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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
SOVIETAI DIDINA SAVO 
KARIUOMENĘ AFGANISTANE

Iš New Delhi pranešama, 
kad Sovietų Sąjunga padidi
no savo okupacinę kariuo - 
menę 30.000 karių.

Okupacijos pradžioje So
vietai buvo jvedę 80.000 
karių įAfganistaną, O19E1982 
m.z jau buvo jų virš 105.000.

STREIKUOJA PADAVĖJAI - 
PADAVĖJOS OUEBEC’E

Kovo 13 d. prie Quebec’o 
vyriausybės pastato Que
bec’o mieste buvo atvykę 
2.000 protestuojančiųjų, iš
reikšti savo nepasitenkinimą 
dėl naujojo įstatymo uždėti 
mokesčius už arbatpinigius. 
Įstatymas yra nepraktiškas, 
ir tikrai ubagiškas, jeigu jau 
prireikė provinciniam biu
džetui iš jo pasipelnyti. Lo
giškai sekant tą nepopulia - 
rųjį įstatymą, reikėtų ap - 
moke stint i ir taksi šoferių 
’’tipsus”, kodėl ne?

Streikuotojams pažadėjo 
peržiūrėti naująjį įstatymą 
Pajamų ministeris Robert 
Dean ir ateinančią savaitę 
susitikti su restoranų savi
ninkais bei padavėjomis, pa
davėjais ir bar manais, ap - 
tarti įstatymo sušvelnini
mą. Kol kas jis nekalba apie 
jo panaikinimą.

MANITOBOS FRANKOFONAI 
KOVOS UŽ SAVO TEISES

Iškilus Manitoboje progre
syviųjų konservatorių pasi - 
priešinimui suteikti prancū
ziškai kalbantiems lygių tei
sių, Leo Robert, franko-ma- 
nitobiečių sąjungos p-kas 
pareiškė, kad kovos teisme 
už frankofonų teises.

ManitobosNDP provinci - 
nė vyriausybė pasiryžusi 
palaikyti dvikalbiškumo tei
sę. Konfliktas išėjo į viešu
mą atsisakius mokėti baus
mę už per greitą važiavimą , 
kuri buvo Įteikta raštu tik 
anglų kalba.

Manitobos provincija su
siformavo prancūzų ir in - 
dėnų - metisų pastangomis 
1870 m. Tuomet teismų ir 
įstatymų Kalba buvo prancū
zų.Atvykus nemažam s kai 7 
čiui anglų, vokiečių,ukrai
niečių- jau 1890 m. buvo 
pravestas įstatymas, kuris 
anglų kalbą pripažino vienin
tele oficialia.

1979 m. pagal BNA Aktą, 
Aukščiausias Kanados Teis
mas pripažino, kad teismų ir 
įstatymų oficialios kalbos tu
ri būti dvi-anglų ir prancūzų.

Pagal oficialią statistiką , 
patiektą 1983 m. sausio mėn. 
Manitobos provincijoje buvo 
1.042.500 gyventojų. Anglų 
- 71. 7%, vokiškai kalbančių- 
7.3%, ukrainietiškai-5. 7% , 
prancūziškai - 5.1%,indėnų- 
2.5%.

KANDIDATAI I KANADOS 
LIBERALU PARTIJOS 
LYDERIO VIETAt

Iki dabar oficialiai savo 
kandidatūras Į Kanados Li
beralų Partijos lyderio vietą 
paskelbė Teisingumo Minis
teris Mark Mac G u i g an 
ir Ekonominio Vystymo Mi
nisteris Don Johnston. 
Netrukus manoma, savo kan
didatūras paskelbs Įdarbini
mo Ministeris John R o- 
b e r t s ir buvęs Finansų 
Ministeris John Turner. 
Taip pat paskelbimui ruošia
si ir Energijos Ministeris 
Jean Chretie n.

IŠSIKELIA SENA ANGLŲ 
RŪBŲ KOMPANIJA

Rinktinės kokybės gatavų 
rūbų kompanija Holt Renfrew 
įkurta 1837 m., iškelia sa
vo įstaigos skyrių Montrea- 
lyje į Toronto. Moutrealyje 
palieka 5-6 Centro tarnauto
jai. Kompanija turi 17 di
džiųjų parduotuvių centrus 
Kanadoje. Apie 11O Montre- 
alio tarnautojų yra pakviesti 
keltis Į Toronto. Tiems, ku
rie negalėtų tai padaryti, ga
rantuoti darbai Montrealyje 
paliekamose 4-iose parduo
tuvėse .

Toronto mieste yra dau - 
giausia pirkėjų, tad, anot 
vieno vyresniųjų tarnautojų, 
’’suprantama, kad išsikėli - 
mas yra ekonomiškai logiš
kas” ir kad pagrindinės 
Centro operacijos turėtų bū
ti ten atliekamos.

PROTESTUOJA DĖL 
ŽMONIŲ DINGIMO

Ženevoje prie Žmogaus 
Teisių Komisijos įstaigos 7 
Lotynų Amerikos moterys, 
protestuodamos dėl tos Ko
misijos neveiklumo išaiškin
ti 90.000 žmonių dingimą, 
paskelbė bado streiką.

Neseniai buvo minėta Mo
ters Diena - kovo 8. Bet tai 
nieko ne pagreitino...

GERAS KLEVŲ SUNKOS 
DERLIUS

Gerokai dar prieš balta
odžio žmogaus atvykimą į 
Kanadą, indėnai mokėjo su
rinkti klevų sultis ir garini
mo būdu pagaminti iš jų 
klevų sirupą.

Savo kirvukų pagalba pa
vasario pradžioje jie įkirs- 
davo V pavidalo ženklą Į kle
vo liemenį ir ženklo smai - 
galio pabaigoje Įdėdavo 
skiedrą. Lašas po lašo per 
ją nutekėdavp sunka į pasta
tytą indą. Sunką virinda
vo moliniuose puoduose,kol 
sutirštėdavo ir pasidarydavo 
sirupas.

Šiltas vasario mėnuo ir 
šaltos naktys sukelia gausų 
sulčių kiekį, ir šiemet ,at - 
rodo, bus labai geras sulčių 
derlius.

LIETUVIU SAVAITRAŠTIS
«•

SOVIETŲ laivas; 
ŠANCHAJUJE

Po 20 metų pirmą kartą į 
Š anchajaus uostą atplaukė 
sovietų keleivinis laivas ”Mi 
chail Lermontov”. JĮ buvo 
nusamdęs britų kelionių biu
ras. Keleiviai apžiūrėjo 
miestą, jūrininkai žaidė su 
vietine kiniečių komandą fut
bolo rungtynes ir po to lai
vas išplaukė toliau Į Hong 
Kongą.

IRAKAS KOVOJA 
DUJOMIS PRIEŠ IRANA

Stockhokme buvo ištirtas 
vienas iranietis, apdegintas 
apdegintas chemikalais 
fronte, kur jis mirė nuo 
žaizdų. Š vedijon buvo nu - 
skraidinti penki sužeisti i
VALSTYBĖS DEPARTAMENTAS SUSIRŪPINĘS 

KALINAMAIS LIETUVIAIS
Kongresmanas J. E. Porter /dem., H/ kreipėsi į 

Valstybės departamento sekretorių Shultz, prašydamas 
dėti pastangų, kad būtų paleistas nuteistasis kun. S. Tam 
kevičius. Valtybės sekretoriaus pavaduotojas W. Tapley 
Bennett, Jr. atsiuntė kongresmanui Porter raštą, kurio 
kopiją kongresmanas persiuntė Amer. Liet. Tarybai. Sa
vo rašte W.T. Bennett pažymi, kad Valstybės departa - 
mentas panaudoja kiekvieną progą atkreipti Sovietų dė
mesį į jų vykdomą tikinčiųjų persekiojimą bei Žmogaus

raniečiai,Austrijon-lO. Jie 
visi nukentėję nuo Irako ka
riuomenės naudojamų nuo
dingų dujų.

Irano vyriausybė kreipėsi 
į Jungtines Tautas, prašyda
ma atsiųsti ekspertus, kurie 
nustatytų kokias dujas nau
doja.

KARDINOLAS GLEMP 
LANKĖSI PIETŲ AMERIKOJE

Lenkijos primatas kardi
nolas Glemp lankėsi vasario 
mėnesį Brazilijoje. Čia tu
rėjo progos susitikti su ten 
gyvenančiais lenkais. Iš ten 
jis nuvyko į Argentiną. Jis 
pareiškė, kad Lenkijos Kata
likų Bažnyčia rū pi naši, kad 
pasaulyje būtų nugalėtas blo
gis ir įsiviešpatautų gėris 
tautoms.
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DVYLIKTAJAME BALTŲ 
VAKARE PARLAMENTO 
RŪMUOSE, Ottawoje, 
1984.11.22 d.

Iš kairės:

dr. Milda Danytė /Montrea- 
lis/, J. J. Blais,Kanados Ap
saugos ministeris, pasakęs 
pagrindinę kalbą, p.Deksnie- 
nė ir Kazys Deksnys.KLB 
Hamiltono pirmininkas.
Abi nuotr.L.G iriu no

APAČIOJE:

Adv. Joana Kuraitė-Lasienė , 
KLB vicep., Parlamento na
rys Laverne Lewycky.NDP 
atstovas daugiakultūriniams 
reikalams, vasario 16 d. pa
daręs specialų pareiškimą 
apie Lietuvos atkūrimo 66 
metų sukakties šventę.
DAILĖS PREMIJA 
DAIL. A. DARGIUI
JAV LB KULTŪROS Ta - 
rybos pavedimu, dali. Vikto
ras Vizgirda sudarė 
Komisiją skirti 1983 m.dai
lės premiją.

Komisiją sudarė:tapytojai 
A. Murinas irA.Va- 
Iešką Chicagoje, V. I g- 
n a s ir V. V i z g i r da, g. 
ryt iniame pakraštyje ir 
skulptorius vitražistas J. 
B a k i s,gyvenantis Kana - 
doje,Ontario prov.

Komisijos nutarimu vien
balsiai premija paskirta 
dail. ALFONSUI DARGIUI , 
g.Rochester’yje, N. Y. įver
tinant jo ilgo amžiaus kūry
binį darbą ir jo brandžios ir 
savitos kūrybos įnašą į lie
tuvių dailės lobyną.

$1OOO premijos mecena
tas yra Lietuvių Fondas.

Teisių laužymą. Tas reikalas keliamas Jungtinių Tautų 
Žmogaus Teisių komisijoje bei diplomatiniu keliu, tačiau 
Sovietų Sąjunga šioje srityje nelinkusi laikytis savo gau
sių įs ipareigojimų. Valstybės departamentas ir toliau pa
naudos progą parodyti savo susirūpinimą kalinamais ti
kinčiaisiais, tokiais kaip kun. Tamkevičius.

/ALTA/

STIPENDIJOS LIETUVIAMS STUDENTAMS
Susidaręs iš A. ir T.KOYELAIČIŲ tam tikros da - 

lies įnašų į KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ, moka sti
pendijas studentams, ar baigusiems bet siekian - 
tiems kokio mokslo laipsnio, Vasario 16 Gimnaziją ar PLJ 
Sąjungos Ryšių Centro ruošiamus Lituanistikos S«m.ina - 
rus lankantiems. Taip pat moka premijas studentams už 
rašto darbus universitete iš lituanistikos.

Stipendijos premijos mokamos betkurio krašto 
stipendijantams. Prašymai stipendijoms ir premijoms 
svarstomi betkuriuo laiku prašymus gavus. Iš studentų ar 
mokslo laipsnių siekiančių prašoma pridėti Lietuvių Bend
ruomenės Apylinkės Valdybos i-a-:ymejimą apie stipendi
jos prašytojo lietuvišką veiklą ir materialinę padėtį,išsky
rus torontiškius, o parašiusieji universitetui rašto darbą 
iš lituanistikos ir norintieji už tai gauti premiją, turi pri
statyti to rašto profesoriaus patvirtintą nuorašą.

Stipendijų Fondo komisiją sudaro: Kanados Lietuvių 
Fondo atstovai -L.Tamošauska s/pirm./ ir G. 
Petrauskie nė, Kanados Lietuvių Bendruomenės 
atstovai - L. U nderie nė /sekr./ irD. Viskon - 
t i e n ė ir lietuvių visuomenės atstovas- Lietuvių Tauto
dailės Instituto pirmininkas inž.L.B a 1 s y s.

A. ir T.KOYELAIČIŲ S TIPENDIJŲ FONDO ADRESAS: 
1573 Bloor St., W., T o r o n t o,Ont. .CANADA M6P 1A6.
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U z Lietuvos išlaisvinimų! Už ištikimybę Kanadai ! 
Pour la liberation de la Lituanie ! Loyąutč au Canada! 
For liberation of Lithuania ! For loyalty to C anada !
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BALTŲ DIENOS IR
XII-TASIS BALTŲ VAKARAS 
PARLAMENTO RŪMUOSE OTTAWOJE

J.V.D.

Doil.

KALBOS
Baltų Fedracijos vardu kalbą pasakė T.Kronbergs 

Kanados Latvių Bendruomenės pirmininkas. Jo kalbos 
tema buvo ’’Užtvaros ir apsaugos"”. Geriems kaimyniš
kiems santykiams palaikyti kartais padeda tvoros, arba 
geros valios susitarimai, kurie yra abiejų pusiu gerbiami 
Trys Baltijos valstybės atsidūrė tarp dviejų didelių jėgų 
iš rytų ir vakarų. Nors daryta sutartys, gauta garanti - 
jos, bet nei sutartys, nei pažadai nebuvo kaimynų ir ypa
tingai Sovietų /iš kurių buvo gauta daug užtikrinimų/ ne
buvo išlaikyti. O dabar Sovietai Baltijos kraštuose pri
statė daug karinių įrengimų ir bazių. Ar tai reikalinga 
Latvijai, Lietuvai ir Estijai, kurios nesikėsina į kitų nuo
savybę. Kanada irgi randasi tarp dviejų pasaulio galiu - 
nų ir padėtis primena laikus prieš antrojo pasaulinio 
karo pradžią.

