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Paminėta Vasario 16 toji Kanados Senate ir Parlamente

SAVAITINIAI ĮVYKIAI
TRUDEAU PASITRAUKIA 
IR KAS PO JO ?

Vasario 29 d. Kanados 
min. P. E. Trudeau oficialiai 
pranešė, kad jis pasitraukia 
iš liberalų partijos vado pa
reigų.

Jis Įteikė raštą Kanados 
Liberalų Partijos p-kei lona 
Campagnolo, kuriame paveda 
jai pradėti organizuoti libe
ralų partijos konvenciją iš
rinkti naujam vadui.

Nežiūrint Įvairių neigia
mų pasisakymų dėl Trudeau 
per ilgo-16 m. "užsisėdėji
mo" pareigose ir ypatingai 
dėl neĮvedimo greitesnių 
naujų priemonių kovai prieš 
bedarbių skaičiaus didėjimą 
Kanadoje, dėl jo kartas nuo 
karto iškylančios aroganci
jos ir jau žadėto pasitrauki
mo- jo pareiškimas buvo 
staigus ir sukeliantis rūpes- 
tĮ. Visai neseniai jis atsa - 
kinėjo žurnalistams poetiš
ku stilium,kada jis pas i - 
trauksiąs ir atrodo, buvo Į- 
varęs juos iš naujo Į despe
raciją.

Quebec'o min.p-kas Rene 
Leve scųie pareiškė, kad jam 
gaila, jog jo ilgametis įdo
mus oponentas pasitraukia . 
Jo dėka vykę įdomūs Įvykiai, 
kad ir nebūtinai naudingi.R. 
LevesOjUe taip pat pasakė , 
kad min.p-kui Trudeau "ne
pavyko" padaryti Kanados 
dvikalbiu kraštu, ką Įrodė 
Ontario atsinešimas ir Ma- 
nitobos provincijos atsisa
kymas suteikti ten gyvenan
tiems apielOO.OOOfranko- 
fonų lygias kalbines teises . 
/Užkietėjimą anglofonų gal - 
vojime parodo tas faktas:net 
ir gerokai nuskriaustiems 
anglofonamsQuebec’e dar y- 
ra duodama procentualiai 
daugiau kalbinių teisių, negu 
Manitoboje prancūzams.........
Kaip apgailėtina, kad tikros 
demokratijos "medeliai"taip 
iš lėto ir sunkiai auga/.

Birželio 14-17 d.d. šaukia
ma liberalų partijos konven
cija Ottawoje išrinkti naują 
liberalų partijos vadą.

Iki dabar kandidatai yra 
šie:buvęs Finansų min. John 
Turner, EJiergijos min.Jean 
Cretien, Teisingumo min. 
Mark MacGuigan, Ekonomi
nio Ugdymo min.Don Johns
ton ir Įdarbinimo bei Imi
gracijos min. John Roberts.

Visa eilė galimų kandida
tų, kurie dar nepareiškė savo 
apsisprendimo kandidatuoti; 
Transporto min. Lloyd A*- 
wor,thy, Iždo Komiteto p- kas 
Herb Gray, Indėnų Reikalų 
min. John Munro, Tarptauti
nės Prekybos min. Gerry 
Regan, Chambre of Coro - 
merce p-kas Stan Roberts , 
Liberalų Partijos p-kė Joną 
Campagnolo ir roontrealietis 
verslininkas Paul Martin jr.

KINIJA PAKVIETĖ BRIAN 
MULRONEY

Kanados min. p-kui P. E. 
Trudeau pareiškus, kad jis 
atsistatydina iš pareigų, Ki
nija po dviejų dienų pakvietė 
Progresyviųjų Kanados Kon
servatorių vadą Brian Mul
roney apsilankyti Pekinge.

P. E. Trudeau galutinai pa
sitrauks iš pareigų, kai šią 
vasarą liberalų partija išsi - 
rinks naują vadą.

SEVČENKO APIE SOVIETŲ 
POVANDENINIUS LAIVUS 
FIJORDUOSE.

Arkady Sevčenko, aukš
čiausias pareigose tarnau
tojas, pabėgęs iš Kremliaus 
Į Vakarus sako, kad Maskva’ 
suplanavo suslėpti eilę savo 
branduolinių povandeninių 
laivų Norvegijos ir S vedijos 
fijorduose ir naudoti juos 
kilus tarptautinei krizei. Jau 
1970 m. , jis sako, Politbiu - 
ras Įgaliojo Sovietų kariuo
menės specialistus stebėti 
Skandinavijos pakraščius.

A. Sevčenko dirbo ilgus 
metus kartu su Sovietų Už
sienio Reikalų min. Andrėj 
Gromyko. Pasitraukė Į Va
karus, Į JAV 1978 m.

1981 m. Sovietų povande - 
ninis laivas Įstirgo Š vedijos 
pakraščiuose ir švedai pri
vertė jį iškilti Į paviršių . 
Maždaug kas pora mėnesių Į 
šiuos pakraščius atslenka 
Sovietų povandeninis laivas, 
nes dauguma Sovietų uostų 
yra užšąlę ilgai trunkančių 
žiemų mėnesiais. Todėl jie 
slepia savo povandeninius 
tuose pakraščiuose, kurių 
JAV,reikalui iškilus, vengtų 
bombarduoti.

Sevčenko taip pat mano , 
kad Maskva labai bijo bran
duolinio karo, nori sumažinė
ti tarptautinę Įtampą ir su - 
stiprinti savo jau užimtas 
pozicijas IH-jaroe Pasauly - 
je. Taip pat jai reikalinga 
didesnė prekyba su Vakarais. 
Tokiu būdu ir Cernenko bū
siąs priverstas jieškoti ge - 
resnių santykių su JAV.

SOVIETŲ ATSTOVAS NEGAVO 
VIZOS

Iš Washington'o praneša
ma, kad nebuvo duota viza O 
leg Jerroiškin'ui atvykti Į 
Los Angeles ruoštis Sovietų 
atletų atvykimui Į šios vasa
ros Olimpiadą.

Jau anksčiau JAV vyriau
sybei buvo žinoma, kad jis 
yra- gana aukšto rango KGB 
tarnautojas,, dirbęs S ovietų 
Ambasadoje Washington'e.

Kol kas Sovietai oficialiai 
nepranešė ar siųs savo atle
tus žaidynėms liepos 28- 
rugpjūčio 12 d. d. Los Ange - 
les vykstančion Qliropiadon.

Kanados Lietuvių Bendruomenės Visuomeninių Rei
kalų Komisijos atstovas Ottawoje kreipėsi Į keletą sena
torių ir Parlamento narių,kad paminėtų Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo šventę Senate ir Parlamente 1984 
ro. vasario 16 d. posėdžių metu.

Parlamente tai padarė Jesse P. F LIS,Parlamento na
rys iš Toronto/Parkdale/, o Senate - senatorius dr.Stan
ley HAIDASZ, pirmasis Daugiakultūrių Reikalų roiniste- 
ris.

Parlamento narys Laverne LEWYCKY, NDP atstovas 
daugiakultūriaros reikalams vasario 16 d.paskelbė specia
lų pareiškimą. Dedame minimų pareiškimu tekstus :

CANADA

HOUSE OF COMMONS
Thursday, February 16, 1984

EXTERNAL AFFAIRS
LITHUANIA—INDEPENDENCE ANNIVERSARY

Mr. Jesse P. Flis (Parliamentary Secretary to Minister of 
Transport): Mr. Speaker, 66 years ago today, the restoration 
of the independence of Lithuania was proclaimed. The estab
lishment of Lithuanian independence in 1918 is widely 
observed by Lithuanians in Canada, the United States, and 
many European countries.

Lithuania succeeded in re-establishing its independence in 
1918, at the end of World War I, but was occupied again in 
1940 when Soviet armed forces invaded the independent coun
tries of Lithuania, Latvia, and Estonia. The peaceful, western- 
oriented Baltic nations were crushed by the force of arms of 
their hostile neighour. Under the cynical arrangements of the 
Ribbentrop-Molotov Agreement, the Soviet Union forcibly 
and ruthlessly incorporated the three Baltic republics into its 
empire.

Today, the Baltic peoples continue to struggle to attain the 
freedoms that we enjoy. The Baltic peoples suffer harsh 
imprisonment, banishment, and persecution for their political 
and religious beliefs. Brave Lithuanian men and women still 
seek to exercise their human right to think, speak, and believe 
as their conscience directs them.

One of the hopes for Lithuania’s future lies in the fact that a\ 
new generation now stands in the forefront of resistence 
against the Soviet drive to destroy the Lithuanian nationality.

I urge the Government of Canada to continue not to recog
nize the forced incorporation of the Baltic States into the 
Soviet Union. I also take this occasion to pay a warm tribute 
to the many human rights activists in Lithuania, and the 
Lithuanian people who are continuing their struggle for free
dom and democracy.

THE SENATE

Lithuania today is a country subjugated by the U.S.S.R. 
and its people are clammering for fundamental rights and 
human freedoms. Those rights were guaranteed by the United 
Nations Charter of Human Rights as well as by the principles 
of the Helsinki Final Act, which was signed by the U.S.S.R., 
by almost all of the European countries, and by Canada and 
the United States.

Today, on the occasion of the sixty-sixth anniversary of 
Lithuanian independence, we pay tribute to the human rights 
activists in Lithuania and all of the Lithuanian peoples who 
are yearning for the return of true freedom and democratic 
institutions. We also pay tribute to Canadians of Lithuanian 
ancestry who, since their arrival in this country before the 
First World War, have contributed greatly to the economic, 
cultural, social and intellectual development of Canada.

We should not lose hope, however, but and we should 
co-operate with Canadians of Lithuanian origin to help them 
preserve their cultural heritage—which, in fact, we do through 
the federal government's policy of multiculturalism and its 
entrenchment in the Canadian Charter of Rights and 
Freedoms.

There is also further hope in the near future, as from the 
Stockholm Disarmanenl Conference, which followed the 
Madrid Review meeting, as well as from the human rights 
experts' meeting which will take place in Canada in 1985. We 
hope there will develop a climate in which human rights and 
freedoms will again flourish in all countries.

SIXTY-SIXTH ANNIVERSARY OF THE PROCLAMATION OF THE RESTORATION

OF LITHUANIA'S INDEPENDENCE

February 16 is of special significance to the Canadian Lithuanian 
community as they recall that it was on this day sixty-six years ago, 
1918, that independence was restored to Lithuania.

Since the beginning of the nineteenth century when the first recorded 
Lithuanian immigrants, approximately 150 soldiers,arrived in Canada to 
assist in the defence of Canada in the War of 1812 and settled here, this 
community has made significant contributions to the well-being of Canada.

Laverne Lewycky, multiculturalism spokesperson for the New Democratic 
Party' said today, ”we want to recognize these Canadians and pay' tribute to 
their efforts as well as the people and human rights activists of Lithuania, 
who with the aid of the Catholic Church are continuing in the struggle for 
freedom and democracy in conformity with the principles embodied in the 
Universal Declaration of Human rights of the Charter of the United Nations.”

Lithuania has not been forgotten for its Honorary Consul is recognized 
in the diplomatic corps publications of the Government of Canada. The 
Commission of Official Languages' "Languages of the World Map” acknowledges 
this language group.

Lewycky said the Canadian Lithuanian Community's continuous efforts in 
preserving and sharing their cultural heritage enriches all Canadians. 
Furthermore, their dedication to the principles of freedom, democracy and 
human rights are constant reminders to us all of the treasures of great 
value which we possess and which must be shared by all Canadians.

Thursday, February 16, 1984

LITHUANIA
SIXTY-SIXTH ANNIVERSARY OF PROCLAMATION OF 

INDEPENDENCE

Hon. Stanley Haidasz: Honourable senators, since 1 was 
given the responsibility of implementing the federal govern
ment’s policy of multiculturalism 11 years ago; 1 have come to 
know many Canadians and, in particular, Canadians who 
came to this country from Lithuania.

As honourable senators know, next Wednesday the Twelfth 
Baltic Night will be hosted by the parliamentary sponsoring 
committee composed of honourable senators and members of 
the House of Commons. There will be a musical program and 
banquet given by the Baltic Federation of Canada.

This gala is usually preceded by several events. It is fitting 
to note that today, February 16, 1984, is a great anniversary in 
the history of Lithuania. Canadians of Lithuanian origin as 
well as Lithuanians the world over are commemorating the 
sixty-sixth anniversary of the proclamation of the restoration 
of the independence of Lithuania.

The history of Lithuania is particularly rich in its defence of 
Christianity, its fierce love of patriotism and culture, and its 
heroic fight against the advances of the Teutonic knights.

In 1386, when the territories of Lithuania were almost as 
large as those of Poland and extended from the Baltic to the 
Black Sea, the Grand Duke Jogaila married the Polish Queen 
Hedwig d’Anjou. From that time on the two countries existed 
together in a commonwealth, and in 1569 the union was sealed 
by the Treaty of Lublin, a treaty of confederation which 
concluded that Poland and Lithuania should exist together as 
two states, having their own armies, their own lands, their own 
language, and their own customs and traditions. Subsequently, 
Lithuania was subjugated by the Russian Czarist regime, and, 
after regaining its independence in 1918, began to flourish, but 
enjoyed its freedom for only a short 21 years. We must 
remember that the Western powers and Canada promptly gave 
de jure recognition to the Baltic states, and they never at any 
time agreed to the de facto occupation of Lithuania, Latvia 
and Estonia by force in June 1940.

APIE NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMĄ JAV SPAUDOJE 
IR TELEVIZIJOJE

Laikraštis "The Detroit News" įsidėjo platų aprašy
mą Lietuvos Nepriklausomybės minėjimo Detroite, infor
muodamas apie priespaudą Lietuvoje, įdėdamas pagrindi
nio kalbėtojo Jono Kreivėno nuotrauką ir aprašyda
mas jo kentėjimus Sovietų kalėjimuose. Minėjimas buvo 
nufilmuotas NBC televizijos stoties ir parodytas vakaro 
žiniose. Minėjimą ruošė Detroito Lietuvių Organizacijų 
Centras vasario 12 d.

Priimtose rezoliucijose' reiškiamas dėkingumas JAV 
vyriausybei už prielankumą Lietuvos išlaisvinimui, pra - 
šoma paveikti, kad būtų išvesta okupacinė kariuomenė iš 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos, ir tie kraštai galėtų atgauti 
nepriklausomybę.

