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Min. J. Chretien Kanados Parlamente

JEAN CHRETIEN PASAKĖ 
’’TAIP*’

Kanados Energijos minis- 
teris Jean Chretien 50 m . 
oficialiai pasisakė kandida - 
tuojąs i Liberalų partijos 
vado vietą ir kad ap s ii irtų 
dirbti sunkų Kanados minis- 
terio p-ko darbą Kraštui, Ku- 
rĮ jis karštai myli.
Jo pagrindinis varžovas bū
tų John Turner.

Jean Chretien, skirtingai 
nuo J. Tur nėr, savo kalboje 
pabrėžė, jog Kalbos klausi
mas / Kaip kad paskutiniu 
laiku iškilęs KonfliKtas Ma - 
nitoboje/ yra ne politinė ar 
provincinė problema, bet 
kon stituc i nė.Jis taip 
pat priminė, lead dirbo be 
pertraukos liberalų partijai 
Parlamente 21 metus ir per 
tą laiką turėjo 8 ministerijų 
darbus. J. Turner, pasitrau
kęs iš finansų ministerio 
vietos, aktyviai politikoje ne
dalyvavo nuo 1975 metų.

AR J MANOMA TAIKA 
LEBANONE?

Šveicarijoje vykstantie
ji taikos pasitarimai tarp 
lebanoniečių šiitų musulmo
nų ir krikščionių, kurie ka
riauja savo tarpe jau 9 me
tus, pradžioje davė vilties 
pozityviai jų pabaigai. Bet , 
po 9 dienų derybų, buvo su
sitarta tik minimaliais rei - 
kalais. Iš esmės- derybos 
nepavyko ir kai kurių dele - 
gatų žodžiais:"Dabar prasi
dės tikras karas Lebanone". 
Reikalaujama prez.Gemayel 
atsistatydinimo.

KUBA NORI PASITRAUKTI 
IŠ ANGOLOS

Angolos prezidentas J.E- 
duardo dos Santos lankėsi 
Kuboje. Havanoje susitarė su 
Castro, kad 25.000 Kubos 
karių pasitrauks išAngolos, 
siekiant taikos. Paskutiniu 
metu P.Afrikoje iškilo dide
lis judėjimas už taiką.

Kubiečiai paliks Angolą , 
jeigu Pietų Afrikos dali - 
niai taip pat pasitrauks iš 
Angolos ir Namibijos.

Numatyta laikytis Jungti
nių Tautų nuostatų ir P.Af —

riboje pravesti laisvus rin
kimus. Sutarta, kad nebūtų 
remiamos jėgos, kovojančios 
prieš Angolos marksistinę 
vyriausybę ir kad būtų su
stabdytas anti - marksistų 
partizanų rėmimas.

Oficialiai Kuba skelbia , 
jog jos kariuomenė A ngoloje 
/ buvusioje Portugalijos 
kolonijoje/ ten atvyko, pra
šant Angolos vyriausybei ir 
pasilieka tol, kol vyriausynė 
paprašys išvykti.

KANADA IR EUROPOS 
VALSTYBĖS UŽ RŪGŠČIOJO 
LIETAUS KONTROLĘ

Kanada paruošė projektą 
ir pati sutiko sumažinti 50% 
savo industrijos gaminamo 
rūgščiojo lietaus kiekį iki 
1994 metų.

Ottawoje vykusiame suva
žiavime, Kanados projektą 
visuotinu mastu rėmėV. Vo
kietijos patarėjas Erich We
ber . EUropos Kraštai taip pat 
nukenčia nuo vieni kitų ne
kontroliuojamų industrinių 
atmatų. Stiprią akciją ap
linkos apsaugai išvystė Ka
nados min.Ch.Caccia ir Už
sienio Reikalų ministeris A. 
MacEachen.

Š ved i jos Agrikultūros mi
nisteris S .Lundkvist taip pat 
pranešė, kad Švedijos girios 
reikšmingai nukenčia nuo 
rūgščiojo lietaus.

Kanados, ir kiek atsargiau 
kiti atstovai apkaltino JAV 
nejudrumu šitos problemos 
sprendime. JAV atstovas 
daugiausiai Klausėsi prane
šimų ir teisinosi žurnalis
tams, kad Amerika norinti 
atlikti daugiau tyrinėjimų.

Ch. Ciaccia reporteriams 
pasakę, jog JAV tik tuomet 
imsis akcijos, jeigu tai bus 
naudinga jos ekonomijai. Ta
čiau jau dabar taršos ken
kimas Amerikoje daro 5 bil. 
nuostolių per metus,

• ANGLIJOJE, Londone, jau - 
na, 29 m. S ovietų diplomato 
žmona iškrito šaukdama iš 
4-to jų buto aukšto lango. Į- 
vykį tyrinėja Scotland 
Yard'as.

SENATORIUS YUZYK VADOVAUJA LIAUDIES MENO TARYBAI
Senatorius Paul Y U Ž Y K,didelis lietuvių bičiulis, iš

rinktas Kanadiečių Liaudies Meno Tarybos pirmininku jau 
lO-tąjį Kartą.

Ši organizacija-daugiakiPįūrinė /CFAC- Canadian Folk 
Arts Council/,koordinuoja kr turinius, savanoriškus, ne - 
profesinių grupių veikimus visoje Kanadoje. Jos veiklą 
palaiko finansiniai Valstybės Sekretoriato Daugiakultūriz- 
mo Vienetas.

Senatorius YUZYK buvo išrinktas 2O-tajame Ta
rybos metiniame susirinkime. Vėl perrinktas 2O-tąjį kar
tą buvo Leon K O S S A R, buvęs Toronto žurnalistas, 
Tarybos vykdomuoju direktorium .

Taryba rūpinasi įvairių etninių grupių Kanadoje šven
tėmis, kultūriniais pasirodymais ir paradais. Remia me-
tinius teatrinius pasirodymus, tautinių šokių,chorų festi
valių ir liaudies meno dirbinių parodas. Taryba leidžia 
kas tris mėnesius žurnalą TROUBADOUR anglų ir pran - 
cūzų kalbomis. Taip pat koordinuoja kultūrinius prengi -
mus įvairių etninių grupių Kanadoje, vykstant Kanados 
valstybinėms šventėms, Kanados Dienai LIEPOS 1 d, kuo
met teatriniuose pasirodymuose dalyvauja įvairios etni - 
nės grupės ant Parlamento Kalvos Ottawoje.

PRANEŠA PLB

PAPILDYTAS PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENES 
VALDYBOS SĄSTATAS

Rimantas DIRVOMIS, Š iaurės Amerikos Lietuviij 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto Sąjungos /ŠALFASS/ vyk - 
domasis vicepirmininkas, kooptuotas į PLB Valdybą spor
to ir specialių projektų vicepirmininko pareigoms. R.Dir
venis jau daugelį metų aktyviai reiškiasi Akademinio 
Skautų' Sąjūdžio .sportininkų ir LB gretose.

NAUJAS LEIDINYS APIE LIETUVA ANGLŲ KALBA
PLB VISUOMENINIŲ REIKALU. KOMISIJA vasario 

mėn. pradžioje išsiuntė visų LB kraštų valdyboms po ati
tinkamą skaičių egzempliorių naujai išleisto knygos apie 
Lietuvą MIND AGAINST THE WALL. Tai dr.Rimvydo 
Š ilbajorio redaguotas septynių lietuvių mokslinin
kų straipsnių rinkinys, kuriame paliečiamas okupanto Lie
tuvoje vykdomas kultūrinis genocidas.

Valdybos yra prašomos knygas patalpinti į aukštųjų 
mokslo institucijų ir viešąsias bibliotekas,ar savo nuo - 
žiūra įteikti svetimtaučiams žurnalistams,rašytojams, 
laikraščių redaktoriams, kurie veikale sukauptą informa
ciją galėtų toliau skleisti.

Knygą išleido LITUANISTIKOS INSTITUTO LEIDYK
LA, išleista JAV LB Krašto Valdybos lėšomis.

ŠIUO METU NĖRA LIETUVIŲ BELAISVIŲ AFGANISTANE
Paskutiniųjų šešių mėnesių bėgyje PLB Visuomeni'- 

nių Reikalų Komisija dėjo dideles pastangas išaiškinti, ar 
yra lietuvių belaisvių Afganistane. Patirta, kad šiuo metu 
tokių belaisvių nėra.

papildytas tekstu ir spalvo
tomis nuotraukomis.

STIPENDIJA LIETUVOS 
ISTORIJOS DOKTORANTAMS

Prof, dr. Birutė CIPLI
JAUSKĄ ITĖ savo motinos 
Elenos Clplijauskie- 
n ė s atminimui įsteigė sti
pendijų fondą.

Stipendija yra KAS METI - 
NĖ, $ 1.500, skiriama stu
dentui ar studentei, ruošian
tiems doktoratą iš Lietuvos 
istorijos.

Kreiptis į Lietuvių Kata
likų MoKslo Akademijos 
Centro Valdybą, Piazza delle 
Pilotta 4,00187 Roma, Italia. 
Europa.

PRANEŠA ALT A

ALTO POLITINĖ KOMISIJA
Amerikos Lietuvių Taryba savo politinei veiklai puo

selėti yra sudariusi Politinę Komisiją, Kurios pirm- dr. 
Jonas Valaitis, seKc i jų vadovai- Jonas Talandis.respub - 
likonų ir Stanley Balzekas, jr., demokratų;jis taipgi yra
antrasis Komisijos pirmininkas; seKretorius-adv.Alek
sandras Domanskis;nariai-Petras Bučas ir dr. Leonardas 
Š imutis.

Komisija seks JAV administracijos ir Kongreso po
litiką, stebėdama iš Lietuvos laisvinimo reikalų pusės. 
Ji ruoš memorandumus, protestus ir kitus raštus. Supla
nuota sudaryti ,-tskiras respublikonų ir demokratų sekci
jas, per kurias bus galima sėkmingiau kelti Lietuvos rei-
kalus jų centruose ir kurių dėka bus galima sėkmingiau 
kontaktuoti jų partijų pareigūnus. Bus stengiamasi pa - 
remti lietuvius, siekiančius politinių postų ir bus skatina
mi jaunesnės kartos lietuviai įsijungti į JAV politinę 
veiklą. Numatyta paruošti JAV administracijai memoran
dumą, liečiantį Pabaltijo valstybių nepriklausomybės at
statymą.

/Norėtųsi prie šios žinios pridėti tokį pasiūlymą A - 
merikos lietuviams: paruošti labai svarbiais lietuvybės 
reikalais vieną, bendrą memorandumą ir 
jį pasirašyti visoms pagrindinėms lietuvių organiza
cijoms-VLIKUI, JAV Lietuvių Bendruomenei,ALTUI. 
Tuo labiau, kad nutarta baigti nesutikimus ir veikti bend-, 
rai. Ar toks bendras vieno memorandumo tuo 
pačiu klausimu pasirašymas nepadarytų daug stip
resnio ir reikšmingesnio įspūdžio JAV vyriausybei? Be to 
juk negaišintų ir taip darbais persikrovusių pareigūnų, 
priverčiant juos tuo pačiu klausimu skaityti kelių 
grupių memorandumus. Bent toje vietoje reikėtų pamirš
ti "pirmumo" ambicijas. Juk laiko taip maža.

Daugumos Balsas/.

SIEKIA PANAIKINTI JALTOS SUSITARIMĄ^
JAV Kongreso nariams įsijungiantiems į Ad Hoc Ko-

VĖL GALIMA GAUTI NIA„ Jc laidai išsibaigus jau
LANKSTINUKŲ ’’LITHUANIA" atspausdinta antroji laida, ir

PLB buvo išleidusi infor - ją galima gauti PLB būstinė- 
macinį lankstinuką LITHUA - je.Ateityje lankstinukas bus

mitetą ginti Pabaltijo valstybių laisve i, A merikos Lietuvių 
Taryba siunčia padėkas.

Atsiliepdamas į tokį padėkos laišką, kongresmanas 
Tom Corcoran /dem.IL/ pranešė dr.K Š idlauskui, jog jis 
siekia Kongrese pravesti rezoliuciją, kad būtų nutraukta 
Jaltos sutartis, kuri be pačių gyventojų sutikimo daugelį 
sričių paliko sovietinėje Kontrolėje. Tos sutarties povei
kyje ir Lietuva, Latvija bei Estija paliktos Sovietų įta
kos zonoje. Atšaukiant tą sutarti, būtų parodyta, kad A - 
merika solidarizuoja su pavergtų rytinės Europos tau
tų siekimais.

i
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NeptMwm Juta
Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie ! Loyoute au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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IŠ ČESLOVO SENKEVIČIAUS KALBOS PASAKYTOS 
VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS PROGA MONTREALYJE 1984 m.

"Netiesa, kad tiktai žmonės kalba. Netiesa, kad tiktai 
miškų ošimas šneka pavargusiam artojui ar gimusiam po
etui.

Gerai įsiklausykime ir girdėsime, ką sako akmenys - 
senų ir restauruojamų pilių. . .Ir tie, kurie išmėtyti tėviš
kės laukuose- vieninteliai buvusių sodybų liudininkai... 
Ir tie, kurie paženklinti vardais ir ornamentais amžino 
poilsio vietose.

Kam tas tylusis ir graudus jų kalbėjimas stringa šir
din, tas jaučia , kad Vasario 16-toji jau seniai nebėra 
vien tik data. Vasario 16-toji per 66-ris metus, kaip gai - 
vinantis kalnų upelis vis būdavo lietuviško stiprėjimo šaL- 
tiniu. Arba- tai buvo lašėjimas kraujo lietuviškai gyvy
bei palaikyti.

DVIDEŠIMT DVI Vasario 16-tos švęstos Lietuvoje bu
vo didelio džiaugsmo šventės: esame laisvi, turime savo 
valstybę ir kuriame visokeriopą pažangą. Dvidešimt tre
čioji - OKUPACINĖ. Drąsus jaunuolis iškėlė trispalvę Ge
dimino Pilies bokšte ir dėl to buvo sušaudy
tas.