Vyriausybės vardu sveikino ir pagrindinę kalbą pasa
kė apsaugos ministeris J.J. Blais. Keičiantis Sovie
tų vadovybei yra netikrumų, kuriais visi domisi, ir, be 
abejo, domisi ir lietuviai, latviai ir estai. Ministeris ap
žvelgė Sovietų Sąjungos ginklavimąsi. Iki Stalino mir
ties Sovietai savo įtakos išplėtimu tenkinosi satelitiniais 
kraštais. Bet vėliau jie savo įtaką plėtė. 1972 m. Gro
myko pareiškė, kad ’’Negali būti bet kokio svarbesnio 
klausimo, kuris galėtų būti sprendžiamas be Sovietų Są
jungos, ar jai prieštaraujant. ” Įtakos išplėtimą iliustruo 
ja invazija į Afganistaną ir Sovietų remiamų vyriausybių 
įsigalėjimas Artimuosiuose Rytuose, Afrikoje, Lotynų 
Amerikoje ir Pietrytinėje Azijoje.

Sovietų miĮltariniai pasiruošimai yra didžiausi pa
saulyje. Šalia 3.7 milijonų karių, 5 milijonai dirba 
ginklus gaminančiose įmonėse. Sovietų Sąjuigoje yra 
5,000 militarinių tyrinėjimo ir planavimo centrų. Ka
rinė pramonė yra pasidariusi centru, apie kurį sukasi vi
sas Sovietų ekonominis gyvenimas. Jei Sovietai staiga 
sustabdytų ginklų gamybą, jų ekonominė sistema sugriū - 
tų.

Tuo pačiu metu JAV-ių administracija, nurodydama 
Sovietų grėsmę, skiria didžiules sumas apsaugos reika
lams, išvysto ir gamina didelio potencialo ginklus.

Augant didžiųjų galybių ginklų arsenalui, natūralu su
sirūpinti ginklavimosi lenktynėmis ir galimais konflik - 
tais. Abiejų galybių griežtai skirtinga ideologija padeda 
trinčiai didėti: naudojama vieni kitų kaltinimai ir smarki 
žodinė retorika. Kanados vyriausybė imasi iniciatyvos 
pagerinti vienų kitais pasitikėjimą.

Nuostabu ir ironiška, kad nauja "šalto karo" padėtis 
/tokį veiklos varijantą Sovietų Sąjunga gali pasirinkti / 
būtų Sovietų Sąjungoje populiari, nes jų elitui ir rusiš - 
kam patriotizmui būtų priimtina ir taip pat pateisintų 
ekonominio gyvenimo lygio žeminimą militarinio ginkla
vimosi sąskaiton ir leistų grąžinti discipliną. Tokia padė
tis padidintų pasaulio įtampą.

Kanada stengiasi įtampą mažinti, bet tuo pačiu metu 
lieka ištikima principams ir vertybėms, kurios yra bend
ros Kanadai ir jos sąjungininkams. Siekiama sumažinti 
visuotina ginklavimąsi, bet tuo pačiu metu rūpinamasi 
savo ir Kanados sąjungininkų laisvės ir demokratinės san 
tvarkos gynimu. Atitinkamai didinamas apsaugos biu - 
džetas, nors visomis progomis stengiamasi paremti pa - 
stangas prasmingai taikai.

KONCERTINĖ DALIS
Latvių pianistas Peteris Zarins gerai atliko lat

vių kopozitoriaus J. Vitols ir F. Chopin kūrinius. Solis
tas Paulionis iš Toronto padainavo Mefistofelio 
/A. Boito/, Teologo/iš muz. Aloyzo J u r gu č i o "Či - 
činskas/ ir "La caluna" /iš G. Rossini "Sevilijos kir - 
pėjas’’/ arijas. V. Paulionio malonus ir stiprus bosas 
ir geras, įsijaučiantis atlikimas klausytojų buvo entuzias
tingai sutiktas . Estų virtuozas pianistas paskambino Ju- 
han Aavik kūrinį ir savo sukomponuotas piano variacijas 
maloniame džazo stiliuje, panaudodamas estų liaudies dai 
nelės motyvą. Jo išpildymas buvo labai gyvas.

TAUTINIAI RODINIAI
Tradiciniai suruošiama trijų tautybių tautinės paro - 
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A. Tamošaitienės kiliriio nuotrauka 'Eglė Z ai ciu K arai ienė'

puošusi XII Baltu Vakaro programa.

dėlės. Lietuvių dalyje buvo išstatyta keliolika lietuviškų 
šventinių juostų, kurių dauguma buvo išausta Danutės 
Staškevičienės ir Genės Montvilienės/abi iš Montrealio/ 
ir paįvairinimui - trys P. Baltuonio medžio šaknų skulp- 
tūros:"Perkūno ąsotis", "Krepšinio žaidėjas" ir "Imty - 
nininkai", išskaptuoti Britų Kolumbijos gintaro gabale. 
Tokie gabalai yra priešistorinių laikų pušų sakai, ran
dami žemėje. Daug dalyvių įdėmiai apžiūrinėjo juostas 
ir skulptūras.

Latviai išstatė lėlių, aprengtų latviškais tautiniais 
rūbais rinkinį, pailiustruodami sritis žemėlapiu. Estų nu- 
matytos rinktinių knygų ir nuotraukų parodėlės nebuvo; 
vietoje jų jie patiekė tik keletą plakatų ir brošiūrėlių apie 
įvykstančias Estų Dienas Toronte, 

r-
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Salė buvo perpildyta kviestais dalyviais, jų buvo a - 
pie 230 : 14 senatorių, 54 paillamento nariai, kurių dalis 
buvo su žmonomis. E.aip minėta, atsilankė 7 ministerial, 
tai didžiausias skaičius per 1£ metų. Iš diplomatinių at
stovybių buvo ministeris J.H.Rouse ir patarėjas R. M. 
Maxim iš JAV ambasados, Kultūrinių Reikalų patarė
ja dr. E. Schmitz ir P. Laver iš Vakarų Vokietijos 
ambasados. Dėl staigaus susirgimo negalėjo dalyvauti 
Pronuncijus arkv. Angelo Palmas, kuris pranešė savo 
apgailestavimą. Iš Užsienio Reikalų ministerijos buvo 
Rytų Europos departamento direktorius B. Mawhinney, 
dir. pavaduotojas M. Fairweather ir skyriaus virši
ninkas M. Mace, taip pat M. K. Wa r r e n .

Iš didžiųjų laikraščių žurnalistų buvo Lubor Z ink - 
"Toronto Sun", Patrick Be st - "Ottawa Citizen" ir 
Jennifer L e wington - "Globe and Mail". Taip pat 
buvo Birutė Nagienė - - "Nepriklausoma Lietuva" ir 
kun. Jonas S taškus -"Tėviškės Žiburių" bendradarbis,

Joana Kuraitė-Lasienė buvo programos prane - 
šėjair ir kalbėtojų pristatytoja, ką ji sklandžiai atliko.

Baltų Dienas Ottawoje rengia ir visas išlaidas paden
gia Kanados Baltų Fedracija, kurios centras yra Toronte, 
bet visus organizacinius darbus, ypatingai surištus su 
Baltų Vakaro Parlamento Rūmuose organizavimu atlieka 
Federacijos atstovybė Ottawoje. Ją sudaro J. V. D a ny s . 
dr. E. Parups /latvis/ ir W. H. Pent /estas/. 
Federacijos pirmininkas ir atstovybės vadovas keičiasi ro
tacine tvarka. Pereitais dvejais metais buvo Joana Ku- 
raitė -Lasienė ir Juoazas Danys, o šiemet yra estai Laas 
Leivat ir Walter Pent. Atitinkamai būna kiek skir
tumo programoje ir vykdyme. Lietuviams vadovaujant 
vadinamai bendravimo valandėlei būdavo patiekiamas ra
guolis ir lietuviški saldumynai. Šiemet vietoje to, es - 
tai išstatė didžiulę dekoruotą lašišą, padovanotą estų iš 
Vancouverio. Atrodo, kad lietuviškas paruošimas buvo 
labiau mėgiamas.

Jau keleri metai programos viršeliams vartojama 
spalvotos baltų.dailininkų reprodukcijos. Šiais metais 
lietuviškiems viršeliams panaudota dail. A. Tamošai
tienės "Eglė, žalčių karalienė" gobeleno paveikslas, ku
ris dalyviams patiko savo spalvingumu ir kompozicija.

Tokiam renginiui kaip "Baltų Vakaras ’’ parlamento 
rūmuose, reikia turėti specialų parlamentarų globos ko
mitetą. Tik tada gaunama leidimas naudotis parlamento 
patalpomis. Dabar šiame komitete yra 35 parlamentarai, 
1O senatorių ir 25 parlamento nariai. Jų tarpe yra du 
dabartiniai ir 1O buvusių ministerių.

Kasmet Federacija išrenka 1 ar 2 garbės narius. 
Šiais metais garbės nariu išrinktas senatorius Gildąs 
Molgat ir jam įteikta adresas bei gintarinės sagutės.

Daugiakultūrių reikalų ministeris David Collonette 
įteikė spaecialų adresą Kanados Baltų Federacijai ir 
pažymėjo daugiakultūriškumo svarbą Kanados visuomenė
je.

Baltų Federacija riboja vietų skaičių patiems baltie- 

čiams, kad butų galima pakviesti daugiau parlamentarų. 
Lietuvius atstovavo KLB Krašto valdybos nariai A . Pace- 
vičius, pirm., Joana Kuraitė-Lasienė ir J. 
Krištolaitis, keletas Apylinkių pirmininkų - dr. J. E. 
Birgiolas /Toronto/, A. Staškevičius /Montrea
lio/, K. Deksnys /Hamiltono/ ir J.V. Danys /Otta - 
vvos/, KL Jauęimo S-gos valdybos nariai Sigita Bersė - 
naitė, pirm., Nijolė Vytaitė, Dainora Juozapavi
čiūtė ir Darius Čiuplinskas, taip pat Baltų Federa
cijos, krašto tarybos nariai ir kiti.

Aš ELTOS Informacinio Biuletenio Specialios Laidos/

ANTANAS TERLECKAS
/tęsinys/

Back Home - Accusations of "Nationalism"
After returning to my homeland. .. I finally succee

ded in getting a job as a controler. Many of my friends 
remained in the labor camps. I corresponden with some of 
them regularly. The KGB did not liKe this. Suveillance 
was intensified.. .All of /KGB officials/ said that I 
should be ashamed of my nationalism. I, however, as
ked them why Russians,A rabs and Afriv ins are proud of 
their nationalism, and Lithuanians should be ashamed? 
Why i s the love of Russia here considered to be Soviet 
patriotism, but the love of Lithuania- bourgeois nationa
lism? High officials of the Cheka offered me a choice: 
either to write a newspaper article condemning the so - 
cial system af the former independent Lithuania or to 
once again sit in the defendant’s bench.

I did not write the article and tha case was transfer
red to the social court of the "Puntukas" factory .The head 
of the laboratory B. Grabauskas assumed the task of re
educating me. In a coarse manner he tried to modify my 
convictions,forced me to become a member of the people’: 
s militia, the trade union, and ordered me to participate 
in the holiday demonstrations. In case of disobedience 
Grabauskas applied economic sanctions: I was paid 30% : 
less than my coworkers who barely had a secondary edu
cation. With my family of six , I lived in a 23-sq. meter 
apartment without conveniences. My wife was constantly 
promised a raise and a two -room apartment,but when 
the time came,someone called her supervisor and all ho
pes of improving our conditions dissipated.

Studying History - "Lack of Love for Russia"
At the time I was taking correspondence course in his

tory at the Vilnius University. Three times I had publiclj 
defended the history of my nation... Captain Česnavičius, 
the cheKist Karpuchin and others once again tried to fab
ricate a "case" against me, however, even "the mistrea
ted" refused to testify falsely. For awhile I attended lec
tures in the history of Lithuania and Russian literature as 
a full-time student. In a short time Prorector of Vilnius 
State University Bronius Sudavičius forbade me to attend 
these courses. In the beginning of 1969 he even called a' 
special meeting of the instructors of the Lithuanian histo
ry department, demanding that they take measures that I 
do not receive a history diploma. I wrote the diploma 
work "Lithuania Under Russian Rule 1795-1915", and pre
sented it to my advisor.

On the morning of April 25, three security/ officials 
came to my house .., They took the old prewar journals, 
books on Lithuanian history and notes from journals and 
newspapers. Several days later, major Kazys/now a lieu
tenant-colonel/, returning the first draft of my diploma 
work, warned me that if I valued my freedom,! should not 
show my work to anyone, for it is full of hatred for Russk 
. .. Prison for a lack of love in my heart for czarist 
Russia? But - why should I love it? Was it because, with 
the aid of diplomatic and military forces it destoryed the 
Lithuanian-Polish state and in 1795 brought slavery to my 
nation? Or, perhaps, because it took my father into the 
army to protect its imperialistic interests and returned 
him home an invalid? ...

"Bribery Case ’’ Fabricated
Oh May 24,1973 the police stopped two shippers from 

the cafe supply service where I was temporarily acting as 
a supervisor. L.Geic and F. Svirskis admitted that in a 
quarter of a year they took out products without document: 
worth 210 rubles. At the police station the shipper persua
ded the counter employees and waiters that in nine months 
I had appropriated huge sums of money, with which I finan
ced the nationalist underground. In return for this evi - 
dence against me, those caught red- handed were released 
and I was arrested.

