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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
ĮTARTINAS GAISRAS 
UNESCO BŪSTINĖJE

Kovo 21 d. , Paryžiuje buvo 
padegtas centrinio UNESCO 
pastato sparnas. Spėjama , 
kad gaisrą sukėlė tie, kurie 
norėjo sunaikinti dokumentus, 
svarbius JA V tyrinėtojų gru
pei, susirūpinusiai dėl UNES
CO finansų išeikvojimo ir 
blogo jų paskirstymo. Svar
bieji dokumentai esą nesude
gė, tvirtina UNESCO tarnau
tojai.

Gaisras kilo iš karto tri
jose pastato vietose ir tyri
nėtojai rado, kad dideli kie
kiai lengvai degančio skysčio 
buvo užlieti ant sienų.

NE VISI TAIKOS AKTYVISTAI 
PATINKA KREMLIUI

Maskvoje neoficialiosios 
Taikos grupės narė Olga 
Medvedkova,34 m. ,buvo ap
kaltinta, kad užpuolė milici
ninką. Jai bausmė buvo su
laikyta, nes ji yra 5-tame 
nėštumo mėnesyje ir turi 
8 m. sūnų. "Aš patenkinta , 
kad nereikia eiti 1 kalėjimą, 
bet protestuoju dėl apkaltini
mo, nes aš nenusikaltau, ir 
visa byla prieš mane buvo 
sufabrikuota", - pareiškė O. 
Medvedeva', po visą dieną 
trukusio teismo. Ji gavo 3 m 
lygtinės bausmės/probation/, 
Ji nori apeliuoti dėl nuteisi
mo ir dėl bausmės.

ABC televizijos 2 žurna
listai buvo milicijos sulai
kyti,kai jie norėjo nufilmuo
ti teismo pabaigą. Kiti du 
amerikiečiai televizijos dar
buotojai buvo milicijos trik
domi, kai jie norėjo padaryti 
pasikalbėjimą su Medvedko- 
va ir jos vyru, jiems Įeinant 
į teismo salę. Ji pareiškė 
prieš teismo procedūros 
pradžią, kad tikriausiai ją 
nubaus 3 metais kalėjimo , 
nes"mano byla jau iš anksto

Thierbach- iš R. Vokietijos . nėje JAV tarnyboje.
Kanadiečiai-abu iš Onta- , Argentinos Lietuvių An- 

rio provincijos, Oshawa ir salrblis ^inkaras" žada at- 
Woodbridge. vykti Į Taut. Š okių Š ventę .

OMAHOS, NEBRASKOS ‘'AUŠROS'’ VETERANŲ GRUP E. Jie ruošiasi VII —įai Tautiniu Šokiu, Šventei, kuri 

Įvyks Cleveland'o Koliziejuje š.m- liepos 1 d. Nuotr. Algio Pracio

sufabrikuota ir esu tikra,kad 
nuosprendis padarytas ir vi
sa teismo procedūra yra tik 
teatras".

Kas blogo priklausyti Tai
kos grupei Maskvoje? Kodėl 
taikos demonstracijos už So
vietų Sąjungos ribų yra so
vietų taip labai išgarsina
mos, užgiriamos ir- ne pa
slaptis bent mums- remia - 
mos, o savo nepriklausomos 
taikos grupės draudžiamos? 
Juk toks priešiškumas ir 
veidmainystė akivaizdi kiek
vienam sveiko proto žmogui. 
Nejaugi Kremlius įsitikinęs, 
kad jų valdomųjų tarpe tokių 
maža, ar ir visai nėra?

NEJAUGI DAR NEPASIMOKĖ ?’
Pranešama, kad V.Vokie - 

tijoje,Cochem mieste, dvira
tininkas, pravažiuodamas 
pro miesto šiukšlyną, rado 
slaptas JAV karines mikro 
filmas, garsinių juostelių, 
popierius ir brošiūras, ku
rios, policijos nuomone, bu
vo išmesto iš JAV bazės.

Lieka tik klausit, ar vado
vybės dar nepasimokė iš to
kių ir panašių incidentų, 
skelbtų viešumai ir neskelb
tų, kaip pavojingas toks ne
rūpestingumas.
AUKSO MEDALIS 
KANADIEČIAMS

Pirmą kartą po 22 metų, 
pasaulinėse varžybose kana
diečių pora-Barbara Under - 
hill ir Paul Martini laimėjo 
aukso medalį laisvo dailiojo 
čiuožimo klasėje. Jų varžo - 
vai buvo Sovietų pora-Olim- 
pinio aukso medalio laimėto
jai ir pasaulio čempionai.

Sovietai gavo sidabro me
dalį. Bronzos medalį laimė
jo Sabine Baess su Tassilo

MIRĖ PROFESORIUS DR. 
JUOZAS ERETAS

S veicarijos Lietuvių Bend
ruomenės Valdyba, pranešu
si apie prof .dr. J. Ereto mir
ti, rašo, kad:

"Šveicarijos ir Lietuvos 
Sūnus, didis mūsų Tautos 
Vyras, savo antrajai Tėvynei 
Lietuvai nusipelnęs visuo
meninio, valstybinio, moks - 
linio, kūrybinio ir pedagogi
nio darbo baruose, mūsų ka
riuomenės Savanoris, savo 
gyvenimą pašventęs mūsų ir 
užsienio spaudoje kovai už 
Lietuvos išlaisvinimą, Jis 
išliks gyvas lietuvių Tautos 
istorijoje.

Su gilia pagarba, nuošir
džiausią užuojautą Velionio 
sūnui Juozui, dukterims 
Laisvutei, Birutei, Julijai su 
šeimomis ir visiems gimi
nėms bei artimiesiems reiš
kia Šveicarijos Lietuvių B - 
nės vardu Valdyba".

Jo liūdi ne tik Šveicarijos 
lietuviai, bet ir visi, visame 
pasaulyje.

VENEZUELA ĮVERTINA 
NUSIPELNIUsf LIETUVĮ. 

DR. VYTAUTĄ DAMBRAVA t «
Caracas mieste dr.Vytau

tas Dambrava buvo apdova
notas specialiose iškilmėse 
Diego Losados Ordinu.

Ordiną Venezuelos aikš - 
tėję įteikė prez. Herre
ra Cam pins.

Vietos spaudoje pabrėžia
ma, kad jis šioje iškilmėje 
buvo vienintelis užsienietis, 
gavęs Venezuelos Ordiną.

Aprašoma, kad dr. V. 
Dambrava daug prisidėjo 
prie Abiertos Universiteto 
įsteigimo 1976 m. , kuris da
bar turi 60.000 studentų . 
Jis rėmė švietimą, meną, 
globojo Venezuelos jaunimo 
orkestrą. Taip pat pažymėta, 
kad dr. V. Dambrava, gimęs 
Lietuvoje, dirbo diplomati-

"GRANDINĖLĖS” SOKĖJAI-JOS 
jubiliejinės šventės proga.

ĮSPŪDINGOS IŠKILMĖS

audiencijoj pas Popiežiy Joną.—Pauliy II-jį. kovo mėn. 4 d. Sv. Kazimiero

ROMOJE IR VATIKANE
Š v. Kazimiero mirties ju

biliejus buvo ypatingai atžy
mėtas Romoje ir Vatikane.

Be grupių ir pavienių as
menų minėjimo iškilmėse 
lietuvius nepaprastai reikš
mingai atstovavo Cleveland'o 
lietuvių Tautinių Š okių Gru
pė GRANDINĖLĖ, vado vau ja- 
r-a A. ir L. Sagių.

Beapžiūrinėdami Romos 
miestą ir apylinkes mū
sų šokėjai savo originaliais 
tautiniais drabužiais ir šo
kiais atkreipė ne tik aikštė
se žmonių dėmesį ir iššau
kė griausmingus plojimus, 
bet buvo . pakartotinai fil
muojami valstybinės tele - 
vizijos korespondentų ir 
privačių stočių.

Audiencijoje pas Popiežių 
dalyvavo apie 1OOO lietuvių 
iš JAV, Kanados, V. Vokieti
jos, Prancūzijos, Belgijos, 
Olandijos, panijos, Š veica - 
rijos , Italijos ir kt.

Drauge su pasauliečiais 
dalyvavo ir 5 lietuviai vys
kupai, apie 60 kunigų.

Lietuvių vardu Popiežių 
sveikino anglų kalba vyskp . 
V. B r i z g y s. Kai kurios 
lietuvių organizacijos ar są
jūdžiai Įteikė Popiežiui do
vanų.

Atsakydamas Į sveikini
mus, Popiežius nuoširdžiai 
kalbėjo ir paskutinę kalbos 
dalį pasakė lietuviškai.

Iškilmingoji vakarienė vy
ko Romos viešbutyje "She - 
raton", kur didžiosios salės 
estradoje pasirodė "Gran
dinėlė", palikusi nepamiršta
mą įspūdį visiems ir susi - 
laukusi griausmingų ovacijų.

Visi Italijos laikraščiai, 
radijas ir TV plačiai pami
nėjo iškilmes ir patiekė ne
mažai informacijų apie Lie
tuvą.

Jaunimas įteikė dovanas , 
kurių tarpe buvo didelis ga

PRANEŠA ELTA:

LAIŠKAS POPIEŽIUI JONUI PAULIUI II- JAM

Ryšium su š. m. Kovo 4 d. Š v. Kazimiero, Lietuvos 
Globėjo 500 metti jubiliejinėmis iškilmėmis Romoje, 
VLIKAS pasiuntė Popiežiui Jonui Pauliui II-jam sveikini
mą per prel. Joną Balkūną: 
Jūsij Šventenybe,

"Tuo metu , kai mes laisvame pasaulyje minime 500 
-tų metų sukaktį S v. Kazimiero, Lietuvos Globėjo mir
ties, pavergtosios Lietuvos gyventojai jau 44-ri metai ken
čia žiauriausią priespaudą ir tautos genocidą. Sovietai nuo
latos persekioja tikinčiuosius krikščionis,ypač kėsinda - 
miesi sugriauti Lietuvos Katalikų Bažnyčią, kuri ir toliau 
veikia katakombine forma. Negailestingi persekiojimai - 
Vyskupo S teponavičiaus, kunigų Svarinsko ir Tamkevičiaus, 
Sadūnaitės, dr. S tatkevičiaus, Terlecko, Petkaus ir dauge
lio kitų- tebesitęsia,nepaisant Žmogaus Teisių deklaraci- 
cijų ir Helsinkio susitarimų.

"Š v. Kazimiero dvasia yra labai gyva dabartinėje Lie
tuvoje, kaip ji buvo gyva ir nepriklausomoje Lietuvoje, kai 
kovo 4-ta diena buvo paskelbta tautine švente su visa ei - 
le religinių iškilmių.

Persekiojamieji lietuviai giliai gerbia Š v. Kazimiero 
minties tyrumą ir gilų religinį tikėjimą. Š v. Kazimieras 
ir toliau įkvepia visus lietuvius religiniu ir tautiniu entu
ziazmu.

Todėl šis 5OO-jų metų Š v. Kazimiero minėjimas Va
tikano mieste ir Jūsų Šventenybės dalyvavimas šiose iš
kilmėse suteiks didesnę viltį prislėgtiesiems už geleži - 
nės uždangos. Šis minėjimas sustiprins laisvame pasau
lyje gyvenančių lietuvių pasiryžimą vesti kovą už jų bro
lių ir seserų išsilaisvinimą.

Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas reiš - 
kia didelę pagarbą ir dėkingumą Jūsų Šventenybei už pa
galbą persekiojamiems lietuviams, kurie siekia laisvės ir 
nepriklausomybės. . . Mes prašome Jūsų Šventenybės ir 
toliau kalbėti mūsų vardu Įvairiuose tarptautiniuose pa - 
sutarimuose ir derybose. Mes esame Įsitikinę, kad Š v. Ka
zimiero maldos ir pasauga bei Jūsų Šventenybės pagalba 
ir palaiminimai padės Lietuvai ir kitoms pavergtoms tau
toms vėl tapti laisvomis."

balas gintaro su Įrašu "Lie
tuvos tikinčiųjų dovana" , 
gintarinį rožinį ir LKB Kro
niką.

Laikraščiai pranešė taip 
pat, kad į iškilmes nebuvo 
leista atvykti-Lietuvos vys
kupams.

Atskiroje audiencijoje Po
piežius buvo susitikęs su 
lietuviais vyskupais, kuri 

truko apie pusantros valan
dos.

Popiežius pasiuntė kovo 2 
dieną telegramą Lietuvos 
Vyskupų Konferencijos p-kui 
vysk. Liudui Poviloniui, ku - 
ria sveikino visus, susirin
kusius kovo 3 d. vakare Vil
niuje prie Š v. Kazimiero ka
po paminėti jo 500 metų 
mirties sukaktį. K.



