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15 METŲ NUO JONO KARDELIO MIRTIES

SAVAITINIAI ĮVYKIAI
TRUDEAU SUGRĮŽO I 
OTTAWA

Kanados min. p-kas P. E . 
Trudeau, sugrįžęs iš savo 
taikos misijos Europoje pa - 
reiškė, kad savo kelione ir 
pokalbiais esąs patenkintas 
ir kad jis padarys sprendimą 
dėl savo ateities planų.

Korespondentams Buka
rešte, Rumunijoje-pareiškė, 
jog jo 9-ių dienų taikos mi - 
sija ir pokalbiai Čekoslova
kijoje, R. Vokietijoje ir Ru - 
manijoje buvę naudingi. Ru - 
munijos vyriausybė, palaiky
dama Sovietų Sąjungą, pa
reiškė, kad protestuoja prieš 
NATO valstybių karinės per
svaros ieškojimą pasaulyje* 
Tačiau- Rumunija vienintėlė 
išdrįso pasakyti, kad tiek 
JAV, tiek i r SSR turi su - 
stabdyti branduolinių raketų 
išdėstymus.

Sovietai nori, kad NATO 
sugrįžtų prie tos pačios si
tuacijos, kuri buvo prieš JAV 
Pershing 2 raketų atvežimą.

Min. p-kas Trudeau pa - 
reiškė, kad nuomonių pasi
keitimai tarp skirtingų blokų 
karinių ir politinių alijantų 
šiuo metu yra labai reikš
mingi ir reikalingi.

KANADA REMS PIETŲ 
AFRIKOS PROJEKTUS

Kanados vyriausybė pirmą 
kartą Įsipareigojo per atei
nančius 5 metus paremti iki 
125 mil. dolerių suma Pietų

Sov. Sąjunga, apgailestavo 
kad jie dar vis įtempti. Jis 
pasmerkė Sovietų karinių 
pajėgų didinimą Tol.Rytuos^ 
.ypač keturiose japonams 
priklausiusiose salose 
šiaurę nūb Japonijos.

"CHALLENGER” PRARADO 
SATELITĄ^

Vasario 3 d. JAV erdvė
laivis "Challenger"su 5 as
tronautų įgula, pakilo į 
erdvę Floridoje, Cape Ca
naveral. Jis turi skirst! 8 
dienas, paleisti satelitą 
Westar ir svarbiausia- at
likti dviejų astronautų pasi
vaikščiojimą erdvėje specia
liuose elektroniniuose fote
liuose, šalia "Challenger".

Dėl kol kas nežinomų 
priežasčių, satelitas Westar 
kainavęs 30 mil. dolerių, pra
rado laikinai radijo kontak
tus ir pakliuvo į klaidingą 
orbitą, ■<■. .■

Du astronautai virš va
landos laiko sėkmingai va
žinėjosi savo foteliuose apie 
300 pėdų nutolę nuo "Chal - 
l engei*".
JAV KARIAI LEBANONE 
PASITRAUKĖ Į SAVO LAIVUS

JAV press. Reagan'as Įsa
kė amerikiečių Taikos Kor
puso kariams persikelti į 
laivus ir palikti savo pos
tus, nes užvirus naujiems 
karo veiksmams, gręsia pa
vojus Gemayel vyriausybei 
suirti. TūKscanč i ai musui -
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rodis — padėka,, švenčiant 
Po to jis buvo paguldyta

Afrikos mitybos, agrikultū - 
ros, energijos, transporto, ry
šių ir gyventojų paruošimo 
specialybėms projektus.

P. Afrikos valstybių vysty
mo projektus remti tvarkys 
speciali organizacija. Bus rū
pinamasi Angola, Botswana , 
Lesotho,Malawi, Mozambique, 
Swaziland, Tanzania, Zambia 
Zimbabwe valstybėmis.

BRITANIJA IR ARGENTINA 
NORMUOJA SANTYKIUS

Tarpininkaujant Šveicari
jos ir Brazilijos atstovams, 
jau 2 mėnesius vyksta pasi
tarimai tarp Britanijos ir 
naujai išrinktos civilinės Ar
gentinos vyriausybės, šie - 
kiant sunormuoti santykius, 
dėl Falklando salų problemoa 
Britanija siūlo pradėti nuo 
komercinių santykių atstaty
mo,

JAPONAI NEPATENKINTI 
SOVIETŲ GINKLAVIMUS!

Japonų Užsienio Reikalų 
ministeris Šintaro Abe pa
smerkė Sovietų padidintą 
ginklavimąsi ir pabręžė.kad 
Maskva yra pirminė Rytų - 
Vakarų trinties priežastis.

Jis, sugrįžęs iš 8 dienų 
vizito JAV-sę, pareiškė , 
kad Japonijos lojalumas 
Washington*ui yra nesu
griaunamas. Kalbėdamas a- 
pie Jaonijos santykius su

monų šiitų ir druzų milici
jos narių užėmė beveik vi - 
są vakarinę Beiruto dalį. Le
banon© kariuomenė , kurią 
daugumoje sudaro musulmo 
nai, atsisako šaudyti į savus.

RUOŠIASI RINKIMŲ 
PROGRAMAI

Quebec o porv. min p-kas 
Rene Levesque, po 8 valan
das trukusio intensyvaus po
sėdžiavimo bandė savo mi

Su gilia pagarba ir liūdesiu prisimename š. m. vasario mėn, 1O dieną Jono KARDELIO 15 metų1 mirties sukaktį.
Jonas KARDELIS, visuomenininkas, publicistas, redaktorius išeivijoje- Kanadoje- redagavo savaitraštį 

"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" nuo 1949 m. sausio 5 d. , iki savo mirties. Suredagavo ir išleido virš 1. OOO jo 
numerių. Šalia to dar kelis leidinius" Kanados Lietuvių Kalendorius, III-ios Kanados Lietuvių Dienos Metraštį.

Didelės tolerancijos asmenybė- J. Kardelis nepraleido nė vieno lietuvių kultūrinio parengimo, aktyviai da- 
’yvaudamas visuomeninių darbų posėdžiuose, suvažiavimuose ir pan. Jo meilė Lietuvai ir lietuviams-nepamirština.

ni sterių kabinetą suvie - 
nyti Quebec o atsiskyri
mo nuo Kanados Klausimu ir 
birželio mėn. konvencijoje 
paskelbti ar tai bus vėl pa
grindinis rinkimų klausimas

Žinodamas, kiek daug po- praneša ELTA ■ 
puliarumo Šis Klausimas pra- 
rado, pareiškė:"Jeigu pralai- PABALTIJO KLAUSIMAS TARPTAUTINĖJE PARLAMENTARŲ 
mima dėl savo įsitikinimų. .. SĄJUNGOJE
Man atrodo tai daugiau, negu Pabaltijo klausimas buvo paminėtas 1983 m. spalio 
garbinga '. mėnesį Seoule, Pietų Korėjoje, įvykusios 70-tosios Tarp -

Prašome aukoti per KLB apylinkių valdybas arba siųsti šiuo adresu : 
KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENĖ, 1011 College S«. Toronto, Ont. M6X 1A8

KLB KRAŠTO VALDYBA
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VASARIO 16 PROGA
KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENĖ

PRAŠO AUKU VISUOMENINEI-TAUTINEI VEIKLAI PAREMTI

KANADOS LIETUVIAI AUKOJA KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENEI

KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENĖ, VIENINTELĖ KANADOJE, NUOLATOS 
RŪPINASI LIETUVOS IR JOS SUVERENUMO REIKALAIS, PALAIKO NUOLATINIUS 
RYŠIUS SU KANADOS VYRIAUSYBIŲ INSTITUCIJOMIS INFORMUOJA KANADOS 
VISUOMENĘ

1983 METU ATLIKTU DARBU SANTRAUKA YRA PASKELBTA SPAUDOJE

KLB yra Kanados vyriausybės pripažinta ir iregistruota, todėl $ 15.-4- ir didesnės 
aukos atleidžiamos nuo mokesčių.

PRAŠOME NAUDOTI ATSKIRUS VOKELIUS, GAUNAMUS APYLINKĖS VALDYBOSE.

tautinės Parlamentarų Sąjungos(Ip.terparlamentary Union) 
suvažiavimo metu- Kongresmanas Raymond J. McGrath 
savo spalio 7 d. pasakytoje Kalboje pareiškė:" Jei mes tik
rai rimtai žiūrime į laisvo apsisprendimo principą, tada 
mes negalime ignoruoti AFGANISTANO ir KAM PUČE JOS 
okupacijų, a r ankstesnės prievartos PABALTIJO valsty
bių- LATVIJOS, LIETUVOS ir ESTIJOS- OKUPACIJOS 
1944-ais metais. Aš teeituoju tik keletą akivaizdžių laisvo 
apsisprendimo paneigimo pavyzdžių",
LONDONO ’’TIMES” VEDAMAJAME APIE LIETUVĄ,

Įtakingasis Londono dienraštis "The Times" gruodžio 
3 d. atspausdmo vedamąjį, pavadintą "Lietuvių Bažnyčia 
ir Tauta"(Churen and Nation in Lithuania). Jame tarp la
tako rašoma." Kai'EI Salvadore politiniai ekstremistai bru 
taliai nužudė kelis kunigus, šį veiksmą pagrįstai pasmerkė 
visas pasaulis. Daug mažiau kalbama apie R. Katalikų Baž 
nyčios likimą Lietuvoje, vienoje iš trijų nedidelių Pabal
tijo šalių, kurios, 1918 m. išsikovojusios nepriklausomybę 
iš Rusijos, buvo 1940 m. jėga įjungtos Į SSSR-ą, Stalinui 
pasirašius savo nelemtąjį paktą su Hitleriu".

Taip pat aprašo kun, Sigito Tamkevičiaus ir kun. Alfonso 
Svarinsko suėmimą ir nuteisimą. Paminėjęs masines lie
tuvių peticijas, reikalaujančias suimtųjų paleidimo, rašo, 
kad "jos paverčia mitu sovietinę propagandą, jog Pabaltijo 
šalys patenkintos savo priklausomybe Sovietų Sąjungai". 
Primenama,kad ir Britanija atsisako d e jure pripa
žinti sovietinę valdžią Pabaltyje.
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Už Lietuvos išlaisvinimo! Už ištikimybe Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie! Loyautž au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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P.S. B endradarbių ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, gražinami tik 
iš anksto susitarus. Už skelbimų turini redakcija arba 
leidykla neatsako.

DARBAI ATLIEKAMI - 
REIKIA PARAMOS

Lietuvos laisvinimo darbuose išeivijoje ypatingai 
svarbu, kad lietuviai palaikytų nuolatinius gerus ryšius su 
savo krašto vyriausybėmis ir kitomis to krašto instituci
jomis, nes tarptautiniame forume kalba valstybių atstovai. 
Kanados Lietuvių Bendruomenė -KLB- yra vienintėlė ap
jungiančioji organizacija, kuri jau daugeli metų sistema - 
tingai ir pozityviai tai atlieka Kanadoje.

KLB, būdama PLB dalis, prisideda su savo įnašu ir 
prie bendros lietuvybės išlaikymo ir Lietuvos laisvinimo 
kovos. Lietuviai, susirinkę iŠ 16 laisvų kraštų į didingas 
II Pasaulio Lietuvių Dienas Chicagoje pereitą vasarą, pa
liudijo Lietuvių Bendruomenės globalinę ap.mtj ir stiprų 
savitarpio ryš|. Prisidedame prie lietuviškos kultūros , 
Švietimo, sporto Išlaikymo ir palaikome visus dirbančius 
naudingą lietuviškąjį darbą.

Daug dėmesio kreipiame i ateiti. Įkurta Jaunimo 
Sąjunga sėkmingai augina aktyvius jaunus asmenis ir Bend
ruomenės veikla dar nenutrūksta ir jau 40 metų gyvenant 
už Lietuvos ribų, ir dedami pagrindai ateičiai.

KLB darbas atliekamas savanoriškai, bet yra būtinų 
išlaidų leidiniams, informacijai, susirašinėjimams, paren
gimams ir 1.1. Metinės išlaidos siekia $20. 000, o solida-

• rūmo mokesčio surenkama t i k apie $2. 000. Todėl rei - 
kia aukų. Visi tautiečiai, norintieji išlaikvti lietuviškąją 
veiklą Kanadoje- praš’oml aukoti Kanados Lietuvių Bend
ruomenei VASARIO 16 minėjimo proga, kuriuos ruošia
KLB vienetai.

*•’ ♦ ■. ; -■ Il .
syta laida, kurioje pažymėta.Lietuva ir kitos, minėtos., *

Summer Canada’84
Tegul dirba busimieji

darbininkai jau šiandien
Visi lino, kad vasariniai darbai suteikia 
studentams galimybių užsidirbti pinigų 
tęsti mokslui, Bet tai tik dalis šios isto
rijos. Vasaros darbai duoda taip pat ge
riausią progą įsigyti patyrimo, kuris vė
liau palengvina rasti nuolatinį darbą. 
Darbdaviai, kurie samdo studentus, pa
deda Šiems praturtinti sugebėjimus, ku
riais ateityje galės pasinaudoti darbdaviai.

Kanados vyriausybė parems Kanados 
Vasaros Darbų organizatorius bei projektus, 
prisidėdama prie studentų atlyginimo ir 
prie išlaidų, kurios susidarys juos įgyven
dinant , sumažinimo.

JŪS GALITE PAGELBĖTI SUKURTI 
DARBUS STUDENTAMS PER 
’’KANADOS VASAROS DARBŲ”

produktingų darbų vietiniams studentams. 

Projektai turi įdarbinti bent tris vietinius 
studentus ir pagaminti produktus bei su
teikti patarnavimus vietinei bendruomenei. 
Visi darbai turi būti pilnalaikiai ir tęstis 
bent 6 — 18 savaičių vasaros metu.

AR JUMS PRIKLAUSO PARAMA?

Bendruomenė ir savanorių grupės, profesinės 
bei techninės sąjungos, dauguma vietinių 
vyriausybių, o taip pat ir privataus sektoriaus 
darbdaviai turi teise i Summer Canada

*

Work s paramą.

KAIP GAUTI PARAMA ?

PROJEKTĄ (SUMMER CANADA WORKS) J-igu jūsų organizacija turi plana^ Kanados OF NATIONAL DEFENCE
Summer Canada Works projektai suteikia Vasaros Darbiu projektui, kreipkitės į artimiausia studentu įdarbinimo programos

Employment and 
Immigration Canada

Emploi et
Immigration Canada

John Roberts, Minister John Roberts, Ministre

2 psi

Bet žodžiai ar sentimentalūs šūkiai dar nereiškia tik
rą veiklą, todėl paminėsiu kai kuriuos KLB atliktus dar - 
bus 1983 metais.
1. KONTAKTAI SU VALDŽIOS ATSTOVAIS

Svarbiausias renginys susitikti su Parlamento 
atstovais, senatoriais ir vai dž i o s at- 
s t o v a is buvo XI Baltų Dienos Ottawoje, 1933. II. 15 ir 
16(Lletuvos Nepriklausomybės minėjimo dieną;. Lietuvių, 
latvių ir estų Bendruomenių pirmininkai buvo priimti Už
sienio Reikalų Ministerijos pareigūnų.