Everyone in the city police office was maliciously ju
bilant. The senior lieutenant Gedmantas of OBCHS ad
mitted that he had been following me for several ytars 
and that he had been assigned to the task of fabricating a 
bribery case /agains me/ "Then", he said, "15 years 
would have been assured me,but now I will still have to 
work".

"We will Crush Lithuania like a Flea"
The interrogations did not begin with an explanation 

of the circumstances of the case, but with "discutions ’’ 
on secondary topics. Maj or Liashenko, in whose charac
ter it was easy to recognise KGB trai ning, considered 
me as already condemned and was surprisingly frank. 
When the conversation turned to nat ional questions, I 
did not deny that small nations were doomed to assimila
tion. But this wold happen only after many centuries, and 
in my opinion, there was no need to speed this process by 
artificial means. The major asserted that the natural as
similation process is "agonizing" and thus all methods 
speeding the merger of nations are justifiable.

/to be continued/
NEPRIKLAUSOMA UET'JVA
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Patarimai Skrendantiems
i Maskvą Parengė K. J. J.

/tęsinys/
Jūsų gidės elgesio nelauktumas apsąlygoja tai, kad ji 

pasąmonėje jus idealizuoja kaip laisvą žmogų. Jos akimis 
jūs neturite jokių problemų. Tačiau Vakarų pasaulio žmo
gus yra tam tikra prasme irgi vergo padėtyje:jo ekonomi
nė laisvė ribota, jis kurstomas vis daugiau ir daugiau su - 
vartoti prekių, jis jaučia savo padėties trapumą ir nepasi
tiki ateitimi. Tarybiniam piliečiui vakariečio problemos 
tėra mažmožiais. Jo paties problema kur kas skaudesnė : 
tai neturėjimas laisvės. Kad jūs nesat visiškai laisvas, ne
atrodo jam jokia grėsmė . Iš čia atsiranda rusuose visko, 
kas ateina iš Vakarų, trauka,kurią užsieniečiai nevisados 
supranta. Kai kurie žinių komentatoriai nesivijo pavadin - 
ti tą reiškinį vergiškumu Vakarams. Jie nesupranta, kodėl 
rusas tiek investuoja į ryšius su vakariečiais. "Vakarie - 
čiais” -’’laisvo žmogaus" prasme... Iš čia kyla noras 
būti panašiam į vakarietį - dėvėti tokius pat rūbus , kaip 
kad jis, rūkyti tas pačias cigaretes, gerti škotinę arba dži
ną, išsiskirti iš "sovietaujos", pasirėdant vakarietiškais 
marškiniais, nors jie būtų ir seni.

Sovietinio žmogaus akimis SSSR gaminiams trūksta 
savitumo. Jie privalo būti vienodais,© tai reiškia ir min - 
tyjimo vienodybę. Pasitaiko sovietinių gaminių labai geros 
kokybės. Bet, ypatingai jaunimui, būdingas potroškis bet 
kokiu būdu išvengti sovietinių modelių, tos nesipriešinan
čio vergo uniformos.

Jūsų gidės įsidrąsinimas priklauso nuo jos santykių su 
viršininku. Juo jie geresni, juo ji bus laisvesnė savo poel
giuose, kadangi bus visagalinčių vyresniųjų brolių globoje 
Bet būti neatsargiai lemtina tik iki tam tikros nustatytos

Viršuje
MAGNETOFONAS IR RADIJAS

CM1

Kairėje
TELEVIZIJA IR RADIJAS 

TILT STAND

f Skaitytojų patogumui, su tuo pačiu kuponu galima 
atsiskaityti už prenumeratą4*

ribos. Ją peržengti gali sau leis tik išrinktieji.
Vienos imasi gidės darbo vedinos Vakarų kalbų ir 

kultūros pomėgio, iš idealizmo, kurį išugdė svajonės apie 
senelę Europą,amžių nubaltintais kaulais. Neturėdamos 
vilčių ten nukeliauti, jos bando visyien kiek galint priar
tėti prie ten, iš kur pučia laisvo pasaulio vėjokšlis.Bend
raipaėmus, jos puikiai pažįsta Vakarų literatūrą, meną, 
Europos,Amerikos ir Tolimųjų Rytų istoriją,© tai nėra 
taip paprasta krašte,kur yra cenzūra. Jos susirankioja 
jūsų pabertą kiekvieną literatūros trupinėlį ir maitinasi 
tos informacijos fragmentėliais.

Kita jūsų gidės veido pusė yra toji, kad ji atstovau
ja saugumą.

Nemaloniausu dalyku gidės tarnyboje,išskyrus tai , 
kad ji dirba saugumui, yra nuolatiniai raportai,kuriuos ji 
turi rašyti- kelis kartus per dieną- apie jos globai paves
tus asmenis. Tai nesunku, kai gidei pavedama grupė,ypa
tingai, jei ji stamboka. Nervinė įtampa tada sumažėja, jos 
įspūdžiai gali būti labai paviršutiniški. Jai lengva tąsyk 
prasimanyti kokį paiką įvykėlį ir užpildyti žinialapius. Vi
sai kas kita, kai susiduriama su individualiais turistais . 
Jeigu jūsų gidė nori pasidaryti sau karjerą KGB,prasi - 
manydama jus pričiupti "in flagranti", tai ji sugalvos 
kokią kvailystę kuri nepastato jūsų į pavojų ir viską ap - 
rašys popieriuje,sušvelnindama jūsų žodžius ir poelgius; 
jūs niekada to nesužinosit, bet "Jie" įvertins gidę pagal 
raporto duomenis.

Visumoje, jūsų gidė pasirodys jums simpatiška, vi - 
siškai tiesioginė, kiek pavydinti jums, neperdaug godi va
karietiškų gėrybių, linkusi- jei nesama pavojaus- kalbėti 
su jumis atvirai,svyruodama, kaip paprastai, tarp jūsų 
ir KGB.

Tenka paminėti teisybės vardan, kad tas merginas ar 
vyrukus nustebina simpatijos,kurias parodo keleiviai ne 

patiems rusams, bet sovietinės valdžios laimėjimams... 
Užsispyręs noras nieko nematyti, pribloškia ru
sus, šiaip jau įpratusiu į bet ką.

-Ką užmirš Jums papasakoti ir paro
dy ti Inturisto gidė

Gali pasitaikyti,kad jūsų gidė gyvena bute,kurio nuo
ma neprašoka jūsų mėnesinių išlaidų cigaretėms. Nuoma, 
kuri mažesnė , negu jūs mokate už dujas, vandenį ir elekt
rą. Jums tie dalykai - problema...

Kitos planetos gyventojui neįmanoma įkalti į galvą , 
kad "turėti butą", yra visiškai naujas dalykas maskvie - 
čiui ir kad, anaiptol, dar nevisiems yra pasibaigęs gyve
nimo komunaliniuose butuose surrealizmas. Daugelis jų 
yra praleidę savo vaikystę ir jaunystę namuose, kur jie 
būdavo sugrūsti kaip sardinės dėželėje. Ištisos šeimos 
būdavo susispaudusios viename kambaryje,puodus virtu
vėje užrakindavo, o eidamas išvietėn, kiekvienas nešda - 
vosi savo kišeninę lemputę.

Buvęs Maskvoje korespondentu David Bonavia /The 
Fat Sasha and the Urban Guerilla, 1973/ pripažįsta,kad 
turėti butą nėra taip paprastas dalykas, kaip kad skelbia
ma. Keturių asmenų tarybinė šeima svajoja išsinuomuoti 
dviejų kambarių butuką su nuosava virtuve ir vandentiekiu. 
Jjems tai reikštų pasprukti iš giminių artumo arba iš ko
munalinio buto skurdybės, kur neįmanoma naudotis vonia 
netrukdomam, kur maistą tenka rakinti kiekvienam skirto
se spintose. Arba tai gali reikšti išsivadavimą iš tapybiš
kos, bet griūvančios , medinės pirkelės,kur nėra vandens 
ir kur pilna tarakonų,

Bonavia užsimena taip pat apie kooperatyvinius butus , 
kuriuos galima nusipirkti pasiskolinus pinigų pas draugus 
ir pažįstamus. Jo nuomonė: "prisiminus,kad priemies - 
čiuose nėra paprastai nei krautuvių, nei skalbyklų, nei ka
vinių, tų butų kainos aniptol nemažos. Didžiojoj Britanijoj 
žmonės paprasčoausiai atsisakytų gyventi tokiuose taip 
prastai viskuo aprūpintuose kvartaluose".

/ bus daugiau /

MALONUS "NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” SKAITYTOJAI, RĖMĖJAI I

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 REDAKCIJĄ 7722 George St., LaSalle P.QCanado H8P IC4, NEVĖLIAU 

KAIP 1984 m BALANDŽIO 15 d.
PRADŽIOJE ATSIUNTUSIEMS PO VIENĄ KUPONĄ. IR SUMOKĖJUSIEMS $5.00 ADMINISTRA

TE) A. PRIRAŠYS TRŪKSTAMUS PENKIS KUPONUS.
VISI KITI PRAŠOMI IŠKIRPTI , UŽPILDYTI IR ATSIŲSTI NORIMA SKAIČIŲ KUPONŲ. 
KUPONUS BUS GALIMA ĮSIGYTI IR SPAUDOS BALIAUS METU." PAVIENIO KUPONO 
KAINA $ I,-

DOVANŲ PASKIRSTYMAS JVYKS GEGUŽĖS 5 d.,SPAUDOS BALIAUS METU,MONT- 
REALYJE. "NL" Bendrovės Valdyba

Netiktam Jutai
DOVANU

Magnetofonas ir radijas 
Skulptūra — skulpt. J. Dagio

PASKIRSTYMO KUPONAS
20 LAIMIKIŲ - $ 1330.00

Paveiksi as -
dail. A. Tąjnošaitienės 

Koplytėlė — J. Siaučiulio 
Tautinė lėlė —

D. Staškevičienės

DOVANU
VERTĖS

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

Lietuviška plokštelė -ll.įvairių
Kasetės 2 —

sol. G. Čapkauskienės

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

Siunčiu už .....kuponus 
Siunčiu už prenumeratų 
Siunčiu Aukų "NL" paremti

Viso
$

, Vardas — 
Adresasas

Siunčiu už .....kuponus 
Siunčiu už prenumeratų 
Siunčiu Aukų "NL" paremti

Viso
$ 
$

Nep’iifchma^ Jutai
DOVANU

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

PASKIRSTYMO KUPONAS
20 LAIMIKIŲ - $ 1330.00

Paveikslas—
dail. A. Tąjnošaitienės 

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 ...i. kuponus 
Siunčiu už prenumeratų 
Siunčiu Aukų "NL" paremti

Viso

$......
$ ..U.
$......

Vardas------
Adresasas—

PASKIRSTYMO KUPONAS
20 LAIMIKIŲ - $ 1330.00

Paveiksi as -
dail. A. Tąjnošaitienės 

Koplytėlė — J. Siaučiulio 
Tautinė lėlė —

D. Staškevičienės

VERTĖS

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

Lietuviška plokštelė -ll.įvairių
Kasetės 2 — 

sol. G. Čapkauskienės

Vardas----
Adresasas-

NeMUwm^Jjetai
DOVANU

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

PASKIRSTYMO KUPONAS
20 LAIMIKIŲ - $ 1330.00

Paveikslas—
dail. A. Tą/nosaitienės 

Koplytėlė — J. Siaučiulio 
Tautinė lėlė —

D. Staskevičienės

VERTĖS

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

Lietuviška plokštelė -ll.įvairių
Kasetės 2 — 

sol. G. Čapkauskienės
Siunčiu už .....kuponus 
Siunčiu už prenumeratų 
Siunčiu Aukų "NL" paremti

Viso
$ 
$

Vardas — 
Adresasas

DOVANU

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

PASKIRSTYMO KUPONAS
20 LAIMIKIŲ - $ 1330.00

Paveikslas —
dail. A. Tąjnošaitienės 

Koplytėlė — J. Siaučialio 
Tautinė lėlė —

D. Staskevičienės

DOVANU
VERTĖS

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

Lietuviška plokštelė -ll.įvairių 
Kasetės 2 —

sol. G. Čapkauskienės

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

Siunčiu už ...i. kuponus 
Siunčiu ui prenumeratą. 
Siunčiu Aukų"NL" paremti $

Vardas — 
Adresasas

Siunčiu už .....kuponus
Siunčiu už prenumeratų
Siunčiu Aukų”NL" paremti

Viso

$-.
$-.
$.
$.

1984.111.15

PASKIRSTYMO KUPONAS
20 LAIMIKIŲ - S 1330.00

Paveikslas —
dail. A. Tąjnošaitienės 

Koplytėlė — J. Siaučialio 
Tautinė lėlė —

D. Staskevičienės

Vardas-----------
Adresasas-------

VERTĖS

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

Lietuviška plokštelė -ll.įvairių
Kasetės 2 — 

sol. G. Čapkauskienės

3 psl.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS®
L. D o b i I a s

Seminarai
i.

"Gyveni žmogus ir mokaisi" - visiems žinomas pa
sakymas. Nenustoji mokytis, nežiūrint kokio amžiaus be
būtum. Daugelis mūsų, kalbu daugiausia apie taip vadi - 
namus "senjorus", šiokias ar tokias gyvenimo ar moks
lo mokyklas esame baigę, bet žiūrėk, kiekvieną dieną 
susiduriame su naujais prajovais: skaičiavimo masino - 
mis, panašius j žmogų išvaizda, atrodo iš alaus ar kon
servų dėžučių padarytus žmones, pavadintus robotais ir 
kt. Nei tų skaičiavimo mašinų, pavadintų kompiuteriais, 
ar geležinių žmonių, nepadarė atskridęs kas nors iš Mar
so ar kitos planetos. Juos sukūrė tokie žmoneliai, kaip 
ir mes patys, gal dar ir to paties amžiaus sulaukę.