Už Lietuvos išlaisvinimo! Už ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie ! Loyąutž au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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/tęsinys/
............Kalbant apie jaunesniųjų kartą, čia užaugusi lie
tuvišką jaunimą, reikėtų suprasti, kad jiems lietuvybė 
yra mažiau jausmas, o daugiau realus paveldė
jimas, su kuriuo reikia ką nors daryti, gal kokią jos dali 
kur investuoti, kad neštų konkretesnės naudos dabar
čiai ir ateičiai. Lietuvybės uždarymas ir slė - 
pimas savoje širdyje būtų lygu gyvenimo santaupų laiky
mas po čiužiniu. Už tat žvilgsnis ateitin nuo realesnio 
pagrindo yra daugiau apskaičiuotas. Atsakymai 1 kylan
čius klausimus apie išeivijos lietuvius ir Lietuvą laukia
mi, kad būtų aiškūs ir motyvuoti. Ši ar pa
naši situacija ne visų vienodai suprantama ir aiškinama 
ypač tais atvejais, Kai ieškoma visiems priimtinos formu
lės išeivijos lietuvių santykiams su Lietuvos lietuviais nu- 
stayti.

Nuotaikas ir metodikas derinant, balansavimus at
liekant, bet koks kraštutinumas yra žalingas ir atstu
miantis. . Pvz. , perdėtas noras suprasti jaunimą kai kur 
eina iki tokios briaunos, kad mėginama tikėti, kiekvienas 
jaunas jau savaime yra geras. O iš kitos 
pusės, perdėtas nuopelningųjų liaupsinimas kala gal
von baimę, kad be jų gali sugriūti viskas, kas buvo 
statoma per 40 metų.

Neišvengiamai vadovavimo pirmumas atiteks tiems, 
kurie ateina, taigi, jauniesiems. Ir juo anksčiau jie įsi - 
jungs į vadovavimo darbus, juo.greičiau bus galima ti - 
kėtis realesnių sprendimų. Bet tuo atveju žalingas būtų 
vyresniųjų "rankų nusiplovimas" . Jei Kam lietuvybė ir 
Lietuvos problemos terūpi tik tol, kol jie patys kur vado
vauja, tokie veikėjai tėra tik iš vardo. O padėtis 
reikalauja ne vardų, bet darbų. Vyresnieji su savo 
patyrimu ir žinojimu, stovį už jaunesniųjų pečių, yra ne
pamainoma bendrojo darbo jėga. Tik tokioje struktūroje 
įmanomas nuoseklus bendrojo darbo tęstinumas, peršo
kąs visus generacijų tarpeklius, apie kuriuos madingai 
šnekama. Kokiuose deriniuose bebūtume, mūsų veiklos 
tikslas visiems lengvai suprantamas, aiškus, nusistovė - 
jęs ir jaugęs Į mus pačius. Jis yra lietuviai ir Lietuva. 
Jei šito nebūtų, kuo tada turėtume rūpintis ir kam tar - 
nauti?

Lietuviškasis rūpestis mus jungia, bet kartu ir pa
skaldo, kai sprendžiami keliai , metodai ar net man - 
datai.- Neretai, užuot ką darę, ginčijamės, kas ką 
turi daryti. Per 30 su viršum metų nesugebėjom s u- 
s i t a r t i, kas kam priklauso. Tai mūsų veiklos pan
čiai, kuriuos patys užsidėjome. Darosi gera, kai pa
galvoji apie ateinančią ir beaugančią mūsų veiklos jauną
ją pamainą, kuri , reikia tikėtis, nubrauks t i e s e s nę 
veiklos liniją ir panaikins kankinančius zigza
gus. . . Nesunku matyti, kad viename tos linijos gale yra 
kovojanti tauta, o kitame - laisvojo pa
ša u 1 i o lietuviai, kurie supranta, remia ir skatina 
religinę bei tautinę okupuoto krašto rezistenciją^ 
laikydami ir save tos rezistencijos dalimi. Tai vieninte
lis tikras ir logiškas išeiviškos veiklos paaiš 
kinimas. Kovojanti tauta ir mes - esame vienas 
nedalomas vienetas, to paties tiKslo siekiąs 
ski rtingose sąlygose.

Sitam užmerkti akis ar kaip kitaip aiškinti mūsų 
veiklos prasmę, reikštų niekam nereikalingą separatiz - 
mą, kuris be gyvos atramos pasmerktas sunykti. O iki 
to sunykimo jo veikla būtų ,kaip koks scenos vaidini - 
mas su vis mažėjančiu žiūrovų skaičiumi.

Galima nujausti ir pramatyti, kad glaudi vienybė su 
Kovojančia tauta iš mūsiškos veiklos pareikalaus naujų 
už da vinių atlikimo , uždės kitokių pareigų . 
Tai ateities lorizonto kontūrai ir spalvos . Kam giliau 
rūpi lietuviškoji problema - tautos likimas, laisvųjų pa
saulio lietuvių darbai ir orientacija, priaugančių kartų pa
dėtis, jų uždaviniai ir visi skirtingumai, tam nesunku 
pakelti aki s iki tų ateities horizontų. Tačiau šiandien 
mes jų ranka dar nepasiekiam. Žiūrėdami j tolius,turime 
tnatyti ir tai, kas po mūsų kojom. Planuoti, pramatyti 
ir tikėtis yra būtina. Bet taip pat lygiai būtina 
pažinti kasdieninę tikrovę, kurioje n. e s patys da
bar esame. Pažinti, suprasti ir nebijoti tiesos - tai tos 
tikrovės pagrindų stiprinimas.
J Pasižiūrėti J save- tai didelės reikšmės dalykas. Kai 
pasiklausai privačių pokalbių, kai pasėdi susirinKimuose, 

. Kai paskaitai savąją periodiKą- argi nesusidaro vaizdas , 
Kad esame išdidūs individualistai, Kad tapome žodinėjimo- 
2 psl.

SEPTINTOSIOS LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS RENGIMO KOMITETAS! 
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Butkus, Ona Jokūbaitienė, Petras Mozei i s. Stovi. Vytautas Stoškus,^Andrius Mackevičius, Vacys Račiū
nas, Juozas Stempuzi s, Bronius Nainys, N i jolė Mažel ienė, Valdonė Ziedonienė, dr. Viktoras Stankus, 
Birutė Vedegienė, Bronius Kazėnas, Vytautas Puškorius. Nuotr. VI- Bacevičiaus

si meistrai, kad painiojamės tarp apskaičiuotos n a u - 
d o s s a u ir visuomeninių uždavinių, kad mažėjame, nyk-
štame ir laukiam naujos emigracinės bangos ? . . . Visai 
taip ar kiek kitaip - vistiek pirmų pirmiausia turime mes
ti aštrų žvilgsnj Į save. Be savikritikos mes nieką - 
da nebūsime geri bendrųjų darbų atlikėjai.
............Nėra abejonės, kad tie visi mūsų nesutarimai ir 
ginčai,dažnai pavirtę asmenine neapykanta išeivio prieš 
išeivį, paaštrinti pavydu, apkalbomis ir sarkazmais-yra 
laiminami tėvynės okupanto, kurio žiaurumus liudijame 
ir dėl kurio palikome savo kraštą. Savaime aišku - vi
suomenėje visada bus pasaulėžiūrinių, metodinių pasis
kirstymų ir visiškai viena nuomonė būtų absurdas. Nuo
monių skirtumai nėra neigiamybė. Neigiamybė- tai 
asmeninė neapykanta. Kai kuriems jau paprasčiausia t o- 
leranc ija yra- kapituliavimas. Tų neapvaldytų cha
rakterių bruožai gana ryškūs išeivijos gyvenimo paveiks 
le. Reikia tikėtis,Kad jaunieji darbuotojai įstengs panai - 
kinti paveiksle nereikalingus brūkšnius.

............Kokios bus ateities valstybių sienos? Ar jos bus 
būtinos tautų laisvam gyvenimui užsitikrinti? Yra duome
nų manyti, kad ateityje tautų gyvavimas, jų stiprybė pri - 
Klausys ne nuo užtvanūųir pasienio sargybinių, bet nuo Kul
tūrinio, moralinio bei ekonominio potencialo. /b. d. /

Ištikimybė
Knisuosi po Chicagos Universiteto knygyno trečio 

aukšto lentynas. Suradęs "Kalbos Kultūros" naujausius 
numerius, nedelsiant nuskubu opesnius straipsnius Kopi
juoti. . . Lietuvių kalbos išlaikymas dažnai reikalauja ne
paprastų pastangų: nenorais reikia prisipažinti, kad Šeš
tadieninės mokyklos neįstengia jų auklėtinius įskiepyti pa
kankamai lietuviška dvasia; (nežiūrint kaip bandome išsi - 
kalbėti, išeivijos lietuvių Kalbos lygis yra labai Kritęs. 
Ar yra priežasčių, ar pasiteisinimų?

Spaudos draudimo laikai jau seniai baigėsi - galime 
laisvai spausdinti medžiagą lietuviškai, tai kur pragaišo 
gyvas kalbos vartojimas? Atsakymas toks: pasiteisi
nimų nėra, nebuvo ir nebus. Tačiau girdisi Kalbos apie 
lietuviškumą be lietuvių Kalbos. Neužmirškime, kad tau
tos "kalboje gyvena bei veikią tautos vaizduotė, jos jaus - 
mai, jos protas, įos išmintis ir jos patyrimas", - pasak 
A. Maceiną. Atsižadėdami kalbos,atsižadėsime ir tų tau
tos sandų /sudedamųjų dalių,komponentų/. Ta "lietuvy
bė", kuri tokia pasiliKtų-būtų labai dirbtina. Netekus 
lietuvių kalbos, nebebus prasmės išlaikyti mūsų .auti
nį vienetą - prarasim tą vienybę, kuri mus jungia. Neap- 
sigaudinėKime - be lietuvių Kalbos dings kartu ir lietu - 
viai. Lietuva teegzistuos Kaip grynai geografinis žemės 
plotas, nedaugiau.

Kalbos išlaikymas reikalauja atkaklumo, atsparumo - 
pasiduodami , išduosime tautą. Beveik vienintelė gali - 
mybė lietuvių kalbai išlikti mūsų tarpe yra lietuvis- 
k ų šeimų kūrimas, kuriose būtų Kalbama lietuviškai, at
kurta lietuviška aplinka. Jokia Šeštadieninė mokykla, ne
paisant jos galimos aukštos kokybės, neįstengs per 30 
dienų į metus išmokyti vaiką lietuviškai. Vadovėlio skai
tymas niekados neatstos gyvos kalbos vartojimo. Ar'ap- 
sispręsim už garbę, ar gėdą? Išdaviku savo tautos nie - 
Kas nenori būti.

Pasimokykime iš praeities: 19 amžiuje Lietuva pama
žėle nyko, nes nyko jos kalba. Be Basanavičiaus 
būtume pasukę jotvingių likimo keliu. Neapsimoka rizi - 
kuoti prarasti savo turtą - būkime ištikimi. Tad kalbėki
me, rašykime, s Kaitykime, galvokime, sapnuokime ir my - 
lėkime lietuviškai'.

Kartu su poetu Kaziu Bradūnu pritariu:
Būk ramūs, amžinasis Lietuvi, 
Laiko audros Tavęs nenutrenks. 
Tautos širdį nuo mirtino šūvio 

' Mūs gyvybė, kaip skydas,pridengs.

Ir matau - amžių ūkanos švinta, 
Ten žengi, kaip rytojaus žmogus. 
Tavo galvą žvaigždynai apkrinta, 
Tavo sieloje gyvas dangus.

Vie nybėje su kovojančia 
tauta, - Gytis Liulevičius

NIJOLĖ JASĖNAITE -PUPIENĖ 

Dariaus-Girėno Lit. Mokyklos 
T autini ų Sokiy vaiky grupės, va
dovė, Chicago, IL.VII T.Š.Š.1984.

Septintąją! šokių šventei ji 
ruošia tris grupes: Chicagos 
Aukšt. lituanistines m —klos, 
veteranu šokėju Lėtūnui” 
ir Dariaus-Girėno lit. m —lai 
Šventė įvyks Clevelande,
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ANTANAS TERLECKAS
/ pabaiga/ •

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

" I Do Not Have Strength to Love Your Government"
After a search in 1974 the KGB asked me whether I 

wanted to change my political views. Obviously not'. Af
ter enduring so much for 30 years. I do not have the 
sfrengh' I to fall i,n love with your government. It seems 
that not much is demanded of me: from time to time to 
praise the government and during the holiday demonstra
tions to march by ths trior iiL with a poster and a red flag 

, in my hands. But I have been cured of even such cheap
obedience. I do not know how to love my enemies. And 
that the chekists are my enemies ■ was declared directly 
by lieutenent-colonel Baltinas. When I asked him how 
I should address him, the verbatim answer was: "Only 
not 'comrade' . You are our enemy". But what kind 
o' hostility is this k it is not expressed in actions? No 
court has proved any of my anti-Soviet activities. I 
never fought against the Soviet government and did not 
instigate others, i can be loyal and remain so even if it is 
your government in Lithuania. I remain silent. I remap'* 
nod quiet for five years voluntarily. So what does the 
KGB want from me with its frequent searches, interro - 
gations and threats ?