Baltijos valstybių konsulai susitiko su Užsienio Rei - 
kalų Ministerijos aukštais pareigūnais. Konsulai buvo pri
statyti oficialiuose Parlamento ir Senato posėdžiuose.

BALTŲ VAKARE Parlamento Rūmuose dalyvavo 22 
senatoriai, 47 Parlamento nariai, 5 ambasadoriai ar jų 
atstovai ir keletas Parlamento spaudos žurnalistų. Taip 
pat trumpam atsilankė Kanados min. p -kas P. E. Trudeau. 
Vyriausybės sveikinimus ir pagrindinę kalbą pasakė minis 
teris W. H,Romp key ir pakartojo, kad Kanados vy
riausybė nepripažĮsta Lietuvos, Latvijos ir Estijos inkor
poravimo.

Vasario 16 d. senatorius P. Y u z y k pasakė ilgesnę 
kalbą apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą, jos nete
kamą, dabartinę okupaciją ir priespaudą. Parlamente Lie
tuvos nepriklausomybės sukaktis buvo paminėta visų trijų 
partijų atstovų (W. Baker, J, Flis ir L. Levickyj). Taip pat 
pirmą kartą vasarioiS d. buvo paminėta Lietuvos šventė 
Vasario 16-toji ir okupacija buvo paminėta Ontario pro - 
vincijos parlamente Toronte (atstovų Shymko, Ruprecht ir 
Rae).

Dviem atvejais Krašto Valdybos atstovai kartu su ki
tais baltiečiais lankėsi Užsienio Reikalų Ministerijoje ir 
diskutavo šeimų šujungimo, giminių lankymo, palikimų. Bab. 
tijos diplomatų reikalus ir persekiojimus Lietuvoje.
2. KITATAUČIŲ INFORMAVIMAS

Kartu su paaišK?namais raštais Įteikta eilė leidinių 
anglų kalba valdžios įstaigoms, parlamentarams, bibliote
koms ir spaudos atstovams. Štai dalis tų leidinių: "Viola
tions of Human Rights in Soviet Occupied Lithuania" (PLB 
ir KLB leidinys); "La Lithunaie et la second guerre mon- 
diale", JAV LB leidinys); "Catholic in Soviet Occupied 
Lithuan’a" ir LKB Kronikų sąsiuviniai anglų kalba(Liet. 
Informacijos Centro leidiniai).
3. SIBIRINIAI TRĖMIMAI

Paruošta informacija anglų kalba spaudai ir radijui , 
kurią keletas Apylinkių sugebėjo patalpinti vietinėje anglų 
spaudoje. Atspausdinta 4 p leidinys "The Baltic Holocaust'
4. IŠTAISYTA KALBŲ ŽEMĖLAPIS

Kanados specialus įgaliotinis kalboms buvo išleidęs 
mokykloms "'World Languages" žemėlapi su paaiškini - 
mais. Ten buvo pažymėta, kad Sovietų Sąjungoje visi kal
ba rusiškai. Kartu su latviais, estais, ukrainiečiais ir gu
dais, beveik po vienerių metų pastangų ir padedant mū 
sų reikalus žinantiems parlamentarams, pasiekta , kad 
visa laida (250. 000 egz.) buvo pakeista ištai-

Canados Employment centrą arba į Employ 
ment Development Branch j štai g ą priklau
sančią Employment and Immigration Canada 
ministerijai, jei norite gauti informacijų ir 
prašymų blanku.
Prašymų paskutinė data — 
1984 m. Vasario 24 d.

Canada Employment Centro tarnautojai 
taip pat gali jums duoti daugiau informacijų 
ir apie kitas Summer Canada programas ir 
patarnavimus. Pavyzdžiui :
• SUMMER CAREER ACCESS- 
studentų algų subsidijų programa
• CANADA EMPLOYMENT

CENTERS FOR STUDENTS 
paskirstymas į vasaros darbus

• RCMP ir VALSTYBĖS GYNYBOS

Canada 

valstybės ir kad jose kalbama lietuviškai,(atitinkmai ir 
kitomis kaĮbomis kitose valstybėse), ir kad lietuvių kalba 
yra oficiali kalba. Į kalbų kilmės aiškinimą yra Įtraukta 
ir l i e t u v i ų kalba.
5. ŽMOGAUS TEISĖMS GINTI KOMITETAS

Šiais metais Komitetas savo veiklą labai suaktyvino . 
Parūpino vertimus ! anglų kalbą,kaip "Merkinės Žudynės", 
siuntė sveikinimus ir laiškus politiniams kaliniams, taip 
pat siuntė ir materialinę paramą, platino Informacinę me
džiagą, rašė peticijas.
6. KANADOS LIETUVIU JAUNIMO SĄJUNGA

Jaunimo Kongreso svarbiausia dalis- Studijų Savai
tė- buvo Trento Universitete, Peterborough, Ont. , kurio vi
sus rengimo darbus atliko Sąjungos nariai, Taip pat jie bu- 
labai aktyvūs visuose Kongreso ruošos darbuose. Atstovė 
iš Kanados nuvyko Į Australiją informuoti ir organizuoti 
paruošiamuosius darbus Kongresui. Kitos Kongreso dalys 
Kanadoje buvo Toronte, Ottavvoje ir Montrealyje.
7. KANADOS SPORTO APYGARDA

Aktyviai dalyvauta Sporto Žaidynėse Pasaulio Lietu - 
vių Dienose Chicagoje: priimta Australijos sportininkai ir 
pravesta žaidynės su jais. Taip pat anksčiau dalyvauta le
do ritulio ir krepšinio turnyruose; sporto varžybos buvo 
dalis Lietuvių Dienų Londone.

8. KITI DARBAI
Sekta Europos Parlamento rezoliucijos dėl Baltijos 

valstybių dekolonizavimo priėmimas ir renkama medžia
ga tolimesnei eigai. Informacija platinama tarp parlamen
tarų, pasiekė ir Užsienio Reikalų ministerį. Vesti pasi
kalbėjimai ir su Užsienio Reikalų Ministerijos pareigu - 
nais. Prašyta Užsienio Reikalų ministerio, kad jis parem
tu JAV prezidento R. Reagan, o memorandumą,Įteikti Jung- 
tinė.ms Tautoms Baltijos valstybių " d e jure" pripaži
nimo sukakties proga. Gauta palankus atsakymas.

KLB Londono Apylinkė suruošė sėkmingas Lietuvių 
Dienas. KLB daug prisidėjo prie II Pasaulio Lietuvių Die 
nų, Seimo, Dainų Šventės ir paruošė KLB veiklos apžvalgi-* 
nę parodą.
9. PRAŠOME AUKOTI

1933 m. KLB aukų Vasario 16 proga surinko $11. 800. 
Tai didžiausias KLB pajamos ir be jų metinis biudžetas 
nebūtų subalansuošas. IŠ tos sumos apie $5. 000 išleista 
visuomeninei- tautinei veikiai ir $4. 000 paremti Jaunimo 
Kongresą.

Aukotoja valia, kam jis aukoja. Bet tik KANADOS 
LIETUVIŲ, BENDRUOMENEI skirta auka padės 
tęsti vykdyti jos svarbius darbus. KLB atlieka Kanadoje 
visuomeninius Lietuvos laisvinimo darbus.

Aukos $15 ar daugiau, skirtos KLB, atleidžia
mos nuo pajamų mokesčio,nes KLB yra pri
pažinta Kanados Įstaigose kaipo veikianti Kanadoje.

K KLB KRAŠTO VALDYBA

KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENES 
KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIMAS
V- J.V. Danys

KANADOS MOKYKLOMS buvo Išleistas kalbų že
mėlapis, kurtame buvo parodyta,kad Lietuvoje,Lat
vijoje, Estijoje, Ukrainoje ir Gudijoje kalbama tik rusiš
kai. Po keletos mėnesių sutartinių Europos Pavergtų 
Kraštų Tarybos Ottawoje pastangų pavyko išreikalauti, 
kad būtu išleista nauja laida,kurioje pažymėta Lietuva ir 
kitos valstybės,ir kad ten kalbama lietuviškai ir, atitin
kamai kituose kraštuose, kitomis kalbomis, Daug padė j o 
mums žinomi ir draugiški parlamentarai.

ARCHYVUOSE - ypač Federatiniuose Ottawoje, labai 
mažai medžiagos apie Kanados lietuvius.Nors sutartis pa
sirašyta 1980 m., lietuviai nesiunčia medžiagos. Jau tre
čią kartą tenka paminėti Krašto Tarybos suvažiavimams, 
kad archyvuose nėra "Tėviškės Žiburių" ir "Nepri - 
klausomos Lietuvos" rinkinių, ypač iš pirmųjų 2O-ties 
metų. Tuo tarpu, tvarkingai yra paruoštas rinkinys "Liau 
dies Balso" Ontario archyvuose. Jei padėties nepakeisi
me, po keliasdešimt metų istorija apie Kanados lietuvius 
bus paremta "Liaudies Balso " informacija.

PLATINTA INFORMACIJA anglų kalba, apie 300 egz 
VIOLATIONS IN OCCUPIED LITHUANIA,keliasdešimt 
egz.KRONIKŲ ir kitų leidinių mažesnis skaičius. 
KANADOS LIETUVIŲ ŽMOGAUS TEISĖMS GINTI 
KOMITETAS

Komiteto pirmininkė dr. M. U leckienė paminėjo, 
kad veikla pradėta 1979 m. , ir tada buvo labai veržli dir
bančioji grupė. Vėliau ji sumažėjo ir veikla sulėtėjo. Bet 
dabar, Įsijungus naujiems nariams iš jaunesniosios kar
tos, veikla vėl gerokai pagyvėjo. Paminėjo svarbesnius 
praeitų metų darbus:

Išversta Į anglų kalbą MERKINĖS ŽUDYNĖS, kurios 
bus panaudota VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS IN LITH
UANIA 1982-83 m.laidoje.

Kasmet organizuojama švenčių sveikinimai politi - 
niams kaliniams. Organizuojama materialinė parama jų 
šeimoms.

_ Platinama KRONIKA ir kiti leidiniai anglų kalba. Lei
diniai daugumoje gaunami iš Lietuvių Informacijos Cent
ro. Leidžiami politinių kalinių lipinėliai / ant laiškų ir 
pan./ jišleista dr.S tatkevičiaus, J.Sas n a u s- 
ko, G.Navickaitė s, V. Vaičių n o,kun.A.S v a 
r i n s k o.

Lapkričio mėn. prasiėjo atviručių vajus Andropovui, 
prašant paleisti kun. S. Tamkevičių ir 200 jų jau pasiųsta. 
Patiekta informacija "Toronto Sun" redakcijai,kurį ją pa
naudojo.

Pradedama rinkti medžiaga būsimai 1985 m.Ottavoje 
Konferencijai apie Žmogaus Teises.

Palaikoma santykiai su P.Amerika,ypač Venezuela. 
Pasiunčiama medžiaga,kurtą jie, išvertę Į ispanų kalbą, 
sugeba paskleisti didžiojoje spaudoje.

Komiteto finansinė padėtis gera. Pereitais metais y- 
ra gauta aukų apie $6.000, išleista apie $ 4,300.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Patarimai Skrendantiems
i Maskva* Parengė K. J. J.

Jau tiek išeivių- jaunų ir senų- yra lankęsi Lietuvoje 
ir tuo pačiu, sustoję ir grožėjęsi Maskva, kad šiame 
straipsnyje minimi dalykai bus jiems žinomi. Kitiems at
rodys netiksliais, arba net šmeižiančiais Tarybų kraštą . 
Jiems šis pasakojimas ir nėra skiriamas, nes jis parem - 
tas ne asmeniniu patyrimu, bet išgliaudytais iš užsienio i 
korespondentų, disidentų, memuaristų raštų, faktais. O 
kaip visiems žinoma, tie dalykai laikui bėgant, keičiasi. Į 
gerą arba blogą. . .

Tačiau tarybinė tikrovė taip skirtinga nuo Vakarų gy
venimo, kad nebuvusiam joje, vis šis tas gali pasirodyti 
nauja ir Įdomu. Antra vertus, tenka pripažinti, kad buvusių 
Lietuvoje išvykų aprašymuose(tokių daug ir nebuvo), tos 
buities, detalės retai kadaatskleidžiamos,nors tos informa
cijos, be abejo, išklojamos savųjų tarpe. Galbūt, kartais , 
kaip didelės paslaptys.

Rašinyje remiamasi labiausiai Alexandre Dimov, o 
knyga ” L’ANTIGUIDE de MOSCOU'' (Anti-vadovas po 
Maskvą).

Ką vežtis su savimi
Jei jūs jaučiatės esąs ir visiškai sveikas, pasiimkite 

su savimi vaistų nuo peršalimo, nuo vidurių negalavimo ir 
galvos skaudėjimo, nuo nemigos. Taip pat visokių nieke
lių, kuriuos paprastai naudojate nuo nusideginimo ar įgė - 
limų atveju.' Tarybinė farmakologija yra smalkiai atsili
kusi nuo vakarietiškosios, ir jums yra verčiau išvengti 
išlaidų perkant užsienietiškus, tarptautinius gaminius' do
leriais. Geriausi vaistai, priartėjantyssavo kokybe prie 
vakarietiškųjų, kuriuos galima rasti Sovietų Sąjungoje, yra 
sateiitinių kraštų vaistai.

Pažjstant tenykšti klimatą, jo ilgas žiemas ir staigius 
temperatūros pasikėlimus, neišvengiamas gripo epidemi
jas tarp lapkričio ir balandžio mėnesių, patartina pasiimti 
su savim vaistų nuo gripo, kosulio; taip pat lašų nosiai, a- 
kims ir kremo lūpoms. Tas pat patarimas galioja ir klee- 
nex,o,vatos bei dantų pastos atvejais. Jei keliaujama žie
mą, verta pasiimti neperšlampamus batus kailiniu pamuša
lu ir apsirūpinti jų tepalu ar purškalu(spray).

Jei imsite su savimi kokius elektroninius reikmenis, 
kąip pav. , laikrodi, skaitiklius, foto aparatą su pozometru, 
neužmirškite patikrinti, ar turite pakankamai baterijų. Ten 
jūs sau tinkamų nerasite. Jei vežatės kok| elektrini įtaisą, 
pasirūpinkite pasiimti su savim įtampos keitėją- elektros 
srovė tenai yra 127 ir 220 voltų. Jeigu esate pasižadėję 
pervežti Rusijon laišką, geriau |dėti j| vokan, ant kurio bū
tų jūsų pavardė. Jei asmuo, kuriam skirtas laiškas moka 
svetimas kalbas, geriau, kad jis nebūtų rašytas rusiškai.

