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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
BRITANIJA NUTRAUKĖ 
SANTYKIUS SU LYBIJA

Po Įvykusio incidento Lon
done, kurio metu iš Lybijos 
Ambasados pastato buvo pa
leistas šūvis Į demonstruo - 
jančius prieš Khadafi re
žimą, sužeista 11 asmenų ir 
nušauta policijos tarnautoja, 
Britanija nutraukė diploma
tinius santykius. Įsakyta vi
siems Ambasadoje esan
tiems Lybijos tarnautojams 
išvykti iš Londono. Taip pat 
Lybijoje esantieji britų dip
lomatiniai tarnautojai iš
vyksta namo. Khadafi atsi
sakė išduoti žudiką.

SOVIETAI RAGINAMI 
PASMERKTI CHEMINIUS 
GINKLUS

JAV vice-prez. George 
Bush oficialiai pasiūlė Že
nevos 4O-ties kraštų Nusi
ginklavimo Konferencijoje 
/ Geneva Disarmament Con
ference/ projektą "panaikin
ti visiems laikams cheminių 
ginklų vartojimo galimybę". 
Jis pareiškė, kad 66 puslapių 
projektas yra būtinas efek
tingų susitarimų Įgyvendini
mui.

Pirmą tiesioginį atsakymą 
Į šį pasiūlymą patiekė Vic
tor Issraelyan, Sovietų de
legatas, pareikšdamas, kad 
projektas bus svarstomas , 
kaip ir "visi kiti projektai", 
bet sujungė jį su JAV-So- 
vietų nepavykusiomis dery
bomis dėl vidutinių ir toli
mųjų distancijų branduolinių 
raketų išdėstymo.

JAV siūlo, kad būtų galima 
inspekcija kiekvienu metu, 
kiekvienoje vietoje, kur tik 
gaminami cheminiai ginklai.

Maskvoje oficiozo "No - 
vosti" žinių agentūra atmetė 
griežtai šį planą, pavadinusį 
kį "suokalbiu prieiti prie 
slaptų žinių". Sovietų Są
junga atmetė inspekcijas bet 
kur ir bet kuriuo laiku jos 
teritorijoje.

Viceprez. G. Bush'o pa - 
tiektame projekte siūloma 
visame pasaulyje uždrausti 
cheminių ginklų gamybą;pa- 
skelbti visas gamybos Įmo
nes ir sandėlius , gaminan
čius tokius ginklus 30- ties 
dienų bėgyje; pravesti tų Į- 
rengimų inspekcijas ir 1O- 
ties metų bėgyje visas at
sargas galutinai išnaikinti .

Kad sovietai vartoja che - 
mines bombas Afganistane - 
žinoma. Taigi- "Vagie, ke
purė dega"...

PIRMASIS DVASIŠKIS 
VIEŠAI PASISAKĘS PRIES 
HITLERIO POLITIKĄ

Vakarų Vokietijoje mirė 
pirmas dvasiškis Vokietijoje, 
pastorius Martin Niemoeller, 
92 m.amžiaus. Jis pirmasis 

pasisakė prieš Hitlerį, 1937 
m. buvo suimtas ir kalintas 
koncentracijos stovyklose.

JAV PREZIDENTAS VYKSTA 
lc PEKINGĄ

Prez. R. Reagan'as vyksta 
ilgon kelionėn Į Kinijos sos
tinę -Pekingą. Pabrėžiama, 
kad Taiwano klausimas yra 
nediskutuotinumo laipsnyje . 
Tikimasi, kad prez.Reagan' 
as ir Kinijos vadai susitars 
dėl komercinio branduolinio 
bendravimo, su sąlyga, kad 
kiniečiai sutvarkys užsili
kusius nesutarimus,kaip su
sidoroti su branduolinėmis 
liekanomis- atmatomis.

Amerikiečiai mano, kad 
Kinija žvelgia į JA V-be s Kaip 
stabilizuojančią ir pristab - 
domą jėgą sovietams..

Sovietams šis vizitas ne
patinka ir jų spaudoje tvirti
nama, kad šis vizitas yra tik 
prezidento asmeniškas no - 
ras sustiprinti galimybes 
laimėti artėjančius rinkimus 
Sako, kad dėl Taiwano san
tykiai yra "neatšilę", ir kad 
vienintelis dokumentas,kuris 
būsiąs pasirašytas- kad tų 
Kraštų piliečiai nebūtų dvi - 
gubai apmokestinami.

Su prezidentu vyksta ir jo 
žmona Nancy.

ŠOVĖ I JAV HELIKOPTERI 
TIES ČEKOSLOVAKIJA ‘

Du sovietų tipo MiG kovos 
lėktuvai paleido raketas ir 
kulkosvaidį į JAV helikopte
rį, skrendantį ties Čekoslo - 
vakijos siena. Helikopteris 
grįžo Į savo bazę V. Vokieti
joje nenukentėjęs.

V. Vokietijos pasienio po
licijos tarnautojas apie šį ba
landžio 20 d. incidentą sako, 
kad helikopteris buvo nukry
pęs apie 1O km. nuo kurso Į 
Čekoslovakijos teritoriją kai 
ruošėsi grįžti į savo nuola — 
tinę stotį.

JAV helikopterio skrai - 
dymas pagal Čekoslovaki
jos rubežių yra eilinė , nuo
latinė ir neslepiama rutina .

AUTO NELAIMĖJE ŽUVO 
SERGE CHAMPAGNE

Liberalų narys Quebec'o 
provinciniame parlamen
te Serge Champagne žuvo 
automobilio katastrofoje ne
toli Drummondville.Iš pro
fesijos advokatas, gabus ir 
labai darbštus, Jo žmona su
žeista sunkiai, vaikai leng - 
viau.

Šeimoje auga 5 sūnūs. Jis 
buvo ir parlamento p-kas . 
JAUNAS KVEBEKIETIS 
LAIMĖJO JOJIMO TAURĘ

Š vedijoje vykstančiame 
pasauliniame jojimo ir šo
kime per kliūtis turnyre, 19 
metų kvebekietis iš Bro- 
mont, Mario Deslauriers,lai
mėjo pasaulinę jojikų taurę.

JIE ŠOKS TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
Stasė Bacevičienė.

ŠVENTĖJE. Chicagos tautinių šokių grupė RAMBYNAS, kuriam vadovauja
Nuotr. Z. Degučio

NEPAVYKO ATENTATAS 
PRIEŠ AFGANŲ LAISVĖS 
KOVOTOJŲ VADĄ

Afganistane okupantai 
rusai kartmsu sovietų įves
ta Afganistano slapta poli
cija buvo suplanavę ir bandę 
3 kartus nužudyti vieną ga
biausių ir žymiausių Afga
nistano laisvės kovotojų va- 
dų-Ahmad Shah Masood,3O 
m. amžiaus. Kovotojams 
pasisekė pagauti pirmąjį žu
diką, kuris turėjo su savimi 
du pistoletus su garso dus
lintuvais ir du pakelius nuo
dų. Jis buvo kovotojų sušau- 
dytas. A ntrasis žudikas pats 
pasidavė,trečiasis slapsto
si ir jo buveinė nežinoma. 
A. S . Masood su savo kovo
tojais buvo atrėmęs 6 sovie - 
tų užpuolimus pagrindiniame 
kelyje, giliam slėny tarp Ka

bul'o ir Sovietų Sąjungos.
Savo slapta perduotame 

laiške Masood sako, jog jis 
ruošiasi atremti 7-tą ataką, 
nes yra tikras, kad Sovietai 
nori uždaryti slėnio šiaurės 
-rytų tiekimo kelius.