.. . Toliau gi, metai po metų, nežiūrint sąlygų ir nepato
gumų, vis susirinkdavome minėti nepriklausomybės atsta
tymo sukaktį. Skaitmuo dėjosi prie skaitmens,lūkesčiai 
keitėsi ir blėso,politikavimai aprimo,užjūriuose gyveni
mas apsipynę aukštesnio stiliaus ornamentika. Ne kartą 
mes jausdavomės esą lėlių teatro vaidintojai, tampomi ir 
sukiojami, kad supanašėturoe su gyvais šio krašto žmo
nėmis. Bet dauguma mūsų buvome labai toje sce
noje negabūs - mes išlikome ir toliau sau 
žmonėmis. Užsidarėme , apsitverėme su visais vei
kimais ir minėjimais. Tai buvo mūsų bazė ir išeities taš
kas tolimesniems uždaviniams vykdyti. Bet per tą laiko - 
tarpį susiformavo trys pagrindinės išeivių grupės. Pirmo
ji - įsibėgėjusių tradicininkų "ach, kai mes buvom jauni". 
Vis žvilgsnis atgal ir a t g a 1. Antrieji - savųjų kiemų 
mylėtojai. Galima tik džiaugtis prabanga ir grožiu,apsi
tverus aukštomis nieko nežinojimo t voromis. 
Trečioji - natūraliai išlikusi - tai mūsų jaunimas. Dviejų 
gyvenimų eksperimentalistai. Vienas: šeima,lietuvybė su 
visomis organizacijomis ir parapijomis; kitas- vietinė 
aplinka, mokyklinė kalba, pasiruošimas gyvenimui. Kas a- 
bu tuos gyvenimus suderino, tas išliko mums 
Ir męs šiandien tik apie tokius kalbame.

Šiuo metu visos čia minėtos grupės,jei kiekybiškai ir 
nepanašios, tai kitais požiūriais bendruose siekiuose 
reikšmingos. Vienas dalykas labai akivaizdu s-tra- 
dicinio sustingimo grupė gana greitu riedėjimu mažėja . 
Mūsų nesekmei /nenorėčiau pranašauti/, bet atrodo,didės 
ir savųjų kiemų garbintojai,aiškūs bendrųjų reikalų pasy
vi štai, kurių tarpe dar vis pasitaikys asmenų paskiriančių 
pinigo fondams ar tiems, kas daugiau prašo, ar patin
ka. Š itoje grupėje maišysis įvairaus amžiaus tautiečiai : 
profesionalai ir paprasti egoistai.

Kas belieka? Ateities horizontus su spalvingomis de
talėmis tegali įžiūrėti jaunos ir stiprios akys.Tenka tik 
džiaugtis, kad ieškančių to lietuviškojo horizonto atsiranda 
vis daugiau. Jie kaip magnetas vieni kitus traukia ir daž
nai jau n e gimtąja kalba kalba už mus visus, rū
pinasi Lietuvos likimu, nebijo prie problemų prieiti arčiau, 
tautinį sąmoningumą išsiugdę šeimose, organizacijose, sa
vaitgalio mokyklose,dabartinės Lietuvos pažinimu ,kil - 
mės vertinimu ir asmeninės laisvės branginimu. Tas 
tautinis sąmoningumas, savųjų šaknų rūpės ti n - 
gas prižiūrėjimas yra pats stipriau - 
s i a s pagrindas čia užaugusiam lietuviui žibėti pla
čioje krašto mozaikoje sava spalvair būti nau
dingu lietuviškam gyvenimui ir Lietuvai. Žibėjimą prara
dusiai daliai telieka bespalvės dulkės.

Negalima būtų teigti, kad jaunoji karta ateina. Ji jau 
yra atėjusi. Įvairių veiklų ir poreiškių susigrūdime ji 
paduoda jau naują toną.Tao sveikintinas aktyvumo pažimys, 
nors ne visų vyresniųjų vienodai vertinamas. Bet, kaip 
ten bebūtų,kokie vertinimo ar nerimo šūksniai bepasigirs- 
tų- viena yra aišku, kad natūrali gyvenimo slinktis jaunuo
sius tempia į kalno viršūnę, kitus jau leidžia žemyn. Ta - 
čiau atsimintina, kad ir abiejose to kalno pusėse žmonės- 
jauni ir seni- nėra vienodi. Todėl vertinimas čia ne - 
gali atsiremti tik Į amžių. Mūsų gyvenime vertas yra 
tas, kuris nebijo pareigų ir stengiasi jas ge
rai atlikti. Visi kiti gal jie ir labai puikūs ir kultūrin- 
2 psf. z

gi žmonės, bet mums reikia pirmiausia gerų lietu
vių. To labai reikalauja šiuolaikinė padėtis. Savo pa
skirtį išeivijoje suprantančių tautiečių reikės ir ateityje. 
Misijos uždaviniai ir šiandien dar vis simbolizuojami Vin
co Kudirkos stulpais.

Kas sugeba pareigingumo pagrindu pasirinkti žmo
nes, tam visuomeninio darbo našta nėra persunki. 
Dviejų, o kartais jau ir trijų Įtartų susimaišyme būtinas 
tėra nuotaikų ir pažiūrų balansas. Jis įmanomas, jei vie
ni kitus stengsis daugiau pažinti. / b. d. /

/Iš ELTOS Informacinio Biuletenio Specialios Laidos/

ANTANAS TERLECKAS
/tęsinys/

Condem - 
ning my viewpoint, he ended the "conversation" with the
se words: "You did not see how we crushed the Hungarian 
counterrevolution. If you, Lithuanians, had seen it, you 
would not raise your heads. Lithuania'. Like a flea, we 
will /the maj or made an expressive move with the nail 
of his large finger on the table/ your Lithuania - and there 
is none'.". . .

Forced Into Mental Hospital
Ont September 4-th I was thrown into cell 379 of the 

mental hospital prison. It is impossible to express in 
words the atmosphere and tortures of its prisoners. . .

Once in a while dr. Strimaitienė visits the cell. But 
in her eyes one can see nothing but a burning hatred for 
her patients. Asa rule, one is not called for interroga
tions from the mental hospital. But interrogator Vast - 
liauskas, in an effort to increase the pressure, conside - 
red it necessary to invite me and to tell me that my wife, 
after an operation, is in a hopeless state, that the children 
are left alone, that I am considered to be schizophrenic 
and , in addition, new evidence in my case had been found. 
At the same time the interrogator spread rumors in Vilnių 
nius that I was in a mental hospital. He tried to convince 
my wife that a cruel punishment was awaiting meaand tha 
that it would be better for me if she confirms my mental 
illness. My wife answered this with two protests.

On October 8-th dr. Senionienė called for me. Be
fore beginning the coversation, she gave me some kind of 
a pill. She was interested only in my political conviction: 
and argued questions that would only be heard from a KG 
B worker. As I left, she asserted that I will have "to be 
a guest" in this hospital untill the spring. However, four 
days later I was called to a commission which, it seems, 
was convened only to sign the previously prepared deci
sion that I was sane.

If my wife had not protested, I would have been re
leased from here in ruined health, as happened to the can
didate in the technical sciences Mindaugas .TIompnis,.

A Dangerous Year in Prison
From the cell of the hospital one is usually tranferr- 

ed to the interrogation wing of the prison. For three days 
I was also placed in a solitary confinement room with bro
ken windows. Afterwords I was thrown into cell 149, whe
re a chronic mental hospital patient, the murderer Stasys 
Jonaitis and another one feigning insanity, were confined. 
Here conditions were more unbearable than in the mental 
hospital cell. Only after my persistant protests was I 
transferred to the cell 173, where the majority of the pri
soners were relatively healthy. But whenever I looked at 
the piece of glass which served as a mirror, a totally sick 
loooking man peered at me...

Once in a while they allowed me to see my brothers. 
Since my wife was seriously ill, the news and meetings 
were never happy. The pressure during the interroga
tions was also intensified. .. At the trial, the defence law 
yer demanded my acquittal, since my guilt was not pro - 
ved. Nevertheless, I was sentenced to one year.

The remaining five months were filled with grater 
dangers. Despite my requests to be in isolation, I was 
transferred to a general cell. Here, among the criminals 
it was difficult to protect one's dignity. They would take 
away things, beat up the weaker. Eighteen would gang up 
to one. They also forced me to participate in the beatings 
After I refused, they threatened that I in the event the one 
being beaten died, they would testify that I was the insti - 
gator of the beating.

On January 18, I was placed among 750 criminals in 
the Vilnius strict regime camp in the former church of 
the Heart of Jesus /of the Sisters of the Visitat'cn/ and 
in the convent attached to this church. Here, the vigilant 
eye of the KGB was also felt.

KGB Focuses on Children
After returning to my family, I hoped that I would ha

ve suffered enough for my political and nationalistic view 
so that the KGB would leave me in peace. But my hopes 
were in vain. ..

My children also received the attention of the KGB . 
Major Krasnikov, during a search, asked my wife's mo - 
ther whether her son-in-law was not hindering her grand
children from becoming Soviet men. I was reminded of 
them more than once during the interrogations. At school 
they received "special" attention; e.g., on May 14, 1974, 
the counselor of my son Gintautas invited my wife and in
formed her of the concern of the school oficials, that our 
15-year old son "on such a day" /it was the anniversary of 
Romas Kalantas self-immolation/ disappeared somewhe
re for a whole hour. . But I doubt that all this "concern" 
affects my children more than life itself. And life differs 
a lot from what they are taught in the schools. Searches, 
arrests and KGB summons affect my childrem more than 
Soviet or anti-Soviet propaganda. They were searched 
before being born'. /In 1957 my wife was eight months 
pregnant during a search and a few days lai: r she gave a 

birth to our son Ramūnas/. Later their book cases, and 
clothes wrere searched. Ever since in 1972 the KGB car 
GAZ-69 carried me away, the three-year old Ramūnas is 
afraid of cars of that model. After returning from court
room, he told his grandmother that when he grows up, he 
will blow up all prisons. And no one incited him.

"To Turn Me Into An Obedient Robot"
One comes to the conclusion that all of the KGB eff

orts to "reeducate" me are intended solely to frighten me, 
to break me h-sc .dly and mentally and turn me into 
an obedient robot. Many chekists have told me this to 
my face without any scruples and not just once.

Since there are many Russians and Jews among my 
friends, the chekists try to frighten them too, that they a- 
re on friendly terms with people whose hands are stained 
with blood. God grant that th:. the hands o f our oponentą 
would be so clean.

/to be continued/

VIDURINIU RYTŲ 
PROBLEMOMIS

su politiniais, ypač labai 
komplikuotais Vidurinių Rytų 
veiksniais nėra taip pap - 
rasta, kad būtų Įmanoma nu
spręsti schematiškai jų atei
tį. JAV gal ir nebūtų taip la
bai suinteresuotos V. Rytų 
ateitimi, jei ne Izraelio vals
tybė, kuri yra artimai su
pinta su savo globoja JAV . 
Gal to artimumo ir nebūtų, 
jeigu žydų tautybės A men
kos piliečiai nebūtų čia taip 
įtakingi ir kad jų kapitalas 
neturėtų lemiamos Įtakos 
JAV politiniame gyvenime. 
Todėl suprantama, kad Iz
raelis, nors ir buvo sukurtas 
smurto keliu, išvarant mili
joninę palestiniečių masę, 
bus kiekvienu atveju apsau
gotas nuo sunaikinimo visu 
JAV pajėgumu. Tam faktui 
priešpastatoma naivi galvo
sena ir svajonė tų palesti
niečių tremtinių ar jų vado 
Arafato apie Izraelio valsty
bės panaikinimą. Jų Izra
elio valstybės nepripažini
mas yra ryškus nesiskaity
mas su realybe, kas būtų ly
gu tikėti, kad sieną galima 
pramušti kakta.

Antra vertus, Izraelis yra 
ne tik visiškai tikras dėl sa
vo egzistencijos. Jis nerodo 
ir jokio palinkimo grąžinti 
arabams,taigi ir palestinie
čiams, vakarinę Jordano o- 
kupuotą dalį ir Gazos sritį. 
Atvirkščiai- be perstojo 
rekvizuoja arabų valdomas 
žemes, steigdamas ten vis 
naujas gyvenvietes. Reiškia, 
nežiūrint, kad, tarpininkau
jant prez.Carter'iui buvo 
susitarta dėl ara
bų- palestiniečių 
autonomijos /Camp 
David susitarimas/, Izraelis 
aiškiai nusistatęs Įjungti tas 
abi sritis Į savo valstybę , 
vadindamas jas Judėa ir Sa
maria.

Neatrodo,kad Izraelis bi
jotų būti supančiotu daugiau 
kaip dešimteriopai gausės - 
nių arabų. Nūdien ne gyven
tojų skaičius lemia politinę 
bei militarinę šalies galią, 
bet moderniški ginklai. To
kių,labiausiai ištobulintų tu 
turi Izraelis. Jei Sovie
tai tik suktais būdais gauna 
JAV aukštos karinės techno
logijos atsiekimų.tai su Iz
raeliu visai kitaip. Ką JAV 
mokslininkai atsiekia naujo 
karinių tyrimų centruose 
/ o tai užima daug laiko 
ir pareikalauja bilijoninių 
sumų/, tą Izraelis gauna 
kaipo artimas,globojamas ir

visaip šelpiamas sąjunginin
kas. Izraeliui yra prieinami 
JAV aukštos karinės techno
logijos atsiekimai,kurie jam 
leidžia tapti tobuliausiai 
ginkluota, nors ir visai ma
žyte valstybe.

Jei Izraelis jaučia savo 
galią, turėdamas tokį 1OO% 
tikrą ir galingą užnugarĮ JA 
V pavidale,tai suprantama , 
kad jis negali pasitenkinti, 
gyvendamas lyg širšių liz
dais apsuptas negailestingai 
kerštingų arabų, ypač tų mi
lijonų palestiniečių, neturin
čių pastovios gyvenvietės, 
taigi ir tėvynės.

Natūralu, kad svajojama 
apie patogesnę, tikresnę a- 
teitį. Kaip kadaise išsireiš
kė Izraelio m in. pirmininkė 
Goldą Meyer, kad gal ateis 
laikas, kai žydai be baimės 
galės vaikščioti, pav. po Ka - 
iro miestą. . .Kaip būtų pa - 
togu Izraeliui, jei visas ara
bų pusiasalis imtinai su 
Saudi Arabija ir. kitomis 
nafta turtingomis valstybėlė
mis būtų Izraelio jei ne tie
sioginėje valdžioje, tai bent 
jo tiesioginėje kontrolėje. 
Juk' valdant gal netoli pusės 
pasaulinės naftos išteklių, 
būtų galima paveikti ne tu - 
rinčias, ar mažai naftos tu
rinčias valstybes.