Muitinės f o .r m a 1 u m. a i
*'• Jei bonza muitininkėlis, tikrinąs bagažą yra vienas,pa
siūlykite jam kokį niekel|:žiebtuvėl{-arba pakeli 'cigarečių. 
Jis neatsisakys, ir tikrinimas greičiau pasibaigs. "Čia žmo
nės vargsta, kad pasipelnytų iš Vakarų.

Jei jums atrodo, kad nesiskaitoma su Jūsų teisėmis , 
imkite protestuoti tuojau pat. Kaip bendra taisyklė,nelega
lūs ir apgaulingi elgesiai ima reikštis per oficialius parei
gūnas, jeigu keleiviai nesipriešina ir užsispyrusiai tyli. Jūs 
esate savo pasiuntinybės globoje ir "Inturistas"- jūsų ke
lionės organizuotojas, yra davęs konkrečių įsipareigojimų 
jus globoti.

(VI. Bukovski.s yra pastebėjęs tok| vakariečių "šiau-
dadūšiškumą". Užsienietis,kurį pagauna turint įvažiuojant 
ar išvažiuojant uždraustus tekstus, nepasitenkins pasako-

Vėl Europoje
( tęsinys )

bematant gražintų jums pasą. Jums nereikia teisintis, ko- žiau tiesiai salėn. Artėjant prie jos durų, uniformuotas 
dėl. Blogiausiu atveju, aiškinkitės, kad jums reikia eiti į vyras jau iš tolo rankomis rodė, kad nėra vietos ir pirštu 
pasiuntinybę. Visada laikykite pasą su savimi ( b. d. )badė aukštyn, į lubas, Užlipau į antrąjį aukštu susiradau

Z- Pulianauskas

Be mano paminėtų, yra ir kiek skirtingų taisyklių.
Šio sporto spektaklis užtrunka dvi valandas, sekmadieniais 
arba kitomis dienomis. Žiūrovų susirenka tarp 20 ir 25 
tūkstanciy, priklausomai nuo rungtynių vietos. Anksčiau 
šioms rungtynėms buvo naudojami 5 metų buliai. Tačiau 
jie labai pavojingi dėl ilgų ragų ir fizinio pajėgumo. Toks 
bulius, pagavęs momentą, gali iškelti aukštyn jojiką su 
visu jo arkliu. Dabar imami tik 3 metų buliukai. Ispa
nai besilankantiems turistams primena, kad bulių kauty
nės yra pirmas ircharakteringas Ispanijai meninis pasi
rodymas. Mūsų gaišūs protestų pasakymai "vargšai ark
liai" ar "vargšai buliai" yra mažareikšmiai ispanams «

Po pusryčių ir pokalbių atėjau dar pasėdėti keletą mi
nučių viešbučio vestibiulyje. Besidairydamas aplink,paste
bėjau telefono aparatą ir kiek toliau, kelias storokas te
lefono knygas.Nuėjęs prie jų pradėjau jas vartyti, galvo- 
1984.11.9

jimu , kas jam davė tą literatūrą, ar kam ji skiriama, bet 
prisipažins, kad atlikęs "nusikaltimą" prieš Sovietų Sąjun
gą, būtent, varęs "propagandą", turinčią tikslo nuversti ar
ba susilpninti tarybų valdžią. Tik labai retomis išimtimis 
kas nors prisimins, kad yra Žmogaus Teisių deklaracija 
arba Helsinkio Susitarimai.

Ne be to, kad Jungtinių Tautų Žmogaus Teisių Dekla
racijos, kurias pasirašė Sovietų Sąjunga tekstas eiliniam 
piliečiui neprieinamas. Neseniai priimto susitarimo Mad
rido Konferencijoje tekstas nebuvo p a s k e 1 b t a s 
■"Pravdoje", bet teisių žurnalėlyje, labai riboto tiražo.

Kai dėl knygų, kurių paklausa itin didelė juodojoj rin
koj, jomis laikomos šios: Šv. Raštas, Solženicyn, o "Gulago 
Salynas" ir Vokietijoje leidžiamas žurnalas "Kontinent" .

Viešbučiai
"Nenorėdamas anaiptol juodinti tikrovės " - rašo A . 

Dimov’, as - "turiu painformuoti,kad yra draudžiama gyven
ti viešbutyje mėnesi , du ar penkis. Viešbučiai nesutverti, 
kad žmonės juose gyventų ilgesni laiką. Taip pat neįmano
ma išsinuomoti kambario nakčiai, kai nėra kur prisiglausti 
su savo drauguže. Viešbučiai nesutverti fornikacijai. Be 
to, tai, ką jūs taikytumės daryti, būtų nemoralu.

Kiekviename viešbučio augšte yra "augšto dama", ku
rios paskirtis jus sekti ir jums padėti. Bendrai paėmus , 
tos moterėlės gyvena iš dovanėlių, kurias joms duoda už - 
šiemečiai ir tai, savaime aišku, pagerina jų patarnavimus, 
nors nuo to, toli gražu, nenukenčia jų budrumas.

Vadinasi, jei jums šaus J galvą atsivesti ką nors i sa
vo kambarį- giminaitę,draugę ar šiap pažįstamą - ypatin
gai tuo metu, kai draudžiama-po dešimtos valandos vakaro, 
jūs privalot užsitikrinti augšto budėtojos prielankumą. Pa
prastai jos dirba 24 valandas iš eilės, kitaip sakant, keičia
si kasdien. Tos tarnautojos galima paprašytu. kad ji. nors 
jums suprosytų ar išskalbtų kokius lengvus baltinėlius .

Visumoje, tos augšto damos nemoka kalbų, išskyrus 
žinoma, gimtąją kalbą ir susižinojimą gestais, bet jos yra 
gerokai išradingos. Jeigu kartais pasitaikytų, kad jos kal
ba svetima kalba, tai nebūtinai reiškia, kad jos baigusios ' 
gimnaziją. Veikiau tai būtų įrodymas, kad jumis veiksniai 
yra rimtai susidomėję.

Keli Pata rimėliai
Jei jūs kalbate rusiškai, nesKubėkite to parodyti Rusi

joje. Nuo to jūsų statusas, kaip užsieniečio, sumenkės. Jei 
jūs norite žūt būt kalbėti rusiškai, prašnekit visų pirma sa
vo gimtąja kalba, kad žmonės įprastų jus pasitikti kaip už
sienieti. Po to, valia jums mestis Į rusiško žodžio džiung
les. Šitaip bus geriau.

Nemėginkite nudyrinti barzdos Rusijoje ir nebandykite 
jos ten auginti. Tai mums nepatinka. Žmonės {tars, kad jūr: 
laikotės pakeisti savo išvaizdą.

Paso Reikalai
Sovietiniai pareigūnai taikysis paimti jūsų pasą, kad 

pagreitintų įregistravimo formalumus. Sovietiniai žmonės 
instinktyviai tam priešinasi*.kiek galėdami ilgiau, Be paso 
jūs esate beteisis; bbt jei esat sovietinis pilietis, net ir tu
rėdamas pasązjūs irgi esate beteisis. Pasų skyriaus vir- 
šin.nkas gali {rašyti jūsų pasan visokius slaptus rašmenis.

Tarybiniai gyventojai priversti gyventi ten, kur juos 
nuskirta. Pakeisti gyvenvietę nelengva. Užsiregistruoti 
Maskvoje yra augšto stiliaus "salto mortale". Žodžiu^pa- 
sas krašte yra kontrolės priemonė. Tai liečia ir jūsų as
menį.

Turėdamas užsienio pasą, jūs esate savo krašto globo
je; be paso, net ir būdamas užsieniečiu, - esate niekas .
Užtat yra itin patogu palaikyti jus be paso,norint jus iš - mažu slenku tolyn. Dar blokelį pažengęs, pastebėjau ki- 
provokuoti. Bet dažniausiai, paso konfiskavimas yra pro- no teatro iškabą, bet į tą namą-jokio judėjimo. Vistiek 
filaktinė priemonė, kurios griebiamasi instinktyviai. atsidariau duris ir įėjau į jo vidų. Kampe pastebėjau ka-

Bet kuriuo atveju, reikalaukite, kad jus užregistravę, sos būdelę ir nuėjau prie jos. Nusipirkęs bilietą, dro-

KAIRĖJE -

Vaizdas iš buliu kautynių.
Pikadoras smeigia 
pirmąją ieti.

DEŠINĖJE -

I sp an i į o s Aikštė 
Madride.

damas surasti lietuvišką pavardę, nes žinojau, kad Madri
de yra šiek tiek lietuvių. Tačiau trijose knygose perskai
tęs gerą skaičių pavardžių, neradau nė Vienos lietuviškos. 
Kiek nusivylęs , kad nepavyko užmegsti ryšio su nepažįs
tamu tautiečiu svetimoj padangėj, išėjau pasivaikščioti ir 
geriau pažinti Madrido miestą. Eidamas viena didesne* 
gatve, atkreipiau dėmesį į paveikslus-portretus kabančius 
po du, elektros ar telefono stulpų viršūnėse ištisoje gatvė
je ir ant kiekvieno stulpo, ir vis to paties asmens. Tai 
buvau pastebėjęs ir pirmąją dieną vežamas viešbutin, ta
čiau neturėjau drąsos klausinėti, vistiek galvojau, kad 
tai-kokių nors rinkimų proga. Grįžus viešbutin pietums, 
paklaustas angliškai kalbantis tarnautojas paaiškino, kad 
yra paskelbti rinkimai, Ispanijos ministerio pirmininko , 
Ant stulpų ir kitur matomos nuotraukos, skelbia socialu, 
demokratų partijos ka ndidatą. (Rinkimai įvyko jau grįžus 

Kanadon. Vienų žinių pranešimo metu, televizijoj atpa
žinau matytą portretuose asmenį. Tai buvo Filip Ganzalez, 
dabartinis Ispanijos premjeras).

Bevaikščiodamas gatvėmis, vienoje aikštelėje ant suo
liuko atsisėdau pailsėti. Tik suktelėjęs galvą I kitą šoną , 
pamačiau didoką plakatą, pritvirtintą ant tvoros su rusiš
ku piautuvuir kūju, po jais rusų kalba sakinys: Visų ša
lių proletarai, vienykitės. Supratau kad Čia irgi rinkimi
nės propagandos reikalas, tik neaišku, kodėl tik rusų kal
ba? . Taigi naujų vaizdų radau, bet kaip jie patiko, tai 
kitas klausimas...

Eidamas iš viešbučio pasivaikščioti, visada matyda
vau porą kareivių su šautuvais rankose, stovinčių prie di
delio namo už geležinės tvoros. Kartais pastebėdavau pro 
vartelius -J įeinanti civilį asmenį ir.tik kartą- karininką. 
Šiaip jokio judėjimo nepastebėjau. Šis vaizdelis- manyje 
sukėlė mažą susirūpinimą todėl, kad minėti kariai buvo 
tik prie sekančio namo nuo viešbučio. Juk nežinai kas 
ir kada gali atsitikti, o tu ir savo kailį gąli prarasti. . 
Pagyvenus viešbutyje visą dieną, susipažinau su viešbučio 
tarnautojais. Grįžęs iš Tolerado kelionės buvau viešbučio 
restorame ir bare. Ten sukinėjosi kaip ir jau pažįstamas 
barmėnas, kurį ėmiau ir paklausiau apie kasdieną mato- 
mu-s karius, čia pat prie viešbučio. Jis man pasakė, kad 
nieko nežinąs apie jų. veiklą. Toks atsakymas,' manęs 
nepatenkino. Kitos dienos rytą, išeidamas iš viešbučio, 
atidaviau kambario raktus viešbučio šefui ir po valandos 
grįžęs atgal, nuėjau vėl tiesiai prie jo, prašydamas iš
keisti mano amerikonišką čekį į jų. pezus. Jis mielai 
mano prašymas išpildė. Ta proga užklausiau apie tuos 
kareivius. Jis paaiškino, kad tai tik būsimų rinkimų pro
ga ir pridėjo, kad ispanai daugiau nenori turėti netikėtų 
vidinių nesusipratimų, kaip buvo 1936-1939 m. Tuo jis 
mane nuramino. Juk nežinau kada ir kas gali atsitikti?. 
Jei gali, buk pasiruošęs netikėtumams. Visada geriau 
pasiklausti, ko nežinai.

Pavalgęs pietus, vėl išėjau pasivaikščioti į naują gat
vę. Paėjęs kelis blokus, prie vieno namo pastebėjau iš
kabą, kalbančią apie parodą. Įėjęs į vidų prieškambaryje 
pastebėjau staliuką su bilietų pardavėja. Jauna mergaitė 
padavė man bilietą o aš jai pinigų. Prie durų, vedančių 
į parodos kambarį, vyriškis dalino po porą spasdintų la
pelių. įėjęs į vidų pradėjau juos skaityti, bet mažai ką 
supratau apie ką eina kalba. Tik iš poros žodžių supratau, 
kad tai Filipinų krikščionių paroda. Pradėjęs vaikščiot! 
aš žiūrinėjau ant sienos kabančius ir ant stalų išdėstytus 
eksponatus. Ant sienos kabojo . religinio pobū džio pie
šiniai ir vienas, kitas-portretas vyresnio dvasiškio iš In
donezijos. Gražiai atrodė iš medžio išpiaustyti įvairaus 
dydžio žmogaus figūrėlės, pypkės, cigar nikai, peiliai, puo
dai ir puodeliai. Labai meniškai išpinti iš medžio žievės 
moterims rankinukai. Kitame kambaryje buvotrejetas me
dinių laivelių pavieniams ir grupiniams plaukikams. Įvai
rūs darbo įrankiai. Maisto gamybai-medinės mašinėlės 
irkitokių virtuvinių įrankių. Tai tik dalis minėtų ekspo
natų. Kokia proga paroda vyko, nežiinau. Tik buvo aiš
ku, kad rodoma gana sena filipiniečių istorinė praeitis. 
Išėjęs į gatvę, ta pačia kryptimi ėjau tolyn. Po kelių mis 
nucių priėjau kitą gatvę. Prie jos stabtelėjęs galvoju, kur 
dabar eiti? Dar pirmyn "senąja" gatve, ar pasukti į nau
jąją? Rūpinausi, kad nepaklysciau. Gerai apžiūrėjęs pa
liekamą kampinį namą, pasukau "naujos" gatvės kryptimi. 
Gatvelė buvo neplati, su seno stiliaus pastatais. Abejo
se jos pusėse nemažai lapuočių medžių. Judėjimas maši
nomis ar pėsčiųjų t >buvo nežymus. Iš visko supratau, 
kad esu senamiesčio dalyje. Dairydamasis į šonus, pa- 

laisvą vietą ir atsisėdau. Aplink apsidairiau ir tuoj akis 
įbedžiau į ekraną. Prieš akis atsirado, kad ir svetimas, 
bet gražių spalvų pasaulis. Iš aprangos, veiksmų, laiko 
ir vietovių spręsti, kad filmas buvo gana gero turinio. 
Apie filmos vertingumą liudijo didelis skaičius žmonių 
abejose salėse ir jų rimta laikysena. Seanso metu taip 
buvo ramu ir tylu, kad galėtum girdėti ir uodą skraidanti 
virš tavo galvos. Kino seansas pasibaigė po pusantros va
landos, man atvykus. Jo pradžios negaliu pasakyti. Tik 
gaila, kad anksčiau nesužinojau apie šį teatrą ir jo rodo
mą filmąk

Iš teatro grįžau tiesiai į savo viešbutį, nepaklydęs.
Pradėjus temti,į viešbuti atvažiavo mūsųkeliautojų 

didžioji grupes dalis, pakartotinai pas is večlavtts i‘ dar porą 
dienų Portugalijos dalyje. IŠ trumpą pasisakymų suprato -> 
me, kad nieko daug gero jie ten nematė. ( bus daugiau )
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KULTŪRINIS
UGNIS, VANDUO IR GARBĖ

Tuo , kas čia pasakojama, galite tikėti, galite ir neri - 
kėti. Bet, išklausę ligi galo, sutiksite, kad tai labiausiai pa
mokanti istorija, kokią jums kada nors yra teKę išgirsti.

