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ARGENTINA SUTINKA 
TARTIS SU BRITANIJA

Naujoji civilinė Argentinos 
vyriausybė oficialiai pakvie
tė Britanijos vyriausybę pla
tesnio masto pasitarimams, 
{skaitant komplikuotą Falk- 
lando salų valdymo klausimą. 
Tarpininkaujant Brazilijos 
Ambasadai, Argentina nu
siuntė naujų pasiūlymų raš
tus pasitarimams dėl Pieti
nio Atlanto salyno suverenu
mo.

Anot Argentinos laikraš
čio, svarbiausieji Argentinos 
siūlyihai yra šie:atšaukti 150 
jūrų mylių zonos neliečiamu
mą aplink salas, sumažinti 
Britanijos karines pajėgas; 
Argentina formaliai paskel
bia, kad atsisako priešiškų 
veiksmų;siūlo atnaujinti ko
mercinius Ir komunikacijos 
ryšius tarp Falkland© ir Ar
gentinos. t
Argentinos prezidentas Al- 

fonsin’as savo pasiūlymais

Lieka prancūzai. Prancūzijos 
vyriausybė siūlo Jungtinių 
Tautų daliniams pakeisti iš
vykstančius karius.

Gemayel’io padėtis daro
si vis kritiškesnė, nes ir 
Druzai ir musulmonai Šiitai 
sugrįžę iš pasitarimų su Sy- 
rijos politiniais ir kariniais 
atstovais, dar griežčiau rei
kalauja Gemayel’io pasitrau
kimo ir nemano susilaikyti 
nuo karo veiksmų, ar juos 
susilpninti.

SYRIJA IR SAUDI ARABIJA 
SUSITARĖ DEL NAUJO 
TAIKOS PLANO

Iš Damasko pranešama, 
kad Syrijos prezidentas ai 
AŠsad ir Saudi Arabijos ka- 
rališkasi princas Abdulaziz 
susitarė dėl naujo plano, kaip 
sustabdyti Lebanone dar vis 
nesiliaujančias kautynes.

Naujame pasiūlyme svar-

Sovietai grįš prie derybų 
stalo su JAV tokiomis pa
čiomis sąlygomis, kokių rei
kalavo Andropov’as.

Tik apie savo raketų skai
čiaus sumažinimą niekuo ne
užsimena.

NAUJI VATIKANO PAŠTO 
ŽENKLAI
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reagavo į britų pasiūlymus pirmininko ir kabineto suda- 
sausio 26 d. pradėti dialogą rymas, oficialus panaikini - 

mas sutarties su Izreliu ,

NORVEGIJA VĖL MEDŽIOJA 
NEKVIESTUS SVEČIUS

Iš Oslo pranešama, kad 
Norvegijos lėktuvai ir laivy
no daliniai šiauriniuos fi- 
jorduose tyrinėja povandeni
nių slaptų laivų plaukiojimą. 
Tą pat| daro ir pietiniame 
krante.
AFGANAI APŠAUDĖ 
SOVIETU AMBASADĄ.

Iš New Delhi pranešama , 
kad per 2 mėnesius didžiau
sioje savo akcijoje, Afganų 
laisvės kovotojai apšaudė iš 
raketų Sovietų Ambasadą 
Kabule. Neseniai afganams.

__ pavyk© nušauti ir vieną S>- 
blauslejl punktai yra šie: vietų MIG’ą. Pilotas iššoko 
naujo 'Lebanono ministerio parašiutu laimingai ir jo ne-
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Pilnos serijos, tiražu 950. 
OOO, pašto ženklus su pa - 
aiškinimais apie Š v. Kazi
mierą- Lietuvos patroną iš
leido Vatikanas. Tik vietoje 
’’Vilnius”, rašo "Wilna”... 
Seni papročiai suhkiai nyks-

EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO 
VARDO JAUNIMO PREMIJA 
• EUGENIJAUS KRIAUČE - 
LIŪNO VARDO JAUNIMO

LIETUVIS AUTORIUS PARYŽIUJE K“člnSk° knygą ”D^a.. .Si
Tbt’.”. Tai yra romanas, 320 

”La Pense'e Universeile” psl. jame kai kurie perso- 
leidykla Paryžiuje išleido nažai pavadinti lietuviškais 
lietuvio autoriaus Algimanto vardais.

SEN. PAUL YUZIK MINI BALTIJOS VALSTYBIŲ 
NEPRIKLAUSOMYBĖS

’’The Baltic states were given de jure recognition by 
the western powers in 1918 and by the Soviet Union in 
1920. In 1921, they were admitted to the League of Na - 
tons. In 1922, the United States also gave the Baltic 
States de jure recognition. The three states adopted de
mocratic constitutions. Their cultures flourished freely 
and they developed prosperous economies. The people 
were happy, living in peace and harmoqy with their neigh 
bours.

World War n changed the fate of Lithuania, Latvia 
and Estonia and the countries of Central and Southern Eu - 
rope, which were occupied by the Soviet Red Army. Al
though the Soviet Union had recognized the independence 
and sovereignty of these states previously, this did not 
stop the Russian Commupist regime from conquering the
se states. Estonia, Latvia and Lithuania were annexed 
and incorporated as ’’Soviet republics” in June, 15, 1940. 
The leaders were imprisoned; many were killed and thou
sands of people were persecuted with brutality and depor - 
ted to Siberia. Freedom and democracy were supressed. 
The Soviet system was imposed as well as theRusification 
of the people.

sugavo. PREMIJA $1.000 paskirta
Sovietai keršydami aę- Gintei Damušyte i,dir- 

šaudė kaimus Kabulo apylin- bančiai Lietuvių Informaci-

At the end of World War n, hundreds of thousands 
of Lithuanians, Latvians and Estonians were able to es - 
cape from Soviet terror. As refugees, they settled in

GODIN’AS BANDO VILIOTI 
INVESTATORIUS IŠ 
HONG K0NG>0

priimtos praeitą vasarą pre
zidento Gemayeli’io ir tę - 
simas Ženevos Konferenci-

kėse ir po visą naktį trukusio 
susirėmimo, atsigabeno su
stiprinimus.

jos Centre New Yorkė.
Šį kartą antroji premija 

$ 500, - paskirta Violetai

the counties of western Europe, but the largėst numbers 
were admitted to the United States and Canada. Here 
they have proved to be concientious, hard working, cons-

Quebec’o prov. Imigraci - 
jos min.Gerald Godin nuvy
ko į Hong Kong’ą, tikėdama
sis laimėti turtingųjų vers
lininkų investacijų Quebec’ 
ui.HongKong’as 1997 m.jau 
nebebus Britanijos kolonija,

joje politinių reformų disku
tavimo.

Šiuo laiku Izraelio tankai 
ir kariuomenės dalinai pa - 
judėjo arčiau Beiruto ir ran
dasi 20 km. nuo jo. Bombo
nešiai netoli sostinės apdau-

Prieš du metus Sovietai 
buvo pavartoję nuodingų du
jų Afganistane, Angoloje ir 
kitur, bet dabar nuo jų susi
laiko.

PRANEŠA SALFASS

A b a r iū te Lew. De
troite, už sėkmingą organi
zavimą ir pravedimą Lietu
vių Jaunimo Kongresą pra
eitais metais.

tructive and loyal citizens. Their concern for freedom 
and democracy are shared by the leaders and people of 
their countries” .
Ištrauka iš Hon. Paul Yuzyk senatoriaus kalbos Senate, 
/13-XI-1983/

nes pasibaigia sutartis .pa
daryta 19 a.

G.Godin’as vietos žurna
listams nepasakė tikros tie
sos apie kalbų situaciją Otue- 
bec’e, tvirtindamas, kad 
Montrealis yra dvikalbis 
"atvipas ir prancūzų ir ang
lų kultūroms”./žinoma, ne
minėjo, kad nėra laisvo pa - 
sirinkimo savo vaikus siųs
ti į anglų mokyklas ir kad 
reikia kovoti už anglų kalba 
skelbimus/.

Jis taip pat neatsakinėjo į 
kai kuriuos klausimus ir 
žurnalistai sako,kad jis ne
buvo pasiruošęs atsakinėti .

Min.Godin’as pareiškė re
porteriams, kad Quebec’as 
priims daugiau pabėgėlių . 
Š iuo metu Hong Konge dar 
yra 13.000 vietnamie - 
čių "laivo žmonių”,tebelau
kiančių perkėlimų. Paklaus
tas, kiek jų galėtų priimti , 
ministeris aiškiai nepasakė. 
Pernai buvo priimta apie 20 
pabėgėlių iš Hong Kongo.

G.Godin’as buvo susitikęs 
su Kiniečių Gamybos Są
jungos atstovais ir su Kana
dos verslininkais, jis aplan
kė fabrikus. Taip pat numa
tė lankytis Kinijoje.

PRANCŪZIJA SIŪLO JT 
TRUPES LEBANONE

Italai kariai išvyko iš Bei
ruto, baigia išsikelti ir Ame
rikos Taikos Korpuso kariai.

žė,kaip sako,’’teroristų ba
zes”.

Jeigu Izraelis nebūtųppra- 
dėjęs užiminėti Lebanono 
žemių ir kurti jose savo 
gyvenvietes- viso to košma
ro Lebanone ir ypač Beirute 
nebūtų išsivystę..

VENEZUELA PASIRYŽUSI 
GRAŽINTI SKOLAS

Naujasis Venezuelos so
cialdemokratas prezidentas 
Lusinchi pasižadėjo daryti 
viską, kad būtų sugrąžintos 
užsieniui visos skolos.Šiuo 
metu skolos siekia fanstas - 
tišką 35 milijardų dolerių su
mą.

AUKŠTAS KAINŲ PAKĖLIMAS 
VENGRIJOJE

Vengrijoje net 2O%pakel- 
tos kainos mėsai, daržovėms 
ir žibalui, 15%alui, 7%auto- 
mobiliams, 3O%statybinėms 
medžiagoms. Taigi, mums- 
dar nereikia dejuoti...

SOVIETAI TĘSIA JAV 
KALTINIMUS

Sovietų spauda 21 vasario 
vėl pradėjo savo kaltinimų 
sriautą, išvadindami JAV 
ginklų kontrolės politiką”ne- 
atsakinga ir avantiuriška".

Vėl buvo kartojami reika
lavimai, kad NATO bran
duolinių raketų išdėstymai 
būtų sulaikyti.

Taip pat pabrėžiama, kad

1984 m. Š. AMERIKOS LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS
j4-sios Š. Amerikos Lietuvių Sporto Žaidynes įvyks 1984 m. balandžio 28-29 d.d., 

Toronte, Ont. Visuotinio ŠALFASS-gos Suvažiavimo nutarimu ir ŠALFASS-gos Centro Valdybos 
pavedimu, žaidynes vykdo ŠALFASS-gos Kanados Sporto Apygarda, talkininkaujant Toronto 
LSK VYČio ir PPSK Aušros sporto klubams, per specialiai sudarytų organizacinį komitetą.

žaidynių programoje bus 1984 m. š, A. Lietuvių Krepšinio, Tinklinio, Šachmatų ir 
Stalo Teniso Pirmenybės.

Krepšinio pirmenybes numatoma pravesti šiose klasėse; Vyrų A, Vyrų B, Vyrų Senjorų, 
Jaunių A, Jaunių B, Jaunių C ir Moterų.

Tinklinio pirmenybės planuojamos vykdyti šiose klasėse; Vyrų, Jaunių A, Moterų, Mer
gaičių A, Mergaičių B ir Mergaičių C.

Krepšinyje ir tinklinyje prieauglio klasei priklauso gimusieji 1965 ir jaunesni, 
prieauglio B - girną 19&7 m. ir jaunesni, prieauglio C - 1969 m. ir jaunesni, vyrų senjo
rų - girną 1949 m. ir vyresni.

Vyrų A klasą krepšinyje sudaro iškilesnės komandos, atrinktos ŠALFASS-gos Krepšinio 
Komiteto. Likusios komandos žaidžia B klasėje, kur gali dalyvauti ir vyrų A klasės ko
mandas turinčių klubų antrosios komandos.

Krepšinyje, kiekvienoje klasėje gali dalyvauti nedaugiau kaip 8 komandos, reikalui 
esant, atrinktos pagal apygardinių pirmenybių davinius ar pagal ŠALFASS-gos Centro Valdy
bos parėdymą.

Tinklinyje, komandų skaičius neapribojamas.
šachmatų Individualines pirmenybės bus pravestos 5-kių ratų šveicarų sistema. Trys 

ratai bus Žaidžiami”pirmą dieną ir du - antrą dieną. Varžybos planuojamos vykdyti A ir 
B klasėse, pagal žaidėjų reitingą. Taipogi bus išvesta ir jaunių (žemiau 20 metų varžy
bų pirmą dieną) pirmenybės.

Stalo Teniso pirmenybių programa numatoma sekanti; vienetai - vyrų, vyrų senjorų 
(gimusių 1954 m. ir vyresnių), jaunių (gim. 1965 m. ir jaunesnių), moterų ir mergaičių 
(gim. 1965 m. ir jaunesnių); dvejetai - vyrų, moterų ir mišrus; komandinės varžybos - 
vyrams ir moterims.

Preliminarinė registracija visoms varžyboms privalo būti atlikta iki 1984 m. kovo 1 d., 
šiuo adresu;

Rimvydas Sonda, 158 Howard Park Ave., Toronto, Ont. M6R 1V6. Tel. (416)-769-O671.
Pagal preliminarinės registracijos davinius bus nustyta galutinės visų varžybų pro

gramos ir paskelbta galutinės dalyvių registracijos data.
Smulkesnės informacijos pranešta visiems ŠALFASS-gos klubams. ŠALFASS-gai nepriklau

są vienetai bei individai dėl informacijų prašomi kreiptis į R. Sondą.
Dalyvavimas žaidynėse yra atviras visiems š. Amerikos lietuvių sporto vienetams, ko

mandoms ir individams atlikusiems metiną 1984 m. registraciją ŠALFASS-je.
ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA
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Ui Lietuvos išlaisvinimą! Ui ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyąutž au Canada! 
Por liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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i .S. B endradarbių ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuo žiūra, gražinami tik 
is anksto susitarus. Už skelbimų turini redakcija arba 
leidykla neatsako.

/Iš POGRINDŽIO SPAUDOS/

KAIRĖJE - 
KANADOS PARLAMENTO 
RŪMAI OTTAWOJE

Čia vasario 22 d. įvyko 
Dvyliktasis Baltiečių Vaka
ras. Jį globojo Parlamen - 
tarų Komitetas iš 9-ių sena
torių ir 25 kitų Parlamento 
narių. Š io Komiteto p - kas 
yra senatorius S.Haidasz ir 
vicep.Hon. M.H. Wijson.

