ proga nemažas skaičius už

sisakė plokštelių, atsirado ir 
mecenatų.

BALANDŽIO 4 d., kartu 
su poetu Henriku NAGIU da
lyvavo koncerte Toronte, ku
rį surengė Toronto skyrius 
Plokštelei leisti Komitetas.

GEGUŽĖS 1 d. sol. Gina 
Capkauskienė dainuos Mont- 
realyje ,AV parapijos salėje 
specialiame koncerte, kurį 
rengia Plokštelei Leisti Ko
mitetui Paremti Montrealio 
skyriaus pagalbinis Komite
tas.

Sol. Gino Capkauskienė

MALONIAI KVIEČIAME VISUS I 
\ 4r

SOL. GINOS ČAPKAUSKIENĖS
PLOKŠTELEI IŠLEISTI

KONCERTĄ
Š.M. GEGUŽĖS MĖN. I d. 7 vai. v.

AUŠROS VARTŲ SALĖJE
ČAPKAUSKIENĖ

ky/V.4S, SŪRIS, KAVA 
BARAS, LOTERIJA 
RIME1K1O ORKESTRAS

ĮĖJIMAS: S 7.50

RENGIA:
PLOKŠTELEI IŠLEISTI RĖMĖJU KOMISIJA MONTREAL?J E

FEDERALINĖ VYRIAUSYBĖ 
DOMISI RŪTOS KLUBU

Kovo mėn. 31 d. auksinio 
amžiaus klube RŪTA atsi
lankė Federalinio Parla
mento liberalų atstovas Ray
mond SAVARD. Ta pęoga jis 
Įteikė Federalinės Vyriau
sybės Sveikatos ir Gerbūvio 
ministe r ės Moniųue BEGIN 
skirtąją Klubui paramą 
1727 dolerius.

Ši suma turi būti sunaudo-

Kaip matome P. T. organ! - 
zacija įsigyja vis didesnį po
litinį svorį šiame Niagaros 
krašte. Paminėtoje demons- 
tracijoe, įvykusioje sąryšy
je su neramumais Lenkijoje, 
dalyvavo 19 Kanados valdžios 
žmonių iš visur ir taip pat iš
Ottawos ir dalyvavo prie Mies-ja ma pykdant "New Horizon 
to Rotušės lauke, siaučiant 
bene didžiausiems šios žie
mos speigams.

Yra nuomonių teigiančių, 
kad šiai P. T. or-jai gali at
siverti dar didesnės politinės 
veiklos galimybės, jei tik 
stiprės tautybių žmonių 
laikymas organizacijos 
šuose pasirodymuose.

programą.
"Rūtos" Klubo vice-p-kė 

Seselė Teresė savo žodyje 
Klubo Valdybos ir narių var
du išreiškė padėką ministe - 
rei ir atstovui R.Savard.

Klubo Valdyba

MANITOBA

pa- 
vie- 
Kor.

dolerių?
atsakė:

APRILIAUS PASAKAITĖS 
© Aprikus, susitikęs vieną 
pijokėlį, užklausė: "Ką da
rytum Tamsta išlošęs Loto 
Canada milijoną

Nedvejodamas
"(Dukterį išsiųsčiau Į Ha - 
vajus, ji ten galėtų būti,kiek 
patinka.O žmoną į Putnamą, 
pas lietuvaites Seseles bent 
vie neriems ’ meta ms! A š pats 
pasilikęs namuose, savaitga
liais pasikviesčiau draugus".

© Apriliaus apuokas, pagy
venęs Manitobos pakraikėje, 
iš čia stebėjo ir įsidėmėjo 
kas vyksta l ietuvių Klube ir 
jo siaurame rajone pastebė
jo, kad įvyksta kartais gerų, 
o kartais nelabai gerų įdo
mybių.

Klubas kaip klubas, gražia 
prasme pagalvojus.Nors jau 
pasenęs / kaip ir jo vete
ranai/, oro vėsintuvas su 
atvirų durų pagalba-veikia 
gerai,bet dėl dalyvių gausios 
spūsties, bejėgis normaliai 
orą kontroliuoti. Įvairūs o- 
pozitoriai mėgino šį reikalą 
sumoderninti, pagal naujo
višką stilių, bet liko bejėgiai 
prieš "stiprią valdžią". „.