Kartą, bekeliaudama Ugnis susitiko Vandenj. Ugnis ne 
mėgsta sėdėti vienoje vietoje. Net kai žmonės ją uždaro 
krosnyje arba židinyje, ji ir tegalvoja, kaip čia ištrūkus . 
Vanduo irgi nenuorama, amžinai kažkur veržiasi. Šit, iš - 
taikę valandėlę laiko, jie ir nutarė pasivaikščioti. Vos spė 
jo juodu pasisveikinti, žiūri- eina Garbė. Nustebo Ugnis 
r Vanduo-jiedu nė karto Garbės nebuvo sutikę. Ne tokia 

l engvabūdė toji sinjora: nebėgioja iš vienos vietos Į kitą ir 
nesibasto keliais. Juk jiedu nežinojo, kad šiandien ji turėjo 
pa1 ikti vieną negarbingai pasielgusį aukštos Kilmės rite-
rt-

-Sinjora Garbe, - pasakė Ugnis ir Vanduo, - ar nema- 
'onėtumėte pasivaikščioti su mumis?

- Ačiū už kvietimą, - atsiliepė Garbė.- - Tikiuosi, kad 
tok a kelionė bus smagi. Bet atleiskite, esu ipratusi visa
da žinoti, ką veikia mano palydovai.

- O, nesirūpinkite, sinjora Garbė, - čiurleno Vanduo, 
- einant šalia manęs, jums neteks rausti. Aš malšinu pa
keleivių troškuli, plaunu, skalbiu, drėkinu laukus ir suku 
malūnus.

Vanduo čiurleno tikrą tiesą. Jis tik nutylėjo tiek, kad 
kartais nebečiurlendamas, o griausmingai kriokdamas , 
griauna užtvankas, užlieja kaimus ir sudaužo laivus į smul
kias skeveldras. Bet kam gi malonu apie save šitaip kai - 
bėti, ir dar ką tik susipažinus ?

- O aš, - tarė Ugnis, - šviečiu kiekvienuose namuose 
ir juos šildau, verdu pietus ir kalviams padedu kalti gele
ži.

Ugnis nenorėjo prieš Garbę pasirodyti blogesne už Vai 
denj. Todėl ir ji kai ką nutylėjo. Pavyzdžiui, nepasakė, 
kad įsismaginusi gali sudeginti visą kaimą arba, nukritusi 
iš dangaus, juokais susKaldyti garbingą seną ąžuolą, kuris 
dar tris šimtus metų prastovėtų.

Garbė, kuri buvo gana skrupulinga, bet patikli, susi
žavėjo tokiais palydovais.

- Tai eime, draugai, ir vaikščiokime visi trys) -šūk
telėjo ji.

- Lukterkit, - pasakė Ugnis, - bekeliaujant kuris nors 
iš mūsų gali pasukti I Šoną arba atsilikti. Sutarkime pa - 
gal kokias žymes vienas kitą surasim. Va, mane iš tolo 
galima pažinti pagal dūmus: juk žinia, nėra dūmų be ugnies

Vanduo pasakė: "Neieškokite manęs ten, kur medžiai i 
ir žolės pageltę ir nuleipę, kur žemė suskeldėjusi nuo kait
ros. A* ten, kur šlama gluosniai svyruokliai, alksniai, nen-
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drės ir aukšta žolė.

- O aš, - pratarė Garbė, - neturiu ypatingų žymių. Jei
gu norite su maitini draugauti, nuolat rūpinkitės, kad ma - 
nęs neprarastumėte. Saugokite mane, kaip vienaakis saugo 
savo vienintėlę ak}. Matote, aš turiu tokią stebėtiną sa
vybę, sinjorai: kas mane praranda,niekad nebeatgaus.

Ir Garbė vienmtėlė iš visų trijų pasakė tikrą tiesą , 
nieko nenutyiėdama.

'Vertė D. Barkauskaitė)

Marius K a t i l.i š k i s
DANTISTAS
.................. Pasibaigė mokslo metai, visi patenkinti uruliais
namo. O manęs jau laukia tėvas, atsipūsk, sako, pora die
nų po visokių mokslų ir tuojau kibsime I darbą. Mėšlave
ži s, matai, užeina. Aš vaipausi, kauliju dviračio. Vis keti
na ir ketina, tai, girdi, paspėsi, kitais metais nupirksiu 
O dabar tie metai jau bus atėję. Kur tau senis, kad netu
rėtų iš ko, bet jam tik ūkio darbai, niekas kitas.

Taigi, mėšlavežis. Du vyrai mėžia tvartuose, kad net 
šakikočiai braška. Antrininko alaus ąsotis ant palangės. 
Nugeria mėžėjai ir tuojau širdį atgauna. Senis galėtų duoti 
ir pirmtakų, turi jo atsakančiai. Bet vyrai pasigers, ir po 
darbininkų. Pirmtakų alus baigtuvėms, tada galės traukti 
lig soties. Piemenukas varinėja arklius. Tyys valkčiai vie
nas po kito traukia į pūdymą, kur tėvas mažomis krūvelė - 
mis verčia. Mane pristatė kapstyti drauge su samdine mei 
gina. Galėtų eiti pusmergė,bet senasis sumetė, kad nerei- 
kialaikyti gimnazisto dyko. Pusmergė pravers namie prie 
ruošos.

Pūdymas skęsta geltoname svėrių žydėjime. Jų stip
rus ir aitrus kvapas permuša mėšlo kvapą, nors jis pūdy
mo platybėse nėra nei bjaurus, nei pykinantis. Darbas ne
būtų sunkus, tik aš nesitveriu apmaude, kad esu kaip laži
ninkas, prirakintas prie šakės, ar kokio kito įrankio. Ži
nau, po mėšlavežio prasidės Šienapjūtė,o netrukus ir ru - 
rugiai nugels.Tad štai tau ir po vasaros. Gi mano draugai 
prisip'anavę visokiausių dalykų. Vieni dviračiais važinės 
po kraštą, lankydami istorines vietas, kiti baidarėmis mai
šys Molėtų ežerų labirintą. Arba pasileis šventąją žem.yn 
į Nerį ir dar toliau I vakarus. Keli pasiruošę stoti šven - 
tosios uosto statymo talkininkais.

Negana to, pradėjo mausti dantį. Sudygčioja kaip ada - 
tom, truputi atleidžia, ir vėl iŠ naujo. Naktį prasivarčiau 
ant šieno negalėdamas užmigti. Kiek tos vidurvasario nak
ties. Nespėjo sutemti, žiūrėk jau žara rytuose kopia iŠ už 
miško: Patsai Imigis.bet kas tau leis miegoti. Gaspado -

rius vaikšto po kiemą papsėdamas pypkę, svarstydamas ar 
kelti šeimyną, ar dar pamigdyti. Ne toks jis, kad leistų . 
Saulei tekant jau visi turi būti ant kojų.. Šiandien žūt- būt 
reikia baigti mėšlaveži.

O dantf jau gelia iŠ pasiutimo. Pradėjo tinti žandas , 
tad toks ten ir darbininkas iŠ manęs. Senasis mato ir aiš
kiai niršta vis paskersuodamas.

- Paprašyk mamos. Duos kokių gyduolių.
- Davė. Tepė kažinkokia mostimi, tik kad nepadeda.
Iki pietų vargais ištraukiau, bet valgyti negaliu. Vyrai 

sukrito pokaičio, kol arkliai pasiganys. Vyrai smagūs, ži
no, kad su saule baigsis O pabaigtuvės bus kaip reikiant, 
nes Kazėnas niekad ne apsikiaulina. Tik man suvis ne kas. 
Sėdžiu ant griovio krašto žandą rankomis suspaudęs ir lin-
guoju j šonus. Tėvui tai buvo perdaug.

- Eik, sako, persirenk švariais drabužiais, tik gerai 
nusiplauk rankas. Mama duos penkinę ir drožk pas dan - 
tistą, kad ištrauktų. Matau, kad su tavim Jau nieko gero ne
bus.

Bus ar nebus iš manęs kas nors, tai tik man žinoti. 
Jeigu pasakė visagalis tėvas eiti, tai ir einu. Traukiu po 
tiesumais taku per Jatulio kiemą Jie dar mėšlų neveža , 
bet matyt tam ruošiasi, nes šeimininkas darbuojasi apie 
tvartus.

- Kur tu, Mykoliuk. pluoši , net sušilęs ?
- Ogi pas dantistą, dėde. Dantį taip gelia, kad nebega

liu Tėvas ir išvarė, kad ištrauktų.
- Hm, - lyg susimąstė Jatulis. - Eisi pas dantistą, tai 

tik pinigą išmesi. Be penkių litų jis nepradės.
- Aš turiu, - atgmaužęs delną parodžiau pinigą.
- Turi, tai ir turėk Čia galim susitvarkyti ir be pini

go. Parodyk, kuris dantis netvarkoj.
Išsižiojau ir parodžiau.
- Aha, tai čia nedidelė bėda, lengvai prieinamas. Sės

kis ant sienojų, aš tuojau.
Manė ėmė siaubas, matant dideles, pūslėtais delnais 

darbininko rankas su įdiržusiais,pakumpusiais pirštais , 
kai jis grabmėjosi apie burną. Pakilti ir bėgti - šovė min
tis. Bet aš nebėgau, pasijutau lyg prikaltas prie sienojų . 
Jisai tuo meru nusiplovė rankas arkliams girdyti lovyje ir 
atsinešė žnyples, tokias ilgas ir siaurutes ir matyt daię 
naujas, nes nespėjusios surūdyti.

- Būk be baimės. Toj srity aš ne naujokas. Baigiau 
sanitarijos puskarininkių mokyklą. Karį laiką dirbau Ka
ro ligoninėje, tai visko prisižiūrėjau. Nespėsi suskaičiuo 
ti iki penkių Na. Išsižiok.

Išsižiojau ir užsimerkiau. Staigus truktelėjimas ir 
baisus, nusmelkiantis dygsnis, lyg perdalijantis visą per - 
pus. Pasijutau begulįs aikštielninkas ant sienojų krūvos.

- Nu, kelkis. Viskas tvarkoj, - paduodamas man ran
ką ir kitoje laikydamas žnyples su kruvinu dantimv O da
bar eik ir gerai paskalauk Ten prie šulinio kibiras šalto 
vandens.

• Dantį nebegėtė. Tr kaip jis begels, jei jo nebebuvo. Tik 
toje vietoje prikli tuštuma ir savotiškas maudimas.

- Žinai ką ? Dabar būtų labai pravartu degtienės paim
ti gerą gurkšni. Tai dezinfekuotų ir greičiau užgytų. Gal - 
la tik, kad namuose nei lašo. Ogi, va, ką. Būk geras, My - 
keliuk, ir pabėgėk iki miestelio. Neik j karčiamą.o I mo
nopoli. Turgavietė ir Vilniaus gatvės kampas.

- Žinau. Tik ar man duos ?
- Nu, pasakė. Neduos tokiam vyrui.
Negaišdamas ir pasileidau. Neišėjus iš kiemo, Jatulis 

šaukia:
- Paimk skaidriosios ir du pusbonkiu. Su vienu ką čia 

terlensies.
Miestelis palyginti netoli, ir nepraėjus valandai buvau 

jau sukoręs J abu galu. Pasodino prieklėtyje ant suolo, delno 
trinktelėjimu išmušė kamšti ir atkišo man.

- Paimk gerą gurkšni ir palaikyk burnoj.
Patsai atsinešė stiklinaitę ir gerą galą rūkytos dešros, 

matyt atsilaužęs iš rinkės.Prisikiiukino lygmalai ir atkišo 
priešais.

- Į tavo sveikatą, Mykolai. O dabar gali nuryti. Spjau
ti ant žemės nevalia Dievo dovanos.

Nurijau- Ir Šiluma kažkur nutekėjo.
- Dabar išgerk stikliuką. Matysi,kaip skausmai pra

eis.
Išgėriau Ir teisybę jis sakė. Jokio sKausmo.tik šil

ta ir beveik malonu Dabar nepasakyčiau, kiek jų ten pa
lenkiau.

- Tik neprasitark, kad aš tau dantj traukiau.
- Ne, ne, neprasitarsiu.
Saulė jau buvo netoli laidos. Kojos pynėsi, lyg bren - 

dant per tankią ir aukštą žolę. Susiradau sode nuošalią 
vietą ir išsitiesiau. Matyt buvau užsnūdęs, nes kai paki - 
lau, prietema sunkėsi pro medžių šakas. Iš vidaus sklido 
traškūs pabaigtuvių balsai. Nu, juk tėvas neskundė pirmta
kų alaus, o mama buvo privirusi puikiausių varškėčių su 
pal at runai s.

APIE MYKOLĄ^ SLEŽEVIČIŲ.
Paskutinius savo gyvenimo laikus M. S 1 e ž e v i - 

č i u s, kaip žinoma, advokatavo. Jis buvo laikomas vienu 
pačiu žymiausiu advokatu. Tuo pačiu jis buvo vienas di
džiausių visuomenininkų ir Lietuvos valstiečių liaudininkų 
sąjungos vadovu. Jo visuomeninė veikla buvo labai plataus 
masto, apėmė ir sroves, ir valstybinius reikalus, ir diplo
matinę sritį. Nors jis ouvo vienas nemėgiąmiausių opozi
cionierių ir perversmo nuvertintas,bet su jo nuomone bu
vo ne tiktai skaitomasi, jos buvo pasiklausiama net per 
tarpininkus. Buvo atsitikimų, kad pas M. Sleževičių buvo 
atsiunčiami asmens patirti jo nuomone tuo ar kitu svar
biu klausimu Tai darė tautininkų valdžia.

(J. Kardelis (IŠ"Mykolas Sleževičius")

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IS padanges mielos
f IŠ SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE )

Dalia MAŽEIKYTĖ. Spalvotas lino raižinys.