KONGRESMANO RAŠTAS DOBRYNINUI DĖL KUN.
S. TAMKEVIČIAUS

Ko.ngresmanas John E. Porter /dero., IL/ Amerikos 
Lietuvių Tarybai atsiuntė nuorašą savo rašto Sovietų Są
jungos ambasadoriui Washington’e Dobrynin’ui. Savo 
rašte jam jis pažymi, kad kalba 17o kongresroanų var
du, kurie yra Įsipareigoję padėti asmenims, kurių pag - 
rindinės laisvės yra suvaržytos. Kongresroanas atkrei
pia dėmesĮ Į kun. Sigito TAMKEVIČIAUS nuteisimą,kas 
nesiderina nei su Sovietų Konstitucijoje, nei su Helsin - 
kio Susitarime užtikrintomis tikėjimo ir Žmogaus Teisių 
laisvėmis, prašo dėti pastangų,kad kun. Sigitas Taroke- 
vičius būtų paleistas.

Dr.K.Šidlauskas kongresmanui Porter’iui pasiuntė 
padėkos laišką.



1/z Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie! Loyaute au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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BALTŲ DIENOS IR
XII-TASIS BALTŲ VAKARAS 
PARLAMENTO RŪMUOSE OTTAWOJE

J. V. D.

1984 m. vasario 21-22 d. d. Ottawoje vyko BALTŲ DIE
NOS . Tai jau dvylikti metai, kai tai vyksta ir jų 
programa dabar yra žymiai didesnė, kaip kad buvo pirmai
siais metais. Pagrindinis šių dienų tikslas yra palaikyti 
bei užmegzti naujus kontaktus su federalinės valdžios 
atstovais, parlamentarais ir pareigūnais,pareikšti savo 
pageidavimus ir nuomones.

KONSULŲ PRISTATYMAS
1984 m. vasario 21 d. nepriklausomų Baltijos valsty - 

bių garbės konsulai, dr.J. Ž m u i d z i n a s , Lietuvos, dr.
E.Upenieks, Latvijos ir I. H e n s o o , Estijos, buvo S e- 
nato pirmininko senatoriaus M. R i e 1 pristatyti posė - 
džiaujantiems senatoriams.

Tos pačios dienos vakare Įvyko Parlamento restora
no atskirose patalpose speciali vakarienė pagerbti tris 
Baltijos valstybių konsulus. Joje dalyvavo senatoriai P. 
Y u z 1 k ir dr.S . H a i d a s z, Parlamento nariai H.He r- 
b e r t /Parlamento p-ko pavaduotojas/, M. Wi 1 s o n , S i n - 
clair S te v e n s , K . Rob i n s o n , L . Le vvy c ky ir R. 
Huntington /jie atstovavo visas tris Parlamento parti
jas/; iš Užsienių Reikalų ministerijos buvo Rytų Europos 
valstybių skyriaus direktorius B. M a whin ne y ir jo pa
dėjėjas M. Mace. Kiti dalyviai buvo A. Pa c e v i č i u s , 
KLB pirm, ir J. V.D a n y s, L. L e i v a t ,Estų Bendruo
menės pirm. , W. P e n t ir dr. E. P a r u p s, Latvių B- 
nės Tarybos atstovas.

Neformaliai buvo kalbama apie estų ir latvių garbės 
konsulų dabartinĮ statusą ir galimybes jį pakelti.

Sekančią dieną,1984. II. 22, visi trys konsulai buvo pa
kviesti Į Parlamento pirmininko specialią ložę ir posėdžio 
metu Parlamento p-kas dr. Lloyd Francis juos pri - 
statė posėdžiaujantiems Parlamento nariams, kurių tarpe 
buvo ministeris pirmininkas Pierre E.T r u d e a u ir mi- 
nisterių kabineto nariai.

Parlamento narys Michel W i 1 s o n perskaitė pra
nešimą, kuriame pabrėžta baltų indėlis Kanadai. Baltai 
primena kanadiečiams, kad laisvė yra trapi. Kanadoje e- 
sančių baltų giminės Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje neturi 
tų laisvių, kurios yra savaime suprantamos Kanadoje. Par
lamento nariai žino, kad baltai trokšta laisvės ir nepriklau
somybės, ir dėl jų kovoja.

Pranešimą padarė ir Parlamento narys Laverne L e- 
w y c k y pabrėždamas baltų reikšmę Kanados daugiakul- 
tūrinėje visuomenėje. Lietuviai;latviai ir estai pirmauja 
tarpe etninių grupių savo kalbos ir tautinio palikimo išlai
kyme. Jie ryžtingai siekia pagrindinių Žmogaus Teisių į- 
gyvendinimo, kaip tai išreikšta Jungtinių Tautų deklaraci - 
joje apie Žmogaus Teises.

Kanados Baltų Federacijos atstovai atsilankė Užsienių 
Reikalų ministerijoje ir kalbėjo apie baltiečius liečiančius 
klausimus, kaip Helsinkio Akto vykdymo peržiūros konfe
rencijas Stockholme /vyksta dabar/,Ottawoje /1985/ ir 
Vienoje /1986/,ir 1.1. Kanados Lietuvių Bendruomenę at
stovavo adv.Algis Pacevičiu s,pirm. ,ir adv. Joana 
K u r a i t ė-L a s i e n ė,vicep., Latvių Bendruomenę - T. 
Kronberg s,pirm, ir dr.L.L ūks, ir Estų Bendruo
menę - L. L e i v a t, pirm, ir p.E p n e r.

BALTŲ VAKARAS
XH-sis Baltų Vakaras vyko iškilmingoje Parlamento 

salėje, kuri yra pavadinta "Confederation Hall". Prasidė
jo priėmimu, kurį sekė banketas su koncerto programa ir 
kalbomis. Priėmime gerą valandą laiko buvo galima pa
sikalbėti su parlamentarais ir kitais svečiais.

Vakarą pradėjo senatorius S.H a i d a s z,Parlamen
tinio Globos Komiteto ko-pirmininkas ir po Kanados himne 
pakvietė kun.dr. V. S kilandžiū nąiš Ottawos pasa
kyti invokaciją.kurioje anglų ir prancūzų kalba jis pareiš
kė keletą gražių minčių.

Toliau buvo pristatyti septyni atsilankę ministerial: 
E. Whelan-Žemės Ūkio, J. J. Blais - A psaugos. R. Kaplan- 
Teisingumo.D.Collinette- Daugiakultūriškumo, W. B. 
Campbell-Veteranu,D. S mith-Prekybos ir Turizmo ir C. 
Hervieux -Payette -roinisterė Jaunimui ir Sportui. Taip 
pat pristatė Vakaro rengimo komitetą iš J. V.Danio, W. 
Pent /estų/ ir dr. E. Parups/latviu/ bei Bendruomenių p- 
i psl.

J.V. DANYS, KLB vicepirmininkas, 
visuomeniniams reikalams, kuris įau 
eile metų įdėjo daug darbo ir rūpesčio 
sėkmingiems BALTŲ DIENU renginiams.

VIRŠ UJE -Abi nuotraukos J.V. Danio

kus- L. Leivat- estu,A. Pacevičiu - lietuvių ir T.Kron- 
bergs- latvių.

Sveikinimo žodžius pasakė ir antrasis Parlamentinio 
Globos Komiteto ko-pirmininkas M. Wilson,buvęs minis
teris, vėliau Parlamento narys Laverne Lewycky pakėlė 
tostą už baltiečius. Tostą Kanados suverenui- karalienei 
pasiūlė A ■ Pacevičius, KLB pirmininkas. 7 bus daugiau/

Aš ELTOS Informacinio Biuletenio Specialios Laidos/

ANTANAS TERLECKAS
In April 1950 I was taken again to the KGB. Since in 

June 1949 I joined the Komsomol, the chekists proposed 
that I was to reveal that Buika, as an agent, had turned 
traitor to the security organs. They also put me in charge 
of monitoring student opinion and reporting to them by te
lephone. I never called them, but for a while I was left in 
peace.

On April 24,1952 my friend A. was arrested on char
ges of having planned the assassination of the Chairman of 
Presidium of the Lithuanian SSR Supreme Soviet J. Pa
leckis. Captain Danilchev /now a lieutenant-colonel in the 
MVD/ appealed to me as Komsomol member and a son of 
poor parents to help unmask A. ,a son of the bourgeoisie. 
When I refused, the captain, in the name of the organs of 
state security, threatened to take revenge on me for the 
rest of my life. In the fall of the same year, at the insti
gation of the chief of the cadres section of the Vilnius 
State University, Mrs. Monokhina, I was expelled from 
the Komsomol. ..

The Russian Colonial Mentality
After graduating from the University in 1954 I began 

to work at the Lithuanian republic office of the USSR 
State Bank. There were no other Lithuanians in the agen
cy. The Russians, who. had worked here ten years or 
more /some of them worked in Lithuania in 1940-1941/ , 
did not know a word of Lithuanian and knew almost nothing 
about Lithuania. I could not convince them that the Lithu
anian language was not a German dialect, that the Lithu - 
anians did not cooperate with the Germand during the 
World War n, that Lithuania was the only German-occu
pied country where the Germans were unable to organize 
SS legions /this was the reason why all the Lithuanian 
institutions of higher learning and some secondary schools 
were closed/. What expressions marked the faces of my 
listeners when I laid before the facts about a time in his
tory when such Slavic pities as Kiev,Kursk, Minsk, Smo
lensk vere ruled by Lithuanians. . . Rumors began to cir
culate that I vas a nationalist. Complaints were sent to 
the KGB. The bureaucrats convinced the chief of the office 
Knyva to remove me, and in the fall of 1955 I was trans - 
ferred to the Dzerzhinski section, with Ipver pay. . .
"Conspiracy" - Arrest by KGB

One of the consequences of Stalin's death was the or
ganization of Lithuanian schools in the ethnographically 
Lithuanian lands joined to the Belorussian SSR. I joined 
in this movement wich was headed by academicians Bal
čikonis and Ivanauskas. With student groups I travelled 
to the Belorussian SSR, visited the Lithuanian regions, 
and brought them Soviet Lithuanian newspapers and books 
At the, same time Lithuanian schools were being establi
shed in the Lithuanian lands wich were under Polish cont- 
role, I corresponded with the teachers in those schools 
and send them Soviet Lithuanian books. I did not think

LIETUVOS , LA TVIJOS ir 
ES TUOS garbės konsulų pa
gerbimo vakarienėje kalba 
dr. J. ŽMUIDZINAS , Lietu
vos garbės generalinis kon
sulas. Jo dešinėje- Kanados 
Parlamento narys M. WIL
SON ir Estijos konsulas I . 
HENSOO;priekyje - A. PA - 
CEVIČIUS , Kanados Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas .

Iš kairės-Joana KURAITĖ - 
LASIENĖ, KLB vice p.; C . 
HERVIEUX -PAYETTE, mi
nisters Jaunimo ir Sporto 
Reikalams; Algis PACEVI- 
ČIUS, KLB pirm. , ir vieš
nia Vita RADŽIUVIENĖ.

that my actions were contrary to the Soviet Constitution. 
But the KGB was of different opinion. They placed their 
agent Titlius, an employee of the "Vaizdas" printing firm, 
among the ranks of the activists for Lithuanian schools in 
BSSR. He suggested V.Laugalis organize an underground 
organization "Liaudies frontas"/people*s Front/ and re
peatedly demanded that there be an economist in the lea
dership. At the time of Hungarian events, Laugalis invi - 
ted me to one of the meetings of his associates. Only one 
friend of Laugalis, J. Semėnas, ^wHom I saw for the first“ 
time, came. We parted without deciding anything. Seve
ral months later Laugalis approached me with the re - 
quest to get a type font from Titlius. I refused. That is 
howmy "underground" activities ended. "The Hungarian 
spirit" soon evaporated. The Lithuanian "conspirators" 
also became quiet. Laugalis left to teach in the rayon,but 
a year after our first and last meeting the KGB decided to 
arrest us.

The search during Christmas eve of 1957 did not pro
duce the expected results. I was interrogated nonstop for 
48 hours. . .when that was of no avail, strong narcotics 
were used. ..,After that for a whole week I became wa - 
ry of not only my own fate but also of the fate of those 
dear to me. At the dictation of the captain,! wrote "a sin- 
sere confession".

In KGB Prison of Ozerlag
Living conditions in the KGB prison were still bea

rable. All efforts were directed to augmenting moral tor
ments. As if by accident, they placed me in cell 27 from 
whose window each morning I could see my pregnant wife 
walking our four year old daughter to the nursery past the 
trolleybus stop. I was not allowed to shave for a month 
and then they brought my parents to see me so that roy ap
pearance would torture them and the tears of my pa - 
rents would torture me. Seeing that I was able to endure 
isolation, they transferred the Jesuit Father Aleksandras 
Markaitis to my cell. This was already his third time 
here, his health had been broken and he was tormented by 
the fear that he would once again be taken to the Deputy 
Chairman of the Lithuanian KGB Martavičius where he 
would again be brutally beaten as he had been in 1949. In 
the quiet spring evenings somewhere nearby a tape recor
ding of my children's voices was played.

In addition to participation in the "National Front", I 
was also charged with trying to destroy the principles of 
Marxist philosophy and distributing the statements and 
testament of the Deputy of the Lithuanian SSR Supreme 
Soviet and the classic of Lithuanian literature A. Vienuo
lis...

My realtions with the Lithuanians of Belorussia and 
Poland were also not forgotten. Although, according to 
the interrogator Pilelis, they did not violate the letter of 
Penal Code, they characterized me as a Lithuanian na
tionalist. The anti-Soviet agitation that I supposedly car
ried out during the philosophy seminar could not be pro - 
ved and I was sentenced to "only" four years. I was con
victed not of accomplished acts, but of what I might have 
done if the vigilant chekists had not prevented me. ..

After the trial, captain Khlopov /now a lieutenant - 
colonel/ tried to convince me that the "harsh climąte and 
hard physical work would cleanse your nationalistically 
polluted brain". And how they cleansed'. At one of the Oz
erlag construction sites I experienced the taste > of this 
bitter bread. / bus daugiau /

NEPRIKLAUSOMA U ETUVA



Patarimai Skrendantiems
i Maskva Parengė K. J. J.te •

/tęsinys/

Pirmoji taisyklė; neskambinkit iš viešbučio: savo 
draugams rusams’. Taip pat neskambinkit iš vestibiulyje 
ar netoliese esančių būdelių'. Tai tinkamiausias būdas iš
duoti visus jūsų kontaktus.