There Will Not Be "Peace" in Lithuania ;
Citizen General, they mest probably try to convince 

you that from the tens of thousands of Lithuanians who 
were in your labor camps almost all of them "have quie
ted down". Only a very small handful o* the "menialy ill" 
continue their losing struggle against the Soviet authori
ties. One has only to destroy this handful and then there 
will be the same peace and quiet in Lithuania as is in Be- 
lorussia. Do not believe this. During the demonstrations 
in Kaunas in the streets there were no former inmates of 
the labor camps.

They probably also conceal from you such incidents 
as the unrests in June 1972 at th? Vilnius Sports Palace 
when, during the International Handball Games, high- 
schoolers and students were enthusiastic for the success 
of the Swedish, German and other teams for all of them 
except the Soviets. On the following day the tickets had 
to be distributed in those factories and establishments 
where the Lithuanians comprised only 10-20 per cent of 
al! workers. Is this not worth pondering? One might al
so consider why the parallel Russian and Lithuanian clas
ses disappeared from the Vilnius schools? Nationalists 
could not have been able to do this. I am convinced that 
one cannot blame the Lithuanian communists.. So who is 
guilty then?

Senior lieutenent Daugalas has stated tnat it is dan
gerous for one with my political views to live in Lithua - 
nia. What is to be done? I do not want to emigrate. The 
dinger ot a conscious Lithuanian assimilating is smaller 
in Lithuania than in the West. I do not regard the Lithua
nian nation or language to be superior to others. But it 
would lie a great misfortune for me if I would have to talk 
with my grandchildren in a foreign language.

I believe that gradually everything will turn out well. 
Although the Lithuanian KGB captain Markevičius longs 
for the days of Stalin, although he regrets that today he 
cannot without the interrogations and a trial send me and ’ 
"those like me” beyond the Arctic Circle to foment 
polar bears - those lime.', will not return.

I ask you to order Lithuanian KGB to leave 
in peace.
With respect, 
Antanas Terleckas Vilnius, November 23, 1975.

the j‘

me

IS LIETUVOS RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS ISTORIJOS
1932 m. nepriklausomoje Lietuvoje buvo įsikūrusi 

Rašytojų Draugija, ir literatūrinė veikla žymiai pagyvėjo. 
Buvo išrūpinta Valstybinė Literatūros Premija 1935 m., j 
po kurios įsisteigė l.-idyKlų - "SAKALO, S PA ŪDOS FON)-į 
DO, RAUDONOJO KRYŽIAUS -jaunimui ir kitos premijos

Pagausėjo Knygų leidimas, pakilo jų meninis lygis,li
teratūros gyvenimas virte virė. Metų pabaiga būdavo tik
ras naujų knygų maratonas - kiekviena leidykla stengėsi 
Kuo daugiau ir Kuo geresnių veikalų pasiūlyti Valstybinei 
premijai gauti.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



VII-ji Lietuvių Tautinių Šokių šventė
Nainys, B. Vedegienė, R. De
gutienė ir V. Žiedonienė.

BALANDŽIO 8 d. Jaunimo 
Centre Chicagoje bus su
rengtas "Pavasarinis Tryp
tinis", lyg ir mažoji tautinių 
šokių šventė, kurioje daly
vaus Chicagos bei apylinkių 
šokėjų grupės. Didžioji auloj 
dalis betgi turės ateiti iš au
kotojų, nes išlaidoms pa
dengti reikės 100.000. Ko
mitetas aukotojus padalino j 
«rl1SQQSrUpeS: auk°iusieji iki
* 199 ar mažiau bus laiko - 
mx aukotojais, nuo $ 2OO ik.
* 399 - rėmėjais, $ 400 ir

S EPTINTOS los Lietuvių 
Tautinių Š.okių Šventės ren
gėjų Komitetas yra sudary
tas Cleveland’e , kur š.m. 
LIEPOS 1 d. įvyks ši šventė,

Lėšų Telkimo Komitetą. - 
Chlcagoje, sudaro:

pirm. - dr. F. V. Kaunas , 
vlcep. - Kanadai-J. Krištolai
tis, sekr. A. Likanderienė , 
ižd. K. Padebinskas, nariai: 
M. Marcinkienė, J.Ivašaus- 
kienė, A . Ramanauskienė, E. 
Rogers, S. Semėnienė, K . 
Burba, V. Samaška/visi Chi
cago je/ ir klevelandiečiai- 
V. Staškus.G.Kudukienė, B. 

daugiau — mecenatais. Rė — 
mėjai gaus po vieną nemoka
mą bilietą i visus šventės 
renginius, mecenatai - po 
du bilietus.

Aukas siųsti Komiteto 
iždininkui K. PADEBINSKUI, 
7151 So.California Avė. , 
CHICAGO, IL 60629.

ŠVENTĖS PROGRAMĄ at
liks 48 tautinių šokių grupės, 
su 1800 šokėjų.

S okių programa rūpinasi 
Jadvyga Reginie nė.

s okiams gros 59 asmenų 
orkestras, kai kuriems šo- 

kiams- kanklių orkestras , 
bus 250 asmenų choras.

Dirigentai - A . Modes
tas, Br. K a z ė n a s, V . 
V e r i ka i t i s, R. Kas
putis,

ŠVENTĖS BILIETAI -$ 5 , 
$ 7, $ 1O, $ 14 bus pardavinė
jami Teatre Koliziejuje , 
2923 Streetsboro Rd. .Rich
field, Ohio 44286 ar per vie
tines amerikiečių "Ticket- 
ron" agentūras.

Organizacijos, užsisakan
čios bent 25bilietus,gauna 
$ 2 nuolaidą nuo kiekvie
no bilieto kainos. Bilietų už
sakymus ar užklausimus 
siųsti:V. Žiedonienė, 18706 
Kildeer Ave., CLEVELAND,

Ohio 44119,USA . Čekiai turi MĖJAI: paaukoję bent $ 25, 
būti rašomi'Lithuanian Folk - bus skelbiami šventės lei- 
Dance Festivals,Ine". dinyje. Mecenatai,paaukoję

Informacijų NAKVYNIŲ ir bent $ 500,-gaus po du bi- 
TRA NS PORTACIJOS reika
lais suteikiaGlobos Komisi
jos pirm, V.Jokubaitis, 3000 
Hadden Rd., Euclid, Ohio 
44117, tel/216/481 -7161.

LOTERIJĄ organizuoja B , 
Nainys. Loterijoje bus gali
ma laimėti vienos savaitės 
atostogas dviem asmenim 
Bahamose,$ L OOO ir $500 
pinigais, dviejų savaičių a- 
tostogas dviem asmenim Fi
sherman's Paradise,Wis. , 
ir $400 vertės paveiksią.

ŠVENTĖS RENGIMO RĖ- 

lietus l šventę ir priėmimą. 
Rėmėjai, paaukoję bent 
$ 200, gaus du bilietus J 
šventę./Š okių šventei pa
aukotos sumos gali būti at
skaitomos nuo federalinio 
pajamų mokesčio/.

ŠVENTĖS BALIUS bus 
LIEPOS 1,7 v. v. .Cleveland’o 
miesto centre, "Stouffers 
INN on the Square", 24 Pub
lic Square.

PLA NUOKIME A TA TINKA
MAI SAVO VASAROS A - 
TOS TOGA S ir JAU DABAR 
UŽSISAKYKIME BILIETUS

kGW Le dynamisme et 
l’esprit d’initiative 
dės communautės 
culturelles 
stimulent la relance

1984.111. 29

Quebec

Les actions conjuguėes du dynamisme, 
dune volontėferme de rėussir et du sens innė 

de I’entrepreneurship des communautės 
culturelles favorisent la relance economique 

du Quebec, et ce, pour le mieux-etre 
de tous les Quebecois.

Fortement engagėes dans 
leur milieu et dans la sociėtė 
quebecoise, les communautės 
culturelles consacrent temps, 
ėnergie et ressources financiėres 

a la creation d’une main- 
d’oeuvre active

qui semploie a
dėvelopper la position
concurrentielle du Quebec
dans de nombreux secteurs de I’activite 
economique.

Les communautės culturelies: un veritable 
stimulant a la relance du Quebec.

0 Communautės culturelles 
et Immigration 
Quebec

3 psi.

k



KULTŪRINIS PUSLAPIS®
\/i1 ni us

VAIKŲ PLOKŠTELĖS KO NKURSAS

Jau spėjusi pagarsėti "VILNIUS RECORDS" plokštelių leidimo bendrovė 

Montrealyje, ruošiasi išleisti lietuviškų pasakų plokštelę vaikams. Jas paruošė 

Birutė N a g i e nė, gerai žinoma menininkė Montrealyje; muziką sukūrė jaunas 

montrealietis kompozitorius Alexandre S tankevičius.

"VILNIUS RECORDS" skelbia KONKURSĄ visų lietuvių kolonijų vaikams pa
saulyje iki IO metų amžiaus, nupiešti šiai plokštelei VOKO ILIUS TRACIJĄ. Pie
šiniai turi būti spalvoti /rašalu, pieštukais, pastelėmis ar aliejaus dažais/, ant 
storesnio popieriaus apie 12 ir 1/2 iš 25 inčų plote.

Kiekvienas vaikas gali siųsti kiek nori piešinių. /Naudoti lietuviškųjų pasakų 

pavidalus/.

LAIMĖTOJAS GAUNA $IOO, - PREMIJĄ.
IŠ VISŲ PASIŲSTŲJŲ PIEŠINIŲ BUS SURENGTOS PARODOS 
KIEKVIENAME MIESTE, KUR VYKS PLOKŠTELĖS PRISTATYMAS.

Piešinius siųsti iki 1984 m. G EG UZĖS mėn. 1 d. šiuo adresu:

2127 rue Guy, Montreal, Quebec, H3H 2 19,1514) 8 4 9 - B 72 2 , 8 4 4 - 1 0 4 9

Seminarai
3. /tęsinys/

Tikrai atrodo, Kad tik dabar reikėtų Dievulio 
Karštai prašyti, kad padėtų išsirinkti gyvenimo draugę , 
tinkamą ir prie pečiaus, ir prie svečio. Tie nelemtieji iš
dykėliai jaunystės jausmai taip kartais galvelę sudirba , 
Kad visai pamiršti apie kokias ten maldas. S kubini, kad tik 
greičiau ją į kišenėlę patupdytum.

- Jei lektorius ir klausytojai man leistų, - pareiškė 
vienas iš klausytojų .stovėjęs Kampe, -norėčiau visus su
pažindinti su vedybiniu loterijos ratu.

-Apie tokį nesu nieko girdėjęs, - pasakė lektorius.
- Taip ir galvojau,-nusišypsojo stovintis. - Pačiam 

jau ir burna išdžiūvo. Jei auditorija sutiktų,galiu pilnai 
apie tą ratą paaiškinti.

Visiems sutikus, tęsė toliau: "Atsitiktinai jį senoje 
senienų Krautuvėlėje gavau. Tai buvo didelis spalvotas po- 
pierio lakštas, kuriam radosi išbraižytas su smulkme
nomis vedybinis loterijos ratas. Tame rate buvo atžymėta 
daug varijantų, bet pagrindiniai tiK trys ir atskirti ryškio
mis spalvomis. Pirmasis - šviesiai žalios spalvos,ir už
rašas "Pasisekimas". Antras mėlynas, su užrašu "Nusi
davimas" ir trečias pilkai raudonos spalvos ir vietoje už
rašo, pakrypęs, pusiau perlūžęs, juodas klaustukas. Ant
roje jo pusėje buvo smulkiai sužymėta, ką tos spalvos ir 
žodžiai reiškė. Jeigu vedybinis ratas pasisukęs sustojo 
ant žalios spalvos, - ta porelė nuo pat pirmos vedybų die
nelės būna laimingi. Bučkiai veja bučKį.taip ir nupaišyta. 
Naktelės su meilės antklode apsiklojusios ir niekada ne
sibaigiančios. Dieną vienas Kitą akimis gaudo, vakare 
meilės pasakų Klauso, o jau naktimis, viename sapne už 
rankų susiėmę, skrajoja. Taip ir žengia visą mielą gyve
nimėlį, džiaugsmu ir meile nubarstytais takeliais. Neilgai 
trukus ir neprašant, tas ilgakojis gandras ir įpėdinių per 
pravirus langus pribarsto. Tokiame jaukiame šeimos 
lizdelyje Kiekvienas jaučiasi kaip tikrame žemiškame ro
juje. Jiems ir saulė šviesesnė, lietus šiltesnis ir naktelės 
jaukesnės.