Iliustracija Just. Marcinkevičiaus dramai "Mažvydas”

ANSAMBLIS ’’LIETUVA"
Po Vidurio Rusiją išsiųs - 

tas gastroliuoti "Lietuvos " 
Ansamblis savo paskutinįjį 
gastrolių koncertą atliko 
Smolenske, didžiausioje kon
certų salėje. Didelę publikos 
dalį sudarė šiame krašte 
dirbantieji lietuviai meliora
toriai. Jų Sartų Kilnojamoji 
Mechanizuota Kolona Smo - 
lenkso apylinkėje dirba 12 
metų. Melioratoriai buvo 
susitikę su ansambliečiais 
prie kavos puodelio pasišne
kučiuoti.

Malonu, kad lietuviai yra 
geri ir sąžiningi specialistai. 
Ar jie gauna tokias pat pri - 
vii egi j as pagal darbo sutar - 
tis, kaip atėjūnai išnaudoto
jai Lietuvoje-būių įdomu su
žinoti. ..

SCENOS VETERANŲ, XXIII 
SĄSKRYDIS

■ Lietuvos1-'*TeatrO' 'Draugija 
suruošė XXIII-čią scenos 
veteranų sąskrydį. Teatro 
veiklą apibūdino Draugijos 
pirmininkė aktorė N. Vosy
liūtė- Daugu vi etienė. Įdomiu 
epizodų iš lietuvių profesio
nalinio teatro papasakojo ak
torius veteranas, neseniai 
atšventęs 90 m. amžiaus su
kaktį, J. Laucius.

Kad ir sirgdamas, Andro
povas Kelia baimę savo pa
valdiniams, turbūt, no rėdą - 
mas pralenkti 'draugą“Stali
ną. Tautų draugystė pasi - 
-niekia atleidimu iš pareigų 
aukštų pareigūnų iš įvairių 
komunistų partijos Centro 
Komitetų tiek Rusijoje,tiek 
okupuotuose kraštuose. Pa
siekė žinios, kad okup. Lie
tuvoje atleido LKP Centro 
Komiteto biuro narį K. Kai
rį, LKP Centro K-to admi
nistracinių organų skyriaus 
vedėją S. J. Šimkų,LKP Cen
tro K-to užsienio ryšių ve- 
vedėją F. Strumilą.

Ką pasKyrė atleistųjų vie
ton? Daugumą rusų, kaip M. 
Sadovskį, A. Kiriuščenką ir 
kt. Ir tai lygybės ir broly
bės, ir pažangos vardan..........

Neateina į galvą, kad ge
riau sutvarkyti savo kiemą, 
jeigu tokioje nežmoniškoje 
mel agįngoje sistemoje iš vi - 
so tai įmanoma padaryti . 
Lietuviai susitvarkydavo se
niau, susitvarkytų savo kraš
tą ir dabar daug geriau, jeigu 
jiems tik būtų leista ir jie 
nebūtų nuolatos didžiojo 
"brolio" apiplėšiami ir de
moralizuojami.

SANTUOKŲ RŪMAMS 10 METU
Restauruotoje Kauno Ro - 

tušėje prieš 1O metų buvo į- 
steigti Santuokų Rūmai. Per 
tą laiką užregistruotos 46 . 
000 vestuvės ir 61. 000 nau - 
j agi mi ai.

Daugelis žmonių, rizikuo 
dami susilaukti didelių'nema- 
lonumų. tuokiasi ir krikštija 
vaikus bažnyčiose. Dažnai , 
ne savo apylinkėje, kad iš - 
vengtų "uolių" liežuvininkų , 
kurie, reikia pasakyti, ne vi
sada tik okupantų gerklėse .

Sovietų Konstitucijoje, ta
čiau, neįrašyta, kad reikia 
persekioti žmones dėl tikė
jimo. Jauna, atsistačiusi 
nepriklausoma Lietuva bu
vo suradusi kelią į priklau
sančių ir nepriklausančių 
bažnyčiai abipusį toleravimą

AA CENTRINĖS :
Montreal 273-7544
Ottawa 523-9977
Toronto 489 -3693 
Hamilton 522—8392
JEIGU GERI IR GALI

JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU

• TAURAGĖS apylinkė rin
kimuose buvo priversta iš
rinkti kandidatu į SSSR 
Aukščiausią Tarybą Lietuvos 
valstybės saugumo komiteto 
(KGB)pirmininką Juozą Pet
kevičių.

POPULIARI PJESĖ
Sėkmingai vaidinama Sau

liaus Šaltenio pjesė "Škac, 
mirtie, visados škac'. " ne 
tik Lietuvoje, bet jau pasiekė 
Latvijos,Maskvos, Vengri
jos, Bulgarijos, Rumunijos , 
Slovakijos teatrus.

• Neatsargūs važiuotojai ir 
neprižiūrimos mašinos pri
vedė prie didelio skaičiaus 
eismo nelaimių Lietuvoje. 
Vien praeitų metų gruodžio 
mėnesį buvo užmušti 62 
žmonės ir sužeista 3 45. Iš 
viso užregistruota 552 susi
siekimo nelaimės.

London 438—1122 
Windsor 252—3842 
Calgary 287 — 2712
Winnipeg 233 — 3508 
Sudbury 674-6217

GERTI - TAVO REIKALAS

S

ATEIK I LIETUVIU A.A. (ALKOHOLIO ANONYMOUS) 
GRUPĖS' SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENI. 7722 GEORGE ST. LA SALLE.

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

JONUI R.: 337-8637

1984.11.9

L. D-LAS
LAŠININIS I GIRIA IŠVAŽIAVO

Nežianu kodėl, su senatve susidraugavus, vaikystės 
iaikų prisiminimai labai ryškėja, atrodo, kad visa tai buvo 
tik vakar dieną. Anksčiau, kada jaunystė ir su ja Kartu 
sveikata buvo pasiruošusi kalnus nuversti, visai negalvojai., 
ką reikia valgyti ir kaip valgyti. Tuo laiku buvo gerai, kas 
papuolė ir kaip papuolė. Visi mūsų seni žmonės ir tėvai 
laikėsi principo: sunkiai dirbi- daug valgyk ir imk tai, kas 
stipru, kaip kad kumpį, lašinius ir panašiai. Apie kiauši - 
nius mažai buvo užsiminama, - jie tik ligoniams ir turgus 
žydeliams parduoti. Keičiasi laikai, keičiasi žmonės ir su 
jais visa aplinka. Kas vakar buvo gerai, šiandienį jau ne - 
gerai, dar ir blogai. Bet apie tai kiek vėliau Manau, kad t 
kiekvienas sutiks, jog pirmąją ir pagrindinę mokyklą vai - 
kas gauna iš savo mamytės, tėvelio, broliuko ir kaimynų . 
Tą mokyklą praėjęs, eina toliau mokytis rašto, jei mama 
neturėjo laiko to padaryti, o jau vėliau, jei panorėta tave 
baltarankiu padaryti- išsiunčia iš namų, kad daugiau iš
moktų, negu, gal būt, tėvai.

Atrodo, kad ne taip svarbūs, gal ir pajuokai skirti 
veiksmai patirti dar vaiku būnant, pasilieka atmintyje 
per visą gyven. mą.

Prisimenu, jei kurią dieną tėtis būdavo suirzęs, ne - 
kalbus ir viskas jam p o kojomis pindavosi, visada mamy
tė jam primindavo.’ '"JjŲųji ailU .tėtuši, .šiandien..būsi ne 
ant tos kojos iš lovos išlipęs". Dažniausiai,be jokių ko - 
mentarų taip ir pasibaigdavojir tėvelis daugiau aštresnis 
nebūdavo Bet kartais, kiek palaukęs, atsakydavo, kad gal 
ne tai, tas parudęs kumpis ar avieų kisielius kaltas. Dėl 
tų kisielių man galvos nesKaudėjo, nes mama ko geresnio 
visada pabrukdavo, bet jau kuria koja iš lovos lipti, taip ir 
nepasakydavo. Dažnai klausti ir į vyresnių kalbą maišytis 
negražu, nes atsakymas gali būti labai nemalonus, kaip; 
"Daug žinot norėsi, greit senas paliksi". Žinoma, labai bū
tų įdomu pasidaryti senu- jei tik laikinai,kas nenorėtų - 
bet jau visam laikui, savaime aišku, nenorėtum. Dažniau
siai senieji būna be reikalo priekabūs, visada visus moko 
Ir retai kada pagiria. Be to, visą laiką dejuoja apie kokius 
tai nereikalingus skausmus, jokių judresnių žaidimų ne - 
mėgsta ir atrodo, kad jie vaikais niekada nėra buvę. Taip 
Ir tylėjau nepaklausus, kol vieną kartą mama pati mums 
tik dviems esant, išsitarė. "Nesijaučiu gerai, rodos lyg vi
sa sudaužyta, kad tik nesusirgčiau ant pačio darbymečio". 
Kiek palaukusi, numojo ranka ir linksmiau pasakė:" Pra - 
eis, greičiausiai ne ant tos kojos būsiu iš lovos išlipusi". 
Kaip tik buvo geriausia proga apie tos kojos išlipimą ga
lutinai išsiaiškinti, tai taip,nieku nelaukęs, ir paklausiau:

- Tai kuria koja reikia iš lovos išlipti?
Mama, pagalvojusi, nuoširdžiai išaiškino:
- Sunku tikrai, vaikeli, ir pasakyti, bet pati istorija 

prasidėjo seniai. Toli, už Plunksnlčių- maskolių sentikių 
kaimo, giliai girioje gyvenusi labai sena moteriškė, buvu
si kaip ir pusiau ragana. Ji turėjusi didelį katilą ir ten 
varles ir žoles Kartu virusi ligoms gydyti, o svarbiausiai, 
visai nebijojusi su pijokais masKoliais, razbaininkais gy
venti. Taigi, vieną dieną viena mūsų garbinga senelė iš - 
ėjusi grybauti ir pasiklydusi. Visą dieną išvaikščiojusi , 
ir tik vakare parėjusi tos pusiau raganos mažą, su mėly
nais ’ange'iais namelį. NaKtis jau ant nosies buvusi, ir 
negalvok kur tčliau eiti. Pasilikusi su ta senute,kuri betgi 
labai ma oniai ją priėmusi ir tik tada pasakiusi tą paslap
tį apie iš lovos išlipimą ir kojos pastatymą: "Vaikeli", -ji 
pasakiusi, " 'niekas nežino, tik Dievas, ant kurios kojos 
reikia iš lovos lipti. Žinau tik vieną, kad atitrauktume! ne
laimę, reikia lipant iš lovos, prieš poterių kalbėjimą už - 
dainuoti šią dainei ę 'Gegutėle tu kū-kū, kuria koja išlipt tu
riu". Tada suskaityti iki septynių ir vėl padainuoti " Jei 
su kaire, tik vargai, o su dešine, darbai". Kas svarbiausia, 
tik per pietus valgyk lašinių, bet niekuomet vakarienei. "

Ilgai po to galvojau, kad iš tikrųjų, pasirinkimo kaip 
ir nebuvo; ir viena blogai, ir kita negerai. Vaikas buvau ,

RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENA ANTRADIENĮ NUO 11:30 iki 12 vai. NAKTIES 
Programos vedėjas : L. STANKEVIČIUS 
1053 Albanel Cr. Duvernay, P.Q. Tel.: 669-8834

LIETUVIŠKA RAMO 
PROGRAMA

krem 
VE/DRoDZIai

As taip galvoju — kiek vienų vai andų, kurių ji praleidžia prie 
telefono, , ji nevaikičioja po krautuves"

bet ypatingai anksti keltis ir ganyti aveles,kai aplink va - 
'saro jus, irgi nėra juokai. Ilgai sprendžiau tą problemą 
visai vienas ir su nieku nepasitaręs, ir nutariau jokių dai
nuškų iš ryto nedainuoti,nes maniau,kad tai nevyriška, ir 
iš lovos lipti tik abejomis kojomis iš karto. Reiškia, nei 
vargų, nei darbų nebus išpranašauta, o jau su lašiniais irgi 
susitvarkiau juos pakeitęs į kitą mėsą. Kodėl tuos lašinius 
mėsa pakeičiau, tikrai ir nepasakyčiau, gal mėsa buvo skar 
nesnė. Dainelės irgi neužmiršau, ir jei toliau gyvenime 
iš ryto blogiau jaučiausi, ją tylutėliai uždainuodavau, o 
jau iš lovos ir dabar abiejomis kojomis išlipu. Gal dėl to 
viskas gerai klojasi.

Jau toje pirmoje mamytės gyvenimo mokykloje pilkiai 
žinojau Dievulio Ir bažnyčios maisto paskirstymo lenteles. 
Žinojau pienišką trečiadienį, visai sausą penktadienį, metų 
ketvirčius su adventu ir gavėnia ir kitus su tais pasninkais 
susiėjusius maisto sulaikymus. Didelių pataisų juose ne
galėjo būti,bet man dar mažam, be pirmos komunijos, ma
ma savo nuožiūra Kokį pagerinimą ir riebesnio maisto ne
pagailėdavo. Reiškia, visi tuos parėdymus be. jokių ko - 
mentarų turėjo priimti. Svarbiausia, nepersivalgyti ir duo 
nytei.kad ir per nelaimę ant žemės nukritus, ją tuojau pa
kelti, šiltu kvapu nupūsti ir pabučiavus, suvalgyti. Turėjai 
laikytis posakio" Duonelė verkia svaidoma ir tinginio val
goma". (bus daugiau )

I l.lll I | 1 y, -
KAIP GERIAUSIA PRIŽIŪRĖTI BOTUS

Odiniai botai gali išvengti žalos žiemos mėnesiais, jeigu 
rūpestingai juos prižiūrėsim ir saugosi m nuo tirpstančio, 
su druska maišyto sniego, per Kurį tenka braidžioti mūsų 
miestuose.

Pirmiausia - neleiskite druskos dėmėms išdžiūti 
ant odos. Jas reikia nuimti su švelniu mu-Tu, įmaišius vie
ną šaukštą balto acto, kempinės pagalba (bet taip, kad mi - 
šinys nepersunktų odos). Tokiu pat būdu su kempine nu - 
braukti kulną, padus. Po to su drėgna, Švariame vandeny
je išplauta kempine nušluostyti ir nusausinti Švariu sku - 
durėliu

Odinius botus reikia ištepti permatomu batų tepalu ar 
vašku ir išpurkšti silikono produktu. Apdžiūvus paviršiui- 
dar kartą išpurkšti.

Jeigu batai ar botai yra kiaurai peršlapę, nuvalyti drus
ką, prikimtl į jų vidų skudurų arba suglamžyto laikrašti - 
nio popieriaus ir leisti išdžiūti apie 12 valandų (nedžiovin
ti prie karštų radijatorių, elektrinių krosnių ir pan.). Iš
džiovinus, ištepti permatomu batų tepalu ir išpurKšti sili
konu

Patartina susižinoti, ar verstos odos botai , nepakeičiant 
jų spalvos, ga'i būti išpurškiami silikonu.Kartais jie pa
keičia spalvą, vartojant netinkamą preparatų rūšį. g,

r r ———————————

1984 metų 
EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

GEGUŽĖS 10 d. ir BIRŽELIO 28 d.