Ap rilius

Hour 
Service

$ 1.50 kelnes
pristatant
ir atsiimant

SKAMBiNKIT: 365-7146
NETTOYEURS CLEANERS 

365-7146 
7661-A C6NT6ME

365*1143
4<>W< fM. LaUil

766-2667
MKAUMB

1982. IV.8

"GINTARO" MUZIKANTAI
Vienintelis lietuvių liau

dies instrumentų sudėties 
pilnumu pasižymėjęs išeivi
joje jaunimo ansamblis "Gin- 
taras" išleidžia seniai lauk
tą plokštelę.

Ji bus1 pristatyta visuome
nei GEGUŽĖS men. « d. , 
CEGEP LAURANDEAU sa
lėje, kur vyks koncertas,ir 
AUŠROS VARTŲ parapijos 
salėje, kur vyks pokoncerti- 
nė VAKARIENĖ.

Plokštelė apvainikuoja be
veik tuzino metų darbą. Mont- 
realiečiai visada savo "Gin
tarą" labai vertino, mylėjo, 
juo didžiavosi ir džiaugėsi «

london, ont.

SVARBUS MOMENTAS "RŪTOS" KLUBE: iš kairės- Eugenija URBONAITĖ, Julius JURĖ
NAS, Jonas ADOMAITIS, Raymond SAVARD įteikia Klubui Federalinės Vyriausybės pa - 
ramą- čekį, Juozas LUKOŠEVIČIUS, Kazys MARTINĖNAS,Seselė TERESĖ, Paulius PA - 
IUBINSKAS. Matome ir dalį "Rūtos" rankdarbių. Vienas jų buvo Įteiktas R.Savard , ir 
vienas jį lydėjusiam fotografui. Klubas veikia energingai ir kūrybingai.

Savo atsilankymu i koncertą 
.ir į vakarienę galės dar kar
tą tai patvirtinti ir gintarie - 
čius su jų vadovais pagerbti .

• Būdamas Kanadoje, be ki
tų vietovių dr.K.Ėringis ap
lankė ir Londoną su savo vi
sus giliai dominančia pas- 
kaita.

• PENSININKŲ KLUBO su
sirinkimas įvyks BALAN
DŽIO 22 d., 4 vai.p.p., PA
RAPIJOS SALĖJE. .

SUPYLĖM DAR VIENĄ 
AUKŠTĄ KAPĄ

Š. m.KOVO mėn.12 d. lon- 
doniškiai vėl Šv.Petro Ka
pinėse palaidojo jau antrą 
šiemet tautiotį-Antaną LE -

"NIDOS" KLUBO
NARTŲ SUSIRINKIMAS

Gegužės mėn. 2d., 12 v.
15 min.Aušros Vartų para
pijos salėje šaukiamas 
Montrealio L,ietuvių Žvejoto- 
jų- Medžiotojų Klubo "Nida" 
metinis narių susirinkimas.

Visi nariai-ės ir jais no
rintieji būti maloniai kvie - 
čiami dalyvauti.Po susirin
kimo vyks dalyvių vaišės.

NIDOS KLUBO VALDYBA

PETINSKĄ, negailestingai ir 
ilgai vėžio ligos iškankintą.

Jis buvo kilęs iš Kauno , 
studijavęs mediciną,pasku - 
tiniaisiais laikais lietuvių 
tarpe jau ne si r odę s.

Liko suvargusi ir sirgu
liuojanti žmona E Iena, taip 
pat kilusi iš Kauno. Vaikų 
jie neturėjo.

Antaną Lepetinską palai
doti susirinko tik nedidelis 
būrelis tautiečių.

Tebūnie jam lengva Ka'na- 
dos žemelė. I. E-tas

SM

richareT
ROOFER—-COUVRIUR 

7725 George LaSalto
Geriausios patarėjas it darbo atlikėjas stogodengys Guy. RICHARD > 
kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darbo* atl ieka sąžiningai Ir 
prieinamomis kainomis. Namą stogo dengimui ar taisymui skambinkite: 

364-1470

LIETUVIAI SKAUTAI IR SKAUTES ETNINIU SKAUTŲ. 
SUBUVIME

Kovo 28 d., sekmadienį, 
Montrealio lietuviai skautai, 
skautės, vilkiukai ir Vyčiai 
turėjo progą dalyvauti etni
nių grupių skautų subuvime. 
Jį organizavo vengrų skautų 
organizacija ir viskas vyko 
vengrų bažnyčioje, 90 Gui - 
zot gatvėj/netoli St.Laurent 
Blvd.ir Metropolitain Blvd./

Dalyvavo apie 200 skautų 
iš įvairių etniniij grupių, 
vietnamiečiai, vengrai, len
kai, estai, ukrainiečiai, lie
tuviai, anglai ir prancūzai.