Reikšmingai pasidarjbavo 
kontaktų palaikyme su par
lamentarais inž. J. V.Danys.

Tokiuose Vakaruose daly
vauja apie 200 kviestinių 
asmenų.

TAUTOS KELIAS, Nr. 2
/tęsinys/

............Svetimoji valdžia, nors kažin kaip save girtų ir kal
nus gėrybių žadėtų, bet savarankiškumo tautai niekuomet 
neatstos.

Tautos savarankiškumas, - tai galia, teisė tautai pa
čiai, be svetimos prievartos, spręsti bei tvarkyti ekonomi 
nius,kultūrinius ir kitus reikalus. Savarankiškumas ta
čiau nereiškia visiško nepriklausomumo nuo kitų tautų bei 
valstybių. Tautų gyvenimas, jų veikla tarpusavyje yra su
siję daugeliu ryšių. Ekonominis ir kultūrinis vystymasis, 
vis naujai iškylančių poreikių tenkinimas reikalauja ry
šius tarp šalių ne mažinti, o vis labiau plėsti ir stiprinti. 
Pastaraisiais laikais tautos jungiasi į glaudesnius politi
nius, ekonominius sambūrius, kurie tikru mastu apriboja 
tautų bei valstybių savarankiškumą, pav., Europos bend
roji rinka, socialistinių šalių Ekonominė savitarpio pagal
bos sąjunga ir kitos. Kova už tautos savarankiškumą, tai 
nėra atsisakymas sudaryti glaudesnius politinius ir eko
nominius ryšius su kitomis tautomis bei valstybėmis. Tai 
yra siekimas turėti teisę ir galią pačiai tautai tvarkyti sa
vo reikalus ir spręsti su kuriomis tautomis bei valstybė
mis jungtis ir kokiomis sąlygomis, ne svetimai jėgai dik
tuojant.

Ne visos tautų ir valstybių sąjungos yra laisvos,! ku
rias savo noru įstojama ir pasitraukiama. Yra prievar - 
tinės sąjungos, karinės jėgos pagalba sudarytos, pav. .Ta
rybų Sąjunga,kuriai priklauso ir Lietuva. Tiesa, ir Tary
bų Sąjungos konstitucijos 7Q str. pasakyta,kad TS yra su
daryta ’’LAISVO NACIJŲ APSISPRENDIMO IR.. SAVA
NORIŠKO SUSIVIENIJIMO PAGRINDJ" ir 72 str. , kad 
’’KIEKVIENAI SĄJUNGINEI RESPUBLIKAI PALIEKAMA 
TEISĖ LAISVAI IŠSTOTI TSRS”. Bet gerai žinome , 
kad tai yra įrašyta tik prievartai pridengti, nes nei Už
kaukazės, nei Vidurinės Azijos, nei Ukrainos, nei Pabal
tijo tautos nestojo į Tayrbų Sąjungą laisvu noru, O GINK
LUOTOS JĖGOS PAGALBA PRIEVARTA BUVO ĮJUNG
TOS. O dėl išstojimo iš TS užtenka tik viešai prasitarti, 
kad atsidurtum kalėjime ar koncentracijos stovykloje.

Tarybų Sąjungos konstitucijos 76 str. pasakyta, kad 
’’SĄJUNGINĖ RESPUBLIKA-SUVERENI TARYBŲ SOCIA
LISTINĖ VALSTYBĖ”. Kas yra suverenumas? Tai ne
priklausomumas nuo kitų valstybių ir vidaus reikalų tvar
kymas pagal savo teisę ir jėgą /Johannes Messner,Die 
soziale Frage der Geggenwart, Insbruck, 1934, p. 600/. Be
veik tais pačiais žodžiais suverenumą aptaria ir tarybinie- 
Tarptautinis žodynas, jame pasakyta: "SUVERENITETAS- 
visiškas valstybės nepriklausomumas nuo ki
tų VALSTYBIŲ, JOS VIDAUS IR UŽSIENIO SANTYKIŲ 
TVARKYME” /p. 728/. Gražiai'skambantieji TS konstitu
cijos straipsniai slepia tik klastą ir apgavystę 
/Red.pabr./. Sąjunginė respublika Lietuva nėra nepri
klausoma nei vidaus , nei užsienio santykių tvarkyme. TS 
konstitucijos 73 str. taip apriboja sąjunginių respublikų 
suverenitetą,kad jo nė žymės nelieka. Ten pasakyta, kad 
Tarybų Sąjungos kompetencijai priklauso sąjunginių res- 
publikų/taigi ir Lietuvos/ įstatymų pagrindų nustatymas, 
valdžios ir valdymo organų organizavimo bei veiklos bend 
rų pradų nustatymas, vadovavimas ekonomikai, ryšiai su 
užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis.

Kad Lietuva nėra suvereni, savarankiška, o visiškai 
pajungta ir priklausoma, rodo ir Lietuvos TSR konsti - 
tucijos 70,75 ir 6 straipsniai. 70 str. pasakyta: -”TS 
RS įstatymai privalomi LTSR teritorijoje", 75 str. 
’’L ietuvos TSR. .. padeda vykdyti TSRS įgaliojimus... Į- 
gyvendina TSRS aukščiausiųjų valdžios ir valdymo orga
nų sprendimus”, o 6 str. pasakyta, kad visuomenės vado
vaujanti ir vairuojanti jėga, jos politinės sistemos ir vi
suomeninių organizacijų branduolys yra Tarybų Sąjungos 
komunistų partija, kuri numato visuomenės vystymosi 
perspektyvą. >Įš to seka,kad pati lietuvių tauta nieko ne - 
reiškia,kad jos vadovaujanti ir vairuojanti jėga yra ne ji 
pati, o TS komunistų partija, kad Lietuvoje aukščiausią 
galią turi ne jos pačios, bet TSRS įstatymai ir kad Lie
tuva turi įgyvendinti TSRS aukščiausiųjų valdžios ir val
dymo organų sprendimus. Ar dar gali būti dides
nis tautos ir jos valstybės pajungimas)? 
Pasityčiojimu ir cinizmu skamba spaudoje ir pasisaky - 
muose kartojami žodžiai, kad Lietuvos prijungimas prie 
Tarybų Sąjungos atnešęs lietuvių tautai išvadavimą 
ir laisvę. Pastarojo keturiasdešimtmečio patyrimas 
yra aiškiai parodęs, ko vertas tas išvadavimas ir laisvė.

Šimtmečius gyvenusi laisva ir savarankiška, tikrąją 
laisvę patyrusi 1918-1940 m., su pavergtos tautos padėti
mi lietuvių tauta niekuomet ne su s Įtaikins.
2 psl.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga 
Lithuanian World Youth Association

MIELAS PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIME !
VASARIO 16- TOJI yra Lietuvių tautos svarbiausia 

šventė. Yra diena,per kurią švenčiame Lietuvos Nepri
klausomybę, prisimename kaip mūsų tėvai, tėvukai ir pro
seneliai gyveno Lietuvoje, ir gerbiame tuos, kurie kovojo 
ir žuvo už Lietuvos laisvę.

VASARIO 16-TOJI yra daug daugiau negu diena,per 
kurią mes gerbiame savo didvyrius iš praeities; mes taip 
pat gerbiame visus tuos,kurie šiandien aukojasi už mūsų 
brangią tėvynę Lietuvą. Meldžiamės už visus tuos, kurie 
priešinasi prieš okupantą, meiliomis rankomis spausdina 
ir platina LKB Kroniką,kenčia ir žūna,kad Lietuvos pa - 
Saulis nepamirštų ir kelia tautinę sąmonę,kad Lietuva ne
pranyktų lietuvių širdyse.

VASARIO 16-TOJI suteikia mums progą pergalvoti 
mūsų tautos dabartį, pasisemti stiprybės iš mūsų tautos 
garbingos praeities, ir su atnaujintu ryžtu žengti drąsiai 
į ateitį.

Šitokiai svarbiai šventei reikia pasiruošti. Todėl kvie
čiu visus persiskaityti Lino Palubinsko it Gyčio Liulevi - 
čiaus išdėstytas mintis,liečiančias VASARIO 16-TOSIOS 
šventę ir mūsų lietuvybę’.

Linkiu visiems malonia^ ir prasmingai praleisti šių 
mėtų VA S ARIO 16 -TĄJĄ ’. #•' - ■ ; fu■ i j » L- -

TEŽYDI VĖLIAI LIETUVA’.
PASIRAŠĖ: Ginta Palubinskaitė, 

PLJS Korespondentų Kolektyvo Pirmininkė

PASISAKO APIE VASARIO ŠEŠIOLIKTĄJĄ

Vasario 16 nėra tik įprastų minėjimų, dulkinų atsimi
nimų ir himnų giedojimo diena. Dažnai lieka toks įspūdis, 
ypatingai tiems iš mūsų,kurie gimėm ir augom išeivijoje. 
Nematę laisvos Lietuvos, mums sunku net įsivaizduoti jos 
gimimo; nepriklausomybės paskelbimo. Nejaučiame ryšio 
tarp tų emocijų,kurios kyla vyresniems ir to,kas sceno
se skaitoma. Poezija, montažai, lietuviškos dainos,-vis
kas gražu; bet tai estetiškas grožis, ne širdį virpinantis 
pergyvenimų atsiminimas.

Daug ką prarandame šitaip galvodami.. .spręsdami, 
kad Vasario 16 neturi aktualaus mums pagrindo. Tas pa
grindas egzistuoja, gal net tyresnis mums, negu vyrės - 
niems. Vasario 16 yra idealo šventė, yra pasidžiaugimas 
tuo, apie ką svajoja kiekvienas. Minėdami Lietuvos ne - 
priklausomybės šventę, minim ką daug didesnio; VISO PA
SAULIO ŽMONIŲ PASITIKĖJIMĄ SAVIMI. Lietuvos pa
vyzdys atstovauja tą heroizmą,kuris įtikina žmones, tau
tas, kad jie galį pakeisti pasaulį.

Ta pati dvasia,kuri varė Amerikos revoliucionierius 
prieš anglus; ta pati dvasia, kuri varo žmogų stengtis .ban
dyti ir svajoti; ta pati dvasia sūkuriuoja kiekvienoje vieto
je, kur lietuviai mini Vasario 16 dieną.

Pasižiūrėjus į veidus, gali žinoti,kad daug kam, ypa
tingai vyresniems, ta laisvė buvo gyvenimo giliausias 
troškimas. Tuose pačiuose veiduose galima matyti,kad to 
troškulio išsipildymas yra svarbiausias gyvenimo atsieki- 
mas ir brangiausi prisiminimai. Nors kartais tie atsimi - 
nimai šiek tiek dulkini, jie žiba stipresne šviesa, spindi i- 
dealu,kurio kiti nejautė. Tą dvasią paliesti ir bent iš ša
lies matyti- tai Vasario 16 svarbiausia užduotis.

Neatsimenam kovų ir įtampos, ir džiaugsmo, kuris 
skraidžiojo Lietuvoje nepriklausomybės laiku. Bet bandy
kim atsiminti, žiūrėdami į tuos,kurie tikrai atsimena,ban 
dykim pergyventi sapno išsipildymą. Nes mums retas sap
nas tebeišsipildo ir retas laimėjimas toks brangus ir toks 
auksinis,kaip Lietuvos išlaisvinimas. Gal bežiūrėdami , 
išmoksim svajoti didžias svajones, užsimoti didiems dar
bams. Gal suprasim, kas yra tikrai atsiekti istorinį siekį. 
Ar mes, ar išeivijos vaikai,padarysime ką verto atminti 
ilgiau negu 75 metus? Gal, ir gal ne...

... Iki tada, minėkim tuos, kurie svajojo, ir po ilgo koš
maro pabudo sapno išsipildyme. Jie iš tikrųjų herojai ne 
vien dėl savo atsiekimų, bet ir dęl savo atsiminimų. Tie 
atsiminimai, nors ir ne mūsų, yra vienintelė rodyklė -į tą 
dvasią, kuri leis ir mums sukurti savo Vasario 16 dienas. 
Tokia rodykle i nepasinaudoję, nebūsim verti jokių atsimi
nimų ir jokių minėjimų. Linas Palubinskas 
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ANTANAS TERLECKAS
On November 23, 1975, a 46-year old Lithuanian , 

Antanas TERLECKAS addressed an a tensive autobiogra
phical statement to Yuri V. A ndropov, who was then 
chairman ot the Committee for State Security of the USSR 
better known as the KGB. In this statement, which was 
titled "RESPECT MY RIGHTS”, Terleckas outlined a 30- 
year long history of persecution and of struggle for human 
and national rights. More than an account of a unique per
sonal destiny, the statement appears to crystallize the 
wartime and postwar experience of Terleckas’ homeland, 
Lithuania, and of entire East-Central Europe.

Today both the author of the statement and the man to 
whom it was addressed are struggling to remain alive. 
Terleckas is fighting illness in his dismal place of exile 
in the Magadan rayon, where he was sent after serving 
three years in a concentration camp in the Perm area . 
Andropov, never answered Terleckas’ appeal. 
.................Whose legacy and whose ideas shall pevail in 
Elast-Central Europe during the coming years and decades? 
The outcome partly depends on the people and governments 
of the non- soviet world, on their awareness of individuals 
like Terleckas and on their readiness to render immedia
te assistance to him and to all others who share his fate.

The case of Antanas Terleckas is a classic exemple 
of the methodical Soviet violation of the Human Rlghtd 
clauses of the HELSINKI AGREEMENT. It also clėarly 
demonstrates that an individual who refuses to go against 
his concienceand who demands minimum respect for per
sonal and national rights can exist in the Soviet Union on
ly behind bars. Tei-leckas’ autobiography shows that nei
ther he nor his "proletarian" family initially opposed the 
Soviet rule, when it was imposed by force on -Lithuania 
1940. Young Terleckas even joined the Young Communist 
League, believing that he could be a good citizen of the 
Soviet state and a loyal son of his native Lithuania. Very 
soon he found out that this was impossible. After he re - 
fused to become a police informer and to spy on his com
patriots and peers, the KGB launched a terror campaign 
against him that continues to this very day. He was cons
tantly interrogated, imprisoned,briefly committed to a 
psychiatric hospital, expelled from the Komsomol, and 
harassed during his university studies. After Terleckas 
completed higher education with degrees in economics 
and history, the KGB made it sure that he was allowed to 
work only as a guard.