Antras, naujas militarinės 
galios faktorius - neutrono 
bomba. Buvo minėta, kad jos 
pagaminimui ruošiasi JAV . 
Apie tai nūdien niekur ne
prasitariame, bettai nereiš
kia, kad tai pamirštas rei
kalas. Įsivaizduokime, kad 
tokia bomba jau pagaminta . 
Tai reiškia, kad ją turintis 
gali gana nekomplikuotai pa
keisti bet kurio karo eigą 
noprima kryptimi. Panaudo
jus neutrono bombą, toje 
vietoje žūtų visa, kas gyva , 
o visi ginklai ir bet kurie 
pastatai/gyv. namai, pramo
nės Įrengimai/ liktų nepa
liesti. Net milijoninė arabų 
armija nieko negelbėtų to
kiame kare, jei būtų pavar
tota neutrono bomba. Tad, ar 
negali atsirasti priežasčių 
/ypač provokacinių/, Įžiebti 
Vid. Rytuose karą žinant, kad 
laimėjimas,pavartojus tokią 
galingą neutrono bombą, už
tikrintas? Net okupuoti visą 
arabų pusiasali nebebūtų ko
kia neišsprendžiama proble
ma, ir arabų gyventojų skai
čius tokiame kare būtų iš- - 
naikintas. ..

Fanatikų politika, siekianti 
užvaldymo, nežino gailestin
gumo sąvokos.Ar fanatizmo 
bus atsisakyta? , J. V.

PIRMASIS LIETUVOS HERBAS
Pirmasis Lietuvos herbas buvo Gedimino stulpai, bet 

vėlesnis - Vytis. Laimingu būdu išliko Vytauto anstpaudų 
atspaudos. Ant abiejų matome šuoliais Jojanti karžygį pa
keltu kardu. Vienoje skaitome: Sigįllum Witawt Ducis 
Trac Gra/tia/ D/ei/. Reiškia- Antspaudas Vytauto .Tra
kų kunigaikščio iš Dievo malonės.

Antroji vėlesnė,kaip tai matyti iš antspaudo švelnes
nės technikos ir Vytauto pasivadinimu jau Didžiuoju Lie
tuvos Kunigaikščiu. Apie Vytų, viduryje aptinkame - žo
džius: Sigillum Ale'xandri al/ias/Witowd De/i/ gra/tia/ 
Magni Ducis Lituan/iae/ -Aleksandro - Vytauto iš Dievo 
malonės Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio antspaudas.

Iš K. Jasėnas,194O/
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



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

/tęsinys/

Net ir sovietams palankus Alexander Werth /Russia: 
Hopes and Fears, 1969/ drįsta skaitytojui priminti 
kad:

"Išskyrus Gorkio gatvę, kur buvo Įvykdyti abejotino 
skonio architektūriniai planai /naujieji valstybiniai pasta
tai kaip pav. S ovnarkomas, naujasis viešbutis "Moskva" 
ir pravestas tam tikras skaičius naujų gatvių aplink miestą 
ratu/ 193O-tųjų metų Maskva nesiskyrė nieku ypatingu 
nuo Maskvos, kuri buvo prieš revoliuciją. Netgi miesto 
pačiame viduryje buvo tūkstančiai medinių namiūkščių. 
Viskas dvelkė skurdu ir nešvara. Tai buvo kontrastas nei 
iš šio, nei iš to išdygusiems bronzos ir marmuro palo- 
ciams su jų kristaliniais kandeliabrais arba požeminio 
traukinio stotims/metro/, kurios buvo pastatytos keletą 
metų anksčiau. Paskui po karo išdygo Stalino dangorai - 
šiai.... Buldozeriais prarėžė kelią per senąjĮ , žavingą Ar- 
bato kvartalą ir šis Kalinino prospektas teka 12-kos ar 14- 
kos augštų pastatų tarpukalnių".

Nepasakys gidė ir tai,kad ji gyvena Maskvoje, o tai 
nėra Rusija. Maskva yra valstybė valstybėje. Ten lengviau 
gyventi, lengviau išsimaitinti,užsidirbti kelias grivenas, 
nieko nedaryti; lengviau ten tapti alkoholiku, lengviau pirk
ti ir parduoti, lengviau susirgti ir lengviau numirti. .. . 
Disidentinio sąjūdžio atsiradimas tebuvo įmanomas 
vien Maskvoje dėl diplomatinio korpuso ir užsieniečių žur
nalistų buvimo.Uždari langai, bet vistik- langai...

A. Dimov'as kitoje savo knygoje pasisako mėginęs 
pagyventi su draugu mėnesį kaime,laukiniškesniu,sporti
niu, ramensiu gyvenimu. Bet pinigų atsargos išsibaigė 
greičiau, negu buvo numatyta, nors jie buvo šeimininkei 
užmokėję atvežtais iš Maskvos grikiais/ gėrybe, kurią kai
mas buvo seniai pamiršęs/. Ten žmonės valgydavo mėsą 
vien didelių švenčių dienomis, kartais vieną kartą per me
tus. Vienintelė krautuvė buvo gretimame kaime.

Kitas svetimtautis Gerard Moulin /UBURS SS , Paris, 
1980/ šitaip kalba apie naujai statomus miestus:

"Aš ilgai gyvenau T.......... naujame mieste, kurį mes
statėme. Statybos išsidriekia išilgai kelio per Kokius 15 
km ir "babuškos" yra retenybė naujuose miestuose. Mo - 
teris, baigusi darbą, turės daužtis 5,10 ar 15 Km. auto - 
busais,kurie ją kratys po dumblinas provėžas. Čia len - 
tinėj pašiūrėj parduos jai agurkų. Toks pavažiuoti du 
Kilometrus Kita kryptimi, nusipirkti pamidorų Košės,pas
kui - 4 km. - pieno, kurio negaus. Gyvenimas naujuose 
miestuose yra siaubingas. Gali praeiti penkeri metai nuo 
pirmųjų gyventojų atsikrausytmo iki tol, kol pagaliau a- 
tidarys pirmą, šiaip taip įrengtą prekybinį punktą".

Užtat į Maskvą suplūsta kasdien, rašo Kiti prancūzai 
Nina ir Jean Kdhayan /Rue du Prolėtaire Rouge, 1978/,bū
riai provincininKų, atvykusių apsirūpinti prekėm, Kurių ne

to LENKIJA - RYTŲ EUROPOS PROBLEMA to

Niekas nežino,kur randasi 
Lenkijos valstybės sienos . 
Nežino nė patys lenkai. Ne
žinodami savo valstybės ri
bų, lenkai puldinėjo į visas 
puses, griebė, kas papuola 
po ranka ir dėl tos priežas
ties yra suėję su visais sa
vo kaimynais Į didžiausius 
konfliktus.

Didžiosios Europos vals
tybės jau seniai yra nu- 
sprendusios.kad Lenkija vi
sados buvo ir bus naujų karų 
priežastis. Todėl po II-jo Pa
saulinio Karo Lenkija nebe - 
buvo atstatyta. Vakarai ją 
mielu noru atidavė Sovietų 
ivus i jai. Žinoma, tuo pačiu 
atidavė ir kitas Kytų-Vidurio 
Europos valstybes, nes be 
Lenkijos tos valstybės,Va
karų nuomone,vistiek nega
lėtų atlaikyti sovietų spaudi
mo.

Tai labai daug paaiškina, 
kodėl dabartinė lenkų kova 
prieš sovietų priespaudą ir
gi didesnės paramos, negu 
žodinės, iš Vakarų negavo. 
Lenkija yra palikta pati vie
na kovoti už savo gyvybę 
prieš Sovietų Jaus i ją. Palik - 
tos yra ir visos kitos kai
myninės tautos.Aišku,kad tai 
yra bausmė visiems už ne
sugebėjimą sugyventi taikoje, 
už nesugebėjimą vieningai ko
voti prieš nusijos ekspansi
ją. Ir suprantama:kodėl Va
karai turi dėti galvas už to
kias tautas, kurios nesu
pranta,ką reiškia jų sugyve
nimas ir jų vieningumas?

nūs i ja visais laikais dėjo 
ir tebededa visas pastangas, 
kad tų tautų sugyvenimo, vie
ningumo nebūtų, bet po karo 
jie nutarė suardyti ir pačios 
lenkų tautos vieningumą , 
suktu pasiūlymu pasiimti nu
galėtos Vokietijos didelius 
žemių plotus su Silezijos

anglių kasyklom ir suštetino 
uostu. Lenkai tuos visus da
lykus tuojau pat pasiėmė, nors 
Vakarų buvo Įspėti to neda
ryti, bent kol nebus pasira
šyta pokarinė Taikos Sutar
tis. Tuo tarpu, patys sovietai 
prisijungė buvusias Lenkijos 
žemes-dalį Ukrainos, Gudi
jos ir Lietuvos.

To viso pasėkoje, sovie - 
tams pasisekė lenkų tautą 
padalinti į dvi dalis:viena 
dalis pasisako už susidėjimą 
su nūs i ja, pasilaikant Vokie
tijos žemes, o kita dalis-už 
susidėjimą su Vakarais ir 
atstatymą tokios Lenkijos , 
kokia buvo prieš karą. Tai 
yra Lenkija be vokiškųjų že
mių tik su Dancigu;bet ir su 
Ukrainos, Gudijos ir Lietu - 
vos buvusiomis žemėmis , 
žinoma, ir su Vilniumi.

Tuo būdu lenkai, negalė
dami nugalėti savo palinki - 
mo trokšti svetimų žemių , 
vėl darosi nepriimtini nė 
vienai kaimyninei tautai. 
Lietuviai niekada neatsisa
kys Vilniaus, ukrainiečiai 
Lvovo-Lvivo, čekai Tsešyno, 
o vokiečiai savų žemių bei 
miestų.

Vokiečius tvirtai palaiko 
Vakarai, nes Vokietija pasi
darė gynybos centras visai 
Vakarų Europai ir net visam 
laisvam pasauliui. Žinoma, 
visi tie dalykai neturėtų 
reikšmės, jei Sovietų nusija 
negrąsintų tam pasauliui ir , 
pirmoje eilėje,pačiai Ame
rikai. Dabar jau klausimas 
stovi griežtai r arba pasi
duos Rusija, ar pakels ran
kas Amerika'.Išeitų.kad A - 
merika niekad nepaklus Ru
sijai. Jei taip, tai Sovietų 
Rusija turės trauktis iš už
imtos Lenkijos ir kitų Euro
pos kraštų.Tokiu atveju, len
kų pretenzijos į svetimus
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galima niekur kitur rasti. Tie perėjūnai sukuria miesto 
centre nesiliaujantį sriautą,pykinanti tikruosius maskvie
čius, nes paverčia jų privilegijas, Kaipo stambiausio krašte 
miesto gyventojų, Į nieką.

Turistas,kuris susižavi viešbučiu "Rossija",turinčiu 
apytikriai 6.000 kambarių, retai kada turės progos pa - 
sivaikščioti naktĮ stoties salėje ir išvysti stulbinantį regi
nį: visaip išsiraitę ant suolų, ant žemės,dulkėse guli šim
tai šimtų žmonių, virš kurių tvyro tvaikas tabako, maisto 
likučių, alkoholio ir išviečių, kurių, kaip paprastai, nėra 
pakankamai.ir kurios retai kada prižiūrimos.

Siame rašinyje sąmoningai necitavome Hedrick Smith 
veikalo "The Russians". Ne todėl,kad jis būtų pasenusiu 
ar netiksliu. Veikiau priešingai. Todėl- kad jis perdaug 
visiems žinomas. Jo vertę pripažĮsta ir rusų disiden 
tai. Būdinga, kad kaip tik toje knygoje aptinkame nuosta - 
biai vaizdų aprašymą, kaip atrodo Maskvos geležinkelio 
stotys naktį. Tai vieni geirausių "The Russians" puslapių. 
Ir absoliučiai būtini, nes tai Maskvos vizitinė kortelė, 
užrašas ant vartų Į tarybinį rojų.
Post scirptum:

Bet gal ir neverta skubėti turistui pamatyti to didingo 
Maskvos stočių naktį vaizdo, kurį taip spalvingai aprašo 
HedricK Smith. Kaip bebūtų, turizmas juk pramoga, ma
lonių įspūdėlių pajieška. O kas pasirūpins geriau už In- 
turistą.kad keliautojas išvystų sovietinį Disney-Land'ą 
visoje savo grožybėje? Juo labiau, kad turisto čia laukia 
dar vienos i.-agaryčios, vienas "bonusas".

Išsmukęs iš Disneyland'ų Floridoj ar Los Angeles,tu
ristas dings tuščiomis kišenėmis minioje,be jokio pėdsa
ko. Maskvoje jis neišvengiamai bus įrašytas svečių kny- 
gon. Kaip tvirtina savo knygoje Harry Rositzke "KGB- 
Rusijos akutės" /The KGB;the eyes of Russia/,apie jį bus 
pateiktos visos žinios KGB žinynui, vadinamajam Indeksui.

Ar jam, ar jo vaikams teks kada atsidėkoti sovietams 
savo paslaugomis už parodytą vaišingumą ir svetingumą, 
tai kitas klausimas, kita tema. Nors yra buvę atvejų, kad 
toji "opochmelka"/atrūgos/ yra buvusi skausminga. ..

K. J.J.

kraštus turės pasibaigti vi
siems laikams,kas iš tikrų
jų ir būtų lenkų tautai ge
rinus ia;mažes nė Lenkija,bet 
taikoje su visais kaimynais.

Be viso to,kas čia pami
nėta, lenkai turi dar ir trečią 
sunkią problemą, išeinančią 
irgi iš svetimų žemių troš
kimo. Norėdami bet kuria 
kaina pasilaikyti vokiečių 
žemes, daug lenkų dedasi su 
sovietais. Tuo būdu, lenkų 
komunistų partija yra gau
si nariais. Jei generolas Ja
ruzelskis vistik suėjo su 
lenku Popiežiumi, būdamas 
fanatiškas komunistas,tai y-

ra ženklas, kad lenkai pra
deda linkti ir Į Sovietus,ir f 
Vakarus. Tikslas-išlaikyti 
Lenkiją su vokiečių žemė - 
mis,su kuo vokiečiai vargu 
ar sutiks/nebent Europa pa
siduotų naujai perorgani- 
zuotom Jungtinėm Tautom, 
kurios ir pasiimtų tvarkyti 
visų valstybių sienas. Tai 
būtų vienintelė gera išeitis 
visiems, bet pirma reikia 
priversti sovietus traukt® 
netik iš naujų savo kolonijų, 
bet taip pat ir iš paverg
tų šalių Rytų-Vidurio Euro
poje./.Dabartinio JAV pre
zidento n.neagan'o politika 
yra labai gera sovietams su

Pagalba bedarbiui... 