Programa buvo gerai or
ganizuota ir po Kanados 
Himno sugiedojimo ir visų 
grupių pristatymo kiekviena 
etninė grupė pasirodė 
"L,aužo’' programoje.

Pasirodymų buvo įvairių 
- juokingų -lenkų skautai 
vaizdavo du naujai atvyku
sius emigrantus Kanadoje ir 
vengrų skautai vaizdavo nau
jai atvykusius žmones į dan
gų ir jų susitikimą su šv. 
Petru.. Buvo šokių -vietna
miečių tautinis šokis ir uk
rainiečių tradicinis"raudon- 
bačių" šokis; muzikos-lietu
viai Vyčiai Rimas ir Linas 
Piečaičiai ir Gintaras Nagys 
pagrojo rageliais "Dunda 
Klumpės"; dainavo lietuvės 
skautės, suorganizuotos Rū
tos Žurkevičiūtės "Žengia 
Mama" ir kiti Įvairūs pasi-

kiekviena

rodymai.Taip pat buvo pra
vesti Įvairūs kiekvienos 
grupės šūkiai.

Vaišės buvo išdėstytos ant 
keturiiį stalų ir
tautinė grape atsinešė, savo 
maistą. Bet, 
pritrūkę, vengrai buvo pasi
ruošę- jie turėjo pagaminę 
didelį kiekį guliašo.

Bendrai, pobūvis praėjo 
labai Įdomiai ir linksmai . 
Teko visiems susipažinti su 
daugeliu įvairių tautų skau
tais, pasidalinti įspūdžiais ir 
sužinoti apie kitataučius.

Taip pat buvo užklausta 
lietuvių, ar jie apsiimtų or
ganizuoti tokį subuvimą lū83 
metais. Vadovai sutiko'.

T ai gi-pas i matysi m kitais 
metai s - BUD ĖK'

Geležinis Vilkas

jeigu būtų jo

• SKAUTCRAMA įvyks BA
LANDŽIO 3C d., PENKTA - 
DIENI, Šv.KAZIMIERO PA - 
RA PI JOS SALĖJE, 7 v. v.

Bus ĮDOMI programa ir 
UŽKANDŽIAI.

Kviečiame visus skautus, 
tėvus ir ypatingai Sv.Ka - 
zimicro parapijiečius’.

• Skautų -či ų STOVYKLA 
vyks PIRMĄJĄ SAVAITE 
RUGPIUČIO MĖNESIO.

Sekite laikraštį dėl papil
domų žinių.

m

7 psl.

Coūvertures d* tous genres — All kinds of roofing
7725, Georges ___ __________________ LaSalle

FUNERAL HOME

J.F.Wilson & Sons Ine.
123 Maple Blvd. 5784 Verdun Avei 
Chateauguy , Verdun ,(Jue. 
Tel: 691-4763 Tel.: 767-9956

7

7



TIK LAUKINIAI
0 9 0 0 0
L A I K R A SČIU NESKAITO

0 0 0 9 0

PRIMENAME MIELIEMS SKAITYTOJAMS, KURIE DAR 
NEATSILYGINO UŽ ”NL” PRENUMERATA, ATLIKTI 
T Al NEDELSI ANT. SIUNTINĖJIMAS ATSKIRU RAGINIMU 
MUMS 'padidina IŠLAIDAS IR GAIŠINA BRANGŲ LAIKĄ.

AČIŪ UŽ DĖMESĮ I - NL -

SiMAAIMAMBAMWMMAAAMWAMmANBNMBWMRRMM.