Jei skambinate iš Rusijos j Vakarus, nemanykite jog 
todėl, kad naudositės svetima kalba, jums bus galima per
teikti konkrečias, tikslias informacijas. Neužmirškite , 
kad jūsų klausosi trečias asmuo.

Nejieškokit telefonų knygų būdelėse. Jų kažkada bū - 
davo. Norint sužinoti telefono numerį ar kieno nors adre
są, keikia kreiptis į informacijų kabinas. Tai mažos bū
delės gatvėse. Tokia viską žinanti dama kalbėsis su ju - 
mis pro baltą langelį. Bet ir čia būtina žinoti vardą,pa - 
vardę, tėvo vardą ir gimimo metus to žmogaus,apie kurį 
teirausitės.

Pirkiniai
Jeigu susimanysite rizikuoti nusipirkti kaviaro res - 

torane ar savo viešbučio bufete, mokėdami už jį sovieti
niais pinigais, užuot pirkę jį "Beriozkoj", kur kainos be
protiškos, prisiminkit, kad esama dviejų kaviaro rūšių; 
konservuoto ir pusiau-konservuoto kaviaro. Pirmasis ne 
taip skanus, bet išsilaiko ilgiau. Jo retai galim rasti, nes 
jis būna mažučiuose stikliniuose indeliuose. Pusiau kon - 
servuotą kaviarą parduoda restoranuose, mėlynose, meta
linėse dėžutėse po 1OO gr. , 500 gr. ir 2 kg. Jos nėra her- 
metiškai uždarytos, ir kaviarą apsaugo plonytė plėvelė, 
leidžianti jam "kvėpuoti". Jūsų laukia vargai jį išsaugoti 
ir.. .išsivežti. Jį reikia laikyt šaltai,bet neperdaug šal
toje vietoje. Oficialiai jums leidžiama išsivežti mažutę , 
50 gr.dėžutę,bet jei esate pirkę "Beriozkoj", leidžiama 
vežtis daugiau; bet tada nėra jokios prasmės , nes kainos 
ten tos pačios praktiškai,kaip kad Vakaruose.

Kartais turistai vakariečiau keliauja į SSSR pilni i- 
liuzijų, kad įsigysiu pigiai ir gudriai rusiškųjų ikonų.De
ja, jos čia seniai išgrobstytos visokių perėjūnų, be to, vie
tinių turtuolių. Esama,žinoma,išradingų padirbimų. Pa
sakojama, kad prie sienos buvo sulaikę sunkvežimuką, pil
ną religinio meno šedevrų, gamintų. . . Neapolyje. Paga
liau, net ir už aptiktus per?'blatą" tikrą ikoną, nesitikėti na 
ją nusipirkti už niekus. įmonės išgudrėjo.ir dar kaip. Ki
ta problema - kaip išsigabenti užsienin. Formalumų tiek 
ir tiek.

Vėl Europoje
io. /pabaiga/

Kalbant apie užsieniečius menininkus, pa- 
žymėtinaskad darbų daugumą sudarė flamandų dailininkų. 
Jų buvo net iki 661. Toliau seka italų menininkai su 435 
darbais, prancūzai - 157 ir olandų -138. Kitų tautų atsto
vų darbų - mažiau kaip po šimtą. Pasaulinio garso meno 
muziejuje teko būti tik nepilnai valandą laiko. Sužinojus 
apie jo uždarymą, reikėjo visur skubėti, norint daugiau pa
matyti. Penketą minučių prieš uždarymą išėjau ir žvilgte
lėjau Į jo išorę . Pastatas dviejų ir pusės aukšto,akme
nų ir plytų konstrukcijos,dažytas. Jo dydis esąs 200 iš 
40 metrų. Fasadas papuoštas skulptūromis.

Tas pats taksistas mane parvežė ir Į viešbutį. Išli - 
pęs iš mašinos, nuėjau tiesiai pas viešbučio vadovą jam pa
dėkoti už gerą pasiūlymą aplankyti šį muziejų. Abu apgai- 
lestavom,kad buvo likę per mažai laiko apžiūrėjimui. Ta
čiau aš vistiek buvau patenkintas savo laisvo laiko išnau
dojimu.

Po paskutinės išvykos vienuolynan ir bėginėjimo 
po parduotuves, visi grįžo viešbutin. Tai buvo spalių 13 d. 
vakaras. Dalis keliautojų sukinėjosi viešbučio salionuo - 
se, kit skubėjo į kambarius susikrauti čar> odanus, nes 
rytojau rytas- išsikraustymo iš Madrido diena. Aš likau 
prie tie vizijos aparato. Vėl atėjo pora kanadiečių ir ke
li amerikiečiai. Pasėdėję keletą minučių be "darbo", nu
tarėm pasivaišinti bufete jau paskutinį kartą. Pradžioje 
kalbėjome apie Madridą, o išlenkus dar po stikliuką, per
eita Į politinę temą. Buvo paliesta Amerika, Kanada ir ki
ti kraštai. Kalbant apie Izraelį ir Lebanono kraštus kaž
kas pasakė,kad demokratiniuose kraštuose žydų tautybės 
žmonėms duota daugiau galimybių, negu kitoms etninėms 
grupėms. Dalinantis Įvairiomis mintimis,atėjus vidur - 
nakčiui, visi išskubėjome į savo kambarius. Kitos die - 
nos rytą, po pusryčių aysisveikinom šu išvykstančiais ran 
kų paspaudimu ir linkėjimais laimingos kelionės. Mano 
tvarkaraštis baigėsi kelione Madridan spalio 14 d. ,12 vai.
1984.111.8

I IPŠ NIOJI JUSU GIDĖ
Oficialiai inturisto tarnautoja , kiek tai įmanoma,ga

li būti lipšni ir savarankiška. Gali iki tam tikro laipsnio 
leisti sau pašiešti Sovietų Sąjungos prašovimus pro šalį. 
Net susigundyti padiskutuoti apie Solženicyn’ą ir Žmogaus 
Teises. Bet ji negali būti be ryšių su Saugumu /KGB/,ki
taip ji paprasčiausiai, neturėtų tos tarnybos. Inturisto 
kadrų skyrius yra KGB padaliniu, o ne kokio Maurice Tho
rez vardo Svetimų Kalbų Instituto filiale. Jūsų gidei teko 
pereiti visas kvotas prieš tampant Inturisto tarnautoja . 
Ją ir toliau įseka bei tikrina jos darbe. Ji yra saugumo 
organų kontrolėje ir tampa pati žvalgė. Dažniausiai ji yra 
buvusi Svetimųjų Kalbų Institute.

Tie,kurie lanko šį Institutą yra studentai,kuriuos pa
ruošia darbui Vakaruose. Kalbų moėjimas jiems padeda 
atsiplėšti nuo kitų piliečių masės. Geriausiu atveju, jiems 
teks darbuotis užsienyje. Blogiausiu- dirbti namie su už
sieniečiais. Augščlausią pakopą sudaro Tarptautinių Ry - 
šių Institutas. Čia. mokosi partijos elito vaikeliai, Sąly - 
gose, kurios laikomos slaptomis, juos parengia misijoms 
į užsienį. Atvejai, kad ten papektų paprasti mirtingieji, y- 
ra labai reti. Dažniausiai tai asmenys, kuriuos rekomen
davo Slaptoji. Išdavoj - gidėmis-gidais tampa vidutinių 
gabumų studentai arba tie, kuriuos išmetė iš Tarptautinių 
Ryšių Instituto.

Yra taip pat svetimų kalbų kursų, už kuriuos reikia, 
mokėti ir kurie nuolatos perpildyti. Tai įrodo dar kartą , 
kad rusai trokšta išsiveržti iš dirbtino jų atskyrimo nuo 
pasaulio. Baigę mokslą studentai gauna diplomą; jis su - 
teikia jiems teisę dirbti tarptautinėse parodose ir Intu - 
riste. Bet jau studijų metu atrenkami iš jų patys ištiki - 
miausieji ir tinką darbui Saugume. Ateities perspektyvos 
jiems užtikrintos. Savaime aišku, kad primtųjų Slaptojon 
skaičius negali būti didelis; tai maždaug trečdalis. Kiti 
gyvena Įprastiniu kiekvienam tarybiniam žmogui dvivei - 
džiu gyvenimu. Kai prireikia, jie demonstruoja savo lo - 
jalumą, balsuoja "už", griežtai pasmerkia renegatus,tuo 
pačiu išlikdami sau-žmonėmis ir išvengdami,kad juos 
sektų. Gidė gali parodyti jums arba savo oficialų kage - 
bistinį veidą, arba individualų, išsilaisvinusį iš autocen- 
zūros varžtų.

Nesitikėkit iš rusų, kad savo poelgiuose jie pasireikš 
tų vienaprasmiškai. Tai būtų stoprus apsirikimas. Pap - 
rastai Įspūdžiai, kuriuos žmonės parsiveža iš Rusijos, 
aštresnės analizės šviesoj, pasirodo dviprasmiškais,raiz 
giais ir nuviliančiais, nes jie tėra išraiškom vieno sovie
tinio gyvenimo aspekto arba vieno meto tendencijos. Tik
rumoje sovietinė tikrovė reikalauja nuolatinio šifravimo 
/dekodavimo/ ir ypatingai gero kalbos .aliuzijų,niuansų.

Z. Pulionouskos

Neturint ką veikti viešbutyje, išėjau dar pasivaikščioti 
jau pažįstamomis gatvėmis. Skirtu laiku buvau nuvežtas 
Į Madrido aerodromą vietos kelionės biuro mašina. Be - 
laukdamas lėktuvo, mintimis perbėgau Madrido miestu . 
Iš tikrųjų, Madridas .yra ir moderniškas . Jame daug is
torinės praeities paminklų, pastatų, aikščių, didelių ir 
puošnių miesto parkų,Įdomus Karališkas Teatras .Muzie
jus, bibliotekos. Buvo apgriautas Ispanijos civilinio ka - 
ro metu per 3 metus. Gal tai buvo viena iš priežasčių,kad 
šių laikų pastatai moderniški, siekia net 36 aukštus. Man 
Madridas paliko gerą Įspūdį.

Mintimis begyvenant jau į praeitį slenkančiame ma - 
tytame pasaultje, garsiakalbyje nuskambėjo ispanų,pran
cūzų ir anglų kalbomis pranešimai keleiviams rinktis prie 
nurodytų durų. Į didelį Iberijos lėktuvą susėdo apie 320 
keleivių. Maždaug po 6 valandų jau buvome Montrealio 
Mirabel aerodrome. Skrendą į Toronto, tuėjome persės
ti Į Air Canada lėktuvą, jame šalia manęs atsisėdo pa
gyvenęs žmogus. Pradėjus skirsti, užkalbinau savo kaimy
ną, paminėjęs Hamiltono miestą, jis atsakė, kad jo neži
nąs, nes esąs iš Čekoslovakijos inžinierius ir profeso - 
rius, vykstąs Į tarptautinę konferenciją Toronte. Pasi - 
teiravo apie Toronto miestą ir kaip jis ten galėsiąs nu - 
vykti išlipus iš lėktuvo . Paaiškinau.

Išlipę iš lėktuvo atsisveikino rankų paspaudimu ir nu
ėjom savais keliais po trumpų pokalbių apie mano ir jo 
kraštą. Iš Toronto J Hamiltoną atvažiavau autobusu, sto
tyje manęs jau laukė mno žmona su automobiliu. Taip, dar 
viena kelionė baigėsi laimingai,pasiekus savo namus ly - 
giai 12 vai. nakties.

Įėjęs Į savo pastogę džiaugiausi, kad ir ši kelionė 
laimingai pasibaigė- buvo nukeliautas geras nuotolis, kar
tu sudėjus oro, žemės ir vandens kelius. Ir miestai, ir 
pačios gamtos sukurti vaizdai paliko malonius prisimini
mus ilgesniam laikui.

Sena nuotrauka — praeičiai prisiminti: NAVIGATION AND SEA ENGI

NEERING" , mokykla Flensburge, Vokietijoje ir jos lietuviai studen
tai 1947 m. III. 14 d. baigę navigacijos klasę. Pirmoje eilėje iš kaires: 
V. Stukas, S. Smel storius, J. Lipčius, J. Stungevieius, Svedersas (Tė
vas), J. Vaškelis; antroje eileje: J. Kručas, V. Vogusevičius, J. Be
nius, S. Venskus, S. Lauruvėnas. Uz ju matosi mokykla. Dauguma ju 
randasi Kanadoje, vienas Australijoje.

akių kalbos, visokių perspėjimo ženklų bei intonacijų pa
žinimo.

Yra nepaprastai sunku susivaikyti ruso reagavime, 
kurį plėšo visokie prieštaringi vidiniai impulsai. Staiga 
skelta nagi šką, privalomą pranešinėjimo rutiną perskro - 
džia jo sieloje pabudęs laisvės troškulys,kuris gali arba 
vėl nugarmėti baimėn arba išsisklaidyti veidmainystėje. . .

Tikrumoje egzistuoja išstisa kategorija žmonių, kurių 
mutacija yra galutinai pavertusi juos Į Homo Sovieticus. 
Iš jų nieko neišlupsi, išskyrus tai,ką nurodo jų pareigos. 
Būdami arti valdžios, jie yra jos ramsčiais ir būtų ma
žų mažiausia bukaprotiška tikėtis iš jų reagavimo,kitokio, 
negu standartinis.