VISUOMENINIS
ĮSIPAREIGOJIMAS

Krašto ekonomijai gerėjant, pirmiausia ir 
svarbiausia Kanados Vyriausybei yra 
nustatyti tinkama darbu sukūrimo pro
gramą. Tai yra programa, j kuri at turėtų 
Įsijungti visos visuomenines draugijos- 
organizaci jos.

Tuo pačiu, Kanados vyriausybė, per 
bedarbiu draudimo Įstaigą, užtikrina 
visiems žmonėms, kurie dar neturi darbų 
ir yra ypatingai sunkioje padėtyje finan
sinę parama.

U Eilinė pašalpa
Paprastai ši pašalpa yra teikiama 
žmonėms , kurie :

• tapo bedarbiais ir negauna algos, 
ir

• yra išdirbę tarp 10 ir 14 apdraudžia
mų darbo savaičių per paskutines 
52 savaites.

Smulkesnių paaiškinimų galima rasti 
brošiūroje , ’’Something for nothing?” 
(Sis tas veltui?”)

g Pašalpa ligos 
atveju

Kiek v i enos žmogus nedirbąs dėl 
ligos arba susižeidimo, turi teise 
naudotis šia pašalpa iki 15 savaičių.

Smukesniu paaiškinimų galima rasti 
brošiūroje, ”We can help when you 
are sick or hurt”. (Mes galime pa
gelbėti ligos ar susižeidimo atveju”)

Motinystės ir
Įsūnijimo pašaipa

Teisėtai šią pašalpą gauti, reikia 
išdirbti 20 savaičių apdraudžiamame 
darbe paskutiniu 52 savaičių bėgyje. 
Smulkesniu paaiškinimų galima rasti 
brošiūroje, ”A new face in the family 
photo” ("Naujas veidas šeimos 
nuotraukoje”)

tvarkyti. Sovietai jokių nau
jų kolonijų netik neužgriebia, 
bet jau pasitraukė iš Grena
dos , taip pat iš Surinam’ o, ir 
dabar jau traukiasi iš Mo
zambiko Afrikoje.

Jei ir toliau Amerikos po
litika bus tiek tvirta,kiek 
yra dabar, tai tik bus laiko 
klausimas,kada pradės by
rėti visa sovietų vergų im
perija. S. Š e t k u s

O
JAV LB KULTŪROS TARYBA PASKYRĖ PREMIJAS

• Bronys Raila RADIJO PREMIJOS LAUREATAS
JAV LB Kultūros Taryba savo 1984 m. vasario 1 d. po

sėdyje 1983 metų Radijo premiją paskyrė Broniui Railai, 
Įvertindama jo beveik 50 metų radijo žurnalistikos darbą. 
Tuo darbu jis lietuvių tautai didžiai nusipelnė ne tik bū - 
damas Kauno Valstybinio Radijo nuolatiniu bendradarbiu, 
bet ir išeivijoje talkindamas Radio Liberty programoms 
gerai išmąstytais Komentarais, skirtais okupuotos Lietu
vos klausytojams. Š itie Komentarai yra išleisti dviem 
knygom, pavadintom "Raibos A tgaivos" ir "Kitokios Lie
tuvos Ilgesys",Kiekvienoje po 1OO prakalbų.

Šios premijos 1OOO dol. mecenatas- Lietuvių Fondas.

• Bronius Kviklys KULTŪROS DARBUOTOJO PRE- 
PREMIJOS LAUREATAS

1983 metų Kultūros darbuotojo 1OOO dol.premija nu
tarta paskirti Broniui Kvikliui, Įvertinant šakotus ir 
vaisingus etnografinės srities darbus. DaugelĮ metų jis 
paskyrė,rinkdamas medžiagą,rašydamas ir leisdamas 3 
tomus veikalo "Mūsų Lietuva", po tomą apie kiekvieną 
Lietuvos vyskupiją bei Kraštotyriniais klausimais talKin - 
damas Lietuvių Enciklopedijai. Neįkainojamos vertės tu
ri jo sunkiomis sąlygomis į užsienį išvežti bei išsaugoti 
lietuvių senieji raštai,draudžiamoji ir pogrindinė spauda.

JAUNIEJI LITERATŪROS PREMIJŲ LAIMĖTOJAI
Praėjusiais metais JAV LB Kultūros Taryba buvo pa

skelbusi novelės ir poezijos konkursą jauniems lietuvių 
išeivijos rašytojams. Iki termino galo, gruodžio 31 d. .bu
vo gauta viena novelė ir penkių autorių po penkis eilėraš
čius.

Vertinimo Komisija- Vacys Kavaliūnas,Dalia Staniš- 
Kietiė ir Juozas Stempužis - savo 1984 m. sausio 29 d.po
sėdyje nutarė:

• Novelės premijos nesKirti.
• Poezijos 500 dol premiją skirti M. Sakalui, 

23, tikrąja pavarde Sauliui Kubilių i,gyv.Romoje , 
Italijoje. Jo penKių eilėraščių grupė,Komisijos nuomone, 
"išsiskyrė gera Kalba, nuoširdumu ir poetinių Įvaizdžių 
originalumu".

JAV LB Kultūros Taryba savo vasario 1 d. posėdy, pa
siremdama Vertinimo Komisijos rekomendacija, nutarė;

1. Antrąją poezijos premiją ,300 dol. sKirti Ritai 
Markelytei-Dagienei /slapyv. Rytas, 25/ iš 
Beverly Shores, Ind.

2. Trečiąją poezijos premiją 1OO dol. skirti Rimai 
Janinai J a n u 1 e vi č i ū t e i /slapyv. S pale, 26/ iš Či
kagos ,'IL.

S ių premijų mecenatas - Lietuvių Fondas.
O

Pašaipa žmonėms 
sulaukusiems 65 
metų

Tik suėjus 65 —iems metams. Jūs 
turite teise gauti vienkartinę spe
cialią pašalpa net ir tuo atveju , 
jeigu ir toliau tebedirbate Reika
laujama tik , kad Jūs buvote ap
draudžiamajame darbe bent 20 
savaičių paskutiniųjų 53 savaičių

I aikotarpyje.
Smulkesniu paaiškinimų galima 
rasti brošiūroje, ’’When you reach 
65 ” (65 metu sulaukus”)

Visiems yra galimybė tapti 
bedarbiu. Kanados Vyriausybė yra 
pasirengus Jums padėti tame 
sunkiame laikotarpyje. Atsiųskite 
mums sekantį kupono reikalingoms 
informacijoms gauti.

■ Employment Emploi et
■ and Immigration Immigration

Canada Canada

John Roberts John Roberts 
Minister Ministre

3 psi.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS®

VAINIKAS o KARYŽIUS o LELIJA . Kazimlerinė grožinės 
literatūros antologija. Redagavo A Ifonsas Tyruolis.328 
psl. Dailininkas- Vytautas O. VirKau. Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas 1984rr>.Kietais viršeliais $ 12, -minkštais-$ 9. 
Antologijos paruošimu, redagavimu ir išleidimu rūpinosi 
S v.Kazimiero 500 metų mirties sukaktuvių komitetas. 
Jo darbą tiesioginiai parėmė Lietuvių Fondas ir JAV LB 
Kultūros Taryba iš jai Lietuvių Fondo skirtos sąmatos . 
Minint S v. Kazimiero 500 m mirties sukaktį,} šią antolo
giją surinkti kūriniai, ar jų ištraukos yra 38 poetų, 12 be
letristų ir 8 dramos veikalų ištraukos.

Aplanko paveikslasų S v. Kazimieras- Lietuvių liau - 
dies grafika, atspausta iš vienos lentos.su įrašu.

Seminarai z z l. Dobiia£
2 /tęsinys/

- Kam tos vaikystės? Ji jau seniai vėjuose ir lietuje 
ištirpo, - bandė protestooti vienas klausytojų.

- Žinai mielas, - pyktelėjęs nutraukė jį dėstytojas, - 
laisva valia, gali neklausyti ir drožti prie moterų ar kor
tų'. - Ir vėl grjžo prie temos. -Vaikystė, tikras apasakų 
pasaulis, tik giliai namuose būdami pagalvokite, daug ste
buklingų valandėlių sau susigrąžinsite. Tada ne tik 
tavo draugai, bet ir gyvuliai tave supranta ir kiekvieno 
kalba buvo visapusiškai aiški. Čia, žiūrėk, koks nevykęs 
kelmas po kojų pasipynė, ir krisdamas, skaudžiai už
sigavai. Skausmui praėjus, negalėdamas skriaudos už - 
miršti, grįžti prie jo su piktais priekaištais, kartais ir 
su rykštele jam užvanoji. Pastovi, apžiūri iš visų pusių. 
Pajunti, kad ir jis skundžiasi, jog užkliūdamas galėjai jį 
dar skaudžiau užgauti, nes jis negali , kad ir nori, pasi
traukti. Imi ir atsiprašai. Aišku, jis žino reikalą, pasi
žada ateityje apsivalyti nuo žolių. Taškydamasis, šlapias 
ir purvinas atbėga Margis, kaip visada, didelis pramušt
galvis ir dabar tik išvaikęs iš kelmynės pempes. Ką gal
voji, galėjo "bedušnikas" jos perėti pradėtus kiaušinius 
sudaužyti. Bari jį ir mokai taip nedaryti. Jis tavęs, viz
gindamas uodega, klauso ir atsiprašydamas, palaižo ran
ką. Taika atsatyta, ir vienas kitą pralenkdami, bėga pas 
motiną, gal kas naujo ir skanaus, motinos ilgo kvolduoto 
sijono kišenėse paslėpta. Margis reikalą gerai žino ir 
toliau užsislėpęs laukia. Nėra ir kalbos, kad ir jam to 
skanėsto dalelė liks, nors , mama griežtai įspėjo;

- Žiūrėk tu man,tik pats suvalgyk,o šuniui neduok'.
Nors gerai žino, kad taip negalės būti, bet perspėjimas 

paveikia, ir tik mažesnė dalis Margiui galgonui tenka. Nė
ra laiko atsakinėti motinai, dar tiek daug reikalų nesutvar
kyta: kalakutas nepaerzintas, maži, akli kačiukai neapžiū
rėti ir likę laukai neaplakstyti'.

Visi žinom, kad nuo pat mažų dienų pradedi eiti gyve
nimišką mokyklą. Reikia prie visuomenės prisitaikyti ir 
nuo mažų dienelių studijuoti gal dar daugiau, kaip kad su- 
ugus. Greitai sužinai, kam reikalui esant,reikia ranką pa
bučiuoti, kad saldainių gautum; kaip, nulenkus galvą, ar - 
tintis prie klebono kalendros metu,kad mažiau klausinėtų 
poterių. Gerai žinai, kad nereikia nusilenkti tam nevido
nui kalakutui, bet, jei niekas nemato, -balos jį traukia , 
taip skaudžiai jis su sparnais užvanoja... O jau jei pa - 
šaipūnas kaimyno Juziokas tai matytų', Mat, jis vyresnis, 
reiškia daug žino; tai turi tą nelemtą kalakutą pulti, nors 
kova ir būtų nelygi ir skaudi. Tokiais atvejais geriau ir 
skaudžiau nukentėti, negu kad kelias savaites akis svilin
ti. Apie tai gali ištisas valandas pasakoti,bet matau, jau 
Juliui nebepatinka. Tikrumoje, tai darbas mūsų Pranu - 
tės, kuri to amžiaus didvyriams kuria poemas ir pasakė
les rašo.

- Kai dar ganyti nereikėjo, pusė bėdos, - kažkuris iš
kampo atsiliepia. - Anksti reikia keltis, .......... kojų
blauzdos susiraižo, velniškas darbas ganymas. ..

- Įš vaikystės pereinant į jaunystę- labai neaiški ri - 
ba,-tęsė pasakojimą toliau, - kad ir pats jos dažniausiai 
nepastebi ją peržengdamas. Kada tave tėtis išveža į mies
telį mokslų eiti pas visai svetimus žmones, pasijunti la
bai mažytis, niekam nevertas ir nieko nežinąs, Tik paroa- 
4 psl.

žu prie to pripranti ir jau už kelių savaičių, parvažiavęs 
savaitgaliui su skirtinga ir nekasdieniška apranga,bema
tant pakyli, kaip gaidys ant tvoros. Tampa ir vyresnieji 
žymiai artimesni. Rodos, nuo to laiko palieki savo vai - 
kystę negrįžtamai. Tada pradedi jausti, kad ir kažinką ga
li padaryti, tik kad vaiku ar pienburniu kas nors tavęs ne
pavadintų. Ta graži ir miela jaunystė'. Ne tik ji neša gro
žį ir malonumus, bet kartu apkrauna sunkiomis pareigo
mis pasiruošti tikroms žmogaus gyvenimo valandoms - 
mokytis, sekti ir žiūrėti. Dievas ir tėvai davė viską, kas 
reikalinga, bet jau toliau gyvenime turi stengtis ir daug 
dirbti. Čia jau tau Dievas nebegali duoti, gali tik padėti , 
turi pats imtis, kad savo atsiektum.

- Tikra teisybė, -kažkuris patvirtino. - Jei taip kam 
dabar prašant , Dievas duotų, tai visi pradėtų Jo suklaupę 
prašyti maldauti, ir dalink visiems jau jei kartą pradėjai. 
Taip būtų, kaip dabar pas mus čia Kanadoje yra. Prisime
nu, - tęsė toliau, matyt ekonomistas, -pradėjai kokį darbą 
seniau dirbti. Sakykim,sau bakūžėlę statyti, - pulkai prie 
tavęs dirbti norinčių prisistato ir už mažą kainą sutinka 
padėti. Pabandyk dabar ką nors prisišaukti'. Jei kuris pa
sirodys- dešimtimis už valandą norės gauti. Kodėl tu gal
voji, taip yra? Ogi ,kad valdžia primoka. Kvailas dirbti .. 
jei ir nedirbant gali gauti. Mano nuomone, reikia visus 
nedirbančius surinkti ir su tomis darbo kolonijomis tiesti 
kelius ir kitokius viešuosius darbus atlikti. Nebūtų valka
tų, ir valdžia pinigų turėtų, - išdidžiai baigė tvirtinimą 
klausytojas.