Tam pačiam ratui apsistojus ant mėlynos, su užrašu 
"Nusidavimas", iš pradžios skirtumo nerodo, lyg ir nema
tyti; gal dar Karščiau bučkiais dalinasi ir naktelėmis siera 
joja po sapnų nesibaigiančius dirvonus ir meile iš; otus 
Klonius, bet po Kurio laiko - rytais apsižodžiauja. Vyras 
nevietoje šliures randa, ar žmonelė dėl vyro Knarkimo 
išdrįsta pasiskusti , ir lyg rūgštelėję, vienas kito 
tą rytą nepabučiuoja. Po pietų vėl pradeda vienas Kito il
gėtis ir naktelei pritamsėjus, bučkiais neatsigardžiuoja . 
Savaitei praslinkus, lyg neturėdami ko veikti, vėl pasižo- 
džiauja ir jau visą lienelę neatsileidžia, bet sc.ančią die
ną dar Karščiau sKradjoja po meilės dirvonus ir dar karš
čiau vienas prie Kito spaudžiasi, lyg Kas juos atplėšti no
rėtų. Ir taip pasistumdydami,pasižodžiuodami,bet pasi - 
mylėdami, gilios senatvės su būriu vaikelių susilaukia.

Na, o jei vedybinis loterijos ratas, braškėdamas, Kaip 
šlėktos vežimas ant pakrypusio klaustuko ir murzinai rau
donos spalvos apsistos- toks jau ten ir bus gyvenimas'. 
Vien jau tas braškėjimas sakys - ar jaunikis girtas būda
mas, sprendimą padarė, ar Kitos mergelės meilės miglo
se paskendęs radosi. Jų padėtyje,tikiu, nė vienas būti ne
norėtų.

Dažniausiai tuojau po tų saldžiųjų medaus mėnesio 
dienelių viskas pradeda netikti.Daugumoje ir žodžiuotis 
:esižodžiuoja, o pradeda vienas kito vengtu. Vyras "tar
nybos" reikalais, lig vėlos nakties ar ankstaus ryto už - 
trunka. Kartais įsilinksminęs grįžta ir Knarkia, Kaip pjau
namas. Protarpiais parsineša lūpų dažų nuospaudas ant 
baltinių apykaklės. Ar gali žmonelė tylėti? Staigiai už
kuria jam kaip reikiant, tam nevidonui .pirtį. Bet ar tai 
ge'bsti ?Tik Kaimynai juokiasi, ir už triukšmą ją vargšę , 
4 psl.

NAUJIENA VAIKAMS
Lietuviškoji tautosaka nuo 

seno garsi savo pasakų ori- 
----  ginalumu, vaizdingumu ir

grožiu.
Muz. Aleksandro S TANKE- 

VIČIAUS gerai profesiona
liai apipavidalintos plokšte
lės ir geras jų įvertinimas 
paskatino ryžtis išleisti lie
tuvių liaudies pasakų plokš
telę čia, Montrealyje. Jos 
žodinis paruošimas patikę - 
tas Birutei NAGIENEI. Teksto 
atlikime dalyvaus ir keletas 
vaikų.

-r- Muzikinį ir techninį api
pavidalinimą atliks VILNIUS 
RECORDS, vadovaujant muz. 
A. S tankevičiui.

Ta proga- Naujiena: 
skelbiamas vaikų piešinių 
konkursas. Žinome, kad 
Šeštadieninėse mokyklose 
daugelis mokinių mielai pie
šia ir parodo nemenKus ga - 
bumus. Norime, kad jie at
siųstų kaip galima daugiau 
piešinių'. Mokytojai ir tėvai 
galėtų jiems padėti, primin
dami, kokie yra lietuviškųjų 
pasakų veikėjai- gyvuliukai, 
paukščiai, milžinai, žalčiai, 
piemenėliai, Karaliai, našlai
tės, raganos ir kt.

Kaltina. Kalboms pasklidus, tyli vienas, tyli antras, pa
sidaro visai nejaunu,lyg būtum dvaro ledaunėje po spa - 
liais palindęs. Užeina momentų, Kad vienas Kitą pradeda ii 
Kolioti. Rodos, daug moKėtų už kokį bjauresnį žodį, Kuriuo 
galėtų savus argumentus sutvirtinti. Vėliau patiria, Kad ir 
tai nieKo nepadeda, tik dar daugiau juos vienas nuo Kito 
nutolina. Greitai pasidaro daugiau negu svetimi. Manda
gumas, Kaip ne prieš gera, stipriai padidėja. Vienas Kitą 
tamstele vadindami, prasilenkdami ir plačioje virtuvėje 
atsiprašinėja,lyg nusikaltimą padarę ir,galų gale ateina 
diena, kai vienas iš jų išsitaria apie skyrybas. Gerai, jei 
gandras dar jų nebuvo aplankęs. Tada Ką jau ir bedarysi. 

Būti kanadiečiu
- >?• • - • i •••

pakalbėkite su Eddy Toussaint!

Canada

Eddy Toussaint šokio kompanija 
yra davusi spektaklius, susilaukusius

■ Multiculturalism©
■ Canada

Hon. David M. Collenette 
Ministre d'Ėtat

Multiculturalism
Canada
Hon. David M. Collenette 
Minister of State

S uprantama, šaltuose namuose labai nejauku gyventi, bet 
ir persisKyrę retai Kada laimę atranda.Dažnai klaidą pa
mato žymiai vėliau, Kada tie nelemtieji advokatai,dažnai 
ir paskutinius marškinius nuvelka.Rodos,Kad viską apie 
tą vokišką vedybinį ratą jau būsiu pasakęs, - baigė iškil
mingai , lyg netikrą pinigą oaklojęs ant stalo.

Daugiau ėra Kas pridėti. Pertrauką padarius, mintys 
susimaišė. Taip nejučiomis ir praslenka žmogaus gyve
nimas, ir pradeda žmonės į pačią paskutinę gyvenimo sta
diją įžengti, - Į senatvę.

Visi gerai žinome, kad čia pensijomis esame gerai 
aprūpinami ir pragyventi pilnai ūžtenka, reikia tiK džiaug
tis ir turimą laiką gražiai praleisti.

- Netaip jau lengva, išdarbo išėjus, prisitaikyti prie 
Kitokio gyvenimo, - vienas iš klausytojų pareiškė. Leng
va pašaKyti, bet tiek metelių dirbus, malonumas la- 
labai menkas pasitraukti. Tą labai gerai ant savo Kailio 
esu patyręs.

- LaiKo daug yra, vienas seminaras pasibaigė. Tai 
dabar bus proga apie tuos sunkumus išgirsti, nes jie lie
čia mus visus, - pasiūlė vienas.

- Gal Kitiems lengviau būna, bet asmeniškai man tai 
nelengva buvo. Vien laukdamas tos paskutinės dienos,la
bai nerimavau. Reikia gerai pagalvoti: nejuokas,. trisde
šimt metelių išdirbus, taip ir išeiti'. Vieną gražią dieną , 
prieina buvęs vyresnysis, ir tiesiog pasako, kad girdi, nuo 
ryt dienos tavo darbas baigtas ir tave neva į KoKią tai pen 
siją jis, nevidonas, išleidžia. Kitaip apvertus, išmeta Kaip 
musę iš barščių ir dar ranką paspaudžia,žaltys, lyg tai 
būtų vieni niekai. Gal Kiti mažai Kreipia dėmesio į tai,bet 
aš pakilau tarp dangaus ir žemės,grįžau pas žmonelę,kaip 
namus pardavęs. Ji mane pamačiusi tuojau suprato, kad 
Kas nors negera bus atsitikę ir patyrusi, kad esu paleistas 
į pensiją,linksma ir nudžiugusi išdrožė:

- Tai Ką, brangusis, būsime abu lygūs. Turėsi pakan
kamai laiko namelį apdažyti, o jau vėliau drošime pa - 
šaulio pamatyti ir kartu išsisklaidžiusius vaikus aplankysi
me. Bandau ir aš žmonos džiaugsmui pritarti, bet - išei
na nei velnias, nei gegutė. Čia visą laiką dirbau, buvau 
reikalingas, ir štai dabar esu visai niekas,tikriau paša - 
Kius, paguldytas ant grabo lentos. .. Paskutinieji metai , 
Kai savo vieton turėjau kitą žmogų išmokyti, Kartais plau
kai šiaušėsi. . . Prie namų darbų iš pradžios nevyksta 
nrisitaikyti. lyg ko lauki , neaiškume paskendęs. Troboje 
ir virtuvėje visą dienelę trepsėdamas visada vis su žmo
nele dėl smulkmenų susikivirčiji. Mat, vis jai po Kojų pa
lenda. Pasistumdęs troboje, išeini į lauką, bet ir ten ra - 
mybės nerandi ir pamažu, ten ant kampo barelyje, Kur taip 
grakščios, trumpais sijonėliais mergaitės tau švelniai 
šypsodamos alumi ir kitokiais gėrimėliais patarnauja , 
nukeliauji. Nesu didelis gėrimų ir mergaičių mėgėjas,tai 
taip ir ten nerandi didelio malonumo. /bus daugiau/

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



IS PADANGĖS MIELOS
( IŠ SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE )

paruošė ir joms gastrolėse 
vadovavo baletmeisteris V. 
Brazdylis.Šalia Įprasto kla
sikinio repertuaro, buvo šo
kamos ištraukos iš lietuviš
kųjų baletų, sukurtų muzikų
J. Paltai nio, J. Juozeliūno , 
V.Rekašiaus.

RUOŠIASI PAMINĖTI 
SOL. KIPRO PETRAUSKO 
SUKAKTI

Mūsų nepamirštamas so
listas Kipras Petrauskas 
buvo gimęs 1985 m. Šimt
metis nuo jo gimimo bus y- 
patingai paminėtas ir jau 
dabar planuojama programa

Rašoma, kad rež. R. Š iii— 
nis ruošiasi sukti dokumen
tinę filmą, pasirinkęs pag
rinde tema Kipro Petrausko 
draugystę ir dai navimą kar
tu su žinomu soLFeodoru S a- 
liapinu. Pirmą kartą jiedu 
kartu dainavo 1912 m. Petrar- 
pilyje,"Sevilijos Kirpėjo " 
operoje.

Žinoma, tai bus tik vienas 
epizodas iš Kipro Petraus
ko gyvenimo. Užsiangažuoti 
pilnai dokumentinei filmai 
režisoriui būtų, atrodo, ne
paranku:, reikėtų minėti ir 
rodyti tuos solistus, kurie 
kartu su juo dainavo ir iš - 
liko pasitraukę Į Vakarus 
nuo sovietų okupacijos, kaip 
pav. , sol. Elzbieta Kardelie
nė.

VILNIAUS IR JOENSU 
MIESTU DRAUGYSTĖ

Suomių laikraštis "Kansan 
sana" rašo, kad šiais metais 
bus minima Vilniaus ir Jo- 
ensu miestų draugystės 15 m. 
sukaktis ir ta proga bus la
biau plečiami ryšiai. Bus pa
sikeičiama visuomenės at
stovų delegacijomis, meno 
Kolektyvais ir pavieniais me
nininkais.

LIETUVIU AUTORIAI 
LATVIŠKAI

Neseniai Rygos "Liesmos" 
leidykla išleido dvi knygas , 
išverstas iš lietuvių Kalbos 
latviškai: V. Petkevičiaus 
romaną "Grupė Draugų" ir
K. Sajos pjesę "Reptilija".

KAUNE GAUSĖJA KINO 
TEATRAI

Kauno mikrorajonų-Kai - 
niečių ir Eigulių- gyventojai 
gal ės naudotis nauj uoju ki
no teatru "Eiguliai". Tai 
antrasis Kauno Kino teatras, 
turintis 2 sales ir Kavinę , 
kur gal ima gauti vaisių sul
čių, Kavos ir ledų.

Š iuo metu Kaune yra 14 
Kino teatrų. Būtų Įdomu su
žinoti jų repertuarą.

GERINA APTARNAVIMĄ.
KETURIU VAIKU ŠEIMOMS

S Kelbiama, Kad Kauno dvi 
parduotuvės nutarė nors 
šiek tiek palengvinti laukimą 
eilėse. Motinos ar tėvai 
bus aptarnaujami pirmiau
siai "Saulėtekio" ir Vilijam
polės 62-oje parduotuvėje , 
jeigu jų šeimoje auginami 4 
vaikai.

Tačiau- ne visos Keturvai- 
Kės šeimos gyvena Viljam - 
polėje arba arti "Saulėtekio".

Geriau, negu nieko, bet juK 
visi žino, kad pirmiausia rei
kia susirūpinti pakankamu ir 
geru prekių paskirstymu. Ta
da nereikės jokių parduotuvių 
su privilegijomis. Be to, - Ką 
turi daryti trivaiKės šeimos?

NAUJAS ŽVEJYBOS LAIVAS 
KLAIPĖDOJE

"Baltijos" Laivų Statymo 
Įmonėje Klaipėdoje nuleistas 
naujos serijos pirmasis lai
vas "Vilnius". Jis skirtas, 
Kaip skelbiama, moksli
niams tyrinėjimams ir žuvų 
telkinių suradimui.