Almost four years after sending his statement to And
ropov, Terleckas joined 44 other Lithuanians, Latvians 
and Estonians in sighing a Memorandum condemning the 
HITLER-STALIN PACT and demanding self-determina
tion for the Baltic countries. The statement was issued 
to Western reporters in Moscow, on August 23,1979, the 
4Oth anniversary of the Pact. On October 30,1979, the 
KGB arrested Terleckas. He was sentenced on Septem
ber 19, 1980, to three years in strict regime camps and 
five years of exile. From the first day of his incarcera
tion, the authorities have made constant efforts either to 
make him repent”” , or to break him down, telling him 
quite bluntly that if he refused to submit he would be "de
stroyed”.

The fears that Terleckas might not be allowed to sur
vive his term of imprisonment and exile have been increa- 
ed by a new Soviet legal device, directed against indivi
duals like Terleckas, who refuse to admit their "guilt" 
and who go an proclaiming their ideas and demanding theii 
rights even in confinement. On September 13,1983, the 
Presidium of the Supreme Soviet of the RSFSR issued a 
Decree under which a new Article, 188-3, was brought 
into a Criminal Code of the RSFSR: "Maliciously disobey
ing the orders of the administration of a corrective la - 
bor institution”. Under this article,"malicious diobedi- 
ence" or other activities obstructing the administration 
in the carrying out of its duties "will be punished”. Es
pecially dangerous recidivists ” and persons who have 
committed grave crimes" / by this are meant, in parti
cular, all those who have been convicted of "especially 
dangerous crimes against the state" - mainly "prisoners 
of conscience", such as Terleckas/, can be punished for 
such activities for a period of 1-5 years. Even a minimal 
deviation from the "Internal Rules of Corrective Labor 
Institutions may be counted as a violation of the regime.

/to be continued/
NEPRIKLAUSOMA UETUVA
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Trečiadieni, spalio 13 d. rytą, po pusryčių, atvyko vėl 
nauja vadovė, kuri mus turėjo nuvežti į ’’Kritusiųjų Slėnį", 
už 58 km. nuo Madrido, kur pastatytas paminklas kritu - 
siems kariams Ispanijos revoliucijos metu 1936-39 m. Po 
to mūsų maršrute- karališkasis vienuolynas. Važiuojant 
kita miesto dalimi buvo Įdomu stebėti naujas gatves, nau
jus vaizdus, paminklus, aikštes, alėjas. Už miesto kelias 
buvo gana geras, bet judėjimas automobiliais nedidelis. A- 
biejosė kelio pusėse matėsi didoki ūkių laukai ir kur ne kai 
sodybos. Už kokių 30 km, nuo Madrido, kiek toliau nuo ke
lio, vadovė parodė buvusią gen. Franco gyvenvietę su ke - 
liais pastatais. Ten dabar įrengtas jo vardo muziejus. Dar 
truputį pavažiavus, staiga pradėjo niauktis dangus, tamsė
ti. Atrodė, kad jau čia pat lietus. Tik įvažiavus į minėto 
Slėnio automobilių parką, pradėjo smarkiai lyti. Tai buvo 
pirmas lietus per 10 dienų ekskursijos laiką. Bėgte pribė
gome prie įėjimo durų ir vadovės vedami, ėjome apžiūrė
ti jau šių laikų, 20-tojo amžiaus istorinio paminklo.

Įėjome pro sunkias duris. Cemento grindinys ir ke
li laiptai vedė į paminklą, kuris vadinamas Bazilika ar Ka
tedra. Šie maldos namai buvo gana dideli,tik ne tokie aukš 
ti ir puošnūs, kaip istorinių laikų bažnyčios. Abejuose šo
nuose įrengta po tris koplytėles. Kiekviena jų skiriama 
Ispanijos kariuomenės ginklo rūšiai. Katedros vidus su - 
konstruuotas kryžiaus formoje. Sankryžoje- puošnus alto
rius. Tuojau už jo- gen. Franco antkapis. Dar toliau-aukš- 
tas ir ornamentuotas altorius. Sankryžos skersinių ga - 
luose- didelės ir gražios koplyčios. Sienos papuoštos ki
limais. Nuolatos skamba vargonų muzikos garsai pro sie
nose įrengtus specialius vamzdžius. Katedros statytojai, 
nenorėdami sužaloti gražiai mėlynos akmenų spalvos, jų 
atkėlimui lubose padarė didelę skylę. Baigę statybą, ne
galėjo rasti būdo ją užtaisyti. Galiausiai nutarė joje į- 
rengti prietaisus, galinčius perduoti vargonų muziką vi- 

\ sal Katedrai, ir tuo pačiu užmanymu pagražino jos lubas 
paveikslais. Katedrą pastatyti ir įrengti užtruko apie 15 
metų. Į akmenuotą kalną teko įsigręžti iki 1 km. jo gilu - 
mon. Kritusiųjų Blėnis buvo įkurtas gen. Franco įsakymu. 
Jis, tur būt, buvo vienlntėlis krašto valdytojas, kuris yra 
pastatęs paminklą savo krašto kovotojams, vienodai trak
tuodamas ėjusius su juo ar prieš jį 1936-1939m. civilinio 
karo metu. Ant kalno jau iš tolo matomas kryžius yra 
150 metrų aukščio, sveriąs arti 183 tūkstančių tonų. Kri
tusiųjų Slėnis pradėtas statyti 1942 m. .viešumai atidary
tas 1959 m.

Iš čia vykome apžiūrėti karališkojo vienuolyno iš 16 
šimtmečio. Vis dar lyjant ir autobusui pamažu riedant , 
vadovė suteikė apie jį šiek tiek informacijų. Vienuolynas 
pradėtas statyti karaliaus Pilypo n-jo įsakymu 1563 m., 
vadovaujant architektui Juan Bautista de Toledo ir baigtast 
1584 m.architekto Juan de Herrera. Vienuolynas vadinasi 
The Monastery of SanLorenzo de EI Escorial. Iš lauko pa
žvelgus, atrodo, kaip labai masyvus^ karališkos rezidenci
jos pastatas. Apsirūpinę įėjimo bilietais, pirmiausiai ėjo
me į koplyčios vidų. Joje kiek apsidairius atrodė, kad jai 
geriau tiktų vardas bažnyčia, nes tokio dydžio koplyčių 
dar neteko matyti. Tiek to dėl jos vardo. Joje visų dėme
sį atkreipė didysis altorius savo dydžiu, puošnumu ir auk
so blizgėjimu. Nemaži aukso gabalai jame stovi ir žva - 
kidžių formoje. Meniškų paveikslų taip pat gana daug .

Iš koplyčios dar buvome, nuvesti į porą karališkųjų 
kambarių, arba vienuoliškai tariant,celių, juose esan - 
tieji daiktai tebestovi, kaip kad buvo anų laikų dienomis . 
Iš čia ėjome Į rūmų apačią, rūsio dalį. Vadovės buvome

MALONŪS ’’NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” SKAITYTOJAI, 
RĖMĖJAI I

Nuolatinis kainų kilimas palietė ir ’’Nepriklausomos 
Lietuvos” savaitraščio leidimą, joms sumažinti ir suteik 
tl skaitytojams galimybių laimėti vertingų laimikių, dos
nūs skaitytojai ir organizacijos padovanojo ”NL” loterijai 
$1330 vertės dovanų. Jas paškirstysime kuponų formoje. 
* le dovanų kuponai bus atspausdinti kurį laiką” NL” laik - 
raščio numeriuose. Vieno kupono kaina- $1, o už 6 kupo
nus- reikia aukoti tik $ 5, -. Žemiau pridedamą kuponą 
prašome iš kirpt i, pridėti atatinkamą sumą ir NEVĖ
LIAU,kaip 1984 m. BALANDŽIO 15 d. grąžinti juos ’’NL ’’ 
adresu ; 7722 George St., LaSalle, P. Q . .Canada,H8P 1C4.

Dovanų paskirstymas įvyks ’’Nepriklausomos Lietu
vos” Spaudos Baliaus metu Montrealyje, š. m.GEGUŽĖS 
5 d. , Š v.Kazimiero Parapijos salėje.

Tikimės, kad pasinaudosite šia loterija ii paremsite 
’’Nepriklausomos Lietuvos” savaitraštį. Dėkojame iš 

anksto ir linkime geros laimės'. ”N L” 
Bendrovės Valdyba

LAIMIKIU MOTELIAI -

TILT STAND
(Skaitytojų patogumui, su tuo pačiu kuponu galima 
atsiskaityti už prenumeratą i-

Viršuje
MAGNETOFONAS IR RADIJAS

Kairėje

TELEVIZIJA IR RADIJAS

1984. II. 23

SHARP

įspėti eiti atsargiai laiptais. Nors veikė elektra, tačiau 
šviesos nebuvo perdaug.

Paėjus kiek koridoriumi, vadovė atidarė vienas du
ris- įėjome į kambarį. Jame radome tik - karstus. Iš kar
to pasidarė kažkaip nejauku, bet greitai apsipratome su 
nejaukiu vaizdu. Pradėjau dairytis aplinkui. Pastebėjau , 
kad pagal sienas įrengtos trys eilės lentynų, Kiekvienoje 
lentynoje stovi sudėti karstai. Suskaičiau viso 28 karstus 
ir dar buvo tuščios vietos dviem karstam. Lubose kabojo 
menkos šviesos elektros lemputė. Pats kambarys be jo
kių pagražinimų ir papuošalų: niekur nėra nė mažiausios 
gėlytės ar kitokio pagarbos ženklo buvusiems krašto val
dytojams. Apie jų praeitį dar byloja viršuje didysis alto
rius koplyčioje. Patys karstai tamsiai rudos spalvos, gra
viruoti. Šis kambarys skirtas tik mirusiems karaliams . 
Iš čia ėjome į kitą kambarį, skirtą jų šeimos nariams, iš
skyrus nepilnamečius vaikus. Radome pašarvotą vieno ka
raliau s/vado ve i minint jo vardą,tuojau pat nepasižymėjau, 
o vėliau pamiršau paklausti/ vienturtį, 30 m. amžiaus mi
rusį sūnų. Kitame kambario krašte palaidoti įvairūs ka
ralių šeimos nariai. Jų antkapiai apkrauti įvairiais žalu
mynais gana storu sluogsniu. Trečiame kambaryje palai
doti karalių valkai iki 11 m.amžiaus. Anais laikais vaikų 
iki 11 m. mirimo procentas buvo didelis, taigi, ir karalių 
šeimose. Čia palaidotų vaikų antkapiai taip pat buvo ap - 
krauti didelėmis krūvomis įvairių žalumynų ir gėlių. Va
dovės teigimu, čia esąs didžiausias ir žymiausias karališ
kas mauzoliejus pasaulyje.

Iš čia jau ėjome autobusan ir skubėjome viešbutin. Tai 
buvo paskutinioji viešnagės diena Madride. Į vadovės klau-

JUS SAUGO KANADOS 
TEISIŲ IR PRIVILEGIJŲ 

STATUTAI
PAGRINDINIS MŪSŲ NAUJOSIOS 
KONSTITUCIJOS PUNKTAS YRA 
TEISIŲ IR PRIVILEGIJŲ STATUTAS, 
KURIS RAŠTIŠKAI GARANTUOJA 
TEISĘ IR LAISVĘ VISIEMS VYRAMS 
IR MOTERIMS, PRIEŠ BET KOKI 
DISKRIMINACINI ELGESĮ. ČIA YRA 
KELETAS PAGRINDINIŲ*PRIVILEGIJŲ:

*1 Pagrindinės 
privilegijos

KIEKVIENAS ŽMOGUS TURI SEKANČIAS 
PAGRINDINES PRIVILEGIJAS: SĄŽINĖS 
IR RELIGIJOS LAISVĘ; GALVOJIMO, 
ĮSITIKINIMO, NUOMONĖS IR IŠSIREIŠ
KIMO ([SKAITANT SPAUDOS IR KITOKIAS 
BENDRAVIMO PRIEMONES); LAISVĘ 
TAIKINGIEMS SUSIBŪRIMAMS: 
BENDRAVIMO LAISVĘ.

2 Persikėlimo ar 
sėslumo laisvė

TURI TEISĘ LAISVAI VAŽINĖTI PO 
KRAŠTĄ-VALSTYBĘ, PASIRINKTI 
GYVENIMO VIETĄ IR UŽSIDIRBTI 
SAVO GYVENIMO IŠLAIKYMĄ, 
BET KURIOJE PROVINCIJOJE.

3 Oficiali 
Kanados 
kalba

DVI OFICIALIOS KANADOS KALBOS 
YRA PRANCŪZŲ IR ANGLŲ; JOS 
TURI VIENODAS TEISES IR PRIVILEGIJAS 
PARLAMENTE IR VALSTYBINĖSE 
KANADOS ĮSTAIGOSE.

Lygybės teisė 
privilegija

Atkirpk čia :

KIEKVIENAS KANADOS PILIETIS IR VISI 
NUOLATINIAI KANADOS GYVENTOJAI

ATEITIS
VADINASI

SKAITYTOJŲ PATOGUMUI , SEKANČIAME NUMERYJE ATSPAUSDINSIME VISU 6 KUPONŲ SERIJĄ,, KURIĄ^ GALIMA BUS 
IŠ KARTO IŠSIKIRPTI IR UŽPILDŽIUS JUOS PAVARDE, VARDU IR ADRESU, PRIDĖJUS $5.00 AUKĄ, SIŲSTI [RE
DAKCIJĄ,. KOVO MĖNESI PAKARTOTINAI ATSPAUSDINSIME KUPONU SERIJĄTIEMS, KURIE NORĖTŲ JU DAUgTaU 
ĮSIGYTI ARBA BUTŲ NESUSPĖJĘ JŲ IŠSIKIRPTI. PAVIENIO KUPONO KAINA - $ 1.00 .

DOVANU

Televizija ir radijas 
Magnetofonas ir radijas 
Skulptūra — skulpt. J. Dagio

Siunčiu už .....kuponus 
Siunčiu už prenumeratą 
Siunčiu Auką”NL” paremti 
. Viso 

Simą kaip patiko Madridas, atsakymas buvo teigiams. Pa-" 
tenkinta vadovė apie Madridą dar pridėjo istorinių žinių. 
Madrido miestas pradėjęs augti 852 m. .būdamas dar ara
bų rankose ir vadintas arabiškai Mageriti. Madridu pava
dintas 1083 m. ,kada jis atiteko krikščionims,karaliaujant 
Alfonsui VI.

Miesto augimas labai sustiprėjo 1262 m.,kada kara
lius AlfoasasX davė Madridui miesto teises. Miesto kon - 
sekracija Ispanijos sostine įvyko 1561 m., viešpataujant 
Pilypui n. Nuo to laiko miestas nuolat augo ir stiprėjo . 
1936-1939 m. Madridas buvo paliestas civilinio karo, val
dant gen. Franco, jam pasibaigus, ir kraštą valdant tam 
pačiam asmeniui, miestas vėl buvo atstatytas ir plečia - 
mas. Baigus jai kalbėti, netrukus privažiavome prie vieš
bučio. Išlipdami iš autobuso,kiekvienas atsisveikinome 
su vadove, jai įteikdami po keletą pezetų dovanų už gerą 
vadovavimą ekskursijai ir nuskubėjome į savo kambarius.

