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ĮVYKIAI

ro rūgšties išmatų iššaukia 
vadinamą rūgštųjl lietų, ku
ris apnuodija augalus ir jū - 
ros gyvūniją. Tuo tarpu Ka
nada perduoda tik lO%taršos 
JAV-bių aplinkai.

Walter Mondale, demok - 
ratų nominuotas prezidenti
nis kandidatas pareiškė, kad 
prez. Reagan’as šį reikalą 
turėtų svarstyti pirmoje vie
toje. Rūgštingumas kyla la - 
bai stipriai, pasakė jis, ir 
Amerika negali leisti,kad ir 
toliau taip būtų. Jau 7%New 
Hampshire ežerų yra biolo
giškai nebegyvų ir taršos 
lietus gręsia miškų ir ežerų 
išlikimui East Coast srityje.

Vieno i s 7—niiįsubomborduotu Irano miestu griuvėsiai po Irako atakos

SUSTIPRĖJO KARO VEIKSMAI 
TARP IRANO IR IRAKO

Iranas grasina uždaryti 
Hormuz’o sąsiaurį,gyvybi - 
nės svarbos vandens kelią, 
kuriuo Persijos Įlankos aly
va gabenama Į visą pasaulį . 
Jos 40% pasiekia ne komu
nistines valstybes.

Irano kariuomenė paskel
bė naują ofenzyvą Irake ir 
giriasi laimėjimais.-----

Irakas atsako, kad atakos 
buvo "visiškai atmuštos" ir 
priešo daliniai sunaikinti . 
Tikslių žinių gauti labai sun
ku, bet yra žinoma, kad abi 
pusės prarado nemažą skai
čių karių ir civilių.

PRANCŪZIJOJE TEBEVYKSTA 
STREIKAS

Savaitę laiko trunka Pary
žiaus 6.500 sunkvežimių 
vairuotojų streikas, jis iš
siplėtė ir trukdo prekių per
vežimus V. Vokietijoje, Aus
trijoje, Prancūzijos Belgijos 
pasienyje ir keliuose į Švei
cariją. Paryžiaus meras J. 
Chirac sako,kad streiko pra
tęsimas bus labai nuostolin
gas ekonomiškai, ir ardo vie
šąją tvarką.

Streikas prasidėjo,kai I- 
talijos sienos muitininkai su
lėtino darbą, sukeldami už
sikimšimą tūkstančių sunk - 
vežimių prie sienos perėji - 
mo punktų, jie reikalavo sau 
pakelti atlyginimus už virš- 
valandinį darbą ir kitokių 
privilegijų.

PLO ir Arafato pozicijos 
dar nepaaiškėjo.

Izraelio politiniai sluogs- 
niai pareiškė, kad jie jokių 
teigiami! rezultatų iš šių de
rybų nesitiki.

JAV-BES NENUTRAUKS 
ŽVALGYBINIU SKRAIDYMU 

ViRŠ BEIRUTO
JAV vyriausybė pranešė , 

kad nežiūrint marinų ati
traukimo iš Beiruto, virš šio 
miesto kovos lėktuvai ir to - 
liau patruliuos, o reikalui e - 
sant, apšaudys artilerijos 
lizdus, kurie grės pasiliku - 
šių mieste amerikiečių sau
gumui bei gyvybei.

Tuo pačiu argumentu buvo 
paaiškinta ir JAV karo lai
vų artilerijos apšaudymai 
įvairių islamo fanatikų ko - 
vos vienetai bei įrengimai , 
nes jie aktyviai tebegręsia 
tūkstančiams jAV-ių pilie - 
čių, likusių Beirute . Jų tarpe 
minimi diplomatai bei žur - 
nalistai.

ČERNENKO GAVO NAUJU 

TITULU c
Iš Maskvos pranešama , 

kad Konstantin Černenko jau 
sustiprino savo pozicijas 
Kremliuje. Jis gavo titulą 
vyriausiojo Sovietų Ginkluo
tųjų Pajėgų viršininko, yra 
Komunistų Partijos vadas, 
kas reiškia, jog netrukus 
turės ir trečią-prezidento- 
titulą, kaip Andropov’as ir 
prieš jį Brežnev’as.

PABĖGO IŠ R. VOKIETIJOS
Rytų Vokietijos premjero 

Willy Stoph giminaitė ir jos 
šeima pabėgo į V. Vokietijos 
Ambasadą Prahoje, Čekoslo
vakijoje ir paprašė politinio 
prieglobsčio. Ingrid Stoph , 
jos vyras, 2 maži jų vaikai ir 
vyro motina bus Ambasados 
patalpose, kol juos sutiks iš
leisti į Vakarų Berlyną.

VIA RAIL SUMAŽINS 
KAINAS

Kanados vyriausybė nutarė 
sumažinti jaunimui ir senjo
rams traukinio VIA RAIL bi
lietų kainas. Keliautojams 12- 
22 m. amžiaus bilietai nuo 
KOVO 15 d. kainuos 25%ma - 
žiau ir visi, sulaukę 60 m . 
amžiaus, galės gauti 33. 3% 
papiginimą visuose trauki
niuose. Iki dabar papigini- 
mai galiojo tik 65 m. sulau
kusiems.

HUSSEIN’O PASITARIMAI 
SU ARAFAT’U

Kaip pranešama iš Jorda
no sostinės Amman'o, Jor - 
dano karalius Hussein’as į- 
taigojąs PLO vadą Arafat’ą , 
kad vienintelis kelias į Pa
lestiniečių autonominę vals
tybę tėra padarant taiką su 
Izraeliu ir pripažįstant Iz
raelio valstybę. Tokiu būdu 
būtų {manoma atgauti iš Iz - 
raelio ir vakarinę Jordano 
upės teritoriją.

KANADA PASIPIKTINUSI 
DĖL JAV NESIRŪPINIMO 
TARŠA

Kanados vyriausybė įteikė 
griežtą pareiškimą JAV vy
riausybei, protestuodama dėl 
JAV atsisakymo mažinti 
rūgščioje lietaus pavojų.

JAV pakartotinai atideda 
industrijai pritaikymą prie - 
monių, kad sumažėtų rūgš- 
tusis lietus, kuris kenkia ne 
tik JAV aplinkai, bet ir Ka
nadai .

Jei PLO ir Arafat’as su 
šiuo planu sutiktų, tektų pa
keisti daugelį įsisenėjusių 
PLO pozicijų, svarbiausia , 
Izraelio valstybės nepripa
žinimą.

Hussein’as savo pasiūly
mus perdavė tiesiai.be jbkių

Praeitą mėnesį prez. R . 
Reagan’as nutarė taršos va
lymo akciją atidėti ir vesti 
papildomus tyrimus. Tačiau 
jau buvo sudaryta abipusė 
sutartis apsaugoti Š.Ameri
kos aplinką nuo taršos. Ka - 
nados tyrimai rodo, kad bent

diplomatinių plonybių.

(Iš Juozo Danio rinkinio).
Rūbu medžiaga — dail.

Nuotr. J.V. Danio
"LIETUVIŠKAS JAUNIMĖLIS", cprengtas Danutės Staskevičienės i s Montreal io . 

A. Tamošaitienės išKingstono

Jaunimui papiginamai Via 
Rail galioja, jeigu 
perkami 8,15,22 ar 
nų.

bilietai
30 die -

metu-nuoKelionių sezono 
birželio 1 d. -rugsėjo 30 dv , 
TRISDEŠIMTIES DIENU BI- 
L IETA S jaunimui keliauti bet 
kur Kanadoje kainuos $325 , 
arba &1O. 50 į dieną. Tokios 
pat rūšies bilietas ne sezo - 
no laiku kainuos tik $235,- 
arba $ 7. 80 dienai. Nuo Que
bec’o iki Windsor’o jaunimo 
bilietas sezono metu kainuos 
$85.

IR TOLIAU GINKIME LIETUVIŲ TEISES
VISUOMENĖS IR VEIKSNIU pastangomis sudarytas 

Lietuvių Teisėms Ginti Fondas, Įregistruotas Ohio vals
tijoje, tęsia pradėtą darbą ir toliau - kol nebus, naudo
jant sovietų sufabrikuotą medžiagą, nepagrįstai kaltinami 
nei paskiri lietuviai, nei žeminamas lietuvių tautos var
das.

LTG Fondo Tarybos pirmininku yra dr. Viktoras 
S tanku s.Cleyeland’e, o LTG Fondo valdyba sudaryta 
Chicagoje: pirm. Algis Modesta s,vicep-kai - M. J a 
kaitis ir P.R a z g a i t i s, sekr. v. Plioplys, 
ižd. Danguolė Vale n t i n a i t ė, teisės patarėja adv. 
Audronė Karalienė, narys spaudos reikalams - G. J 
Lazauskas.

Iki šiol LTG Fondas, visuomenės aukų dėka, jau pa
rėmė penkis tautiečius, reikalingus paramos jų gynybai . 
Nepamirškite savo aukos siunčiant čekius "Lietuvių Tei
sėms Ginti Fondui", 5620 South Claremont Ave. .Chicago, 
IL,60636. Kiekviena auka panaudojama tiesos ieškojimui 
bei gynybai nuo nepagrįstų lietuviams kaltinimų.

LIETUVIU TEISĖMS GINTI FONDO VALDYBA

PRANEŠA ALTA

VASAROS TARNYBA WASHINGTON’E
Jungtinis Pabaltiečių Komitetas Washington’s ir šie

met priims inter nūs vasaros darbui. Bus parinkta po vie
ną studentą iš lietuvių, estų ir latvių. Kiekvienas už va - 
saros darbą gaus $1.500 atlyginimo ir dar kelionės iš
laidas. jie palaikys ryšį su JAV Kongreso ir valdžios Įs
taigomis.

pusė JAV industrijos sulfu - /312/ 778-6900.

Priimami gerai mokantieji savo tautybės ir anglų kal
bas, nejaunesni kaip 18 metų amžiaus, galintieji naudotis 
automobiliu būnant Washington’e. Pirmenybė-studijuo - 
jantiems politinius mokslus, žurnalizmą, baltistiką arba 
einantiems mokslą apie Sovietus. Lietuvis studentas- ė, 
norįs šią vasarą pasidarbuoti internu Washington’e,turi 
IKI KOVO 30 d. kreiptis Į AMERIKOS LIETUVIŲ TA
RYBĄ, 2606 W. 63rd Street,Chicago, IL. ,60629; tel :

PRANEŠA ELTA
VLIKO ATSTOVAS EUROPOS PARLAMENTE

VLIK’o atstovas prie Europos Parlamento, inž. A • 
Venskusš. m. sausio 18 d. lankėsi Europos Parlamen
te. Ten matėsi ir kalbėjosi pavergtos Lietuvos laisvės by
los klausimais su Europos Parlamento vicepirmininku dr. 
Egon K 1 e p s c h, taip pat su parlamentarais dr.Otto von 
H a b s b u r g’u, Marlene Lenz, Adam Fergussoą 
Pierre P f 1 i m 1 i n ir Rudolf Wedekind.

Okupuotos Lietuvos reikalai Europos Parln.mente ke
liami ir toliau. VLIK’o atstovo apsilankymo metu buvo 
pasikalbėta ir apie naują rezoliucijos projektą, kuriame iš 
keliamas religijos persekiojimas Lietuvoje. ŠĮ rezoliuci
jos projektą pristatė E. P. Krikščionių Demokratų grupės 
nariai.

Patirta, kad ateinančių mėnesių bėgyje viena 'š Eu - 
ropos Parlamentaro sesijų bus skirta Žmogaus ' Teisių 
klausimams . jos metu pramatoma iškelti ir Pabaltijo 
kraštų dabartines problemas.

"REZISTENCIJOS INRERNACIONALAS" PRIEŠ SOVIETIN£ 
TOTALITARIZMĄ,

Praėjusiais metais Prancūzijoje įsisteigė organizaci
ja, vardu "Rezistencijos Internacionalas", kurios pagrin
dinis tikslas yra kovoti prieš "sovietinį totalitarizmą". 
Nors organizacijos steigėjai žino su kokiomis sudėtingo - 
mis problemomis šiandien grumiasi pasaulis, jų manymu , 
"šiuo tragišku metu pagrindinė grėsmė laisvei kyla iš so
vietinio imperializmo, atvirai skelbiančiam savo užmojį 
dominuoti pasaulį". "Rezistencijos Internacionalas" siekia 
apjungti milijonus išeivių, koordinuoti ant’totalitarinę veik
lą, teikti medžiaginę ir politinę paramą demokratinėms 
pajėgoms totalitarinėse šalyse,padėti diktatūrinių reži
mų aukoms, rinkti ir skleisti informaciją iš totalitarinių 
šalių, atrasti naujų veiklos metodų ir pasiekti tarptautinių 
organizacijų pripažinimo.

"Rezistencijos Internacionalas' skelbiasi, kad jsme 
atstovaujamos įvairios visuomeninės, politinės ir religinės 
išeivių iš totalitarinių šalių srovės. Lietuvių atstovas or
ganizacijoje- Ričardas B a č k i s.

Organizacijos tarptautinis prezidentas yra Vladimiras 
Bukovskis. Organizacijosvykd. komiteto pirmininkas buvęs 
politkalinys Edvardas Kuznecov’as, gerai pažįsta daugelį 
lietuvių patriotų, su kuriais jis susidraugavo koncentraci
jos lageriuose. Daugelis žymiiįasmenų įsijungė Į rėmėjų 
komitetą, kurio sąraše randame Europos Parlamento na
rius Nicolas Bethel/A nglija/,Carlo Ripa di M e a na ir Enzo 
Beattiza /Italija/,D. Britanijos parlamento narį W. S.Cgur- 
Churchill,AFL-CIO p-ką Lane Kirkland, JAV Mokytojų Fede
racijos p-ką Albert Shanker, žymius rašytojus - Eugene Io
nesco, Fernando Arrabal, Pierre Emmanuel, Sydney Hook , 
Bernard Henry-Levy,Claude Roy, Muencheno U-to dekaną 
Nicolas Lobkowicz, smuikininką Yehudi Menuhin, ir kt .