Laivą suprojektavo Lenin
grado specialistai; laivas 
aprūpintas elektronine sKai - 
čiavimo stotim, hidrochemi
ne ir hidrologine laborato - 
rija.
GASTROLĖS ŠVEDIJOJE

Nuo vasario 8 iki kovo 20 
d. Lietuvos Akademinio 
Operos ir Baleto Teatro ba
leto grupė gastroliuoja Š ve- 
dijoje. Buvo surengtas 31 
spektaklis. Su grupe bu
vo išvykęs ir šio Teatro dL 
rektorius sol. Virgilijus No
reika.

Įvairių baletų ištraukas

‘•aooefiscseeooooeoes.
KOMEDIJA BE PINIGUC.

Senovėje po Lietuvos kai
mus važinėdavo Įvairūs"mo- 
nelniKai"ar cirkininkai. Š tai 
vienur pasakojama, toks" ko- 
medijantas”, Įkaitinęs geležĮ 
iki raudonumo, dėjęs ją prie
savo lūpų ir uenusisvilinęs . 
Jis tuojau pasiūlė susirinku
siems kaimiečiams pasitik
rinti. Atsirado toks Jonas , 
kuris būtinai norėjo priimti 
tą pasiūlymą.Jo žmona j} at
kalbinėjo: "Jonai, neprasidėk 
su tais "monelnikais". Bet 
karštakošis Jonas užsispyrė, 
ir, kai Įkaitinta geležis tik 
truput} palietė Jono liežuvĮ , 
jis siaubingai suriko .pajutęs 
svilimą. "Matai",-tarė jam 
žmona, - "sakiau tau Jonai,

neprasidėk su tais svieto 
perėjūnais'." Gi Jonas,už
pykęs, tik tepajėgė atsaky
ti švepluodamas: "Tai Kaš, 
tai kaš”. , .

Ar nepasitaiko, tik jau
dideliame maste .ekonominių 
ir politinių Komedijų gyve
nime? Tik jau čia tokias 
"komedijas" nebegalima pa
vadinti "Komedijomis be pi
nigų". . .

Popierinių pinigų nuverti 
nimas: gal dar Kas prisime - 
na rusų caro rublius prieš 
PirmąjĮ Pasaulin} Karą, ku 
rie buvo lygiaverčiai auksui 
Bet-caras buvo sušaudytas , 
o jo vyriausybės popieriniai

Į! AA CENTRINĖS ;
Į Montreal 273—7544

Ottawa 523-9977 
Toronto 489 -3693 
Hamilton 522—8392
JEIGU GERI IR GALI

JEIGU NORI

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

GERTI - TAVO REIKALAS 
NUSTOTI - MŪSŲ

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

B vai. 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 GRAŽIAUSIŲ. IR SENIAUSIŲ, KALBŲ-LIETUVIUKAI'

Plungėje, klumpiu krašte, "Minijos’1 i man ė gamina įvairius suvenyrus. 

Vienas populiariausiu yra "P ai angos Juzė 11 , medžio drožinys.

pinigai nuo 1918 m. tapo be - 
verčiais. Vokiečiai buvo at
spausdinę okupuotai Lietuvai 
vadinamas ostmarkes. Jos, 
vokiečiams pralaimėjus Karą 
1918m. ,tapo mažavertėmis . 
1922 m. mūsų nepriklauso
mos Lietuvos valstybės vy
riausybė atspausdino pil
naverčius litus.

Vokietijoje Įsigalėjo Hit
leris, kuriam pralaimėjus 
Karą ir nusižudžius, jo Įves
tų pinigų vertė pradėjo gal
votrūkčiais kristi. Jau net 
pašto ženklai buvo išleisti 
milijoninėje markių skaitli
nėje. Kitaip tariant, tos vo
kiškos markės tapo bever
tės,kol pagaliau tapo išleis
tos naujos vokiškos markės, 
priderintos prie JAV dolerio 
vertės.

1940 m. , sovietams oku
pavus Lietuvą, mūsų pilna
vertis litas buvo priderin - 
tas prie menkaverčio sovie
tinio rublio; kitaip tariant, 
litas buvo nuvertintas.

Po II-jo Pasaulinio Karo, 
atvykę Į JAV bei Kanadą, 
džiaugėmės vertingais dole
riais, nors jų vertė nebuvo 
visą laiką pastovi-jie nesi - 
bazavo auksu. Nepraėjo nuo 
karo pabaigos/1945 m./nei 
pilnų40 metų, o dolerio ver
tė Keleriopai Krito. Išrinkus 
R. Reagan'ą prezidentu ir 
biudžeto deficitą padidinus 
iki veik 200 bilijonų dol., 
dolerių vertė pasidarė dar 
nepastovesnė. Biudžeto ne- 
subalansavimas / ypač su 
Kasmetiniais nedatekliais - 
deficitu/ laikui bėgant, gali 
nuvesti dolerĮ prie nuverti
nimo, o Kraštą prie bankro
to. Kaip keista, bet tie JAV

doleriai n ė r a JAV vyriau
sybės doleriai,bet susiorga
nizavusių Į " Federal Re
zerve Board"bankininKų do
leriai. Jų vertė neparemta 
nieku realiu, tik pasitikėji - 
mu. Dolerio vertės nepasto
vumas bei Kritimas būtų jau 
nebe "Komedija be pinigų" , 
bet tikra tragedija,ypač tau
piusiems visą amžių, Kurių 
didelė dauguma nesugebės 
apsaugoti Krintančio dolerio 
vertės.

Dar tragiškesnės Kome - 
dijos vyksta politinėje srity
je.Kokios rūšies"komedijoį' 
buvo vykdomos Korėjoje ir 
Vietname vadinamo karo 
metu. Išgalvota nauja sąvoka 
- karas be pergalės /no-win 
war/. Iki tol nėra buvę karų, 
kur abi kariaujančios pusės 
nesiektų pergalės. Tie Ko - 
rėjos ir ypač Vietnamo ka
rai- tai atrodo Kaip Krimina
linė komedija, nes pataikū
niška komunistams strategi
ja buvo vykdoma JAV State 
Departamento, o Karinė va - 
dovybė neturėjo ryžto pasi
priešinti tokioms kenksmin
goms Karo vedimo strategi - 
joms. Kas suskaitys bilijo - 
nūs dolerių,bereiKalingai iš
leistų tiems komedijiniams 
karams? Kas atsvers JAV 
jaunų kareivių Vietname 
pralietą kraują ir neaprašo
mą vargą džiunglių kare be 
pergalės, kuomet karo vado
vybė buvo paraližuota, o va
dovavo nekompetentingi po
litikai. . .

Ar nesikartoja ta karo 
"komedija be pinigų"El S ai - 
vadore?/"The Review of the 
News " nr. 13, 1983. III. 13 , 
"Vietnam in El Salvador"/. 
Kas tie ten "sukilėliai", ar

11 DIENŲ
GEGUŽĖS 15

Simon Travel
nau/u pavadinimu

AUDRA Travel 
kviečia keliauti kartu 
LIETUVOJE

RUGSĖJO 4

13 DIENŲ SU
GEGUŽĖS 21 LIEPOS
GEGUŽĖS 29 LIEPOS
BIRŽELIO 27 LIEPOS

GIMINĖMIS 
4 RUGPJŪČIO 9

12 SPALIO 2
26 GRUODŽIO 19

RUGSĖJO 10 
SPALIO 2

VIENOS SAVA.TĖS*

Skridimai numatyti patogiomis prancūzu ir suomiu oro linijomis 
Kelionės lydimos patyrusiu vadovu.

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

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

greitąir labai naudingągiminėms 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 registraci)os numeris — 2159872

Savininkė — Audronė Našlėnaitė-Simon

"Tau, tėte, lengva pasakyti, kad aritmetika nesunki. Tu 
viskągali mintyse skaičiuoti... Man reikia naudoti 
kompiuteri1’. 

ve/ORoO2/A»

PROTINGAS ATSAKYMAS
Kartą Kvailys paklausė išminčiaus:
-Pasakyk man, kam reikalingas žmogui protas?
Truput} pagalvojęs, išminčius atsakė:
- Kad neatsakinėtų Į kvailus klausimus.

ATVIRAI KALBANT
- Kodėl taip nuliūdęs, kaip žemę pardavęs?
- Susipažinau su labai gražia mergina. . .
- Tai turi džiaugtis, o ne liūdėti'.
-Ankstesnės negaliu nusikratyti. . .

SU POLĖKIU
Du spąstų statytojai iš šiaurinės Aliaskos susitiko 

vieną vasarą tavernoje. Išsikalbėjo.
- Mano apylinkėje tikrai buvo šalta žiemą, - pasako

jo pirmasis.- Vieną naktį užšąlo žvakės liepsna, ir aš 
negalėjau jos užpūsti.

- Tai niekis, - pasakojo antrasis, - ten Kur aš dirbau 
su savo draugu žodžiai iš burnos išeidavo sušąlę Į ledą ir 
mes turėjome juos pakepinti, Kad žinotume , Ką mes sakė
me.

MALKAKIRCIU ISTORIJAS.lxilL. ,. j
Restorane susitiko būrelis miškakirčių.Kiekvienas 

gyrėsi išsijuosęs, kokius nuotykius tekę pergyventi miš - 
Kuose.

- Aš sėdėjau ant savo nukirstų rąstų Krūvos vieną 
dieną ir užkandžiavau. Staiga- laukinė Katė šoko ant ma
nęs, bet aš šliūkštelėjau jai Karštos Kavos Į snukĮ.ir ji pa
bėgo'.- Kalbėjo vienas.

- Aš galiu paliudyti, - atsakė kitas, -nes aš lipau Į kai 
vą, ta laukinė Katė puolė tiesiai Į mane. Kai aš ištiesiau 
ranką, pagal savo paprotį, ją paglostyti, nugi tikrai, jos 
ūsai dar buvo šlapi nuo kavos’."/ 

jie vietiniai, ar gal dauguma 
tarptautiniai banditai, pri
siųsti iš diriguojančios jų 
veiksmus Nicaraguos ir Ku
bos. Ar nesikartos ta ne - 
vykusi Vietnamo komedijinė 
strategija? . . Nei pinigai, nei 
ginklai, nei EI Salvadoro ar
mijos apmokymas, nors visa 
tai ir reikalinga,

karo. Pirm visa ko ,yra rei
kalingas noras ir ryžtas lai
mėti. Klausimas- ko siekia 
dabartiniai tarptautiniai po
litikieriai ? J. V.
/Verta prisiminti, kad būti
na suvaržyti ir besaikį pelno
gaudymą iš A merikos atvy
kusių biznierių, išnaudojant 

nelaimės vietinius gyventojus'.Red./.

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 Į MIAMI $ 275 .- 
__________ Į PARYŽIŲ $ 588. -_________

Kelionių reikalais kreiptis;

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

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

5 psl.



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

AKTYVAI - VIRŠ 23 MILIJONU

KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10—3 = 90 dienų term, indei ius ... 8 '/i%
Antradieniais 10 — 3 E 180—185 d. term, ind........ 8%%

Trečiadieniais atdaryta E Term. ind. 1 metų.............9 %
Ketvirtadieniais 10-8 = Term. ind. 2 metų............ 9/«%
Penktadieniais 10-8 = Term. ind. 3 metų ....... 9 '/2%
Šeštadieniais 9-1 = Pensijų s-tų,....................™ %
Sekmadieniais 9—12:30 E Spec. taup. s-ta<............ 7j/w

= Taupomąją s—ta*..... ..
DUODA PASKOLAS: E Depozity-Čekių s-tq...

Asmenines nuo............11 % %
MortgiČius nuo . .. 9%%—12%

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

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 100,000 
(75% jkainoto turto vertės). Draudžiame narii^ gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $ 10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
(travelers cheques). Neimame mokesčio užjšralytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitos. MUSŲ TIKSLAS —

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

Toronto
LIETUVIŠKOSIOS DUX MAGNUS 
OPEROS PREMJERA

Dux Magnus -opera-mis- 
terija, minint Š v. Kazimiero 
jubiliejų, bus pirmą kartą 
pastatyta Toronte š. m. 
RUGSĖJO mėn.l ir 2 d. d.

Muziką parašė komp.Da - 
rius Lapinskas, libre - 
tą Kazys Bradūnas.

Repeticijos jau pradėtos. Iš 
Montrealio J Toronto buvo 
nuvykusi repetuoti sol.Gina 
Capkauskienė; auto
rius D. Lapinskas, iš Chica- 
gos, torontietė sol. Slava 
Žiemelytė; dar vienas 
torontietis - sol. Rimas 
Strimaitis irgi pasi
ruošęs repeticijoms.

Kiti daininiKai ir choras 
ruošiami Chicagoje.
KAIP ETNINĖS GRUPĖS 
ATVYKO Į ONTARIO

Ontario provincija šiemet 
švęs savo 200 metų jubilie
jų. "Canadian Scene" 1135 
leidinyje atspausdino Marcus 
Van Steen straipsnį apie 
reikšmingą vokiečių imi
grantų jnašą Ontario ugdy
me. 