NAUJAUSIAS LIETUVIS 
PABĖGĖLIS

Kovo 21 d. BALFAS su
šaukė lietuvius žurnalistus 
Chicagoje ir patiekė žinių a- 
pie jauną lietuvį jūrininką, 
19 m. amžiaus A rifą Žu
kauską, kuris pabėgo iš so - 
vietinio laivo ir pasirinko 
gyventi laisvėje.

Klaipėdos technikos mo
kykloje jis įsigijo tolimojo 
plaukiojimo laivų motoristo 
specialybę. Praktikai atlikti 
jis kartu sulO-čia kitų kur
santų buvo iš Maskvos nu

PRANEŠA PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

VISUOMENINES - POLITINES STUDIJOS
1984 m. .GEGUŽĖS 11-12 dienomis /penktadienį ir šeš 

tądien}/ New Yorke įvyks LB Politinių studijų sa - 
vaitgalis - konferencija. Konferencija, kurią rengia PLB, 
JAV LB, Kanados LB ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są - 
jungos visuomeninių reikalų komisi 
jos, pagrindinį dėmesį skirs Europos Parlamento pri - 
imtos rezoliucijos Pabaltijo reikalu klausimų iškėlimui 
Jungtinėse Tautose. Konferencijos programą 
organizuoja bei koordinuoja PLB Visuomeninių Reikalų 
Tarybos p-kas Al. Gečys ir vicep-kė Gintė Damušytė. 
Jiems talkina LB darbuotojai Aušra Zerr /JAV LB/, Juo
zas Danys /Kanados LB/ ir Rimantas Stirbys /PLJS -ga/. 
Konferenciją globoja New Yorko LB apygarda, kuriai pir
mininkauja Aleksandras Vakselis. Konferencija baigsis 
šeštadienio vakarą Kultūros Židinyje Brooklyne Įvyksian
čiu banketu- koncertu, kurio metu bus pagerbtas Lietuvių 
Informacijos Centro New Yorke steigėjas kun. Kazimieras 
Pugevičius.

HELSINKIO AKTŲ LAUŽYMAS
U.S .Helsinki Watch institucija savo gretose telkia 

Įtakingus amerikiečius intelektualus prižiūrėjimui , kad 
Helsinkio Aktą pasirašiusios valstybės paklustų jame esa
miems susitarimams. Savo veikla jos pareigūnai ne vienu 
atveju yra pasmerkę S ov. Sąjungą dėl jos įvykdytų prasi
žengimų su Helsinkio Aktu Lietuvoje. Apie šios instituci
jos veiklą ir Sov.Sąjungos prasižengimus Pabaltijo vals-. 
tybėse kalbės jos direktorė Sov. Sąjungos ir Rytų Europos 
reliniams Cathy Fitzpatrick šio LB politinio savaitgalio 
metu š. m. gegužės 11-12 dienomis New Yorke.

TAUTINIU GRUPIŲ SOLIDARI VEIKLA
S lėkti tautinių-etninių grupių solidarumo kovoje už

skraidintas į Las Palmas , 
Ispanijai priklausančių Ka
narų salų sostinę. Čia buvo 
paskirtas į žvejybinį laivą 
"Seda". Atplaukus prie Te
nerife salos, išlipo Santa 
Cruz uoste,atsiskyrė nuo ki
tų ir pradėjo naują gyveni
mą. Čia neradęs nei Brita
nijos, nei V. .Vokietijos kon
sulatų, atėjo į Japonijos lai - 
vą. Su japonų pagalba, jis 
prisistatė vietos policijai .
Ji jo neišdavė, nors jo po vi
są miestą ieškojo politru- 
kai. Nuskraidintas Į Madri
dą, susisiekė su JAV Amba
sada, gavo politinį prie
globstį. Atvykusį Į Ameriką, 
globoja BALFas.

Jaunuolis visai nežinojo , 
kad čia susitiksiąs lietuvių , 
nes apie išeiviją nieko ne
buvo girdėjęs,kaip nieko a- 

Žmogaus Teises yra vienas iš svarbiųjų iki šiol nevykdy
tų uždavinių. Galimybes ir priemones solidarumą atsiekti 
š. m. gegužės 11-12 dienomis New Yorke įvyksiančioje LB 
politinėje konferencijoje svarstys Freedom House vykdo
moji pirmininkė Liudmilla Thorne,Amerikos Žydų Komi
teto Žmogaus Teisių skyriaus direktorius Adam Simms 
ir Amnesty International globos programų direktorė Su - 
sannah Sirkin. Simpoziumą moderuos PLB Visuomeninių 
Reikalų Tarybos vicep. Gintė Damušytė.

JALTOS SUSITARIMŲ VERTINIMAS
Šiuo metu JAV Kongrese yra daromi žygiai pravesti 

rezoliuciją atšaukiančią Jaltos susitarimus. Mūsų visuo - 
menėje minimu klausimu nuomonės Įvairuoja. Pereitą va
sarą vykęs PLB VI-sis Seimas priėmė nutarimą pasisa
kantį prieš Jaltos sutarimų atšaukimą. Tuo tarpu VLlK'o 
leidžiama ELTA p. m. sausio laidoje pasisakp už Jaltos 
susitarimų panaikinimą. Šį mūsų veiksnių nusistatymą ir 
Jaltos Konferencijos susitarimus nagrinės Algimantas Gu- 
reckas savo paskaitoje LB politinių studijų savaitgalio 
metu š. m. gegužės 11- 12 dienomis New Yorke.

BALTIEČIŲ VEIKLA JUNGTINĖSE TAUTOSE
Pabaltijo valstybių išeivius buriančios pagrindinės 

institucijos ne visada sutaria dėl vykdytinų politinių ėjimų, 
kooperacijos, santykių su kaimyninių valstybių organizacL 
jomis, veiklos Jungtinėse Tautose klausimais.Tuos skir
tumus išlyginti ir nuomones suderinti New Yorke įvyk - 
siančioje PLB, JA V LB, Kanados LB ir PLJS-gos politi
nėje konferencijoje bandys Pasaulio Laisvų Latvių Fede
racijos pirmininkas dr.Olgerds Pavlovskis, Estų Pasau
lio Tarybos pirmininkas Lembit Savi ir PLB pirmininkas 
inž.Vyt.Kamantas. Simpoziumą moderuos prof. dr.To - 
mas Remeikis.

• VH- TOSIOS LAISVOJO 
PASAULIO LIETUVIU TAU
TINIŲ ŠOKIU ŠVENTĖS vyr. 
vadovė J. Reginienė, 
gyv. Rochester, N. Y.,lan
kėsi St. Petersburge, tarėsi 
šventės reikalais ir instruk
tavo šokėjų grupes.

LIETUVIŲ KALBOS KATEDRA 
SAO PAULO UNIVERSITETE

Sao Paulo Katalikų Uni
versitete, viename iš di
džiausių Brazilijoje,yra Į- 
steigta Lietuvių Kalbos ir 
Kultūros Katedra. Jai vado
vauti ir joje dėstyti yra pa
kviesta Halina Mošinskienė. 
Šią vienintelę tokią Katedrą 
Pietų Amerikoje išrūpino 
Lietuvių Benruomenė.