I ITIIC MONTREALIO LIETUVIU
Ll IMO KREDITO UNIJA
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

DUODA PASKOLAS:

SAVAITRAŠČIUI PAREMTI

RENGIAMAS

MOKA UZ:
Term, indėlius 1 m..........14.5%
Certifikatus.....................
Spec. Taupom, s—tas.. 13. 
Taupymo s—tas ......... ...11
su apdrauda iki $2.00U 
Trumpalaikius indėlius,.14% 
už $ 20,000 ir daugiau 
Čekių s—tas.....................

% 
% 
%

% .

/o

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

SPAUDOS VAKARAS
š. m. balandžio 24 d. šeštadienĮ, 7 v.v., 

ŠV, KAZIMIERO parapijos salėj,
3426 PARTENAIS

VALSO IR DISKO ŠOKIU, PREMIJAVIMAS
PROGRAMOJE: Montrealio VyrųOktetas

ŠOKIAMS GROJA : Jaunimo orkestras PEGASUS Šilta vakarienė • Baras

{ĖJIMAS-. $ 10.00 
JAUNIMUI :$6.00

VISI MALONIAI KVIEČIAMI SPAUDOS BENDROVE

”NL” LAIKRAŠČIO RĖMĖJAI, APSIMOKĖJĘ UŽ METUS 
NEMAŽIAU $20.00 ir AUKOTOJAI

$ 1CG, - P.T., LaSalle, Que..
$ 34, - Petras Juodelis, Verdun, Que.
Po $ 27,- M. Bajoras, Mtl., A.Stalionis- B. C.
Po $ 25, - V-Dagilis,Toronto; P. Gaigalas- Cnt., L. Pe

čiulis, B.C.;
$ 22, - R.Rukšnaitis - Australija;
$ 21, - V. Morkūnas - Hamilton, Cnt.;
Po 20,- K.Vilkonis,Anglija; G.Veiverys - Vokietija ;

M.Bajalis-I os Angeles, V. Januška- Winnipeg, J.Žemai
taitis - Calgary; iš Hamiltono - Št. Jankauskienė, A .Pakal
niškis, J. Juozaitis; iš Toronto-V.Pyragius, P.Kalesny - 
kas, J.Budreika, V.Gražulis, G,Adomaitienė,A.Smai 
lys; J.Paulaitis- Sudbury; J.Paukštys - St.Catharines;St. 
Druskis- Sau’t Ste.Marie; P.Česnulis-Paris, Ont.; iš Cnt 
- K.Sviešikas, VLMatukaitis, Z. Jakubonis, J.Kačinskas, 
dr.E. Malkas; K.Gudžiūnas- Ottawa; VI.Bakūnas-Pem - 
broke; P.Alekna- Rigaud; dr. V.Sniečkus - Elora; A.Am- 
brozaitis- Kingston; J.Mališauskas - Winnipeg^ J. Viz 
girda-Aurora;J.Jurėnas-Que. ;iš Montreal-J.P.Žukauskas, 
J .Valiuli s, A. Dasys, J. I i ūbi nskas, P. L i škė, R. Tet ma jeris, 
V. Gudzinskienė, M.Kringelis, J. Jurgutis, J.Gedniinas^M.
J. MalciuSjP.Latvaitis. /b.d./AČIŪ "NI "

MONTREALIO VYRŲ OKTETO
PLOKŠTELES PRISTATYMĄ

KONCERTĄ

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI VELTUI

KASOS VALANDOS

1465 De Seve 3907 A Rosemont

Pirm. Antr. Tree. 9 - 3 -----------

Kelvirtadieniois 12 - 8 6-8
Penktadieniais 12 - 6 12-6
Sekmadieniais 10:15- 12:30 —----—. — •

Kailių siuvėjas
Tel: 767-6183

• Didelis pasirinkimas got ov^ polttį
• Vasaros laiku saugojimas (Storage)
• Taisau ir remodeliuoj u
• Siuvu ir parduodu

1448 RUE ST-ALEXANDRE 
SUITE bOOA

MONTREAL, QUEBEC
H3A 2G6 TEL 288-9646

D. N. BALTRUKONIS
IMMI I Hi t S - CI ASIC IN( .

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS

P AT ARN AV IM AS-PIRKIMAS-PARDAVIMAS

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

DANPAR REALTIES

Tel . Bus: 482-3460
Res. 767-4690

CORP.