Jis rašo, Kad vokiečių tau
tybės žmonės apsigyveno da
bartinėje Ontario teritorijo
je, kai ji dar nebuvo atskirta 
nuo Quebec'o. Jų imigraci
ja prasidėjo 1683 m.Atvyku
sioj i tuomet gal ėjo pasiskir
ti sau žemės plotus, anglų 
kolonijos buvo retai apgy
vendintos, be to protestan
tiškos. Imigravo dėl dviejų 
pagrindinių priežasčių:reli- 
ginio spaudimo jų tėvynėje ir 
ieškant lengvesnio ekonomi
nio gyvenimo.

Jų kelionės sąlygos per 
Š iaurėsAtlantą anais laikais 
buvo baisios ir mums jau 
sunkiai įsivaizduojamos. Ke
lionę atlaikydavo tik patys 
stipriausieji. Iš 15 laivų, ku
rie buvo atplaukę 1738 m. 
į imigrantinį laivų uostą Phi- 
ladelphijoje,13-kos jų ke - 
leiviai labai nukentėjo nuo 
maro ligos. Viename laive 
iš 200 keleivių gyvų liko tik 
19.

Prasidėjus 1776 m. A me - 
rikos nepriklausomybės ka
rams, vokiečiai pradėjo di
deliais būriais atvykti iš A- 
merikos Į dabartinius Onta - 
rio plotus.

Pirmasis general, guber - 
nator ius buvo labai patenkin-

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ I

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

SKAMBINKITE : 487-5591

6 psl.

tas vokiečių imigrantų blai
vumu, taikumu ir darbštumu, 
ir pageidavo jų daugiau,1792 
m. Philadelphijos laikraš - 
čiuose pasirodė pranešimai, 
kad Kanados gubernatorius 
Simcoe suteiks veltui 80.94 
ha žemės kiekvienai šeimai, 
kuri sugebės ir norės ūki
ninkauti. Pranešimai buvo 
taikomi ir vokiečiams, ap - 
sistojusiems Philadelphijos 
apylinkėse. Po to daugelis jų 
pasuko Į "Upper Canada" 
vietas.

"Canadian Scene"1152 lei
dinyje viename straipsnyje 
George Bonavia, paminėda
mas knygą "The many ways 
of being Canadian", aptaria 
olandų kultūrinį pa veide j i - 
mą. Rašo, kad Windsor-De
troit ribos apylinkė traukė 
imigrantus iš viso pasaulio, 
tikrumoje ši apylinkė gali
ma sakyti , reprezentuojanti 
daugiakultūrinį Kanados gy
ventojų aspektą. Olandai bu
vo pirmieji pionieriai apsis
toję šioje vietovėje. Joan 
Magee duoda istorinę ap
žvalgą olandų įtakos Essex 
apygardoje nuo pat įsikūri
mo iki dabar. Čia taip pat 
aptariami ir tų žmonių as
meniško gyvenimo istori
ja, atvykusių ir iš New Yor- 
k'o bei Pennsylvanijos, po 
Amerikos nepriklausomy - 
bės karų. Atskirai ir pla - 
čiau minimoje knygoje'apta
riami žymūs personažai 
Kaip Henry Van - A lien, S ir 
W.Cornelius Van Horne.Už- 
dokumentuotas olandų atvy
kimas ir po I-ojo bei II-ojo 
Pas. Karų;giliai išnagrinė - 
tas olandų kolonijos gyveni
mas iki dabartinių laikų. Jų 
įnašas įrašytas kaip labai 
svarbūs.

Tame pačiame "Canadian 
Scene" leidinyje yra atžy - 
mėta lietuvių Vasario 16d. 
šventės prisiminimas Kana
dos Parlamente.

Minint Ontario 200 m. ju
biliejų ir pagerbiant imi 
grantų įnašą ,šią vasar rei
kia susirūpinti lietuvių .'mi
grantų reprezentacija. Tuo 
labiau,kad jie šioje provin - 
cijoje stipriai ir imponuo
jančiai reiškiasi visose sri
tyse. Kodėl nesudaryti sta
tistikas mūsų įstaigų, mo
kyklų, profesionalų, darbi
ninkų dirbančių įmonėse ar 
fabrikuose,ūkininkų,meni - 
ninku, studijuojančio jauni
mo, mūsų laisvalaiko gru - 
pių, dirbančių tautodailėje , 
taut, šokių grupėse, sporte 
ir 1.1.

Visu tuo mes ne tik sa
vo lietuviškąjį gyvenimą 
praturtiname, bet prisideda
me spalvinga ir reikšminga 
plokšte Kanados mozaikoje . 
Reikia tiK gerai suprojek
tuoti gerą lankstinuką, ats
pausdinti jo tūkstančiais, kad 
galima būtų paskleisti ir 
jubiliejaus iškilmių minioje, 
ir svarbiausioms Ontario įs
taigoms. Z.

NETIKĖTA PASKAITA
Kovo 4 d. Toronto lietuviai 

netikėtai klausėsi nenumaty
tos prof. dr. Aleksandro 
ŠTROMO paskaitos tema 
SOVIETŲ SĄJUNGA KRYŽ
KELĖJE.

Pirmą kartą dr.A.Štro - 
mas Toronte skaitė paskaitą 
1981. m. 28 d. , "S peak-Up" , 
Giliaro Urbono anglų, kalba 
leidžiamo mėnraščio sukak
tuviniame" S paudos Vakare", 
kurį buvo surengęs sudary
tas garbės komitetas. Tuo 
laiku prof. Štromas gyveno 
Anglijoje.Jis rengėjų spe
cialiai buvo pakviestas tai 
paskaitai iš Anglijos.

Š į kartą prof. dr. Štromas 
buvo pakviestas Toronto U- 
niversiteto 2-3 dienom 
skaityti paskaitas studen
tams. Ta reta proga, Kana
dos Lietuvių Fondo vadovy -

TORONTO LIETUVIU NAMAI, 1984.111.4 d. 
P aceviči u s p ri statė prel egentq k I au syta j am s, 
biuletenio "Žinios” redaktorius, ir prof. dr. Aleksandras Stromas.

I s k airės : V ak aro pravedėį as H. Step ai t i s, dr. Antanas 
;; Sofi į a P acevičienė; Jonas Varanavi čius — Varčius, L.N.

~ Nuotr. Stepo Varankos

bė pakvietė Įdomų prelegen
tą duoti pranešimą ir To
ronto lietuviams.

Paskaita buvo netikėta, 
niekur neskelbta, tik sekma
dienį, pietų metu Lietuvių 
Namuose buvo apie tai pra - 
nešta.

Karaliaus Mindaugo Me
nėje jau buvo susirinkę apie 
300 klausytojų prieš pas
kaitai prasidedant, 3 vai. p. p.

Renginį atidarė ir jį pra
vedė Toronto Lietuvių Kre
dito Kooperatyvo PARAMA 
pirm. Herbertas S t e p a i- 
t i s, pakviesdamas dr. An
taną Pacevičių prista
tyti susirinkusiems klausy
tojams prelegentą.

Prof.dr. A. Š tromas yra 
atvykęs iš Lietuvos prieš 1O 
metų.Dėstopolitinius moks
lus Europos or JAV univer
sitetuose. Dabar gyvena JAV.

Prof. Štromo straipsniai 
dažnai pasirodo anglų spau
doje. Neseniai teko vieną jų 
skaityti mėnraštyje "Speak- 
Up" kovo mėn. nr. 3. , pava - 
dintą "To fight Communism: 
Why and How", kuriame jis 
cituoja prancūzų politinių 
mokslų sovietų-komunizmo 
žinovą Alain Besancon :".. . 
failure to understand the S o- 
viet regime is the principal 
cause of its successes". Tai 
gryna tiesa. Vakarų pasaulio 
politikai nė dvasiškiai ko
munistinės sistemos visai 
nepažįsta. Jie ją žino tik iš 
knygų, kur toji "rojaus sis
tema" tai daugiau negu pats 
rojus. Būtų ne pro šalį, kad 
kiekvienas iš jų tą sistemą 
praktiškai pergy ventų S ibire 
bent po 5 metus............

Čia patieksiu keletą pre - 
legento pareikštų samprota
vimų apie Sovietų Sąjungą 
Kryžkelėje.Raudonojoje So
vietų komunistinėje imperi
joje politbiuro viršūnėse 
verda laisvam pasauliui ne
matomas intrigų katilas dėl 
valdžios Kremliuje.

Viena grupė su Konstantin 
Cernenko nori laikytis ir 
tęsti Brežnev'o liniją. Kita 
su Jury Andropov'u planavo 
daryti reformas nuo pačių 
politbiuro viršūnių, kur buvo 
stambiausi "kombinatoriai ". 
Tas buvusio baisiausio KGB 
"karaliuko"planas išgązdi - 
no aukštus kombinatorius . 
Toji kova dėl valdžios nuo
lat vyko Kremliuje, tik pas
kutinių keletos metų bėgy
je pagyvėjo. Prie to prisi - 
dėjo nesėkminga Afganista
no okupacija ir Lenkijoje 
susiorganizavęs "Solidar- 
nosc" judėjimas, kuris yra 
Maskvai didelis pašinas po 
nagu. Rusams - komunis
tams Lenkija yra "Trojos 
arklys". Rusai gerai žino , 
kad lenkam s komunizmas - 
tai nuodai.

‘Dr.Štromo nuomone,rei - 
kia darniai veikti,ruošti re
alius planus artėjančiai lais
vės valandai, suteikti pagal
bos ranką prisikeliančiai iš 
vergijos tautai neprimetant 
jai jokios būsimos santvar
kos. Laisva Lietuva ją pati 
pasirinks. . .

Po paskaitos dr. Štromas 
atsakinėjo į klausimus. Po 2 
valandų,dr. Pacevičius pa - 
dėkojo nuoširdžiai už įdomią 

vakaro paskaitą, kaip ir ren
ginio pravedė jas H. Stepai - 
tis. Klausytojai prelegentui

st.catharines
SAVANORIS - KŪRĖJAS
PRISIMENA PAVERGTA LIETUVĄ

S t. Catharines turime vie
ną savanorį - kūrėją Antaną 
ŠUKĮ, Kuris už pasižymė
jimą Kovose dėl Lietuvos ne
priklausomybės atgavimo y- 
ra apdovanotas dviem Vyties 
Kryžiais.

Antanas Šukys visuomet 
dalyvauja ruošiamuose Lie
tuvos nepriklausomybės 
šventėse ir dar paremia^au- 
komis Tautos Fondą, Kuris 
remia VLIK'o darbus, sie
kiančius Lietuvai laisvės .

Paskutiniais Keliais me -
tais A ntanas Š uKys Vasario Kankinės Onos buveinė yra 
16-tąją pamini savo bute .tapusi lyg tas negęstantis ži- 
privačiai,' pasikviesdamas burėlis.primenantiskieKvie- 
savo draugus.Tokį paminėji- nam išeivijos lietuviui-ve i 
mą suruošė ir šiais metais gimto Krašto laisvės neteki- 
vasario 16 d. ,ketvirtadienį . mą. Taip pat palaiko viltį ,

A ntanas Š ukys, būdamas 
jaunuolis, 1918 metais sava
noriškai išvyko atkovoti pra
rastos Lietuvai laisvės. Jis 
žinojo, Kad reikės Kovoti su 
skaitlingu priešu,bet tuo
metiniai šavanoriai-Kūrėjai, 
būdami milžinai dvasioje . 
ryžosi stoti į kovą dėl I. ie- 
tuvos laisvės prieš daugelį 
kartų stipresnį priešą.

A ntanas Šukys už sumanu
mą ir drąsą Kovose užsitar
navo ir viršilos laipsnį .Kaip 
savanoris -Kūrėjas ir pa
triotas lietuvis per pirmąją 
Sovietų Rusijos okupaciją 
buvo įtrauktas į sąrašą iš
vežimui į Sibirą vergų dar
bams,lėtai mirčiai. Nujaus
damas pavojų, jis vaikus iš
vežė į kaimą ir pats vengė 
viešai rodytis ar nakvoti gy
venamajame name. Kada 
NKVD naktį atvyko jį išvežti, 
jo namuose nerado, buvo tik 
žmona Ona .Enkavedistai ją 
ir išvežė į Sibirą. /Taigi , 
visai ne tą asmenį, ne sava-
norį -Kūrėją, kaip jų progra- rozevičius, Moterų 
moję buvo numatyta. Tokia , Sekcijos pirm, ir sekr. A. 
mat, komunistinė teisybė. .. Albrechtienė, ižd. -
Red./. V.Morozevičienė .