Norintieji tapti nariais rėmėjais rašo šiuo adresu • 1/ 
Internationale de la Resistance, 102,avenue des Champs 
Elysėes, 750 08, France.
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U i Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai !
Pour la liberation de la Lituanie ! Layout^ au Canada! 
b or liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!
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LIETUVOS GENERALINIO KONSULO ANICETO SIMUČIO 
ŽODIS į LIETUVĄ^ PERDUOTAS VASARIO 16 d. PER 
LAISVĖS RADI J A BALTIJOS VALSTYBIŲ BANGA C.
Mieli broliai ir sesės pavergtoje tėvynėje'.

Kiekvienai tautai nepriklausomybės iškovojimo ar at
gaivinimo sukaktis yra pati svarbiausioji šventė, simboli
zuojanti siektos laisvės įsikūnijimą.

Minėdami Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 66- 
tąją sukaktį mes bent dvasioje jungiamės su Jumis.mūsų 
broliai ir sesės pavergtoje Tėvynėje,ypač,kad ši bran - 
giausia mūsų tautos šventė Jums uždrausta minėti bet ko
kioje formoje.

Įsiveržę ir okupavę Lietuvą 194O-siais metais oku - 
pantai paskelbė pasauliui akiplėšišką melą, kad esą lietu
vių tauta ir jos šiaurės kaimynės savo laisvu noru pasi - 
prašiusios būti priimamos į vadinamąją Sovietų Sąjungą. 
Slėpdami tikrąją padėti, tą melą okupantai tebekartoja iki 
šios dienos, jums pavergtoje Tėvynėje uždrausta išgirs
ti teisybę,kad Lietuva ne savo noru įstojo l Sovietų Sąjun
gą, bet buvo jėga okupuota pasėkoje 1939-jų metų Ribben- 
tropo- Molotovo pakto.

/ Kada to gėdingo susitarimo dalininkas Hitleris atsi - 
suko prieš Sovietų imperiją, tai Kremliaus valdovai, prieš 
savo norą tapo demokratijų sąjungininkais,dėjo didžiau - 
sias pastangas išgauti ir iš demokratinių valstybių pripa
žinimo to, ką jiems buvo pripažinęs Hitleris.

Lietuvos okupaciją pats pirmasis pasmerkė tuometi
nis prezidentas Franklin Delano Roosevelt. Karo eigoje 
ir po jo keitėsi JAV-bių prezidentai ir ministerių kabine
tai, bet nusistatymas nepripažinti Lietuvos okupacijos pa- 

■ siliko nepalaužtas. Nepripažinimo pasėkoje ir šiandieną 
tebeveikia pilną diplomatini pripažinimą turinti Lietuvos 
Pasiuntinybė Washingtin’e ir konsulatai New Yorke,Chi- 
cagoje ir Los Angeles.

Karo pabaigoje Sovietų Sąjunga atitinkamais susita
rimais su Vakarų bei Rytų Vokietija ir Lenkija atsiribojo 
nuo Ribbentropo- Molotovo pakto ir paskelbė j| negalio - 
jančiu. Išvada aiški - jei tas paktas negalioja jo aukai 
Lenkijai, tai lygiai taip pat jis negalioja ir Baltijos vals
tybėms. Šito gėdingo dokumento tekstas ir šiandien sle - 
piamas ne tik nuo okupuotų Baltijos valstybių piliečių, bet 
ir nuo visos Sovietų Sąjungos gyventojų. Melu ir apgaule 
paremtos sovietinės santvarkos valstybėje,kuri okupaci - 
jos pasėkoje primesta ir Lietuvai, tenka daug ką slėpti ne 
tik nuo savo, bet ir nuo viso pasaulio gyventojų.

Vasario 16-sios proga kiekvienais metais JAV-bių 
Sekretoriaus atsiunčiamos Lietuvos Atstovui ir jo atsto
vaujamo krašto žmonėms sveikinimas yra Amerikos Kong 
reso ir gyventojų nusistatymo atspindys. Patys mylėdami 
laisvę amerikiečiai linki jos ir kitoms tautoms.

Pastaraisiais metais vis daugiau balsų pasigirsta 
tarptautinėje arenoje, smerkiančių Lietuvos okupaciją. 
Prieš Lietuvos okupaciją pasisako ne tik Amerika,bet ir 
demokratinės Europos valstybės. Pereitų metų sausio mė
nesį Europos Parlamentas nubalsavo dėti pastangas Bal - 
tijos valstybių dekolonizacijos klausimą perkelti Į Jungti
nes Tautas. Šiuo sunkiu okupacijos metu vis daugiau vil
čių Lietuvos ateičiai duodf didėjantis dėmesys tarptauti
nėje arenoje.

Vasario 16-sios Akto sukakties proga sveikinu brolius 
ir seses pavergtoje Tėvynėje ir kartu linkiu kantrybės ir 
ištvermės. Kaip ir po tamsiausios nakties visada ateina 
aušra, taip lygiai su laiku ir vėl išauš laisvės rytas mūsų 
pavergtai Tėvynei.
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AMERIKOS LIETUVIŲ DOVANOTAS LAISVĖS VARPAS

Amerikoslietuvių dovanotas Laisvės Varpas 
turi tiesiogini ryš| su Amerikos Liberty Bell varpu,kuris 
skambino Amerikos nepriklausomybę paskelbiant. Pirmo
jo Pas.Karo metu Amerikos vyriausybės nariai sugalvojo 
pastiprinti prez. Wilson'o paskelbtąjį tautų apsi
sprendimo principą ir sugalvojo leisti nepri
klausomybės neturinčioms, bet jos siekiančioms Europos 
tautoms, per tam tikrus atstovus, pasirašyti paruoštą 
Nepriklausomybės deklaraciją apystovose,kuriose buvo 
pasirašytas Amerikos Nepriklausomybės Pareiškimas 
būtent, Filadelfijoj,Independence Hall salėje. Po dėklą - 
racija pasirašius, kiekvienam atstovui buvo suteikta privi
legija kartą plaktuku paskambinti Amerikos Laisvės Var
pu. Tai buvo didelė privilegija, nes Varpas nuo senumo 
trūkęs ir daugiau neskambinąmas.

I ietuvlų vardu pasirašė ir Varpu paskambino T. No
rus- Naruševičius, Vykdomojo Komiteto narys 1918 m. 
spalio 25 d. /i§ "Balutis"/
2 psl.

Steigiamojo Seimo Ramai Kaune

ELTOS Informacinio Biuletenio Specialios Laidos/

ANTANAS TERLECKAS
/tęsinys/

Antanas Terleckas .

Nothing less than the life of Antanas Terleckas, a 
courageaous and noble individual is at stoke, and that is 
why immediate action by the governments,parliaments , 
organizations and citizens of the free states on Terlecką s' 
behalf is today of vital importance.

EXERPTS FROM THE APPEAL OF ANTANAS TERLECKAS 
TO THE CHAIRMAN OF THE COMMITTEE FOR STATE 
SECURITY OF THE USSR J. V. ANDROPOV

1940-1945; Stalin- Hitler j*
"Why has the KGB been terrorizing me for over 3o\ 

years? My parents had had only 3 ha, of land and they 
frequently hired themselves out as laborers to the Land - 
owners. In 1940 the Soviet government gave them 3 ha. of 
land and tn 1944- 7ha. My mother’s brother in 1940- 41 
often tried to convince my father that Stalin alone saved 
our family from poverty. However, he, along with his 
wife and small children were deported to Siberia in June 
1941. On the way he was separated from his family and
died in the labor camps several months later. His will
remain in memory forever. My parents went to say fare
well to the deportees to Siberia. As I waited for them, I 
was only a lad of 13, but I became mature overnight. That 
nigtht , an indestructible hatred of Stalin was born in my 
soul. ..Asa student I listened to lectures about Stalin's 
selfless love of my little Lithuanian nation; I detested those 
who affirmed that lie.

In June 1941 the Germans replaced the Russians. They 
shot people simply because they were born Jews. Hating 
fascism and terror with all my heart, I rejoiced at the op
portunity to help Russian prisoners of war. .. My parents 
more than once sheltered escaped Russian soldiers and 
helped them. But on its return in the spring of 1945 the 
Soviet army "repaid" my father by arresting him.In truth 
he was only beaten.
The First Arrest

On July 27,1945, I was arrested "for participation in 
the underground organization "Geležinis Vilkas" /The I - 
ron Wolf/, about which I knew nothing. When the NKVD 
soldiers transferred us six "wolfes" to the sergeant of 
the Švenčionėliai KPZ, the soldiers were harassed for not 
shooting us on the spot, since "all Lithuanians are fas
cists and bandits". These "bandits" were between 13 and 
16 years old at that time...

My first arrest in 1945 lasted only two months, but it 
taught me a quite a lot about the methods of the Soviet or
gans and their agents. Lieutenants Mikolaichik and Pavlov 
and sergeant Kisenkov worked out on me and my friends 
with their gunstocks, clubs, and other "weapons". They 
even staged our execution, ordering us to dig our graves. . 
Nevertheless, I did not leave the prison with a feeling of 
hatred for my tormentors, I quickly forgot everything for
gave everything. But he security organs did not forget 
anything...
University, Komsomol, KGB

In the fall of 1946 I arrived in Vilnius to study and 
rented a room with a friend at the technical school. We 
were different characters. B.’s father and brother had 
been sentenced in 1945, and another brother, a leader of 
a partisan band, died in March 1945 in the forests of La- 

banoriai in a battle between 400-500 Lithuanian partisans 
and the NKVD military units, v.'s friend- Juozas Buika 
and Adolfas Kurila - were not my friends. But ne
vertheless, on May 19,1949, I was taken to the MGB and 
accused of maintaining relations with them. /b.d./

J
Patarimai Skrendantiems
i Maskva ParenjK. J. J-*

/tęsinys/

Tautinis sportas ir kitos tarybini 
gyvenimo pramogos

Aš nežinau,ar yra kitoje kurioje kalboje atikmuo 
žodžiui "opochmielka" Tai labai paprastas prosas.Blo
gis taisomas blogiu. Pagirios- vodka.

Kažkada buvo Maskvoje Krasnaja Presnja kštėje 
viena "Khačnaja". "Khač" - yra armėniškas vtlas,pa - 
gamintas iš skerdienos /atlaikų/. Armėnijoje įdaro to
kią "Khačnaja" anksti rytą,kad girtoji žmonijąalėtų prb 
artėti netvirtais žingsniais prie khač lėkštės itą susrėb
ti, užsigerdama vodka. Tada pagirios dingsta ebuklin - 
gai.it ranka nuimamos ir pateka naujos, nuostatos die - 
nos aušra.

Rusai turi kur kas daugiau vargo su savo Vpochmiel- 
ka", nes, nors krautuves atidaro anksti, alkai Ii niu s gė
rimus pradeda pardavinėti tik nuo 11 vai. Pijollių mi
nia niršta palengvėle lėta mirtimi prie krautuis durų , 
keiksnodamas! su pardavėju, nerasdama jokiariuko, kaip 
išlupti ką nors nelegaliai.

"O, kaip skausmingai šlykščios ir gedingol mano liau
džiai tos valandos tarp saulės patekėjimo i&rautuvės 
durų atidarymo’.’.'." ,- rašė Venedikt Jerofeev’as.

Net ir toks pro-sovietinis rašytojas kaip .le^ander 
Werth, visad "patepąs storiau" savo knygostapie Sovie
tų Sąjungą, turėjo pripažinti, kad ši liaudies pamoga su
daro esmini tarybinio gyvenimo bruožą, ^taikip jis aprai
šo savo išvyką į ZlL/buvusį ZIS/ -"Zavod Irani Likhat- 
chova- automobilių fabriką;

"Išlipęs iš autobuso, aš |sėdau | tramvaį, kuris nu
vežė prie ZIL įmonės. Visur aplinkui buvo dug girtų.Kai 
kurie jų buvo ZEL darbininkai. Viena iš šovininio gyveni
mo mažųjų /ar didžiųjų/ ydų yra- girtuokliavimas.'Jei kas 
neateina darban įkaušęs, tai sovietinis darbiiinkas atsii
ma per savaitgalį; Degtinės bonka yra rimtakliūtis kul - 
tūriniam savęs ugdymui, kurį tarybiniai darlininkai turėtų 
atlikti poilsio dienomis".

Kitas korespondentas kur kas tiksliau aprašo tautines 
rusų tradicijas;

"Rusai negeria kasdien, kaip kad prancizai, bet kai 
užgeria, tai jie linkę maukti metodiškai su tikslu , kad 
"nutrūktų filmą" dvylikai valandų. Miestuose niekas ne - 
pasuka galvos pažvelgti | gulinti be sąmonės žmogelį ant 
šaligatvio.

Atėjus metui, jei jis tysos ten pakankamai ilgai, jį 
nukels sunkvežimėlis ir nugabens į blaivyklą pasigydyti. 
Jam uždės 15 rublių bausmę ir tai atims jam galimybę Į- 
sigyti porą butelių vodkos. Bet uždarymas blaivyklon - 
iššaukia žmoguje stigmą ir gėdą -tai gali būti pranešta 
darbovietėn - ir tie dalykai pastūmės tą žmogų eiti jieš- 
koti gėrimėlio ir dar kartą "nusitašyti". Rusų liaudis da;- 
ro skirtumą tarp i»irt^naj nuslleeuąto ir šiaip "svirdu- { 
liuojančio" įkaušėlio. Populiarus aptarimas tikrai past - 
gėrusio yra toks; tai žmogus,kuriam reikalinga trijų drau 
gų pagalba; dviejų, kurie laikytų ji už pažastų ir trečiojo, 
kuris judintų kojas*." /David Bonavia/.