Ši mokslo katedra bus ap
mokama valdžios lėšomis . 
Paskaitos vyksta šeštadie - 
niais nuo 9-12 vai. Kiekvie
nas semestras turi 45 pas
kaitas. Kursai suskirstyti Į 
2 programas: viena- prade
dantiems, kita pažengusiems.

LIETUVIŲ KALBA 
MELBOURNO UNIVERSITETE

Austalijoje, Melbourne 
Universitete jau kleioliką 
metų veikia lietuvių kalbos 
kursai trijose klasėse: ma
žai ar visai nemokančių, pa
žengusių ir baigiančių. Šie 
kursai yra pilnai pripažinti 
ir už juos duodami užskaitai 
visuose Viktorijos valstijos 
universitetuose.

S iuos kursus jau yra bai
gęs didelis būrys jaunimo , 
kurių nemaža dalyvauja lie
tuviškoje veikloje.

pie Lietuvos Himną. Pabėgo^ 
nes sako, troško laisvės .

Konferenciją pravedė 
BALFo p-kė Marija Rudienė.
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Taip Gerbiamos Motinų Teisės
Is KLB Kronikos Nr. 60

Liepos 20 d. /1983 m./ Vilniaus bei Vilkaviškio KGB 
darbuotojai atvyko Į Kybartų miesto Ostrovskio g. namą 
Nr. 9 norėdami ištardyti tikinčius jaunuolius- vienuo
liktoką Romą ir dešimtokus Arvydą bei Edmundą ŽEMAI
ČIUS . Tarpduryje saugumiečius pasitiko berniukų motina 
Birutė Žemaitienė ir, sužinojusi, ko čekistai pageidauja , 
pareiškė: "Mano vaikai nieko blogo nepadarė ir nėra jo - 
kio reikalo juos tardyti, gaudykite tikrus nusikaltėlius. Aš 
juos užauginau ir aš už juos atsakau. Kodėl jūs nepasige- 
dote vaikų tada, kai juos mažus auginau, kai vargai spau
dė, kodėl tada jie jokiems valdžios pareigūnams nerūpė
jo ? Nejau vien todėl, kad tiki Į Dievą, jie jau yra nusikal
tėliai ir juos reikia tardyti? Aš nesutinku leisti jums tar
dyti savo vaikų", ir paprašė saugumiečius išeiti iš jos

sė Grlškaitytė liepos 26 d.15 vai.atvyktų Į Kybartų mili
cijos patalpas tardymui. Motina pareiškė,kad vienos duk
ters neleis, nes ji esanti nepilnametė. Po pusvalandžio J 
gamyklą pas O. Griškaitienę atvyko Kybartų miesto mili
cijos pareigūnas Gintas KERUS IS ir, palikęs šaukimą tar
dymui, Išrašytą S . Griškaitytės vardu, pareikalavo motiną 
po juo pasirašyti. Moteris nesutiko, tuomet {pykęs parei
gūnas išvadino O.Griškaitienę chuligane ir pagrasino pa
romis. Tą pačią dieną, vakare, O. Griškaitienei buvo Įteik
tas šaukimas liepos 26 d. 13 vai.atvykti Į Vilkaviškio m. 
VRS tardymui.

Rytojaus dieną 9 vai. ryto Į gamyklą atvyko milicijos 
pareigūnas G.KEREIŠIS ir pasiūlė pats nuvežti O.Griškai
tienę Į Vilkaviškio VRS . Moteris pareiškė, kad pagal šau
kimą ji privalo būti 13 vai. Pareigūnui prisiėjo šaukimą 
perrašyti 1O vai. Dėl neteisėto moters užpuolimo pasi - 
priešino Juozas MICKEVIČIUS, tuo metu ėjęs Įrankių sky
riaus viršininko paeigas: "Jūs neturite teisės ją išsivež
ti ir bausti, ji nieko blogo nepadarė ir nepasakė, mes vi
si tai girdėjome". Pareigūnas atkirto, kad nemato jokio 
reikalo aiškintis ir liepė, jei kas nors neaišku, vykti kar
tu Į VRS. Juozas Mickevičius taip ir padarė, tačiau mili
cijoje nei O. GRĮŠ KAITIENĖS , nei J. MICKEVIČIAUS nie
kas rimtai neišklausė. Į bet kokius bandymus Ieškoti tie
sos reagavo pikta pašaipa bei grasinimais. Pagaliau pa - 
reiškė, kad apskritai "visus Kybartus reikia ištaškyti,kad 
nei ženklo jų neliktų". / Ir tai kalbėjo savi broliai lietu - 
viai Nereikėjo nei "specialių" nurodymų iš Kremliaus. . . 
Kas juos tokiais oadarė??? Red./.

Po pusvalandžio O.GRIŠKAITIENĖ atsidūrė Vilkaviš
kio m.Liaudies teisme,kur buvo nubausta 40 rub.bauda 
už smulkų chuliganizmą. Nei pareigų, nei pavardės nepa
sisakiusi O. Griškaitienę nuteisusi moteris pridūrė, jog 
teismo sprendimas galutinis ir neapskundžiamas./Jeigu 
tokie teisūs ir teisingi- kodėl nepasakyti pavardės? Red./

Ukrainiečiu Istorijos profesorius Taras Hunca

NEPATEISINA UKRAINIEČIŲ KALTINIMO

Montrealio dienraštis The 
Gazette š. m. balandžio 14 d. 
laidoje atspausdino žymaus 
ukrainiečių istorijos prote -

riausybės apklausinėti du 
ukrainiečių imigrantus, ku
rie spėjama gyvena Cjuebec'e, 
tokiu veiksmu "šmeižia uk-

IS NIJOLĖS SADŪNAITĖS 
PASAKOJIMU

KAIP BAUDŽIA PROVOSLAVUS
Praeityje už tikė j imą, baba Tania yra buvusi 3 m. ka

lėjime, baisiose sąlygose: 3 metus ją laikė sausakimšiai 
prigrūstoje kameroje, neišvesdami pasivaikščioti, gulėjo 
visos ant purvino cementinio grindinio ir gaudavo po ga
baliuką duonos ir vandens į parą. Antra provoslavų kan
kinė, tai 1980 gegužės 26 konclageryje mirusi KIRt.l-.VA

namų. Tos pačios dienos vakare milicijos pareigūnas pa
kartotinai atnešė šaukimus tardymams,tačiau ir ŠĮ kar - 
tą motina neleido vaikų tardyti. Kiek vėliau milicininkas 
Įteikė šaukimą Birutei Žemaitienei, pagal kurį liepos 25 
d.lO vai. ji privalėjo nuvykti Į Vilkaviškio VRS pas mili
cijos tardytoją A ntaną BILBOK^ .

Milicijoje B. Žemaitienę išvadino Įžūlia,atntitarybiš- 
kai nusiteikusia, pagrasino paromis ir, pasakę, kad vis — 
tiek vaikus ištardys, nugabeno į Vilkaviškio Liaudies teis
mą, kur nubaudė pinigine 35 rb. bauda, pridurdami, kad 
teismo nuosprendis yra galutinis ir neapskundžiamas. B. 
Žemaitienei teisėjai pareiškė,kad už savo vaikus ji gali 
ne tik pinigus mokėti,bet ir parose sėdėti. Po šio inciden
to saugumiečiai dar keletą kartų bandė ieškoti B. Žemai
tienės sūnų, tačiau šie, pasinaudodami vasaros atostogų 
laikotarpiu, iš namų išvyko.