DR. J. MALIŠKA
DANTŲ GYDYTOJAS 

144 0 St. Catharine W. 
Suite 600, Montreal, P, Q. 
Tel: 866-8235
Namu.: 488 — 8528

DR. A.0. JAUGELIENE
DAN’TLį 

14 10 
Suite 11-12
Tel: 932-6662

Namu.: 73 7-96 8 1

GYDYTOJ A

Guy St.
Montreal P. Q.

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

j r y t o kasdien nuo 9 a

1982 m. balandžio 17 d., 7 v.v., S 
o Aušros Vartų parapijos salėje. § 
jj ® OKTETO ISTORIJOS SCENINĖ PROGRAMA |
S o SKANUS ŠILTAS IR ŠALTAS BUFETAS, BARAS S
jĮ O GROS BAVARŲ ORKESTRAS g
S ĮĖJIMAS - $8.00, g

w Jaunimui ir Pensininkams—$ 4.00 RENGĖJAI K
£ PLOKŠTELĖS KAINA PRISTATYMO METU $.8.00,0 VĖLIAU - $10.00 cj

310 VICTORIA 
MONTREAL. P. Q.

AVE SUITE 4 0!)
H3 Z 2 M 9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyj e 
tnveslacijos JAV ir Kanados provincijose

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

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

Sekmadieniais : nuo 10 a.
GREITAS t NEKAINUOJANTIS 

7 6 2 6 Ce n 11 
Tel : 366-974 2

in iki 10 p. m. 
iki 9:30 p. m.

m. iki 9:30 p. m.
PRI STATYM AS

St . Vi I I e LaSalle, P.Q. 
365-0 505

NAUJIENA "NL" SPAUDOS 
VAKARE

Šiemet Spaudos Vakaro 
proga bus pravestas iškilio
jo jaunimo Spaudos Konkur - 
sas. Kviečiama atsakyti į 3 
klausimus: 1/ Kada, kur ir 
kas įsteigė Kanadoje laikraš
tį "Nepriklausoma Lietuva"?

įj] Kokius žinai redaktorius 
K iki dabar dirbusius šiame 
m laikraštyje? '
S Kas patinka šiame laik - 
C raštyje? Kas nepatinka? Ko 
R pageidautumėte?
g 2/ Kiek yra leidžiama lie- 
gtuviškų laikraščių Kanadoje? 
C- Kokie kiti laikraščiai lei- 
[} džiami išeivijoje?
£ 3/ Kada ir keno buvo už-
{} drausta lietuvių spauda?
| Kada atgauta ?
Cį Surinkusiems daugiausia 
S taškų bus skiriamos 3 pre- 
E mijos.

® Pirmasis "NL" iškiliojo 
jaunimo Spaudos Konkurso 
fondui mecenatas L..Girinis- 
Norvaiša paaukojo $lCO.Lau- 
kiame >r kitų mecenatų.

• Kpt. L. BARŠAUSKAS dir
ba su Kanados karinių pajė
gų daliniu NATC, Vak. Vo
kietijoje. Jis buvo atvykęs 
tarnybos reikalais į Cttawą. 
Aplankė ir tėvus LaSalle, su
sitiko ir kitus artimuosius .

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBt 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD. M ONTREAL. P. O.

RENKU

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

P. ADAMONIS 
Tel: 722-3545

Portraits 
Weddings

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

TONY LAURINAITIS LEONAS
SALES

GURECKAS
MENAGER

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
draudimo agentūra

6695 — 35th Avenue, Montreal H1T-3A6 

TEL. 7 2 7 - 3 1 2 0 Hdmų 3 7 6 - 37 8 1

Albertas N O R K ELI 0 N AS , B.A. C.S.ę., LB.

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Agentūra velkio nuo 1 945 [n..

[real west 
automobile
PONTIAC • BUICK • ASTRE

* NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJ U. AUTOMOBILIU.

* NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI įS ĮGYTI

* MUSU. FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR SU 
IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUS-!

* UŽEIKITE! ĄS ĮTIKINKITE!
PASINAUDOKITE!

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

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

PASIKALBĖKITE SU 
MenagerUu Leo GURECKAS

mm
11 WESTMINSTER SOUTH

(At the end of Sherbrooke Street West). 489 *5391

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

i
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