-Blogiau, prieteliau, -grįžo prie temos dėstytojas, - 
kad čia demokratija ir taip , kaip pats sakai, negalima pa
daryti: konstitucija neleidžia suvaržyti asmens laisvę. 
Dirbi, mokaisi.ir seki gyvenimą, iki vieną dieną su tuo 
visagalinčiu diplomu įsijungi į visuomenę. Pradedi dirbti 
ir kartu kovoti su rūpesčiais ir gyvenimo vargais. Bal - 
taplaukės ar brunetės pradeda vilioti. Be jokių piršlių , 
pradedi sparną kaip kalakutas, aplink jas rėžti. Viena ge
ra, kita dar geresnė, o žiūrėk trečią galėtumei į mažą 
baltinių kišenėlę patalpinti - tokia lieknutė ir taip meiliai 
šypsosi. Bematant tų meilės monų tampi taip sujauktas , 
kad vieną dienelę nejuokais pradedi norėti, kad ji į tavo ki
šenėlę imtų ir įsirangytų- atsitūptų,kaip paukštelis Į liz
delį. Papūtusi rausvas lūpytes ir suraukusi antakėlius , 
staigiai atsisukusi ištaria:

- Manai,kad koki pamestinukė esu? Jei nori mane tu
rėti ir mane myli, kalbėk su mama ir tėčiu.

Duoda aiškia suprasti, ką turi daryti, o mylimoji mer
gaitė turi pakankamai laiko surinkti visas reikiamas ži - 
nias. Savaime aišku, surinks jų daugiau, negu tu pats apie 
save žinai. /bus daugiau /

Būti kanadiečiu ...
pakalbėkite su Eddy Toussaint!

Eddy Toussaint šokio kompanija 
yra davusi spektaklius, susilaukusius 

aukšto įvertinimo visoje Kanadoje. 
J Nenuostabu !

įvĄ Eddy Toussaint priklauso
į? etninei grupei , kuri prisideda
Į& \\ Pr’e kanadiškos kultūros polėkio.

( Cette annonce ėst traduite par 
"Nepriklausoma Lietuva”)

Daugiau informaciją gausite 
susisiekę su valstybės 
sekretoriatu savo apylinkėje 
arba parašydami: 
Section "M“ 
Secretariat d*Ėtat 
Ottawa KIA 0M5

Daugiakultūrizmas ... 
tai realybė

■ Multiculturalisme
■ Canada

Hon. David M. Collenette 
Ministre d’Ė tat

Multiculturalism
Canada
Hon. David M. Collenette 
Minister of State

Iš antologijos VADUKAS o KRYŽIUS •LELIJA

Leonardas Žitkus

PIEMENĖLIS PAS KARALAITĮ

Girdėjau pasakoj - tarnai gėles karaliui barsto.
Ir žydi jos, ir džiugina pilin užklydusį našlaitį.
O aš radau jas vystančias ir atnešiau prie tavo karsto, 
Šventasis mano žemės karalaiti.

Radau jas vystančias - ir nesuvilgė rasos, 
Tik atsiduso Viliją, tik lenkės maldai lankos... 
Aš per lankas atkeliavau ir suklupau prie tavo karsto 

basas,
Prieš karalaitį piemenėlis menkas.

A k, neprašysiu aš pilies, nei jos takų, žemčiūgais klotų, 
Tiktai - kad grįžtų vasaros tos pačios,
Kad piemenėlio dūdelė tavo meilę atkartotų, 
Kad būtų laisvos mano lankos plačios.

Leonardas A ndriekus

ŠV. KAZIMIERUI

Geso Tavo rūmuose žiemos naktim žibintai, 
Nušlamėdavo triukšmir,gų puotų ūžesys, - 
Tu jautei, koks poilsis saldus, kai snaigės krinta 
L prasiveria sapnų šalis šviesi.

Snaudė Vilniuj apsnigti Kalnai,laukai ir girios,
Snaudė Gedimino Vilkas Paneriuos,
Tik Tu, baltu berželiu gilioj maldoj pasviręs, 
Prie bažnyčios durų laukdavai aušros.

Gal jautei tada, jog amžinai reikės budėti - 
Neišleisti Lietuvos sodybų iš akies:
Ir kai laisvėje ramiai šlamės klevai pas klėtį, 
Ir vergijoje, kai Nemunas Krauju tekės.

Šiandie, Tavo šventėje, vėl baltos snaigės krinta, 
Tik netilsta mūsų verksmo ūžesys. . .
Bet mes turime Tave - tamsybėj degantį žibintą 
Ir vis laukiame, Kada pakils aušra šviesi.

Canad'ai
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

lentos.su


Iš PADANGĖS MIELOS
f ii SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE )

ir CASK baigminių krepšinio 
žalgirietis A.Sabonis.vi

"ŽALGIRIO” 

su sviediniu 
krepšininkų,. 
"ŽALGIRIO" KREPŠININKAI 
LAIMĖJO SIDABRO MEDALĮ

Sovietų Sąjungos vyrų 
krepšinio čempionato finali
nėse žaidynėse susitiko 
Maskvos CASK ir Kauno 
"Žalgirio" sportininkai. Pir
mąsias žaidynes laimėjo 
maskviečiai 77:65, antrąsias 
kauniečiai 78:73, o paskuti - 
niąsias maskviečiai 73:67 .

Taigi "Žalgiriui" teko ant
roji vieta, sidabro medaliai.

varžybų momentas. Kairėje 
enas žymiausiųjų komandos

vilkų specialiose medžiok - 
lėse. Iš viso Lietuvoje pra
eitais metais buvę 250 vilkų.

Ar norima visai išnaikinti 
vilkus? Ekologai sako, kad 
vilkai puola, bent šiame kon- 
tinente/tik nesveikus ar per
senusius gyvulius ir bendrai 
palaiko gyvūnų balansą gam - 
toje.

TARPTAUTINĖ MOTERS
DIENA

VARGONŲ KONKURSO 
LAUREATĖ-NIJOLĖ DAUNIENĖ

Laimėjusi M. K. Čiurlio
nio muzikos Konkursą vil
nietė Nijolė Daunienė,grojo 
Kijevo respublikiniuose var
gonų ir Kamerinės muzikos 
Namuose J. S . Bacho,G. Kup
revičiaus vargonų muzikos 

i Kūrinius.
PRISIMINĖ SOLISTĄ 
ANTANĄ^ SODEIKA*

Mirusį operos solistą An
taną S o d e i k ą prisime
nant, Vilniuje, prie namo , 
kuriame jis paskutiniaisiais 
savo gyvenimo metais gyve
no, prikalta atminimo lenta.

MIRĖ RAŠYTOJA BRONĖ 
BUIVYDAITĖ

Eidama 89-tuosius metus, 
mirė rašytoja Bronė Buivy- 
daitė-Tyrų DuKtė/Mičiulie - 
nė/š.m. sausio 29 d. ,A - 
nyKščiuose.

Daugiausia laiko ji gyve
no A nyKščiuose; rašė eilė
raščius, pasakojimus, pasa- 
Kas ir vaidinimus, sKir - 
tus daugiausia vaikams ir 
jaunimui. Taip pat parašė 
dvi įdomias atsiminimų Kny
gas: " Pro Vaikystės Langą" 
ir "Vargai Vartus Kilnoja". 
Mokytojavo Skuode, Veive
riuose, Alytuje, Panevėžyje.

Ji buvo pirmoji poetė pa - 
Kliuvusi j lietuvių poezijos 
antologiją, kurią buvo išlei - 
dęs poetas Kazys Binkis.

NEDAUG VILKŲ
Rašoma, Kad 1983 m. Lie

tuvoje buvo sumedžiota 180

F *

Tarptautinę Moters Dieną 
minėti nutarta 1910 m. , 
Tarptautinėje Socialisčių 
Konferencijoje. Ta Diena 
padėjo moterims visame pa
saulyje kovoti ar išsikovoti 
sau lygiateisiškumą j moks
lą, darbą ir atlyginimus.

Pirmą kartą Moters Die
na buvo paminėta 1911 m. 
Austrijoje .Danijoje, Š veica- 
rijoje ir Vokietijoje.

Giriamasi, kad Sovietų 
Sąjungoje daugiau kaip mili
jonas moterų deputačių.Taip 
pat sakoma, Kad Aukščiau
siojoje Taryboje moterų 
daugiau"negu visų Kapitalis
tinių valstybių parlamentuo
se kartu".

Tačiau- Sovietų Rusijoje 
ir pavergtose jos valstybėse 
tos deputatės negali išreika
lauti, kad moterims nerei - 
ketų po darbo grižus vargti 
su maisto produktais ir ki - 
tokiomis kasdienio gyveni
mo būtinybėmis: jų arba la
bai trūksta, arba dėl jų sto
vėti valandomis eilėse,arba 
net ir myliomis keliauti, Kad 
gautum.

Moterys- atlieka Įvairius 
darbus, ypač tuos, kuriuos 
jų masiniai girtaujantieji vy
rai nebepadaro. . .

• Apdovanotos ordinais ir 
medaliais daugiavaikės mo
tinos. Jų rasta 192. Būtų Į- 
domu sužinoti, ar jos gauna 
lengvatų,praktiškesnių ne - 
gu medaliai. Ar apdovano - 
jamos ir pagerbiamos moti
nos, kurios nepriklauso par
tijai?

London 438—1122
Windsor 252—3842
Calgary 287 — 2712 
Winnipeg 233 — 3508 
Sudbury 674-6217
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I AA CENTRINĖS ;
Į Montreal 273 — 7544
1 Ottawa 523-9977

Toronto 489 -3693
Hamilton 522—8392
JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ

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

B vėl. vakaro

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

JONUI R.: 337-8637
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KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS
IENA GRAŽIAUSIU, IR SENIAUSIU, KALBŲ-LIETUVlŠKAli

Labūnavos pirtis pastayto gražiu lietuvišku stiliumi

MANE TU ATRASI
J. S i 1 ė n a s

Mane tu atrasi pakelės akmenyje, 
Žalios girios senam ąžuole, 
Tekančios upės pakrančių smėlyje, 
Žydinčio sodo klevo lape.

Aš Įaugau Į žemę smėlėtą
Su šaknim, su šakom, su žiedais 
Ir laikau, Kas man pažadėta, 
Apkabinęs kraujo lašais.

Aš Įaugau j juodžemi juodą, 
Rugio grūde esu ir ramunės žiede, 
Į žemę, kuri man gyvybę duoda, 
įaugau tekančios upės versme.

Mane tu atrasi pakelės akmenyje, 
Miestų grindiny,lauko take,
Sudegusio medžio šerdyje, 
Smėlio kalnely,bočių Kape.

ORDINO PRALAIMĖJIMAI
Iš visų Ordino kovų Pabaltijyje iki 15 a..Durbės 

Kautynės,Kurios buvo žymiausias lietuvių laimėjimas 13 
a. , savo pasėkomis jam buvo pats skaudžiausias smūgis. 
Amžininkai jas laikė didžiausia Ordino Katastrofa, nes be
tarpiškai tuojau prasidėjo didysis prūsų sukili - 
m a s /126O-1274 m./.atitraukęs Kryžiuočių jėgas , nuo 
Lietuvos.

Kada beveik visos rytų Pabaltijo tautos sukilo, iš pag
rindų sudrebėjo ant bedugnės krašto stovinčio Ordino 
galybė. Prūsuose Ordinas šiaip taip atsilaikė, dėka vis 
naujų kryžininkų- piligrimų būrių, kuriuos sukėlė Romos 
kurijos skelbiami Kryžiaus Karai prieš pagonis. Vietinė
se gi tautose sporadiškai pabudo solidarumas prieš atei
vių jungą. Atskirai kovodami, sukilėlių prūsų vadai /Her
kus Mantas,Divanas Glapas,Linka/ tačiau neturėjo pa - 
kanKamai priemonių įveikti stipriųjų vokiečių Ordino tvir
tovių, kurių penkios pasiliko Prūsuose nepaimtos.

/Prof, dr. Z. Ivinskis, "K. L. M.A . met.l t. /

Simon Travel
nau/u pavadinimu
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VIENOS SAVAITĖS f

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 gerų finansinę, paramą, 
greitųir labai naudingą, giminėms Lietuvoje palikimą,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

RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENA ANTRADIENĮ NUO 11:30 iki 12 vol. NAKTIES 
Programos vedėjos : L. STANKEVIČIUS 
1053 Albane! Cr. Duvernoy, P.Q. Tel.: 669-8834

LIETUVIŠKA RADIO 
PROGRAMA

KReA/I 
VE/DRoWAI

SKUBI PAGALBA
- r/inai ką, pamiršau namuose pinigus, o man čia rei

kia skubiai šio to nusipirkti. Ar negalėtum man pasko
linti?

- Su malonumu. Štai autobuso bilietukas,tai galėsi 
sugrįžti namo ir pasiimti pinigus.

KAM TINKA
Moderniame kurorte paplūdymyje vyresnio amžiaus 

moteriškė moko jauną merginą:
- Ką pasakytų tavo motina, jei pamatytų tave tokiame 

apnuogintame maudymosi kostiume?
- Supyktų,kad aš naudoju jos kostiumą nieko jai ne

pasakius.

TEATRO TRAUKA
Kai amerikonų rašytojas Sinclair Lewis parašė ant

rąjį savo scenos veikalą, žurnalistas paklausė:
- Kas tamstą labiausiai patraukė prie teatro?
-Aktorės'. - atsakė rašytojas.

PATRAUKLUS VAISTAS
Zoologijos sodo direktorius pastebėjo, kad vienas 

dramblių smarkiai kosti. Davė jam išgerti karšto vandens 
Kibirą, sumaišytą su romu. Rytojaus dieną dramblys pa
sveiko.

Tačiau kiti trys drambliai pradėjo kosėti.

MANKŠTA NAUDINGA DEPRESIJOS PALENGVINIMUI
Dabar labai dažnai tenka skaityti įvairių spraipsnių 

apie mankštos naudingumą. Specialistai ir tyrinėtojai 
vis patvirtina, Kad mankšta yra naudinga pagerinant šir - 
dies veikimą, naudinga diabetikams, sumažina cholestero
li kraujuje.kuris Kenkia gysloms ir 1.1.