6 valandą, vėl atsidarius parduotuvėms,dalis mūsiškių 
nuskubėjo Į jas, galvodami nusipirkti kokį nors paltą,kos
tiumą ar batukus. Grįžę sakėsi, kad nieko nenusipirko, iš
skyrus kiek suvenyrų, nes kitokių prekių kainos esančios 
aukštos, kaip Nexr Yorke. Aš, nieko neplanuodamas pirkti, 
išėjau tik pasivaikščioti, nes vakaras buvo labai gražus, 
o viešbutyje sėdėti dar buvo per anksti. Nenorėdamas nu
klysti Į mažai žinomus užkampius, pasilikau mūsų viešbu
čio gatvėje Paseo Reina Cristina. Gatvė gana ilga ir plati. 
Kadangi parduotuvės buvo atdaros,tad ir judėjims gatvėse 
buvo vėl padidėjęs.

/ bus daugiau /

KIEKVIENAS TURI TEISĘ 
PASINAUDOTI TOMIS PAČIOMIS 
PALANKIOMIS APLINKYBĖMIS 
IR BEŠALIŠKAI VIENODA 
ISTAYMŲ GLOBA, RASINIAM, 
RELIGINIAM, ETNINIAM, 
SEKSUALINIAM AR KITOKIAM 
NUSISTATYMUI.

KANADOS TEISIŲ IR 
PRIVILEGIJŲ STATUTAI YRA 
MŪSŲ DIDINGOS 
VALSTYBĖS LAISVĖS IR 
TĖISĖTUMO TVIRTINIMAS

NORINT GAUTI STATUTO 
KOPIJĄ, PRAŠAU RAŠYTI:

The Honorable 
Serge Joyal

Secretariat d'Ėtat
Canada

(.'honorable
Serge Joyal

■ / Return this coupon to:

I y UJČbht to br&vCL Out. Publications Canada m/outwz w- gvriM/ ww. Box 19Q6 Statjon B
Ottawa, Ontario K1P6G6

IAf norėčiau gauti Kanados Teisių ir Privilegijų 
kopija sekančioje kalboje :

■ □ Prane, ir Anylų □ I spanų O0l onįū Portugalų □ Italų.
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PASKIRSTYMO KUPONAS
20 LAIMIKIŲ - S 1330.00

Paveikslas—
dail. A. Tajnošaitienės 

Koplytėlė — J. Siaučiulio 
Tautinė

VERTĖS

Knyga "Lith. Easter Eggs”— 
dail. A. Tamošaičio

Lietuviška plokštelė -H,įvairių
Kasetės 2 — 

sol. G. Čapkauskienės
lėlė —
D. Staskevičienės

$......
$......
$ .....
$.....

Vardas — 
Adresasas
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KULTŪRINIS
v •
ŠVIETIMO GAIRES . Lietuviškojo Ugdymo Žurnalas Mo
kyklai ir Šeimai. Nr.3O, 1983 Gruodis. "Aušros" metai.

Š io numerio turinyje randame Įvairių pedagoginių ir 
lituanistinių straipsnių, nuotraukų iš pedagogų veiklos , mo- 
-kyklų gyvenimo ir kt.

Šiame numeryje rašo;jonas Kavaliūnas, Juozas pla
kas, Psichologė O. M. , A. Rinkūnas, A. P. Bagdonas, B. K. 
Stasys Sližys,D.Petrutytė.DariusČiuplinskas, Vida Buč- 
mienė,Liuda Šileikienė. Redaktorė- Stefanija Stasienė. 
Pirmo puslapio iliustracija dail. V. Vijeikio. 72 psl.At
skiro numerio kaina $ 2. Leidžia JAV LV Š vietimo Taryba

IŠ : ’’ŠVIETIMO GAIRĖS” Nr. 30

NUBĖGO OŽELIS Į MIŠKĄ . . .
/ Kaip elgiasi vaikai ir- tėvai /

Priešgyniauti, ožiuotis, nepaklusti gali netik trejų me
tų vaikai,bet ir vyresni. Kuo vyresnis mūsų sūnus ar duk 
ra, tuo sąmoningesnis, stipresnis, atkaklesnis jo priešini
masis. Beje,ketverių, septynerių metų vaiko užsispyrimo 
šaknys jau visai kitokios negu trečių metų mažylio. Vy - 
resniųjų priešginiavimas gali būti jau elgesio tipas /susi
formavęs atkaklumo laikotarpiu/ ir virtęs bendravimo }- 
pročiu, savotiška elgesio norma. Jis gali būti atsakomoji 
vaiko reakcija 1 perdėtą tėvų globą, noras išsikovoti sau 
bent krisleli dėmesio, išvengti vienišumo,priešintis tėvų 
apsileidimui, nesirūpinimu šeima. Taigi vaikui ožiuojan- 
tis, tėvams kyla klausimas; bausti ar ne? Jei nebaus, vai
kas gali visai paleisti vadžias, nepaisyti tėvų reikalavi 
mų, ir niekas nebus tikras, kad po to šie konfliktainiai san 
tykiai nevirs jo bendravimo su suaugusiais norma, įpročiu 
Nubaudę mažyli, tėvai mato,kad šis dažniausiai dar in - 

tensyviau priešinasi, užsispiria. Pažvelkime, kaip tokiais 
atvejais dažniausiai elgiasi jauni tėvai. Tam tikrą laiką 
jie toleruoja sūnaus ar duktros ožiavimąsi, visai nekrei
pia 1 ji dėmesio. Tačiau nusprendę,kad vaiko nepaklusnu
mas jau peržengė visas leistinas ribas / nevalgo,kas pa
duota, priešgyniauja bet kokiems tėvų reikalavimams, 
dėsto savo norus, krinta ant žemės/, tėvai priveržia jėga 
mažyli paklusti; per prievartą nuneša J lovelę, paguldo 
miegoti, atima jam rūpimą daiktą ir ji paslepia, kartais 
net suduoda vaikui,priversdami nusileisti. Šiuo atveju 
šiurkščiai Isiverždami 1 vos pradėjus} formuotis savaran
kišką vaiko pasaulėli, sutrypia pirmuosius pilnavertės 
asmenybės formavimosi daigus.

Dalis tėvų eina kitu keliu; nuolaidžiauja priešgyniau
jančiam vaikui, tupinėja apie j}, tenkina visas užgaidas. 
Vardan taikos ir ramybės, nenorėdami konfliktuoti su my
lima atžala, atsisako savo reikalavimų, juk nekartą par
duotuvėje, autobuse esame stebėję pasimetusias motinas, 
kai vaikas, reikalaudamas žaisliuko, saldainių ar vietos 
prie lango, krinta ant žemės, net pamėlynavęs klykta, ma
taruoja kojomis, o paimtas ant rankų, veržiasi žemėn, 
muša mamą per veidą. Mažasis gerai žino,kad nepatogiai 
pasijutusi mama pasistengs kuo greičiau, tenkindama vai
ko užgaidas, pašalinti konfliktą. Taip dažniausiai elgiasi 
perdėtai globojami vaikai, kurie m s tėvai suteikia viską,tik 
ne savarankiškumą, taip reikalingą pilnavertei asmenybei 
bręsti. Šie vaikai daugiausia auga egoistai, savanaudžiai, 
paklusti,pralaimėti nesugebantys žmonės.

Taktiško elgesio, vaiko asmenybę gerbiantys, tačiau 
pakankamai reiklūs tėvai dažniausia teisingai įvertina 
daugumą konfliktų ir lengvai juos pašalina arba visai jų 
išvengia. Tačiau vaiko neklusnumas ir jiems kelia daugy
bę rūpesčių.

Pažiūrėkime, kaip diplomatiškai ir kūrybiškai nura - 
mina "neklaužadas" seneliai, kaip jie nugali vaiko užsispy
rimą. Stebėdami senelius,pajusime, jog prieš mus atsi
veria neišsemiama liaudies pedagogika. Štai mažylis at
sisako valgyti. Močiutė įkalbinėja, rodo, kokia gardi košy
tė, pati ragauja ir "mato" ant palangės tupinčią zylytę, ku
ri taip pat nori šio skanumyno paragauti. Bet vaikaitis 
atkaklus; jau lipa nuo kėdutės, jau bėgs nuo stalo, o subar 
tas pradeda verkti. Čia močiutė nustemba, net rankom su
ploja. Ji jau žinanti,kas tam vaikui darosi. "Kas,kas?" - 
smalsiai klausia apsiašarojęs vaikaitis. Pakelia galvą, nu
braukia nosį. O močiutė tik aikčioja iš visų pusių vaikaiti 
apžiūrėdama,kol galų gale praneša;"Matau, matau gero 
berniuko viduryje įlindus} ožiuką. Tai jis begėdis vaiką 
virkdo, tai jis jam valgyti neduoda, mamos, tėčio ir mo - 
čiutės liepia neklausyti. Kaip piktai jis vizgina uode - 
gėlę, barzdą krato, piktdžiugiškai mekena".

Vaikaitis domisi - koks gi tas j ji Įlindęs ožiukas? 
Močiutė pasakoja ir jau rūpinasi,kaip tą negerą ožiuką iš
varyti. Tas ožys toks blogas, kad vaikui ramybės neduo
da, - tebėga jis } mišką gyventi, troboj jam tikrai nėra 
vietos. Senelis, girdėjęs močiutės ir vaikaičio pokalbi, 
tuoj randa vytelę. Įteikia ją mažajam ir dar pamoko;

- Sušerk, sušerk tam begėdžiui ožiukui, tegul jis bė
ga tiesiai I mišką.

Keli nevikrūs mostelėjimai vytele, ir senelis,© po 
to ir močiutė "pamato", kad štai bėga; jau bėga Ožys per 
laukus, per arimus, štai jau ir mišką pasiekė,tik suviz - 
gėjo uodegėlė, ir pasislėpė tarp medžių.

Mažasis oželio savininkas taip pat stiebiasi } bėgant} 
oželi pasižiūrėti, bent jo uodegytę pamatyti...

Po to visi taikūs pietauja, nes vaikaitis geras ber
niukas, tik tas ožys jj vis priešingai elgtis mokė... Bet 
ožiukas daugiau nebegrįš, o jeigu ir sugrįžtų, tai ir vėl 
bus išvarytas.

Toks elgesys mažyliui turi gilią prasmę. Todėl ne 
vienas pastebėjome, kaip puikiai tinka suaugusiojo ir at - 
kakliai besispyriojančio vaiko konfliktams spręsti. Taip 
vaiko dėmesys nukreipiamas nuo konfliktinės situacijos 
/raginimas valgyti- atsisakymas valgyti/, pabrėžiamas 
antraeilis, nieko bendro su konfliktu neturintis oželio l - 
vaizdis. Tai sumažina tarpusavio santykių įtampą, nebe
lieka aikštingos vaiko reakcijos. /bus daugiau/
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PUSLAPIS®
Ruskin Bond

Mergaitė Traukinyje
/ kondensuota novelė /

Aš keliavau traukiniu vienas, atskirame kupė iki Ro- 
lianos. Tada Įlipo mergina- Ją lydėjusi pora turbūt buvo 
jos tėvai, nes labai rūpinosi, ar jai bus patogi vieta mano 
kupė, o moteriškė rūpestingai nurodė,kur būtų geriausia 
pasidėti daiktus, kad nesilankstytų pro langus ir vengtų 
kalbėti su svetimaisiais. Atsisveikino. Traukinys pajudė
jo iš stoties.

Kadangi buvau tapęs neregiu ir mano akys galėjo at
skirti tik šviesą ir tamsą, negalėjau suvokti, kaip atrodė 
mergina. Bet aš žinojau,kad ji dėvėjo šliureles iš šlep
sinčio garso ir man patiko jos balso skambėjimas.

- Ar jūs keliaujate iki pat Dehra Dun?'- paklausiau .
Aš,turbūt, sėdėjau tamsiame kampe ir ji dar nespė

jo manęs pastebėti, nes pašoko išgirdusi mano balsą ;" O, 
aš nežinojau, kad čia dar kas nors sėdi’."

Taigi, dažnai atsitinka,kad gerai matantys žmonės 
nepastebi,kas aplink juos randasi. Spėju,kad jie,turbūt, 
turi perdaug j ką žiūrėti. Tokie,kurie negali matyti - 
pastebi tik pačius esminius reiškinius, kas stipriausiai pa
veikia l likusius pojūčius. Aš svarsčiau,ar man pavyks 
taip padaryti, kad ji nepastebėtų, jog aš nematau. Jeigu aš 
pasiliksiu toje pačioje vietoje sėdėti - neturėtų būti per- 
sunku, galvojau.

Mergina pasisakė,kad keliaujan iki Sharanpur’o.
- Mano teta ten mane pasitiks. O kur jūs keliaujate?
- Iki Dehra Dun ,ir iš ten į Mussoorie, - atsakiau.
- O, kaip Jums gerai’. Aš norėčiau važiuoti Į Musso- 

rie. Man taip patinka kalvos. Ypatingai spalio mėnesi.
- Taip, tai pats geriausias metų laikas, - atsakiau, - 

semdamasis vaizdus iš savo atsiminimų. - Kalvos apdeng 
tos laukiniais jurginais, saulė nuostabi ir naktį galima 
sėdėti ties židinio ugnele ir užgerti truput} brandy.Didžiu
ma turistų jau būna išvykę ir keliai ramūs.

Ji tylėjo, ir aš galvojau, ar mano žodžiai ją paveikė; 
o gal ji nutarė, kad esu romantiškas kvailys ir tiek. Tada 
aš padariau klaidą;

-Kaip atrodo lauke dabar?- paklausiau.
Jai neatrodė keistas šis klausimas. Ar ji jau paste - 

bėjo,kad aš aklas? Bet jos sekantis klausimas parodė,kad 
ne;

- Kodėl nepažiūrite pro langą? - ji paklausė.
Man buvo lengva pagal sėdynės kraštą pasiekti lan

go briauną. Langas buvo atidarytas , ir aš nudaviau, kad

stebiu vaizdus. Girdėjau garvežio ūžimą, ratų dundėji - 
mą ir savo vaizduotėje mačiau prašmėkšint telegrafo stul
pus.

- Ar pastebėjote, - įsidrąsinau toliau, - kad atrodo , 
jog medžiai juda, o mes stovime vietoj?

- Taip visada atrodo važiuojant, - atsakė ji.
Aš pasisukau nuo lango ir atsisukau Į jos pusę.
- Jūsų įdomus veidas, - pasakiau. Aš tikrai pasida

riau narsus, bet tai buvo gana saugi pastaba. Retai kuri 
mergina atsispiria komplimentui.