/Š itų reginiu Inturisto gidė paprastai turistams ne - 
rodo, bet be jų Rusijos vaizdas visada lieka nepilnas/. 
Alexander Dimov’as, iš savo pusės, noriai painformuoja 
skaitytąją apie socialistinės tėvynės rūpesti tais nelaimin
gais žmonėmis:

"Kiekviename kvartalo dispanseryje yra alkoholikų 
skyrius.. .juos gydo hipnoze, gydo su "antabooze". Juos 
talpina į kliniką ir ten suvaro jiems J sėdimąją injekciją 
visiškai naujų vaistų, kurie veikia du metus ir kurie po ma
žiausio gurkšnelio alkoholio iššaukia kažką panašaus į 
agoniją- vėmimą, pagreitėjusi širdies plakimą, paniką. Pa
cientas duoda raštišką leidimą, kuriuo klinika atsisako 
nuo bet kokios atsakomybės nelaimės atveju, naudojant šį 
terapinio šoko metodą. Pakanka vieno stikliuko degtinės, 
kad žmogus atsidurtų kitame pasaulyje. Šį nuostabų vais
tą žmonės vadina šeimyniškai "torpeda". Jis perkamas 
užsienyje.ir už ji mokama devizais. Ligonius,kurie taip 
gydomi, vadina "torpeduotais į rūrą".

/Pasirodo, kad ruąų liaudis ir čia nenugalima. Žmo
nės yra išmokę neutralizuoti tų vaistų veikimą kantriai ir 
sistemingai gurkteldami iš pradžių arbatos šaukštelį, po 
to didesnius kiekius alaus/.

MiestoTransportas ,
Tramvajai dažniausiai čekiški, autobusai vengriškos 

gamybos. Visi ne tik kad nori sulipti atvažiuojančian au- 
tobusan, bet nori tai padaryti mikliai, jį šturmuodami. 
Kiekvienas turi savo triukus, kaip išlysti iš eilės.

Keliavimas Po Kraštą Au tomobiliu
Policija elgiasi mažiau patvirkusiai, kai tenka sulai

kyti užsienietiškas mašinas, negu sovietinių, mažiau pri
vilegijuotų automobilistų atveju. Laimingasis tarybinis pi
lietis išlipa tokiu atveju, labai mandagiai ir drąsiai žengia 
"mentos" link, krapštydamasis kišenėj trirublio.

Tuo tarpu užsienietis kiūti,iš įpročio, savo mašinoj ; 
nieko jam tu neišaiškinsi- kokia kalba? - neįmanoma jo 
areštuoti ar šiaip ji "užslėgti" visu svoriu.

Jei vairuotojo kaltė akivaizdi, o ne šiaip pramanyta , 
"mentai" belieka surašyti protokolą, kur| pasiųs raštu;žo- 
džiu, jokio pinigo’.

Jei nieko rimto, niekada nekalbėkit rusiškai su "men- 
ta". Neleiskit niekam iš draugų rusų įsikišti pokalbiu, 
versti, ar - dar blogiau - išlipti iš mašinos. Tai būtų 
savęs pasmerkimas, vien tik turintys ypatingas privilegi
jas, gali sau tai leisti.

Telefonas
Rusai įsitikinę, kad ne vien jų telefonini^.’ pasikalbė

jimai užregistruojami,bet kad telefono aparate esama 
mikrofono, kuris užrašo pašnekesius bute, /bus daugiau/

NEPRIKLAUSOMA UETUVA
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Vėl Europoje
1O. /tęsinys /

Z Pulionauskas

Kiek pasisukinėjęs apie viešbutį, nusprendžiau eiti to
liau, tos pačios gatvės pietų kryptimi. Kelis blokus pra
ėjęs, pastebėjau žmones,Įeinančius vis Į tą patį namą. 
Smalsumo vedamas Įėjau ir aš. pasirodo,kad tai buvo 
maisto parduotuvė Loblaws,Dominion ar kitokio vardo 
mūsiškių parduotuvių stiliaus. Čia pirkėjai naudojosi ve
žimėliais /kaip ir mes Kanadoje/, rinkdamiesi maisto pro
duktus. Parduotuvė nebuvo tokia didelė,tačtau maisto pro
duktais tiesiog perpildyta. Prekių kainos rodė,kad ir Ma
dridas seka Chicagos,ottawos ar Toronto miestų maisto 
kainų pavyzdžiu. Iš parduotuvės nuėjau Į netolimą parką 
pasėdėti ant suoliuko ir dar kartą pasigrožėti netolimu 
fontanu, kur dvi žuvėdros nutūpdavo ant vaikiškų sūpynių, 
ratu skriedamos,taškė vandenį pirmyn ir aukštyn. Tikrai 
gražu.

Grįžęs viešbutin .užsisakiau vakarienę. Netoli manęs 
du vyrai irgi užkandžiavo. Baigus valgyti, juodu pasikvie
tė mane prie savo stalo. Vienas jų sako, kad mano atlape 
pastebėjęs prisegtą kanadišką vėliavėlę, suprato, kad aš 
kanadietis. Aš tai patvirtinau ir pasakiau savo tautybę . 
Tada juodu pasisakė esą broliai iš Venezuelos, ir man pa
minėjo pora lietuviškų pavardžių,kurios esančios jiems 
gerai pažįstamos. Po to susipažinom rankų paspaudimu, 
ir jų dėka ant stalo atsirado gerų vaišių stikliukų formo
je. Tik ką užkandus, daugiau nieko ir nereikėjo. Juo
du pasisakė,kad keliauja po pasaulį privačiu būdu.Dar tu
rį vieną mėnesį laiko. Madride atsiradę tik prieš porą 
dienų. Ryt,anksti ryto skrendą Vak. Vokietijon ir vėliau

į kitus kraštus. Aš pasisakiau apie save. Kartu pasikal
bėję apie valandą laiko, atsisveikinom ir juodu išskubėjo 
Į savo kambarį.

Laisvu laiku nuo grupinių išvykų buvau nuėjęs ir į 
Retiro vardu miesto parką. Jis nelabai toli nuo mūsų vieš 
bučioAgumar. Parkas apima 143 hektarus žemės plotą ir 
randasi veik pačiame miesto centre Tai vienas iš gra
žiausių ir mėgiamiausių parkų Ispanijoje. Jame yra ne
mažai spalvingais lapais medžių, krūmų, gėlių sodas, ta
kai pasivaikščiojimui. Kristalo vardo rūmai dabar nau - 
dojami parodos reikalams. Paminklų tarpe vyrauja ka - 
raliaus Alfonso 12-tojo, sėdinčio ant pabalnoto žirgo, sto- 
vyla ant aukšto pjedestalo. Apatinėje paminklo dalyje bal
konas ir veranda. Paminklas dekoruotas liūtų skulptūro
mis. Prieš paminklą įrengtas didelis vandens baseinas . 
Imponuojantis vaizdas. Parkas Įrengtas Pilypo IV-jo įsa
kymu. Čia mėgdavo viešėti Ispanijos karaliai su seimo - 
mis, jau pasitraukę pensijon. Ispanijos paminklų ir pas
tatų de’oravimo srityje visur dominuoja liūtų skulptūros, 
kaip jėgos ir stirpybės simbolis.

Pavaikščiojęs virš dviejų valandų parke, viešbutin 
grįžau kiek pavargęs, todėl nuėjau savo lovon kiek pail
sėti. Po kiokių 2O-ies minučių vėl atsikėliau ir pradėjau 
slampinėti kambaryje iš vieno kampo Į kitą.. ka>p nerami 
"dūšia”. Galiausiai, pasitaisiau kaklaraišį,apsivilkau ki
tu švarkeliu ir nusileidau Į viešbučio pačią. Pasitaręs su 
šefu, nuo viešbučio pasiėmiau taksistą ir nuvažiavau • Į 
Prado muziejų, kuriame dominuoja meno galerija jau nuo 
1819 metų.

Muziejaus pastatas statytas 1785 m. Kai jis buvo in - 
auguruotas 1819 m. rudenį , turėjo tik 311 paveikslų ir tik 
Ispanijos tapytojų. Dabar jame virš 3000 darbų iš viso

KARALIAUS ALFONSO XII-jo PAMINKLAS RETIRO PARKE

pasaulio žymiųjų menininkų. Šalia to, jame dar yra virš 
400 darbų, skulptūros rinkinių. Be to, čia yra dar kolek
cija papuošalų iš brangaus metalo ir brangių akmenų ,ku
riuos turėjo karališkosios šeimos. Šis turtas čia laiko - 
mas karaliaus Pilypo V-tojo nurodymu iki dabar.

Tapybos darbai nesiriboja vien asmenų portretais.
Juose gana daug grupinių piešinių iš karališkųjų šeimų su
sirinkimų įvairiomis progomis. Šalia pasaulietiškų, čia 
nemažai ir kūrinių religinėmis temomis; Kristus nešąs 
kryžių Į Kalvarijos kalną, Dievo motina Marija, Kristaus

LAIMIKIŲ MODELIAI -

TILT STAND

‘ ■ t

< Skaitytojų patogumui, su tuo pačiu kuponu galima 
atsiskaityti už prenumeratą)*

Viršuje
MAGNETOFONAS IR RADIJAS

Kairėje
TELEVIZIJA IR RADIJAS

DOVANU

Magnetofonas ir radijas 
Skulptūra — skulpt. J. Dagio

PASKIRSTYMO KUPONAS
20 LAIMIKIŲ - $ 1330.00

Paveiksi as-
dail. A. Ti 

Koplytėlė - J. 
Tautinė lėlė—

D. Staskevičienės

mošaitienės 
iaučiulio

VERTĖS

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

Lietuviška plokštelė -11,įvairių
Kasetės 2 —

sol. G. Čapkauskienės
Siunčiu už .....kuponus
Siunčiu už prenumeratą
Siunčiu Auką ”NL" paremti

Viso

S. 
$- 
S.

Vardas — 
Adresasas

DOVANU

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

PASKIRSTYMO KUPONAS
20 LAIMIKIŲ - $ 1330.00

Paveiksi as-
dail. A. Tapošaitienės 

Koplytėlė — J. Siaučiulio 
Tautinė lėlė —

D. Staskevičienės

VERTĖS

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

Lietuviška plokštelė -11,įvairių
Kasetės 2 — 

sol. G. Čapkauskienės

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

Viso

$.... 
s.... 
s...
s...

Vardas----
Adresasas-

DOVANU

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

PASKIRSTYMO KUPONAS

Siunčiu už .....kuponus 
Siunčiu už prenumeratą 
Siunčiu Auką"NL" paremti $ ., 

Viso $ .

$......

20 LAIMIKIŲ - $ 1330.00

Paveikslas —
dail. A. Tapošaitienės 

Koplytėlė — J. Siaučiulio 
Tautinė lėlė —

D. Staskevičienės

Vardas 
Adresasas

VERTĖS

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

Lietuviška plokštelė -11,įvairių
Kasetės 2 — 

sol. G. Čapkauskienės

1984. Ill.l

gimimas ir kitokie iš šventųjų gyvenimo momentai. Taip 
pat tų laikų žymiųjų moterų portretai, grupinės kompozi
cijos, "nudes".

Būdamas Toledo mieste mačiau keletą gražių darbų 
graikų kilmės dailininko El Greco. Čia buvo ir jo 33 Įdo
mūs piešiniai. /bus daugiau/

MALONŪS "NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS" SKAITYTOJAI, RĖMĖJAI !

SKAITYTOJŲ PATOGUMUI SPAUSDINAME VISUS 6 KUPONUS IS KARTO,KURIUOS REIKIA 
IŠSIKIRPTI IR , UŽPILDŽIUS JUOS PAVARDE,VARDU IR ADRESU,PRIDĖJUS $ 5-’JŽ 6 
KUPONUS,SIŲSTI Į REDAKCIJA 7722 George St., LaSalle P.QCanada H8P IC4, NEVĖLIAU 

KAIP 1984 m BALANDŽIO 15 d.
KOVOMENESL PAKARTOTINAI ATSPAUSDINSIME KUPONŲ. SERIJA TIEMS, KURI E NO

RĖTŲ JŲ DAUGIAU ĮSIGYTI ARBA BŪTŲ NESUSPĖJĘ JU IŠSIKIRPTI. PAVIENIO KUPONO 
KAINA $ I,-

DOVANŲ PASKIRSTYMAS J VYKS GEGUŽĖS 5 d., SPAUDOS BALIAUS METU,MONT
REAL YJE. *‘NL‘‘ Bendrovės Valdyba

DOVANU

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

Siunčiu už .....kuponus
Siunčiu už prenumeratą
Siunčiu Auką"NL" paremti $ ..

Viso $ .

DOVANU

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

Siunčiu už .....kuponus $>-• 
Siunčiu už prenumeratą 
Siunčiu Auką"NL" paremti $ ...

Viso $ ..

DOVANU

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

PASKIRSTYMO KUPONAS
20 LAIMIKIŲ - $ 1330.00

Paveikslas —
dail. A. Tajnošaitienės 

Koplytėlė — J. Siaučiulio 
Tautinė lėlė —

D. Staskevičienės

Vardas 
. Adresasas

VERTĖS

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

Lietuviška plokštelė -11,įvairių
Kasetės 2 —

sol. G. Čapkauskienės

PASKIRSTYMO KUPONAS
20 LAIMIKIŲ - $ 1330.00

Paveiksi as-
dail. A. Tapošaitienės 

Koplytėlė — J. Siaučiulio 
Tautinė lėlė —

D. Staskevičienės

. Vardas
,. Adresasas

Siunčiu už .....kuponus
Siunčiu už prenumeratą S---
Siunčiu Auką ”NL” paremti $ ...

Viso $ ..