Viena sritis- depresija ir įtampa - atrodo irgi tiek 
pat reikalinga mankštos,kaip ir fiziniai simptomai. Dau
gelis gydytojų pataria mankštą palengvinti depresijai ir 
sumažinti Įtampai. Bet kokia mankšta,ypač tiems asme
nims, kurie nereguliariai ar tik pripuolamai ją daro, prieš 
pasiryždami mankštos programai, turi būtinai pasitarti 
su savo šeimos gydytoju.

SAULĖGRĄŽŲ SĖKLOS NAUDINGOS IR ŽMONĖMS
Albertos provincijos Agrikultūros Ministerija skel

bia, kad saulėgrąžų sėklos turi savyje 31% daugiau gele - 
žies, negu razinos, daug mineralų ir eilę vitaminų, ypač 
tiamino ir niacino. Sėklose randama ir geros kokybės pre 
teinu bei neprisotintų riebalų /unsaturated fat/.

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 — 
į PARYŽIŲ $ 588. -

Kelionių reikalais kreiptis:

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

31 METŲ PATYRIMAS KELIONIU PATARNAVIME ! 
TEL.: (514) 844-5644

5 psi.



Taupyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

skolinkis

PARAMA
MOKA: -

8'4% už 90 dienu term, indėl. S 
8%% ui 6 mėn. term, indėlius S
9 % už 1 metu term, indėlius S 
9%% ui 2 meti; term, indėl. E 
9'/2% už 3 metų term, indėlius S
10 % už pensijų plonų £
9 % už namų plana* -
8 % už specialia taup. s—ta Z 
7’4% už taupymo s-tos -
6 % už čekių s-tas (dep.)

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

(mortgages) : 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų .................. 1054%
2 metų 11 %
3 metu 12 %
( fixed rate)

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

Asmenines paskolas duodame iki 5 50,000 ir mortgiČius iki 
75 % įkainoto turto. Visu nariu gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $ 2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $ 10,000. Nemokamas čekiu ir sąskaitą 
patarnavimas Piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos:<Line of credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir treėiodien.- 
nuo 10 v. ryto iki 3 v. po pietų; ketvirtadieniais ir penktodien.— 
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: Lietuviu Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai : 532-8723 Toronto , Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

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

AKTYVAI - VIRŠ 23 MILIJONU

KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais 10—3 
Antradieniais 10 — 3

Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieni ai s 
Sekmadieniais

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

MOKA UZ:
90 dienų term, indėlius ... 8'4% 
180—185 d. term. ind.
Term. ind. 1 metų......
Term. ind. 2 metų......
Term. ind. 3 metų ....
Pensijų s—ta*...............
Spec. taup. s—ta*.......
Taupomųj ų s-tų...... .
Depozitų—čekių s—tų

, 9 %
,9’/4%

9 J4%
, 10 %

8 %
7% %
6 %DUODA PASKOLAS: 

Asmenines nuo............... 11 '/i%
MortgiČius nuo . .. 9%%—12%

ANAPILYJE SKYRIUS VEIKIA SEKMADIENIAIS 9:30 r.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgiČius ik: 100,000 
(75% Įkainoto turto vertės). Draudžiame norių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $ 10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir '.elionės čekius 
(traveler s cheques). Neimame mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MUSŲ TIKSLAS —

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

toronto
paskirtos Švietimo fondo 
"LABDARA STIPENDIJOS

S vietimo Fondo LA BDARA 
komisija, susidedanti iš Lie
tuvių Namų Valdybos narių 
- V.K u 1 n i o, dr. A. P a- 
cevičiausirT. S ta
nu 1 i o, Kanados Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos atstovės 
J. Uleckaitės ir To
ronto Lietuvių Kooperatyvo 
"Parama" atstovo V.A u š- 
r o t o, patikrinus gautus 
prašymus, paskyrė stipendi
jas:
po $ 500, - M. Balaišytei ,
D. Sukauskaitei;
po $ 300, - L,Kazakevičiui, 
M. Lipui, Rasai Mažeikaitei; 
po $ 200, - L. Daukšai, A. 
Kalinauskui;
po $ 150,-L. Krivaitei, Z , 
Prakapaitei, V. S livinskaitei; 
po $ 1OO, - R .Ciplijauskui ,
E. Macijauskui,R. Prakapui , 
A. Rašymui, A.Slapšiui,A . 
Stundžiai.

Iš viso paskirta stipendijų 
$ 3.350,-

• Ed. PA MA TA ITIS , jauno
sios kartos atstovas, baigęs

komercinius mokslus Toron
to Universitete bakalauro 
laipsniu, šiuo metu dirba
Kanados valdžios mokesčių 
įstaigoje.Kovo 4 d., LN Ge
dimino Pilies Menėje skaitė 
paskaitą "Kanados pajamų 
mokesčiai". Po jos vyko la
bai gyvos diskusijos ir bu
vo išsiaiškinta daug klausi
mų.

Paskaitą suruošė LN Kul
tūrinės Veiklos Komisija . 
Jos pirmininkas A JL u 1 ny s 
prieš paskaitą supažindino 
atsilankiusius su prelegentu 
ir padarė istorinę apžvalgą, 
kaip atsirado mokesčiai.

FILATELISTAI TURI 
SUKAKTUVINIU VOKU

Iškilmingai paminėję 
kovo 4-tąją dieną-Š v. Kazi
miero 500 m. mirties su - 
kaktuves, atspausdindami 
specialius vokus, Toronto 
Lietuvių Filatelistų D-ja 
praneša, kad dar galima 
gauti spebialių, pašto užant
spauduotų sukaktuvinių vokų 
pas D-jos sekretorių K. Ka
minską, 25 Norma Cres. , 
Toronto, Ont.,M6P3G9. Jų 
kaina po 75 centus. Taigi, 
filatelistai pasiruošę ir to
liau patarnauti.

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS

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

SKAMBINKITE : 487-5591

6 psl.

RETA ISTORINĖ PARODA
KOVO 31 d. ,šeštadien| , 

minint "Aušros"šimtmet| ir 
spaudos atgavimo 80 me
tų sukakti, Prisikėlimo Pa
rodų salėje vyks reta drau
džiamosios spaudos paroda. 
Ją parengė Bronius Kviklys 
Parodoje bus nuotraukos, 
dokumentai, iškarpos ir dau
giau kaip 200 retų knygų, 
medaliai ir kiti įdomūs ra - 
diniai. Š i paroda buvo susi
laukusi didelio dėmesio ir Į- 
vettinimo Chicagos mieste 
ir Clevelandfeėe Parodą To
ronte rengia Prisikėlimo 
Parapijos Visuomeninės 
Veiklos Sekcija.

• ARO Choro pavasarinis 
koncertas vyks Lietuvių Na
muose BALANDŽIO mėn.l d. 
Pelnas skiriamas naujų uni
formų Isigyjimui.

• Užgavėnių karnava
lo pelnas $1508.98 paskir
stytas vienuolikai Karnavale 
dalyvavusių grupių.

VISUS KVIEČIAME Į KULTŪRINĘ VAKARONĘ 

SU BRONIUM KVIKLIU
KOVO MĖN. 31 d. ŠEŠTADIENĮ, 5 :30 v.v.

Prisikėlimo parapijos Parodų salėje
BRONIAUS KVIKLIO SUTELKTA 

DRAUDŽIAMOSIOS LIETUVIŲ SPAUDOS

PARODA
Atidarius paroda. Didžiojoje Salėje įvyks 

Broniaus KVIKLIO knygų ’’LIETUVOS BAŽNYČIOS"

SUTIKTUVĖS
J as aptars kun. dr. Pranas G a i d a. Skaidres aiškins 

autorius B. K v i k I y s, kurios daugumoje vaizduoja 

lietuvių bažnyčią būseną Gudijoje. Šios skaidrės 

-gautos neseniai.

P erodų bus galima Icnkyti ir sekmadienį nuo 9 vai. r. iki 1 val.p.p- 

KVIEČ1AME VISUS PASINAUDOTI ŠIUO RETU

KUL TŪRINIU RENGINIU! RENGĖJA!

1088. Lietuvių Filatelistų Draugija..............................$ 1OO>.
1089. Auštro Juozo atm.................'.........................................1OO.
1090. Paplausko Augustino atm........................................ .1OO.
1091. Paplauskienės Marijos test, palikimas...........1OO.
1092. Lietuvių Sporto Klubas TAURAS.................... 200.
1093. Giedriko Vlado atm................................................... 250 .
1094. Hamiltono Tautinių Š okių Grupė GYVA TARA S 

Hamiltono Taut.Šokių Grupė GYVA TARAS 1OO.
1095. Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros D-ja

ŽIBURIAI ................................................  1OO.
1096. Kanados S porto Apygarda ................................... 1OO.
1097. Toronto Lietuvių Ledo Ritulio Klubas................ 1OO.
1098. Regina Petras ..............................................  1OO.
1099. VOLUNGĖ ................................................................1OO.
1100. Saulėnas Algis.................................... .................... 1OO.
11O1 . Saulėnaitė Rasa.......................................................... 1OO.

Kažemėko Vlado atm................ ................................ 40 .
Dumčiaus Kųstučio atm.....................   20 .
Puodžiuko Juliaus atm..........................,.............31.14, -

ĮNAŠUS PAPILDĖ:
109. Balsys Leopoldas ..................................... .. ..  iki$ 700.
156. Narkevičius Vincas ........................................ 900.
198. Kartūno Leono atm....................................... 1300 .
341. Jegėlos Stasio test, palikimas................... 1500 .
383. Kardelio Jono atm.............................................. 200.
435. Kardelienė Elzbieta ......................................... 200.
525. Lietuvių Sporto Klubas VYTIS..................... 200.
596. Čepo Stasio atm.................................................... 555.
673. Kaziūnas A................................................................ 700.
701. Mažeika Juozas ................................................. 450 .
718. Agurkiai W. ir S................................................... 900.
766. Toronto Lietuvių Namai ...................... iki. $3300.
946. Mitalo Adolfo atm. ........................................ 175.
947. Radzevičienė-Mitalienė Leonarda............  175.
1008. Matulevičiaus Petro atm................................... 200.

K. L. FONDAS džiaugiasi ir sveikina visus naujus ir 
Įnašus papildžiusius narius; ypatingai malonu matyti dau-
geli organizacijų įsijungiant j Fondo narių eiles. Reikia 
tikėtis, kad ateityje ir daugiau jų prisidės savo įnašais - 
tai yra mūsų visų pareiga'.'.'.

Dėkojame visiems, kurie pagerbė mirusiųjų atmini - 
mą savo aukomis: p. p. Breichmanams ir J. Svilui.auko - 
jusiems a. a. Kažemėko Vlado atm. po $20,-; J. Paške - 
vičienei pagerbusiai a.a.Dumčiaus Kęstučio atro.-$2O,-; 
J.Tavoras,Amerikos lietuvis,paaukojo $25 U.S. a.a.Ju
liaus Puodžiuko atminimui. Visiems širdingai dėkojame.
Atsiprašome už padarytą klaidą- vietoje Alekso turėjo bu- - - ------ - ------------------------------------- _ _ _ _ _ - -------
ti Danilevičiaus Alfonso atm. auka.

Mieli broliai ir sesės, laukiame visų įsijungiant Į K. 
L. Fondo narių eiles- kur du stos, visados daugiau pada
rys'. Mes turime daug padaryti savo TĖVYNĖS reikalams 
ir kovai prieš priespaudėją.

Prašome visų narių, kurie pakeitėte savo adresus - 
neatidėliojant pranešti naująjį adresą. K. L. F.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTEI PRAĖJUS

St. Catharines miestas, 
kada lietuviai po Antrojo Pa
saulinio Karo pradėjo Įsi
darbinti, buvo vienas iš ma
žųjų, todėl ir lietuviai jame 
sudarė negausią koloniją.Tar
čiau, kad ir neskaitlinga, bet 
joje buvo veiklių lietuvių pa
triotų, Kurie medžiaginiai 
remiami kitų susipratusių 
savo tautiečių, ėmė tuošti 
tautines šventes su progra
momis. Jau 1949 m. St.Cat
harines lietuvių kolonija ėmė

garsėti kaip veikliausia lie
tuvių kolonija. Buvo laikas, 
kada St. Catharines lietu
viams vadovaujant ir Įsijun
gus Niagaros Pusiasalio ir 
Buffalo bei Niagara Falls N. 
Y. jaunimui, veikė net 
dvi tautinių šokių grupės, 
Kurios išpildydavo progra
mas, ruošiant tautines šven
tes.

Metams bėgant, jaunimas, 
baigęs gimnazijas, išvyko 
studijuoti Į i universitetus. 
Nesant pakankamam jaunimo 
prieaugliui, nustojo egzista
vę meno vienetai, kurie per 
daugelĮ metų šoko, dainavę 
vaidino ne tik St.Catharines

Tautos Fondo įgaliotinis Jo
nas Dervaltis prie 
Vienuolyno šventovės sek
madieniais ir aplankydamas 
l namus lietuvius per trumpą 
laiką tik iš 40 lietuvių šei
mų ir viengungių surinko 
virš $2.000 ir pinigus pa - 
siuntė Kanados Tautos Fon
do atstovybei. Pinigai yra 
tuojau Įdedami Į banką ir iki 
VI IK'o seimo neša nuošim
čius. Jonas Dervaitis pa
reiškė šiųeilučių autoriui,kad 
stengsis aplankyti visus lie
tuvius, kurie gyvena ir toliau 
nuo S t. Catharine s miesto ir- 
Niagara Falls lietuvius, nes 
jie priklauso St.Catharines 
Lietuvių Bendruomenei./Ar 
nebūtų teisinga, kad tuo pa
čiu paprašytų aukų ir Kana
dos lietuvių B-nei ,ar tiK 
St.Catharines Lietuvių B- 
nei,kuri ir organizuota Va
sario 16 d. minėjimus, atlie
ka- vienintelė organizacija 
nuo senų laikų- lietuvybės 
išlaikymo, reprezentavimo 
Kitataučiams ir informaci
jos Kanados vyriausybei 
darbus. Tai būtų jėgų tau - 
pymas, nes vienas žmogus, 
ar pasikeisdamas su Kitu , 
galėtų vykdyti visapusiškai 
naudingą darbą. Red./.