Ji maloniai nusijuokė tyru ir skambančiu juoku; "Sma 
gu girdėti, kad aš turiu įdomų veidą. Man nusibodo, kai 
žmonės sako, jog mano dailus veidelis’.’’

A, tai ji yra graži, pagalvojau ir balsiai pasakiau: 
"Na, įdomus veidas gali būti taip pat ir gražus’.’’

- Jūs labai galantiškas, - ji atsakė. Po to tylėjo kur} 
laiką. Paskui psakė ; "Ačiū Dievui, neperilga kelionė . 
Man labai sunku išsėdėti traukinyje ilgiau kaip 2 ar 3 va
landas".

Aš tačiau jau buvau pasiruošęs sėdėti čia nesvarbu 
kiek ilgai, kad tik galėčiau klausytis jos kalbant. Jos bal
se buvo kalnų upelio gyvumas. Kai tik išlips iš traukinio, 
ji tuoj pat užmirš mūsų trumpą susitikimą, bet jutau, kad 
aš ilgai j} prisiminsiu.

Garvežys sušvilpė, ratų garsai ir ritmas pasikeitė . 
Mergina atsistojo ir pradėjo rinkti savo daiktus. Aš spė
liojau, ar ji plaukus buvo susukus j kuodą, ar jie bangavo 
ar buvo tiesūs ir krito žemiau pečių,ar buvo visai tumpai 
nukirpti.

Traukinys lėtai slinko l stot}. Lauke girdėjosi nešikų 
ir pardavėjų šauksmai ir aukštas moters balsas ties mū
sų vagono durimis turbūt buvo merginos tetos.

- Sudiev, - pasakė mergina. Ji stovėjo labai arti ma
nęs, kad jutau jos plaukų malonų aromatą. Norėjau pakel
ti ranką ir paliesti jos plaukus, bet ji pasisuko ir pasitrau
kė. Ore paliko tik švelnių kvepalų dvelkimas.

Ties durimis buvo kažkoks sumišimas. Vyras,eida - 
mas l kupė sumikčiojo atsiprašymą. Paskui durys užsi - 
trenkė ir pasaulis vėl buvo atskirtas. Sugrįžau 1 savo sė
dynę. sušvilpė švilpukas, ir mes vėl pajudėjom.

Traukinys įsivažiavo vis greityn, ratai perėjo l savo 
ritmą, vagonai girgžtelėjo ir dundėjo. Aš susiradau langą, 
atsisėdau prie jo ir žiūrėjau l šviesą, kuri man vistiek bu
vo tamsa.

Vyras, įėjęs J mano kupė .prakalbo;
- Deja, gaila, bet nesu toks bendrakeleivis, kaip ta 

gražuolė,kuri iš čia išlipo.
- Ji buvo įdomi mergina, - pasakiau ir paklausiau: - 

Ar jos plaukai buvo ilgi, ar trumpi?
- Neatsimenu... - jis skambėjo nustebusiai. - Aš tik 

pastebėjau jos akis, ne plaukus. Nepaprastai gražios,bet 
jai be jokios naudos - ji buvo visiškai akla. Nepastebėjot?

/iš "R.D” vertė b. v. n./
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IŠ PADANGĖS MIELOS
(ii SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVI JOJE )

KAUNO ROTUŠĖ. Čiaįrengtuo se Sutuoktuvių Rūmuose buvo įvykusios 50—ties poru 

vienu metu sutuoktuvės.
AIKŠTE NIDOJE

KHeA/1 
VE7DROO2/M

KAUNE - 400.000 GYVENTOJI]
Gimus Alfredo Kajausko 

šeimoje sūnui, jis tapo 400- 
tūkstantuoju Kauno gyventoju. 

LYGYBĖS VARDAN
1983 m. gegužės 17 d. į 

Kauno Kuriją išklausyti Re
liginių reikalų tarybos įga
liotinių Petro ANILIONIO 
pamokymų buvo sukviesti 
Kauno arkivyskupijos ir Vil
kaviškio vyskupijos dekanai 
ir vicedekanai. Pokalbis bu
vo suorganizuotas, norint vy
riausybei atsakyti J kunigų 
pasiųstus raštus.

P.Anilionis tarpe kita ko , 
susirinkime aiškino, kad ku
nigams draudžiama lankyti 
parapijiečius/kalėdoti/, nu - 
rodant draudimo priežastis;

Tame pačiame bute kar
tais su tikinčiais šeimos na-

DEMOGRAFIJOS, ARBA GYVENTOJŲ SKAIČIAUS
Gyventojų skaičius .tur'i^F uz Maskvos kunigaikščio 

svarbią, beveik pagrindinę buvo išleista Vytauto duktė . 
reikšmę, kad tauta išliktų. Apie vokiečių kryžiuočius 
Ypač tai taikintina mažoms nebetenka daug kalbėtitper 
tautoms, kurių kaimynystėje ilgų metų karus lietuvių tau- 
gyvena didesnės tautos. ta ne tik atlaikė jų puolimus,

Ar lietuvių tauta buvo ma- bet kartu su lenkais galuti- 
ža senovėje, jei galėjo pasi- nai sunaikino jų ekspansijos 
priešinti menamai didesnių galimybę Žalgirio mūšyje, 
tautų ekspansijai? Kuni- Tokie nuolatiniai karai ne- 
gaikščio Gedimino laikais abejotinai nualino mūsų tau- 
lenkai neatlaikydavo lietuvių tą ir Lietuvoje atsirado iš - 
puolimo ir daug belaisvių tisų neapgyventų plotų, kaip 
lietuviai atsivarydavo iš pav. Užnemunė. Tad kiek gi
Lenkijos, ką liudija tūkstan
čiai lenkų belaisvių,gražintų 
Lenkijai, išleidžiant Gedimi
no dukterį Aldoną už lenkų 
karaliaus

Jei anais laikais lenkų 
ekspansijos Į Lietuvos že
mes nebuvo, tai lygiai tą pa- 
tį galima pasakyti ir apie 
rusus, ypač,kai šiuos buvo 
užkariavę 1240 m. totoriai .

Anaiptol,atlaikydami totorių 
Į Lietuvos žemes puolimus , 
Lietuvos kunigaikščiai užė
mė gudų, ukrainiečių ir rusų 
plotus. To viso apogėjus bu
vo Vytauto laikais, kuomet 
Lietuvos valdomos žemės 
buvo praplėstos iki Juodųjų 
Jūrų ir beveik iki Maskvos;

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

GERTI - TAVO REIKALAS
NUSTOTI - MŪSŲ

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

JEIGU NORI 

1984.11.23

A.A. (ALKOHOLIO ANONYMOUS)ATEIK Į LIETUVIU 
GRUPES' SUSIRINKIMĄ*. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENI, 7722 GEORGE ST. LA SALLE, QUE.

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

JONUI R.: 337-8637

riais gyvena ir netikintieji , 
tad būtina apginti netikinčių
jų sąžinės laisvę./Tokie juk 
gali pasitraukti į kitą kam
barį. . .Red./.

P.Anilionis priekaištavo, 
" Kažkas stato kryžius ant 
banditų / partizanų, žuvusių 
pokario metais,red.past./ 
kapų, o paskui kelia triukš
mą dėl jų nugriovimo. Be to, 
pabrėžė, kad žemė yra vals
tybės nuosavybė,todėl staty
ti kryžius be valdžios leidi
mo esą negalima.

Įgaliotinis taip ir nepaaiš
kino, kodėl ateistai Lietuvo
je sunaikino tūkstančius 
kryžių, koplytstulpių, koply - 
tėlių ir kt.liaudies meno pa
minklų, stovėjusių n e ant 
partizanų kapų...

/Beje, valstybę sudaro 
ne tik žemė,bet ir žmonės, 
ko Įgaliotinis neprisiminė’, t 

tų lietuvių beliko po visų di
džiųjų karų ir po didžiulės 
valstybinės lietuvių tautos 
ekspansijos?

Anais laikais tautiškumo 
samprata nebuvo išvystyta. 
Tautos vienybės būtinumas 
lietuvių tautoje tik vėlokai 
subrendo, kai didysis kuni
gaikštis Mindaugas, vėliau 
apvainikuotas karaliumi, su
jungė visas lietuvių gentis. 
Jei prūsų giminingos tautos 
būtų buvusios apjungtos vie
noje vadovybėje,gal ir jos 
nebūtų pasidavusios kryžiuo
čių užkariavimui. Pavieniui 
atskiras prūsų gimines kry
žiuočiai nesunkiai nukariavo 
ir visus žiauriausiu būdu iš
naikino. Prūsų pavyzdys pa

rodė, kad ne visuomet beato- 
dairinis laisvės siekimas 
tautai išlikti būtinas. Ko bū
tų sulaukusi lietuvių tauta , 
jei žūt-būt būtų pasipriešin
ta lenkų ultimatumui 1938m. 
ar Sovietų invazijai 1940 m. 
/Tik- jeigu nors būtų kelis 
šovinius paleidę į okupanto 
kariuomenę,-oficialiai, ne 
tik de facto būtume tarptau
tinėje plotmėje pripažinti ir 
be didelių aiškinimų, kad e- 
same okupuoti.. .Red./.

Tų visų 12-15 a. nuolatinių 
karų pasėkoje lietuvių tauta 
sumažėjusi, ypač, kad vėles
ni Įvykiai- du sykius švedų 
karai ir du sykius užpuolu
sios maro epidemijos ne
paprastai išretino Lietuvos 
gyventojų skaičių.

Prie tų visų nelaimių dar 
prisidėjo vėliau aukštuome
nės atsimetimas nuo lietu - 
viško kamieno,priimant sve
timą lenkų kultūrą ir kalbą. 
Liko, daugumoje vien kai - 
miečiai lietuviai- ne tik po
litiniai pavergti, bet ir as
meniniai prislėgti, bevaliai, 
beraščiai baudžiauninkai.

Kas būtų atsitikę, jei anais 
laikais būtų įvestas privalo
mas pradinis mokslas, žino
ma vien lenkų kalboje? Jau 
ir be to, nekalbant apie žy
diškai lenkiškus mūsų mies
telius, 20 a.pradžioje lenkų 
kalba buvo net į kaimus be
siskverbianti, kur lenkų kal
bos vartojimu buvo savotiš
kai didžiuojamasi. Net ir ma
no šeimoje,© ir aš pats po
terių ir tikybos buvau išmo
kytas lenkų kalboje.

Žinoma, 19 a. pabaigoje 
/ ’’Aušros” gadynė-1883/ ir 
2O-tojo pradžioje,ypač nuo 
19O4m., panaikinus spaudos 
draudimą, jau Įvyko persi
laužimas ir atgaiva. Iš tau - 
tinio nesąmoningumo pasuk
ta Į tautinę bendrystę.

Betgi ir vėl; iki Pirmojo 
Pasaulinio Karo /1914 m./ 
Įvyko tautos retinimas;ma - 
sinis mūsų jaunimo emigra
vimas, ypač Į JAV. Priežas- 
tys-bendras didelis skurdas 
ir noras išvengti privalomo 
tarnavo rusų kariuomenėje.

Tai ar ne stebuklas, kad 
mūsų šviesuolių vos tik sau
jelė išdrįso siekti ir pa
skelbti 1918 m. vasario 16 
d. atstatanti nepriklausomą 
Lietuvą? Juk dar toli gražu, 
nevisa lietuvių tauta buvo 
ne tik valstybiniai, bet ir 
tautiniai Įsąmoninta.Dar vis 
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daugelis pirmon eilėn laikė 
save kataliku, o lietuviški 
žodžiai buvo laikomi ’’pras
tais",taigi tik kaimiečių var
tojami. Todėl suprantama, 
kad ir toks prof. Š ilkarskis 
/vėliau dėstęs mūsų univer
sitete senas graikų ir lotynų 
kalbas/ 1918 m. .gyvenęs tuo 
laiku kaimyniniame nuo mū
sų Jodeišių kaimo dvarelyje, 
man, studentui pasakė, kad 
lietuvių kalba būtų galima 
dėstyti universitete, reikia 
bent kokių 20 metų,kol ją 
pritaikintų prie aukštojo' 
mokslo terminų. Gi lenkai, 
ypač Vilniuje / man pačiam 
teko tai girdėti 1915 m./lai - 
kė lietuvių kalbą "pasmerk- 
tina", nes ’’pagoniška”....

Jei Lietuvos ir lietuvių 
tautos gyventojų problema 
buvo paaštrėjusi ir 20 a. 
/dėl mažėjančio lietuvių tau
tos prieauglio/ta problema 
pasidarė aktuali dėl Įvairių 
priežasčių, dėl kurių mūsų 
mergaičių gal net beveik 50 
procentų likdavo netekėju
sios. Dargi nepriklausomy
bės laikais skaitlingos šei
mos tapo nebe taisyklė, o 
retenybė ir deja,tendencija, 
berods, vyrauja ir šiandie - 
ninėje sumiesčionintoje Lie
tuvoje .

Sakoma, kad pasaulyje jau 
esą perdaug žmonių ir dau
gelis jų, ypač Afrikos taute
lių badauja. Ne kitaip yra ir 
Azijos milžiniškoje Indijos 
valstybėje. Bet ten ir gyven
tojų prieauglis labai didelis. 
Gi mūsiškėje Lietuvoje vien 
ir>ateriaiinėš Ir ypač miestų 
miniatiūrinių butų sąlygos y- 
ra nepalankios auginti skait- 
lingesnes šeimas.Jąu ten. 
nereta"- bevaikių šeimų ir 
daugelis jų beaugina tik po 
vieną vaiką.

Mūsų mažai tautai tai .lyg 
"peilis po kaklu". Dar blo
giau su išeivija: čia lietuvy
bė tirpte tirpsta, lyg pava
sario sniegas, ir didelė mū
sų čia atžalyno dalis belieka 
tik lietuvių kilmės. Nuo mū
sų lietuviško sąmoningume 
pareina, kiek ilgai išsilaikys 
lietuvybė išeivijos ateinan
čiose kartose. Nuo tautinio

PENKI SUNKIAUSIAI SUGYVENAMI CHARAKTERIAI 
DARBOVIETĖJE - IR KAIP SU JAIS ELGTIS

Kiekvienoje darbovietėje randasi neramumų kėlėjų , 
kurie savo elgesiu apsunkina visų darbą. Kaip su tokiais 
elgtis?