Pasitaiko taip pat atsitrenkti Į sovietinio "barin'io" 
tipą. Kadangi tiek vieni, tiek kiti naudojasi privilegijuota 
padėtimi, kurią jiems suteikia Partija, jie kupini lipšnu - 
mo, dvasinių jų poreikių <rama gali būti šauniai plati, jų 
elgesys patrauklus ir jų teiginiai, kad kraštas šmeižia - 
mas - įtikinantys. Šie žmonės siunčiami Į tarptautinius, 
augšto lygio pasitarimus. Iš jų šaltakraujiškumo ir pasi
tenkinimo savimi galima nujausti,kad jų postai yra soli - 
dūs. Jiems nėra reikalo skeltis perpusę į dvigubą asme
nybę. jie- iš vieno gabalo. Tai valdžia. Galia visame a- 
rogantiškume. / bus daugiau /

Jau esu minėjęs,kad Madride ilgiausiai teko viešėti, 
ir kas jame matyta. Tačiau vistiek buvo dar permažai 
laiko viską apžiūrėti. Reikia pripažinti,kad Madrido mies 
tas yra pilnas įvairaus meninio grožio, kurį sunku atvaiz-
duoti popieriuje ir gabiam plunksnos darbuotojui.Dienos 
metu,laisvu laiku lankiau įvairias meno institucijas pa
gal gautus adresus. Betgi vakarais neturėjau drąsos vie
nas slampinėti mažai dar pažįstamo miesto gatvėmis, ne

rasdamas sau tokio pat mėgėjo.
Amerikiečių grupėje buvo lut ir kelių "tautų mišinys" 

ir atrodė,kad jie jau vykdami iš namų buvo susigrupavę 
šeimomis ar pažįstamų būreliais.

Jaunam asmeniui nesunku prisijungti prie įvairių gru 
pių. Betgi keliautojui , esančiam"karšinčiaus" ar arti jo 
amžiaus, draugų susirasti nėra taip lengva.

Iš praeities kelionių darau išvadą, kad ruošiantis eks
kursinei kelionei, geriausiai susirasti bent vieną kelionės 
prietelių dar prieš išvykstant.

Čia aprašyta kelione esu labai patenkintas,kaip ir vi
somis kitomis į kitus kraštus.

SENIAI ŽINOJOME KAS YRA NEPRIKLAUSOMYBĖ
Platesne prasme Vasario 16 , virtusi Lietuvos vals - 

tybės ir visur laisvame pasaulyje gyvenenčių lietuvių tau
tine švente, išreiškia visas lietuvių pastangas už tautos 
laisvę ir valstybinę nepriklausomybę.

Vasario 16-tos aktu Lietuvos Taryba, vienintelė to 
meto lietuvių tautos suverenumo reiškėją, skelbė pasau
liui ne naują Lietuvos valstybės Įkūrimą, bet jos atstaty
mą. Lietuvos Taryba galėjo atsiremti į lietuvių tautos są 
monėje niekada galutinai nepražuvusias valstybingumo tra
dicijas, siekiančias septynis amžius iki pirmojo jos ka
raliaus Mindaugo. "Lietuvių enciklopedijd*

3 psl.



KULTŪRINIS PUSLAPIS®
MIRĖ VALERIJA

Vasario 18 d. širdies prie
puolio ištikta, savo namuose 
Brooklyn’e mirė VIENYBĖS 
laikraščio leidėja Valerija 
Vaivadaitė- Tyslia - 
v ie nė , sulaukusi 69 m . 
amžiaus.

Velionė buvo gimusi 1914 
m. gruodžio 9 d Philadelphi- 
joje. Pasibaigus karui ir 
Lietuvai atgavus laisvę,tė - 
vų buvo nuvežta į Lietuvą, 
kur išgyveno iki 1927 m. Ta
da vėl grįžo į Philadelphiją . 
Čia baigė mokslus studijuo
dama prekybą ir muziką. 
Kaip muzikė -pianistė pla - 
čiai reiškėsi lietuvių ir a- 
merikiečių tarpe. Kurį lai - 
ką dirbo amerikiečių kon
certų rengimo agentūroje .

Jos dėka 1952 m.Carnegie 
Hall buvo surengtas pirma
sis lietuvių, latvių ir estų 
simfoninės muzikos koncer
tas, kurį dirigavo J. Ką 
č i n s k a s. Vėliau ji su - 
ruošė ČIURLIONIO AN
SAMBLIO koncertus Carne
gie Hali New York'e ir Aca
demy of Music Philadelphi- 
joje. Jos rūpesčiu taip pat 
buvo surengti lietuvių so
listų pasirodymai New Yor- 
ko Town Hall ir kitur.

Kurį laiką ji savo agentū
ros " Valerie Tysliava Ar-

TYSLIAVIENĖ

tistą Management" vardu 
surengė nemaža įvairių kon
certų garsiose New York'o 
salėse, visada neužmiršda- 
ma ir lietuvių atlikėjų. Tokiu 
būdu, jos rūpesčiu ameri
kiečių tarpe galėjo pasiro - 
dyti dešimtys lietuvių meni
ninkų.

Tačiau svarbiausias jos 
darbas buvo lietuviško - 
sios spaudos srityje. Nuo 
1935 m. ji pradėjo dirbti 
"Vienybės" redakcijoje, o 
vėliau talkino savo vyrui po
etui Tysliavai, dirbdama šia
me laikraštyje administra - 
cinį bei technikinį darbą. Po 
Juozo Tysliavos mirties 1961 
m. ji kartu su sūnumi Juozu- 
Natanga perėmė "Vienybės" 
laikraščio leidimą,kurį tęsė 
iki pat mirties.Taigi,lietu
viškoje spaudoje išdirbo be
veik 50 metų.

Velionė paliko vyrą Joną 
Valaitį, sūnų Juozą-Natangą 
su šeima, seserį Eleną Vai- 
niūnienę, brolį Antaną Vai - 
vadą ir kitą seserį-Oną Vai- 
vadaitę.

Atsisveikinimas su Velio
ne įvyko vasario 20 d. , 
Fresh Pond krematoriume , 
New York'e. Platesnės apim
ties jos paminėjimas bus 
surengtas pavasarį New Yor - 

e.š .

PASIŽYMĖJĘ LIETUVIAI AKTORIAI 
AMERIKIEČIŲ SCENOJE

Laima Šulaitytė iš Cicero, vaidinanti Chicagos profesionalę, teatro 
pastatyme, muzikinėje komedijoje Summer Stock Murder . Salia 
jos, to veikalo bendraautorius, kompozitorius ir aktorius Kingsley 
Day. Jie matomi S. Amerikos lietuvių festivalio užbaigimo pokylio 
metu Jaunimo Centre. Nuotr. J. Degučio.

trūksta. Vaidinimai vyksta 5 kartus savaitėje /nuo ket - 
virtadienio iki sekmadienio imtinai/ Theatre Building 
pastate, 1225 W. Belmont , Chicagos šiaurinėje dalyje .

L. Šulaitytė šiame vaidinime turi Maggie Burke vaid
menį ir ji šioje rolėje ne tik vaidina, bet taip pat šoka ir 
dainuoja.

Apie ją Chicagos teatrų žurnale yra taip rašoma:
"Laima M. SULAITIS /Maggie Burke/ is making her 

professional Chicago debut with her appearance in Summei 
Stock Murder. She has previously appeared as Puck in 
A Midsummer Night's Dream. Anybody's in West Side 
Story , Hellen Keller in The Miracle Worker, the Spirit 
of Cymbeline and the Little Lady in The Chalk Garden. 
Laima has also designed properties for Byrne, Baby, Bye 
ne H: See Dick and Jane Run. She is a member of Chi - 
cago 's Lithuanian Youth Teatre, where she has per
formed /in Lithuanian/ in numerous productions".

Cicero lietuvių kolonija yra davusi du aktorius, kurie 
šiuo metu reiškiasi amerikiečių profesionalų vaidintojų 
tarpe. Vienas iš jų yra Vyto RUGINIS. Jis dabar vai
dina garsiojo Broadway Plymouth teatre "The Real Thing' 
pastatyme. Kaip žinome, Broadway teatrai yra Ameri - 
kos teatrinio gyvenimo viršūnėse. Atrodo, jog apie Ru - 
ginį dar daug bus galima išgirsti: jis yra jaunas - 27 me
tų amžiaus, baigęs Yale Universiteto Dramos Mokyklą.

Kiek jaunesnė už jį - 22 metų amžiaus , yra tik 
pernai profesionalinius žingsnius pradėjusi žengti Laima 
ŠULAITYTĖ. Ji vaidina chicagiečių autorių - Kingsley

"dirvos” novelės konkursas

TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 
temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

zLGIS . Novelė turi būti ne trumpesnė kaip 15 puslapių ma
šinėle rašytų, su dvigubu tarpu.

LAIKAS . Paskutinė rankraščiui įteikti data 1984. BIRŽE
LIO 15 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI. Dirva, Novelės 
konkursas, P.O. Box 03206, CLEVELAND , Ohio 
44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasira
šomi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašo
mas ant pridedamo uždaro vokelio, kuriame Įdėta 
autoriaus tikroji pavardė, adresas ir telefono nu - 
meris. Vokelis nebus atidarytas nelaimėjus.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui bus įteikta mecenato 
Simo Kašelionio <600 dolerių premija. Dirva turi 
teisę premijuotą novelę be papildomo atlyginimo 
spausdinti Dirvoje ar atskiru leidiniu novelių rin -

Day iš Phillip LaZebnik parašytoje muzikinėje komedi - 
joje - "Summer Stock Murder".

Šis veikalas yra vienas iš labiausiai publikos lanko - 
mų vaidinimų Chicagoje, gavės daugiau atžymėjimo ženk
lų, negu bet kuris kitas teatrinis pastatymas. Veikalas 
jau vaidinamas beveik pusantrų metų. S pektaklius buvo 
numatyta užbaigti vasario mėnesio pabaigoje, tačiau vėl 
pratęsta mažiausiai mėnesiui, nes publikos vis dar ne-

kinyje.
NEPREMIJUOTI RANKRAŠČIAI. Grąžinami tik autoriams 

prašant.
JURY KOMISIJA iš trijų narių sprendžia kas premijuotins 

paprasta balsų dauguma. Jeigu Komisija nuspręs
tų , kad nė vienas jai pateikta novelė nepremijuo - 
tina, premija tais metais neskiriama ir perkelia - 
ma į ateinančius metus.

POLYPHONY, 1983, vol. 5, no 2 leidžiamame Kanadoje žur 
nale randame išsamų, gerai išjieškotą ir dokuirentuotą , 
iliustracijomis paįvairintą straipsnį, kurį paruošė mūsų 
jaunoji mokslininkė- dr. Milda D a n y t ė. Straipsnis pa
vadintas LITHUANIAN THEATRE IN CANADA AFTER THE 
SECOND WORLD WAR. Aprašoma įsikūrimas ir veikla 
lietuvių teatrų grupių Toronte, Montrealyje, Hamiltone . 
Medžiaga imta iš Įvairių šaltinių, patiektų pačių teatralų, 
mūsų spaudos ir asmeniškų interviu. Straipsnis užima 
9 puslapius, yra parašytas puikia anglų kalba .

Š į žurnalą- biuletenį leidžia "THE BULLETIN of the 
MULTICULTURAL HISTORY SOCIETY of ONTARIO.

ATSIUSTA PAMINĖTI
LIETUVIU DIENŲ žurnalo sausio mėn. numeryje rašo: 
Jonas Kavaliūnas, kun. P.Celiešius- Šv.Kazimiero tautiš
kumo klausimu. I. Medžiukas- Dvi lietuvybės išlaiky - 
mo gairės. B. B. - Lituanistiniai turtai. C. V. Ocarskas- 
Eilėraščiai. R.K. Vidžiūnienė - Kalėdinė akimirka. B. 
Brazdžionis - Prie Kūčių stalo. J.Gliaudą - Iš Lietuvos 
žemėlapių aruodų. K. K. - Filatelijos paroda. J. Gliaudą - 
Jubiliejinių "Auszros" metų paminklas. I. Lukšytė- God - 
dard - K. Lukšys Amerikoje ir Lietuvoje.

Anglų kalbos skyriuje randam;
Pasikalbėjimas suA.Stanke - Rūta Skirius. Meno 

istorija - skulpt. V. Kašubą. Sovietų disidento prisimini
mai pasiekė Vakarus. "Pabaltijo tautos,kurios negali iš
naikinti Dievo" - R. Laurentins. Princas Dimitrij Galitzin. 
Atominiai pavojai. Išskirtų šeimų reikalu. Lietuvos atei
ties dvasia. Atviras laiškas-A .Giedraitis.

Žurnalas gausiai iliustruotas nuotraukomis.
"Lietuvių Dienas" leidžia A. F. Skirius, 4364 Sunset 

Blv., Los Angeles,Ca. 90029, USA.
4 psl.

Būti kanadiečiu ... 
pakalbėkite su Eddy Toussaint!

Eddy Toussaint šokio kompanija 
yra davusi spektaklius, susilaukusius

■ Multiculturatisme
■ Canada

Hon. David M. Collenette 
Ministre d’Ėtat

Multiculturalism
Canada
Hon. David M. Collenette 
Minister of State Canada

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



IŠ PADANGĖS MIELOS
f IŠ SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE )

PRIIMTI [ LIETUVIU 
RAŠYTOJU SĄJUNGA^ 
» Literatūros kritikas Sau
lius Žukas yra priimtas Į 
Lietuvių Rašytojų Sąjungą . 
Gimęs Kaune 1952 m. baigė 
Vilniaus Universiteto filolo
gijos fakultetą. Jo moksli
nė knyga pavadinta "Tauto
saka dabartinėje lietuvių po
ezijoje", 1983 m.
• Literatūros kritikas A- 
leksandras Krasnovas, gi
męs 1948m. Š iurpiškių km. 
Zarasų rajone. Baigė Vil
niaus Universiteto filosofi
jos fakultetą. 1983 m. išleido 
knygą "Vidinio monologo 
proza".
• Poetė Bronė Laniauskie- 
nė, g.1923 m.Žilionių km. , 
Radviliškio rajone. Baigė 
Vilniaus U-to istorijps-Lilo- 
logijos fakultetą. S iuo metu 
mokytojauja. Išleido du eilė
raščių rinkinius.
• Poetė ir studijų autorė 
Marija Macijauskienė, g. 
1930 m. Baigė Vilniaus U-to 
istorijos-filologijos fakulte
tą. Išleido 5 kriygas:3 filo - 
sofinių svarstymų ir 2 poe - 
zijos.

• Išleistas 8-tasis Juozo 
Baltušio raštų tomas Vil
niuje. 1938 m. , 342 psl. , 
45.000 egz. Šiame tome 
yra atspausdinta antroji 
dalis knygos "Su kuo val
goma druska".