Paklausiau ji, ar gauna 
Kiek Kelionės išlaidoms pa
dengti. Atsakė, Kad visas Ke
liones pats apsimoka ir esąs 
laimingas, jog galėjo pasiek
ti šį laisvės Kraštą Kanadą , 
ir kad kiekvieno lietuvio pa
reiga yra padirbėti be jokio 
atlyginimo Lietuvos laisvei.

Tautos Fondui aukojo ne
mažiau, Kaip $20,-

$ l.OOO,- J.Gudinskas ; 
po $ 1OO, - J.Girevičius,

A . Staugaitis, J. Šarapnic- 
Kas;

po $60,- J. Kalainis ; 
po $ 50,- K. Jonušas, J.

Dervaitis, P. Šukys, A. 
Gverzdys;

po $ 40, - A. Paulionis, 
Jdz. Stundžienė, P. Meškaus
kas;

po $ 25, - kun. K. Butkus , 
S . Janušonis;

po $ 20, - Z Jakubonis , 
P.Gabrėnas, J. Žemaitis, P. 
Balsas, J. Tauteras, P. Dau
ginas, R. ZaliznaK, S . Š etkus, 
J. Dainoras.A . ZubricKas,A . 
ir O.Jusys.

St. Catharines lietuvių Ko
lonija, tapus Jonui Dervai- 
čiui Tautos Fondo įgaliotiniu, 
pagal gyventojų skaičių yra 
tapusi pirmaujančia surink
tomis aukomis Lietuvos 
laisvės reikalams Kanadoje.

J. S arapnic ka s

lietuvių kolonijos lietuviams, 
bet atlikdavo programas ir 
svetimtaučių publikai.

Dabar St. Catharines lie
tuvių koloniją sudaro dau
giausiai lietuviai pensinin - 
kai. Be abejo, nemažai jų iš
keliavo ir | amžinojo poilsio 
vietą. Lietuviai neturi nuo
savo salės ir nebeįmanoma 
suruošti didingesnius tauti
nių šokių minėjimus sveti
mose salėse. Dabar tautinių 
švenčių minėjimus reikės 
ruošti Vienuolyno patalpose, 
nes svetimtaučiai už sales 
reikalauja aukštų kainų, ir 
dėl mažo skaičiaus dalyvių, 
minėjimai darosi nuostolin
gi-

Nežiūrint, kad St. Catha
rines lietuvių koloniją suda
ro apie 80% pensininkų, jie 
dar jaunuoliai savo tautine 
dvasia ir Lietuvos laisvės 
reikalams aukoja stambias 
sumas per Tautos Fondą ir 
tokiu būdu prisideda prie 
Vliko leidžiamų Eltos infor
macijos biuletenių anglų , 
prancūzų, vokiečių, italų, is
panų bei lietuvių kalbomis ir 
informacijų laisvajam pa
sauliui apie žiaurią rusų o- 
kupaciją ir prievartą Lietu
voje.

S iame laiaraštyje buvau 
rašęs, kad 1983 m. S t. Catha
rines lietuvių kolonija Lietu
vos laisvės reikalams per 
Tautos Fondą suaukojo apie 
$1.500. Šiais metais gana 
veiklus patriotas lietuvis,

e LIETUVIŲ ATSARGOS 
KARIŲ SĄJUNGA "RAMO
VĖ' šių metų visuotiniame 
narių susirinkime | naują 
valdybą išrinko Juozą S a- 
r a p n i c k ą, Juozą Vyš
niauską ir Joną S k e i- 
v a 1 ą.

Š iemet ramovėnams bus 
labaidarbingi metai, nes Ka
nados Kariai veteranai pri
sideda prie didžiųjų šio 
Krašto švenčių ir Kviečia 
lietuvius atsargos Karius 
l pasitarimus apie veiklos 
programą. kor.

AR PASKAITAI SAVO VAIKUI LIETUVIŠKŲ LIAUDIES PASAKŲ- 
JOSE RASI IR GROBIO. JUMORO, IR IŠMINTIES!

h D E £ įl E D INSURANCE &
y n L O n L H REAL estate brokers

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

Darbo valandos: 9 v.r.-r7 v.v. , šeštadieniais 9 v.r. — 12 v.p.p.
Narys of "Better Business" Būro

INSURANCE * Namų—Gyvybės
* Automcbilių
* 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 kelionių reikalais 
bet kur pasaulyje skambinti:

TeL 533-3531
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

f



Vieninteli* lietuvių bankelis Kanadoje
Įsikūręs huosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIU

montreal KADA IS E-VIENA ME "NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS" SPAUDOS BA LIUJE- 
MONTREALYJE. Šiemet SPAUDOS BALIUS bus GEGUŽĖS mėn.5d.

KREDITO

KOOPERATYVAS

t TALKA

7'

9'

Hamilton

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

12;z2% 
1014% 
12 % 
10)4%

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda 

Nemokamas pilnas čekių aptarnavimas

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

Kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimai
MOKAME UŽ:
deposit u s (P.C A.)........
santaupas......................
kasdienines palūkanas 
už santaupas .................
»erm. depoz. 1 m............
term, depoz. 3 m 
reg pensijų fondo 
90 dienų depozitus 9%

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvlrUdienieis 
nuo 10 v.r. iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo 10 Dei 1 v.P«P« Penktadien* 
nuo 10 v.r. iki 7 v v., šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 12 v.r.

uju I 

TALKA« F

PATIKSLINIMAS :
Londono korespondencijų 

autorius L.E.prašo patiks
linti žinutes: "A .Grigelienė 
mirė 1983 m.lapkričio 27 d; 
ir...

Leono Pociaus žinutėje 
turi būti.. ."Liko duktė Bi
rutė ir du sūnūs Alfonsas 
ir Edvardas".

HAMILTONO "RAMBYNE" JAU 
PRASIDEDA GYVENIMAS

Į Hamiltono lietuvių pen- 
sininKų namus RAMBYNAS 
pirmasis atsiKėlė A . Ž ulys. 
Jis labai patenKintas ir butu 
ir visa kuo RAMBYNE.

Antroji atvykusi nauja gy
ventoja - S. Elvikienė. Jie 
pasisūlė paaukoti j mažiau 
pensijų gaunančių gyventojų 
fondą, norėdami paremti lie
tuvius pensininkus.

T.irD. Bildos RA MB YNU I 
? paaukojo salių apstatymui 

sofą, 4 kėdes ir dirbtuvei 
stalą.

DAIL. A- TAMOŠAIČIO 
PARODA KINGSTONE

K’ngstdn'o Ont., Viešoji 
Biblioteka pakvietė dail.An
taną Tamošaitį su
rengti savo parodą, kuri bu
vo atidaryta KOVO I9d., 
ir vyKs iki BALANDŽIO 13 d.

Parodoje yra 25 tapybos 
darbai ir 66 ekslibrisai.

įžtįUĄc-.
• Dail. Anastazija TAMO - 
ŠAITIENE ruošiasi parodai 
Rochester'yje, JA V baland
žio mėnesį. Vienas is dail. A. Tamošaičio ekslibrisu

Klevelando ’’VAIDILOS’' „ Posėdis Pragare

ir Stalinas — Romas AP AN A V ICI U S go žpmy j e. 
balandžio 15 d. 4 v.p.p. Westdale 

"POSĖDIS PRAGARE " 
ATVYKSTA l HAMILTONA,

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Šalpos Fondo Ha
miltono Skyriaus Komitetas, 
užbaigęs sėkmingai 1983 m. 
piniginį vajų, bet norėdamas 
sukelti daugiau lėšų šalpai , 
pasi kvietė Cleveland'o" Vai
dilos" Teatrą, vadovaujamą 
energingo režisoriaus Petro 
M až e 1 i o , su įdomiu vai
dinimu "Posėdis Pragare" . 
Vaidinimas bus statomas š. 
m. balandžio 15 d., sekma
dienį, 4 vai. p.p. erdvioje 
Westdale Gimnazijos audi
torijoje, 700 Main st., West

POSĖDIS PRAGARE yra 
Algio Rukšėno3 veiks
mų politinė satyra.Šis vei
kalas pirmą Kartą 
vaidintas su dideliu 
Kimu Cleveland's, 
Kartą jau Čikagoje 
Centre 1983 m.lapkričio 24 
d.,VI-tajame Teatro Festi
valyje. Čia laimėjo tris pre- 
mijas:už geriausius kostiu
mus, už gražiausias dekora
cijas ir už iškiliausią pa
statymą. Po VI-tojo Festi
valio spaudos pasisakymai

buvo su— 
pasise- 
o antrą 
Jaunimo

1984.III 22

.cena: H i tl er i s — P aul i u s N AS V Y T IS 
» statomas Hamiltone š. m. 
W. Nuotr. V. Bacevičiaus

darė išbaigto, suplanuoto de
talėse spektaklio įspūdį".

Šį nepaprastai įdomų pa
statymą teks visiems atvy- 
Kusiems pamatyti BALAN
DŽIO 15 d. Todėl KLB Šal -

.Šis vaidinimas bus 
tėję, 700 Main Št.

apie pastatymą " Posėdis 1 
Pragare" buvo labai gražūs 
1983 m. gruodžio 1O d . 
"Draugas"rašė:"Prieš akis 
neįprastų pragarui spalvų 
pasaka, ryškiai žalia, viole
tinė, geltona, ryškiai mėlyna. pos Fondo Hamiltono SKy- 
vyninė-scenoje tarsi chore- 
ografuotas stilizuotas kipšų 
baletas. Liejasi iš karto e- 
nergija, dinamika, jaučiasi 
įtampa ir žodžio tempas.Po
grindžio ar požemių viešpats 
kartu su jo padėjėju Lucifu- 
gu ir visais Kipšais-pavaldL- 
niais stengiasi ištaisyti is
toriją, kurią žmonės žemėje 
ne visai tiksliai užrašę. Kur 
teisybė, jeigu tiK už vieną 
nusikaltimą buvę angelai tu
ri amžinai pragare Kentėti , 
kai už daug blogesnius kri
minalus žemėje žmonės iš
teisinami? Pragare susitin
ka du žmonijos despotai : 
Stalinas ir Hitleris, vienas 
Kitą pasmerkdami. . . Žalčių 
motyvais originalūs Kostiu
mai, įdomūs šviesų efektai , 
blizgančios kaukuolių akys, 
priderinti muzikos intarpai , 
efektingi varpai svarbaus 
posėdžio metu, - visa tai su-

riaus komitetas Kviečia vi
sus tautiečius, iš 
toli ir arti, atvykti tą seK - 
madienio popietę į Hamilto
ną ir pamatyti šį speKtaKlį , 
Kuris Teatro Festivalyje lai
mėjo net tris premijas.

Bilietai į šį vaidinimą jau 
platinami. Jie gaunami sek
madieniais po pamaldų Jau
nimo Centre ir taip pat bus 
galima įsigyti vaidinimo die
ną prie įėjimo.

Mielas tautieti, atvykdamas 
į spektaklį "Posėdis Praga
re" paremsi šalpos darbą , 
pagerbsi Cleveland'o "Vai
dilos" Teatro artistus', kurie 
aukojasi lietuvybės išlaiky
mui ir pats nors mažą va
landėlę praleisti lietuviško 
išeivijos teatro dvasioje. J. P.

Reikia pastebėti, kad šis 
satyrinis veikalas yra para
šytas jaunesnės Kartos lie
tuvio išeivijoje.

BO4YMI4
SPECIALYBES

BATU TAISYMAS 
DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS 
ADYMAS AUDIMU 
MARŠKINIŲ SKALBIMAS 
UŽUOLAIDŲ VALYMAS 
SAUGOJIMAS (STORAGE/ 

• zomSas

495-yUe AVENUE, LaSalle
365-1 1 43

7661 A CENTRALE, LaSalle

2955 ALLARD, Ville Emard
766-2667

PENKMETIS GINTARINIU 
AIDU" PROGRAMAI

Š . m. sausio mėn. 13 d. su
ėjo 5 m. ,Kaip veikia LIE - 
TUVIS KA RADIO PROGRA
MA "G INTA RINIAI Ą EDA I" 
Hamiltone, Stotis C. F. M. U. 
- F. M. ,93,3, McMasters U- 
niversitete.

GINTARINIAI AIDAI yra 
vienintelė lietuviška radio 
programa, kurioje dirba tiek 
daug bendradarbių, pasikeis
dami Kas sekmadienį.

Š i lietuvišKa radio prog
rama prasidėjo studento 
Eduardo S TUNGEVI- 
ČIAUS iniciatyva, kuris tuo 
laiku studijavo McMasters 
Universitete eleKtros inži
neriją.

Pradžioje ši stotis buvo 
girdima tiKtai Universiteto 
ribose, vėliau gavo iš Kana
dos valdžios ir Radio Tele - 
vizijos TelekomuniKacijos 
Komisijos leidimą stot} pa
didinti. Dabartinės stoties 
signalai siekia visą Hamil
toną ir apylinkes apytiKriai 
20 Km. spinduliu.

Studentų nutarimu, sa
vaitgaliai buvo paskirti dau- 
giakulturinėms programoms. 
Š i radio stotis yra išlaiko - 
ma Studentų Unijos ir Mc 
Masters Universiteto admi
nistracijos. Programa yra

grynai kultūrinė ir nedaro 
jokio pelno. Šia lietuvišKa 
radio programa gali pasi
naudoti visos lietuviškos or
ganizacijos veltui. Visi lie- 
tcįviškps . veiklos skelbimai 
ir pranešimai yra skelbiami 
nemokamai.

Programai pradėjus veik
ti, tuo laiku buvęs jos vedė
jas ir įsteigėjas Eduardas 
STUNGEVIČIUS pasikvietė 
pagelbon studentę Aušyą 
PLEINYTŲ. Vėliau į GINTA
RINIŲ AIDŲ pranešėjų eiles 
įsijungė studentė Dalia PA
JARSKAITĖ, inžnerijos stu
dentas Antanas RAŠYMAS 
ir jaunas gimnazistas Edu
ardas LABUCKAS.