Pažvelkime, išėję j gatvę, kur didesnis pėsčiųjų ju
dėjimas, daug pamatysime žmonių: vyrų, moterų, jaunų 
ir senų. Žmonės, kaip žmonės, bet jei geriau j juos 
pažiūrėtumei ir jei prie progos vienumoje su kjais pakal
bėtume., daug ką sužinotume ar išgirstume. Gal vienas 
toje minioje , naujo būsimo pasaulio valdovas ar kokių 
dar naujesnių stebuklingų mašinų išradėjas, - nieko ne
gali žinoti, - visko gali būti. Su tais pačiais žmonėmis , 
kuriuos matei vaikščiojančius gatvėje, kartu eina ir jų pa
sauliai, skirtingi rūpesčiais, gyvenimo būdais, mintimis 
ir svajonėmis. Ką gali žinoti, gal čia jų tarpe vaikšto bū
simų pasaulio garsenybių, naujų stebukladarių ir išradė - 
jų, politinių genijų ar naujų pasaulio kūrėjų, gal net dar 
geresnių už bolševikų melagysčių sukurtą pasaulį.

Palyginti, labai neseniai, susikūrę nepaprasti semi
narai mūsų pačių suaugusių žmonių klube, parodo, kad ir 
tarp viešumon neiškilusių žmonių, nemažai yra su tokiais 
mokslo laipsniais, kad jau paprasti universitetai visai 
niekai. Dažnai ir gyvais savo darbais tai parodo.Žiūrėk, 
ten vienas nuo žagrės atvažiavęs, politikoje daugiau nusi
mano, kaip visi politikai kartu paėmus; kambarių dažyto
jai virsta paveikslų tapytojais ar skulptoriais, o kiek dar 
talentų dėl nedrąsumo nedrįstančių pasirodyti viešumoje*. 
Mokslo pažymėjimai ir visokių mokyklų baigimai visai 
nieko nesako. Svarbu, kad žmogus sugeba ką nors sukur
ti arba užtenka, jei jis ir žada dar ką padaryti. Viltis ir 
norai - daug ką nugali.

Kada jau žmogaus gyvenimo saulėlydis pasikabino 
ant toliau esančio šilo viršūnių, daugelis prisimena mū
sų garsaus tautos kėlėjo dr. Vinco Kudirkos eilėraštyje 
pasakymą ..."nepalikęs ženklo, kad žmogumi buvęs". 
Kaip tu galvoji? Ar nori taip be niekur nieko, nepalikęs 
ženklo ir išdulkėti iš šios ašarų pakalnės? Jei nepasise
ka, nieko negali padaryti, nesi kaltas, svarbu, kad ban
dei, norėjai ir dirbai. Antra Vertus, jei visiems taip be 
niekur nieko viskas sektųsi, irgi būtų negerai, nes taip 
daug visokių išradimų ir išmislų ant tos mūsų žemelės pri
sidarytų, kad ir kojai pastatyti vietos neliktų. Svarbu , 
kad nori, darai ir stengiesi.

Jei pats sukūrei, ar kur nors sužinojai mintis, dar
bus ar išradimas ir dėl tam tikrų aplinkybių jų pats įvyk
dyti negali, negalima jų taip ir numesti, kad dienos švie
sos nematytų. Juos reikia per seminarus kitiems per - 
duoti, o jau tada, tą dienelę reikia laikyti veltui nepra - 
leista, nes davei pasauliui ir savo žinių lobyną.

Girdėta, kad kai kurie išradėjai savo išradimas už
patentuoja ir lieka teisė tik su jo žinia leisti juos į pro - 
dukciją. Mūsų kolegos - seminaristai-, ar tai būtų klau
sytojai ar dėstytojai, tų patentų nenori. Priešingai, jie 
nori, kad jų išradimai ir mokslas kuo daugiau pasklistų ir 
kuo daugiau žmonių jais pasinaudotų.

Tų žinių, diskusijų ir pranešimų centru, kaip jau 
minėjau, pasidarė visiems žinoma "Rūtos" klubo biblio - 
teka. Nors per daug vietos joje nėra, bet prie gerų no
rų visi mėgstantieji ką nors išreikšti ar pasakyti, vietos 
randa.

Nenoriu skaitytojų varginti, bet kad pradėjau, tai 
nors paviršutiniškai keletą paskutinių seminarų bandysiu 
atvaizduoti. Tuos seminarus, irgi ne nuo pat pradžios 
teko išklausyti. Tai ligos, tai kitokie reikalai tame pa
gyvenusio žmogaus amžiuje įsimaišę sutrukdo. Jų pra 
džią davė pokalbis su knygyno laikinuoju patarnautoju Vin
cu.

- Tu žinai, - kartą jis man tiesiog išdrožė, - čia bū
damas sužinau tokių dalyjų , kurių joks svietiškas moks
las negali apčiuopti. Išgirdau tą, ko ir nesitikėjau girdė
ti. Esu nutaręs dalyvauti ekskursijoje J Europos kraštus, 
bet baidausi, kad netektų tų seminarų praleisti.

Kiek palaukęs, lengviau atsiduso: "Greičiausiai jie 
ligi kovo mėnesio juos laikinai užbaigs ir galėsiu ekskur
sijoje dalyvauti.

Šaltis kaip ir atsileido ir tą dieną, daugiau, kaip pri
prasta , prigūžėjo į biblioteką. Pasišnekėjus einamais 
reikalais, seminaro raidą perėmė vienas iš tylesniųjų 
klubiečių. Matyti, oro pragiedruliai jį buvo gerai nuteikę.

- Kažin kodėl, paskutinėmis dienomis, - pradėjo pa
sakotojas, - sugrįžta mano mintyse vieno žmogaus gyve - 
nimas.

- Na tai kągi, - pritarė jam Vincas - Laiko marios, 
knygų pamainyti mažai kas ateina, imk ir papasakok ką iš 
to žmogaus pilno gyvenimo.

Rodos , to ir laukė tos dienos pranešėjas.
- Kad žmogaus gyvenimas, išdalintas į keletą skirtin

gų laikotarpių, visiems gerai žinoma. - pasakė rimtu vei
du dėstytojas. - Savo nuožiūra norėčiau juos sudalinti į 
keturis reikšmingesnius perijodus: vaikystę, jaunystę, pa
tį gyvenimą ir senatvę. Nenorėdamas staigiais šuoliais 
prašokti , pradėsiu apie vaikystę ir tik vėliau prie man 
rūpimos temos, senatvės, savaime prieisime.

/bus daugiau/
4 psl.

oabs association for the advancement of baltic studies, inc. 
I’association pour I'avancement des etudes baltes

1984 m. BIRŽELIO 14-16 d.d. Montrealyje pir
mą kartą įvyks BALTISTIKOS STUDIJŲ KONFERENCIJA, 
kurią ruošia Association for The Advancement of Baltic 
Studies /Baltistikos Studijų Skatinimo Sąjunga/, sutrum
pintai vadinama AABS . Konferenciją globoja Montrealio 
Universitetas.

KAS YRA AABS
AA BS yra tarptautinė švietimo ir mokslo or

ganizacija, įkurta maždaug prieš 16 metų lietuvių, latvių 
ir estų akademikų Jungtinėse Amerikos Valstybėse. Są - 
jungos tikslas - puoselėti baltistikos tyrinėjimus, studijas, 
organizuoti seminarus, konferencijas,remti leidinius ir 
informaciją. Sąjunga leidžia žurnalą "Journal of Baltic 
Studies" /4 kartus per metus/ ir informacinius biulete - 
nius.

Studijos pirmoje eilėje skiriamos lietuvių,latvių ir 
estų klausimams, bet jų kultūrinis ir politinis gyvenimas 
savaime buvo veikiamas ir visų kaimyninių tautų kaip len
kų, vokiečių, rusų, suomių, švedų ir danų. Todėl mokslo 
studijose paliečiama ir tos tautos, kiek tai turi ryšio su 
trimis Baltijos tautomis. Narių skaičius nuo 1OO /1968 m. 
išaugo iki 1.500. Didesnė pusė yra lietuvių,latvių ir es
tų kilmės, o kiti yra įvairių kitų tautų kilmės. Didžiuma 
narių yra JAV-se.

KONFERENCIJOS
Pagrindinės konferencijos ruošiamos kas antri metai 

kuriame nors Š .Amerikos didžiųjų universitetų. Toronte 
konferencijos vyko 1972 ir 1978 metais, o Montrealyje jos 
bus vykdomos pirmą kartą.

Montrealio konferenciją /jau devintąją iš eilės/ ruo
šia AABS ir globoja l’Universite de Montreal /Montrea
lio Universitetas/. Jis duoda veltui Visas reikalingas pa
talpas ir visus techninius įrengimus konferencijai praves
ti.

Konferencijoje bus skaitoma apie 1OO paskaitų iš 
įvairių mokslo šakų, kurių bus 11: archeologija .bibliogra
fija, folkloras ir mitologija, gamtos aplinka, istorija, ling
vistika, literatūra, menas ir filmą, muzika, psichologija 
kartu su filosofija ir religija,ir socialiniai mokslai.

Montrealio konferencijos pagrindinė tema yra "Pran
cūziškas pasaulis ir Baltijos sritis" /Les pays baltes et 
la francophonie/. Didelė paskaitų dalis nagrinės prancū

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

zų kultūros ir politikos įtaką lietuviams,latviams ir es - 
tams. Konferencijos oficialios kalbos yra anglų, prancū
zų ir vokiečių.

KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMAS
Organizaciniai darbai pradedami maždaug pusantro 

meto prieš pačią konferenciją, nes visi jie atliekami sa - 
vanoriškai, organizatorių atliekamu nuo darbo laiku.

Akademinę dalį - paskaitas, seminarus - organizuo
ja AABS Centras su specialiai sudarytu akademiniu komi
tetu, kuriam šiai konferencijai vadovauja kanadietis estas 
profesorius Toivo M i 1 j a n iš Wilfrid Laurier Univer
sity, Waterloo, Ont.

Konferencijos parengiamiesiems darbams Montrea
lyje sudaryta vietinis konferencijos organizacinis komi
tetas iš Lietuvių, Latvių ir Estų Bendruomenių valdybų 
atstovų. Jį sudaro lietuvių atstovai dr. Milda D a n y t ė, 
komiteto pirmininkė ir Arūnas Staškevičių s, es
tų atstovai- Peter M o 1 d r e ir Meeme S u 1 t s o n,lat
vių atstovai - Martin Stauvers ir Ilga Stauvers. 
Taip pat komitetan įeina prof. Vaira Viki s-Frei
berg s, išrinkta AABS prezidentė nuo 1984 m.birželio 
mėnesio.

Organizacinis komitetas savo veiklą pradėjo 1983 m. 
vasario mėnesį ir jau parūpino visas reikalingas patalpas 
paskaitoms, seminarams, susirinkimams ir parodai bei 
visas techniškas priemones konferencijai pravesti Mont 
realio Universitete. Universitetas leidžia konferencijos 
dalyviams naudotis Universiteto bendrabučiu. Banketui 
rezervuota salė Queen Elizabeth viešbutyje. Pasiruošta 
spausdinti informaciją ir programas, kai tik jos bus galu

tinai gautos iš akademinio komiteto. J.V.Dns.

*********************
LIETUVIAI LENKŲ TAUTOSAKOJE

Lenkų samprotavimus apie lietuvius vaizdžiai nusako 
šie priežodžiai: "Lietuvis kvailas, kaip kiaulė, o gudrus , 
kaip žaltys"; "dar nėra toks gimęs,kad lietuvį iškvostų" ; 
"lietuvis su kiekvienu gražiuoju,bet su niekuo nuoširdžiai? 
"lietuvio nuoširdumas - kaip moters senumas, žydo doru
mas - niekam netinkamas"; "užsidaręs kaip lietuvis" ; 
"stiprus, kaip lietuvio tikėjimas"; "lietuviškas užpuolimas’ 
-lenkų laikomas netikėtu ir klastingu.

Apie žemaičius buvo kalbama, kad "vokietis visą pa - 
šaulį apjuokė, bet žemaičio neapveikė". Kaip matome , 
lenkams lietuvis darė užsidariusio, ne nuoširdaus, už sis - 
pyrusio ir kieto žmogaus įspūdį; nors jis laikomas kvailiu, 
bet iš jo visokių netikėtumų galima susilaukti.

Dr. J. Balys, 1940 m.
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Žiemos Šventėje

-”- cinamono
-”- malto muškato

Kaukės Rumšiškių

Žiemos Švente 
RUMŠIŠKĖSE

Liaudies Buities Muziejuje 
Rumšiškėse vyko tradicinė 
žiemos šventė, į kurią buvo 
suvažiavusių daug žmonių iš 
įvairiausių vietų. Ta proga 
vyko varžybos, dainavo ir 
šoko įvairūs ansambliai , 
vyko Kaukių karnavalas, run
gėsi Lašininis su Kanapiniu.

APIE RAUDONDVARIO PILI,
Patogi Raudondvario geo

grafinė padėtis-prie Nemuno 
ir Nevėžio upių-duoda pag
rindą manyti, kad ji buvo se
niai įkurta,bet senuose is - 
toriniuose šaltiniuose dar 
neužtikta žinių nei apie Rau
dondvario miestelį, nei apie 
pilį. T. Narbutas teigė, kad 
šią pilį buvo pastatę kry
žiuočiai 1405 m. , kai buvo 
gavę iš Vytauto valdyti Rau
dondvarį. Žemaičiams ban
dant užimti pilį ir išvyti 
priešą, Kryžiuočiai padidino 
savo įgulą. Joje rezidavo ir 
Ordino viršininkas Žemai
čiams M.Kuechmeister. Po 
Žalgirio mūšio, kryžiuo
čiams pasitraukus iš Žemai
čių, pilis su apylinkėmis bu- 

i vo prijungta prie valdovinių 
dvarų. Žygimantas Augustas 
1549 m.pilį ir Vilkijos se - 
niūniją buvo atidavęs savo 
žmonai Barborai Radvilaitei. 
Po jos mirties Radviliškis a- 
titeko Radvilų giminei.