LIETUVIU TAUTINIU 
DRABUŽIU PARODA

Liaudies Meno Draugijos 
Parodų Salione Vilniuje 
vyksta tautinių drabužių pa
roda- konkursas. Atstovau
jami dzūkių, suvalkiečių, 
aukštaičių, žemaičių ir Klai
pėdos krašto drabužiai, Į - 
skaitant ir smulkiuosius jų 
priedus, kaip galvos apdan
galus, kojines, klumpaites . 
Dalyvauja devynios drabužių 
autorės,paruošusios 35 dra
bužių komplektus.

PATIKO LIETUVIŠKAS 
SŪRIS

Rokiškėnai seniai garsė
ja savo sūrių geru ir {vairiu 
skoniu, kuriuos mielai per
ka ir pačioje Lietuvoje ir už
jos ribų. Maskvoje vykusio
je sūrių parodoje pasižymė
jęs jų gamintojas J.Kartenis 
buvo apdovanotas netgi au
tomobiliu "Moskvičių". Pre
kybos santykiai galėtų būti

dar draugiškesni, ir dovanų 
nereikėtų, jeigu lietuviai 
patys.be "moskvičių" galėtų 
gyventi.

TARPTAUTINĖS ŠACHMATU 
VARŽYBOS VILNIUJE

Tarptautinė Š achmatų Fe
deracija - FIDE - patvirtino 
pasiūlymą fina'ines šachma
tų varžybas pasaulio čempio
no vardui pravesti Vilniuje.

Varžybos prasideda kovo 
9 d. Finalistai - V.Smys- 
lov'as ir G.Kasparov'as.

Teisėjaus tarptautinis ar
bitras, Lietuvos šachmatų 
veteranas Vladas Mikėnas.

AR BIJO KRITIKOS ?
Rašant mokslinius dar - 

bus, stengiamasi, kad jie bū
tų ir kitų mcksliniuKU skai - 
tomi, Įvertinami. Taip kuria
ma objektyvi informacija.

Prie tokių mokslinių dar
bų priskiriamos ir enciklo
pedijos, kurios yra viso civi
lizuoto pasaulio pripažįsta - 
mos, kaip objektyvios infor
macijos šaltiniais.

Vilniuje išleistas "Lietu
vių Tarybinės Enciklopedi
jos" 11 tomas. Jame spaus - 
dinama medžiaga liečia da - 
IĮ Š raidės, ir V raidė iki 
žodžio"Vaisius". Skelbiama, 
kad išleidžiama 75 tūkstan - 
čiai egzempliorių. Kažin - 
kodėl neleidžiama jos siųsti 
Į užsienį, nors pagal pašto 
bendruosius nuostatus, būtų 
galima. Ar bijo kritikos, kad 
ne moksliškas- objektyvus 
darbas? Ar mano, kad pri
trūks egzemliorių savo skai
tytojams? Ar-vengia čia gy
venančių mokslininkų, ku
riems neuždrausta būti ob
jektyviais?

ROKIŠKIO MUZIKOS 
MOKYKLAI - 100 METU

Š iemet sueina 1OO m., Kai 
Prahos Konservatorijos au
klėtinis čekas muz.Rudolf 
Lyman'as Rokiškyje buvo Į- 
kūręs Muzikos Mokyklą. Jo
je mokėsi mūsų žymieji mu
zikai- J. Gruodis, M. Pet
rauskas, J. Tallat-Kelpša ir 
kiti.

Minint šimtąjį jubiliejų į-
vyko iškilmingas Koncertas, 
kurį suruošė Mokyklos mo
kytojai ir mokiniai, atvyko 
ir buvę jos mokiniai, dabar 
dirbantieji kitose muzikos 
mokyklose.

ORIGINALI KOLEKCIJA
Dailininkas profesorius A ntanas Žmuidzinavičius 

/1876-1966/ plačiai žinomas Lietuvoje ir už jos ribų kaip 
didelis kolekcionierius. Vienas iš įdomiausių jo rinkinių 
yra velnių kolekcija, pradėta rinkti aoie 1906 m.

Velnias nuo senų senovės giliai įleidęs šaknis Į lietu
vių tautosaką ir etnografiją. Tai juokinga, negrabi ir 
nelabai gudri , dažniausiai žmogaus proto ir sumanumo 
įveikiama pasakų bei padavimų būtybė. Lietuvių tautosa
koje velnias nėra labai blogas, jis legvai permaldaujamas, 
užjaučia ir supranta vargšą žmogų, bendrauja su juo, su
tinka jam padėti, žinoma, su tam tikra sąlyga. O žmo - 
gus, būdamas gudresnis už velnią, moka su juo susitarti, 
priver.ia velnoą tarnauti, laimi derybas.

Iš "Velniais"/

S

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

JEIGU NORI

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

GERTI - TAVO REIKALAS 
NUSTOTI - MŪSŲ

A.A. (ALKOHOLIO ANONYMOUS)ATEIK Į LIETUVIU 
grupės' SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENĮ. 7722 GEORGE ST. LA SALLE. QUE.

B vol. vakaro.

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

JONUI f?..- 337-8637

s
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KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS
IENA GRAŽIAUSIU IR SENIAUSIŲ, KALBŲ-LIETUVI^K Ali

neužte nkamai 
įsisąmonino ir nepraregėjo, 
Kad nuo tų sovietinių Komu
nistų veiksmų žuvo,milijonai 
civilių gyventojų ar Sovietų 
Sąjungoje, ar kom.Kinijoje,

PRAEITIS IR VILTYS ATEIČIAI

J. V.
Nusivylimas gyvenimu y- ris nemato ir šimtaprocen- 

ra neigiamas reiškinys, pa- tinto gyventojų naikinimo Af- 
sitaikąspavienių asmenųbei ganistane?
šeimų gyvenime. Nedaugelis Dažnas nenori suprasti , 
šeimų visapusiškai auklėja Kad tas vadinamas laisvasis 
ir paruošia gyvenimui savo pasaulis dar 
atžalyną. Jei iš mažens jau 
nuoliui neįskiepijama pažiū
ra Į darbą, kaipo pagrindą 
gyvenimo darnai ir laimei , 
tai jaunuolį gali suklaidinti 
pramogų ir aistrų patenkini- ar bet Kuriame Kitame ko
mo nuolatinis siekimas 
tame jis vistiek neras gyve
nimo prasmės. Todėl pasi
taiko, kad tokie jaunuoliai 
pasiduoda desperacijai, taigi 
visiškam gyvenimo nusivy
limui, kuris gali pasibaigti ir 
savižudybe.

Mūsų prieškariniai kai- 
miečiai-ūkininkai turėjo vi
suomet daug darbo savo že
mės ūkiuose. To laisvo lai
ko niekuomet nebuvodaug,gi 
darbiniams rūpesčiams galo 
nebuvo matyti. Bet štai da - 
bar, panaikinus žemės nuo
savybę, mūsų kaimuose pa
plito iki šiol dar nematytas 
ir negirdėtas girtavimas.Ar 
tai nėra desperacijos pasek
mė? Laisvo laiko atsiranda 
daugiau, produktyviai sunau
doti to laiko neįmanoma. Pi
nigo vertė kritusi, ir jų ne
taupoma, o namų ūkiui rei - 
kalingų reikmenų mažai ar
ba ir visai negaunama. Tad 
perkami alkoholiniai gėri
mai, Kurių parduotuvėse nie
kuomet netrūksta. Beviltin - 
gas,beprasmis Lietuvos kai
mo gyvenimas paskatino pa
sibaisėtiną girtuokliavimą, 
kuris veda prie tautos išsi
gimimo.

Tarptautiniame gyvenime 
randame irgi daug despera
tiškų reiškinių. Kas suskai
tys brutaliai nužudytus afga
nus ir jų beviltiškame pasi
priešinime, kuris tęsiasi jau 
ketveri metai? Jų šimtai 
tūkstančių nužudoma įvai
riais rafinuotais būdais, ne
vengiant net nuodingų dujų 
panaudojimo. Kur dingo tas 
laisvasis Vakarų pasaulis , 
kuris nematė mūsų partiza
nų desperatiškos kovos, ku-

nes munistų valdomame krašte . 
Jei didžiulė ir turtinga JAV 
nuosekliai leidžia Įsivyrauti 
pasaulyje Komunizmui, jei jos 
vyriausybė- kad ir netiesio
giniai- remia ir šelpia esa
mas komunistines valstybes 
ir nekliudo Įsigalėti Komu
nizmui įvairiose pasaulio 
dalyse, tai ar neužtenkamai 
įrodo, kad einama planingai ■ 
prie pasaulinės valstybės 
sukūrimo, kuri per sovieti
nės diktatūros Įgyvendinimą 
bus nebesugriaunama.

S ovietizmas-tai dvide - 
šimtojo amžiaus vergystės 
sistema. Tik pažvelkime į 
pokarinius pasaulinius įvy
kius. Jaltos bei Teherano 
konferencijos nelyginant
grėsmingi juodi debesys, ku- . 
rių "rūgštus lietus" neša 
mirtingumą tautų bei vals - 
lybių laisvei. Tik prisimin
kime portugalų pasitrauki - 
mą iš Afrikos ir įsteigimą 
Kom. valstybių Angoloje ir 
Mozambike. Ar ne panašiai 
Įvyko Etiopijoje, P.Jemene ir 
dar palyginant neseniai Ro- 
dezijoje, dabar pavadintoje 
Zimbabwe? Ne
nepajudino piršto, Kad 
leistų ten įsikurti Komunis - 
tinėms valstybėms, bet dar 
jas šelpė. O ką jau bekalbė
ti apie P. Vietnamą, kuriam 
JAV išleidobilijonus dolerių, 
{rengdamos naują uostą,ae
rodromus ’r palikdamos 
daugybę sunkių bei lengvų 
ginklų. Kas perleido komu - 
nistams P. Vietnamą? Ar ne 
State D-to Henri Kissinger' 
is, besiderėdamas su S . 
Vietnamo komunistais dėl 
neva Karo paliaubų? Už Ką gi 
jam buvo paskirta Nobelio

tiK kad JAV 
ne
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VIENOS SAVAITĖS

Skridimai numatyti patogiomis prancūzų ir suomiu oro linijomis 
Kelionės lydimos patyrusiu vadovų.

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

dovanas giminėms Lietuvoje.
• tarpininkaujant bei suteikiant ypač gerų finansinę paramą, 

greitųir labai naudingų giminėms Lietuvoje p ai ik imu, sutvarkymų-
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 06-986766 TOR
MONTREALYJE ATSTOVAS LIUDAS STANKEVIČIUS

Tel. (514) 669-8834
Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872

Savininkė — Audronė Našlėnaitė-Simon

RADIO 1410 MONTREAL

LIETUVIŠKA RADIO 
PROGRAMA

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

VE/ORoOžlAI

paprasta procedūra ...
Mes atl iekame 

. . . tuzinus kas savaite...

Net ir skautukas galėtu tai padaryti ...
. . . $4,500.”

Daugi ausin trunka 10 minučių...■ ■ - V ieni niek ai ...

premija-ar už jo vadinamas 
taikingas pastangas?

Pažvelkime Į pačią nūdie
nę JAV.Kaip skirstomos lė
šos užsienio valstybėms pa
remti: liliputinei ir tolimai 
nuo Amerikos Izraelio vals
tybei negailima bilijoninių 
sumų, o čia, JA V pašonėje EI 
S alvadorui, irgi mažytei val
stybei duodama palyginant , 
tik trupiniai-64, 8 mil. dol. 
ir tai dar su įvairiomis są - 
lygomis. Gi Nicaragua- Ko
vojanti prieš mar ksistų-ko - 
munistų valdžią /vad. "cont
ras"/ gali visai negauti pa
šalpų./Reikia nepamiršti , 
kad čia situacija yra labiau 
kompliKuota, negu atrodo: ir 
nekomunistinė valdžia pasi - 
žymi dideliu brutalumu ir 
nesiskaitymu su Žmogaus 
Teisėmis,kaip ir komunis - 
tų. Tad -gal JAV ir gerai da
ro besąlyginiai neremdami 
toKio elgesio. Red./.

laisvųjų valstybių neužgynė 
šio JAV žygio. Taipgi neuž - 
gyrė ir didžioji JA V spauda . 
Ar toliau seks išlaisvinimas 
Nicaraguos ir gal Kubos? 
Labai abejoti na,ypač kai yra 
paskirtas į aparatą užsienio 
reikalams Kissinger'is, nes 
jo palanki komunistams įta
ka bus neabejotinai jaučia - 
ma.

Beveik visuotine 1OO% an
tikomunistinė valstybė- P . 
Afrika, Kuri palaiko antiko
munistinį pasipriešinimą A n- 
goloje ir Mozambike. Nors ji 
gana turtinga ir galinti sa - 
vistoviai išsilaikyti,bet bal
tųjų ten vos 3 milijonai. To
dėl tai yra silpnutis,bet tik
ras laisvės žiburėlis,Kuris 
neįpuls Į desperaciją, beko
vodamas su komunizmo įsi-- 
galėjimu, Kaip Kad kovoja 
milžinų dvasios afganai.

Pavergtų pasaulio tautų 
išlaisvinimas tol bus mira-

Bet štai-pašvaistė:staigu 
smūgiu JAV išlaisvina iš 
komunistų Grenadą, mažą 
Karibų salą. S akoma, kad ne- 
toliGrenados esanti bene di
džiausia pasaulyje rafineri- 
ja, kur perdirbama nafta , 
gaunama iš Meksikos ir Ve- 
nezuelos. Gi alyva aprūpi - 
nimas nūdien yra labai opus 
ekonominis uždavinys. Kaip 
keista, kad daugelis pasaulio

žinis ir komunistų pavergų 
žmonių gyvenimas tol bus 
desperatiškas,taigi ir bevil
tiškas, kol New York'o ban
kininkų ir Kremliaus dikta
torių galia vyraus pasaulyje .

Jei seni metai laisvės at - 
žvilgiu buvo mažai viltingi, c 
daugeliui net desperatiški , 
tai kur daviniai, kad šie nau
jieji bus viltingesni? Kad tik 
jie nebūti; pavojingesni.......... ..

1984 metų 
EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

GEGUŽĖS 10 d. ir BIRŽELIO 28 d.