Gyvenime niekas nestovi 
vietoje, - viskas keičiasi . 
Studentai, išlaikę egzaminus, bendradarbiai, 
baigę mokslus, gavę darbus, 
išsikelia, tačiau GINTA
RINIAI AIDAI nenustojo ai
dėję Hamiltone. Supagelba 
naujų pranešėjų ir susido
mėjimu dar Hamiltone tebe
gyvenančių ankstyvesnių ra
dio bendradarbių, lietuviška 
radio programa šiandie
ną švenčia PENKIŲ METŲ 
darbo sukaktj.

Šiuo metu per GINTARI
NIŲ AIDŲ radio programą 
Hamiltono Klausyt ojai girdi 
šiuos radio pranešėjus: Auš
rą PLEINYTE, Eduardą LA -

BUCKĄ, Danutę ENSKAITIE- 
NĘ ir Liudą S TUNGEVIČIENĘ.

Programa yra transliuo
jama Kas sekmadienį nuo 2 
vai, p. p., stotis CFMU-FM 
93,3 iš MCMASTERS UNI - 
VERSTTETO.

Penkerių metų darbo su
kakčiai paminėti,GINTARI - 
NIŲ AIDŲ radio bendradar - 
bių ir Radio Rėmėju nutari
mu, HAMILTONE YRA RUO- 
ŠIAMAS KONCERTAS -PO- 
PIETĖ-KAVUTĖ ir vaišės.

KONCERTAS numatytas 
š. m. BALANDŽIO mėn. 8 d., 
JAUNIMO CENTRO SALĖJE , 
5 vai. p. p. Programoje-so - 
listės Slava ŽIEMELYTĖ,A- 
nita PAKALNIŠKYTĖ, muz. 
Jonas GOVĖDAS ir Hamilto
no GINTARINIŲ AIDŲ radio

Nuoširdžiai kviečiami/vi
si atsilankyti. R engėjai

© A.a. Liudviko BORUSO 
atminimui GINTARINIAMS 
AIDAMS - lietuviškai radio 
programai $ 1O, -paaukojo p. 
p.Deks nių šeima;

A.a.Jono MIKŠIO atmini
mui $30,- auką GINTARI - 
NIAMS AIDAMS paskyrė An
tanina MIKŠ IENĖ.

A. a. Liudviko BORUSO 
atmini nui GINTARINIAMS 
AIDAM, paaukojo P.LUKO- 
Š IŲ šeima.

Nuoširdus A ČIŪ. L.S.

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

SUTAUPYKITE NUO J 500.- IKI 5 1000.- PIRKDAMI 
GARANTUOTAI NAUJUS KAILINIUS PALTUS TIESIAI 
IŠ FABRIKO. DAROMI PATAISYMAI BEI PERSIUVIMAl 

Tel. 845-2912 embassy fur
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PARENGIMAI
o KOVO 25 d. .SEKMADIENĮ, 
po 11 vai.parraldų, S v.ELZ
BIETOS D-JOS 65 m. VEIK
LOS MINĖJIMAS , Š v. Kaži - 
miero Parapijos Salėje.

o BA LA ND Z IO 1 d. ,po 11 v. 
pamaldų, S v. KAZIMIERO 
MIRTIES 500 m. SUKAK
TIES MINĖJIMAS A uš r os 
Vartų Parapijos Salėje.

e BALANDŽIO 14 d. ,ŠEŠ - 
TADIENĮ, 4 vai. p. p. šaukia
mas LITO VISUOTINAS NA
RIU SUSIRINKIMAS Šv . 
Kazimiero Parapijos Salėje.

“NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS“ 
VALDYBOS POSĖDIS

Kovo 30 d., penktadienį , 
6 vai. vakaro vyks "NL" Val
dybos posėdis redakcijos pa
talpose.
UŽGAVĖNIŲ SAVAITGALYJE

lankėsi Montrealyje jau,— 
nųjų poros: Rasa ir Paulius 
K u r ai iš Windsoro, Vida 
ir Raimondas Š i a u č i u- 
1 i a i iš Toronto.
’’NIDOS” KLUBO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Balandžio mėn. 8 d. , 
sekmadienį, tuojau po pa
maldų,Aušros Vartų Parapi
jos salėje šaukiamas Mont - 
realio Lietuvių Žvejotojų - 
Medžiotojų Klubo NIDA me
tinis visuotinas 
narių susirinkimas.

Visi Klubo nariai ir pri - 
jaučiantieji kviečiami jame 
dalyvauti.

Po susirinkimo vyks visų 
dalyvių vaišės.

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

Laima Skučaitė—Rutkauskienė
Tel: 697-3846

MIRUSIEJI :

• MARTINAITIENĖ Erta, 53 
m.amžiaus, mirė, susižeidu
si krisdama.

Liko vyras Jonas, sesuo 
Lena Leipienė Chicagoje , 
brolis Jonas Š ulmistras, tė
vai M. ir O. Š ulmistrai.

Užuojauta artimiesiems.

GALIMA REZERVUOTI STALUS 
"NL” SPAUDOS BALIUI

Gegužės 5 d. savaitraštis 
"Nepriklausoma Lietuva" 
rengia savo tradicinį, metinį 
SPAUDOS VAKARĄ-BALIU. 
Jau galima įsigyti bilietus 
A V Kioske, redakcijoje ir 
pas "NL" Valdybos narius .

Kaip jau buvo skelbta, vyks 
pagal kuponus,Didžioji lote
rija, kuria pasinaudoti kvie - 
čiami visi skaitytojai .

Spaudos Baliaus metu taip 
pat veiks ir Mažoji loterija , 
kuriai dosniai aukojo kiek - 
vienais metais mieli skaity
tojai ir rėmėjai. Jų visų pa - 
rama yra nemažiau reikalin
ga, kaip ir kitais metais, ky
lant įvairių techniškų išlaidų 
kainoms-spausdinimui, paš
tui, mašinėlių taisymui ir kt

Prašome rezervuoti ge
gužės 5 d. lietuviškojo 
žodžio ir informacijos va - 
karui - Spaudos Ba
liui'.

LIETUVOS KARALIAUS 
MINDAUGO ŠAULIU KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Kovo 4 d., Montrealio 
Aušros Vartų Parapijos sa
lėje, po pamaldų, vyko L.K. 
Mindaugo Š aulių Kuopos na
rių susirinkimas.

Trumpu žodžiu jį atidarė 
Kuopos pirmininkas Augus
tinas M y 1 ė. Į susirinkimo 
prezidiumą buvo pakviesti 
Kuopos garbės šauliai - J. 
S iaučiulis, Ig. Petrauskas ir 
K. S itkauskas į darbo prezi
diumą; A . Vazalinskas—p—ku, 
J. V.Danys-vicep., ir P.Gab- 
rys-sekretorium.

ŠV. KAZIMIERO 500 METU MIRTIES

SUKAKTUVIlį MINĖJIMAS
RUOŠIAMAS

Š.M. BALANDŽIO 1 d. SEKMADINENĮ

Aušros Vartų parapijoje
11 vai. IŠKILMINGOS PAMALDOS šventovėje
12 vai. RELIGINĖ POPIETĖ salėje

PROGRAMOJE : Sės. M. PALMYROS paskaita 
Sol. Gina ČAPKAUSKIENĖ 

Mergaičių Choras ’PAVASARIS’

• Karšti pietūs, kavutė

AUKA: S 8.00
MINĖJIMUI RENGTI KOMITETAS

DR. J.MALISKA
DANTLJ GYDYTOJAS

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

Tel. Bus.: 866—8235
N amų: 4 88— 85 2 8

D.D.S

Dental Surgeon Chirurgien-Dontiste 
3406 RUE CENTRAIE. SUITE 209 
VILLE LASALLE, QUEBEC H8P 1N5

Tel: 364-4658

8 psi.

Rimties minute buvo pa - 
gerbti mirusieji šauliai.

Pagal susirinkimo dienot
varkę, vyko pirmininko, iž - 
dininko, turto globėjo,Revi
zijos Komisijos, Garbės 
Teismo ir sporto-šaudymo 
vadovo pranešimai. S audymo 
varžybų laimėtojams buvo 
įteiktos taurės-trofėjai:

I vietą -B. Kasperavičiui, 
H-ą - A. Mylei, IH-ią - J. 
Babrauskui.rv -tą-P.Gabriui.

Iš pranešimų išryškėjo 
gyva Kuopos veikla ir geras 
jos finansinis stovis. Penki 
nauji nariai priėmė priesai
ką, įstojo du nauji nariai . 
Kuopoje yra dabar 74 nariai.

Naujai dviejų metų kaden
cijai Valdybos pirmininku 
perrinktas Augustinas M y - 
1 ė. Kuopos Valdybą sudaro: 
V. Sušinska s-vicep. ,
A. Žiūką s-ižd., J. B a b- 
rauskas - sekret. , B . 
Kasperavičius 
sporto - šaudymo vad., A . 
Čepuli s-turto globėjas , 
J.Š iaučiuli s-informa- 
cijai, A. Kalvaiti s-li - 
gonių lankymui, A.R a 
činskasirG.Re.mei- 
k i e n ė - nariai. Ig. Pet
rauską s-vėliavininkas .

Revizijos Komisija : R. 
Ž iu kie nė,P.G abry s 
ir Alb.R u s i n a s.

Garbės Teismas:J-Š iau- 
č i u 1 i s,kun. S.Š ileika 
ir J. V.D a n y s.

Po susirinkimo vyko M. ir
B. Kasperavičių pa
ruoštos vaišės.

J.Š iaučiulis 

e Maloniai ir gražiai praė
jo Tėv. kun. Juozo ARA- 
NAUSKO ir JUOZŲ bei 
JUOZIU pagerbimas pietūs 
Aušros Vartų Parapijos sa
lėje.

• Britų Kolumbijos Lietuvių 
Medžiotojų ir Meškeriotojų 
Klubas BEBRAS atsiuntė 
$ 25,-paremti "NL". Taip 
pat praneša, kad naujai iš
rinkta Aldona Goranson eis 
korespondentės pareigas.

Nuoširdžiai dėkojame, kad 
Klubas BEBRAS, nors ir ne
gauna laikraščio punktualiai, 
tačiau jį vertina ir remia .

"NL"

M.CUSSON R.GENDRON 
VAISTINĖ

Atidaryto k otdl «n nuo 9 a. in iki 10 p . m. 
Sestoditnioii: nwt> 9 o. m. iki 9:30 p . m. 
Sekmadieniais: 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

AV PARAPIJOJE REKOLEK__
CIJOS prasidės bala n - 
d ž i o 16 d. ir baigsis Vely
kų . rytą su Prisikėlimo iš
kilmėmis. Rekolekcijoms va
dovaus Tėv. Jonas Kidykas, 
S . J. iš Chicagos.
• Š v.KAZIMIERO PARAPI - 
JOJE Tėv.J.Kidykas praves 
susikaupimo savaitgalį.

MONTREALIČIAI BALTU 
VETERANU LYGOS 
SUVAŽIAVIME

J. Š iaučiulis, Ig. Petraus
kas ir A. Žiūkas išvyko į To
ronto mieste vykstantį Bal
tic Veterans League suvažia 
žiavimą. Jame pagrindinę 
kalbą pasakė G. L a m o n- 
t a g n e, buv.Krašto Apsaug. 
minister is. Jam buvo įteiktas 
Vilniaus Šaulių Rinktinės 
vardu Šaulių Žvaigždės Or - 
dinas. Jį gavo ir estas Au
gust J u r s, kuris įsteigė 
Kanadoje Baltic Veterans 
League.

J. Š iaučiulis, lankydama - 
sis Toronte, atidavė Litho- 
Art spaustuvei Vilniaus Šau
lių Rinktinės Kanadoje Met
raštį. Baigminės medžiagos 
rinkimas dar tebevyksta ir 
pasižadėjusieji ją pristatyti 
raginami paskubėti.

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
KRAUJO DAVĖJU KLINIKA

praneša, kad kiekvienas 
asmuo geros sveikatos,- 17- 
65 m. amžiaus gali duot 
kraujo kas trys mėnesiai .

Kiekviena duodama kraujo 
porcija turi savyje 55%plaz- 
mos,l% baltųjų kraujo rutu
lėlių ir 44% raudonųjų. Vi
sos tos sudėtinės dalys y- 
ra naudojamos gydyti įvai
rioms ligoms.

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
nuolatiniame Centre 3131 
Sherbrooke Str.,East,/Met
ro Prefontaine/ galima duoti 
kraujo nuo pirmadienio iki 
penktadienio kiekvieną sa
vaitę 8:30 v.r.-8:30 v. v.

Balandžio 5 d. kraujas pri
imamas Montreal General 
Hospital 9:30 v.r.-4:30 v.p.

• Montrealiečiai- nenusi - 
minkite:pavasaris-už lango, 
nes Kregždės jau atskrido Į 
Capistrano '.

VISI PATARNAVIMAI VELTUI

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ | 
KREDITO UNIJA_______

1475 DE SEVE STREET, Montreal, QUE. MAE 2A8. Telefone.: 766-5827
MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:

Certifikatai min. S 1,000.00 
Įmetu.... 9 % Nekilnojamo turto.

Terminuoti indėliai Asmenines ir
įmetu.............. 8.5% Prekybines.
180-364 d...... 8. %
30- 179 d....... 7.5 %

Tr,T£^£iuS i1nd®,ius Paskolos mirties
už $20,000 ir daugiau ofveiu ap<}roustos

Taupomos sąskaitos: iki $10,000
Special ios.......././□ /o
Su draudimu........ 7 %

Čekiu sąskaitos............5%

KASOS VALANDOS
1_4Z5. De_Seve_ 39Q7_A _Rosemont

Pirm., Antr. Tree. 9:00 — 3:00 *
Ketvirtadieniais 12:00 — 8:00 4:00 — 8:00
P enk tad i en i ai s 10:00 — 6:00J 2:00—6:00

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

Kailių siuvėjas
Tel: 767-6183

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

1449 rue St. Alexandre Montreal , Quebec 
Suite 500 A. U3.A 2G6 TEL.. : 288-9646

MZMor” D.N. BALTRUKONIS
fįrįi- IMMEUBLES - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavimas
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

svstem 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 P1EČAITIS

Nekilnojamo turto patarnavimus Montrealyje

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

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

PETRAS A D AMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBt • CYVYB4

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg'd.
DRAUDIMO AGENTŪRA

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

TEL. 727 - 3 120 Nimi/ 3 76 -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 tū_r_ą__v e _į kj_a__nji-2._L’_dž-C'_ ,

montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH, MONTREAL WEST

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

T
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