VERTĖS

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

Lietuviška plokštelė -11,įvairių
Kasetės 2 — 

sol. G. Čapkauskienės

PASKIRSTYMO KUPONAS
20 LAIMIKIŲ - $ 1330.00

Paveiksi as —
dail. A. Tapiošaitienės 

Koplytėlė — J. Siaučiulio 
Tautinė lėlė —

D. Staskevičienės.

Vardas 
Adresasas

VERTĖS

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

Lietuviška plokštelė -11,įvairių
Kasetės 2 — 

sol. G. Čapkauskienės
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Įs: ’’ŠVIETIMO GAIRĖS” Nr. 30
MIRĖ MOKYTOJAI -

Amerikoje mirę mokytojai- 1983 m. spalio 14 d. mirė muz. 
kompozitorius, Čiurlionio Ansamblio kūrėjas ir dirigen - 
tas Alfonsas Mikulskis, kuris buvo ir Cleveland’o 
Š v.Kazimiero Lituanistinės Mokyklos muzikos mokytojas.

1983 m. mirė mokytojas Pranas Razminas, buvęs 
Marquette Park Litunaistinės Mokyklos vedėjas ir Peda
goginio Lituanistikos Instituto direktorius.

NUBĖGO OŽELIS I MIŠKĄ . . .
/tęsinys/ Svarbiausia, mažylio
paklusnumo pasiekiama ne žlugdant, laužant jo vos prasi
dėjusią formuotis asmenybę /atsisakoma prievartos, j ė - 
gos/, o natūraliai jame įtvirtinant gražius, paklusnaus 
elgesio įpročius. Išvengiama ne tik konflikto,bet ir nefor- 
muojamas neigiamas vaiko požiūris, neskatinamas, nepa
ryškinamas nusižeminimas,kaltės jausmas,kaip sakant; 
"Tu negeras", "Tu neklaužada", "Tu nevertas mamytės 
meilės". Priešingai lengvai, žaismingai įvertinamas tei
giamas vaiko požiūris į sąve;"Tu geras", "Tu linksmas", 
"Tu paklusnus", tik štai kartais tas ožiukas.

Neigiamomis savybėmis, nepaklusnumu,užsispyrimu 
apkaltinę trečią dalyvį ožiuką, padedame formuoti mažy
lio elgesio įpročius.

Žiūrėdamas į ožiuką, jis tarsi gali iš šalies pasižiū
rėti į save. Vaikas žino, kad priešintis tėveliams,blogai 
elgtis gali tik ožiukai, o geri berniukai visados elgiasi 
gražiai. Ir mažylis iš visų jėgų stengiasi gerai elgtis, ne
prisileisti ožiuko, savarankiškai, ne jučia siekia paklusnu
mo.

Aišku, ne vien liaudies pedagogika gelbsti tokiu atve
ju. Galimas ir kitoks, taikus konflikto sprendimo būdas. 
Vaikui užsispyrus, visada prisiminkim,kad mūsų mažylis
jau savarankiška asmenybė, galinti turėti savų reikalų.

Jeigu vaikas, palieptas eiti miegoti, valgyti, pasi - 
vaikščioti, mūsų nepaklauso, taktiškai išaiaiškinkim, ar 
jis tuo metu "nedirba" kokio kito darbelio- gal maitina 
lėles, gal jas guldo, gal skuba baigt garažą statyti. Tokie 
darbai vaikučiui labai svarbąs, todėl šiurkščiai nenutrau
kime jų, bet leiskime pabaigti pradėtą darbą, per spėję,kad 
paskubėtų, nes jau laukia kiti darbai.

Labai teigiamai mažylį veikia jam suteikta teisė elg
tis savarahkiškai. Visados pabrėžkime,kad jis jau dide - 
lis, savarankiškas, kad pats moka apsitarnauti. Tarkime, 
sūnus ar duktė atsisako rengtis. Galime paduoti vaikui 
drabužėlį ir pagirti; "Tomukas jau didelis, jis pats apsi - 
rengs". Tokiu atveju paprastai dingsta visi vaiko ožiai, 
jis pamiršta, kad tik ką spyriojosi, nenorėdamas vilktis 
megztinio. Jeigu mažylis dar nevisai moka apsivilkti pa
duotą rūbą, nežymiai padėkime jam, pagirdami, kad apsi
rengė jis pats. Taip galime paskatinti vaiką savarankiš
kai pavalgyti, atsigulti miegoti.

Kai konfliktas tarp mažylio ir suaugusiųjų jau išsi- 
liepsnojo, pasistenkime jį nors prigesinti, jeigu negalime 
visiškai pašalinti. Nukreipkime vaiko dėmesį kitur,klus
numo pasiekime aplinkiniu keliu, nekaltai pagudraudami. 
Pavyzdžiui, kai mažylis atsisako eiti gulti ir užsispyręs 
teigia, kad nenori miegelio, neaštrinkime konflikto įrodi
nėdami, jog jau laikas gulti. Pritarkime vaikui; "Taip, 
Saulutė nenori miegučio. Bet jos akytės apsunkusios, mer
kiasi ir prašo;"Saulute, Saulute, leisk mums pamiegoti" . 
Saulutė gera; eis į lovytę ir užmerks akeles, - tegul pail
si. Ne, Saulutė nemiegos,tik pagulės užsimerkusi,kad a- 
kytės pailsėtų". Pritarimas vaikui padeda pašalinti prie
šiškumą ir visas su šiuo konfliktu susijusias neigiamas 
emocijas. Vaikas aprimsta, sutinka pailsinti akeles, o už
simerkęs lovytėje tuojau pat užmiega. Panašiai vaiko bur
nytė nori valgyti,rankytės tvarkyti žaislus,kojytės- pasi - 
vaikščioti.

Šio amžiaus vaikui labai svarbu netik mamytės,tėčio, 
senelio ar senelės vertinimas, jam svarbu- pritaria ar 
nepritaria jo veiksmams mėgiamas žvėrelis, paukštelis . 

'Antai Julita viada pradėdavo valgyti ir valgydavo itin gra
žiai, noriai, jei per langą "žiūrėdavo" zylutė,domėdama
si, kaip mergaitė valgo.

Jeigu mžayliui autortetas vyresnis brolis ar sesutė , 
neįkyriai priminkime,kad jis gražiai,tvarkingai valgė,lai
ku gulė,padėdavo mamai darbus nudirbti,todėl ir užaugo 
didelis, stiprus. Taip pašalinamas neigimas, atkaklumas - 
konfliktas tarp mažylio ir saugusiojo, išsaugojamas vai - 
ko savarankiškumas, kuris derinamas su mokėjimu pak
lusti, skatinamas aktyvus savojo "aš" pažinimas. Vaiko 
asmenybės nedrasko prieštaravimai tarp būtinybės paklus
ti ir noro elgtis savarankiškai.

Aišku, vaikas lieka vaiku, tačiau elgtis su juo rei
kia išradingai,kūrybiškai, geranoriškai. Iš anksto žino - 
kime,kad jis dar nekartą nusižengs mūsų valiai, dar daug 
kartų pasielgs ne taip,kaip mes norėtume. Tai menknie
kis. Svarbiausia- neskubėkime imtis fizinės jėgos. Pasi
stenkime suprasti mažąjį, tinkamai su juo elgdamiesi, 
stengdamiesi suformuoti jam gražaus elgesio įpročius, 
4 psl.

PUSLAPI
nesukeldami priešiškumo. Pavieniai nepaklus nu n > o atve
jai ne tokie svarbūs, jei formuojame pilnavertę asmeny
bę* Psichologė O. M.

Su šiuo ŠVIETIMO GAIRIŲ numeriu atžymima ir 15 
metų sukaktis, kai lituanistinių mokyklų mokytojus ir lie
tuvių šeimas aprūpina žiniromis šis leidinys.

Redaguoja- Stefanija Stasienė,administruoja - Juozas 
Plačas. Užsisakyti galima per administratorių, 3206 w. 
65th Pl. .Chicago,IL. , 60629. Prenumeratos kaina $ 4,- 
atskiro numerio- $2,-. Išeina du kartu per metus.

•
ATSIŲSTA PAMINĖTI

ŽMOGUS REALIAME GYVENIME . Vyskupas Vincentas
Brizgys. 1984.Chicago. 319 psl. Kaina nepažymėta. Rin
kinys pasisakymų-apmąstymų įvairiais klausimais, pra - 
dedant religiniais, baigiant pasaulietiniais. Turinyje- 
Žmogus ir jo Vertė, žmogaus Misija, 7mogaus laisvė, 
Žmogus ir Religija arba Religingumas ir Bereligingumas, 
Žmogus ir Dorovė, Krikščionybė ir Mes Joje, Pasauliečių 
Dalyvavimas Bažnyčios Misijoje, Kai Kurie Reiškiniai 
Mūsų Laiko Katalikų Bažnyčioje,Ko Bijoti ir Ko Nebijoti; 
Žodis Apie Jaunystę, žmogus ir jo Religijos vieta Vieta 
Valstybėje, Valstybės ir Bažnyčios Santykių Klausimas, 
Valstybės Santvarka ir Demokratija, Paskutinis Klausi
mas. Šios temos yra nagrinėjamos paprasta kalba, vi
siems lengvai suprantamu būdu. Autoriaus įžangos žodyje 
sakoma:

..................."Žemės gamtoje žmogus suranda tiek jį žavin
čio įvairumo,kad savo įspūdžius bando reikšti ne tik moks
liniu ar kitokiu aprašymu, meno kūriniais, bet ir poezija ir 
muzika. Ir tie bandantieji supranta ir jaučia,kad nepajė
gia išreikšti pilnai tai, ką mato,patiria, jaučia ir k ą iš 
to viso išgyvena.

Ne mažiau už žemės gamtą yra įvairus pačios žmo - 
nijos vaizdas. Iš masės žmonių,gyvenančių vadinamu kas
dieniniu gyvenimu, ne retas išsiskiria ne kokiu nors jiems 
visiems vienodu būdu,bet įvairiais. Vieni bando izoliuotis 
nuo kitų žmonių ir,kaip priimta sakyti, nuo pasaulio. Jie 
užsidaro vienatvėje, savo mintimis, jausmais bendrauja ne 
su aplink gyvenančiais, bet su nematomais- su Dievu.su 
gyvenusiais bet jau seniai mirusiais ir palikusiais šventų
jų atminimą. Tokie yra parašę daug įdomių ir vertingų 
dvasinio turinio poezijos ir prozos veikalų, skirti} gyvenu
siems už jų vienatvės sienų. Daug yra tokių,kurie kasdien 
maišosi žmonių masėje, bet maišosi tik kūnais, jų min - 
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tys, jausmai yra taip toli nuo tų žmonių,kad neretas jų jau
čiasi taip, tarsi nebūtų kitų žmonių tarpe. Vieni iš tokių 
kuria muzikos veikalus, kiti rašo poezijos ar įsivaizduotos 
prozos kūrinius,dar kiti paskendę meno kūryboje.Dar kiti 
paskęsta kokiuose nors moksliniuose tyrinėjimuose, kad 
visą sąmoningo gyvenimo dalį pašvenčia kurio nors vabz
džio ar bakterijos tyrinėjimui, negalvodami . apie ne tik 
aplink gyvenančius žmones, bet kartais užmiršdami net 
savo elementarinius asmeninius kasdieninius reikalus. 
Dar kiti pasišventė erdvių tyrinėjimui ir į tai taip įsijau
tė, kad žemė ir jos žmonės atrodo svetimesni už nežino
mas erdves. Yra ir tokių, kurie rūpinasi tik savo asme
niu, o kitais žmonėmis ir pasauliu tiek,kiek reikalinga 
ar naudinga jų asmeniui.

Visi tokie žmonės - atsiskyrėliai, mokslininkai, poe
tai, muzikai, menininkai ir visi šiems panašūs, išskyrus 
besirūpinančius tik savimi, žmonijai yra ne tik naudingi, 
bet ir reikalingi, žmonijos ir kasdieniniams reikalams ir 
vispusiškai pažangai reikia ne vien fizinio darbo,bet rei
kia ir mokslo. Derančiai pilnutiniam žmonijos gyvenimui 
reikia ne'vien kasdieninės duonos, bet reikia ir dvasinės 
kūrybos, reikia ir vadinamų dvasinių ir pasaulinių rašy
tojų, reikia muzikų, menininkų, reikia minty to jų, reikia ir 
svajotojų.

Ir tokie visi ir kiekvienas žmogus, norėdamas būti tuc 
kuo jis realiai yra ir kokiu save turi suprasti, turi būti 
ir realistas. Žmogus,kuris ar visai užmirštų ar pakanka
mai negalvotų, kad jis yra žmonijos ir tos žmonijos pada
liniu - šeimos,tautos,valstybės ir bendrai visuomenės na
rys, nesuprastų kas jis yra ir kokiu turi būti gyvenime . 
Yra daug reikalų, kurie yra kiekvieno žmogaus, visuome
nės nario reikalai. Kaip nė vienas žmogus negali egzistuo
ti nepasinaudojęs ar ir dabar besinaudojąs kitais žmonė
mis, taip kiekvienas turi būti sąmoningas realybei, kad 
jis yra visuomenės narys ir kad iš to fakto seka eilė jį į- 
pareigojančių išvadų, kurios liečia kiekvieną gyvą žmogų, 
nuo kurių jis negali save dispensuotL Tų natūralių parei
gų nepaisydamas , jis nusikalstų kiekvieną žmogų sais - 
tantiems dėsniams ir reikalavimams, nusikalstų realiam 
žmogui, kokiu jis privalo būti.
..................... Gyvenime yra daug tokių atvejų,kad kiekvienas 
žmogus, išskyrus uždarytus kalėjimuose ar klinikose, turi 
atsiminti savo kaip visuomenės nario pareigas ir jas at - 
likti. Jų nepaisydamas jis išsikreiptų ne kuriam i nors 
vienam civiliniam reikalavimui, bet neatliktų savo parei
gos kaip sąmoningas normalus žmogus. Kas seka toliau, 
yra suglaustas bandymas padėti kiekvienam žmogui pa
žvelgti į save realiame gyvenime."