Rugsėjo 6 d. Į Kybartų K.Donelaičio vid.m-klą atvy
ko Vilniaus KGB darbuotojas V.BAUMILA ir direktoriaus 
kabinete tardė 11 kl. mokinĮ Romą ŽEMAITĮ. Sekė Įpras - 
tiniai klausimai,liečiantys suimtąjį kleboną kun.Sigitą 
TAMKEVICIU. Vaikinas po protokolu nepasirašė. Tą pa - 
čią dieną saugumietis V.Baumila Į direktoriaus kabinetą 
išsikvietė R. Žemaičio brolĮ dešimtoką Arvydą,tačiau jo 
pilnai ištardyti nepavyko, nes Į direktoriaus kabinetą atė
jo berniuko motina. B. Žemaitienė labai pasipiktino tokiu 
saugumo darbuotojų elgesiu, nes dar vasarą, išvažiuodami 
iš Kybartų, jie buvo pažadėję, jog be tėvų žinios vaikų ne- 
sikvies tardymams. V.Baumila pareikalavo, kad motina 
išeitų, tačiau ši pareiškė, kad išeis tik kartu su vaikais.

1983 m.liepos 25 d. Į KYBARTŲ m. Prekybos Įrengi
mų gamyklą paskambino milicijos darbuotojas ir, pakvie
tęs O. GRIS KA IT IENŲ, pareikalavo, kad jos duktė S ta -

soriaus Taras Hunčak pasi
sakymus straipsnyje, pava
dintame " Ukrainian "war 
collaborators" unfairly la
belled, says professor".

Jame rašoma:"Nacių me
džiotojas Simon Wiesenthal 
labai neatsakingai kaltina 
daugelĮ ukrainiečių "kolabo
ravimu" su naciais II-jo Pa - 
saulinio Karo metu, šiems 
okupavus Ukrainą.

Prof. Hunčak tvirtina, kad. 
" bendradarbiavimas su vo
kiečiais daugeliui ukrainie
čių buvo būtinybė". Savo pa
skaitoje McGill U-te Mont- 
realyje profesorius priminė, 
kad žodžio "kolaborantas" 
sąvoka yra per naudota. Ją 
reikia suprasti kontekste su 
situacija, kurioje tas kolabo
ravimas vyko ar vyksta.

Ukrainos atvejyje, 1940 m. 
pradžioje daugelis ukrainie
čių gerai sutiko vokiečių ka
riuomenę galvodami, kad" ir 
velnias bus geriau, negu so
vietai",kurių dėka žuvo tūks
tančiai ukrainiečių dekadoje 
prieš karą. Prof. Hunčak 
pareiškė, kad Wiesenthal, 
neseniai prašęs Kanados vy-

rainiečius". Profesorius su
tinka, kad "karo nusikaltė-
liai turi būti patraukti teis
man", bet apkaltina Wie
senthal’!,kad jis"per laisvai 
vartoja žodžius, vadindamas 
ukrainiečius "karo nusikal
tėliais" už bendravimą /su 
okupantais vokiečiais/.

Ukrainiečiai pradžioje 
priėmė vokiečių okupaciją,

Irina Andreev.na, gimusi 1912 m. Baba Ira, taip vadinome, 
buvo labai nuoširdi, jautri, visada pasirengusi kitoms pa-
tarnauti, paguosti, pavaišinti. Ji sirgo sunkia vėžio liga . 
Prieš mirtį beveik pusmetį ją laikė konclagerio ligoninėje 
kur ji visiškai išseko,bet mirti į namus jos neišleido-ne- 
aktir avo. Visas gi kriminaliste s, kai nebepagydomos, iš - 
leidžia namo - aktiruoja. Baba Ira iškeliavo pas Viešpatį 
konclageryje ir jos kapo taip pat niekas niekada nesuži - 
nos. Politkalinių kūnus užkasa slaptai, ant rankos užriša
tik kalinio bylos numerį, kurį užrašo ir ant kuolelio- pa
laidojimo vietos. Nėra nei vardo, nei pavardės, vien bylos

nes tikėjo, kad tai būtų gali- numeris. Ir užeiti Į tas kapines tegali tik pareigūną! čekis- 
mi sąjungininkai užbaigti tai. Apie tai mąn papasakojo mus saugoję kareiviai.. Da- 
sovietų valdymą. "Tai buvo lis kareivių, patys patyrę daug neteisybės ir žiaurumo ka- 
situacija"mano priešo prie- reivinėse, ėmė užjausti ir net gerbti, nors jiems

IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomonės, laiškai, atgarsiai

šas yra mano draugas". Jis 
patvirtino, kad labai nedaug 
ukrainiečių Įstojo į 14-tąją 
Grenadier Waffen diviziją iš 
ideologijos, bet labiausiai 
dėl to, kad buvo priversti jė
ga tai padaryti arba norėjo 
tokiu būdu gauti karinį ap
mokymą, kuris jiems būtų 
naudingas išsivadavimui iš 
sovietų.

"Ir juos vadinti naciais - 
tai reiškia, kad nežino isto
rijos faktų, arba elgiasi ne
atsakingai'.' Ukrainoje nie - 
kada nėra buvus fašistų par
tija. Ukrainiečiai, kaip ir 
lenkai, yra pasižymėję tuo, 
kad niekada nekolaboravo , 
kad laimėtų IH-sis Reichas'.'

Prof. Hunčak užgyrė 
Wiesenthal'io praeityje at-

teigdavo, jog mes esame baisiausios nusikaltėlės. .. Jie 
stebėjosi neteisybe, sakydami, kad geriausi žmonės užda
ryti konclageriuose,o visų didžiausi nusikaltėliai ir mo
raliniai iškrypėliai užima viršininkų postus. Taip iš tikrų
jų ir yra. Provoslavė kalinė CHATKOVA Aleksandra Aki
movna, g. 1906 m.buvo labai ligota,antrą kartą teista už 
tikėjimą, išbuvusi daug karceryje už tai, kad kaip visos 
provoslavės, protesto ženklan.kad neteisingai nuteisė , 
konclageryje nedirbo priverstino darbo. Ilgi kankinimai - 
šaltis ir badas pakirto jos jėgas, labai skaudėjo visi są - 
nariai,dažnai galvą, aukštas kraujo spaudimas,buvo la - 
bai išblyškusi, išsekusi ir visąl laiką šalo. Ji su kitom 
senutėm, iš senų šimtasiūlių pasisiuvo šiltesnius apsiklo- 
jimus- kaldras, kurias greit prižiūrėtojos atėmė ir sude - 
gino. "Tešąla,tesikankina, ne į kurortą atvažiavo'.. . -
kaip visada,tyčiojosi jos. Apsikloti visoms duodavo po 
vieną ploną medvilninę antklodę,lyg storą paklodę. Vi - 
soms būdavo šalta, naktys Mordovijoje vėsios, net vasa
rą, rudenį ir pavasarį dar ir drėgna, o žiemą labai 
menkai teapkūrendavo, tad labiausiai šalo ligonės senu
tės provoslavės. Tik jos visas kančias labai kantriai pa
keldavo ir sakydavo :"Kuo griežčiau, tuo brangiau'.”.

liktus pripažintinus darbus, 
bet kai jis taikosi apkaltinti Kalinė provoslavė VOLKOVA Klavidija Grigorjevna -

SUBJEKTYVUS 
KORESPONDENTAS

Neseniai šio laikraščio 11- 
tame nr. buvo rašyta apie 
Anapilio Sodybą ir metinį 
susirinkimą, kuris įvyko 
praeitų metų lapkričio mė
nesį. Informacijos autorius 
sakosi esąs susirinkimo da
lyvis, tuo pačiu ir korpora
cijos narys/susirinkime da
lyvauja tik nariai/. Iš tokio 
korespondento galima laukti 
nuoširdžios ir objektyvios 
informacijos. Bet išėjo 
priešingai, informacija su - 
daro daugiau kabinėjimosi į- 
spūdį.