Štai keletas patarimų ir tokių asmenų chrakteristika: 
TOBULYBĖS IEŠKOTOJAS; - "Tai žmogus, kuris mėgsta 
kritikuoti tave, tavo darbą, kitus darbuotojus, kompaniją - 
Įstaigą, tikrumoje visus ir viską’’, - sako psichologas Fre 
derick Koenig’as. Tokio būdo asmenims reikia pasakyti, 
kad jis nieko neatsiekia visus kritikuodamas. Reikia pa
sakyti, kad vietoje to, geriau pasistengti būti konstrukty
viam. Tačiau- nepamiršti ir jam pasakyti komplimentą , 
primenant,kad gal jis perdidelis perfekcionistas ir kad 
negalima tikėtis to iš visų kitų.

Taip pat- reikia neįsipainioti Į ginčus su tokio charak
terio žmonėmis, nes jie mėgsta ginčytis- ir jūs niekada 
nelaimėsite su juo ginčo.

JUOKDARYS; Dr.Abt sako; "Tokie asmenys naudoja ju - 
morą blogam tikslui. Jie paleidžia neva juokais rasistiš- 
kas pastabas ir pasakoja nešvankius juokus. Jeigu jų gru
bios pastabos jus užgauna, reikia tokiems tiesiai pasaky
ti, kad jūs tokių juokų nemėgstate. Tai juos iš karto nura
mins, ypač, jei bus daugiau žmonių aplinkui.

KANKINYS; Toks charakteris visada aimanuoja,kaip jis 
perkrautas darbu. Kai skundžiasi, pagelbėkite jam suda
ryti jo pareigų sąrašą ir pasiūlyti būdus, kaip susitvarky
ti su darbo kiekiu. Dažnai iš sąrašo paaiškėja,kad pir
miausia - nėra jau taip labai apkrautas darbu. ”

KIMBYS; - "Kabinėjasi dėl menkniekių. Tai kankinamas 
pavydo asmuo,kuris bando kibti dėl menkniekių ,kad ras
tų būdą nuvertinti kitų darbą ir taip pats atrodytų svar - 
besnis. Toks asmuo taip pat dažnai yra bailys, niekada 
nesusikerta su kritikuojamu asmeniu tiesiai ir atvirai.To- 
kį asmenį patartina ignoruoti arba jam pasakyti,kad kal
bėtų tiesiai su jo kritikuojamu asmeniu. Tuomet jis nu - 
stos jus varginęs", - sako dr.Koenig’as.

VISAŽINYS; - "Šis save vadinąs ekspertu galvoja, kad 
jis absoliučiai viską žino. Jis ypatingai nemalonus Įstai
gose, nes jis mulkina savo bendradarbius ir Įtikina juos, 
kad labiau kompetentingas, negu'tikrai yra ir sukelia dar
be Įvairių problemų.

Jeigu reikia duoti tokiam asmeniui instrukcijas, ge
riausia jas Įteikti jam raštu. Tokiu būdu išvengsite apkal
tinimų, kai kas nors bus ne taip padaryta’’, - baigia dr.
Koenig’as, kuris yra socialinės psichologijos profesorius 
Tulane Universitete.

1984 metų 
EKSKURSIJOS 
I LIETUVĄ.

GEGUŽĖS 10 d. ir BIRŽELIO 28 d.
atsparumo pareina ir lietu
vių tautos išlikimas tėvynė
je, kur tarptautinė ateistinė 
prievarta, lyg koks beato - 
dairiniai naikinantis žmo
gaus kūną vėžys, jau gero
kai sužalojo moralę mū
sų kadaise taip dorovingą, 
garbingą ir narsią lietuvių 
tautą. J. Valiūnas

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 .- 
į PARYŽIŲ $ 588. -

LIETUVIŠKA RADIO

PROGRAMA

Kelionių reikalais kreiptis:

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

31 METŲ PATYRIMAS KELIONHĮ PATARNAVIME I 
TEL.: (514) 844-5644

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

5 psl.

5

5



Pirmutiniame ir didžiausiame Ji a ne m 
TORONTO LIETUVIŲ PARAMA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
8/2% už 90 dienu term, indėl. 
8% % už 6 mėn. term, indėlius
9 % už 1 metų term, indėlius 
9%% už 2 metų term, indėl. 
9’/r % už 3 metų term, indėlius
10 % už pensijų planų
9 % už namų plana*
8 % už specialia taup. s-tą 
7%%’> už taupymo s—tas 
6 % už čekių s-tas (dep.)

IMA: 
už asm. paskolas nuo 11 % % 
už nekilnojamo turto paskol. 

(mortgages) : 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų................. 10%%
2 metų 11 %
3 metų u...12 %
( fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ai 3 metų..: 9% % 
(variable rate)

Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgiČius iki 
75 % įkainoto turto. Visų narių 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 penktadien.- 
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

Pranešame ,kad TORONTO L.N. VYRU BŪRELIO VALDYBA . Pirmoje eilėje iš kairės:
TORONTO LIETUVIŲ NAMU ir LABDARA FOUNDATION B. Laučys, J.V. Šimkus ir V. Kulnys; antroje eilėje iš kairės: Z. Rėvas, 
narių metinis -visuotinis susirinkimas Šau-A- Borkertas ir L. Dūda. Abi nuotraukos St. Varankos
kiamas

1984 m. KOVO man. 18 d. , sekmadien^3j3O v. p.p.
LIETUVIŲ NAMŲ Karaliaus Mindaugo Menėje , 
1573 Bloor St. ,W., Toronto, Ont.

DALYVAUJANČIŲ REGISTRACIJA prasideda 2;3Oval.p.p.

IŠ TORONTO L.N. VYRŲ BŪRELIO SUSIRINKIMO. Iš kairės 
H. Chvedukas ir Jonas Varanavičius

PRANEŠIMAS

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. •TELEFONAI: 532-3400 
M6H 1A8________________________•______________532-3414

AKTYVAI - VIRS 23 MILIJONU

KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais 10—3 
Antradieniais 10 — 3

Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

10-8 
10-8 
9-1 
9-12:30

MOKA UŽ:

90 dienų term, indėlius ... 8 % 
180—185 d. term, i nd........ 8 b %
Term. ind. 1 metų............. .8
Term. ind. 2 metų.............9 % %
Term. ind. 3 metų ....... 9 }/i% 
Poneliu e—tn.................. . 9 %
Spec. taup. s-1 a*

Revizijos komisijos pranešimas.
Revizoriaus /auditor/ pranešimas
Diskusijos dėl pranešimų.
1983 m.apyskaitų tvirtinimas.
1984 m. sąmatos tvirtinimas.
Revizoriaus /auditor/ tvirtinimas.
Valdomųjų organų rinkimai : valdybos- 4 narių,b. re-

Daina KALENDRAITĖ , naujoji ’’Vilniau s" karai aite

Vaida STIRBYTE , karalaitės palydovė

gUSĮRINKIMO DIENOTVARKĖ
1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo sudarymas; a.susirinkimo pirmininko ir 
sekretorių, mandatų , nominacijų ir balsų skaičiavimo 
komisijų.
3. Įvykusio 1983 m. susirinkimo protokolo skaitymas.
4. Valdybos pranešimai: a.pirmininko, b.iždininko, c. 
statybos ir remonto, d. visuomeninės veiklos, e. švietimo 
fondo "Labdara".
5.
6.
7.
8.
9.
1O
11.
vizijos komisijos - 1 nario.
12. Einamieji reikalai.
13. Susirinkimo uždarymas.

Šiais metais į Lietuvių Namų Valdybą bus prirenka
mi keturi nariai. Iš Valdybos išeina; dr. B. Birgiolas, V. 
Dauginis, dr. J. Slivinskas ir J. Varanavičius. Į revizijos 
komisiją bus renkamas vienas narys,iš kurios išeina V. 
Vaitkus. /

Lietuvių Namų valdyba siūlo,kad nariai iš nominuoja
mo kandidato-ės gautų raštišką sutikimą. Tam tikslui yra pa
ruošti specialūs blankai, kuriuos nariai gali gauti LN raš
tinėje arba susirinkimo metu. Be to, valdyba siūlo, kad 
kandidatų-čių siūlytojai, nemąžiau du nariai, pasirašytų 
nominacijos blanką ir Įteiktų metinio susirinkimo nomina
cijų komisijai.

Nariai, norintieji perleisti balso teisę kitam asme - 
niui, privalo laikytis korporacijų Įstatymo /Corporation 
Act/ reikalavimų ir įgaliojimus /proxy/, patvirtinus jų 
parašus notarui /Notary Public/, pristatyti į LN raštinę 
nevėliau 1984 m, KOVO 15 d., 1Q vai.r.

Įgaliojimai, nepatvirtinti notaro ir gauti po minėtos 
datos nebus pripažinti teisėtais. Įgalio
jimų blankus galima gauti LN raštinėje.

__________________ LIETUVIŲ NAMŲ VALDYBA

7%% 
6DUODA PASKOLAS: = Depozitų-či

Atmeni nes nuo............. 12 %
MortgiČius nuo ... 10— 12 %

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

ų s—tq %

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 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). Neimamo mokesčio užjšrajytus čekius 
bei apmokamas įvairios sąskaitas. MUSŲ TIKSLAS —

NE PELNAS,’BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

toronto
KANADOS LIETUVIU JAUNIMO SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS

VASARIO 4 d., Toronte įvyko Kanados Lietuvių Jau - 
nimo Sąjungos II-asis šių veiklos metų suvažiavimas. Su
sirinko atstovai iš Toronto, Hamiltono,Delhi ir Londono . 
Suvažiavimo tikslas - pristatyti veiklos planą^kurį naujai 
išrinkta valdyba buvo sudariusi per praėjusius du mėne
sius.

Planą sudaro keli pagrindiniai projektai,kuriuos Jau
nimo Sąjunga turės Įvykdyti per sekančius dvejus metus. 
Svarbiausias projektas yra sudarymas sąrašų Kanadoje 
gyvenančio lietuviško jaunimo. Šitie sąrašai bus reikalin
gi informacijos skleidimui ir veiklos koordinacijai. Taip 
pat Jaunimo Sąjunga ruoš VAKARŲ KANADOS STOVYK
LĄ, kuri Įvyks gale vasaros ir specialius VEIKLOS KUR
SUS JAUNIMUI, kurie yra pramatyti 1984 m. rudeniui .

Po plano pristatymo ir diskusijų, dr. Petras Kisie
lius iš Washington'© skaitė paskaitą tema "Nauja Veik
los Filosofija". Dr.Kisielius teigė,kad išeivijos veikėjai, 
ypatingai jaunimo tarpe, turėtų mažiau remtis būdais, 
kurie reikalauja didelio dalyvių skaičiaus ir, nebijodami vi
suomeninės apatijos,turėtų pasinaudoti vėliausiais socio
logijos ir motivacinės psichologijos duomenimis.

Posėdžio pabaigoje Sąjungos pirmininkė Sigita B e r- 
s ė na it ė pravedė bendrą pokalbį apie plano Įvykdymą. 
Apylinkių atstovai iškėlė klausimų apie veiklos problemas 
Įvairiose vietovėse.

Suvažiavimas baigtas smagiais "Video" šokiais šeš
tadienio vakare. KLJS Valdyba

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS 
VIENA GRAŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ KALBŲ-LIETUVIUKAI

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ !

ATEIK Į LIETUVIŲ A.A. (Alcoholic s Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. , SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE 
( Skersai gatvės nuo pensininkų rūmų, 1691 Bloor St West, 
kampas Indian Rd.), 7:30 vai. pakaro.

SKAMBINKITE : 487-5591

VILNIAUS"SOSTE NAUJA KARALAITĖ

didačių Į*Vil niaus Karalaitėš' 
sostą. Jų buvo 7-ios;Lyna 
G a s iū na itė , Daina Ka- 
lendraitė, Vaida Stir - 
b y t ė , Mirga Šaltmiraitė 
Silvia Šerną itė, Loreta 
Trumpickaitė ir Rima 
Z a vytė. Kandidačių skai
čius Įrodo mergaičių susi
domėjimą lietuvaitės-amba 
sadorės nelengvu darbu.

Visos kandidatės, siekian
čios Karalaitės karūnos bu - 
vo jaunos, gražios,baigusios 
vidurinius mokslus, žadan
čios siekti aukštojo. Visos 
yra baigusios Toronto Lie
tuvišką Šeštadieninę Mairo
nio Mokyklą, gražiai kalban
čios lietuviškai. Kiekviena 
iš jų turinti skirtingus ta
lentus. Visos priklausančios 
Įvairiom lietuviškom orga
nizacijom. Viena iš jų yra 
išmokusi net karate sporto.

Vertintojų komisija turėjo 
nelengvą uždavinį; reikėjo 
derinti išvaizdą,kalbą,balsą 
ir kitas savybes. Čia ir Sa
liamonui būtų sunki pareiga. 
Teisėjų Komisiją sudarėcadv. 
Algis Pacevičius,dr. Ęimu- / 
tis Birgiolas,Ę. Stepaitienė, 
A. Dargytė-Byszkiewicz ir 
V. Dauginis.

Visos kandidatės turėjo 
atsakyti Į klausimus liečian
čius išeivijos lietuvišką gy
venimą- šeimas, mokyklą, 
ėrganizacijas, santykius su

p-kei Rūtai Pacevičienei pa- kitataučiais, santykius su 
vyko suburti gražų būrį kan- okupuota Lietuva.

"Vilniaus Karalaitės" pa
rengimas Toronte tapo jau 
metine tradicija. Tai popu
liarus, ypač jaunimo tarpe , 
parengimas, jį rengia KLB 
Toronto Apylinkės Valdyba.

Š iais metais Valdybos su
daryta komisija, vadovauja
ma jaunos, darbščios Rūtos 
Pacevičienės kruopš - 
čiai dirbo, kol surengė šią 
pasisekusią metinę iškilmę. 
Rengimo komisijos darbas 
buvo ryškiai matomas sa
lės, scenos ir stalų papuoši
me.
"Vilniaus Karalaitės"paren- 
gimas nėra vien tik pasi
linksminimo pramoginis va
karas. Tinkamos išrinkimas 
yra Kanados Lietuvių Bend
ruomenėje labai svarbus už
davinys. "Vilniaus Karalaitė- 
tai Kanados lietuvių amba
sadorė. Rimčiau įsigilinę Į 
jos pareigas, Įsitikinsime, 
kad jos nėra lengvos. Ji ne 
tik atstovauja lietuvius "Vil- 

( niaus" Pavilijone Įvairių 
’ tautų metinio karnavalo me
tu, bet ir per ištisus metus 
Įvairiuose parengimuose, ne 
tik lietuvių tarpe, o svar - 
biausia svetimtaučių,repre
zentuoja lietuvius. Jos lai
mėjimai, yra visų lietu
vių laimėjimai. Čia vien tik 
grožio neužtenka.