14 DIENŲ SU VISU IŠLAIKYMU

- VILNIUS -
- MASKVA -
- LENINGRADAS -

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

KELIONĖS LĖKTUVU Į MIAMI $ 275 .-
Į PARYŽIŲ $ 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 psl.

L

patys.be


Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame M m M M > ^1 
TORONTO LIETUVIŲ rAKAMA 
KREDITO KOOPERATYVE - ”------

MOKA:
už 90 dienu term, indėl. 
už 6 mėn. term, indėlius 
už 1 metų term, indėlius

8'4%
8j/4%
9 %
9'4% už 2 metų term, indėl. 
9'/2% už 3 metų term, indėlius
10 % ui pensijų plonų 
9 % už namų plonat
8 % už specialia toup. s—to 

už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

IMA: 
už asm. paskolas nuo 11 '/2 % 
už nekilnojamo turto paskol. 

(mortgages) : 
su nekeikiamu nuošimčiu

1 metų..................10'4%
2 metų ..i.;;;;:;;.; 11 %
3 metu 12 %
( fixeJ rate)

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

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniai s, antradieniais ir trečiadien.- 
nuo 10 v. ryto iki 3 v. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadien.— 
nuo 10 v,r. iki 8 v. v.; šeštadieniai s — 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 I

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

AKTYVAI - VIRŠ 23 MILIJONŲ

KASOS VALANDOS: s MOKA UŽ:

Pirmadieniais 10—3 = 90 dienų term, indėlius ... 8'/2%
Antradieniais 10 — 3 = 180—185 d. term, i nd...........8% %

Trečiadieniais uždaryta = Term, i nd. Įmetu................ 9 %
Ketvirtadieniais 10-8 = Term. ind. 2 metų..............9/4%
Penktadieniais 10-8 = Term. ind. 3 metų ....... 914%
Šeštadieniais 9-1 I Pensijų s-tų,....................... 10 %
Sekmadieniais 9—12:30 = Spec. taup. s—ta,............... _ °

= Taupomųjų s-to....... .  7 4 4.
DUODA PASKOLAS: = Depozitų-čekių s-tq... 6 %

Asmenį nes nuo..............11/4%
MortgiČius nuo . .. 9%%—12%

ANAPILYJE SKYRIUS VEIKIĄ SĘKMADI ENIAIS 9:30 r.-l v.r.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narii^ 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). Neimame mokesčio užjšraŠytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitos. MUSŲ TIKSLAS —

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

Toronto
POSĖDŽIAVO KLB TORONTO 
APYLINKĖS VALDYBA

Vasario 7 d. .Anapilio pa
rapijos Organizacijų patai - 
pose įvyko Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Valdybos po
sėdis. Jame dalyvavo V-bos 
p-kas dr .E. Birgiolas.vicep . 
kun. J. Staškus, ižd. R. Bud
nikas, sekretoriavo L.Giri- 
nis-Norvaiša;"Vilniaus"Ka - 
ralaitės ir Pavilijono rengi
nių vadovė R. Pacevičienė , 
D. Garbaliauskienė, K.Rau
dys, V. Kulnys,A . Vaičiūnas 
ir J. Varanavičius.

surenka Apylinkės valdyba , 
kuri privalo padengti minė
jimo visų renginių išlaidas . 
Prieita išvada, kad ateityje 
Toronto Apylinkės rinkliavą 
reikia panaikinti ir aukas 
rinkti KLB Krašto Valdybos 
politinei veiklai paremti,iš 
kurių atskaičius minėjimo 
išlaidas, likučius perduoti 
Krašto Valdybai, kuri ir at
lieka visą politinį darbą Ka
nadoje .

Apie Valdybos finansus 
pranešimą padarė R. Budni
kas.

Informacijos Centras,ku
riam vadovauja A. Vaičiūnas 
Lietuvių Namuose,renka ži-

Išsamų pranešimą padarė nias ir sudaro sąrašus visų 
R. Pacevičienė apie "Vii- lietuviškų organizacijų. Jie 
niaus" Karalaitės Baliaus ir dar neužbaigti, nes kaikurios 
"Vilniaus"Pavilijono paruo- organizacijos vengia koope - 
šiamuosius darbus. ruoti.

Diskutuoti Vasario 16 mi
nėjimo reikalai. Jį rengė 
speciali komisija,kuriai va
dovavo K. Manglicas. Išsa - 
miai apsvarstytas aukų rin
kimo prie įėjimo į pagrindi
nį minėjimą metodas. Iš 
karto vykstančios 3 rinklia
vos apsunkina dalyvius, jų 
aukos paskirstomos nepro
porcingai. Mažiausia aukų

Kultūrinių Reikalų K-jos 
pirm.D.Garbaliauskienė pa
ruošė 1984 m. Toronto apy - 
linkės renginių kalendorių, 
kuris nutarta paskelbti vė - 
liau spaudoje.
Dr. E. Birgiolas pasiūlė 

Valdybos narių rotacinį dar
bo metodą, kuris nutarta 
svarstyti Tarybos narių su
sirinkime.

33
JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ !

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

SKAMBINKITE : 487-5591

6 psl.

VILNIAUS KARALAITĖS” PARENGIMO KOMISIJA, 1984 11.2 TORONTE. Is kairės: parengimo Komisijos pirmininkė Rūta 

P acevičienė,’ vertintoj ai — t ei sėjai : adv. Algis P acevičius, E. Stepaitienė, d r. Eimuti s Birgiol as, A. Dargytė— By szk i ewi c z ir

V. Dauginis. Paskutinis —"Amūras”— Ričardas Dauginis. Nuotraukos: Stepo Varankos.

Svarstytas pakvietimas 
dalyvauti Kanados Dienos - 
liepos 1 d.-programoje. Ga
vus daugiau informacijų, šis 
klausimas bus apsvarstytas.

METINIS TORONTO LIETUVIŲ 
NAMŲ IR LABDARA FOUNDATION 
SUSIRINKIMAS

įvyks š.m. KOVO 18 d. , 
SEKMADIENĮ, 3:30 vai. p. p. 
LIETUVIŲ NAMŲ KARA
LIAUS MENĖJE, 1573 Bloor 
St. ,W. , Toronto,Ont. Daly
vių registracija prasideda 
2:30 vai. p. p.
KAS GALI PAAUKOTI
PIANINĄ PENSININKŲ KLUBUI

Toronto Lietuvių Pensi
ninkų Klubui "VILNIUS MA
NOR" pastate reikia pianino. 
Klubo Valdyba, neturėdama 
lėšų nupirkti naujo, prašo, 
jeigu kas turi nereikalingą, 
padovanoti Klubui.

OFICIALUS VILNIUS 
MANOR ATIDARYMAS

Birželio mėnesį įvyks ofi
cialus VILNIUS MANOR pa
stato atidarymas. Į iškilmes 
bus pakviesti valdžios ir 
miesto administracijos pa
reigūnai.

INFORMACINIS SUSIRINKIMAS
Vasario 16 d. VILNIUS 

MANOR salėje įvyko Toron
to Lietuvių Pensininkų Klubo 
narių informacinis susirin
kimas. Dalyvavo apie 150 
Klubo narių, kurie išklausė 
Valdybos p-ko H.Adomonio 
ir Namų Priežiūros Komite
to pirm. VI. Jankaičio Įdo
mius pranešimus apie įvyk
dytą Namų statybą ir baigia
muosius darbus. Jau yra 
gautas leidimas padaryti iš 
lauko pusės atskirą įėjimą Į 
Pensininkų Klubo patalpas.

Susirinkimo proga buvo 
prisiminta Lietuvos Nepri
klausomybės 66 m.Atstatymo 
paskelbimo sukaktis. Pasta
tas buvo papuoštas Lietuvos 
ir Kanados vėliavomis. Žodį 
tarė Tautos Fondo Įgalioti - 
nis Kanadoje A.Firavičius. 
Buvo pravesta pavykusi 
rinkĮiava Tautos Fondui.

• Pensininkų naujuose Na - 
muose " Vilnius" Manor va
sario 29 d.,trečiadienį pra
sidėjo mezgimo kursai,! ku
riuos kviečiamos visos pen
sininkės. Kursai prasideda 
11 vai. ryto.
o VASARIO 16 d. iškilmės 
buvo įspūdingai paruoštos 
visose lietuvių parapijose , 
iškelta lietuvių tautinė vė
liava prie Toronto rotušės , 
Kabelinė televizijos stotis ir 
CBC paskyrė nemaža laiko 
pokalbiams ir meninei prog
ramai, kurią matė visa Ka
nada. Taip pat atsilankė 
daugiau negu paprastai kitų 
tautų atstovų ir visa eilė fe
deralinės bei provincinės 
vyriausybių darbuotojai.
• Puikioje nuotaikoje praė
jo UŽGAVĖNIŲ KARNAVA
LAS, surengtas vasario 25 
d., Toronto Lietuvių Namuo
se.
• MAŽOSIOS LIETUVOS 
MOTERŲ. DRAUGIJA.rengia 
jau 25-tąjį tradicinį ŠIUPINĮ 
KOVO 6 d. , Toronto Prisi - 
kėlimo Parapijos salėje.

’’VILNIAUS KARALAITĖS” RINKIMU PARENGIME KAI jaunimą prie lietuviškumo, 
KURIOS DALYVĖS TAIP PASISAKĖ: reikėtų daUgiaU “Aviškųjų

jaunimo subuvimų, išvykų, 
/Santraukas iš pasisakymų, užrašytų garsinėse juostelėse kelionių. Ypač būtų gerai to- 
atliko Jonas Varanavičius./ ki subuvimai su kitų kraštų

-Ar galima būti geru lietu
viu ir geru kanadiečiu ?

Mano atsakymas Į šį klau
simą yra teigiamas, nes bū
ti geru kanadiečiu nekenkia 
būti geru lietuviu. Kaipo gi
musi Kanadoje, aš turiu pri
vilegiją ir net pareigą domė
tis Kanados politiniu gyveni
mu. Mes gyvename demo
kratiškame krašte ir nuo 
mūsų priklauso valdžios iš
rinkimas. jei mes nepaten
kinti, nepritariame vedamai 
politikai, tai turime mėginti 
pakeisti aktyviai pasireiš - 
kiant valdžios Įvairiuose 
sluogsniuose.

Mano lietuviška kilmė ir 
domėjimasis mano tėvų gim
tojo krašto tradicijomis bei 
Lietuvos politine padėtimi 
plečia mano žinojimo ir pa
žinimo akiratį. Lankydama 
Šeštadienio mokyklą, daly
vaudama Lietuviškose orga
nizacijose, ar tai skautuose, 
ar ansambliuose, ar Jaunimo 
Sąjungoje, aš įsigijau dau
giau žinių,bręstu kaip bend
ruomenės narė ir kartu kaip 
atsakomingaKanados pilietė.

Kasdieniniame gyvenime 
kiekviena pasitaikiusia pro
ga galiu supažindinti kita
taučius su lietuviškomis tra
dicijomis ir Lietuvos dabar
tine politine padėtimi. Išvy - 
kus Į kitus kraštus, aš jau
čiuosi kaip Kanados amba
sadorė, tačiau neužmirštu 
ir savo lietuviškos kilmės. 
Mes esame laimingi gyven
dami krašte, kuris mums 
leidžia ir net skatina pasi
reikšti savo tėvų kultūroje . 
Ir gal būt už tai mes di
džiuojamės būdami kanadie
čiais. XSilvija Sernaite

- Kodėl mažėja skaičius lie
tuviško jaunimo, dalyvaujan
čio lietuvių veikloje?

Dabartinis čia esantis jau
nimas yra gimęs Kanadoje . 
Jis apie Lietuvą yra girdėjęs 
tik iš tėvelių pasakojimų, li
tuanistinės mokyklos mo
kytojų dėstymo. Tik vienas 
kitas yra laimingas,kad gali 
aplankyti tėvų šalį.

Čia jaunimas visą dieną 
būna mokykloje,kur kalbama 
anglų kalba. Ir ne visuomet 
kalbama lietuviams palankia 
kalba, turiniu priešinga lie
tuvybei. Su tėvais kalbamės 
tik ribotą laiką ir yra tėvų , 
kurie tarp savęs kalbasi 
angliškai. Tad nenuostabu, 
kad jaunimas yra įpratęs Į 
anglišką galvojimą ir ang
lišką kalbą.

Lietuviškai skaityti mums 
yra sunkujčia neįprastos rai
dės, jų ištarimas, neįprastos 
temos. Be to,ir knygų nevi-, 
suomet mums Įdomiomis te
momis yra po ranka. Lietu - 
viškumas palaikomas lietu
viškomis jaunimo organiza
cijomis, tautiniuose šokiuo
se, skautų stovyklose ir jau
nimo suvažiavimuose. Bet ir 
čia viskas silpnėja, organi
zacijų nariai mažėja, nes 
daug jaunimo nesidomi lie - 
tuvybe.ypač tie,kurie išteka 
ar apsiveda su kitos tautybės 
partneriais.

Manyčiau, kad sulaikius

jaunuoliais lietuviais, kurių 
šalies kalba yra ne anglų 
kalba, tuosyk jie būtų pri
versti kalbėtis tarp savęs - 
lietuviškai.

Loreta Trumpickaitė 
- Ką reiškia ugdyti lietuviš
ką šeimą ir kaip reikia tai 
vykdyti ?

Lietuviška šeima yra mū
sų tautos ir valstybės pag
rindas. Lietuviška šeima y- 
ra lietuvybės išlaikymo tvir
tovė, kuri žadina tėvynės 
meilę ir ugdo lietuvišką idė
ją. Išlaikyti lietuvišką šei
mą - reikia kalbėti lietuviš - 
kai, leisti vaikus Į lietuviš
kas mokyklas, dalyvauti jau
nimo ateitininkų, skautų , 
sportininkų organizacijose, 
priklausyti lietuviškoms pa
rapijoms, lankyti lietuvių pa
rengimus ir minėjimus , 
skaityti lietuvišką spaudą ir 
knygas. Išugdyti lietuvišką 
šeimą gali tik lietuviškas 
jaunimas, sukūręs lietuvišką 
šeimą. Gyvenime nevisuo- 
met tai pavyksta. Tik bend - 
raujant nuolat lietuviškam 
jaunimui, dalyvaujant savo
se organizacijose mišrių 
šeimų skaičius žymiai su
mažėtų. Kiekviena sukurta 
nauja lietuviška šeima yra 
mūsų bendruomenėje didelis 
džiaugsmas ir laimėjimas, 
nes tik jose galima išugdyti 
ir išlaikyti lietuvybę išei - 
vijoje.