Pirmiausiai rašantis pri
kimba prie korporacijos ir 
susirinkimo pirmininko A. 
Rinkūno, girdi atėjęs (su
sirinkimą nepasiruošęs. Ir 
kodėl? Mat, į pirmininko iš 
anksto paruoštą ir nariams 
išsiuntinėtą darbotvarkę su

rinkime pirmininkas atsi
klausia, ar kas norėtų pasi
sakyti dėl darbotvarkės-pri- 
dėti ką ar ką nors pakeisti . 
Ir tai leidžia daryti korpo
racijos taisyklės. A.Rinkū- 
nas bendruomenėje ir kitose 
organizacijose yra pravedęs 
daugybę posėdžių ir susirin
kimų. Jie gali būti pavyzdžiu 
kitiems.

Toliau korespondentas 
rašo: " A napilio skola yra 
mažiau negu $100.000. Tai 
trupiniai: prie gero ūkvedžio 
tokią skolą galima lengvai 
vienų ar dviejų metų bėgyje 
išmokėti".Anapilio Sodybos 
steigėjas kun. P. Ažubalis , 
vos tik užbaigęs statybas , 
mirė. Liko arti pusės mili
jono / $470,000/ skola. 
A napilio korporacijos valdy
ba, su visuotinio susirinkimo 
pritarimu, nusistatė kaip ga
lima greičiau išmokėti sko-

metiniame susirinkime,pra
slinkus vos 3 metam nuo 
steigėjo mirties, valdyba ga
lėjo, pranešti, kad išmokėji
mas skolų jau eina prie galo. 
Kokį nusikaltimą padarė val
dyba, kad reikia "geresnio" 
ūkvedžio? Be to, tame lai
kotarpyje buvo sutvarkyta 
nemažų išlaidų pareikalavęs 
auto aikštės apšvietimas.
Taip pat su žmonių aukų pa
galba buvo Įvykdyti keli lie
tuvių kapinių projektai, lie- 
tuvių kapinės yra Anapilio 
sodybos nuosavybė. Tai kaip 
korespondentas galėjo rašy
ti, kad "per tą laiką nė vieno 
cento neišleista Anapilio so
dybos pagerinimui, išskyrus 
būtiniausius pataisymus" . 
Nejaugi jis klausėsi kitokių 
pranešimų.

Korporacijos valdyba ro
tacine tvarka yra renkama 
metiniame susirinkime. Į

tokiu būdu ukrainiečius-tai 
jis pasigauna spaudoje ant- 
galvių, bet ne kriminalistų".

vicepirmininkas ir reikalų 
vedėjas. Taip buvo ir yra 
nuo korporacijos Įsteigimo. 
Kaip tik susirinkimo nariai, 
pirmininkui priminus, entu - 
ziastingai ir nuoširdžiai 
reiškė padėką reikalų vedė
jui, ir kitiems, kurie atliko 
konkrečius darbus be jokio 
atlyginimo.

Korespondencija baigiama 
su viltimi, kad "atsiras pa
jėgių asmenų,kurie reikalus 
sumaniau tvarkys". Kam 
brautis su tokiomis minti
mis Į spaudos puslapius? 
Tam yra daug praktiškesnis, 
be kitų užgauliojimų kelias. 
Kas draudė ar draus statyti 
sumanius ir pajėgius kandi
datus? Argi tokie kandidatai

1907 m.gim.Baba Klava labai rami,tyli ir gera senutė . 
Kai mane atvežė Į konclagerį, teko kurį laiką miegoti virš 
jos. Lovos dviejų aukštų, geležinės, labai nepatogios, o 
kai vertiesi ant kito šono, juda ne tik viršutinė, bet ir a- 
patinė lova, į kurią viršutinė Įsistato ir atvirkščiai - kai 
verčiasi ant kito šono kalinys apatinėje lovoje, juda vir
šutinė, o tas labai vargina, išbudina. Baba Klava niekada 
nesiskųsdavo, kai aš palubėje dusdama dėl deguonies trū
kumo, vartydavausi, lyg žuvis išmesta ant kranto. Ji daug 
laiko skirdavo nuoširdžiai maldai. Kartais visos provos
lavės, susirinkusios kur nors nuošaliame kamputyje, im • 
davo tyliai giedoti. Išmokusi, prie jų prisidėdavau ir aš. 
Pasijusdavau lyg šventovėje besanti,taip gera ir giedra 
sieloje tapdavo. .. .Mus dažnai išvaikydavo,bet mes vėl 
ir vėl susirinkdavome.. .Bendra malda- tai vienos iš 
šviesiausių ir džiugiausių valandų konclageryje. Provos
lavė kalinė VOLKOVA Anastazija Andreevna- 1908 m. gim. 
Abi Volkovos ne giminės, tik bendrapavardės. Buvo abi 
kartu nuteistos ir kartu abi pasiliuosavo iš konclagerio . 
Baba Nastia ligonė, nesveikos rankos ir kojos, bet labai 
darbšti, gražiai siuvinėdavo. Kadangi abi Volkovos nutrė- 
mimo neturėjo, po konclagerio jas abi priglaudė pas save 
geri žmonės Gorkio mieste. Bet "humaniškiausia" sovie
tų valdžia nepaliko ligonitĮ senučių ramybėje ir jos buvo 
priverstos iškeliauti kitur.

1983 m.rugsėjo 6 d. Vilkaviškio saugumietis MA -
sirinkime į ją buvo Įtrauk
tas papildomas punktas. Tai 
normalu. Kiekviename susi-

las, juo labiau, kad tuo laiku 
pradėjo sparčiai kilti pro
centai. Tad minėtame 1983 m.