Dabartinė pilis statyta 1659 
-62 m. Ji buvo dviejų aukštų 
ir dviem apvaliais bokštais.

Laikui bėgant, Raudondva
rį paveldėjo Tiškevičiai . 
Grafas Benediktas Tiškevi
čius, Kauno gubernijos mar
šalka per 1831 m. sukilimą 
rusų Kariuomenės apdegintą 
pilį-rūmus 1831-35m. atstatė, 
restauravo ir išpuošė me - 
niškais paveikslais, sutvar - 
Kė parką, sodą, įrengė šilta
daržį, kuriame buvo augina
mi ir citrinos medeliai.

Lietuvos nepriklausomy
bės laikais rūmuose buvo 
našlaičių prieglauda, prižiū
rima Lietuvių Moterų Glo
bos Komiteto.

Il-ojo Pasaulinio Karo 
metu pilis buvo gerokai su - 
naikinta.
MIRĖ Dail. LEONAS KATINAS

Vasario 18 d. mirė daili
ninkas Leonas Katinas, tapy
tojas, pedagogas.

Jo paveikslai rodė auto - 
riaus didelę meilę Lietuvos 
gamtai, mėgo stiprias spal
vas, buvo originalus. Mėgo 
Aukštaitijos, pajūrio, Žemai
tijos, Vilniaus peizažus.

L. Katinas gimė 1907 m. 
Ampolyje, Utenos rajone . 
Dailės studijas-baigė Vilniu
je 1948 m. Mokytojavo įvat- 

< rioae Lietuvos vietose,dirbo 
ir Š iaulių Dramos Teatre. 
DVIDEŠIMTMETIS PREKYBOS 
MOKYKLAI
Alytaus Prekybos MoKyK- 

la paminėjo savo darbo dvi
dešimtmetį. Rašoma, kad per 

i tą laiką išleido apie pusšeš
to šimto specialistų preky
bininku.Kad tik prekių būtų. .

2/3 puodelio pieno 
1/4 puodelio daržovių alie - 
jaus
2 ir 1/4 puodelio Kvietinių 
miltų
3 - ankšteliai kepimo miltelių 
1/4 šaukštelio druskos
1

1/4
1/4 maltų gvazdikėlių
1/2 puodelio rudo cukraus

Išplakti kiaušinius, pridė
ti ropių košę,pieną ir aliejų. 
Gerai išmaišyti.Kitus prie
dus gerai sumaišius, sudėti 
į paruoštą košę. Sudėti į 
specialią skardą /muffin pan 
ir kepti 200 C /4OO F / 
Karštyje 20-25 minutes.

ANKŠTINĖS PUPELĖS SU 
GRYBU KEPURAITĖM 
1 svaras šviežių grybų
1 skiltis česnako
2 šaukštai sviesto ar mar
garino
1 šaukštelis šviežios citri - 
nos sunkos
1/2 šaukštelio druskos 
truputį maltų pipirų
1 ir 1/2 svaro ankštinių pu
pelių.

Nuplovus grybus, nupjauti 
Kepuraites, kotus pasilikti 
kitiems patiekalams.

• Balti ar pilkšvi milteliai, 2 Kiaušiniai,
I Kuriuos kartais matome ant 1 puodelis ropės košės /tin- 
daržovių ar vaisių Krautuvė- ka ir liekanos nuo pietų ar 
se,gali būti purškalų lieka - pan./ 
nos.

Juos būtinai reikia gerai 
nuplauti prieš valgant ar 
verdant. Bendrai imant, vi
sas daržoves ir vaisius rei
kia gerai nuplauti prieš var
tojant.
AVIŽINIŲ DRIBSNIU 

SAUSAINIAI-PYRAGĖLIAI

1/2 puodelio nesūdyto 
sviesto ar margarino

3/4 puodelio rudo cukraus 
1/4 puodelio balto cukraus 
1 kiaušinį
1 šaukštą vandens 
1/2 šaukštelio vanilijos 
1 puodelį baltų miltų 
l/2šaukštelio kepimo so
dos
1/4 šaukštelio druskos
1 ir l/2puodelio avižų dribs
nių
1 ir 1/4 puodelio razinų, 
/pakaitai galima vietoje jų 
įmaišyti kapotų valakiškųjų 
riešutų arba šokolado tru
pinių/.

Įkaitipti kepimo krosnį
Išssukti sviestą su abiejų 

rūšių cukrum. Pridėti kiau - 
šinį, vandenį ir vaniliją; ge
rai išmaišyti. Per tinklelį 
sumaišyti visus kitus sausus 
priedus ir įmaišyti jau prieš 
tai paruoštą mišinį . Pridėti 
riešutus ar razinas.

Ant lengvai riebalais iš
teptos skardos su arbatiniu 
šaukšteliu sudėti tešlos kau
burėlius. Kepti 1O minučių, 
arba kol pyragėliai krašte - 
liuose lengvai paruduos.

Iš čia paduoto kiekio gali
ma iškepti 4 tuzinus pyragė
lių, pusantro iki dviejų inčų 
dydžio.
ROPE - NAUDINGA DARŽOVĖ

Ropė tinka ne tik virimui, 
paįvairinant skonį, bet ir Ke
pimui. Be to, tai daržovė,ku-^etls indą ir neuždengtas pa- 
ri gerai išsilaiko per žiemą, virinti 5 minutes. Po to už-

Vienas nepatogumas- ją nu-dengti ir pavirti 1O min.Jei- 
lupti, bet suraikius, lupti Su pupelės nesupjaustytos , 
nėra jokio sunkumo. tenka pavirinti ilgiau.

Ropių bulkelės- maloni ir Sumaišyti su pakeptais 
maistinga pakaita: grybais. 6 procijos.

Pakepinti grybus ir čes
nako skiltelę ant sviesto ar 
margarino, pridėjus citrinos 
sunkos apie 5 minutes.Iš
imti česnaką.

Lengvai apibarstyti pa
keptas grybų kepuraites 
druska ir pipirais.

Nuplauti pupelių ankštis ir 
nupjaustyti galiukus. Jeigu 
norite, s up j austykite 1 inčo 
lazdelėmis. įdėti į truputį 
verdančio, padruskinto van-

Atstatyta Raudondvario pilis, oranžerija, arklidės ir keletas gyvenamųjų 
pastatų. Dabar pilis atrodo taip, kaip ir XVII amžiuje.
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Winnipeg 233 — 3508 
Sudbury 674-6217

ATEIK I LIETUVIU A.A. (ALKOHOLIO ANONYMOUS) 
GRUPES' SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ, 
TREČIADIENI, 7722 GEORGE ST. LA SALLE, QUE.
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B vai. vakaro

AUDRA Travel 
kviečia keliauti kartu 
LIETUVOJE 

RUGSĖJO 4

SU GIMINĖMIS
LIEPOS 4 
LIEPOS 12 
LIEPOS 26

VIENOS SAVAITĖS UEPMW 
Skridimai numatyti patogiomis prancūzų ir suomių oro linijomis 

Kelionės lydimos patyrusių vadovų.
Mūsų įstaigoje jūs gausite geriausių patarnavimų,:
• sutvarkant dokumentus iškvietimui
• nuperkant automobilius, kooperatinius butus bei kitas 

dovanas giminėms Lietuvoje
• tarpininkaujant bei suteikiant ypač gerą,finansinę, paramą, 

greitą.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 06-986766 TOR 
MONTREALYJE ATSTOVAS LIUDAS STANKEVIČIUS 

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

Savininkė — Audronė Našlėnaitė-Simon

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

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ

g! AA CENTRINĖS ;
Ui . _______

s

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

JONUI R.: 337-8637

1984.111.15

RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENA ANTRADIENĮ NUO 11:30 iki 12 vai. NAKTIES 
Programos 'vedėjas : L.STANKEVIČIUS

1053 Albanel Cr. Duvernay, P.Q. Tel.: 669—8834

LIETUVI SKA RADIO 

PROGRAMA

“ Paskubėk Jonai! Jau baigiasi sausainiai...”
NATIONAL ENQUIRER______________________________________________

ROPIŲ - MORKŲ SALOTOS 
2 puodeliai ropių .supjaus
tytų išilgai,
2 puodeliai taip pat supjaus
tytų morkų
2 šaukštai balto acto
1 šaukštas cukraus
1/2 šaukštelio džiovintų kra-
PU
1/2 šaukštelio druskos 
1/2 -”- džiovintų petra
žolių

1/8 šaukštelio baltų maltų 
pipirų

Ropių ir morkų lazdeles 
užpilti verdančiu vandeniu 
ir pakaitinti 2 minutes. Nu
sunkti ir tuojau pat sudėti į 
ledinį vandenį.Gerai nusau
sinti. Įmaišyti visus Kitus 
priedus. Palaikyti šaltai2 
valandas prieš valgant. 
4-6 porcijos.

Parinko SMALINĖ

PASAKYMAI...

• Muzika yra žmogaus sukurtas nenormalus triukšmas, 
nes gamtoje jos nėra. Jeigu džiunglėse simfoninis orkes
tras užgrotų Vagnerio muziką, - ne ytik beždžionės, bet 
ir gyvatės išlakstytų į visas puses.

• Jeigu šunys sužinotų, kad žmonės tuokiasi ir kad sve
timoteriavimas yra nuodėmė,jie pastiptų belodami iš juoko.

• Neperšokęs per griovį, nesakyk ”op’.” - sakė mūsų p 
prabočiai. Kodėl jie nepasakė, koks reikalas sakyti ”Op’.” 
griovį peršokus?

• Bausmę sugalvojo žmonės, bet gamta nieko nebaudžia, 
ji tik moko. Jos pamoka vadinasi patyrimas. Jeigu žmo
gus nuskendo, tai jis įgauna tokį patyrimą, jog antrą kar
tą jam jau nereikės skęsti.

• Niekada nenusiplikysi visos rankos, jeigu Į verdantį 
vandenį Įkiši tik vieną pirštą.

• Kada lietuvis išeina rinkti kiškio Kopūstų ir pamato 
kiškį, galima sakyti, jog jis pamatė kiškį bekiškiokopūs - 
taudamas. Šis žodis yra ilgiausias lietuvių kalboje, nors 
jo žodynuose ir nėra.

• Oras yra keisčiausias gamtos reiškinys. Jis nieko ne
sverta, o pakelia didžiausius bombonešius. Reikia ar ne, 
jis lenda Į mažiausią skylutę. Kodėl jis lenda, - niekas 
nežino. Oras keistas dar ir tuo, kad juo daugiau jį spau
si, tuo jis darosi lenvesnis. Juo daugiau oro įpūsi į balio
ną, tuo jis aukščiau kils. Buvo laikai, kada žmonės sa- 
kč, jog orą yra nematomas. Ką jie pasakyti) dabar pama
tę mūsų oro taršą? Bet oras pats nesugenda. Jį sugadina 
žmonės. Dabar jau pats laikas švarinti orą, nes bus per 
vėlu, kada paukščiai pradės kosėti.

• Žmonės galvoja, jog geriau žvirblis rankoje, negu 
briedis girioje. Bet žvirblis taip negalvoja.

/Parinko M. ČapkausKas /

r ‘ ‘

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 !

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

Kelionių reikalais kreiptis;

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

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

• ........................... —
5 psi.

5

5



Pirmutiniame ir didžiausiame ji an an 
TORONTO LIETUVIŲ PARAfVlA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
8'4% už 90 dienu term, indėl. 
8% % už 6 mėn. term, indėlius
9 % už 1 metę term, indėlius 
9'4% už 2 metę term, indėl. 
9'4% už 3 metų term, indėlius
10 % už pensijų planą
9 % už namų plana^
8 % už specialia taup. s—tą 
7%%> už taupymo s-tos 
6 % už čekių s-tas (dep.)

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

(mortgages) : 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų......... ......... 10%%
2 metu H %

-12 %3 melu 
( fixed rote)

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

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

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

Telefonai : 532-8723 Toronto , Ontario
ir 532-1149 M6P1A6

UŽGAVĖNIŲ KAR
NAVALAS TORON
TE 19' l.n. 25.

UŽGAVĖNIŲ KARNAVALAS TORONTE 198422. 25 Iš kairės' Lietuvių Namų Moterų Būrelio pirmininkė Aldono JANKAI — 
TIENE, Vakaro pranešėja Vaida STIRBYTĖ, Muškietininko aprangoje — Rimas TRUMPICKAS, Angelas ir Velnias — Aida

Nuotr. Stepo Varankos
Pirmąją premiją laimėjo 
kaukės "Avelės ir aviganis" - 
Piemenėlis buvo Edis P u n- 
k r y s.

Stepas V a r a n k a

Iš kairės-aviganis 
Edis PUNKRYS ir jo 
avelių banda, gavę I- 
ą piniginę premiją. 
ARO choristai du 
muz dirigentu 
Vacį tu VFRĮKAIČIU

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

AKTYVAI - VIRŠ 23 MILIJONU

KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais 10—3 
Antradieniais 10 — 3

Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
šeftadieniais 
Sekmadieniais

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

MOKA UŽ:

90 dienų term, indėlius ... 8 % % 
180—185 d. term. ind. ..
Term. ind. 1 metų ....
Term. ind. 2 metų ....
Term. ind. 3 metų ..<
Pensijų s—tą,............
Spec. toup. s-tą......