4
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IS padanges mielos 
f IŠ SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE )

ARCHEOLOGINIAI RADINIAI 
UKMERGĖJE

Ukmergės srityje baigia 
tyrinėti Obelų senkapius . 
Juose jau surasta tūkstan
čiai vertingų senienų- darbo 
įrankių, ginklų, papuošalų. 
Taip pat nemaža vertingų 
radinių surasta Obelų ežero 
dugne.

PRIEŠ 5.000 METU
Šventojoje archeologai iš

tyrė daugiau kaip 40 akmens 
amžiaus gyvenviečių . Pagal 
radinive galima nustatyti , 
kad šiose vietovėse akmens 
amžiuje buvo ežeras,ant ku
rio pakrančių gyveno žmo
nės. Rasti papuošalai rodo , 
kad tokie buvo pagaminti 
maždaug prieš 5.000 metų.

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS 
VIENA GRAŽIAUSIŲ. IR SENIAUSIŲ, KALBŲ-LIETUVIUKAI! kReA/i 

''E/ORoDž/M

savo draugo, kuris mus supažindino 1
national enquirer

KAS IŠSPRENDŽIA PROBLEMAS

MES GĖRĖME, KAD BŪTŲ LINKS MA, 
O PASIDARĖME PRISLĖGTI IR LIŪDNI.

MES GĖRĖME, KAD PA S ĮRODYTU ME 
KOKIE MES ESAME IŠ PRŪSĘ IR RAFINUOTI, 
O PA ĮDARĖME ATSTUMIANTYS IR NEPERNEŠ AMT.

MES GĖRĖME KAD BŪTUME DRAUGIŠKI 
O PRADĖDAVOME GINČYTIS.

MES GĖRĖME,KAD GALĖTUME GERIAU MIEGOTI, 
O PABUSDAVOME NEIŠ SIMIEGOJĘ IR PAVARGĘ.

MES GĖRĖME,KAD BŪTUME STIPRESNI, 
O PASIDARĖME SILPNESNI.

KALBŲ NEPRIVALGYSI
Rusijoje paukščių krautuvėje žmogelis teiraujasi:
- Kiek kainuoja šita papūga?
- Tris šimtus rublių.
- E, drauge, per brangu’.
- Kaip tai per brangu? Paukštis moka šešias kalbas’.
- Žinai,drauge, iš kalbų sotus nebūsi; norėjau j) pirk

ti suvalgymui.
KOKS SKIRTUMAS

Koks skirtumas tarp musės ir dramblio?
Musė ant dramblio gali stovėti, o dramblys ant mu - 

sės - ne.

PAGAL LAIPSNI
- Ar tamstos sūnus dar tik leitenantas?
- Taigi, bet skolų turi kaip generolas .. .

Keramikė Gražina Švažienė darbo 

Į KA PAVIRSTA ASMENINIAI 
LAIŠKAI

Lietuviai iš laisvojo pa
saulio aplanko turistiniąi 
Lietuvą. Atskridus į Vilnių, 
jiems dažnai vadovauja "Tė
viškės Draugijos" vadovai. 
Tokiu būdu, beveik kasdieną 
susitinkant su tais vadovais, 
susidaro naujos pažintys. 
Gr|žus namo, artėjant Nau - 
jiems Metams, vienas ar 
kitas tų vadovų, su kuriais 
teko ilgesn) laiką pabend - 
rauti, atsiunčia šventini pa
sveikinimą. Tai yra visai 
normalu. Ir žinoma, lietuviš
kas mandagumas reikalau
ja tam asmeniui atsakyti ir
gi nusiunčiant Naujų Metų 
sveikinimų kortelę.

Deja, šiemet tie sveiki - 
nimai buvo surinkti | vieną 
krūvą ii- sveikintojų pavar
dės paminėtos "Gimto - 
jo Krašto laikraštėlyje š . 
m. vasario 16 d. numeryje 
/Nr. 7/ po tokia antrašte ir 
propagandiniu tekstu;
" Tautiečiai sveikina iš 
įvairių pasaulio kampelių" ;

1983-ųjų ir 1984-ųjų me
tų sandūroje "Gimtojo kraš
to" redakcijon sruvo didelis 
srautas Įvairiuose pasaulio 
kampeliuose gyvenančių tau
tiečių laiškų su naujameti - 
niais sveikinimais, linkėji
mais planetai taikos, sėkmės 
Tarybų Lietuvai, jos žmo - 
nėms.ir 1.1.

Štai kaip lengva suf or 
muoti, sufalsifikuoti tekstus, 
laiškus ir Įvairius "prisipa- 
žini mus"... Baltijos Sūnus.

> metu
MIRĖ ETNOGRAFĖ - MENO - 
TYRININKĖ HALINA 
KAIRIŪKŠTYTĖ - JACYNIENE

Sausio 6 d. Vilniuje mirė 
Vilniaus Universiteto do
centė, etnografė ir menoty
rininkė, Vilniaus Dailės Ins
tituto docentė Halina Kai
riūkštytė- jacynienė - Ji bu - 
vo gimusi 1896 m. Bend - 
ruoKiuBė ir dailės bei muzi
kos mokslus ėjo Maskvoje, 
Vokietijos ir Šveicarijos u- 
niversitetuose. Daktarės 
laipsni Įsigijo Ciuriche 1926 
m.

Svarbiausias jos moksli
nis veikalas yra disertaci - 
nis darbas"Pažaislis". Yra 
parašiusi daugybę straips
nių apie dailės parodas; ji 
yra 
no"

kai kurių"Liaudies me- 
knygų bendraautorė.

DU 
KŪRINIAI

Muzikas P. Balakauskas 
parašė instrumentiniam an
sambliui ”Albertiana’', o 
V. Montvila "Sonata" vargo
nams.

Vilniaus Kompozitorių 
Namuose buvo susipažinta 
su šiais naujais kūriniais .

NAUJI MUZIKOS

GAMINA LAIVUS 
KASPIJOS ŽVEJAMS

Kaspijos žvejai užsakė 
Klaipėdos laivų statybos |- 
monėje "Baltija" žvejybini 
laivą, kuris yra aprūpintas 
šaldytuvais. Tai jau trečias 
toks užsakymas iš Kaspijos 
žvejų.

MES GĖRĖME, KAD PAKELTU ME ŪPĄ, 
O NUGRIMZDOME DEPRESIJON

MES GĖRĖME, KAD PA SIGYDYTUME, 
O SVEIKATA VIS PRASTĖJO.

MES GĖRĖME,KAD APRAMINTUME SAVO NERVUS 
O PABUSDAVOME PRAKAITO IŠPILTI IK 
DREBANČIOM RANKOM.

MES GĖRĖME, KAD TURĖTUME DAUGIAU PASITIKĖJIMO 
SAVIMI, O PASIDARĖME BAILIAI IR SLAPUKAI.

MES GĖRĖME, KAD GALĖTUME ŠAUNIAU PASIREIKŠTI 
POKALBIUOSE, O MŪSŲ LIEŽUVIS TAIP VĖLĖSI, JOG 
KITI MŪSŲ BEVEIK SUPRASTI NEGALĖJO.

MES GĖRĖME, KAD SUMAŽINTUME SAVO FROBIEMAS, 
O TŲ PROBLEMŲ ATSIRADO VIS LAUCIAU.

MES GĖRĖME’KAD JAUSTUMĖMĖS KAIP ANT DEBESŲ 
IRDANGUJ, o JAUTĖMĖS LYG PRAGARE...

A.A .

IR K''-

11 DIENŲ
GEGUŽĖS 15

13 DIENŲ
GEGUŽES 21
GEGUŽĖS 29
BIRŽELIO 27

Simon Travel
nauju pavadinimu

ŠNYPŠČIA , KAIP ŽALTYS BE OŽKOS PIENO
Šis priežodis siekiantis tolių toliausius senovės lai

kus, kai dar mūsų tėvų tėvai žalčius laikė savo namų die
vais, duoda pagrindo manyti,kad lietuviai tiems fetišams 
dėdavo kaip auką ožkos pieną. Mūsų šalies senovės tyri
nėtojai,kiek man žinoma, kalbėdami apie apžadus, nieko a- 
pie tai neužsimena. Nūnai apie kitą žmogų, arba jei kas 
nepatenkintas kuo nprs, sakoma:

Š nypščia kaip žaltys be ožkos pieno.
/L. A. Jucevičius/

AA CENTRINĖS ;
Montreal 273-7544
Ottawa 523-9977
Toronto 489 -3693
Hamilton 522-8392
JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ

ATEIK Į LIETUVIU A.A. (ALKOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPĖS' 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

1984. III. 1

AUDRA Travel
kviečia keliauti kartu 
LIETUVOJE 

RUGSĖJO 4 

SU GIMINĖMIS 
LIEPOS 
LIEPOS 
LIEPOS

V-OS SAVAIS ė ™10

Skridimai numatyti patogiomis prancūzų ir suomių oro linijomis 
Kelionės lydimos patyrusių vadovų.

Musų [štai goję jūs gausite geriausių patarnavimų:
• sutvarkant dokumentus iškvietimui
• nuperkant automobilius, kooperatinius butus bei kitas 

dotanas giminėms Lietuvoje
• tarpininkaujant bei suteikiant ypač gerą, finansinę. paramą, 

greit^ir labai naudingą_giminėms Lietuvoje palikimų sutvarkymą,-
Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas. 

Smulkesnių žinių teiraukitės nauju adresu:
1576 Bloor St.W., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4 

(Priešais Lietuvių namus)
Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060 

Telex 05-986766 TOR
Moniroails — (514) 669-8834 — L. Stankevičius 

Tel.: 669-8834
Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872 

Savininkė — Audronė Našlėnaitė-Simon

O.LA ŠA S
CITRININIU VAISIU NAUDA NE TIK DĖL VITAMINO C.

Eilė pravestų tyrinėjimų JA V-se parodė, jog citrini - 
niai vaisiai turi srvyje sveikatą palaikančių elementų, ša
lia jau seniai žinomo vitamino C . Pektinas, randama juo 
se medžiaga, sumažina cholesterolio kieki kraujuje. A pel 
sinų sunka yra gausi potasiumu, kuris ypatingai svarbus 
atletams ir kitiems, kurte mankštinasi reguliariai. Jeigu 
organizme trūksta potasiumo, atsiranda raumenų spaz - 
mos, nuovargis ir seklus kvėpavimas. Taip pat naudinga 
citrininių vaisių medžiaga bioflavinai. Jie padeda greičiau 
sugyti Įvairioms mėlynėms ir sumušimams. Geriant a- 
pelsinų sunką prie valgio, padeda iš maisto absorbuoti 
geleži ir sustiprina kraują.

Tyrimus jau 9-ti matai atlieka dr. James Cerda Flo
ridos Universitetui priklausančioje Medicinos Kolegijoje, 
jo tyrimų duomenis patvirtino ir Massachusetts Universi
teto darbuotojai,dr. M. Baig ir dr.W.Krehl.

Taigi, nuo seno lietuvių mėgiama arbata su citrina , 
kai kitokių citrininių vaisių būdavo sunku gauti, jau buvo 
visiems | sveikatą. Tuo labiau reikia nepamiršti pasinau
doti šiame kontinente lengvai gaunamais visokiais šios 
rūšies vaisiais.
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26

RUGPJŪČIO 9 
SPALIO 2 
GRUODŽIO 19

21 RUGSĖJO 10 
SPALIO 2

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

RADIO 1410 MONTREAL

LIETUVI SKA RADIO 
PROGRAMA

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

1984 metų 
EKSKURSIJOS 
I 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 .- 
į PARYŽIŲ S 588. -

Kelionių reikalais kreiptis;

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

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

5 psi.

5

5



Taupyk
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA1 m IMA;
» nn j. ... S u£ asm. paskolas nuo ll'/2%^90 d.enu term, rndėl. S nekilnojamo turto paskol.

074/0 uz o mėn. term, indėlius Z (mortgages) :
9 % už 1 metų term, indėlius S su nekeičiamu nuožimčiu
9'4% už 2 metų term, indėl. S 1 metų.................. 10'4%
9'4% už 3 metų term, indėlius Z 2 metų 11 %
10 % ui pensijų planų Z 3 metu .....;;;u...!2 %
9 % už namų plona* E ( fixed rate)___________
8 % uŽ specialia taup. s-tą Z su kei£jūn1u nuošimčiu 
7%%’. už taupymo s-tas Z 1,2 at 3 metų..; 9 % % 
6 % už čekių s-tas (dep.) (variable rate)

AKTYVAI V|R^38_MUJJONU DOLERIU 

Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgiČius iki 
75 % įkainoto turto. Visų norių 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 poskolos:<Line of credit) ir antrieji mortgičioi.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadien- 
nuo 10 v. ryto iki 3 v. po pietų; ketvirtadieni ai s 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

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. •TELEFONAI: 532-3400 
M6H 1A8 •_____________________•_____________532-3414

AKTYVAI - VIRŠ 23 MILIJONŲ

KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:

Pirmadieniais 10—3 = 90 dienų term, indėlius ... 8 %
Antradieniais 10-3 = 180-185 d. term, i nd.......... 84 %

Trečiadieniais uždaryta E Term. ind. Įmetu...............8^%
Ketvirtadieniais 10-8 | Term. ind. 2 metų..............9'4%
Penktadieniais 10-8' E Term. ind. 3 metų ....... 9'4%
Šeštadieniais 9 — 1 = Pensijų s-tą...................... . 9 %
Sekmadieniais 9-12:30 | Spec. taup. s-tą......... '4%

= Taupomąja s-tą...... ,..v. 7 4%
DUODA PASKOLAS: E Depozitų—čekių s-tą... 6 %

Akmenines nuo............. 12 %
MortgiČius nuo . .. 10- 12 %

ANAPILY.IE SKYRIUS VEIKIA SEKMADIENIAIS 9:30 r.-1 v.r.