Danaikorporacijos valdybą ex of- būtų nesėkmingi? Išvados ro- SALS KIS įteikė šaukimą tardymui vilkaviškietei 
ficio Įeina ir parapijos kle - rodos, yra savaime aiškios. KELMELIENEI, gyvenančiai S tatybininkų 4-3. Rugsėjo 7 d. 
bonas, kuris yra valdybos Irgi Dalyvis /bus daugiau/
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Lietuvos Karalaičio Kazimiero Pagerbimas
4. /pabaiga/ Stepas VARA NKA
K a z i ® i. erinių Iškilmių Užbaiga 
Kanadoje

Iš didžiulių Kazimierinių iškilmių baigminė dalis vyks 
Kanadoje, Toronto mieste. Toronto iškilmių programai 
paruošti yra sudarytos komisijos. Iškilmės vyks rugsė - 
jo 1- 2 dienomis; jos bus dvilypės. Čia tuo metu vyks Re- s 
Ilginis Pasaulio Lietuvių Katalikų Kongresas ir Š v. Kazi
miero 500 metų mirties sukakties atžymėjimas su Įvairia 
programa. Kongresui paruošti komiteto pirmininkas yra 
dr. Juozas S ungaila. L iturgine programa rūpinasi : 
Prisikėlimo Parapijos Klebonas Tėv.Augustinas Simana- 
vičius.OFM, Toronto Lietuvių Kankinių Parapijos klebo
nas Jonas Staškusir kun. J. Liauba, OFM; Akademinės 
programos paruošimu ir informacijos Komisijos pirmi - 
ninkas yra kun. Pr.G a i d a , "Tėviškės Žiburių" redak
torius. Jaunimo svarstyboms programai parengt i pa- 
Kviesta Gabija Juozapavičiūtė- PetrausKien ė, va
dovavusi akademinei Jaunimo Kongreso programai To - 
ronto Universitete. Lėšų telKimo komisijai vadovauja Vy
tautas B i r e t a, jam talkininkauja E. CuplinsKas ir Anta
nas Ulba. Visu komisijų darbai yra svarbūs, reiKšmingi ir 
nedėkingi.
Turtinga Kanados Kazimierinė 
Programa

Torontas Kazimierinių ir R. P. L. K. Kongreso iškil - 
mių dienomis turėtų tapti lietuviška "Roma", Į Kurią turė
tų skaitlingai vykti iš visų Kampų tautiečiai,tuomi Įrody - 
darni tautišką vieningumą ir susipratimą. Kad S v. Ka
zimieras yra Katalikas šventasis, o ne kitos tikybos, ne
turėtų būti pasiteisinimas nevykti. Šiais tolerantiškais 
ekumeniniais laikais, visos religijos yra geros. Visų Die
vas yra tas pats, tik skirtingai vaizduojamas. Lietuviams 
svarbiausia, Kad jis buvo lietuvis, pripažintas Lietuvos 
Globėju.

Akademinės programos komisija yra numačius duoti 
ir platesnĮ, ne vien religinį iškilmių turinį.

ŠEŠ TADIENĮ, rugsėjo 1 dieną yra numatutos 2 labai 
Įdomios paskaitos, svarstybos, diskusijos ir jaunimo va - 
Karas geriausiame Toronto "Royal York" viešbutyje.

Paskaitoms pakviesti žinomi mokslininkai, Kurie tik- 
riausiai Klausytojams pateiks iki šiol nežinomų istorinių 
žinių apie Lietuvos karalaitį Š v. Kazimierą. Vienas iš pa
kviestų prelegentų yra kun.prof. Paulius Rabikauskas SJ 
iš Romos. Jis tyrinėja jauno Kazimiero gyvenimą pagal

”KGB-Rusijos Akutės ’arba 

prieinamą archyvuose medžiagą.
Antrą paskaitą skaitys žymus lietuvių profesorius , 

knygų autorius .redaktorius ir veiklus kultūrininkas,fi
losofijos daktaras Juozas Girnius iš Bostono. Numatyta 
labai intriguojanti tema:"Katalikybės ir ateizmo santykiai 
praeityje ir dabar". Be to,bus paliesta Lietuva ir išeivi
ja.

Liturginė Dalis
RUGSĖJO 2 d. .SEKMADIENĮ, H vai.ryto numatytos 

iškilmingos pamaldos. Greičiausiai jos vyks prie Toronto, 
Mississaugoje, ten esančioje Lietuvių Kankinių Parapijos 
Anapilio kapinių erdvioje vietoje. Toronte tuo laiku nepa
vyko gauti tinkamos tom iškilmėm šventovės. Mississau
goje, Anapilyje užteks vietos net 5000-7000. Svarbiau
sia, kad ten yra pakankamai vietos mašinoms pasistatyti. 
Norintiems Keliauti autobusais, bus tokie parūpinti. Pa - 
maldose dalyvaus kanadiečių valdžios ir dvasiškių atsto - 
vai. Yra pakviestas ir Toronto kardinolas G.Emmet Car
ter.
Nauja Kazimierinė Opera

Kazimierinė Opera-Misterija,-tai istorinis rengėjų 
didelių pastangų vaisius. Sukurta opera išeivijoje-nesu - 
griaunamas paminklas Lietuvai. Tai išeivijos lietuvių iš
reikštas pagerbimas savo Globėjui, S v. Kazimierui.

Operos kūrėjai - poetas,rašytojas .redaktorius Ka
zys Bradūnas ir žinomas kompozitorius, muz. Da - 
rius Lapinskas. Toji opera-misterija pavadinta 
"Dux Magnus".

Toji opera bus statoma Toronte, tikriausiai Ryersono 
Politechnikos Instituto teatre. Salė moderniška, gera,tal
pinanti apie 1200-1300 žiūrovų. Yra numatomi 2 spektak
liai rugsėjo 1-2 dienomis. Operoje dalyvaus bemaž visi 
lietuvių žinomi solistai dainininkai,chorai ir dailininkai. 
Šis parengimas pareikalaus daug lėšų.

Įvairūs kiti Kazimieriniai Renginį ai 
Iškilmių užbaigai rugsėjo 2 d.bus iškilmingas poky - 

lis- vakarienė "Royal York" viešbutyje. Minimas viešbu
tis,yra geriausias,randasi labai patogioje miesto dalyje. 
Požeminis traukinys ateina iki viešbučio požemyje esan - 
čios metro stoties, iš Kur keltuvu bei automatiniais laip - 
tais pasiekiamas reikalingas aukštas. Iš viešbučio pože - 
miniu traukiniu lengvai pasiekiami Toronto Lietuvių Na - 
mai.kur galima bus pavalgyti lietuviškų patiekalų ir pail

kas Žinotina Apie Sovietinius Agentus

sėti "Lokio" svetainėje. Torontas yra labai svetingas lie
tuviams miestas.

Kaip su lėšomis
Tokio milžiniško renginio paruošimui reikia ir mil

žiniškų lėšų. Renginių pajamos išlaidų nepadengs, ypač 
Operos parengimas ir pastatymas. Rengėjai,užsimodami 
Kazimieriniam "žygiui", pasitikėjo tautiečiais, ir toliau 
tiki, kad lietuvių bendruomenė jų neapvils ypač, kad pa - 
vergtoje komunistų Lietuvoje Kazimiero sukaktis nebus 
reikiamai paminėta. Išeivijos lietuvių pareiga yra Kuo iš
kilmingiau laisvame pasaulyje tai padaryti. Išvada- Kaži 
mierinių metų iškilmės ir visi surišti su šv. Kaži mieru 
parengimai turi būti mūsų dosniai visokeriopai remiami 
ir lankomi. Čia neturi būti partijų bei tikybų skirtingumo . 
Tegul Kazimieriniai metai jungia visus lietuvius vienam 
ir svarbiausiam siekiui - Laisvės Lietuvai. Tik vienybė
je galime jos pasiekti.

Parengė K. J. P.
Į visus tuos klausimus bando rasti atsakymus buvęs 

amerikiečių žvalgybos karininkas Harry Rositzke savo 
knygoje KG B-the Eyes of Russia . Garde n City. Doubleday, 
1981. , su kurios turiniu vertėtų susipažinti.