14 DIENŲ SU VISU IŠLAIKYMU

- VILNIUS -
- MASKVA -
- LENINGRADAS -

TAIPGI MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS 
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSŲ GIMINES iŠ LIETUVOS I

KELIONĖS LĖKTUVU Į MIAMI $ 275 .-
[ PARYŽIŲ $ 588. -

Kelionių reikalais kreiptis:

ADRIA Voyage Inc.
4159 St. Lawrence Blvd.
Montreal, P.O. H2W 1Y7

31 METŲ PATARIMAS KELIONIŲ PATARNAVIME I
i ‘ TEL.: (414) 844-5644
L—ssssssssssa

5 psi.

5

5



Nuotraukos montažas - Stepo V arankostoronto KLAIPĖDOS'KRAMTO MINĖJIME

AR BUVO VERTA STATYTI $6 MILIJONŲ PASTATĄ? tėvynės,kai kurie net po ke- gėje, jų tikrai daugiau, negu šiasi įvairios organizacijos
lėtą kartų. buvo tikėtasi. Neskaitant jau Sausio 29 d. Lietuvių Namuo-

IŠ KAIRĖS -

Stasys Bailei i s-kūrėjas sa
vanoris, nenuilstantis vei - 
kėjas, Zita Gurklytė-jauna 
veikė ja,kun. L. Januška, OFM, 
atnašavęs mišias ir skaitęs 
invokaciją, Stočkus, VI. Pūt- 
vio Šaulių Kp. V-bos narys , 
St. Paciūnas — Klaipėdos 
Krašto sukilimo dalyvis, VI. 
Kazlauskas-savanoris - kū
rė j as, G. Šalt mi raitė ir R.Za- 
vytė - skautės.

ganizavo St. Petersburgo Ra-
dijo Rėmėjų Sambūris ir Va

Mūsų Tėvynės mokyklose 
būdavo dažnai linksniuoja - 
mas sakinys ’’Nameliai ma
no brangūs, niekur nėr taip 
malonu,kaip po jūsų stogu”.

Išklydę priverstinos emi
gracijos keliais, nevisi tu
rėjome galimybės Įsigyti 
nuosavybę arba,dėl įvairių 
priežasčių, nebuvome labai 
sėslūs gyventojai. Jaunieji- 
gal nė nepasigenda šio palai
minto jausmo,kuri mes,vy
resnio ji karta>turėjome ga -

limybės išgyventi gimtajame 
krašte, kur šeimoje ir apy
linkėje girdėjome vien savą 
kalbą, žinojome kiekvieną 
kaimyną . Tą jausmą poe
tas taip išreiškia:’’.. .ten 
kiekviena žvaigždė,kaip se
suo tau žiba, pas kiekvieną 
krūmą, pas kiekvieną žiedą, 
tu pažįsti paukšt}, kurs lai
mingai gieda”/B. Brazdžio - 
nis/.

Ne be reikalo daugybė e- 
migrantų vyksta aplankyti

Bet ne visiems lemta ap - 
silankyti ir išgyventi tą Tvė
rėjo mums įdiegtą jausmą , 
pajutus protėvių žemę po 
kojomis,pakvėpuoti tėvynės 
laukų oru, pasižvalgyti po 
tėvynės dangaus skliautu. B. 
Brazdžionis rašo:”Ach, norė-

požeminio(metro)traukinio , 
kuris tik už vartelių, apati
niame aukšte yra vaistinė, 
kirpykla ir Kitos reikalingos: 
įstaigos, pasiekiamos keltu
vu. Maisto krautuvės taip 
pat arti. Praktikuojantiems 
religiją - visai netoli (su

se įvyko jų pasitarimai.

NUOTRAUKOS - DOVANOS
LN KŪČIŲ VAKARE pa - 

darytos nuotraukos Kalėdų 
Senelio(K. Daunio) ir vaikų , 
įteikiant jiems dovanų jau 
gautos LN raštinėje. Visos

landėlės Komitetas. Prisi-
rinko virš 280 žmonių, kas 
sudarė pilną salę. Nuošir - 
džiai pasveikino rengėjų 
vardu K. K 1 e i v a. Dainos 
Vieneto reikalų vedėja A. 
Jucienė supažindino 
publiką su kiekviena daini
ninke ir jų vadove-mokytojai

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE PARAMA

MOKA: ■»
8 % už 90 dienu term, indėl. S 
8'2% už 6 mėn. term, indėlius S 
8/4% už 1 metų term, indėlius S 
9%% uf 2 metų term, indėl. S 
954% už 3 metų term, indėlius S
9 % už pensijų planą 
9 % už namų plana^
754% vi specialia taup. s-tą 
754% už taupymo s-tas 
6 % už čekių s-tas (dep.)

IMA: 
už asm. paskolas nuo H % % 
už nekilnojamo turto paskol. 

(mortgages) : 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ........ 1054%
2 metų ......i;;;;.; 11 %
3 melu ...12 % 
( fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 at 3 metų..; 10 % 
(variable rate)

Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgiČius iki 
75 % Įkainoto turto. Visų ąarių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $ 2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $ 10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas Piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos:(Line of credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadien.- 
nuo 10 v. ryto iki 3 v. po pietų; ketvirtadieniais ir penktodien.- 
nuo 10 v,r, iki 8 v.v.; šeštadieniais - nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p., 
(Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai - 1573 Bloor Street West, 
Telefonai : 532-8723 Toronto , Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
999 College St., Toronto, Ont. ^TELEFONAI: 532-3400
M6H 1A8________________________•_____________ 532-3414

AKTYVAI - VIRŠ 23 MILIJONU

KASOS VALANDOS : MOKA UŽ:

Pirmadieniais 10-3 90 dienų term, indėlius ... 8 %
Antradieniais 10-3 180—185 d. term, ind......... 8'*%

Trečiadieniais uždaryta
*

Term. ind. 1 metų.......... . 8J4%
Ketvirtadieniais 10-8 Term. ind. 2 metų............. 9 54%
Penktadieniais 10-8 Term. ind. 3 metų ....... 9 54%
šeštadieniais 9-1 Pensijų s—tą................. « 9 %
Sekmadieniais 9-12:30 Spec. taup. s—tą,............. 754%

DUODA PASKOLAS:
Taupomąj ąs-tą......
Depozitų-cekių s—tą...

7 % %
6 %

Akmenines nuo............. 12 %
MortgiČius nuo . .. 10—12 %

ANAPILYJE SKYRIUS VEIKIA SEKMĄDIENIAIS 9:30 r.- 1 v.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgiČius ik: 100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $ 10,000, Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės Čekius 
(traveler's cheques). Neimome mokesčio užjšraSytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MUSŲ TIKSLAS —

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS

JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU ! v
ATEIK Į LIETUVIŲ A.Ą. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ,. , SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE 
( Skersai gatvės nuo pensininkų rūmų, 1691 Bloor St West, 
kampas Indian Rd.), 7:30 vai. /vakaro.

SKAMBINKITE : 487-5591

čiau raudoti iš džiaugsmo ir 
pajust,kad po kojom esi...” 
Ir tikrai, mes visi to pa - 
sigendame.

Tokia sentimentali nuotai
ka susidarė apsilankius nau
juose Toronto Pensininkų 
Namuose ir pasikalbėjus su 
ten įsikūrusiais tautiečiais 
panašia tema. Jie ten, bent 
dalinai, jaučiasi kaip savo a- 
pylinkėje, savame name,-nes 
ir pats vardas VILNIUS MA- 
NOi; jiems pakelia nuotaiką.

Viena dar gana žvali ir 
linksma pensininkė ’’vilnie- 
tė”/taip jie kartais save pri
stato/, labai nenoriai parda
vė savo nuosavybę,nes tikrai 
su tuo prarandama ir dalis 
nepriklausomybės. Dabar ji 
sako, kad jau nesigaili. Nors 
gyvenimas šiame lietuviška
me name prasidėjo tik prieš 
porą mėnesių, bet dauguma 
gyventojų jau susitvarkė sa
vo butus ir apsiprato.Tiems, 
kurie iki šiol gyveno tarp 
svetimtaučių, nuotaika ypa - 
tingai gera.Gyventojai sako, 
tas žinojimas,kad kaimynai 
vien lietuviai, jau sumažina 
vienišumo jausmą. Čia niekas 
nesijaučia izoliuotas nuo pa
saulio.

Lankant bendrąsias patal
pas-sutinki ir pasikalbi sa
vąja kalba, koridoriuose su
sitikus,pasisveikinama lie
tuviškai; jei girdisi plokšte
lių muzika • iš kaimynų-taip. 
pat širdį glostanti lietuviška 
melodija ar daina. Vien dėl 
to apsimoka čia gyventi.

Yra ir daugiau pliusų, ku
rie pataiso nevisada gerą, 
ypač vienišųpensininkų nuo
taiką. Taip pat ligos ar ko
kios nelaimės atveju,saugu, 
nes žinai,kad visada surasi 
kas page Įbes. Atrodo, dau - 
giau liūdi tie,kurie išgyvenę 
daugel} metų savuose na
muose, dabar sumanė par
duoti. Jie pasigenda laisvės 
ir daugiau erdvės.Bet šiuo 
laiku, stebėdami gatvėje 
sniegą ir šalt}, tikrai nesi
gaili, kad siaučiant sniego 
pusnims, nereikia kapstytis 
po kiemą su kastuvu, ar 
gramdyti šaiigatvius. Kamba
riai - butai čia šviesūs ir 
šilti.

Daugelis dar gal pasiges 
savo daržų bei gėlynų pava
sarėjant. Bet moterys ’’Vil
niaus" gyventojos,turės kur 
parodyti savo gėlininkystės 
gabumus, nes yra didžiulis , 
bendram naudojimiii balko
nas, kuris bus reikalingas, 
apsodinti gėlynais. Ten yra 
vietos ir dekoratyviniams 
medeliams,tik reikės darbš
čių bei prityrusių "sodinin
kų”. Be to, visi butai turi ir 
po savo balkonėl}. Jie be a - 
be jo, pavasar} sužaliuos rū - 
tomis ir razetomis.

Išskaičiavus visus patogu
mus šioje pensininkų pašto-

metro) Prisikėlimo parapija, jos yra Kalėdų Senelio dova- muz. D. Deksnyte .
o liuteronų lietuvių Išganyto
jo parapija- tik pora minu - 
čių pėsčiomis. Dargi visai 
priešais, pro langus matoma 
anglų katalikų bažnyčia.

Yra dar vienas patogumas- 
kas nenori sekmadieniais 
sau virtis pietus - Lietuvių 
Namai t i k už 5 minučių , 
sparčiai žygiuojant. O tenai - 
dešros ir cepelinri bei ki
tokie valgiai,gaminami kiek - 
vieną sekmadieni. Dar ga
lima alaus stiklą ar konjako 
išgerti.

Vasarą- didžiausias To
ronto Parkas (High ParK) su 
visais nuostabiais gėlynais , 
žaidimais ir maudymosi ba
seinu, tik pora minučių kelio 
pėsčiomis, beveik ranka pa
siekiamas.

Ar dar reikia daugiau pa
togumų ?Ne be reikalo "Vii - 
niuje" yra apsigyvenusių 
šeirijų, atvykusių iš tolimes
nių miestų, /bus daugiau /

"TAURAS” MINĖJO 
VEIKLOS 30-METI

Sausio mėn. 14 d. Lietuvių 
Namų Karaliaus Mindaugo 
Menėje Medžiotojų ir Žvejų 
Klubas TAURAS minėjo savo 
gyvavimo TRISDEŠIMTMETĮ.

Žod} tarė Klubo V-bos pa
rengi mų vadovas P. S t u r - 
mas įteikdamas trofėjus 
geriausioms šaudytojams-S. 
Mackevičiui, J. Pažameckui 
ir p. Jasiui bei goriausiems 
žvejams - M. Daržinskui, A. 
Šimkienei ir J. V. Šimkui.

Meninę programos dali at
liko "Gintaro” dainos grupė , 
nuotaikingai padainavusi 9 
pramogines dainas, už ku- 
rias publika smarkiai plojo.

Klubo veiklos apžvalgą 
patiekė Klubo Valdybos p - 
kas J. V. Šimkus.

TAURAS yra Įsigijęs pui
kią vietovę buvusiame ūkyje 
prie Debows ežero, apie 30 
mylių I šiaurės rytus nuo 
Perry Sound miestelio.

Ilgesnių savaitgalių pro
gomis rengiamos išvykos , 
šaudymo bei žuvavimo var
žybos, medžioklė ir Kitos 
pramogos.

Šiuo metu Klubas turi 54 
narius :43 vyrai, 6 moterys
ir 5 jaunuoliai. Ypač jaunie
ji žvejai ar medžiotojai ragi
nami prisijungti prie šio Klu
bo.

Po oficialiosios dalies vy - 
ko šaunios, TAURĄ tinkamai 
atstovaujančios vaišės, nes vy
ravo stirniena, briediena ir kt. 
patiekalai. Baliaus šeiminin - 
kai J. Juodikis ir A. Lauri
navičienė susilaukė daug pa
gyrimų.

Smagiai grojo orkestras ir 
svečiai linksminosi iki 1 . vai. 
ryto.

• Lietuvių Namuose būsi
mam KARNAVALUI vasario 
mėn. 25 dž, jau sparčiai ruo-

na. Tėvai prašomi atsiim
ti LN raštinėje arba sekma
dieniais pas A. Skilandžiū- 
nienę.

PAJAMŲ MOKESČIAI
Kovo mėn. 4 d. Lietuvių 

Namuose E. Pamataitis 
skaitys paskaitą tema "Ka - 
nados Pajamų Mokesčiai".

Rengia LN Kultūrinės 
Veiklos Komisija.

• LIETUVIŲ. NAMŲ Valdyba 
padovanojo Toronto Lietu
vių Pensininkų Klubui lietu
višką vėliavą”Vilniaus Ma - 
nor" atidarymo proga.

• Išnuomavus visus butus , 
VILNIUS' MANOR pradeda 
nuomoti sales. Lietuviams 
jos perleidžiamos pigiau. Tin 
ka paskaitoms, mergvaka - 
riams, gimtadieniams. Dėl 
jų nuomavimo kreiptis f raš
tinę tel:762 -1777.

• Dr. Raimondas ZABIE - 
LIAUSKAS vasario mėn. 5 d. 
"Vilnius Manor" Lietuvių 
Pensininkų Namuose skaitė 
medicinos klausimais pa
skaitą.

Buvęs montrealietis, čia 
Įsigijo doktoratą ir nuolati - 
nai apsigyveno.