Rima Zavyte

VYRŲ BŪRELIS NETEKO 
AKTYVAUS NARIO

LN Vyrų Būrelio aktyvus 
narys JUOZAS BARYSAS 
mirė staiga nuo širdies prie
puolio. Palaidotas Š v. Jono 
Lietuvių Kapinėse, Missi
ssauga. Liko žmona Birutė, 
duktė Aldona, sūnus Viktoras, 
du broliai ir viena sesuo 
Lietuvoje .

SPECIALI PARODA
Toronto Lietuvių Filate - 

listų Draugija, minint Lietu
vos patrono S v. Kazimiero 
500 m. mirties sukaktį, ren
gia specialią filatelijos pa
rodą LITHPE VI Lietuvių 
Namuose š.m. BALANDŽIO 
mėn. 14- 15 d.d. Parodoje 
dalyvauti kviečiami visi lie
tuviai su savo rinkiniais.Re
gistruotis reįkia iki kovo 
mėn. pabaigos. Parodoje jai i 
dalyvauti ir pradedantieji 
rinkti ženklus.

Toronto Lietuvių Filate - 
listų Draugijos susirinkimai 
vyksta kiekvieno mėnesio 
ANTRĄ sekmadienį LN Po
sėdžių kambaryje.

• SVETAINĖ1 "LOKYS" sek - 
madieniais bus atidarytas 
nuo 11:30 vai.r. iki 8 vai.v.

METINIS "PARAMOS” 
SUSIRINKIMAS

Š .m.KOVO 25 d., sekma
dienį, 3 v. p. p. LIETUVIŲ 
NAMUOSE Įvyks PARAMOS 
metinis susirin
kimas. 1983 m. apyskai- 

,ta jau išsiuntinėta visiems 
nariams.

LIETUVIŲ NAMU VYRŲ 
BŪRELIO POBŪVIS

• Sol. VERJKAITTS Vaclovas 
Miami Lietuvių Piliečių Klu
bo pakviestas, Miami atliko 
koncertinę programą Vasa - 
rio 16 d. minėjime, kuris ten 
vyko vasario 12 d.

S olistą priėmė labai šil - 
tai ir džiaugėsi jo aukšto ly
gio Įdomiu koncertu.

KOVO 17 d., šeštadienį, 
Gedimino Pilies Menėje LN 
Vyrų Būrelis rengia savo 
metinį,tradicinį pobūvį. Bus 
šilta vakarienė, meninė 
programa, muzika, gėrimų 
bufetas, loterija.

Kviečiami atsilankyti visi.

n D KT C U C D INSURANCE &V II LO BĮ L ll 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. r 7 v. v. , feStadieniais 9 v.r. - 12 v.p.p.
Narys of "Better Business" Būro

/NSURANCC * Namų— Gyvybės
* Autamebilių,
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

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

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

Tai. 533-3531
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



hami
IŠKILMINGAI PAMINĖTA 
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

KLB Hamiltono Apylinkės 
Valdyba surengė Vasario 16 
minėjimo iškilmes. Iš ryto 
AV šventovėje vyko iškil
mingos pamaldos, kuriose 
dalyvavo organizacijos su 
vėliavomis. Kleb. kun. J. 
L i a u b a pasakė tai dienai 
giliai išmąstytą pamokslą.

Po pietų S cott Park Gim
nazijoje vyko paskaita, kurią 
įdomiai aktualiomis temomis 
paruošė čikagietis dr. Alg. 
Norvilą, ją paskaitęs lie
tuviškai ir angliškai.

Šį kartą, kaip ir kitose 
lietuvių kolonijose Kanadoje, 
dalyvavo žymiai didesnis 
skaičius kitataučių ir Kana
dos vyriausybių atstovų. Tai 
rodo vis stipresnį Kanados 
lietuvių veikimą,energingiau 
ir efektingiau prisidedant ir 
jaunimui.

Meninę dalį atliko A V Pa
rapijos ir "Aido”chorai, ku
riems vadovavo muz.D. 
D e k s n y t ė-P o ve 1 1 . 
Akomponavo jaunas muz. A. 
Juodelė. "Gyvataro"šo- 
kėjų grupė gražiai pašo - 
ko keletą šokių.

Minėjimo pranešėja buvo 
L. Stungevičienė.

Hamiltono Apylinkės V- 
bos p-kas K. Deksnys 
visiems dalyviams ir sve
čiams tarė nuoširdų padėkos 
žodį. d .

• Hamiltono skautų " Š ir - 
vintos- Nemuno" tuntai pa
minėjo Vasario 16 ir Lie - 
tuvos skautų globėjo Š v. Ka
zimiero 500 m. mirties su
kaktį iškilmingoje sueigoje , 
vasario 26 d.

JAUNIMAS IR ČIA SURENGĖ 
KAUKIU BALIŲ

Hamiltono Tautinių S okių 
Grupė GYVA TARA S ir jo 
narių Tėvų Komitetas suren
gė Kaukių Balių kovo 3 d. 
Gautas pelnas bus paskirtas 
"Gyvataro" šokėjų kelionei Į 
Cleveland'ą liepos 1 d. .daly
vauti VH-tojoje Tautinių Šo
kių S Ventėje.

Į london, cnt
SUTELKTINIS VASARIO 
16- TOSIOS MINĖJIMAS

Londono lietuvių bendruo
menės apylinkė šiemet Lie
tuvos Nepriklausomybės At
statymo 66-tiąsias sukakties 
metines atžymėjo tikrai pa
kiliai ir, sakyčiau, sutelkti- 
nai. Londoniškiai labai daž
nai kitoms mažoms apylin
kėms noriai ateina Į talką.Gi 
dabar talkos susilaukia iš 
kitų apylinkių - Toronto bei 
Windsoro.

Vasario 16-tosios minėji
mas, kaip ir seniau, įvyko 
Londono Universiteto rajone 
A LTHOUSE Auditorijoje .Mi
nėjimą pradėjo Londono lie
tuvių choras Kanados Himnu. 
Dirigavo muz. R. V ii ie nė . 
Įžangai choras pakiliai pa
giedojo J.Dambrausko"Mal - 
dą už Tėvynę". Parapijos 
kleb.kun.Ig.Mi kalauskas 
giliais ir prasmingais žo
džiais viltingai sutelkė vi - 
sus klausytojus.

Minėjimui eigą davė.Lon
dono Apylinkės Valdybos p- 
kas M. Cha i nau s kas . Jis 
taip pat supažindino klausy
tojus su atvykusiais aukštai
siais svečiais.

Pagrindiniu anglų kalba 
prelegentu buvo Ontario 
Provincijos Vidaus Reika
lams Teisingumo Ministeris 
Gordon WALKER. Pradžioje 
jis perdavė Ontario Provin
cijos min. p-ko W.D avis 
sveikinimus ir linkėjimus

Pasirodo, kad ministeris G . 
Walker yra susipažinęs su 
Lietuvos praeitimi ir todėl 
ja pasididžiavo. Stipriais 
žodžiais jis pasmerkė Lie
tuvos pavergėjus. Lietuviš
kosios dvasios reiškimuisi 
pailiustruoti jis buvo pasi - 
rinkęs Kr .Donelaičio "Metų" 
frazes.

Antruoju kalbėjo Kanados 
Federalinis Parlamentaras , 
Ch. Turnė r, perduodamas 
Kanados min. p-ko P.E. 
Trudeau sveikinimus. '

Ch. Turner pasidžiaugė , 
kad Ottawoje turėjo progos 
dalyvauti Pabaltiečių Vaka - 

re- minėjime Kanados Par ■ 
lamento Rūmuose, kur gar - 
bės svečiais buvo 7 Kanados 
ministerial, 14 senatorių ir 
54 parlamentarai.

Prasmingais ir viltis ža
dinančiais žodžiais prabilo 
į mus dr.E. B.ROSLYCKY, 
Londono distrikto Žmogaus 
Teisių Lygos pirmininkas .

Buvo gauta sveikinimų bei 
linkėjimų ir raštu, kuriuos 
perskaitė Apylinkės Valdy
bos p-kas M. Chainauskas. 
Minėjimo pranešėju buvo 
jaunasis Romas G e n č i u s

Lietuvių kalba pagrindine 
paskaitininke buvo jaunosios 
kartos atstovė Rasa Luk.o- 
ševičiūtė-Kurienė .Ka
nados Lietuvių Bendruome
nės Krašto Valdybos narė.Ji 
dabar gyvena ir reiškiasi 
Windsor's. Anksčiau lietu - 
viškoje veikloje aktyviai da
lyvavo Montrealyje. Savo 
mintis ji pagrindė rašytojo 
Vinco Krėvės plačiai žinoma 
daina apie ARĄ, išreiškian - 
čia lietuvių niekam pavergti 
nepasiduodančią dvasią.

Antroji minėjimo dalis bu-; 
vo skirta koncertui. Jį pra - 
dėjo Londono Lietuvių Cho
ras, darniai padainuodamas 
VI. Jakubėno " Nurimk, se
sute", Br. Budriu no "O, Ne - 
mune" ir J.Švedo"Lino žie
das".

Scenoj po jų pasirodė ži - 
nomi torontiškiai solistai 
Vaclovas Verikaitisir 
R. S trimaitis. Jų dar
nūs balsai lėkė pas visus 
klausytojus, kaip kad komp . 
M. J£. Čiurlionis savo kuri - 
nyje "Oi, lekia lekia gulbių 
pulkelis" gal norėjo. Toliau 
duete Br. Budriūno "Per 
amžius teka Minija", rodos 
nukėlė mus mielon Žemaiti
jon. Gausiomis katutėmis 
solistus palydėjus, scenon 
atskubėjo sol. V. Verįkaitis , 
įspūdingai padainavęs J . 
Naujalio"O, neverk motušė - 
le" ir čekų komp. A . Dvoržak 
ariją iš Naujojo Pasaulio 
Simfonijos "Namo".

Abu solistai malonų su - 
tartinio dainavimo pavyzdį 
patiekė padainuodami A .Bra- 
žinsko"Oi griežle, griežlele 
mano" ir V.Juozapavičiaus 
"Parašiau gromatėlę".

Tenoras R. S trimaitis,gi
liu įsijautimu padainavo St . 
Gailevičiaus "Klajūną" ir 
italų komp. E. Toselli popu
liarią "Serenadą".

Savo pasirodymą solistai 
užbaigė duetu. Labai malo
niai suskambėjoA. Bražins
ko "Tėvynė Lietuva" ir M. 
Vaitkevičiaus "Motinos val
sas".

Minėjimo koncertą užbaigė 
Choras Č. Sasnausko daina 
"Karvelėli", pritardamas so
listei Irenai Černienei. 
Užbaigė koncertą Choras, 
puikiai padainuodamas vergų 
dainą iš Verdi operos "Na
bucco" .

Minėjimas baigtas Tautos 
him nu. L.Eimantas

kimiai
NAUJA VALDYBA

"MAIRONIO" Šaulių Kuo
pos narių skaičiui mažėjant 
ir veiklai silpnėjant, dauge - 
liui narių - pensininkų iš - 
vykstant gyventi į kitas vie - 
toves, buvo sušauktas visų 
narių susirinkimas, pasitar - 
ta veiklos reikalais ir iš
rinkta nauja valdyba.

"Maironio" Kuopos p-ku 
išrinktas Juozas Kručas, 
į Kuopos valdybą-Audra A I- 
brechtienė, Juozas 
Marozevičiusir Va
lė Maro zevičienė.

PAMINĖTA VASARIO 16-TOJI

Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo 66 m. sukak
ties miėjimasbuvo suruoš - 
tas Lietuvių Bendruomenės 
Apylinkės Valdybos vasario 
18 d.."Ukrainian Federation' 
salėje.

Pradžioje visi dalyviai 
valgė gerai paruoštą vakarie 
nę. Po jos LB Sudbury A - 
kės p-kė Elena T o 1 vai
ši e n ė visus pakvietė su
giedoti Lietuvos Himną.Ati
darius minėjimą trumpu Į- 
žangos žodžiu, minėjimo 
pranešėja pakviesta Danguo
lė Rotkienė.

Minėjime dalyvavo daug 
kanadiečių,priklausančių et
ninėms grupėms. Danguolė 
Rotkienė anglų kalba nupa
sakojo Vasario 16 d. reikšmę 
lietuviams ir tragišką Lie - 
tuvos likimą rusų raudonojo 
komunizmo okupacijoje.

Grasė Petrėnienė 
skaitė tikrai istoriniai ver
tingą paskaitą apie Vasario 
16 -tąją.

Žodžiu sveikino estų at
stovas Gunar Sarre. Meninę 
programą akordeonu atliko 
pasižymėjęs akordeonistas 
Algis Kusinskis ir 
jo IG-ies metų sūnus Jus
tinas. Eilėraščius dekla
mavo Marytė Rudytė ir 
Jūratė Tolvaišaitė.

Minėjimas baigtas Kana
dos Himnu. Vėliau vyko as - 
meniški pasikalbėjimai,šo - 
kiai,veikė geras bufetas,lo
terija. Muziką^ tvarkė Petras 
Tolvaišą. Loteriją pra
vedė Grasė Petrėnie
nė ir Algis Kusinskis. 
Loterijos laimikius/15/, žva
kides, žvakes ir rožes stalų 
papuošimui aukojo Petro ir 
Grasęs Petrė n ų šeima. 
Daugelis lietuvių loterijai 
aukojo po 1 laimikį.

Tenka džiaugtis,kad nors 
ir mažėjanti lietuvių koloni
ja Sudbury,bet dar veikli.

J. K r u č a s

• Artūras WILDE išėjo Į 
pensiją. Jis dirbo Interna
tional Nickel Co.

• Per LB Apylinkės Valdy - 
bą Tautos Fondui aukoje 
$ 1OO, -Antanas B r u š ky s . 
TF taria lietuvišką ačiū.

PADĖKA

Mirus mono mylimam vyrui

o. a ANTANUI VILIMUI, 
patyriau pagalbos iš draugų, ir artimųjų.

Dėkoju kunigams : Tėv. J. ARANAUSKUI, ir Tėv. St. 
KULBIUI , atnašavusiems gedulingas mišias.