ų S—tqDUODA PASKOLAS: = Depot! tų-č
Akmenines nuo............. 11%%
MortgiČius nuo . .. 914%—12%

ANAPILYJE SKYRIUS VEIKIA SEKMADIENIAIS 9:30 r.

,9 % 
,9%% 

9%%
. 10 %

8 %
7%%
6 %

Duodama asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 100,000 
(75% Įkainoto turto vertis). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $ 10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir Lelionls Čekius

bei apmokomas Įvairias sąskaita*. MUSŲ TIKSLAS — 
NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

toronto
• ESTŲ. NEPRIKLAUSOMY
BĖS 66-ŲJŲ METINIŲ MI - 
NĖJIME dalyvavo specialia
me priėmime lietuvius at - 
stovavogen. konsulasdr. Jo
nas Žmuidzinas su 
Ponia ir Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Krašto V— 
bos p-kas adv.AĮgis Pace - 
v i č i u s .

Pagrindinėse iškilmėse 
lietuvius atstovavo ir svei - 
kinimo žodį tarė KLB-nės 
KraštoV-bos vicep.H.Ste- 
paitis .
• LIETUVIŲ EVANGELIKŲ- 
LIUTERONŲ IŠGANYTOJO 
BAŽNYČIOJE kovo 11 d. pa
maldų metu buvo prisimintas būtiniausių dalykų pataisy- 
dr. Martynas A n y s a s,bu- irus: sulūžusių kėdžių,ranke- 
vęs Lietuvos konsulas Ha m -'nų ir 1.1.
burge,Vokietijoje. Mirė 1974 
m.sausio 29 d.Toronte. Jo 
žmona ValerijaAnysienė gy
vena Toronte, o sūnus Jur - 
gis ir duktė Gražina, abu 
profesoriai, su šeimomis , 
gyvena JAV-se.

Vakaronę k o v o 31 d., šeš
tadienį, 5 vai. p.p. Progra
moje - dr. R. Zabieliausko 
paskaita sveikatos klausi
mais, liaudies dainos su a- 
kordeono palyda, žaidimai 
kortomis. Bus pasivaišinta 
kūgeliu,dešrelėmis ir vynu. 
Kviečiami dalyvauti ir ne 
pensininkai.

APIE "ANAPILI"
Parėjus namo iš A napilio 

Sodybos susirinkimo, susi
darė Įspūdis, kad į A napilio 
Sodybos reikalus nežiūrima 
pakankamai rimtai. "A napi - 
lis"gyvuoja jau dešimti me - 
tų;pertą laiką nė vieno cen
to neišleista Anapilio Sody
bos pagerinimui, išskyrus

LIETUVIU PENS ĮNINKU. 
VAKARONĖ

"Vilnius Manor" pastate
lietuviai pensininkai rengia

Prasidėjus susirinkimui , 
pirmininkas A .Rinkūnas lip
dė dienotvarkę, įvesdamas 
Anapilio Sodybos V-bos,Ka
pinių Komisijos Revizijos 
rinkimus ir kitus pun*tus. 
Susirinkimo nariams susi
darė įspūdis, kad jis atėjo į 
metinį susirinkimą nevisiš
kai pasiruošęs. Išsiuntinėto
je programoje nepasakyta , 
kas sudarė A napilio Sodybos

irjonas RICKAI ir aktorius — Stepas RAMANAUSKAS 

nimo.Jaunimas netik links
minasi, bet svarbiausia-pri- 
sldeda prie programos iš- 
pildumo .Be lietuviško jau
nimo tie parengimai neturė
tų tiek jaukumo,tie visi va - 
karai būtų nuobodesni.

Šokių sezono užbaigai To
ronto Lietuvių Namai suren
gė Vakarą,pavadintą "Užga
vėnių Karnavalas".

Vakaras vyko Lietuvių Na
muose. Programa prasidėjo 
su "Jaunimo Popiete" nuo 1 
vai. iki 5 vai. p.p.Karaliaus 
Mindaugo ir Karalienės 
Mortos salėse. Nekalto Pra
sidėjimo vienuolių Seselių 
vaikų darželio jaunutis at
žalynas pasirodė su savo 
programėle. Vaikų ir "Gin
taro" jaunųjų grupė pašoko 
šiuos šokius;Jaunystę, Vove
raitę, Kubilą, Karklus,Kal
velį ir Tabalą. Vaikų grupei 
vadovavo Dalia Nausė
daitė, jaunųjų -Ramona 
Y č i e n ė. Šokius muzika 
lydėjo Linas D a u k š a ir 
Juozas B a 1 e i š i s.

"Atžalyno" grupės mažie
ji pašoko: "Suk,Suk Ratelį , 
vidurinė grupė - Tabalą ir 
Kubilą. Šiai grupei vadova
vo Marytė G u ta u s ka it ė - 
Hurst, Vida Vitkūnaitė, 
Daiva Kr i vaite ir V. D o- 
v y d ai ty tė.

Toronto "Maironio" Mo
kyklos 4,5,6 ir 7-tųjų sky - 
rių mokinių choras atliko : 
"Jaunystė", "Vėjas", "Š lama 
Šilko Vėjas" ir "Gegutė". 
Chorui dirigavo Dalia Vis
ko n t i e n ė, pianinu lydė
jo Rasa Mickevičie nė .

Pasibaigus programai į- 
vyko premijų įteikimas už 
gražiausiai įrengta organi - 
zacijų pavilijoną.

Programos išpildyme da
lyvavo 195 asmenys. Džiu - 
gu ouvo matyti mūsų mažy
čius atliekant programą , 
jaunučius ir jaunimą su va
dovais, kurių dėka ateitis 
atrodo skaidresnė.

JAUKUS UŽGAVĖNIŲ 
VAKARAS TORONTE

1984-ųjų metų pradžia yra 
turtinga įvairiausiais lietu - 
vių parengimais, minėji
mais ir baliais Toronte.Ma- 
lonu,kad kiekviename paren
gime dalyvauja nemažai jau-

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS

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

SKAMBINKITE : 487-5591

Valdybą, Kapinių Komisiją 
ir kas iš Valdybos išeina. 
Savo pareiškime jis tik pa
minėjo, kad dviejų Valdybos 
narių-J.Andrulio ir P.Bra- 
žuko kadencijai pasibaigus 
ir jiems sutikus pasilikti, p- 
kas siūlė susirinkimui pri
tarti, bet nariams pasisakius 
kad reikia statyti kandidatus 
ir rinkti slaptu balsavimu , 
buvo perrinktas J. Andrulis 
ir Išrinktas inž. J. Jasinevi - 
čius. Į Revizijos Komisiją , 
vietoje L. Rudaičio buvo pa
kviestas R. A ugaitis. Taip ir 
liko nežinoma, kas sudaro 
naują valdybą ir Revizijos 
Komisiją. To Anapilio p-kas 
oficialiai nepaminėjo.

Iš pranešimo paaiškėjo , 
kad Anapilio Sodybos skola 
yra mažiau negu $100.000. 
Tai yra trupiniai;prie gero 
ūkvedžio tokią skolą galima 
lengvai vienų ar dviejų metų 
bėgyje išmokėti.

Sumanymuose buvo iškel
ta, kad būtinai reikia pakeis
ti susidėvėjusius, suplyšu - 
sius kilimus. Jie labai pa
blogina salės išvaizdą. Susi- 
rinKimas pageidavo, kad bū
tų sutvarkyti tualetai, sudu - 
žę veidrodžiai,virtuvė. Iž
dininkas pasakė, kad kilimus- 
stengsis pakeisti,© visa kita 
dar gali palaukti, nes nėra 
pinigų: pajamos sumažėjo , 
bingo pajamos smarkiai kri
to, salės nebuvo pilnai iš
nuomotos. Buvo pasiūlyta 
bingo vedėjui j.Andruliui 
pasirūpinti, kaip pagerinti 
bingo reikalus. Salės nebu
vo pilnai išnuomotos,turbūt, 
kad salė vestuvėms ir ki
tiems parengimams buvo ne
patraukli dėl suplyšusių ki - 
limų, netvarkingų tualetų ir 
1.1.

Pirmininkas A .Rinkūnas 
nepatiekė Anapilio biudžeto. 
Tiesiog negalima įsivaiz
duoti korporacijos be biud
žeto. Anapilio Sodybos tur
tas siekia vieną, kitą milijo
ną dolerių, reikia tik gero 
ūkvedžio ir visos salės bus 
iš nuomotos.

Reikia tikėtis, kad ateityje 
atsiras pajėgių asmenų,ku
rie Anapilio Sodybos reika
lus sumaniau tvarkys ir ji 
bus lietuvių pasididžiavimas.

Dalyvis

kaukas buvo premijuojamos 
čekiais.

Vakarą atidarė Lietuvių 
Namų Moterų Būrelio p-kė 
Aldona Jankaitienė, 
pasveikindama atvykusius Į 
tradicinį Užgavėnių Vakarą.

Vakaro pranešėja- Vaiva 
S t i r b y t ė,"Vilniaus"Ka- 
ralaitės palydovė, maloniai 
vadovavo visai Vakaro prog
ramai.

"Atžalyno" šokėjai atliko 
"Pasiutpolkę","Juodąjį Jon
kelį", "Blezdinginį "Jonkelį" 
ir "Čigonėlį". Šokiams va
dovavo L. Pacevičienė, 
muzika lydėjo Martynas 
Tarvydas.

"Gintaras" pašoko "Žilvi
tį","Blezdingėlę" ir "Varki- 
jetį". Šokiams vadovavo R. 
Kara šie j ie n ė.Akor - 
deono muzika šokėjus lydėjo 
Aldona B i s k y t ė.

"Aitvaro" aktorius Juozas 
B a k i s jautriai padekla - 
mavo Vytauto Mačernio 
"Septintoji Vizija". Nepa
mainomas Stepas Rama - 
nauskas su įdomiais ju
desiais ir balso moduliacija 
deklamavo eilėraštį "Dypu - 
kas", sukeldamas salėje 
daug skanaus juoko.

Muz. sol. Vaclovo V e ti
kai č i o vadovaujamas Vy
rų Choras "Aras" atlik© 
/’Mes žengiam"-J.Gaidelio , 
" Lopšinė Gimtinei ir Moti
nai"-V. Mikalausko/'Sutrin- 
ko Keleliai" -V. Juozapaičio 
ir "Kvietimas Į Sūduvą"-V. 
Juozapaičio. Chorui akom- 
ponavo Jonas G o v ė d a s.

Kaukių paradui vadovavo 
Aldona Byszkevicz ,apsi - 
rengusi vienuolės drabužiais 
Svečių buvo apie 300, nema
žas skaičius jaunimo. Vaka
ras visapusiškai pasisekė .

VLADO PŪTVIO SAULIŲ 
KUOPOS VEIKLA

Š.m. vasario mėn. 26 d., 
Toronto Lietuvių Namuose 
įvyko šios Kuopos narių me
tinis susirinkimas, kuriame 
Kuopos valdyba ir kiti parei
gūnai padarė savo pareiški
mus. Išryškėjo gana gyva ir 
plati šios Kuopos šauliška - 
visuomeninė veikla.

Susirinkimą atidarė ilga
metis Vl.Pūtvio Šaulių Kuo
pos pirm. g. š. Stasys J o- 
k ū b a it i s. Įnešus Kuopos 
vėliavą, jis paprašė susirin
kimo dalyvius tylos miriute 
pagerbti Šaulių Sąjungos Į - 
kūrėją ir šios Kuopos šefą 
a. a. Vladą P ū t v į ir praei
tais metais mirusius Kuopos 
šaulius St. J a g ė 1 ą ir G. 
Daugėlą. Šiam susirin
kimui pirmininkauti pasiūlė 
M. Petrulį ir sekreto
riauti A. Pajaujienę.

J. Riauba perskaitė 
praeito metinio susirinkimo 
protokolą. Įvairius gautus 
raštus bei aplinkraščius per
skaitė Kuopos p-kas St. Jo
kūbaitis. Padaryti pra - 
nešimai.Kuopos garbės teis
mo pirm. S. Banelis 
pranešė, kad jokių skundų 
nebuvo. Iždininkas A. B or- 
kertas pranešė apie Kuo
pos kasos stovį;metų bėgyje 
kasa gerokai padidėjo.Revi
zijos Komisija pranešė, kad 
Kuopos atskaitomybė veda - 
ma tvarkingai.

Š audymo sporto vadovas 
B. S. avickas į pranešė 

/nukelta į 7 psl............/

6 psl.

DRESHER INSURANCE & 
REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2661 - 231-6226

Kaukių Vakaras
Vakare, 7 vai. Karaliaus 

Mindaugo ir Karalienės 
Mortos menėse susirinkę 
svečiai su kaukėmis ir be jų 
turėjo progą pamatyti į - 
vairių kaukių, išklausyti Vy
rų Choro "Aro" mielas dai - 
nas. Pasidžiaugti "Atžalynd' 
ir "Gintaro" jaunais,ener
gijos pilnais šokėjais. Iš
klausyti "Aitvaro" aktorių 
deklamacijų. Vaišintis lie
tuviškais" kopūstais, dešro
mis ir "blynais". Pertrau - 
kos metu svečiai bandė savo 
laimę loterijoje.Įdomiausios

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. , iebtadieniai s 9 v.r. — 12 v.p.p.
Narys of "Better Business" Būro

INSURANCE Namu— Gyvybės 
Automcbilių, 
Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

V. Bačenas
1551 Bloor St. W. 
TORONTO, Ont.
M6P iA5

ALL SEASONS TRAVEL, B.D.
Visais kelionių reikalais 

bet kur pasaulyje skambinti:

TeL 533-3531
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Toronto
/......... atkelta iš 6 psi./

apie šaudymo reikalus ir į - 
teikė šauliams- ėms var - 
žybų tr of ė jas- Z .Jonikienei, 
St. Jokūbaičiui,V.Stočkui ir 
M.Š ilingauskuL

Šaulių Moterų Būrio vad. 
Z. J o n i k i e n ė pranešė , 
kad moterys savo darbo tal
ka daugiausiai prisideda prie 
Kuopos įvairių renginių.Mo
terys ir šiam susirinkimui 
buvo paruošusios kavą ir py
ragus. Už nuoširdžią talką , 
Moterų Būrio vadovė išreiš
kė sesėms šaulėms padėką .