Duodame asm. paskolos 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 užjšraŠytus čekius 
bei cpmokomas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS —

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

toronto
• AUKURAS - Lietuvių Te - 
atras iš Hamiltono, KOVO 
11 d. .Lietuvių Namuose,Ka
raliaus Mindaugo Menėje 
vaidins Petro Vaičiūno dra
mą TĖVIŠKĖS PASTOGĖJE. 
Vaidinimo pradžia-2 vai. p .

p. Bilietai jau pardavinėja - 
mi LN sekmadienių Popietė
se.

PIRMOSIOS PAGALBOS
KURSAI

St. John Ambulanėe sutiko 
duoti Lietuvių Namuose pir-
mosios pagalbos apmokymo 
keturių valandų pamokas 
širdies priepuolių ir už- 
springimų atvejais. Apmo
kymas vyks grupėmis, kurio
se galės dalyvauti nedaugiau 
8 asmenų; Kurso kainos; LN 
nariams po $ 5, -asmeniui , 
kitiems- $1O. Užsiregis
truoti nedelsiant iki kovo 1d.
LN raštinėje, tel;532-3311.
VINCENT MASSEY - 
PASIŽYMĖJĘS KANADIETIS

Vincent Massey buvo gi
męs Toronte 1887 m. Toron
te lankė Universitetą, kur) 
baigė B. A .laipsniu ir ga-

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ !
ATEIK į LIETUVIŲ A.Ą. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE 
( Skersai gatvės nuo pensininkų rūmų, 1691 Bloor St West, 
kampas Indian Rd.) 7:30 vai. pakaro.

SKAMBINKITE 487-5591

6 psl.

skolinkis

PARAMA

kažkoks Britanijos priedas.
Ypatingomis jo pastango

mis liberalų partija laimėjo 
rinkimus 1935 m. ir netrukus 
jis tapo"High Commissioner 
for Canada to the United 
Kingdom”, juo išbuvo 11 me
tų.

1952 m. Vincent Massey 
buvo paskirtas Kanados pir
muoju generaliniu guberna- 
torium/gimusiu Kanadoje /, 

Šiose pareigose dirbo 7- 
rius metus.

Yra daug keliavęs po Ka
nadą, stengdamasis sukurti 
kanadiškąj) identitetą, kas 
buvo jo viso gyvenimo tiks
las.
/paruošė Ch.Korwin-Ku - 
czynski, pirm.Canada Day 
Komiteto/.
NAUJOSIOS VILNIAUS 
KARALAITĖS DAINOS 
KALENDRAITĖS ATSAKYMAS
-Ar lietuviška mokykla at
lieka savo paskirt)?

Lietuvių mokykla yra la
bai svarbi institucija mūsų 
tautos išlaikymui. Mano 
nuomone mokyklos,kiek lei
džia išeivijos sąlygos,atlie
ka labai svarbią paskirt).

Mokykla supažindina mūsų 
jaunimą su lietuviškos kul-

vo Master of Arts laipsn) 
Balliol Kolegijoje,Oxford ’e, 
1913 m.

1913-1915 m. Vincent Mas
sey dėstė moderniąją istori
ją Toronto Universitete, bu
vo reziduojantis dekanas 
Victoria Kolegijoje. Jis, kaip 
ir jo žmona Alice Parkin, la
bai vertino ir mėgo teatrą 
ir muziką.

Pirmojo Pas. Karo metu 
V. Massey buvo aktyvioje ka
ro tarnyboje ir užsitarnavo
pulkininko leitenanto laipsn) 
1917 m.jveliau tapo "Asso - 
ciate Secretary of the War 
Committee" Federaliniame 
Kabinete, atsakingas už in
formaciją ir lankstinukų pa
ruošimą apie Kanados veiki
mą kare. Liberalų ministe - 
rių kabinete, sudarytame 
min.p-ko MacKenzie King 
iki 1925 m.,kol pralaimėjo
rinkimus 1925 m.

1925 m. V.Massey pradė
jo dirbti Užsienio Reikalų 
naujai sudarytoje minis - 
terijoje. Buvo paskirtas ) 
Washington’ą atstovauti Ka
nada ir jo dėka pasaulis su
žinojo, kad Kanada nėra tik

PROGRAMOS ATLIKĖJAI. Iš kairės: Saulius Gylys iš Chicagos, Edis Punkrys iš Toronto, 7 kandidatės [ Vilniaus Karalaitės sostą ir 

Vakaro vadovas dr. Antanas Pacevičius Jr. Toronto, 1984.11. 11. Nuotraukos : Stepo Varankos

tūros ir kalbos pagrindais.
Mūsų kalba ir tautos tradi
cijos yra vieninteliai dalykai, 
kurie skiria mus nuo kitų 
tautybių. Todėl jų išlaiky
mas yra labai svarbus.

Metai po metų per mokyk
lą praeina didelis skaičius 
lietuviško jaunimo. Mokyklo
je jie supažindinami su Lie
tuvos istorija, geografija, 
lietuvių kalbos gramatika ir 
literatūra. Čia žinoma yra 
labai svarbi tėvų pagalba.be 
kurios lietuvių mokyklos 
darbas yra labai sunkus.

Apart mokslo žinių, lietu
vių mokykla atlieka labai 
svarbią paskirt}, ugdyda
ma draugavimą lietuvių jau
nimo. Per 1O metų mokyklo
je išsivysto draugystė lietu
vių vaikų bei jaunimo tarpe. 
Šis draugavimas ir bendra
darbiavimas jaunimą veda ) 
Įvairias jaunimo organiza
cijas ir ) tolimesnę lietuviš
ką veiklą išeivijoje.Dėl šių 
priežasčių lietuviška mokyk
la ugdo ir stiprina lietuvišką 
tautinę sąmonę jaunimo tar
pe ir ji šių tikslų siekdama 
atlieka savo paskirt).

KARALAITĖS PALYDOVĖS
VIDOS STIRBYTĖS ATSAKYMAS
- Kas reikalinga būti gera 
vadove ?

Mano nuomone, moteris, 
kuri nori būti vadove,priva
lo suprasti ir )sisąmoninti 
organizacijos tikslus bei 
principus. Ji turi būti sava
rankiška ir būti kitiems geru 
pavyzdžiu. Lietuvių organiza
cijoms nereikia daug vadovų,
bet reikia gerų vadovų.Geri 
vadovai, kurie savo veikla 
organizacijose teigiamai yra 
vertinami jos narių, )gyja 
jų pasitikėjimą, jų pareiga 
stiprinti organizacijas lietu
višku nusistatymu ir kilnes
nio žmogaus siekimu.
Š iuos charakterio bruožus 
turi įsisavinti kiekviena mo
teris, jei ji siekia ir nori 
būti gera vadove.

Los Angeles Palangos” Tunto vyr. skautės, Kalėdoms papuošusios šv. Kozimiero bažnyčios altorių savo 

darbo šiaudinukais, iš. kairės pirmoje eilėje: draugininke Danutė Prasauskaitė ir Inga Vizgirdaitė; antroje 

eilėje: Regina Vilkaitė, Audrone Buzėnaitė ir Danutė Augutė. Nuotraukoje nėra Indrės Leškytės ir Laimos
Bal čienės.

GRAŽUS SKAUTŲ BŪKLAS
1984 m. vasario menes) 

Kalifornijos lietuviai skautai, 
skautės atidarė šaunų savo 
Būklą 3356 Glendale Blvd. , 
Los Angeles, Calif. 90039. 
Jiems erdvias patalpas už
leido Tautinių Namų vadovy
bė, kurios dabartinis pirmi
ninkas yra Jonas Petronis .

Skautai patalpas taisė,da
žė, dekoravo daugiau negu 
metus laiko. Įrengta gražiai, 
lietuviškame stiliuje. Sienas 
puošia Lietuvos žemėlapiai , 
aukštai pakabinta įvairių lie
tuviškų vėliavų ir kt. Būtų 
malonu, jeigu lietuviai dai - 
liniukai malonėtų jiems pa — Aktorius Vincas Markauskas — Tom Tyler
dovanoti savo.paveikslų. La - 
blausiai pageidaujama turin
čių lietuviškų motyvų, ar tin
kančių skautams.

Galimas dalykas, kad tas 
skautų Būklas netrukus bus 
tikrai jauki vieta ne tik jiems, 
bet ir jų tėvams bei artimie
siems. Skautai kaupia ir 
lietuvišką biblioteką.

S v e č i a s

VAIKU KLUBAS "KIŠKIUKAI'
Los Angeles ir apylinkėse 

šiuo metu yra būrys jaunų 
šeimų su mažamečiais vai
kais. Danguolė Varnienė su
organizavo KIŠKIUKŲ Klu - 
bą, į kurio susirinkimus at
vyksta jaunos motinos su sa
vo vaikais pabendrauti, pasi
dalinti džiaugsmais ir rū - 
pesčiais, ypač ieškant pati
kimų lietuvių moterų pasau
goti vaikus.

Dėl įvairių pasiūlymų ir 
informacijų skambinkite D. 
Varnienei tel: 663-1366.
LIETUVIO FILMU AKTORIAUS 
LIKIMAS
Petras jurgėla "Lietuviai 

Amerikos Vakaruose" apra
šė žinomo filmų aktoriaus, 
lietuvio Vinco Markausko, 
dirbusio Tom Tyler vardu, 
likimą.Gimęs 1903 m. ,ki - 
lęs iš A lytaus apskr. Čižiū
nų km. jo šaima atvyko į

JAV, jis lankė lietuvių para
pijos mokyklą Waterbury, 
Conn. Augo Detorite,dirbo 
įvairiausius darbus, tapo ir 
profesiniu sportininku-fut
bolininku ir boksininku.

1924 m. pradėjo dirbti fil- 
mose, kaip stantmenas, vė
liau perėjo į vaidybą./Beje, 
14 metų buvo sunkumų kil
nojimo čempionu nuo 1928m./ 
Savo laiku buvo vienas iš 1O 
populiariausių Western ak
torių.

D D C CU E D INSURANCE &
V H Ed n L n 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. — 7 v. v. , ieitadieni ai s 9 v.r. — 12 v.p. p.
Narys of "Better Business" Būro

INSURE N C■TJ * Namu-Gyvybės 
r J * Automc bilių 
b-Jl * Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto Ontario

V. Bačėnas ALL SEASONS TRAVEL, B.D.

1551 Bloor St. W. Visais kelionių reikalais

TORONTO, Ont. bet kur pasaulyje skambinti:

M6P iA5 TeL 533-3531
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

1943 m.T.Tyler’is sunkiai 
susirgo, gaudavo tik mažas 
roleles. Apsigyveno pas sa
vo seserį Detroite ir mirė 
1954 m. gegužės 1 d. nuo šir
dies priepuolio.

Kaip ir keliolika kitų kau
bojų aktorių, šis gabus lietu
vis mirė vargšu, nes neturė
jo sudaręs sutarčių su fil - 
mų kompanijomis, kad gautų 
procentus už pakartotiną jų 
rodymą.

6
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pagalba.be


Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— Įsikūręs nuosovuose namuose — 

HAMILTONO LIETUVIU
KREDITO

KOOPERATYVAS

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

6%

»*-i %
10 % 
9*4 %

9%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas .
nekilnojamo turto lm.
nekilnojamo turto 3 m. 
vari able........  ..........

Nemok ana gyvybės ir asm. paskolų drauda

Nemok anas pilnas cek i u aptarnavimas

10%% 
12 % 
ioy2%

Kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais
MOKAME UŽ: 
deposllus (P.C A.)........
santaupas.....................
kasdienines palūkanas 
už santaupas................
•erm.depoz. 1 m...........
term, depoz. 3 m .........
reg. pensijų fondo ........
90 dienų depozitus .....

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir ketvirtadieniai* 
nuo 10 v.r. iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo 10 Iki 1 v.B-P. Penktadierv 
nuo 10 v.r. iki 7 v.v.. težtadieniala nuo 9 v.r. iki lt v.r.

kanadiečiai yra nesėkmingai 
dalyvavę Kanados rinkimuo
se, kaip komunistų partijos 
nariai. Tuo būdu vienas žy
miausių dienraščių pats at
skleidė, kas iš tikrųjų Kana
doje organizuoja sovietinės 
"taikos" demonstracijas.

K or.

MAJORAS R. V. P AUKŠTAITIS 
IŠĖJO [ATSARGA*

M'*.j.R. V. Paukštaitis, iš
tarnavęs 30 metų Kan-yios 
kariuomenės pajėgose, nuo 
š.m. pradžios pasitraukė į 
pensiją, pereidamas į civili
nės valdžios tarnybą. Dabar 
jis yra valstybinės "Tele
communication Agency Po - 
licy & Analysis Coordination 
manager". Ottawoje jis dir
ba nuo 1973 m. Gyvena ant - 
roję upės pusėje-Aylmer,p.