Š iais metaiswvilniaus Ka
ralaitės" renginio komiteto

Kandidatės taip pat turėjo 
perskaityti J. Aisčio eilė
raštį "Jaunystė".

Ant specialios pakylos* 
kandidatės demonstravo Į- 
vairių sukirpimų aprangą , 
kurią parūpino firma "The 
Room Upstairs". Aprangos 
demonstravimas yra savo
tiškas menas. Vertintojų Ko
misijai pradžiuginti, bėgte 
atskubėjo "meilės dievaitis " 
Amūriukas-jaunas Ričardas 
Dauginis, kuris su jaur 
natviška šypsena apdovanojo 
susirūpinusius teisėjus, 
sprendžiančius komplikuotą 
Vilniaus Karalaitės"rinkimo 
problemą, Įteikdamas po 
kvepiančią gėlytę. Keletas jų 
teko ir svečiams.

Koncertinę-muzikinę pro
gramos dalį atliko du jauni 
vyrai: Edis Punkrys iš To
ronto ir Saulius Gylys iš Či
kagos. Gitaroms pritariant , 
jie padainavo keletą savo su
kurtų dainų. Ypač Edžio 
"Tėvynė" susilaukė gausaus 
plojimo.

Prasidedant vakarienei, 
programos vedėjas -prane

šėjas dr.AntanasPac e v i - 
čius jr. pranešė,-kad nau
jąja ‘'Vilniaus Karalaite'*tapo 
išrinkta DAINA KALEND
RAITĖ, o jos palydovė-Vai- 
da STIRBYTĖ.

Buvusioji 1983 m."Vilniaus 
Karalaitė"Leta V a i t o n y- 
t ė, perduodama savo parei
gas nauja "sosto" paveldė
tojai, tarė ir trumpą padėkos 
žodį. Naujoji Karalaitė gaus 
stipendiją $1.OOO. Iš jų 
$ 500,-aukojo Toronto Lie - 
tuvių Namai ir $ 500, -"Pa
rama" - Toronto Lietuvių - 
Kredito Kooperatyvas. Paly
dovei paskirta $ 250. Visos 
kitos kandidatės taip pat ga
vo dovanų.

Svečius linksmino geras 
šokių orkestras "Les SThe 
Music Masters" orkestras .
"Vilniaus Karalaitės" pa - 

rengime- baliuje dalyvavo 
virš 400 svečių. Reikia pa
minėti ir paruoštą loteriją, 
kurią tvarkė Vytas Kul
nys.

Šis metinis jaunimo ren - 
ginys iškyla Į pirmaeilių 
vietą.

Stepas V a r a n k a

D ET d| E? D INSURANCE & 
»/ 11 C V n L 11 REAL ESTATE BROKERS

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

Darbo valandos: 9 v. r. y 7 v. v. , ieStadieniai s 9 v.r. — 12 v.p.p.

J * Namų-Gyvybės
* Autame bilią 

i —* Komerciniai
533-1121 Walter Dauginiš 822-8480

Insurance Agency Ltd.
1613 Bloor Street West • Toronto

6 psl.

INSURANCe

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

Ontario

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

T«l. 533-3531
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— Įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIU

KREDITO

KOOPERATYVAS

TALKA
830 Main St. E. 
L8M 1L6 
Tel.: 544-7125

Kviečio visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais

Enerna GOCENTIENĖ tik 54m. 
amžiaus. Mirties priežastis- 
širdies negalavimas.

Liko vyras Evaldas ir jos
tėvai. Po poros dienų, mi
rė senutė GOCENTIENĖ. Tai 
dviguba šeimos nelaimė ir 
laidotuvės...

Tebūnie visiems miru
sioms lengva svetingoji Ka
nados žemelė.

L.Eimantas

st. Catharines

j imą su programa Vienuoly
no patalpose,kuri davė virš 
$ 130, - pelno.

MOKAME UŽ:
deposltu* (P.C.A.)..............„...tt %
•entaupa*..................... l'/i %
kasdienine* palūkanas
už santaupas....................... 7 %
♦erm depoi l m............ 94%
term, depot. 3 m............ 10%
rag. pensijų lando.......... 9% %
•0 dienų depoiltus ..... 9%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas .... 12','?% 
nekilnojamo turto lm...... 10/4%
nekilnojamo turto 3 m. ... 12 % 
vari abi e............................. 10P?%

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda 
Nemok anas pilnas Čekiu aptarnavimas

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 10 v.r. iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo 10 iki 1 v. P-P- penktadien- 
nuo 10 v.r. iki 7 v.v.. Seitadieniais nuo 0 v.r. iki lt v.r.

IŠRINKTA NAUJA BENDRUOMENĖS VALDYBA

KANADOS LIETUVIŲ BENIRUOMENĖS APYLINKĖS 
naujosios Valdybos rinkimuose, kurie įvyko vasario 
12 d., sekmadieni,dalyvavo rekordinis skaičius žmonių, 
kadangi Hamiltone tą dieną buvo švenčiama ir Vasario 16 
šventė.

Į valdybą kandidatai gavo balsų sekančiai: Deksnys 
Kazys- 243,Enskaitis Algis- 218, Kanopa Povilas- 2OO , 
Krivinskaitė Angelė - 204, Labuckas Edvardas -193, 
Liaukus Antanas - 212, Mačys Bernardas -227, Mikšys 
Kazimieras- 209, Mingėla Antanas-11O, Remesat Jonas- 
121 ir Šiulys Rimas - 209.

Kandidatavusieji | revizijos komisiją; Bajoraitis 
Juozas - 303, Garkūnas Antanas-166, Pakalniškis Boles
lovas -228, Sadauskas jonas-12O ir Stanius Juozas- 134.

Septyni daugiausiai balsų gavę valdybos kandidatai 
sudaro naująją Apylinkės Bendruomenės Valdybą ir trys 
daugiausiai balsų gavę iš revizijos komisijos kandidatų 
sudaro naująją Apylinkės Revizijos Komisiją.

Iš viso balsavo 359 žmonės. Rinkimus pravedė K. 
Mileris, O. S t a s tu 1 i s , E. Ba j or a iti e nė , V . Sa
kas ir A.Pleinytė.

Naujajai Valdybai,kuri dar turės pasiskirstyti parei
gomis, linkime sėkmingo reprezentacinio darbo.

KLV "RAMOVĖS"
SUSIRINKIMAS

Š.m. sausio 22 d.Niaga
ros Pusiasalio Vienuolyno 
patalpose, 75 Rolls Avė. , 
St. Catharines |vyko KLV 
’’Ramovės” skyriaus metinis 
narių susirinkimas, kuriame 
buvo padaryta metų veiklos 
apžvalga ir po to renkama 
nauja 1984 m. valdyba.

Apie skyriaus veiklą pra
nešimą padarė jo p-kas P. 
BALSA S .paliesdamas ir 
LKVS ’’Ramovės” skyrių at
stovų suvažiavimą 1983 m. 
Cleveland’e, JAV.

Pranešta, kad skyrius me
tų kadencijoje suruošė gegu
žinę Vinco Bieliūno Sodybo
je, kuri davė $120,- peleno .

V.Bieliūnas savo Sodybą 
jau perdavė ir "Ramovės ” 
skyrius neteko patogios vie
tos gegužinėms ruošti, nes 
kito lietuvio ūkininko nėra 
apylinkėje, kur būtų galima 
ruošti gegužines.

Skyrius suruošė Lietuvos 
Kariuomenės Šventės minė-

rnontreal

RINKIMINĖ KOMISIJA

bndon, ont.
MUSU MAŽOSIOS APYLINKĖS 
MIRUSIEJI

Paskutinis 1983 m. mėnuo- 
gruodis-labai praretino lon- 
doniškiųlietuvių gretas.Kri
to lyg paskutinieji rudens la
pai - trys vyresnės kartos 
lietuviai.

A. GRIGELIENĖ, Union RNI 
iškeliavo pirmoji. Praeitų 
metų gruodžio mėn. pirmo
mis dienomis palaidota Šv . 
Petro R. Katalikų Kapinėse , 
labai iškilmingai. Šalia Lon
dono parapijos klebono daly
vavo torontiškis kun. B. Pa - 
cevičius.

Velionės vyras mirė prieš 
kurį laiką. Ūkyje liko sūnus 
ir dvi dukterys,kurių viena , 
ar abi dirba kaip vaistinin
kės.

Grigeliu šeima yra labai 
žymūs lietuviškos veiklos ir 
parapijos rėmėjai.

Praeitų metų gruodžio 
mėn. 1O d.krito dar vienas , 
kartu su rudens lapais-An- 
tanas JONYNAS. Jis buvo 
gimęs 1911 m. kovo mėn. 17 d . 
Mirė nuo širdies negalavi - 
mų. Palaidotas gruodžio

piėn.14 d.
A. Jonynas- suvalkietis iš 

Kybartų valsč., Vilkaviškio 
apskr. jo žmona, kuri buvo 
baigusi Pedagogini Institutą 
Lietuvoje, mirė 1964 m.

A. Jonynas buvo vienas iš 
6 brolių, ir turėjo dvi sese - 
ris. Iš tos šeimos yra likęs 
žymus mūsų dailininkas V. K. 
Jonynas, jis buvo atvykęs į 
Antano laidotuves.

A. Jonynas buvo baigęs 
Kauno U-to teisių fakulteto 
ekonomijos skyrių. Buvo ir 
karo aspirantas.

Liko duktė Dalia, gailes
tingoji sesuo, lankanti Uni
versitetą. Sūnus Vaidotas 
1974 m. baigė Londono Wes
tern Universitetą ir 1976 m. 
gavo magistro laipsni iš 
verslo administracijos.

Trečiojo-Leono POCIAUS 
netekome gruodžio 27 d. Pa
laidotas Š v. Petro R. Kata - 
likų Kapinėse gruodžio 29 d .

Kilimo žemaitis. Paliko 
žmoną, dakter| Birutę ir sū
nų Alfonsą bei posūni Edu
ardą Daliliūną, kuris yra di
delis visuomenininkas Lon - 
dono apylinkėje.

Ir- jau 1984 m. mirusieji • 
staiga iškeliavo | Anapus

SPECIALYBĖS:
• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• užuolaidų valymas
• SAUGOJIMAS (STORAGE)
• zomSas
495-90e AVENUE, LaSalle

365-1
7661 A CENTRALE, LaSalle

365-7146
2955 ALLARD, Ville Emard

766-2667
1984.11.23

Revizijos Komisijos Aktą 
perskaitė J.Š arap niekas. 
Pagal Revizijos Komisijos 
pranešimą, pas "Ramovės" 
Skyriaus iždininką P.G a b- 
r ė n ą rasta labai tvarkin - 
gai vedama piniginė atskai
tomybė. Pagal kasos knygą , 
prie padarytų išlaidų sąra - 
šo rasta ir padarytų išlaidų 
sąskaitos, jos visos pagal 
eilės numerĮ susegtos | by
lą. Taip pat Revizijos Komi
sija pranešė ir apie "Ramo
vės" Skyriaus sekretoriaus 
J.Vyšniausko vedamą 
susirašinėjimą. Ir pas j| ra
do labai tvarkingai vedamas 
gaunamų ir siunčiamų raštų 
knygas.

Revizijos Komisijos aktas 
buvo susirinkimo priimtas 
be pataisų.

1984 metams išrinkta "Ra- 
movės"skyriaus valdyba pa
siskirstė pareigomisjj. ŠA~ 
RAPNICKAS-pirm., J.VYŠ - 
NIAUS KAS -sekr., J. SKEf- 
VELA S -iždininkas.

Niagaros Pusiasalio sky
rius "RA MOVĖ"|sikūrė 1955 
m. balandžio mėn.24 d. Vie
nas iš steigėjųyra ir J. V y- 
šniauskas, dabar ei - 
nąs Skyriaus sekretoriaus 
pareigas.

Skyrius nuo įsikūrimo kas 
metai suruošia Lietuvos Ka
riuomenės Šventės minėji
mą. Be to, priklauso Baltie- 
člų Veteranų Lygai Kanadoje.

Ramovėnas

Mielam ’ NL ” rėmėjui
A + A 

ANTANUI VILIMUI 
mirus, jo žmonai SOFIJAI ir sūnui Jonui su 

šeima nuoširdžių užuojautų reiškia —

"NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS" 
LEIDIMO BENDROVĖS VALDYBA 
IR DARBUOTOJAI

Mielam Bičiuliui

A t A
BENEDIKTUI TAMUŠAIČIUI

tragiškai žuvus, reiškiu užuojautų Lietuvoje 
likusiai Šeimai . draugams ir artimiesiems —

Tomas STROMBRIS

PADĖKA

Sausio 17 d., 1984 m. , įvykus eismo nelaimei, 
žuvo Benediktas TAMUSAITIS.

Reiškiu didelę padėkų p. MICKUVIENEI, 
kuri pasirūpino šermenimis, laidotuvėmis ir laido — 
tuvių pietumis.

Taip pat dėkoju patikėtiniams : Brian 
RIMKEVIČIUI ir Antanui MICKUI už reikalų 
tvarkymo* ir talkininkavimų —

Tomas STROMBRIS

ŠV KAZIMIERAS - IR MES
Netrukus švęsime vieną iš rečiausių jubiliejų lietu - 

vių tautos ir valstybės istorijoje- Š v. Kazimiero 5OO-sias 
jo mirties metines. u «’’i '

Daug buvo rašyta anksčiau, o ypač šiais metais įvai
rioje spaudoje apie šį mūsų tautos pirmąjį ir, kol kas, vie- 
nintėll žinomą šventąjį. Yra išleista apie ji ir keletą kny
gelių. Išsamiausią studiją yra parašęs istorikas Zenonas 
I v i ns k i s .

Pravartu būtų dabar žvilgtelėti | šios Lietuvos is - 
tarinės asmenybės reikšmę eilinio lietuvio akimis. -

Sunku tiksliai atsakyti, nuo kada mano sąmonėje susi
formavo šio šventojo,kaipo lietuvių tautos sūnaus sąvoka. 
Tačiau tai turėjo būti dar labai ankstyvoje jaunystėje. Š is 
šventasis turėjo ypatingą vietą kiekvieno lietuvio,ypač , 
kaimiečio širdyje ir galvosenoje. Š v.Kazimiero-Kaziuko 
Šventė, ta ankstyvojo Lietuvoje pavasario šventė, visuo - 
met buvo romantiškai susijusi su atgimstančia gamta, par^ 
grįžtančiais iš dausų paukšteliais giesmininkais. Ypač 
vienas naujo pavasario pranašas- vyrutėlis- buvo labai t 
artimai surištas su kovo 4-ąja - Kaziuko švente. Tą die - 
ną būtinai sučyrens šis lietuvio artojo artimiausias lau
kų bičiulis, nebent jau kur| metą žiema nutiko būti nepap
rastai sunki ir ilga. Visais kitais atvejais apie Kazimieri- 
nes visuomet pasirodys šis pilkas Lietuvos laukų paukš
telis. Stebėtina tik, jog jis gyvena ir gieda tik Europos kon 
tinente.