1.
Nekalbant apie romanus, knygų apie šnipų veiklą yra 

tiek ir tiek Ypatingai apie jų darbavimąsi II-jo Pasaulinio 
Karo metu Apie nuostabius žygdarbius, kaip kad j sa - 
kyšime, Sorges. įspėjusio Staliną, kad japonai nepuls So
vietų Sąjungos > kas leido sovietams mesti į mūšius prieš 
vokietį, atitrauktus iš Tolimųjų Rytų dalinius.

Yra taip pat kontražvalgybos karininkų atsiminimtį 
knygų , tokių . kaip sakysim, William Colby- The Hono

rable Men: My Life in the CIA (N. Y . Simon and Schuster , 
1978) arba David C. Martin - Wilderness of Mirrors, (N. 

Y. Harper, 1980) Beveik neišvengiamai jų aplanke pa
žymima, kad knyga "skaitosi kaip intriguojantis romanas." 
Dažniausiai tai ne tiesa. Kas be ko, dažnai tuose veika

luose primenamos pusiau užmirštos šnipų aferos a la Kri - 
vickio, Guzenkos, dr. Klaus Fuchs, Kim Philby ir kitų, 
bet nežiūrint kad amerikiečių Freedom of Information Act 
dar labiau padrąsina žurnalistus raustis po archyvus^ ka- 
žinkokių didesnių reveliacijų jose nesama. Neretai jos 
raizgios, techniškos, pilnos smulkmenų, ir atvirai kalbant, 
- nuobodžios.

Viei ’ iš jų ydų būna toji, kad skaitytojas, pasimetęs 
toje į v, lėlių masėje, kažkaip nestabteli pagalvoti, kad ap
rašomieji dalykai tebevyksta ir šiandien, "hic et nunc" . 
Kad jis g pats būti nenoromis įpintas šnipinėjimo tink
lan , ar bent išdavystės pinklėsna. Ta prasme pagyros , 
kad knyga skaitoma kaip romanas, ne visai melagingos- Iš 
tiesų viskas skamba, kaip X pasakėlė: "Seniai - labai se
niai ” -, o pačių šnipų portretai piešiami, tarsi jie būtų bu
vę kžkokiais antžmogiais, James Bond, ais Iš kitos pusės, 

romantiškieji laikai, kai sąjungininkų karininkai kuždėjo 
glostomai Matai Hari karines paslaptis, kažkaip pasibai
gę. Šiandien, šią pat minutę skrieja virš mūsų galvų.šni- 
pinėjimo satelitai. Yra ištobulintas elektroninis seki - 
mas, išrastos stebuklingai sumanios mašinos, iššifruo - 
jančios priešų komunikacijų kodą. Žmogaus panaudojimas 
šnipinėjimui atrodytų betiksliu. Dalinai tai tiesa. Britai 
ir amerikiečiai ,dėl tam tikrų priežasčių, visada buvo lin
kę Įveikti vokiečius mašinom , ir neužginčijamai taip pat 
elgiasi dabar sovietų atžvilgiu. Vienu iš ilgokai laikytų 
paslaptyje faktų II-jo Pasaulinio Karo-buvo tai, kad są - 
jungininkams pavyko iššifruoti Wehrmacht'o karinių ins
trukcijų kodą savo aparatu Ultra. Ne tik kad tai padėjo 
jiems sekti kuone minutė minutėn vokiečių kariuomenės 
judėjimą, atremti palyginus negausiomis jėgomis oro ant
puolius, bet-taip pat išgraibstyti šnipus savo salose ir 
"prikalbinti" juos perdavinėti radijo bangomis Reichui 
sufalsifikuotus pranešimus. Jei ne ta mašinėlė Ultra, sa
koma, kad sąjungininkų nuostoliai, išsikeliant Normadi - 
joje, būtų buvę kur kas didesni.

Sovietai Ultros neturėjo. Jie iš viso, visada pasiklio
vė savo agentų sumanumu, sugebėjimais Įsifiltruoti Į vir
šūnių viršūnes, kuone Į britų karalienės miegaroąjĮ, ir šni
pinėjimo srityje pasirodė pranašiausiais už visus. Galima 
šaipytis iš sovietinių kolchoznikų, bet KGB mašinerija - 
gerai alyvuota ir veikia pasigėrėtinai. Iš peklos toks pa
sisekimas? Kodėl žmonės pasidaro svetimos valstybės 
agentais, demokratinės santvarkos duobkasiais? Iš mul- 
kiško idealizmo, iš meilės kokiai širdies damai, iš frus
tracijos? Dėl pinigo,kurio visiems ir visada mažai?Kaip 
veikia KGB ir kodėl jai taip sekasi?
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Knyga stamboka.Esmėje1- tai atsiminimų knyga ir is
torinis veikalas. Joje atpasakojami,kartais su smulkme
nomis, įvykiai, surišti su sovietiniu šnipinėjimu, nuskar- 
dėję spaudoje pokario laikotarpyje, kaip pav. Guzenko afe
ra, Kim Philby,Klaus Fuchs,Rosenbergų išaiškinimas . 
Tuo pačiu ji primena kitų autorių panašius veikalus. Iš
skirtinu jos požymiu tačiau yra tai, kad Rositzke visų pir
ma atskleidžia skaitytojui, kaip JAV buvo nieko neišmanan
čios apie KGB veiklą. O antra, - autoriui knieti suvokti , 
kokių akstinų veikiami žmonės metasi į pavojingą šnipo 
darbą, ir kaip tų agentų panaudojimas keičiasi metų būvy
je. Rafinuojasi, plinta, Įtraukdamas savo orbiton vis pla
tesnį talkininkų skaičių,kartais nesąmoningai padedančių 
Tarybų valdžiai. O tai verta žinoti.

Savaime suprantama,kad Rositzke nėra radęs atsa - 
kymų Į visus jam rūpimus klausimus. Bet ne ką tolėliau 
pažengus, atrodytų, šioje srityje yra ir modernioji psicho
logija. "Niekas", rašo jis, "mūsų akademikų brolijoj nėra 
iki šiol kruopščiau išanalizavęs kuo pasireiškia polinkis Į 
konspiratyvų darbą, kas sudaro šnipo psichologiją, nors 
medžiagos tokiam nagrinėjimui būtų apsčiai: yra tūkstan
čiai šnipų teismų stenogramų,yra pačių buvusių šnipų iš
pažinty s, kvotų kalėjimuose aprašai, psichobiografijos ir 
1.1.".

Nors pats turėjęs uždavinį įveikti KGB agentus užsie
nyje /ar kaip tik todėl/, Rositzke neslepia savo pagarbos 
sovietiniams šnipams. Jis pripažįsta jiems puikų profesi
nį pasiruošimą, atkaklumą, dalykiškumą, sumanumą ir tei
singą, visumoj, vakariečio žmogaus psichologijos nuovo
ką.