Majoras R. V. P aukštaitis

Q . .Champlain Parke,gra - 
žioje nuosavybėje. Jo tėvas 
Pranas Paukštaitis gyvena 
Montrealyje

A t A 

ANTANUI VILIMUI 
mirus,

didžiame liūdesyje likusia žmona^ SOFIJĄ, 
sūnų JONA^ ir jo ŠEIMA^ nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime —

Janina RUKSĖNIENĖ
Maria ir V acl ovas PUŽAUSKAI

A t A

ANTANUI VILIMUI 
mirus,

jo žmonai SOFIJAI, sūnui JONUI su šeima 
reiškiame nuoširdžia užuojautų ir kartu liūdime —

JONAS IR MALVINA JURĖNAI

hami i u.cr i'nontreal
TAUTOS FONDO ATSTOVYBEI HAMILTONE VASARIO 16d. 
PROGA AUKOJO :
$IOO,-SLA 72-ros Kuopos Valdyba
Po $ 1OO»- S LA 72-ros Kuopos Valdyba, J. E. B.;
po $ 30,- Pranciškonai per kun. J.Liaubą, V.Lepars- 

kas, F.Rimkus;
po $ 25, - R. Eidukytė, S. Eidukytė; po $ 20,-A. Lauga- 

lys, A .Kairaitis, V. Pilkauskas, R. Bulavas, V. Matukaitis; 
po $ 1O, - J.Leščius,K. Meškauskas, jul. Čegienė.A.Pus- 
dešris, j. Kažemėkas.G. Paukštys, J. Bajoraitis, v. B. Per- 
kasukai.A • St. Bukaičiai, Z.Didžbalis,A. Saunoris,A.D. 
Jankūnai; po $5, - P.Kanopa, Ig. Varnas, J. Mačiukas, A. 
Gailius,C.Rulys, A .Grajauskai, V.Kežinaitis, Br. Stanius, 
M. Trumpickas, S. Stukas, j.Kareckas; po $3,- P.Enskai- 
tis; $ 2, - S . Stanevičius, S. Bilevičius.

Širdingiausias ačiū visiems aukotojams.
TAUTOS FONDO
ATSTOVYBĖ HAMILOTE

IR VĖL SUPYLĖM DU 
AUKŠTUS KAPUS

Londono lietuvių mažoji 
apylinkė nesulaikomai mąž
ta... Taip mieli tautiečiai 
tyliai, bet negrįžtamai pasi
traukia. ..

■š . m .'Vasario 4 d. mirė 
JONAS KIA U PA, tesulaukęs 
63 metų amžiaus.

Kai kūrėsi Londono lietu
vių kolonija, Jonas Kiaupa 
lietuviškoje veikloje gana 
gražiai reiškėsi. Tik pasku
tiniaisiais laikais jau rečiau 
mūsų tarpe pasirodydavo...

Liko nuliūdę žmona Lon
done ir du suaugę sūnūs, ge
rai įsikūrę Toronte, Ont.

Palaidotas Š v. Petro R.
Katalikų kapinėse vasario 
18’dieną.

Tik po dešimties dienų , 
vasario 14 dieną mirė MA
RIJA A ND RIUKAITIENĖ, gi - 
muši 1901 m. gruodžio 20 d. 
Palaidota iš liuteronų Re
deemer bažnyčios vasario 18 
d. Woodland kapinėse.

Senutės M. Andriukaitie
nės gyvenimo dienas gal su
trumpino netikėta dukters 
Ernos Andriukaitės-Gocen- 
tienės mirtis, ji palaidota 
tose pačiose kapinėse prieš 
tris savaites.

Tebūnie įnirusiems lengva 
svetinga Kanados žemelė...

Jau minėjau, kad Londono 
lietuvių apylinkė nesulaiko

mai mąžta...
Londono lietuvių Š iluvos 

Marijos Parapijos komite
tas surinko duomenis, kad 
nuo 1952 metų iš mūsų apy
linkės amžinybėn iškeliavo 
net 65 tautiečiai... Taigi,ir 
laikas negailestingai skina 
mūsų eiles...

st. Catharines
DIDĖJA PAVERGTŲ TAUTŲ 

ORGANIZACIJOS
POPULIARUMAS
- tai rodo ir prokomunieti - 
nių "taikos” grupių pa s i ai - 
kymai prieš šią organizaci
ją "The Standard" dienraš
tyje. Tūla Helen Levchuk 
rašo, kad ši organizacija yra 
" Kliūtis į pasaulio taiką" • 
Nurodo,kad "Unfortunately , 
it represents large block of 
ethnic votes".

Dabar ši organizacija tik
rai kalba šiame Niagaros 
Pusiasalyje daugybės pa - 
vergtųjų vardu, įsigydama 
vis didesnį politinį ir visuo
meninį svorį kanadiečių vi - 
suome nėję.

Vasario 2 d. "The Stan - 
dard" laidoje pasisakė ir 
tūlas John S everinsky, pasi
rašęs" Secretary of Niagara 
Peace Movement". Po jo pa
sisakė ir Eric Blair, bet čia 
"Standard" redaktorius pri
dėjo prierašą, kad abu šie

VALYKLA
SPECIALYBES:

• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIU PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAIS (STORAGE)
• zomšas
495-yUe AVENUE, LaSalle

365-1 -I 43
7661 A CENTRALE, LaSalle

365-7146
2955 ALLARD, Ville Emard

766-2667
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Montrealio miesto ir apylinkės lietuvių, susirinkusių 1984 
-jų metų vasario 19 d. Montrealyje-Verdune paminėti 66- 
tąsias LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ATSTATYMO METINES

REZOLIUCIJA
Tūkstantis devyni šimtai aštuonioliktų metų VA SARIO mėn 
16 d. lietuvių tauta atstatė Lietuvos Nepriklausomybę.Lie
tuva garantavo visiems piliečiams laisvę reikšti savo 
kūrybines galias. Lietuva nesikišo į kitų valstybių vidaus 
reikalus ir laikėsi tarptautinių susitarimų ir įsipareigo -

I

Tačiau po dvidešimt dviejų laisvo gyvenimo metų Sovietų 
Sąjunga okupavo Lietuvą, tuo užbaigdama jos nepriklau - 
somybę. Bet okupantai vis negali nuslopinti lietuvių tiky
binės, kultūrinės ir ideologinės laisvės troškimo. Per pas
kutinius keturiasdešimt keturius metus lietuviai pareiškė 
savo pasipriešinimą įvairiais grupiniais ir individualiais 
būdai s; partizanų kovomis,riaušėmis, susideginimais, pa
bėgimais. Nors Sovietų Sąjunga žiauriai bando šiuos 
nepaklusnumo gestus sulaikyti, jie tebesitęsia.

Be tarptautinės bendruomenės pripažinimo ir paramos 
mūšų kenčiančių tautiečių kova pasidaro beprasmiška , 
be reikšmės. Mes, Kanados lietuviai, jaučiame moralinę 
pareigą kalbėti jų vardu, nes jų balsai jėga nuslo
pinti.

$ 5, -$ 5;R. Barysą-$ 1O, -$ 1O;A1. Baršauskas -, $ 20; N . 
Baršauskas -,$5; P. Beleckas -$3O,-$5; J. Bernotas - 
$20,---- ; O. Bilevičienė -$ 5,-$ 5;Alb. Blauzdžiūnas -$1O,-
$lO;Joana Baluzdžiūnienė-$ 4, -$ 4; A lb. Brilvicas -$5,- 
-$ 5; O.L.Čečkauskas -,-$20; M.Danytė -$2,-; J.Dal - 
motas -$ 25,-įA .Dasys -$2O,-$2O; F.Daoust-$2,----;
A.Drešerienė -, -$5; V. P. Efertai -$ 1O,-$ 1O; P.Gabrys- 
-, $ 5;J. Gabrusevioienė -$5,-$5; J. Gedminas -$5,—; A. 
Gaurys -$1O,-$IO; J. D. Gražiai -$ 20, -$ 1O; A .Gražys - 
$IO,-$1O; V.Gruodis -$1O,—; A.Gudas -$3,-$3; J.Gu
das -,-$ lO;E.Gudaitė -$ 5, - -; Pr.Gudžinskas - $5,-$ 5; 
J. E. Goriai -$1O,-$1O; Iz.Gorys -$ 1O,-$ 1O; A .Gustai - 
nis-$5,- -; C. Hettue -$5,—; A . J. Išganaičiai-$ 5,-$ 5 ; 
p. Jagminienė -$5,-$5; V.Jakonis-$15,-$15įA.Jankus- 
$2,—;k.Jasutienė - -;$ 1O; J.P.D-$5O,—; P.Juodelis - 
$ 25, -$ 25; A. M. Joneliai- $ 25, -$ 1O; A , Jonelytė—,$ 5;
M. Jonynienė-$ 1O,-$ 1O; M. Juodviršis-$ 20, -$ 1O; J.Ju - 
rėnas -$15,---- ; D. Jurkus- $1O, -$ 1O; R. Jurkus-$ 1O, -
$1O; p. Juškevičienė -r$5; V.Kačergius -$ 25, -$25; A. 
Kalvaitis - $ 5, -$ 5; E. Kardelienė -$ 25, —;M. Kasperavi
čienė —$1O,----;B.Kasperavičius - $5,—; V.Kerbelis - ,
$ 2O;P.Kerevičius —, $ 2O;J. Kęsgailienė -$ 20,-$ 2O;I.A . 
Kilčiai —,1O; A.Kudžma -$1O,—;kun. S.Kulbis —,$5 ; 
L.Kurez -$2,—; A . Knystautienė -$lO,-$5; p.p.Kringe- 
liai -$1O,-$1O; p.Kvietinskas -$2O»—; J.Ladyga —,$5; 
H. Z.Lapinai-$lO,-$1O; V. Lapinienė~$ 1O,-$ 5; V.Lietuv- 
ninkas-$ 1O,-$ 1O; E. Lukošienė-$ 5,-$ 5; M. Lukošienė - 
$1O,—; V. Lukošius -$ 1O,—;Jonas Lukoševičius-$ 25, - 
$lO;Juozas Lukoševičius- $5,-$ 5; E. Mačionienė- $1O, - 
$ 1O;M. Mačionienė-$ 1O, —;L ■ Mainville—, $ 5; Iz. Mališka 
-$ 5Q -$ 25;J. P. Mickai- $ 1Q -$ 1O;K. Mickus—, $ 5; M. Ma
kauskas - $ 5, -$ 5;V. Markauskas -$ 5, -$ 5; H. Maziliaus- 
kienė —, $ 20; K. Martinėnas-$ 5, —;j. Mieliauskas -$ 5, -; 
J. Milaknienė -$ 5, -; A . O. Mylės -$ lo, -$1O; p. Mikšriū -

Jų vardu, Pone Minister! Pirmininke, mes prašome, kad 
ne tik Lietuvos, bet ir kitų Sovietų Sąjungos okupuotų 
kraštų nepriklausomybės klausimas būtų iškeltas JUNGTI
NĖSE TAUTOSE.

Mes prašome Kanados vyriausybę reikalauti, kad Sovietų 
Sąjunga laikytųsi HELSINKIO SUSITARIMO ir paleistų 
visus politinius kalinius iš KONCENTRACIJOS STOVYK 
LŲ,KALĖJIMŲ* PSICHIATRINIŲ LIGONINIŲ BEI KITŲ 
KANKINIMO VIETŲ.

Mes prašome,kad Kanados balsas būtų PRIJUNGTAS prie 
kitų laisvo pasaulio balsų, smerkiančių Sovietų Sąjungos 
priespaudą,kankinimą ir genocidą.

Kanada greitai pareiškė savo pasipiktinimą ir išgąstį pra
eitais metais, kai Sovietų karo lėktuvas nušovė Korėjos 
civilinį lėktuvą. Mes, lietuviai, jau virš keturiasdešimt 
metų jaučiame tokį patį pasipiktinimą.
/Rezoliucija priimta visuotinu susirinkusiųjų plojimu /

VASARIO 16 DIENOS MINĖJIMO PROGA AUKOJO TAUTOS - 
FONDUI IR KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENEI 
/ pirmasis skaičius- Tautos Fondui, antrasis - KLB/ 
P. Adamonis- $ 1O, -$ 1O; J. Adomaitis- $ 1O, -$ 1O; Jn. j. 
Adomoniai - $ 1O, -$ 1O; G.Alinauskas -$ 20, -$ 1O;
šauskienė —;$ 1O; K.A ndriuškevičius -, $ 25; j. A ndriuške- 
vičienė -,$1O; J.Araminas -,$20; kun. J.Aranauskas - 
$ 5,-$ 5; A .Augaitis -, $ 5; J. Babrauskas -$1O,-$1O; L. 
Balaišis -1O,-$1O; Pr. J. Baltuoniai -$ 1O, -$ 1O;D Baltru- 
konis -1O,-$1O; M. Baltrukonis-$ 1O, -$ 1O;V. Barauskas-

nas - $ 1O,-$ 1O;P. Mikųlėnas -$ 5,-$ 5;G. P. Montvilos —, 
$ 20; A . Morkūnienė -$ 2,50 -$ 2, 50; V. Murauskas-$ 1O, - 
-; H. B. Nagiai- $ 20, -$ 25; J, Naruševičius —,$1O; Br. 
Niedvaras—,$1O; R.Otto -$5,-$5; M. J. Pakuliai- $5, - 
$5; Sės. Palmira -$ 1O,-$ 5; R. Pališaitis—,$20; B. Pa - 
paurėlis —, $ lOįA. Paškevičienė -$ 5,-$ 5;Pr,.Paukštaitis 
,-$!O,$lO; S. V. Piečaičiai -$5,-$lO; J. Piečaitis-$5,- 
$5; P.Piečaitis -$5,-$5; Ig. Petrauskas -$25,-$5; A . 
Petraitytė -$ 1O,-$ 1O;M. Petrauskis -$2O,-$1O; Iz.Puk- 
teris - $ 1O, -$ 1O; V. Pukteris- $ 2, -$ 2; A . Piešina -$ 1O, 
$1O; p.Piešinienė - $1O,—; A.Račinskas —,$lO;P.Ra - 
Žanas —, $5; O.Reinotas -$25,-$25; A. Rudytė —, $ 1O ; 
D. Rupšys -$ 5, -$ 5; A lb. Rusinas- $ 20, -$ 20; A. Sakalas- 
$15,—;R. Simaniūkštis- $5,-$ 5; K.Sitkauskas -$5,-$5; 
V. Skaisgirys-$ 1O,-$ 1O; A lb. Skučas —,$5; S.Skučienė- 
$1O,—;D.K. Smilgevičiai-$ 20,-$ 20; L. Stankevičius - 
$ 1O, -$ 1O; B. Staškevičius- $ 15, -$ 15; A . Staškevičius - 
$1O, -$ 1O; P. Styra -$ 5, —; A. Sutkaitienė-$ 5, —; V. Su- 
šinskas -$ 1O,-$ 1O; A . Szewczuk —,$1O; p.Šaltanienė - 
$5,—; kun. St.Š ileika -$1O,-$1O; V. Šilininkas —,$1O ; 
P.Šiekšta -$5,—; p. Šliogerienė - $1O,—; Jūr.Tanner- 
$ 1O, -$ 1O; K.Toliušis -$ 1OO, -$ 1O; A. Tušas- $ 25, -$ 15 ; 
J.Valinskas -$20,—; Z.Valinskas- $5,-$5; J.Valiulis - 
$ 30,-$lO;Iz. Valiulis- $ 20, $ 20; A . Vapsvienė --,$1O ;
A.Vazalinska3£sr$15,$15; G. Vazalinskas —,$1O; J.Ver - 
byla—’,$20; fWyerbyla -$ 5, -$ 5;L. Urbonas -$1O,$1O ;

S. A Ii- z. A. Urbonai— ,$1O; E. Urbonaitė—,$1O; G.Zabielaitė -
$5,—;J. Zabielienė —;2; J. Zabieliauskas -$5,-$5; Mrs. 
Zammit -$5,-$5; R. Žitkauskas -$1O,—; A. Žiūkas -$5, 
$5; p. Žukauskiene -$2,—;

Visiems nuoširdžiai dėkoja
KLB ir Tautos Fondo Attovybė

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

T ei. 845-2912 EMBASSY FUR

7 psi.