AR PASKAITAI SAVO VAIKUI LIETUVIŠKŲ LI AUDIES P AŠAKŲ- 
JOSE RASI IR GROŽIO. JUMORO, IR IŠMINTIES)

D IT C U E* D INSURANCE &
V II kO 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. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ 
Darbo valandos: 9 v,r. — 7 v. v. , šeštadieniai s 9 v.r. — 12 v.p.p.

Narys of "Better Business" Būro

tNSURANCČ
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 

atsilygino atsistoję ir griaus
mingai plodami.

St.Varanka

Ona Š u k i e n ė, Iškentė- 
jo 18 metų žiaurią S ibiro
vergiją. Jai pasisekė grįžti 
Į okupuotą Lietuvą ir stebu-
Klingu būdu pasisekė atvykti 
Į Kanadą pas vaikus ir savo 
vyrą. S t. Cathar i ne s gyve
na ir dabar jos duktė Joana 
Zubrickienėsu šei
ma, kuri rūpinasi savo tėve
liais. Kita duKta-Birutė T a- 
mulionienė su vyru 
gyve na Kitchener mieste;sū- 
nus Algimantas su šeima-To 
ronto mieste. Visi Antano ir 
Onos Šukių vaikai gerbia 
ir myli savo tėvus ir dažnai 
juos lanko.

Savanorio - Kūrėjo A ntano 
Šukio ir jo žmonos, Sibiro

Kad I ietuva vėl bus laisva , 
jei mes visi jos sieksime , 
kaip pridera sąmoningam 
lietuviui, gyvenančiam lais
vame pasaulyje.

linkiu savanoriui-kūrėjui 
Antanui Š u ki u i, artinan
tis prie 85-tojo gimtadienio, 
sveikatos'.

J.S arapnickas

AKTYVUS "GELEŽINIO VILKO" 
KLUBAS

Žvejų ir Medžiotojų Klu- 
bas"Geležinis Vilkas"išlai - 
ko savo metinę tradiciją ir 
kovo 31 d.rengia šiltą vaka
rienę, loteriją, barą, šokius. 
Nariams įėjimas laisvas,sve
čiai mielai laukiami.

• "MAIRONIO " ŠAULIU 
KUOPa visuotiname susirin
kime išrinko valdybą:pirm. - 
J. K r u č a s, vicep. -J. M o-

* Namų— Gyvybės
* Automobilių.
* Komerciniai

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

Tel, 533-3531
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— Įsikūręs nuosnvuose ncmuose —

Kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais
MOKAME UŽ:
deposit u s (P.C A.).............6%
santaupas.................... 7% %
kasdienines palūkanas 
ui santaupas ................. 7 %
•erm. depoz. 1 m....... . 9% %
term, depo? 3 m ......... 10
reg. pensijų fondo......... 9% %
90 dienų depozitus ..... g %

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
r.uo 10 v.r. iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo 10 iki 1 v. P-P-.penktadien • 
nuo 10 v.r. iki 7 v.v.. šeštadieniais nuo 9 v.r. Iki 12 v.r.

hamilton
STAIGI MIRTIS IŠTIKO
LIUDĄ BORUSĄ.

Liudas BORUSAS, išdir
bęs virš 30 metų Stelco |- 
monėje, šiais metais išėjo l 
pensiją. Užėjus šaltam orui , 
su žmona nutarė ir išvažia
vo-š. m. vasario 29 d. 1 Flo
ridą porą mėnesių po sun
kaus darbo ramiai saulėje 
pailsėti ir vėl grjžti orui at
šilus, } Hamiltoną. Bet ve
lionis Liudas šiltoje Flori
doje neilgai džiaugėsi. Kovo 
7 d. jĮ ištiko širdies prie
puolis.Tuojau atvykusi grei
toji pagalba nuvežė } ligoni
nę, bet nepasisekė išgelbėti.

Velionis buvo parvežtas Į 
Hamiltoną. Kovo 10-11 d. d. 
Laidojimo Koplyčioje velio
ni lankė skaitlingas lietuvių 
skaičius. Palaidotas kovo 12 
d. iš Aušros Vartų Parapijos 
Šv. Jono Lietuvių Kapinėse,

KLB SALPOS FONDO 
SĖKMINGAS VAJUS

ŠALPOS FONDO Hamilto
no skyrius sėkmingai baig
damas 1983 m.pinigini vajų , 
gali pasiųsti 50 siuntinių l 
Suvalkų Trikampi. Šiuo me
tu reikia drabužių ir batų .

Tautiečiai, Kurie gali, pra
šomi daiktus pristatyti J. 
A stui,lO6 Eastbourne Ave. 
Hamilton,Ont. ,arba praneš
ti telefonu 549-4859 ir dra - 
bužiai ar batai bus paimti iš 
namų.

©"’ŠIRVINTOS" ir •‘NEMUNO” 
Skautų tuntai Jaunimo Cent
re buvo surengę KAZIUKO

MIRUSIŲJŲ ATMINIMUI AUKOJO TAUTOS FONDUI
• A. a. GRACIJAUS JASEVIČIAUS atminimui, vietoje 

gėlių aukojo $20,- Marija ir Kazys Kvedarai; $IO, - A .
Patamsiai; $5,- Stasė ir Antanas Šukaičiai.
• A . a. LIUDUI BORUSUI mirus, io atminimui aukojo 
20,-Albertas ir Dara JauKūnai $ 15,-P. Valungė; po 
1O,-Marija Borusienė, J. Bubnys, Birutė ir Jonas Sa -

dauskai, J. A. Lesčiai, Balys ir Regina PaKalnišKiai,A nice- 
ta ir Jonas Deksniai.A nicetas ir Francis Povilauskai, P. 
St. Kanopos,A .A . Patamsiai, J. PovilausKas ir vienas be
vardis; po $ 5,-B. O. St^ponavičiai.G .A 1. Lukai, Muraus
kų šeima ir vienas bevardis.

Visiems aukotojams širdingai ačiū.
TAUTOS FONDO A TS TOVYBĖ 

HA MIL TONE

VALYKLA
L SPECIALYBES

• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIU PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE)
• ZOMŠAS

495-90e AVENUE, LaSalle

7661 A CENTRALE, LaSalle

2955 ALLARD, Ville Emard 
766-2667

A

$
$

1984.111 29

HAMILTONO LIETUVIU

KREDITO 

KOOPERATYVAS

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

IMAME UŽ:
asmenines paskolas .... 12,4% 
nekilnojamo turto lm........10%%
nekilnojamo turto 3 m. .. 12 % 
variable........................  104%

Nemokama gyvybės ir asm. paskolą drauda 

Nemok anas pilnas čekiu aptarnavimas

Mississauga, Ont. Palydėjo 
gausus lietuvių būrys, tuo 
pasakydami paskutini su-

apeigas
Liauba,

BORU -

diev.
Visas laidojimo 

atliko kun. Juvenalis 
OFM.

Velionis Liudas
SAS buvo gimęs Akmenės 
valsčiuje, Mažeikių apskr. 
Buvo patriotas lietuvis, rem
davo darbu ir aukomis lie - 
tuvišKą veiklą. Ruošiant S LA 
72-ros Kuopos gegužines jis 
platindavo loterijos bilietus 
ir jei nedirbdavo, atvykdavo 
ir j gegužines, kurios buvo 
ruošiamos A. Padolskio So
dyboje, Paris,Ont.

Liudas Borusas paliko di - 
deliame liūdesyje žmoną 
Mariją, sūnų Algi, dukras 
Ramutę su vyru ir Danutę; 
okupuotoje Lietuvoje brolj 
Feliksą su šeima.

Ilsėkis ramybėje, Liudai'. 
J.Š arapnickas

MUGE kovo 25 d. , sekma - 
dieni, Kuri buvo labai Jvai- 
r j ir sutraukė 
rį svečių.

nemažą bu-

RATĄ, tapusi• LAIMĖS
tradicija, rengia Žūklautojų 
ir Medžiotojų Klubas GIED - 
RAITIS balandžiold., 
šeštadieni, 7 v.v. lietuvių 
parapijos salėje. Kviečia at
silankyti visus.

• BALANDŽIO 
rapijos salėje 
specialus 
kų Klubo narių susirinKimas. 
Jame bus patiekti naujai su
redaguoti Klubo įstatai .

5 d. AV pa
šaukiamas 
Pensinin-

montreal
LINKSMA NUOTAIKA 
MOKYKLOS PARENGIME

Kovo 11 d., po pamaldų A V 
Parapijos Salės durys atsi
vėrė prieš maloniai nuste - 
busius Mokyklos i renginio 
ruošėjus. Pro jas rinkosi 
gausūs būreliai ne tik mūsų 
Šeštadieninės Mokyklos vai
kų tėvų, artimųjų, bet ir sve
čių.

Prie gražiai padengtų sta
lų susėdus, Mokyklos Tėvų 
Komiteto p-kė Marytė Jur
kienė,pasidžiaugusi gausiais 
svečiais, pakvietė tarti žodi 
Henriką NagĮ. Jis Montrea- 
lio Šeštadieninėje Mokyklo
je ir jos buvusiuose Litua
nistikos Kursuose dirbo a - 
pie 1O metų. Kalbėjo apie 
mokytojo patyrimus, bet 
svarbiausia-apie lituanisti
nės mokyklos naudą šia
me krašte.

M. Jurkienė pakvietė Į 

MONTREALIO ’’PAVASARIO” MERGAIČIŲ CHORAS. Pirmoje eilėje: 

J. Ramanauskaitė, D. Piecaftyte, S. Simson, D. Mickutė, A. Celtoriutė 
T. Kersytė,; antroje eilėje: V. Lukoševi či ūtė, L. Cičinskaitė, A. 

Lukoševiciūtė, M. Adomonytė, Kr. Čičinskaitė, L. Skardžiutė, K. 

Naujokaitė , L. Luko sevi ėi ufė. Prie pianino — muz. Mme M. Roch.

Nuo*r. A. Mickaus

sceną pagerbti ilgai dirbu - 
sias mokytojas, kurios šie
met iš dėstymo pasitraukė , 
paruošus naują mokytojų kar
tą. Monika Jonynienė išdir- 
bo 25 m. , iš jų 1O m. buvo 
Mokyklos vedėja; S tašė Ali
šauskienė, mokytojavo 21 m. 
ir Julija Adamonienė-19 me
tų. Jos buvo pagerbtos kor
sažais ir specialiai kiekvie
nai išausta tautine juosta.

Dabartinė Mokyklos vedė
ja Julija Adamonytė trumpai 
apibūdino Mokyklos veiklą.

Linksmai ir rūpestingai 
pravedė programą jaunoji 
Lina Celtoriutė.

Pradžioje bendrą dekla
maciją atliko Vl-to ir VII - 
to skyriaus mokiniai"Lietu- 
va, brangi": L.Celtoriutė, O. 
Beniutė,Adrija McVicar,R. 
Otto ir A. Valka.

IV sk. mokiniai-Kr, Bar - 
šauskai tė ir R. Verbyla dek
lamavo eilėrašti apie S v. 
Kazimierą, V. Išganaitytė- 
" Ten, kur žaidžia Nemunė
lis". To paties skyriaus 
mokinys R. Verbyla gražiai 

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

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

Tel. 845 -2912 embassy fur

7 psl

ir linksmai pagrojo akorde-, 
onu polką ir barkarolę .

n-ojo sk. mokiniai gražia 
aiškia tarsena deklamavo : 
"Lietuvaitė" - T. Pelletier, 
" Po svetimu dangum" -V. 
Rutkauskaitė, "Aš esu lietu
vis" -V.Sablauskas.E. Išga - 
raitytė ir D.Bulkutė.

Išsirikiavo ir patys ma - 
žieji, darniai atlikdami "Ge
gutę" - T. Išganaitis, M. La- 
mothĄ .Ramsev,A Rutkaus
kas ir A , Vasiliauskas.

Kaip apsieisi be šokių? 
Jaunesnieji pašoko "Noriu 
miego", o vyresnieji "Suk - 
čių".

Pabaigai - Mokyklos cho
ras linksmai, gerai išmokęs 
žodžius, guvios Marytės A- 
damonytės temperamentin
gai diriguojamas, smagiai 
padainavo keturias dainas ir 
tikrai nustebino publiką sa
vo dainavimu, nes visi su
pranta,Kiek reikia Kantrybės 
vien žodžius išmokyti. Jau
nosios mokytojos savo darbą 

atlieka dideliu, nuoširdumu 
ir atrodo savo vyresniųjų 
Kolegių buvo gerai paruoš - 
tos.

Tėv. J. AranausKui palai
minus štai ą, S . ir J. Rimei - 
Kiai visus gražiai ir tiKrai 
gardžiai pavalgydino.Kava 
ir sKanumytiai, Kepti moKi- 
nių motinų irgi buvo visų 
gerai įvertinti.

Romas Verbyla pravedė 
su jumorų ir užsispyrimu - 
pažadėj o nenulipti nuo sce
nos, Kol neišsijudins visi rė
mėjai, Kurie pasirodė tiKrai 
miklūs ir dosnūs. Balansui 
trūKsta tik $ 500.