• TORONTO LIETUVIŲ 
JAUNIMAS rengia s i i d i- 
nėjimo iškylą VA - 
SARIO mėn. 18 d., Moonston . 
Autobusas išvažiuoja nuo 
Toronto Lietuvių Namų va
sario 18 d. , 7:15 vai. r., su - 
grĮžta apie 5:30 vai. p. p. 
Registruotis galima LN, pas 
V. Dauginį 533 1121, J. Ažu
bali 766-7040, S. Unde- 
rytę 769,-8248.
GRAŽIAI PASIRODĖ "LN” 
DAINOS VIENETAS FLORIDOJE

Pirmasis Toronto Lietu
vių Namų Dainos Vieneto 
koncertas Floridoje, St.Pe- 
tersburge Įvyko sausio mėn. 
5 d. , ketvirtadieni. JĮ suor-

Pirmoje dalyje padainavo 
6 lietuvių muzikų harmoni
zuotas dainas apie mūsų tė
vynę. Klausytojai jas sutiko 
su giliu susikaupimu. Smar
kiai plojant, sudainavo prie - 
do "'Kai ateis pavasaris". įl
os dalies programą sudarė 6 
sentimentalios lietuvių mu - 
zikų sukurtos dainos, kurios 
išreiškė daugiau vidujines 
asmeniškas nuotaikas. Ir jos 
klausytojams labai patiko . 
Priedo padainavo dar 2 dai
nas.

Dainininkės ir jų vadovė 
buvo apdovanotos gausiais 
plojimais, rožėmis ir nuo - 
širdžiai s padėkos žodžiais . 
Vaišių metu kalbėjo A. Ju
cienė,padėkodama K. Kleivai, 
kuris daugiausia rūpinosi 
Dainos Vieneto'iškvietimu ir 
visiems ogganizatoriams bei 
globėjams už jų nuoširdų 
rūpestingumą bei globą.

Kitą dieną Dainos Vienetas 
išvyko koncertui } Juno 
Beach lietuvių koloniją. Čh 
koncertavo Metodistų šven - 
tovėje, kur buvo puiki akus - 
tika. Koncertą surengė Juno 
Beach Lietuvių Klubas. At - 
silankė virš 150 svečių. Kon
certas buvo užbaigtas "Lie
tuva, brangi", pritariant vi
sai publikai.

Pasivaišinus ir pernakvo
jus, Dainos Vienetas išvyko 
koncertui pas Miami Beach 
ir Miami apylinkės lietuvius.

Koncertas vyko Miami 
Lietuvių Klubo Salėje,} ku
rią susirinko virš 200 lie
tuvių. Dainas sutiko audrin
gais plojimais. Po pertrau
kos buvo pranešta, kad atvy- 
ko LN p-kas V. Dauginis ir 
Valdybos narys O. Delkus 
pasiklausyti koncerto. Pra
nešėja A. Jucienė juos pri - 
statė publikai.

Dainininkės ir svečiai bu
vo pagerbti širdingais pi o ji - 
mais.

Dainininkės laimingai su
grąžo namo k .

n D E C U E D INSURANCE &U lt E W H EL ■> REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja- V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ 

Darbo valandos: 9 v.r.rl v.v. , lektadieni ai s 9 v.r. — 12 v.g.R.
Narys of "Better Business" Būro

INSURANCl * Namu—Gyvybės
* Automcbilių,
* Komerciniai

533-1121 Walter Dauęiniš 822-8480
Insurance Agency Ltd.

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

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

ALL SEASONS TRAVEL, B.D. 
Visais kelionių reikalais 
bet kur pasaulyje skambinti:

Tale 533-3531
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
Įsikūręs nuosovuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIU

montneal
KREDITO

KOOPERATYVAS

TALKA
831) Main St. E.
L8M 1L6
Tel.i 544-7125

Kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais

,f>% 
7% %

7 % 
9h % 
10 % 
9h % 

9%

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas .... 
nekilnojamo turto lm......
nekilnojamo turto 3 m. .. 
variable.......  ..............

Wį% 
10%% 
12 % 
1016%

Nemok ana gyvybės ir asm. paskolą drauda
Nemok anas pilnas Čekiu aptarnavimas

MOKAME UŽ: 
deposHus (P.C A.).......
santaupas...................
kasdienines palūkanas 
už santaupas...............
•erm.depoz 1 m...........
term , depoz . 3 m ........
reg. pensijų fondo.......
M dienų depozitus ....
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais |r ketvirtadieniais 
nuo 10 v.r. iki S v.p.p., trečiadieniais nuo 10 iki 1 v. ►P- penktadien- 
nuo 10 v.r. iki 7 v. v.. teitadienlals nuo 0 v.r. iki lt »J.

"RAMBYNO” ŽINIOS
Hamiltono RAM B YNO Sta

tybos Draugovė ir Hamiltono 
Pensininkų Klubo Valdyba 
sausio mėn. 30 d. buvo su
šaukusi bendrą posėdi. Ka
dangi namo statyba jau ei - 
na prie pabaigos,tai reikėjo 
sudaryti RAMBYNO Valdy - 
mo Komitetą ( management 
commitee)ir Išsiaiškinti ki
tus teisinius klausimus. Į 
Komitetą išrinkti K. Mikšys, 
B. Pakalniškis ir A. Jankū
nas. Jie bus įjungti pilnatei
siais I Draugoyės sąsta- 
tą(board of directors). Taip 
pat nutarta perredaguoti 
Pensininkų Klubo įstatus są- 
ryšyje su savo namų įsigiji
mu.

Pirmutinis darbas-rekla
ma ir butų nuomavimas. Ko
miteto nariai budi sekma
dieniais nuo 12-2 vai. p. p. , 
RAMBYNE, 1880 Main St. , 
West. Kitu laiku skambinti 
A. Jankūnui 648-3428 (area 
code 416). Be Šių pirmųjų

Ottawa
NAUJA VALDYBA

1983 m. spalio 23 d. meti
niame susitinki me nebuvo 
išrinkta nauja valdyba, nes 
niekas nesutiko kandida
tuoti. Viena iš tų krizių, ku
rios dažnokai pasitaiko ma
žesnėse Apylinkėse. Nutarta 
paskirti mėnesi surasti kan
didatams. Pagaliau jų susi -

reikalų, Komitetui priklauso 
ir namo valdymas - admi
nistravimas, pensininkų su
sirinkimai , salės apstatymas 
ir Kt.

Dar yra nemažai neišnuo
motų butų, todėl kviečiame 
besidominčius pasiskubinti , 
nes pastatu mums rangovas 
perduos vasario mėn. 15 d. , 
o apsigyventi jau galima nuo 
kovo mėn. 1 d. Pirmieji at
siliepę, pasirenka sau tinka- 
mesnius butus. Mes jau da
bar skelbiame j Hamiltono 
dienraštj "Spectator" ir |- 
vairiose viešose įstaigose 
apie butų nuomavimą, nes 
tušti butai neša mums -dideli 
nuostoli.

RAMBYNAS nesiriboja 
vien Hamiltonu. Lietuviai 
pensininkai iŠ kitų kraštų ar 
Kanados provincijų gali pas 
mus paslgyventi ir padidinti 
lietuvių skaičių RAMBYNF .

Atidarymą-kaspino kirpi
mą nutarėme.atidėti pavasa
riui, kai bus sklypo ap'inka 
ir žemė sutvarkyta.

RAMBYNO VALDYMO 
KOMITETAS

rado ir 1983 m. lapkričio 27 
d. išrinkta nauja valdyba: 
J, V, Danys - pirmininkas , 
Petras Jurgutis- iždininkas, 
Vytautas Trečiokas - sekre
torius, Vytautas Radžius ir 
Gintas Mitalas- nariai.

Bažnyčios Komitetan iš
rinkti Kazimieras Gudčiūnas 
- pirmininkas, Danutė Da- 
nienė - sekretorė ir Kazė 
Povilonlenė -iždininkė. J.V.D.

UŽGAVĖNĖS
KAUKIU BALIŲ

Maloniai kviečiame atsilankyti į 
Mergaičių Choro "Pavasaris” ruošiamas

1984 m. kovo mėn. 3 d. 7 vai. v.

AUŠROS VARTŲ SALĖJE
B Linksmos, geros nuotaikos dainų pynės
* Premijų Įteikimas 3 geriausioms kaukėms
B Tradicinė Užgavėnių vakarienė, Loterija, Baras
B Puiki muzika — pritaikyta jaunimui ir vyresniesiems
BILIETAI: Suaugusiems - $10.00 (be kaukių) 

Kaukėms ir moksleiviams — $ 5.00
” PAVASARIS”

KAIP MONTREALICIAI

Praslinko daugiau kaip 20 
metų, kai Montrealyje lietu
vių kolonijoje niekas nebe • 
rengia UŽGAVĖNIŲ. O tai 
buvo labai graži tradicija. 
Lietuvoje žmonės per Užga
vėnes persirengę įvairiomis 
kaukėmis, linksmino suau 
gusius ir vaikus, vežiodami 
gatvėmis aprėdytą čiučelą - 
morę.

PAVASARIO mergaitės nu
tarė šią gražią tradiciją pri - 
simiriti, surengda.mos UŽ - 
GAVF NES, kartu su KAUKIŲ 
BALIUM,kuris įvyks KOVO 
mėn. 3 d. , 7 vai. ,AV Para
pijos salėje.

Tam nepaprastam vaka
rui PAVASARIS ruošia 
linksmą, geros nuotaikos dai
nų pynę, su papročiais ir 
"juokų juokeliais".

Mergaitės, kad ir studijuo
jančios, su entuziazmu iš 
mokyklų ir kolegijų traukia 
| repeticijas, kur sol. Gina 
Čapkauskienė jas "vargina" 
porą valandų berepetuodama 
ir belavindama specialiais 
pratimais jų balsus. Grei - 
tesniam dainų parengimui 
talkininkauja Elvyra Celto- 
rienė, repetuodama su altais 
klebonijoje(vargas mūsų ku
nigėliams ..), o Gina - pas 
Seseles ( kurios irgi turi 
pakentėti)su sopranais, ir po 
valandos sueina visos kartu 
repeticijai pas Seseles.

Vargsta mergaitės, besi - 
mokydamos naujų dainų, o 
tiek daug žodžių reikia iš-

OTTAWOS Dr. VINCO KUDIRKOS Šeštadieninės mokyklos mokiniai 1983 m. 
tradicinėje Kalėdų Eglutės programoje.

SIAIS METAIS UŽGAVĘS 

mokti atmintinai. Tai tikrai 
nelengva, ypatingai toms, 
kurios sunkiau lietuviškai 
supranta. Tačiau, "prie gero 
noro, nėra blogo oro" ir vi
sos pradeda puikiai tarti žo
džius ir baigia atmintinai iš
mokti dainas.

Šalia programos, mergai - 
tės pačios išpuoš salines jos 
turi puikių idėjų, kaip pada
ryti, kad salė būtų jauki, ma
loni praleisti joje keletą va
landėlių.

PAVASARIS kreipiasi j vi
sus montrealiečius arti e- 
sančius ir toliau begyvenan
čius, j jaunus, ir vyresniuo
sius kviesdamas atvykti | 
Š| retą parengimą. Prašoma 
kuo daugiausia ateiti su kau
kėmis. Visiems bus links
mi spėlioti, kuri gražiau - 
šia ir įdomiausia kaukė. Bus 
premijuojamos trys geriau
sios kaukės.

Todėl š| vakarą pajudėki
me visi ir {vertinkime mer
gaičių {dėtą dideli darbą, nu
veikiant ką nors lietuviško . 
Nesiskųskime, kad meteliai 
jau spaudžia pečius. Geros 
nuotaikos aplinkoje nejausi
me jokių "spaudimų". Graži 
tradicinė programa nuteiks 
visus linksmai. Kažin, ar a - 
teityje kas beruoš tokj Kau - 
kių Balių?

Bilietai jau pardavinėjami. 
Gražus pavyzdys vienos La 
Salle gyvenančios tautietės : 
"Aš tą dieną esu pakviesta | 
vestuves, bet iš PAVASARIO 
bilietą nupirksiu, kad ir ne
galėsiu būti Kaukių Baliuje". 
Džiaugiamės gera pradžia , 
tikimės, kad ir kiti montre- 
aliečiai neatsisakys. d, B.

MONTREALIO LIETUVIU 
CHORAS DAINUOS VASARIO 
16-TOS PROGRAMOJE

Sutvarkius techniškas 
aplinkybes, Montrealio Lie
tuvių Choras, vadovaujant 
muz. Aleksandrui Stankevi - 
čiui, dainuds VASARIO 16 
d. minėjimo programoje 
Montrealyje, vasario 19 
dieną , Verdun Catholic High 
School Auditorijoje.

A + A 

VYTAUTUI ANDRUŠKEVIČIUI 

mirus ,

broliui KOSTUI ir jo ŠEIMAI

nuoširdi užuojauta —

Dr. A. PACEVIČIUS ir SEIMĄ

0 LAISVĖS VARPAS VĖLEI SUSKAMBĖS....
( VASARIO 16 - SIOS PROGA )

Jau 43 metai praslinko, kai Kauno Karo Muziejaus 
bokšte Lietuvai skambėjęs Laisvės Varpas buvo raudonųjų 
okupantų nutildytas. Per tą laiką nelaimingoji tauta nuė

jo didžius kryžiaus kelius. Jos šventą žemę mindžiojo įsi — 
broVėlių armijos iš rytų ir vakarų. Šimtai tūKstančių ne - 
kaltų jos sūnų ir dukterų buvo iš savo pastogių išplėšti ir 
išvilkti tūkstančius kilometrų nuo brangios Tėvynės neap
sakomam vargui, sielvartui ir mirčiai žiauraus Sibiro 
tundrose ir taigose. Kita dalis tautos pakliuvo | Vakarų 
pasaulj. Mažne visų jų keliai vakaruosna buvo taipgi erš
kėčiais bei didžiausiais karo mirties pavojais nusėti. Dau
gumai jų pavyko, visdėlto, laimingai išgyventi baisias ka - 
ro audras. Prasidėjo naujų namų, naujų perspektyvų jieš- 
kojimas. Pasklidome, pabirome po visas pasaulio Šalis. 
Įsikūrėme vieni geriau, kiti menkiau {vairiose laisvės ša- 
'yse. Po metų, kitų, dauguma priverstinų išeivių lietuvių 
susibūrėme prie stambesnių civilizacijos ir lietuviškųjų 
centrų. Čia suskatome tęsti ankstyvesnės išeivijos kartų 
pradėtus lietuviškosios veiklos barus ar steigti visiškai 
naujus lietuvybės židinius. Steigėme naujas parapijas, laik
raščius, teatrus, chorus, mokyklas, sporto klubus. Dainavo 
didžiuliai ansambliai ir mažesni chorai, šoko ir grojo, au
go naujoji karta.

Daug buvo nuveikta per tuos beveik 40 metų svečiose 
šalyse. Iš Tėvynės pasitraukusi tautos elito dalis tingiai 
nesėdėjo,© dirbo, veikė, rašė ir kūrė. Mūsų visų nuolati - 
niame dėmesyje buvo toli pasilikusi Tėvynė, pasilikęs tau
tos kamienas. Sunki kova už būvj, už išsaugojimą protė
vių Šventos kalbos, jos kilnių papročių, krauju aplaistytos 
kiekvienos pėdos Lietuvos žemelės- visa tai buvo mūsų 
nuolat garsinama laisvojo pasaulio tautoms.