7

7



• M. GRINKUS sutiko rū
pintis AV Parapijos Salės 
virtuve ir parūpinti daugiau 
indų.

PARENGIMAI
• KOVO 3d.,7val.v.,-už- 
G A VENIŲ-KA U KTU, BA LIU S, 
Aušros Vartų Parapijos sa
lėje. Rengia ’’Pavasaris” .
• KOVO 6 d. ,2 vai. p. p.

RŪTOS KLUBĄ S rengia Se
selių Namuose UŽGAVĖNIŲ 
POPIETę.

• KOVO 11 d. , tuojau po pa
maldų, Š v. ONOS D-JOS na
rių susirinkimas Seselių 
Namų patalpose.

• Į 12—tąjį BALTŲ VAKARĄ 
Ottavoje, Parlamento Rū - 
muose iš Montrealio buvo 
nuvykę Montrealio Apylinkės

• P.GEČIENĖ susirgo ir iš
vežta į St.Elizabeth ligoninę.

Visi maloniai kviečiami į 
Tėv. JUOZO ARANAUSKO S. J. 

ir visu Juozu bei Juziu pagerbimo

PIETUS
S. m. KOVO mėn. 18 d. 12 vai.

Aušros Vartų parapijos salėje
PROGRAMOJE: ’’MERGAIČIŲ TRIO” 

vad. muz. A. STANKEVIČIAUS

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

AUKA: $ 7.00

k e v i ė i u s, v-bos narys ka8 pageidautų. Bilietai jau 
Gintaras N a g y s ir vieš- puošti ir pradedami pla- 
nia Birutė Nagienė. tinti. juos lsigyti
• JUKONIENĖ Julija serga ir iš anksto, nes tai palengvins
gydosi Victoria ligoninėje. rengėjų darbą, bet to, bilietų

METINIS LITO 
SUSIRINKIMAS

Finansiniai LITO metai
baigiasi sausio 31 d., ir me-

• K<WO I* d., 12 val.,Auš- 
ros Vartų Parapijos salėje 
I ITUANTSTINEI MOKYKLAI 
PAREMTI PIETŪS.

• KOVO 18 d., po pamaldų , 
A V Parapijos Salėje JUOZŲ- 
JUZIŲ PAGERBIMAS.

A TITAIS YMA S ;
Per nesusipratimą .’NL”

7 nr.buvo paskelbta klaidin-

AUSROS VARTŲ PARAPIJA 
MONTREALYJE MINĖS SV.

KAZIMIERO 500 METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES

Balandžio mėn.l d., 11 vai. 
bus iškilmingos pamaldos 
A V šventovėje ir 12 vai. - 
Religinė Popietė A V salėje , 
minint Šv. Kazimiero 500 
m. mirties sukaktį.

Programa: N. P. Sės. Pal
myra skaitys paskaitą apie 
Šv. Kazimierą ir jo gyveni-

ga žinutė;sukaktuvinius 65m.
veiklos minėjimo pietus ren- Mergaičių Choras PAVA- 
gia KOVO 25 d.,po 11 vai.pa- saris atliks šiai dienai pri- 
maldų fe v. Kazimiero Parapi- taikytų giesmių, akomponuo- 
jos Salėje Š V.ELZBIETOS iant Mme M.Roch.Taip pat 
DRAUGIJA,o neŠv.Onos,kaipdainuos su jomis ir atskirai 
buvo parašyta . sol. Gina Čapkauski e-

skaičius bus ribotas. Bilie
tai bus gaunami ir pas ren
gimo komiteto narius-L. Ba- 
laišį, B. Rupšienę, E. Kra- 
sovskienę, A. Mylę ir Alb. 
Blauzdžiūną.

Prašome rezervuoti šią 
datą- BALANDŽIO 1 d. - ir 
atvykti Į šią didelę šventę.

Rengimo Komiteto vardu 
A.B.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
AUKSINIO AMŽIAUS KLUBO 
"RŪTA” METINIS NARIU C- 
SUSIRINKIMAS

Vasario 22 d. , Seselių Na
mų salėje visuotiname susi - 
rinkime dalyvavo 80 Klubo 
narių. Susirinkimą atidarė 
ir jį pravedė pirm.Kostas

tinis narių SUSIRINKIMAS
įvyks BALANDŽIO mėn. 14 d. 
Š v. KAZIMIERO Parapijos 
salėje.

• STAŠKEVIČIUS Bronius 
pasitraukė į ankstyvąją pen
siją. Ta proga jį pasveikino 
artimieji ir šeima, surengę 
privatų subuvimą.
• Montrealio ir apylinkės 
lietuviai prasmingai atžy - 
mėjo Vasario 16-sios šventę 
pamaldomis ir Aktu-Koneer
tu. Rezoliucija-7 psl.,plates
nis aprašymas- kitame NL 
numeryje,

ŠV.KAZIMIERO PARAPIJOJE 
IŠKILMINGI PIETŪS

Minint Š v.Kazimiero mir-

1475 DE S EV E STREET,'MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Talafonaa: 766-5827 

MOKA už:

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

Terminuoti indėliai
1 metų............... 8.5 %
180-364 d...... 8. %
30- 179 d.......  7.5 %

Trumpalaikius indėlius 
už S 20,000 ir daugiau

Taupomos sąskaitos:
Specialios....... 7.25 %
Su draudimu ....... 7%

Čekių sąskaitos............5 %_
ViŠ^patarna^^^______

KASOS VALANDOS

bZlP®-S®-- 3907 Ą Rosemont
Pirm., Antr. Treč. 9:00 — 3:00 '
Ketvirtadieniais 12:00 — 8:00 4:00 — 8:00
Penktadieniais 10:00 — ė.'OOj 2:00—6:00

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

DUODA PASKOLAS:

Nekilnojamo turto, 
Asmenines ir 
Prekybines.

Paskolos mirties 
atveju apdraustos 
iki S 10,000

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

MEMBER D.N. BALTRUKONIS
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

Plačiau bus paskelbta ki - 
tuose ”NL” numeriuose.

Apgailestaujame klaidą .
• Dr. Petras ir Irena LU
KOŠEVIČIAI sugrįžo po 3- 
jų savaičių atostogų Floridoj 
doje gerai pailsėję.
• TOLIUŠ IS Kostas išvyko 
ilgesniam laikui atostogų į 
Floridą.

Pildau pajamų mokesčių 
formas, Fed. ir Prov.
INCOME TAX RETURNS

Laima Skučaitė—Rutkauskienė 
Tel: 697-3846

nė. Ji paruošė visai nau
ją repertuarą.

Šio pobūdžio minėjimų 
Montrealyje retai pasitaikė , 
tai manoma, kad visuomenė 
atkreips J tai dėmesį ir visi 
kartu paminėsime mūsų jau
nimo ir Tautos globėją reli
ginėje dvasioje.

Po to bus karšti pietūs , 
kuriais rūpinasi Janina 
Blauzdžiūnienė su talkinin
kėmis. žada būti įvairaus 
maiato ir gerų skanėstų, ka
vos. Baras ir loterija ne
veiks, bet prie pietų bus ga
lima užsisakyti vyno, jei

DR. J.MALISKA
DANTŲ GYDYTOJAS

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

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

o.o.s
Dental Surgeon Chlrurgien-Dontiste 

3404 M U E CENTRAIS, SUITE 209 
VILLE LASAU E, QUEBEC H8P 1NS

Tel: 364-4658

Toliušis, sekretoriavo 
Jonas Adomaitis.

Susikaupimo minute buvo 
pagerbti du mirę Klubo na - 
riai: Vytlenė ir J. Vilkas.

Pagal pirmininko patiektą ■ 
dienotvarkę buvo perskaity
tas praėjusio susirinkimo 
protokolas, kuris priimtas 
be pataisymų. Pranešimus 
apie Klubo veiklą padarė 
pirm. K. Toliušis, pažymėda- 
ma's.kad Klubas veikia gerai 
Tai patvirtina ir vietos val
džios pareigūnai. Iždininkas 
J. Jūrė nas detaliai api
būdino Klubo iždo stovį: su - 
sirinkimo dieną kasoje turė
jo $ 21.002,15. Revizijos 
Komisijos pranešimą pada
rė St. Morkūnas. Jis 
konstatavo, kad iždo reikalai 
yra tvarkomi gerai ir knygų 
įrašai atitinka patiektiems 
dokumentams.

Diskusijose buvo pagei-

M.CUSSON R.GENDRON 
VAISTINĖ

Atidaryta h a $ d I • n n v • 9a. m iki 10 p. m. 
Š a * t od i an i a I •: naa 9 a. m. iki 9: 30 p. m. 
Sekmadieniai'* : nuo 10 a. ai. 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 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. IŠGANAITIS
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

davimų vasaros metu pada
ryti išvyką.

Pagal Klubo nuostatus bu
vo išrinkti du Klubo nariai į 
valdybą:P. J uškevičienė. 
ir A lb.Baršauskas.

Dabar Valdyba yra pasi
skirsčiusi pareigomis taip: 
K. TOLIUŠIS pirm., P. 
JUŠKEVIČIENĖ I-oji vicep., 
Seselė Palmira II-vicep., 
Alb. BARŠAUSKAS sekr.ir 
J. JURĖNĄ S iždininkas.

Revizijos Komisija palikta 
ta pati;M. PAKULIENĖ-pirm., 
St. MORKŪNAS - sekreto - 
rius ir Pr.DIKArnS-narys.

Visi susirinkime dalyvavę 
buvo pavaišinti kava ir py
ragaičiais.

J.Š iaučiulis

ties 5OO m. sukaktį, vasario 
26 d. Š v. Kazimiero Parapi
jos salėje buvo surengti iš
kilmingi pietūs, juose daly
vavo apie 300 dalyvių iš a- 
biejų Montrealio lietuvių pa
rapijų.

Pietų programą atidarė 
T. Jaunich lietuvių ir anglų 
kalbomis. Toliau ją prave
dė. Juozas Piečaitis, kuris 
trumpu žodžiu apibūdino Šv. 
Kazimiero reikšmę Lietuvai 
ir lietuviams.

Meninę dalį atliko Šv. Ka
zimiero Parapijos Choras , 
vadov. M. Milox . Chorą su - 
darė 17 dainininkių-kų. Jie 
sugiedojo giesmę ir padai - 
navo vieną dainą. Montrea - 
lio Vyrų Oktetas, vad. muz. 
Alexandro Stankevičiaus,at 
liko 2 giesmes ir 2 dainas ; 
publikai prašant, padainavo 
1 dainą priedo.

Puikius pietus paruošė
E. Kurylo su talkininkėmis. 
Veikė baras ir turtinga lote
rija. Pietų metu grojo 4 as
menų orkestras 2 smuikais, 
gitara ir mušamaisiais ins
trumentais. Savo grojimą 
pradėjo Lietuvos Himnu.

Parapijos klebonas kun. 
St.Šileika visiems progra
mos dalyviams ir atsilan
kiusiems nuoširdžiai padė
kojo. Kaziams ir Kazėms 
buvo sugiedota Ilgiausių Me
tų.

Tenka maloniai pasi
džiaugti kleb. kun. St. Ši
leikos ir Parapijos Komi
teto darbštumu, su- viltimi, 
kad Š v. Kazimiero Parapija 
dar ilgai gyvuos lietuvybės 
šviesoje. J.Š iaučiulis
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PORTRAITS 
PASSEPORT* COMMERCIAL 
M ARI AG E • WEDDINGS 
2540 rue SHERBROOKE. E.

TONY LAURINAITIS
MONTREAL. P.O. H2K 1E9 525*8971

Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavimas
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

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

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

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

JONAS IR COTE
REALTIES

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

VINCAS PIEČAITIS

Nekilnojamo turto patarnavimus Montrealyje

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

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

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

MONTREAL ENTERPRISES Ref d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

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

TEL. 727 -3 120Nzmų 3 76 -378 1

Albertas N O R K E L I 0 N A S , B.A. C.S.f., IB.

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

A g e n t ū r_a^_v e _i_ kj_a__r._u_o__Į_9_4_5_pi._ (

Montreal west automobile

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

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

APDRAUSTAS .

Savininkas : JOHN 0SK0WICZ
3351 Belair St., Montreal, Que., H2A 2A5

Telefonas : 721-9496

11 WESTMINSTER SOUTH, MONTREAL WEST

LE°^ VlKR,^KAS’ Tel. 489-5391

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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