St. J okūbaitis pada - 
rė labai gražų ir išsamų 
pranešimą apie metų kaden
cijoje vykusią veiklą. Pir - 
miausiai pasveikino naujai 
į Kuopą įstojusius šaulius: 
S. ir A. V i s ko n tu s, V . 
Butrimą ir K. Du - 
b a u s k ą. Kuopos p-kas 
taip pat padėkojo valdybai 
už malonų koope ravimą ir 
darbą, o nariams už aukas 
kuopos šauliškai veiklai. Jis 
pasidžiaugė gražiai pavyku
siu Kuopos renginiu-Lietu- 
vos Kariuomenės Šventės 
minėjimu. Priminė, kad ruo
šiant Lietuvos Kariuomenės 
Šventės minėjimą gražiai ir 
draugiškai buvo bendradar
biauta su estų ir latvių kari
nėm organizacijom, per ku
rias, bendrai dirbant, išvys
tyta pasigėrėtina veikla. Pri
minė, kad š. m. kovo 17 d., į- 
vyks Baltų Veteranų Lygos 
metinis suvažiavimas To
ronto Lietuvių Namuose. Ja
me dalyvaus daug aukštų Ka
nados valdžios pareigūnų, 
kariškių-generolų. Pagrindi
nis šio suvažiavimo kalbė- 
tojas-buvęs Kanados Krašto 
Apsaugos ministeris G. Le - 
montagne.Kvietė visus, y - 
pač uniformuotus šaulius-es 
dalyvauti.

Šiame Kuopos susirinkime 
buvo plačiai aptarta Vlado 
Pūtvio Šaulių Kuopos,kaip 
pirmosios atsįsteigusios už 
Lietuvos ribų, 3O-mečio su
kakties minėjimas.

Kadangi šie metai- 1984- 
tieji- yra skelbiami VLIKO 

sukaktuviniais metais, tai 
Kuopos Valdyba yra pakvie
tusi Kuopos 3O-čio šventėje 
pagrindiniu kalbėtoju ir gar
bės svečiu VLIKO pirm. dr. 
K.B o b e 1 į.Sutikimas jau 
yra gautas. Kuopos 30-me - 
čio šventės minėjimas įvyks 
š. m.rugsėjo 29-30 d.d. To
ronto Lietuvių Namuose ,1573 
Bloor St.W. Ta proga vyks 
ir Kanados šaulių suvažiavi
mas.

Aptarti įvairūs kiti Kuopos 
reikalai. St. Jokūbaičiui pa
siūlius, vienas iš šios Kuo
pos steigėjų-šaulys M. P e t- 
r u 1 i s,vienbalsiai susirin
kimo išrinktas Kuopos gar
bės šauliu.

Susirinkimas baigtas Tau
tos Himnu. Vyko vaišės, ku
rių metu M. Petronis parodė 
garsinę filmą iš Kuopos su
rengtos 1981 m. šaulių sto
vyklos ir Montrealio Min - 
daugo Šaulių Kuopos 25-me- 
čio minėjimo. Šaulys

st. Catharines
ĮVAIRENYBĖS 
v

• LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS bei Š v. Kazimie
ro minėjimai praėjo labai 
gražiai, dalyvaujant dideliam 
skaičiui Niagaros Pusiasa
lio lietuvių, dalyvaujant or
ganizacijų vėliavoms su pa- 
lydovais, giedant solistams 
V.irA.Paulioniam s, 
gausiai aukojant Tautos bei 
Bendruomenės Fondams.

Vasario Šešioliktosios 
proga ant Laisvės paminklo 
buvo padėta graži puokštė 
gėlių. Dideliu dvasiniu paki
limu tapo darniai ir skam
biai sugiedotas Tautos Him
nas. Himno žodžių prasmė 
mums ryškiai primena dide
lę sovietinio ruso okupanto 
padarytą ir tebedaromą nuo
skaudą mūsų nedidelei lie
tuvių tautai.

• PRAEITAIS METAIS su
rinkta Tautos Fondui $ 1440, 
Lietuvos bažnyčių reika
lams šiemet surinkta apie 
$ 1200. Šios žymios sumos 
parodo, kad mūsų bendruo

menės lietuviai yra vieni 
dosniausių išeivi j oje./Kana
dos Lietuvių Bendruomenei 
aukota suma bus paskelbta 
vėliau/.

• LIETUVOS ATSARGOS 
KARIŲ Valdybos atstovas 
Jonas S keivalas va
sario 23 d. dalyvavo Kana
dos Atsargos Karių sušauk
tame susirinkime Canadian 
Legion salėje. Lietuvių bei 
kelių kitų tautybių veteranai 
yra kviečiami šią vasarą 
prisidėti prie didelių iškil
mių šiame Niagaros krašte . 
Į iškilmes atvyks ir keli 
tūkstančiai amerikiečių ka
rių.

• VASARIO 26 d. KATED - 
ROJĘ įvyko kanadiečiams 
pamaldos už sovietų per
sekiojamą lietuvių tautą. Di
džiulė Katedra buvo pilna 
žmonių. Ta proga tapo pa
minėta ir Š v. Kazimiero , 
Lietuvos globėjo 500 metų 
mirties sukaktis.Ta proga 
Katedros biuletenis atspaus
dino specialią maldą. Kor.

NUOTAIKINGAS ’’PAVASARIO' 
KAUKIU BALIUS - VAKARAS

Montrealio Mergaičių Cho
ras surangė montrealiečiams 
lietuviams neeilinę pramogą. 
Kovo 3 d.,AV Parapijos Sa
lėje vyko UŽGAVĖNĖS-KAU
KI U BALIUS.

Programos pradžioje Dai
va Piečait y tė trumpai, 
sklandžiai ir vaizdingai pri
minė atsilankiusiems lietu
viškas Užgavėnių tradicijas 
ir kaukių reikšmę.

Po to, atsivėrus scenos 
užuolaidai, pavasariškai ro
žinėse palaidinukėse ir ele
gantiškais juodais sijonais 
pasipuošusios ’’Pavasario ” 
jaunosios dainininkės su sa
vo dirigente ir akomponia- 
tore pradėjo programą Kau
kių Baliaus Daina, kurią, pa
gal liaudies dainą parašė 
muz. Ona Metrikienė. Toliau 
sekė ’’Gražios,gražios mūs 
dienelės’’- V. Viltenio, žodž. 
Danutės Augienės; "Tyli 
naktis" - muz. J. Stankūno, 
žodž.K. Jonaičio-ŽilviČio ; 
"Žiema" - G .Gudauskienės, 
ž. Pr. Lemberto. Jaunosios 
dainininkės iškarto užsitar
navo didelę visų simpatiją : 
jų balsai sutvirtėję,lengvai 
plaukė kartais ilgokose fra
zėse, žodžiai -puikiai išta - 
riami/ o tai nelengva pada
ryti ir vien dėl jų ištarimo 
teko dirbti valandų valandas. 
Reikia prisiminti, kad dalis 
merginų jau sunkiai kalba 
lietuviškai, o kai kurios ir 
nemoka. Tačiau visos su pa
stebima meile dainavo lie - 
tuviškai’./. Nustebino žavi , 
linksma iš 9 liaudies dainų 
sudaryta pynė,pagavusi sa
vo nuotaikomis ir originalu
mu.

Kaip Kaukių Vakarui ir ti
ko, pasirodė scenoje pirmo
sios kaukės/nors salėje jau

matėsi keletas intriguojančių 
pavidalų/, Katinas su kačiu
ku/Lina Ce lt or iū t ė ir
Andrius Keršys, kurie la
bai gražiai pasikalbėjo.

Užgavėnių spėliojimus pa
tiekė Teresė Keršyt ė, į 
kuriuos savo judesiais rea
gavo katinai.

Publika jiems šiltai pa - 
plojo ir visai netikėtai atro
do prisišaukė visą būrį ’’ka
čių” scenon. "Pa vasario”mer- 
gaitės paslėpė savo žydin - 
čius veidelius į paslaptingas 
kaukes ir pasidalinusios į 
dvi grupes atliko italų kom
pozitoriaus G.Rossini Kačių 
Duetą. Čia ir interpretacijo
je ir judesiuose ypač išryš - 
kėjo jų dainavimo mokytojos 
sol.Ginos Čapkauskienės 
ir jų dirigentės muz.Mme 
R o c h įdėtas profesionalus 
ir disciplinuotas darbas . 
Mergaitės maloniai nustebi
no ne tik savo balsų gražu
mu, bet ir rimtu darbu, 
kurio nepabijojo. S pecialiai 
altų balsus ruošė Elvyra 
Celtorienė. Taigi,re
peticijos vyko visais fron - 
tais. Jų administratorė Jad-
vyga Baltuo nie nė šalia 
įvairių darbų, rado laiko ir 
noro dirbti aiškindama žo - 
džių reikšmę ir dirbdama jų’ 
ištarimui.

Neapsiėjo be pakartojimo, 
ir Kačių Dueto dalis dar 
kartą iššaukė šypsenas ir 
"bravo",ir katutes.

Programai scenoje pasi - 
baigus, J. Baltuonienė, kuri 
šį Vakarą pravedė, pranešė, 
kad atėjo laikas Kaukių pa - 
radui. Ratu ėjo 1O "Pavasa
rio" Mergaičių kaukės ir 4 
kaukės svečiai. Kaukių pre
mijoms aukojo dr. J. M a- 
1 iš ka , Jonas Lukoš e v i - 
čius,J.Jurėnas,K.To
liušis.

Balsų dauguma premijų 
komisija / D. Gruodienė, B. 
Nagienė ir A. Staškevičius / 
paskyrė I vietą - Kęstučiui 
S k u č u i, H-ą ir IJI-ią lai
mėjo Loreta ir Kristina Č i- 
činskaitės.

Kaukės atliko ir savo 
linksmą, specialų šokiuką sa
lės viduryje, palydint or- 
kestrui. Labai geras jaunų 
ukrainiečių orkestras grojo 
visą vakarą ir šokių prog - 
ramą pradėjo išmokę specia
liai mūsų Suktinį.

Mergaičių tėvų suaukotą 
loteriją tvarkė Judy S i m - 
son.

Skanią Užgavėnių valgių 
vakarienę paruošė vyr. šei
mininkė M. Kasperavi
čienė. Jai nuoširdžiai tal
kino A. Keršienė, B. 
Ramanauskienė, H. 
S kardžiuvienė.

Orkestras grojo, "Pava
sario" mergaitės žvaliai ir 
vikriai patarnavo, šimtai ba
lionų mirguliavo palubėje ir 
scenoje blizgėjo žvaigždelės 
ir snaigės, ir ragana ant 
šluotos kažkur keliavo.. Jei 
aš būčiau buvusi jos vietoje 
būčiau nušvilpusi pas tuos , 
kurie pabūgo šalto vakaro ir 
neužpildė mūsų salės.. . O

Antanas Vilimas, žmona Sofija ir sūnus Jonas

tuvis, dažnai lankydavosi lie
tuvių subuvimuose, mėgo 
draugystę ir buvo kitų mė - 
giamas. Turėjo daug draugų 
ir prietelių. Gyveno pasitu
rinčiai .dirbdamas Seagrams 
Co.

Savaitraščio "Nepriklau - 
soma Lietuva" leidėjai jį 
prisimena su dėkingumu, nes 
jis stipriai padėjo jam įsi - 
kurti, užleisdamas patalpas 
pirmajai spaustuvei ir re
dakcijai, kol buvo įsigytas 
nuosavas namelis 7722 
George St. Jo Ir jo šeimos 
kantrumą laikraščio leidėjai 
įvertino, kai vykstant spaus
dinimo procesui,triukšmas 
ir virpėjimas pasiekdavo 
juos, gyvenančius viršuti - 
niame aukšte.

Tad, kurie dar prisime
name tuos laikus, liūdime 
jam mirus, kartu su visais 
artimaisiais.

Pr . Paukštaitis

NETEKOME NUOŠIRDAUS 
MŪSŲ LAIKRAŠČIO 
PAGALBININKO

Per Aušros Vartų bažny
čią vasario 16 d.buvo palai
dotas a.a.Antanas VILIMAS, 
ilgametis LaSalle gyvento - 
jas. Velionis išgyveno 81 m . 
amžiaus, nors paskutiniais 
metais sklerozės kankina - 
mas, tik žmonos pagalba 
galėjo gyventi.

Antanas Vilimas buvo ki
lęs iš Skapiškio valsčiaus ir 
į Kanadą atvyko prieš 50 
metų iš Chicagos,kur buvo 
gyvenęs kelis metus. Suku - 
rė šeimą 1938 m.Kanadoje , 
kai tais metais atvyko iš 
Lietuvos jo busimoji žmona 
Sofija. Užaugino ir išmoks
lino sūnų Joną, kuris yra ve
dęs B.Kringelytę ir gyvena 
su šeima-augina 2 dukreles- 
Ontario provincijoje.

Velionis buvo ramaus ir 
taikaus būdo, susipratęs lie

tačiau merginos laikėsi šau
niai, dainavo padariusios di
delę menišką ir technišką 
pažangą, ir šiaip visapusiš
kai stengėsi sukurti ori - 
gin alų, įdomų ir 
linksmą vakarą. Joms 
pavyko'.