Nuoširdus ačiū visiems, atvykusioms Į šermenis 
Laidotuvių Namuose, atsiuntusiems gėlių, dalyvavusiems 
laidotuvėse, aukojusiems mišias "Nepriklausomai Lietuvai’ 
ar kaip kitaip pagerbusiems mirusįjį ir suteikusiems man 
paguodos.

Dėkoju Elvyrai Kurylo, kuri rūpestingai paruošė 
laidotuvių pietus Aušros Vartų salėje.

D®kingi - -žmona SOFIJA.

sunūs JONAS .
marti BETTY ir ANŪKĖS

MUSŲ VASARIO 16- TOJI
Kanados Lietuvių Bend

ruomenės Montrealio Apy
linkės Valdyba surengė Va
sario 16-tosios minėjimą š. 
m. vasario mėn. 19 d.

Iškilmingos pamaldos vy
no abiejose mūsų parapijo
se. AV bažnyčioje,klebonui 
išvykus, mišias laikė ir par 
mokslą pasakė kun. St.Kul- 
bis, asistuojamas kun.J.A- 
ranausko. Dauguma organi
zacijų dalyvavo su vėliavo - 
mis. Giedojo AV Parapijos 
Choras.

Iškilmingas Aktas - Kon
certas vyko Verdun Catholic 
High School salėje.

Tvarkingai suorganizuota, 
guviai pravesta programa , 
išvengiant ištęsimų,prilai - 
kant ir nusistovėjusias mū
sų tradicijas, buvo atšilau - 
kiusiųjų su dėkingumu Įver
tinta.

Ištikimieji šauliai pri - 
žiūrėjo tvarką, nešė vėlia - 
vas; pagerbti savanoriai -kū 
rėjai. S veikinimai buvo pa
tiekti šių asmenų: Raymond 
Savard - Parlamento narys 
Verdun-S t. Paul srities, Bal
tų Federacijos Kanadoje at
stovas Montrealio Skyriui 
P.Moldre, Latvių Federa - 
cijos atstovas p.Stauvers , 
Montrealio Estų Draugijos p- 
kas R. W. Leitham, Kanados 
Ukrainiečių Komiteto p-kas 
J. Kulba ir Kanados Lenkų 
Kongreso atstovas Leopold 
Kurcz.

Susisupę ir Įsigilinę at
vykusieji išklausė įdomios 
Česlovo S e nke v ič iau s 
paskaitos. Rezoliucija buvo 
paskaityta lietuviškai, o ang
lų ir prancūzų kalbomis 
tekstai išdalinti.

Meninėje dalyje Montrea
lio Lietuvių Choras padaina
vo tris dainas, diriguojant 
muz.Aleksandrui S ta nke - 
vi č i u i, akomponuojant jau
najai Vilijai L u k o š e v i 
čiūtei. Sekė GINTARO 
ANSAMBLIO pasirodymas.

Žvitriai ir darniai pašoko 
S ubatėlę.Gyvatarą, Landyti- 
nį, Mikitą, Žiogelį.Aiški pa
žanga tikslume, scenos su
sitvarkyme ir laikysenoje , 
tikrai džiugino žiūrovus. Be 
to maloniai padainavo dvi 
dainas- "Linelius raunu ne 

viena" ir "Lietuva, brangi". 
Orkestras, kad ir nepilname 
sąstate,skmabėjo neblogai , 
o ir šokėjui ir grojėjui Li - 
nui Staškevičiui prisidėjus 
su akordeonu-ir visai gerai.

Ansambliui vadovauja: 
Silvija Akstinaitė-Staškevi- 
čienė,Rimas Piečaitis, Mil
da Bilevičiūtė-Ruffo, Ina Lu- 
koševičiūtė,Kristina Kličiū- 
tė.

Pranešėja - Daiva P i e- 
č a i t y t ė žvaliai atliko sa
vo pareigas, scena buvo vik
riai tvarkoma G intaro N a - 
g i o, padedant Tomui M u- 
rauskui.

Pabaigoje labai šiltą žodį 
tarė Montrealio Apylinkės 
Valdybos p-kas Arūnas 
S taškevičius.

Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu.
/Paskaitininko Č. Senkevi - 
čiaus paskaitos mintis pa
tieksime ateinančiame "NL" 
numeryje/. k.

Winnipeg
iŠ MUSŲ PADANGĖS
• S . m. vasario 7 d. stai
ga susirgo Stasė BARTI- 
NINKIENĖ, kurią ištiko ma
žas pa raly žiu s/stroke/. Pa
guldyta į General Hospital, 
409 kambarys. Po trijų sa- 
vaičių jos sveikata žymiai 
pagerėjo.

S.m. vasario 28 d.Kana
dos Lietuvių Klubo Valdybos 
nariai ją aplankė ir nunešė 
gražių gėlių puokštę. Tiki
masi, kad ji greitai galės su
grįžti į namus.

Klubiečiai jai, ilgametei 
savo narei linki kuo greičiau 
pasveikti.

• S. m. vasario 26 d., sek
madienį savo kambaryje 
rastas negyvas Viktoras 
MATUTIS. Savo laiku jis 
gyveno Montrealyje,buvo ve
dęs prancūzų kilmės moterį 
ir turėjo dukterį.

Su žmona buvo neoficia - 
liai persiskyręs. Wrnnipege 
jokių giminių neturi.

■ Žinantieji, kur randasi jo 
žmona ar duktė, gali su - 
sisiekti dėl smulkesnių in
formacijų su Rev.J.BERTA- 
ŠIUS tel:943-8925, Winnipeg, 
arba pranešti "NL" redakci
jai- K . S tr įkaitis

1984.111. 8

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

Tel. 845-2912 EMBASSY EUR

7 psl.



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

• KOVO 11 d. , 12 vai., Auš
ros Vartų Parapijos salėje
I TTUA NTS TTNEI MOKYKLAI 
PAREMTI PIETŪS.

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

• KOVO 25 d. , po 11 vai, pa
maldųŠ v.ELZBIETOS D- 
JOS 65 m. MINĖJIMO PIETŪS 
S v. Kazimiero Parapijos sa
lėje.

• BALANDŽIO 1 d,,AV Pa
rapijos salėje bus surengtas 
Sv„ Kazimiere mirties 500 
m. minėjimo popietė. Vyks 
religinis koncertas,kuriame 
giedos sol. Gina Capkauskie- 
nė ir Mergaičių Choras"Pa- 
vasaris".

Po koncerto-karšti pietūs. 
Minėjimą ruošia AV Pa-

MIRUSIEJI :

• REPŠYS Ciprijonas mirė 
staiga savo namuose , su - 
laukęs 71 m.amžiaus.

Palaidotas per liutero
nų Š v. Jono bažnyčią.

Liko žmona Lotte ir duktė 
Re nitą.

Užuojauta artimiesiems.

• REPŠYS Ciprijonas,vie
nas pirmųjų iš naujųjų atei
vių atvykęs į Kanadą 1947m. 
mirė.

Velionis atvyko j Kanadą, 
kaip nemažas būrys kitų lie
tuvių, miško darbams. Su jo 
grupe tuo metu buvo atva - 
žiavę ir kiti montrealie- 
čiai/kaip Petras Styra, Pet
ras Adamonis, Leonas Ba- 
laišis. /L.Girinis, Br. Bijū - 
nas ir kiti iš tos grupės da
bar gyvena Toronte/.

Ciprijonas Refšys dirbo 
White River, miestelyje Re
gan,Ontario prov. šiaurėje.

Pagal kontraktą, reikėjo 
išdirbti 1O mėn., po to mi
nima grupė buvo atvežta į 
Montreal} 2 mėnesių dar
bams prie geležinkelio. 
Kontraktą atlikus, visi ga
vo korteles, kad sąlygas iš
pildė ir kiekvienas buvo 
laisvas jieškotis kitų darbų.

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

ir visu Juozu bei Juziu pagerbimo

PIETUS
S. m. KOVO men. 18 d. 12 vai.

Aušros Vartų parapijos salėje
PROGRAMOJE: "MERGAIČIŲ TRIO”

vad. muz. A. STANKEVIČIAUS

"NERINGOS" JŪRŲ SAULIŲ KUOPA
AUKA: $ 7.00

>pppp:
SV. ELZBIETOS DRAUGIJA RUOŠIA

Metu Sukakties

KOVO 25 d. SEKMADIENĮ, po 11 vai. PAMALDŲ 

. KAZIMIERO parapijos salėje 
3426 PARTHENAIS

W DAINUOS Šv. KAZIMIERO PARAPIJOS CHORAS 

W • Karšti pietūs • Baras • Loterija

® ĮŽANGA - S 6.00 ELZBIETOS DRAUGIJOS VALDYBA Kį

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

1475 DE SEVE STREET,MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefone*: 766-5827 
MOKA už: DUODA PASKOLAS:

Certifikotai min. S 1,000.00
Nekilnojamo turto.1 metų.......... .... 9 %

Terminuoti indėliai 
1 metų..........

180-364 d. 
30- 179 d.

Trumpalaikius 
už $20,000 ir 

Taupomos sąskaitos: 
Special ios.. 
Su draudimu .

Čekiu sąskaitos......

.... 8.5% 
.... 8. % 
.... 7.5 % 
indėlius 
daugiau

L...7.25% 
....... 7% 
....5%

Asmenines ir 
Prekybines.

Paskolos mirties 
atveju apdraustos 
iki $ 10,000

VISI PATARNAVIMAI VELTUI
KASOS VALANDOS

1475 De Seve 3907_A _Rosemont
Pirm., Antr. Tree. 9:00 — 3:00 ’
Ketvirtadieniais 12:00 — 8:00 4:00 — 8:00
Penktadieniais 10:00 — 6:00, 2:00 — 6:00

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

Kailių siuvėjas
Tel: 767-6183

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

lapijos Taryba.

• Seselė Palmyra išvyko J 
Seselių posėdžius Putname 
Ją pavaduoja Seselė Micha- 
elė.

METINIS - VISUOTINAS 
"NERINGOS" SUSIRINKIMAS

KOVO 25 d. .sekmadieni, 
po 11 vai. pamaldų A V Para
pijos salėje Įvyks visuotinas 
metinis Jūrų Š aulių Kuopos 
NERINGA susirinki - 
m a s.

Pildau pajamų mokesčiu 
formas. Fed. ir Prov.
INCOME TAX RETURNS

Laima Skučaitė—Rutkauskienė
Tel: 697-3846

Šeštadieninės Mokyklos mokiniai Kalėdų Eglutes programoje

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

MEMBER D.N. BALTRUKONIS
j-<įnįį'i IMMEUBLES - CLASSIC INC.

Nekilnojama Turto visapusiskas patarnavimas

fotTm l s PIRKIMAS - PARDAVIMAS
system 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 patarnavimas Montrealyje

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

D.D.S

Dental Surgeon Chirurgien-Dentiste 
3606 RUE CENTRAIE, SUITE 209 
VILLE LASALLE. QUEBEC H8P 1N5

Tel: 364-4658

M.CUSSON R. GENDRON
VAISTINĖ

Atidaryta k o t d i • n nuo 9 a. m iki 10 p . m. 
Se&todi«nioli: nuo 9 o. m. iki 9:30 p. m. 
Sekmadieniai* : nvo 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

ĮDOMIOS ’’PAVASARIO” 
‘‘UŽGAVĖNĖS

Tikrai Įdomų ir originalų 
Užgavė.nių Vakarą surengė 
mūsų PAVASARIO Mergai
čių Choras. Išpuošta salė 
pačių mergaičių, puiki dai - 
navimo pažanga ir labai Įdo
mus savo nuotaikomis ir mu
zika naujas repertuaras,kau
kių šposai, žvalus valgių iš
nešiojimas, rūp< Stingų šei - 
mininkių paruošti reti ir la
bai skanūs patiekalai- užsi - 
tarnavo gausių plojimų ir pa
dėkos. /Plačiau kitame NL 
numeryje/. d .
SMAGIOS UŽGAVĖNĖS 
"RŪTOS" KLUBE

P. Tekutienė parašo simpa
tingų eilėraščių ir šj kartą 
jos Užgavėnių tema eilėraš
tis visų buvo labai šiltai su
tiktas.

Po to buvo pakviestas ki
tas pasižymėjęs žodžio kū
ryboje Pranas D i kaltis. 
Savo jumoru jis linksmino 
susirinkusius.

Atvykusiųjų apetitas, at
rodo, buvo nemažas, o ir 
valgiai puikūs - Užgavėnių 
blynai, dešros, žagarėliaibei 
spurgos/"pončkos"/. Vyriau
sia gabi šeimininkė- Stasė 
Baršauskienė su vi
sa eile talkininkių.

Ig.P etrauskas sma-

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS ?

Tel. BuS" 722’3545
Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE

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

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

NOTARAS

J. BERNOTAS
5 Place Ville Marie, Suite 1220 
Montreal , P.Q.
H3B 2G2 Tel.: (514) 871-1430

NOTARĖ

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

Kovo 6 d. Seselių Namuo- giai grojo akordeonu,buvo ir 
se RŪTOS Klubas surengė plokštelių muzika. Susirin- 
smagias Užgavėnes. Jų pa - ko virš 60 narių, 
rengimą atidarė Julius J u - RŪTOS Klubas planuoja 
r ė nas. Padaręs keletą išvyką i klevų sulčių cukri- 
pranešimų, pakvietė Klubo nimo vietovę. Atrodo, kad 
narę Pranę Tekutie nę mūsų senjorai savo judrumu 
paskaityti savo parašytą ei- pradės pralenkti jaunesniuo- 

. Dažnomis progomis sius. . . d

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

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

TEL. 727 - 3 120 Nzmų 376 — 378 1

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

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

A g e n » ū_r_o__v e k j_a__n_u_o _Į_9_4_5_[n._ ,

8 psi.

TONY
P H OTO 
STU DIO

PORTRAITS 
PASSEPORT* COMMERCIAL 
M ARI AGE* WEDDINGS 
2540 rue SHERBROOKE. E.

TONY LAURINAITIS
MONTREAL. P.a H2K 1E9 525-8971

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

APDRAUSTAS .

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

Telefonas : 721-9496

montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH, MONTREAL WEST

LEONAS GURECKAS
SALES MANAGER Tel. 489-5391

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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