Gyvename dabar svečiose šalyse, skirtinguose konti
nentuose. Kitokia čia gamta, skirtingos meteorologinės 
sąlygos. Vieni iš mūsų randaroės Kanados ir JAV gana 
žvarbaus klimato zonose. Kiti mūsų tautiečiai įsitaisė pie 
tintuose kraštuose,kur auga palmės, sirpsta apelsinai,kur 
sniegas yra randamas tik aukštųjų kalnų viršūnėse. Taigi, 
vyturėlis, šis Kazimierinės šventės paukštelis, čia niekur 
nematomas ir negirdimas. Vienok jis liks mielas ir bran 
gus kiekvieno Lietuvoje gimusio ir augusio tautiečio at - 
mintyje ir sieloje. O kam nėra brangūs ir mieli jaunys - 
tės atminimai, nežiūrint, kaip sunkūs ir skurdūs jie bebu-

vų. Visuomet jie mums liks skaidriausiu šios mūsų trum
pos žemiškosios kelionės laikotarpiu. Lietuva, vaikystė, 
jaunystė, jos pavasarėliai, kovo 4-toji- šv.Kazimiero ir 
vyturėlio šventė - kaip galima visa tai pamiršti?

Taigi, artėja didysis jubiliejus, Š v.Kazimiero mir - 
ties 5OO-sios metinės. Šiam mūsų tautai taip svarbiam 
įvykiui ruošiasi lietuviai visame pasaulyje ir tėvynėje Lie 
tuvoje. Visur,kur tik politinės ir ekonominės sąlygos lai
duoja, šis svarbus jubiliejus bus kiek galima iškilmingiau 
paminėtas. Atšvęs ji tautiečiai Kanadoje, JAV-se, Aust
ralijoje, P. Amerikoje ir,kiek sąlygos leis- tėvynėje Lie - 
tuvoje. Kulminacinės iškilmės bus,be anejo, pačioje Ro
moje, kur randasi Š v. Kazimiero vardo lietuvitį kolegija.

Neperdaug suklysiu teigdamas, jog šv.Kazimiero var
das yra labai giliai Isišaknyjęs mažne kiekvieno lietuvio 
sąmonėje. Nenuostabu todėl,kad kas kelintas lietuvis ne
šioja Kazimiero vardą, kad geras procentas lietuviškųjų 
parapijų pasirinko Š-v. Kazimierą savo patronu ir globėju.

Pirmoji lietuvių parapija Kanadoje- Montrealyje - 
taipogi pasirinko šv. Kazimiero vardą. Ir tik pernai ji at
šventė savo gyvavimo deimantinę 75 m. sukakty. Kas gi 
iš Š .Amerikos lietuvių nebus girdėjęs apie Montreaty, jo 
kadaise klestėjusią didžiulę senųjų ir naujųjų ateivių lie
tuvių koloniją? Po šios šv. Kazimiero šventovės skliau
tais meldėsi,giedojo, veikė ir kūrė ne vienas plačiojoje 
Š.Amerikoje gyvenantis lietuvis ateivis. Šios parapijos 
ribose steigėsi naujos organizacijos,kūrėsi net antroji 
lietuviškoji Aušros Vartų parapija. Buvo laikas,kai Mont- 
realio lietuviškoji bendruomenė gerokai viršijo 10-15 tūks 
tančių sielų. Gera dalis šių tautiečių ateivių pasiliko čia 
nuolatiniam gyvenimui. Čia jie dirbo, mokėsi, veikė ir au
gino savo jaunas šeimas. Nemaža jų jau ilsisi amžinam 
poilsiui gražiojo Mount Royal kalno Cote des Neiges šlai
tuose ...

Nūnai, mūsų dėmesys vėl krypsta l šios senosios Šv. 
Kazimiero Parapijos pusę. Ji,kad ir žymiai negailestingo 
.likimo apretinta, vis dėlto ,dar sugeba parodyti savo veik
los kibirkštis. Mes dar gerai prisimename praeitų metų 
75 m. sukaktuvines iškilmes, sutraukusias stambią masę 
lietuvių netik iš Montrealio apylinkės,bet ir iš Toronto, 
bei kitur. Parapijonys vėl ruošiasi ir dirba,kad kiek ga
lima geriau sutikus savo parapijos patrono ir globėjo Šv. 
Kazimiero 500 m. mirties jubiliejų.

Kaip žinoma, šią vasarą Kanadoje ir Montrealyje lan
kysis pats popiežius Jonas-Paulius n-sis. Tikimaši, jog 
jis ras savo nepaprastai tamprioje programoje truputy lai
ko, ir šios šventovės aplankymui, juoba šio taip ypatingo 
jubiliejauą metais- Š v. Kazimiero metais.

GUY & 
RICHARD
ROOFER-----COUVREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis. 
Stogo’ dengimui ar tai symui skambinkite: 364*1470

D.N.B a 11 r u k o n i s
———— 11 —MMR

1449 St. Alexander St. Suite 209, Mayor Bldg.
SUTAUPYKITE NUO J 500.- IKI $ 1000.- PIRKDAMI 
GARANTUOTAI NAUJUS KAILINIUS PALTUS TIESIAI 
IŠ FABRIKO. DAROMI PATAISYMĄI BEI PERSIUVIMAI 

Tel. 845-2912 embassy fur
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lytontreal mirusiojo atminimui aukojo
"NEPRI KLAUSOMAI LIETUVAI”® $v. KAZIMIERO PARAPIJA MALONIAI KVIEČIA ®

PARENGIMAI
• KOVO 3d. ,7val. v.,-UŽ
GAVĖNIŲ-KAUKIŲ, BALIUS, 
Aušros Vartų Parapijos sa
lėje. Rengia "Pavasaris” .

• KOVO n d., 12 vai. ,Ąuš- 
ros Vartų Parapijos salėje 
LITUANISTINEI MOKYKLAI 
PAREMTI PIETŲ S.

• JULIUS JURĖNAS a.a. 
Antano VILIMO atmini
mą pagerbdamas, paaukojo 
” Nepriklausomai Lietuvai” 
$ 1O. AČIŪ. "NL"
e LEONAS IR ELENA ČEČ- 
KAUSKAI, mirus Antanui 
VILIMUI, vietoje gėlių, pa
aukojo $ 1O, - ’’Nepriklauso
mai Lietuvai”. DĖKOJAME.

"NL "

VISUS DALYVAUTI

Šv. KAZIMIERO
Šventėje
VASARIO 26 d. 12:30 vol.

KAZIMIERO parapijos salėje
3426 PARTHENAIS

LITAS MONTREALIO LIETUVIU
KREDITO UNIJA

1475 DC SEVE STREET,'MONTREAL, QUE. H4E 2AS. Telefone*: 766-5827 

MOKA UŽ:

Certifikatoi min. S 1,000.00
1 metų...............

Terminuoti indėliai
1 metų...............
180 - 364 d......
30- 179 d.......  7.5 %

Trumpalaikius indėlius 
ui $ 20,000 ir daugiau

Taupomos sąskaitos: 
Specialios.7.25 %

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

DUODA PASKOLAS:

9 %

8.5%
8. %

Nekilnojamo turto 
Asmenines ir 
Prekybines.

e PETRAUSKAI Petras ir 
Stasė ir šią žiemą išvyko 
į Floridą, St. Petersburg’ą.

1984 m. kovo mėn. 3 d. 7 vai. v.

Maloniai kviečiame atsilankyti į 
Mergaičių Choro "Pavasaris” ruošiamas

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

• Karsti pietūs e Loterija
• Orkestras e Baras

ĮĖJIMAS: $ 10.00, Studentams — $5.00

PARAPIJOS KOMITETAS

UŽGAVĖNES 
KAUKIŲ BALIŲ

Pavasaris” gražiai pasirodė Dainą Šventėje Chtcagoįe 
1983 metų vasarų,. Jaunosios dainininkės kviečia vi su s 

(, Užgavėnės — Kaukių Balių. Jaunimas turėtu irgi nepamirš
ti paremti jų pastangas ir visi atvykti I

• MOZURAIČIAI Juozas ir 
Dana ir šią žiemą praleidžia 
šiltuose kraštuose-š| kartą 
Meksikoje.
"NERINGA” RUOŠIASI 
JUOZINĖMS

KOVO 18 d., po 11 vai. pa
maldų, Aušros Vartų para-

ŠAULIU SUSIRINKIMAS
Lietuvos Karaliaus Min

daugo Šaulių Kuopos VISUO
TINAS METINIS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS šaukiamas 
š. m. KOVO mėn. 4 d. ,12 vai. 
Aušros Vartų Parapijos Sau
lėje.

11 vai. pamaldose daly vau- pijos salėje NERINGOS Jūrų 
jama uniformuotai su Kuo
pos vėliava.

Nariams dalyvavimas bū
tinas; maloniai kviečiami ir 
prijaučiantieji.

Po susirinkimo -užkan - 
džiai, kavutė. Valdyba

AUSROS VARTŲ SALEJE
0 Linksmos, geros nuotaikos dainų pynės
• Premijų Įteikimas 3 geriausioms kaukėms
• Tradicinė Užgavėnių vakarienė, Loterija, Baras
• Puiki muzika - pritaikyta jaunimui ir vyresniesiems
BILIETAI: Suaugusiems - $10.00 (be kaukių) 

Kaukėms ir moksleiviams — $ 5.00
” PAVASARIS”

DR. J. M A LĮSK A
DANTŲ GYDYTOJAS

144 0 St. Catherine St. W.
Suite 600, Montreal, P.Q.

Tel. Bus.: 866—8235
Namų: 4 88- 8528

Paskolos mirties 
atveju apdraustos 
iki $ 10,000

_vi si^ ĮLAJAR2£A_VJ^L7_e_l_t_uJ
KASOS VALANDOS

1475 De_Seve_
Pirm., Antr. TreZ. 9:00 — 3:00
Ketvirtadieniais 12:00 — 8:00
Penktadieniai s 10:00 — 6:00

3W7 K Rosemont

4:00-8:00
__ “-XX7__________- ^22.______

Sekmadieniais nuo SPALIO 15 d. iki GEGUŽĖS 15 d. 
1475 De Sėve irSv. Kazimiero par, salėje : 10:30 — 12:30

Kailių siuvėjas
Tel: 767-6183

• Didelis pasirinkimas gatavu paltų.,
• Vasaros laiku saugojimas (Storage)
• Taisau ir remodeliuoju
• Siuvu ir parduodu

1449 rue St. Alexandre Montreal, Quebec___ ___
Suite 500 A. H3Ą 2G6 TEL. : 288-9646

MCMBfO D.N. BALTRUKONIS
1MMEUBLES - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavimas 
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

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

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

Šaulių Kuopa rengia kun. 
Juozo Aranausko pa
gerbimą jo vardo dienos 
proga. Kartu su juo bus pa
gerbti visi atsilankę Juozai . 
Ruošiama ir trumpa meninė 
dalis.

o.o.s

Dental Surgeon Chlrurgien-Dantiste 
8406 KUt CENTRAI E. SUITE 209 
VILLE lASAllE, QUEBEC H8P 1NS

Tel: 364-4658

Visi maloniai kviečiami atsilankyti į 
rengiamus

PIETUS
LIETUVIŲ ŠEŠTADIENINEI MOKYKLAI PAREMTI 

KOVO 11 d. SEKMADIENĮ , po U vol. Mišių.

AUŠROS VARTŲ SALĖJE
PROGRAMĄ atliks mokyklos mokiniai

• Karšti pietūs e Baras • Loterija

ĮĖJIMAS $8.00 suaugusiems
$5.00 mokiniams

MOKYKLOS TĖVŲ KOMITETAS

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 !

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

Atidaryta k aidi • n n va 9 a. m Iki 10 p. m. 
S • * t od i • n i • I ■ i .> v • 9 a. m. iki 9: 30 p. m. 
Sektnodianlals : nuo 10 a. m. iki 9: 30 p. m. 
GREITAS . NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS

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

Dr. A. S POPIERAITlS
B.A. M.D. C..-L 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.
JI2Y 1B7 TEL: 878-9534

KLK MOTERŲ DRAUGIJOS 
SUSIRINKIME

Vasario mėn. 12 d. Seselių 
Namuose praėjęs KLK Mo
terų D-jos Montrealio Sky
riaus susirinkimas sutraukė 
gana didelĮ skaičių žmonių- 
ypač svečių, nes po susirin
kimo buvo narės Genovaitės 
Kudžmienės rodomos 
skaidrės iš jos kelionių po 
Kiniją ir Japoniją.

Susirinkimas buvo trum
pas, be didesnių diskusijų 
ateities planams, jo me
tu sužinota, kad ši Draugi
ja paskirstė aukas po $ 50,- 
"Nepriklausomai Lietuvai ”, 
"Tėviškės Žiburiams”,Cent
ro Valdybai Toronte ir Va
sario 16 Gimnazijai; $200, 
- ’’ Moters" žurnalui. Kiek

anksčiau A V parapijos nau
jiems langams buvo paauko
ta $ 1OO,-

Susirinkimas ir skaidrių 
rodymas baigtas Valdybos 
paruošta kavute, sumušti
niais ir pyragais.

Šv. ONOS D-JOS 
METINIAME SUSIRINKIME

Š v. Onos Draugijos meti - 
niame susirinkime dalyvavo 
apie 30 narių, jo metu buvo 
išrinkta nauja Valdyba;pir- 
mininkė- Elvyra Krasovski, 
narės- M. Vaupštenė, M. 
Grinkienė, O.Augūnlenė.

Savo ateities planuose 
ši Draugija numato surengti 
Margučių Pietus Atvelykyje, 
o rudenJ-Padėkos Dienos 
pie tu s.

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

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYtt • 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 120Namy 376 -378 1

Albertos NORKELIO N AS,B.A. C.S.f., LB.

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

A g e n tū_rą__v e _i_ k J _o__n-‘L2. ,

Montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH, MONTREAL WEST

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

PORTRAITS

NOTARAS

r' n L-J I VF Į m ARI AGE • WEDDINGS 

STUDIOlI 2540 rue SHERBROOKE. E.

TONY LAURINAITIS
MONTREAL, PQ H2K 1E9 525-8971

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

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

APDRAUSTAS
Savininkas : JOHN OSKOVIICZ

3351 Belair St., Montreal, Que., H2A 2A5
Telefonas : 721-9496 LEONAS GURECKAS, _ . -OQ

sales manager Tel. 489-5391

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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