Salės ir scenos dekora
cijas gražiai pąruošė Tere
sė K e r š y t ė. Jai ir mer
gaitėms talkininkavo įvai - 
i’iais techniškais darbais 
Juozas Keršys ir Anta
nas Mickus.

Daininkėms, Mme Roch gė
les įteikė jaunuoliai Vyt . 
Mickus ir A ndrius V a- 
1 i n s k a s.

Mieloms šeimininkėms po 
korsažą prisegė Julija A da
rn o n i e n ė.

"Pavasario" mergaitės 
vystosi į rimtą ir įdomų 
dainos vienetą. Jų specialia 
dainų užgavėnine programa 
turėtų pasinaudoti ir kitos 
kolonijos. Ir bet kokia kita 

jų programa tikrai bus ver
ta neeilinio dėmesio, b. n .

• BIJŪNAS Bronius buvo 
atvykęs iš Toronto į a.a.Ci- 
prijono Repšio laidotuves.

• Aleksandras S TA NKEVI- 
ČIUS, pakviestas Lietuvių 
Jaunimo S-gos, nuvyko sa
vaitgaliui į Chicagą aptarti 
plokštelės išleidimą jo 
"Vilnius" Record Co.

Muzikinį plokštelės api
pavidalinimą paruoš ir 
produkcija pasirūpins mū
sų jaunasis muzikas A . 
Stankevičius.
• PIEČAIČIAI, S ii vija ir Vin
cas, VAZALINSKAI, Irena ir 
Gytis išvyko 2-jų savaičiųa- 
tostogoms į Karibų Mont- 
S errat salą.
• Š v. Kaži miero Parapijos 
kleb.kun.Stasys ŠILEIKA y- 
ra ir šaulių kapelionas. Jis 
buvo atvykęs į šaulių'Susi
rinkimą.

SPECIALYBĖS:
• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIU PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• užuolaidų valymas
• SAUGOJIMAS (STORAGE/
• zomSas

GUY 
RICHARD
ROOFER------ COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka saliningai i r pri einamomi s k ainomi s. 
Stogo’ dengimui \jr tai symui skambinkite: 364-14-70

1984.111. 15

495-9Ue AVENUE, LaSalle
365-1 1 43

7661 A CENTRALE, LaSalle
365-7146

2955 ALLARD, Ville Emard
766-2667

1449 St. Alex ander St. Suite 209, Mayor Bldg.
SUTAUPYKITE NUO J 500.- IKI 5 1000.- PIRKDAMI 
GARANTUOTAI NAUJUS KAILINIUS PALTUS TIESIAI 
IŠ FABRIKO. DAROMI PATAISYMĄI BEI PERSIUVIMAI 

Tel. 845 -2912 embassy fur
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PARENGIMAI
• KOVQ 18 d. po pamaldų , 
AV Parapijos Salėje JUOZU- 
JUZIŲ PAGERBIMAS.

MINĖJIMĄ A V PARAPIJOJE 
SALĖJE ' '

BALANDŽIO 1 d.,po 11 v. 
pamaldų A V Parapijos salė
je vyks religinio pobūdžio 
Popietė. Programą atliks soL 
Gina Čapkauskie nė 
su Mergaičių Choru ’’Pava
saris". A komponuos Mme M. 
R o c h.

Apie Š v.Kaži miero gyve
nimą paskaitą skaitys Sese
lė Palmyra. Po to bus karšti 
pietūs, kuriais rūpinasi J . 
Blauzdžiūnienė.

Prašome rezervuoti šią 
dieną šiai nepaprastai šven
tei. Bilietai jau platinami 
A V salėje ir pas Parapijos 
Komiteto narius:A. Mylę,E. 
Krasowski, L. Balaišį, B . 
Rupšienę, A. Blauzdžiūną. 
Rose monte bilietus galima 
gauti pas J.Adamonienę.

Surinktas pelnas bus ski
riamas A V parapijai.
ir Br. Staškevičių. t
• GABRUSEVIČIENĖ J. ir 
TUŠ IENĖ A . išvyko į Romą, 
kur dalyvaus Š v. Kazimiero 
mirties sukaktuvių iškilmė
se.
’’LITAS” AUGA

Praeitame LITO metinia
me narių susirinkime val
dybai pristačius LITO patal
pų pagerinimo klausimą, su
siejusį su nemažomis Išlai
domis, daugelis LITO narių 
galvojo, kad tai bereikalingos

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

Laima SkuEaiti-Rutkauskienė
Tel: 697-3846

OR. J.MALISKA
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. Bus.: 866-8235
Namų: 488— 8528

M.CUSSON R.GENDRON 
VAISTINĖ

Atidaryto kasdien nuo 9«.tn iki 10 p. m.
So * t od i on i o i • i įtoo 9 o. ta. iki 9: 30 p. m.
S ek m o d i e n I o i ■» : nuo 10 a. m. iki 9: 30 p. m.
GREITAS , NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS

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

Dr. A. S 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: 931-4024

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAU IS
B. A. . B. C. L.

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

ADVOKATAS

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

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

Residence: 366—6245

NOTARAS

J. BERNOTAS
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
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MIRUSIEJI:

• RUD Z EVIČIUS Liudas, 61 
m.amžiaus,mirė po sunkios 
ligos. Palaidotas per Aušros 
Vartų bažnyčią.

Liko žmona Bronė,dukte
rys Jūratė, Onutė, Aldona, Da
nutė su šeimomis, Birutė ir 
sūnus Arvydas.

Užuojauta artimiesiems.

išlaidos.Nevienas sakė, kad 
esamos patalpos per daugelį 
metų buvo geros, ir geriau 
palaukti iki bus pastatyti LI
TO namai ant turimos že
mės.

LITO Valdyba, nežiūrint 
kai kurių LITO nartų kriti
kos žodžiu ir per mūsų 
spaudą, praeitų metų pava
sarį.orui atšilus be didelės 
reklamos pradėjo vykdyti 
LITO patalpų pagerinimo 
darbus.

Laikinai "okupavo" klebo
nijos pirmo aukšto patalpas, 
keletą savaičių dirbo susi
spaudę, prakaituodami nuo 
vasaros karščių ir vykdomų 
darbų triukšmo, palydint 
kritikų replikoms: "Š itokią 
duobę iškasė’.Vasarą vanduo, 
o žiemą sniegas - paskęs... 
pusę pamatų sienos išgrio - 
vė -namas sugrius.. .langus 
užmūrijo, iš kur šviesos 
gaus?... Š įtiek -pinigo, kaip 
į balą... Būtų jau pusę pa - 
stato pastatę...’’ Kiti prana
šavo LITO bankrotą.

Taip,tai buvo 1983 m. va - 
sąrą: vieni dirbo,kiti kriti - 
kavo ir pranašavo. Bet, kai 
remonto darbai pradėjo eiti į 
pabaigą, kritikuojančių su - 
mažėjo. Ir kai vieną dieną 
LITO tarnautojai išsivadavę 
nuo vasaros karščių, dulkių 
ir statybos triukšmo persi - 
kėlė į erdvesnes .gražiai ir 
gerai įrengtas "naujas" LI - 
TO patalpas ir atidarė duris 
savo klijentams, beveik tie 
patys balsai džiugiai kartoja 
"O, dabar tai jau kaip tikras

D.D.S

Dental Surgeon Chirurgien-Dentiste 
3406 RUE CENTRAI E. SUITE 209 
VIltE tASAUE. QUEBEC H8P 1N5

Tel: 364-4658

© SV. ELZBIETOS DRAUGIJA RUOŠIA

Metu Sukakties
MINĖJIMĄ

KOVO 25 d. SEKMADIENĮ, po 11 vai. P AM ALDU

Šv, KAZIMIERO parapijos salėje 
3426 PARTHENAIS

DAINUOS Šv. KAZIMIERO PARAPIJOS CHORAS fe

• Karšti pietūs • Baras e Loterija fe

ĮŽANGA - $ 6.00 v ©1 4. Sy ELZBIETOS DRAUGIJOS VALDYBA ®

s

bankas- ir šviesu, ir gražu, 
ir saugu’. Tik kažin kiek kai
navo? ’’ Kiti tvirtino, kad 
permokėjo, galėjo ir už pusę 
kainos visa tai padaryti...

Tas labai opus ir neaiškus 
klausimas buvo paliestas šių 
metų visuotiname LITO na
rių susirinkime išaiškinti.

Taip jau yra, kiekvienas 
naujas projektas susilaukia 
vienokios ar kitokios kriti
kos. Pranašavimai, kad LI - 
TAS bankrutuos arba bent 
indėliais sumažės- nepasi
tvirtino. Pasiteiravus pas 
LITO vedėją Bronių Nied
varą kaip šiuo metu lai
kosi LITAS , teko patirti, kad 
LITAS per praėjusius 1983 
metus paaugo beveik dviem 
ir puse milijono dolerių.

1983 m. sausio 31 d. LITO 
balansas rodė $9.318.000 
o šių metų pradžioje buvo 
$11. 724.000,-paūgėjo $ 2 . 
406.000.Tuo pačiu padau - 
gėjo ir 15O-čia naujų narių . 
Š ių metų pradžioje buvo 1853 
nariai.

LITO augimo paslaptis- 
naujos patalpos,kurios pilnai 
at įtinka banko operacijų rei
kalavimams. LITU daugiau 
susidomėjo ne tiktai mūsų 
tautiečiai, bet ir apylinkės 
gyventojai, Kurie yra paten- 
kinti’’Lithuanians"mandagiu 
ir greitu aptarnavimu.

LITUI plėstis ir augti są
lygos geros, nes plačioje ap
linkumoje kito banKo nėra.

Š iuo metu LITĄ S atlieka 
įvairius patarnavimus tre
jomis kalbomis:lietuviškai , 
angliškai ir prancūziškai.

LITAS neima mokesčio už 
išrašytus čekius,išduoda ke
lionių EXPRES S čekius, vel
tui patarnauja,apmokant te
lefono, gazo , elektros ir 
Montrealio miesto namų ir 
kitokių mokesčių sąskaitas. 
Priima indėlius ir išduoda 
paskolas.

Visi indėliai ir namų pir- 
kimo sąskaitos yra ap
drausta iki $60.000.

Artimoje ateityje numa
toma įvesti kompiuperį- 
skaitytuvą geresniam klijen- 
tų aptarnavimui.

Šiuo metu,be reikalų ve
dėjo Broniaus N i edvaro,

TONYI 
P H OTOl 
STUDIOl 

TONY LAURINAITIS
MONTREAL. PO H2K 1E9 525*8971

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

APDRAUSTAS

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

Telefonas : 721—9496

M

<5x00'

LITE dirba 5 tarnautojai ir 
3 pagelbininkai.

Klijentų patogumui,be jau 
seniai veikiančio skyriaus 
Rose monte, nuo praeito ru
dens sekmadieniais Šv.Ka - 
zimiero parapijos salėje taip 
pat atliekamos visos LITO 
bankinės operacijos.

Š ių metu LITO Valdybą 
sudaroxA. Kličius-p-kas, B . 
Bulota-vicep. ,A .PreŠerie
nė - sekr., R. Išganaitis, V. 
Rudinskąs,R.Rudinskienė ir 
H.Dauderis - nariai.

Kredito Komisija: J.Ki
birkštis-pirm. , V. Piečaitis 
-sekr. ir J.Adomonis-narys.

Revizijos Komisija: R . 
Bernotas -p ir m., K. Toliušis 
-sekr., ir Br. Staškevičius- 
narys.

Š iais metais LITO susi
rinkimas įvyks balandžio 
14 d. Š v. Kazimiero Parapi
jos Salėje,Kuriame bus ren
kama į Valdybą- 2 nariai ir 
į komisijas - po vieną.

Baigiant šias kelias min
tis apie LITĄ, te nka pripa
žinti didelį kreditą LITO 
reikalų vedėjui Broniui 
Niedvarui, kuris, n*- • 
skaičiuodamas asmeninių 
darbo valandų,rūpinasi ir 
dirba LITO gerovei;taip pat 
ir visai LITO vadovybei bei 
tar nauto j o m s - ja m s.

Baigiant, norėtųsi išreikš
ti ir Keletą pasiūlymų:LITO 
narių patogumui būtų labai 
gerai, kad priimtų nuosavy
bių mokesčių sąskaitas ir iš 
Verdune bei LaSalle gyve - 
nančių LITO narių.

Rose monte esančius du 
skyrius sujungti į vieną.Gal, 
susitarus su Šv.Kazimiero 
Parapijos Komitetu, atidary
ti pastoviai veikiantį skyrių 
sekmadieniais ir šiokiadie - 
niais Šv.Kazimiero kleboni
joje.

Daugiau ir dažniau pra - 
nešti apie LITO veiklą mūsų 
periodinėje spaudoje - ” Ne
priklausomoje Lietuvoje" ir 
"Tėviškės Žiburiuose" bei 
vietos gyventojų spaudoje.

Reikią tikėtis,kad LITAS 
šiuos metus baigs su $ 14. 
000.000 kapitalu ir geru 
pelnu, kurio dalis atiteks ir 
lietuvybės reikalams.

J.Šiaučiulis

PORTRAITS 
PASSEPORT* COMMERCIAL 
M ARI AG E • WEDDINGS 

2540 rue SHERBROOKE. E.

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

PETRAS ADAMO N IS 
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA 

6695 — 35th Avenue, Montreal Hl T- 3 A6

TEL. 727 -3 120N.jmy 376 -378 1

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

Komercinio, privataus turto, automobilių
atsakomybės, gyvybės draudimas

A g e n t Ojj^_v kjj>_j\_u_o _1_945_jtį,_ (
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