VaiKų ir moKytojų entu
ziazmas, nuoširdus tėvų 
bendravimas buvo visiems 
labai malonus ir svarbus . 
Nors šiemet MoKyKloje tiK 
20 moKinių, bet KieKvienas 
jų toKs gražus, mielas ir 
brangus.O salėje dar matė
si ir girdėjosi trepsenančių 
ir čiauŠKančių jauniausios 
generacijos vaiKučių. Laikui 
atėjus, MoKyKla juos visus 
priims '. B. N..

"PAVASARIS” DAINUOS 
ST. CATHARINES

PAVASARIO Mergaičių 
Choras,pakviestas KLB St. 
Catharines Apyl inkės Valdy
bos, at liks koncertinę prog
ramą Motinos Dienos minė
jimo proga. Kartu progra - 
moję dainuos ir sol istė Gina 
ČAPKAUSKIENĖ.

Minėj imas vyKs GEGUŽĖS ' 
mėn. 13 dieną.

PAVASARIO mergaitės J- • 
sigijo gražias lietuviškas j 
juostas,Kurias dėvės kon - 
certuojant.taip pat pasipuoš 
gintariniais karoliais. Juos
tas išaudė Danutė S t a š k e- 
v i č i e n ė.

VASARINIS PRAKTIŠKAS DOVANŲ SIUNTINYS

GIMINĖMS LIETUVOJE 
SIUNTINYS Nr. 1 1984 m.

gera 
made

1 pora 

ak soma

S 460.00

3 suknelėm jvairi medž i aga (šilk in i s aksomas, nepermatomas 
nylonas, japoniška gėlėta medvilninė medžiaga), labai 
vilnonė angliška medžiaga eilutei su jrasu ’All wool 
in England”, 1 sv. mohair vilnonių siūl ų (L i etuvo je 

pageidaujami), 1 bliuskutė arba vyriški marškiniai, 
’’Wrangler” denim jeans, 1 pora ’’Levi” rumbuoto 
jeans. Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu

į ši siuntini dar galima dadėti 7 svarus jvairių prekių.
Žemiau siūlome keletu naudingesnių dalykų (kaina su muitu): 

Dirbtinio minko kailis paltui De Lux, sveria 5 sv. 
Jeans, rumbuoto aksomo Wrangler arba Levi 
Vyriškas arba moteriškas megztinis.....................
Vilnonė arba šilkinė skarelė..............................
Telescopic lietsargis .........................................
Vyriški arba moteriški pusbačiai ..........................
Puiki suknelei medžiaga ...................................
Silkinio aksomo medžiaga suknelei, 3 m...............
Aksomo medžiaga kostiumui, dvigubo pločio, 3 m. 
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m................
Angliško vilnonė medžiaga eilutei, 3 m. ...............
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m............ .

Šiuos maisto produktus galima siųsti su rūbais: 1 sv. arbatos- 
8.50, 1 sv. neseafes — S 13.00, 2 sv. pupelių kavos —$ 15.00 
1 sv. šokolado —S7.50, 40 cigarečių —$5.50.

Sudarant siuntini savo nuožiūra reikia pridėti $65.00 per - 

siuntimui. Siunčiame pramoginės ir kitokios muzikos plokšteles. 
Persiunčiame palikimus prekėmis arba valiuta.

BALTIC STORES & CO.
(Z. Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England, 
Tel. 01 460 2592

5110.00 
$ 46.00 

.$ 55.00 
$ 13.00 
$ 13.00
S 52.00
S 44.00
S 66 00 
S 83.00 
$ 77.00 
S 88.00 
SI 10 00

I I
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PARENGIMAI
• BALANDŽIO 1 d.,po 11 v. 
pamaldų, S v. KA ZIMIERO

■ MIRTIES 500 m. SUKAK
TIES MINĖJIMĄ S Aušros 
Vartų Parapijos Salėje. 
KONCERTĄ S. Karšti pie -

: tūs. Kavutė.
■ • BALANDŽIO 8 d. , sekma-
' dienį po pamaldų -VISUOTI- 
: NAS METINIS "NIDOS" 
: Klubo narių SUSIRINKIMAS . 
? Kviečiami ir prijaučiantieji . 
: • BALANDŽIO 14 d,, ŠEŠ -

TADIENI,4 vai.p.p, šaukia- 
- mas LITO VISUOTINAS NA- 
; RIŲ SUSIRINKIMAS S v~~ 
• Kazimiero Parapijos Salėje. P irm., Antr. Treč. 

K et vi r t ad i en i ai s 
P enk tad i en i ai s

[litas MONTREALIO LIETUVIU
KREDITO UNIJA_______

1475 OE SEVE STREET, "MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Certifikatai min. S 1,000.00

1 metų............i.. 9 % Nekilnojamo turto.
Terminuoti indėliai Asmenines ir

Įmetu............... 8.5% Prekybines.
180-364 d...... 8.25%
30- 179 d. .... 7.75%

Tz7?nlnnnUS?d6!i0S Paskolos mirties
už s 20,000 ir daugiau atveju op<Jrausfos

Taupomos sąskaitos: ... , -nnSpecialios........7.25% ,kl S 10'000

Su draudimu........ 7 % ;
Čekiu sąskaitos.............5%

VISI PATARNAVIMAI VELTUI
KASOS VALANDOS

1475 De_Seve^ 
, 9:00-3:00 

12:00 - 8.00 
10:00 - 6:00

MIRUSIEJI :

• IG'IATAVI"IUS Bronius, 
eidamas 82 m. , mirė ligo
ninėje Miami Beach.

Ilgesni laiką vasaromis 
gyvendavo Rowdon'e,Que. , 
Kanadoje.

• SKRIPKA Jurgis po sun
kios ligos mirė St. Luc li
goninėje. I iKo žmona Pranė, 
sūnus ViKtoras su šeima ir 

' 5 anūkai.
Palaidotas per š v. Kazi

am ier o bažnyčią.
Užuojauta artimiesiems.

PAGERBIANT MIRUSIĄJĄ
’’NEPRI KLAUSOMAI LIETUVAI ligoninėje.
AUKOJO
• BILIŪNIENĖ Valerija, pa
gerbdama a. a. Ertos Mar
tinaitienės atmini
mą, paaukojo "Nepriklauso-

• mai Lietuvai" $ 20.
Dėkojame. "NI"

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

Laima Skučaitė—Rutkauskienė
Tel: 697-3846

TROFĖJOS "NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” SPAUDOS BALIUI , J.m. gegulės men. 5 d. Sv. KAZIMIERO 
Pcrapijos salėje už vai sg, tango ir disco šokius.

SUTIKSIME PAVASARĮ 
PAREMSIME spaudac 
“NL" SPAUDOS BALIUJE

Galų gale pradedame tikė
ti, kad žiema pralaimi.Ruo
ša "NL"Spaudos Baliui GE
GUŽĖS 5 d.,pradėta.

Jau visa eilė skaitytojų 
atsiunčia Didžiosios Lote
rijos vertingųjų laimikių pa
skirstymo kuponus. Laukia
me ir kitų, nes kuo greičiau 
juos gausime, tuo lengviau 
bus pasiruošti loterijai.

Esame dėkingi šokėjams 
entuziastams, kurie norės 
linksmai ir gražiai,dalyvau
dami baliuje ir šokiuose, pa
remti savą lietuvišką spaus
dintą žodį, sutikti gražųjį ge
gužį.

Šiemet šokių premijų lai
mėtojams pastovus ir nuo - 
širdus mūsų laikraščio skai
tytojas /jau antros genera
cijos / Jonas Š ui m i s t - 
ras ne tik pasirūpino tro- 
fėjomis,bet ir surado jų

, mecenatus: po $1O, - aukojo
O. ir M. Š ulmistrai; po $ 5, - muzikantų. Diriguoja Jeaą 

Dutoit.
Montrealio S imfoninis Or

kestras gerai žinomas Eu - 
ropoję iš Decca- London iš
leistų jo Įgrotų plokštelių , 
laimėjusių 1O premijų ir tris 
Grand Prix du Disųue šių 
metų pradžioje Prancūzijos 
Plokštelės Akademijoje.

LIETUVIS MONTREALIO 
GALERIJOJE
• ALGIS KEMEZYS suruošė 
savo meniškųjų nuotraukų 
parodą GALERY PHOTO - 
GRAMME 2043 St.Denis 
str. 2043. Paroda bus ati - 
daryta nuo GEGUŽĖS 8 d. iki 
BIRŽELIO 17 d.

• AUŠROS VARTŲ. KIOS
KE galima gauti knygų apie 
S v. Kazimierą. Liętuviškai 
"Šventas Kazimieras"-$ 5 ; 
Brošiūra angliškai "S t.Ca
simir"- . 50 </. Taip pat 
gaunami bronziniai medaliai 
ir kiti ženkliukai.
• URBANAVIČIENĖ Aldona 
susirgo ir gydosi Victoria

IŠKILMINGAI IR NEPAPRASTAI 
PAMINĖJO SVJ /KAZIMIERA

Kovo 4 d., Šv.Kazimiero 
bažnyčioje vyko giedotinės 
iškilmingos mišios, dalyvau
jant gausiai jaunimui ir la - 
bai gražiai giedant S v. Ka
zimiero Parapijos Chorui , 
kuriam dirigavo kun. M. Mi
lox.

Parapijos klebonas kun . 
St. Šileika ir Parapijos Ko
mitetas buvo Įdėję daug nuo
širdaus darbo. Visi parapi
jiečiai ir atsilankę iš kitur , 
jiems buvo labai dėkingi.

3907 A _R<5semont

4:00-8:00
2:00-6:00

Sekmadieniais nuo SPALIO 15 d. iki GEGUŽĖS 15 d.
1475 De Seve ir 5v. Kazimiero par, salėje : 10:30 — 12:30

RADIO 1410 MONTREAL

LIETUVIŠKA RADIO 
PROGRAMA

KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11:30 iki 12 vai. NAKTIES 
Programos vedėjas : L.'sTANKEVIČIUS 

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

DR. J.MAUSKA
DANTŲ GYDYTOJAS

PATIKSLINIMAS:
Martinaitienė Erta,grįžusi 

iš darbo ir staiga sunkiai 
susirgusi, buvo nuvežta 1 
LaSalle General ligoninę. 
Čia jai negalint suteikti pa
galbos, buvo skubiai išvežta 
į Queen Elizabeth ligoninę , 
kur ir mirė.

Apgailestaujame, kad 
anksčiau paskelbta žinutė , 
buvo neteisinga. "NL"

MONTREALIO SIMFONINIS 
ORKESTRAS GASTROLIUOS 
EUROPOJE

Montreallo S imfoninis Or
kestras per savo 5O-ies me
tų egzistavimo laiką pirmą 
kartą išvyko didelio masto 
gastrolėms Į Europą. Aplan - 
kys 14 miestų su 15-ka kon - 
certų S veicarijoje, Vokieti
joje, Prancūzijoje ir Brita
nijoje. Orkestre groja 112

MCMere D.N. BALTRUKONIS
f'grK'- IMMEUBLES - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavimas•• «1U lū»" ■ 
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

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

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

o.o.s
Dental Surgeon Chlrurgien-Dontisle 

3606 RUE CENTRAI E. SUITE 209 
VILLE IASAUE. QUEBEC UBE 1N5

Tel: 364-4658

A. Gudas, V. Gečas,E. Pa - 
unksnienė, V. Biliūnienė ir 
L. Leipienė.

Dėkojame Jonui Šulmist - 
rui ir mecenatams'.

Kviečiame visus gegužės 
5 d.rezervuoti "Nepriklau - 
somos Lietuvos" SPAUDOS 
BALTUI'. "NL"

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 Montrealyįe

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS ?

U9 9

KAILIAI SAUGOMI

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

Tel. Bus.: 866—8235
Namų: 488- 8528

KAILIŲ SIUVĖJAS

TEL.-. 767-6183

ŽIEMAI BAIGIANTIS

PAPIGINTOMIS KAINOMIS. .

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

APDRAUSTAS .

PORTRAITS 
PASSEPORT. COMMERCIAL 
M ARI AG E » WEDDINGS

STU DIOII 2540 rue SHERBROOKE, E.

tony Laurinaitis ___
MONTREAL. P.O. H2K 1E9 525-8971

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

Telefonas : 721-9496

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

I 10 
9; 30 p. m. 
i 9:30 

GREITAS , NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS 

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

8 psi

SPECIALIOSE SALDOMOSE
PATALPOSE DABAR YPATINGAI

PASINAUDOKITE PROGA!
1449 rue St. ALEXANDRE, suite 500 A 
Montreal, P Q. H3A 2G6

Telefonas 288-9646

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

PETRAS ADAMO N IS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMTBt • GYVYM

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 N-jmt, 3 76 — 3 7 8 1

Albertas NORKELIO N AS, B.A. C.S.f., I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

A g e n t ū_r_o__v e _į k ,

Montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH, MONTREAL WEST

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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