VASARIO 16-TOSIOS ir kitų tautinių Švenčių progomis’ 
būrėmės, rinkomės draugėn, kad kiek galima geriau pami
nėjus šventas mūsų tautos ir valstybės tradicijas. Mes 
jautėme pareigą ir reikalą skelbti pasauliui Lietuvos lais
tės bylą. Dar Lietuvoje {steigtas 1944 m. Vyriausias Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetas stovi visų lietuvišk’jjų orga
nizacijų priekyje. Jo veikla neišvengiamai yra surišta su 
išlaidomis. Tam tikslui yra {steigti Fondai, kurie atlieka 
’ėšų telkimo funkcijas. Vienas iš jų- Taut os F o n - - 
d a s. Štai, vėl netrukus minėsime mūsų tautos ir valsty
bės atgimimo šventę- Vasario 16-tąją. Ta proga visi tau
tiečiai yra kviečiami ir skatinami savo skaitlingu dalyva
vimu parodyti lietuviškąjį solidarumą. Čia bus proga fi - 
nansiniai paremti ir savo bendruomenę, drauge ir TAU
TOS FONDĄ, kad Lietuvos Laisvės Varpas vėl džiaugsmin 
gai suskambėtų pavergtosios Tėvynės padangėje.

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ
MONTREALYJE

DĖMESIO "LITO” NARIAMS
Ryšium su LITO finansi

nių metų pakeitimu iš gruo
džio 31 d. | sausio 31 d. ,šių 
metų METINIS SUSIRINKI
MAS {vyks BALANDŽIO mėn 
14 d. Šv. Kazimiero 
Parapijos salėje.

LITO 1983 mž daviniai da. 
nėra revizijos patikrinti,bet 
atrodo, kad LITAS turėjo 
sėkmingus metus. Buvo pa
daryta pakankamai pelno,kad 
dar daugiau galėtume padi
dinti rezervą, o kapitalas 
padidėjo apie 2 mil. dolerių . 
1983 m. gruodžio 31 d. LITO 
balansas pasiekė $11. 492, 000. 
vasario šešioliktoji 
mūsų Lituanistinėje Mokyk
loje bus minima vasario 18 
d. , 11 vai. Mokyklos salėje.

Paskaitai pakviestas filo
sofijos studentas McGill U-

Tokie daviniai parodo, kad 
LITAS turėjo rekordini augi
mą, ir yra gerame finansi
niame stovyje.

Dėka Jūsų-senųjų ir nau - 
jųjų LITO narių - buvo at
siekti tokie rezultatai. Kvie
čiame dar daugiau įsijungti 
i LITĄ ir paraginti savo 
draugus bei pažįstamus, kad 

jie darytų savo bankines 
operacijas per LITĄ.

LITE yra pelningesnis ir 
greitesnis patarnavimas kaip 
kituose bankuose.

B. Niedvaras, 
LITO Vedėjas 

rodomos skaidrės, mokiniai 
paruošė programą. Kviečia
mi atvykti visi kas tik gali , 
netik mokinių tėvai ar gimi
nės.

Mokykla randasi prie St. 
Menri Metro stoties, 4115

SPECIALYBĖS:
• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE/
• zomŠas
495-906 AVENUE, LaSalle

365-1 143
7661 A CENTRALE, LaSalle

2955 ALLARD, Ville Emard
766-2667

te Andrius Valevičius. Bus St. Jacques St. W.

1449 St. Alexander St. Suite 209, Mayor Bldg.

SUTAUPYKITE NUO S S00,~ IKI $ 1000.- PIRKDAMI 
GARANTUOTAI NAUJUS KAILINIUS PALTUS TIESIAI 
IŠ FABRIKO. DAROMI PATAISYMAI BEI PERSIUVIMAI

Tel. 645-2912 EMBASSY FUR

7 —I1984.11.9

7

7



rnontreal
PARENGIMAI
e VASARIO ĮĮ d, - ŽIEMOS 
VAKAivAS^ AV Parapijos 
salėje,? vai.v..bengia Žve
jų- Medžiotojų Klubas NIDA.

• VASARIO 12 d. - KLKM 
DRAUGUOS SUSIRINKIMAS 
po 11 vai. pamaldų. Seselių 
Namuose.
• VASARIO 19 d.-LIETU
VOS nepriklausomybės 
ATSTATYMO -VASARIO 16- 
tos ios -MINĖJIMĄ S. 11 vai. r. 
iškilmingos pamaldos, 3 v . 
p.p. Aktas, paskaita,kon - 
certas 6100 Champlain Blv. 
Verdun, bengia KLB Mont- 
realio Apylinkės Valdyba.

• VASARIO 22 d. - "RŪ
TOS" KLUBO METINIS NA
RIU SUSIRINKIMAS, 1 vai.p. 
p..Seselių Namuose.

KLB MONTREALIO APYLINKĖS VALDYBA

kviečia visus lietuvius dalyvauti

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS

ATSTATYMO 66 m SUKAKTIES

1918
MINĖJIME

1984 m VASARIO 19 d.

1984

LITAS MONTREALIO LIETUVIU
KREDITO UNIJA

1475 DE SEVE STREET. "MONTREAL QUE. H4E 2A8. Tetefonaa: 766-5827
MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:

Certifikatai min. $ 1,000.00
1 metų.......... .... 9 % Nekilnojamo turto,

Terminuoti indėliai Asmenines ir
1 metų............... 8.5% Prekybines.

180-364 d.. ... 8. %
30- 179 d. ..... 7.5 %

Trumpalaikius indėlius Paskolos mirties
už > 20,000 ir daugiau atveju apdraustos

Taupomos sąskaitos:
Specialios.. ....7.25%

iki $ 10,000

Su draudimu .......... 7%
Čekių sąskaitos........ ...5%

VISI PATARNAVIMAI VELTUI

• VASARIO 26 d.-r 12:30 vai. , 
parapijos salėje 3426 Par - 
thenais, vyks iškilmingi pie - 
tūs, minint Šv. Kazimiero 
šventę.

11 vai. r. - IŠKILMINGOS MI„SIOS 
Aušros Vartų ir Sv. Kazimiero bažnyčiose

3 vai. p.p. MINĖJIMO AKTAS - KONCERTAS 

Verdun Catholic High School Salėje 
6100 Champlain Blvd./Verdune;

PROGRAMOJE : PASKAITININKASrC. SENKEVIČIUS iŠ Toronto

MENINĖ DALIS: Montrealio Ansamblis ’’GINTARAS

Montrealio Lietuvių Choras, vod. muz. A. STANKEVIČIAUS

KLB MONTREALIO APYLINKĖS VALDYBA

Pirm., Antr. Tre 
Ketvirtadieniai s 
P enlctadieniai s

KASOS VALANDOS

Į475 pe_Seve_ 
tZ. 9:00-3:00 
i 12:00-8:00 

10:00-6:00

3907 A Rosemont

4:00-8:00
2:00-6:00

Sekmadieniais nuo SPALIO 15 d. iki GEGUŽĖS 15 d.
1475 De Sžve ir šv. Kazimiero par, salėje : 10:30 — 12:30

Kailių siuvėjai
Tel: 767-6183

DĖMESIO*
Kas turi "NL" numerių 

nuo 1944- 1948 m. imtinai , 
prašome perleisti juos "NL" 
redakcijai, kad galima būtų 
sudaryti komplektus.

e ŠALTANIENE Marija su
sirgo ir paguldyta ligoninėn, 
kur bus padaryta operacija.

RUOŠIA STAIGMENĄ
J. ir St. RIMEIKIAI ruošia 

staigmeną iš jūroje pagau - 
tos žuvies valgio patiekalą 
Žvejų-Medžiotojų Klubo NI
DA parengimui, kuris įvyks 
vyks VASARIO 11 d. , Aušros 
Vartų salėje. Kviečiami visi 
atvykti ir ragauti šių pasižy
mėjusių šeimininkų patieka - 
lų.

Šv. KAZIMIERO PARAPIJA MALONIAI KVIEČIA

e Didelis pasirinkimas gatavųpaltų, 
a Vasaros laiku saugojimas (Storage) 
a Taisau ir remodeliuoju 
a Siuvu ir parduodu

VISUS DALYVAUTI

Šv. KAZIMIERO
Šventėje
VASARIO 26 d. 17:30 vai.

1449 rue St. Alexandre Montreal , Quebec 
suite 500 a. H3A 2G6 TEL. : 288-9646

MEMBER

♦1*4 I'"''

D.N. BALTRUKONIS
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavimas 

PIRKIMAS - PARDAVIMAS

445 Jean Talon W. Suite 305,Montreal, P.Q. H3N1R1

IŠNUOMOJAMAS 
namas, 88 Ave., Miami Beach 
arti juros, nuo gegužės iki 
lapkričio men. , 1984. Du 
miegamieji, .• 3 vonios. 
Sezonui nuomoj ant - 
($3000-52,700) - 10% 
nuolaida. Skambinti : 
Tel: 366-4165

e VASARIO 17 d. , penktadie
nį, 6 vai. v. vyks ’’Nepriklau
somos Lietuvos" B-vės Vai - 
dybos posėdis redakcijos pa
talpose. Bus svarbūs "NL" 
reikalų aptarimai.

e PRIMENAME, kad skaity
tojų patogumui, "NL" pre
numeratas galima užsimo
kėti AV KIOSKE,kiekvieną 
sekmadienį. Pasinaudokite 
tokia patogia proga.

OR. J.MAUSKA
DANTĖJ GYDYTOJAS

1440 St. Catherine St. W.
Suite 600. Montreal, P.Q.

Tel. Bus.: 866-8235
Namų: 4 88- 85 2 8

0.D.S
Dental Surgeon Chirurglen-Dontiste 

8406 RUE CENTRAI E, SUITE 209 
VIUE LASAtlE. QUEBEC H8F INS

Tel: 364-4658

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

Atidaryta kaadlan nvo 9 a. m Iki 10 p. m. 
Saitadianiala: .iv e 9 a. m. Iki 9:30 p. m. 
$ ak «n od ■ a n I a I a : nwo 10 a. ai. iki 9: 30 p.
GREITAS , NEKAINUOJANTIS PRI STATYMAS

7626 Central st. Ville La Salle, P.Q. 
TEL: 366-9742 ir 365-0505

Dr. A. S POPIERAITIS
B.A. M.D. C.M. M.Sc. L.M.C.C. F.R.C.S. (c)

MEDICAL ARTS BUILDING, 1538 Sherbrooke St. W. Suite 215, 
Montreal , P.Q. TEL: 931-4924

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAU IS
B. A. . B. C. L.

4 Notre Dame E. Suite 504, Montreal, P.Q. 
H2Y 1B7 TEL: 878-9534

ADVOKATAS

VICTOR E. RUDINSKAS
B. Eng., M Eng., L.I .B.. B.C.L.

4701 Bannantyne , Verdun (kampas 2—nd Ave.), P.Q.
H4G 1E6 TEL. Bureau: 769—8824;

Residence: 366—6245

NOTARAS

J. BERNOTAS
3 Place Ville Marie, Suite 627, 
Montreal, P.Q.
TEL: (514) 871-1430

NOTARĖ

RŪTA POCAUSKAS
103 Fieldfare, Beaconsfield, H9W 4W9
Res. TEL.: 697-2261

KAZIMIERO parapijos salėje
3426 PARTHENAIS

Tel. Business: 273—9181 ; Residence: 737—0844.

PROGRAMOJE :
Montrealio Vyrų Oktetas, vod. muz. A. STANKEVIČIAUS 
Šv. Kazimiero Parapijos choras, dir. M. MILOX

e Karšti pietūs e Loterija
e Orkestras • Baras

ĮĖJIMAS: $ 10.00, Studentams - $5.00

PARAPIJOS KOMITETAS

kuri dirba Montrealio radijo 
ir televizijos programose. Ji 
yra Aloyzo Stankė-Stankevi
čiaus duktė, Aleksandro 
Stankevičiaus-Stankė sesuo.

ŠAULIU VEIKLA
e L. K. MINDAUGO ŠAULIŲ 
KUOPA savo būstinėje va - 
sario mėn. 5 d. sušaukė 
valdybos posėdį, kuriame bu
vo aptarti šaulių veiklos dar
bai ir ateinančio visuotino 
narių metinio susirinkimo 
dienotvarkė. Po susirinkimo 
bus visų dalyvių bendri pie - 
tūs.
o Visi šauliai, uniformuoti 
ir neuniformuoti,kviečiami 
dalyvauti VASARIO16 d. MI
NĖJIMO IŠKILMĖ SE A V 
bažnyčioje ir po to AUDITO
RIJOJE Verduno Gimnazijo
je. J. Š.
e Š. m. sausio 28 d. LE LUNDjo adresas 1222 East Gris- 
savaitinis iliustruotas žur
nalas, turintis apie i milijo
ną skaitytojų, įdėjo lietuvai
tės aktorės Hooliwoode Ann 
Jillian spalvotų nuotraukų ir 
plačius aprašymus. Pažymė
ta jos kilmė ir tikroji pavar - 
dė.

Kitame iliustruotame žur - 
nale MARIE- PIER yra ap - 
rašymas apie Sophie Stankė .

Tel.: Business: 482 - 0772 Residence: 767-4690

JONAS IR COTE
REALTIES 

5159 De Maisoneuve West, 
Montreal , P.Q. H4A 1Z3 

VINCAS PIEČAITIS

Nekilnojamo turto patarnavimas Montrealyje

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

e ADOMONIS Jonas, "NL"V- 
bos narys parengimams.su 
žmona Janina praleido pui
kias 3-jų savaičių atostogas 
Havajuose.

Jie atvežė geriausius vi - 
siems linkėjimus iš buvusių 
montrealiečių dr. Jono ir 
Marytės Šemogų.

e AV klebonas kun. J. KUBI
LIUS išvyko atostogų ir pra
vesti gavėnios rekolekcijas.

wold, Phoenix, Arizona , 
85020.

Tėv. J. Aranauskas ir Tėv. 
St. Kulbis turi visas klebono 
teises ir visais reikalais 
prašoma kreiptis į juos.

Išvykdamas, kleb. J. Ku - 
bllius linki visiems geros 
sveikatos ir Viešpaties glo
bos.

F( )I\JN^ I PORTRAITS
D M -r rxl PASSEPORT* COMMERCIAL 
r h U I U | mariaoe« wEQDiNos 

STUDIOI 2540 rue SHERBROOKE, E.

TONY LAURINAITIS
MONTREAL. P.Q. M2K 1E9 525*8971

TRANS OUĖBEC SIDINGS LTD
ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS .

Savininkas : JOHN OSKOWICZ
3351 Belair St., Montreal, Que., H2A 2A5 

Telefonas : 721-9496

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

GAISRAS • AUTOMOBILIAI e ATSAKOMYBt a GYVYBt

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal Hl T - 3 A 6

TEL. 727 -3 120Hemų 3 76 -378 1

Albertas N O R K E L I 0 N A S , B.A. CS£„ I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

A g e n t 0_r_o__v e j_ kjJLJL.U.2. ,

montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH, MONTREAL WEST

LEONAS GURECKAS, _ .
SALES MAX AGER I ©«■ 403-3391

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8

8

parengimams.su
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