Jų pranašumą prieš amerikiečius žvalgus nulemia, jo 
nuomone,dalinai istorinės aplinkybės. Amerikietis,/ tai 
pripažino ir dr.Klaus Fuchs/, neturi polinkio į slaptą , 
konspiracinę veiklą. Rusams, iš kitos pusės, tą bruožą - 
nepasitikėjimą artimu,svetimšaliu, klastingumą- Įdiegė 
ilga suokalbininkų revoliucinės veiklos , nukreiptos prieš 
'carizmą, tradicija. Tarp kitko, mokydama savo kariūnus , 
kaip elgtis su Amerikos gyventojais, KGB nepraleidžia pro
gos Įspėti, kad amerikiečiai nepasisavino to tauraus, šni
pui absoliučiai būtino, bruožo. Istorija, atrodytų, taip pat 
yra prisidėjusi prie to, kad KGB Maskvoje yra Įsitaisiu
si vadinamąjį Indeksą- kartoteką apie asmenis,kuriai ne
sančios lygios niekur pasaulyje. Joje sužymėta tarp 12 
ir 15 milijonų užsieniečių. Tai rinkinys biografinių žinių 
apie kiekvieną vyrą ar moterĮ, buvusj partijoje paskuti
nių 60 metų būvyje ir apie jų šeimos narius, artimuosius, 
darbdavius. Ten yra duomenys apie kiekvieną .priklau - 
siusį kokiai prokomunistinei organizacijai, S ov. S ąjungos 
bičiulių draugijai, kiekvieną asmenį, prenumeravusį so - 
sovietinius leidinius, kiekvieną prašiusi vizos,turėjusi Ko
kių biznio reikalų ar dalyvavusi svečiu SSSR ambasados 
priėmimuose, filmų seanse,švenčių minėjimuose.

Nuo pat 1917 metų Maskva serga tikra "Who's Who" 
manija. Iki šiol visi sovietiniai piliečiai ir turistai turi 
aprašyti kartotekos reikalams su kuo jie buvo matęsi, su
sitikę užsienyje,atsieit,paminėti tų žmonių pavardes,už

siėmimą, išvaizdą, prof esiją,artimuosius - viską,ką ga - 
Įima išsiaiškinti paprasčiausio pokalbio metu.

Šią rutininę pajiešką papildo sistematingai praves
tas rinkimas visokiausių biografinių žinynų, visokiausių 
"Who's Who" pobūdžio leidinių,Įskaitant pramoninius , 
valdžios tarnautojų,didžiųjų Įmonių žinynus,dalyvavusių 
mokslinėse konferencijose sąrašus, užsienio diplomatų, 
universiteto profesorių, kariškių sąrašus. Taip pat ren - 
karnos žinios apie politinių partijų,darbo unijų veikėjus, 
apie svarbiausių laikraščių ir žurnalų skyrių vedėjus,a- 
pie dešiniųjų partijų organizacijas.

Karinio šnipinėjimo padalinio /GRU/ instrukcijos 
duotos pulkininkui Zabotin'ui, kad jis kontaktuotų Kana - 
dos ginkluotų pajėgų žmones savo atrankai,leidžia supras
ti ,ko Maskva ieško numatomam užverbuoti, žmoguje.

1/ Išaiškinti pagrindinius duomenis:
a/ dabartinė profesija. Kur dirbo prieš tai.
b/ Kokios jam perspektyvos išlikti turimame pos

te?. Kur gali būti perkeltas?
c/ Nuo kurio laiko dirba turimose pareigose? Ar 

mėgsta savo darbą. Kokie jo santykiai su viršininkais?
2/ Surinkti biografinius duomenis:

a/Amžius.Tėvai. Šeimyninė aplinka.
b/ Išsilavinimas. S pecialybė. Ypatingi Įgūdžiai tech

nikos srityje.
c/ Priklausymas partijai. Kokiai?
d/ Finansinė padėtis. Ar tas asmuo pasinešęs už

tikrinti savo šeimai finansinį saugumą.Kas kliudo jam Įgy
vendinti savo planus?

e/ Laikysena Sovietų Sąjungos ir jos politikos at
žvilgiu.

f/ Kokių sąjungininkų pusėj Įžiūri jis savo krašto 
ateitį/ pav. , glaudesniuose ryšiuose su JAV/.

3. Teigiami ir neigiami bruožai:
a/Ar linkęs nugerti, padūkti su mergom,ar labiau 

šeimos žmogaus tipas?
b/Ar mėgsta pasižmonėti? Ar linkęs labiau vie - 

natvėn, pasinešęs ramiam gyvenimėliui?.
c/Ar žmona turi Įtakos į jo poelgius?
d/ Koks jo artimųjų bei pažįstamų ratelis? Trum

putės jų charakterių apybraižos.
KGB pranašumą prieš vakariečių saugumo ir žval - 

gybos Įstaigas užtikrina dar ir tai, kad visi sovietiniai 
žvalgybos daliniai /tiek karinės,tiek pramoninės ar in - 
fliacinės veiklos/ yra centralizuoti vienoje viršūnėje - 
Maskvoje. Dabar, kai Juri Andropov'as buvo Centro Ko
miteto sekretorium,vadovybės vieningumas dar labiau už
tikrintas.

Be to, užsienyje esama dviejų stambių agentų katego
rijų, kurias Rositzke pramena legaliųjų vadyba/Leagals/ 
ir nelegalių agentų kategorijas. Tie "kurmiai"/illeagals/ 
žmonės neturį jokių reikalų su pasiuntinybėmis bei kon

sulatais. Esmėje, tai atsargos daliniai,paruošti veiklai 
karo ar diplomatinių santykių nutrūkimo atveju. S ių žmo
nių padėtis esanti nepavydėtina. Jei tokį pastvers, jam 
gręsia ilgametė kalėjimo bausmė /Legalieji agentai pap - 
rasčiausiai atšaukiami Maskvon/. Neretai tie vedę vyrai, 
palikę Įkaitais savo žmonas bei vaikus Maskvoje. Jie ner
vingi, gerokai vieniši. Jiems tenka prasimanyti kas dve
ji- treji metai turistinę kelionę, kad pasimatytų su šeima 
bei artimaisiais. / bus daugiau /
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DIEMEDŽIO ŠAKELĖ. Klemensas Jūra. Poezija. 1984. Bra
sil. 140 psl. 200 egz. Viršelis Pauliaus Jurkaus. Ti
ražas 200 egz.

Prologe autorius atiduoda duoklę Poezijai, sakydamas 
"Poezijos pulsu /Nuplevena buvimas, /Iš niekur - Į būtį,/ 
Iš būties - Į kapus'./ Poezijos pulsu/Prasideda rytas: / 
Pasaulis,/Diena,/Daina ir - /Naktis'. / ir po to seka 22 
poskyrių galima sakyti meditacija, su baigminiais pos - 
mais, pavadintais "Lazda". Tai žmogaus kelionės šioje 
žemėje,eiga. Parašyta spalvingai, skambiai. b.

Aloyzas BARONAS 

IŠ TRISDEŠIMT ISTORIJŲ, SUAUGUS TEMS

GERI DARBAI

Kai iš Vokietijos atvykau į šį kraštą, buvau niekas, 
taip sakant, buvau paprasta darbo žaliava: kai pildžiau 
darbui aplikacijas, negalėjau įrašyti jokios profesijos. Į 
klausimą, kokio darbo nori, atsakymas, kad nesvarbu , 
reiškė, kad esu niekas. Bet aš buvau geras niekas, nes 
mokėjau gana neblogai anglų kalbą, buvau studijavęs eko - 
nomiją ir, svarbiausia, buvau jaunas. Nėra nuopelnas 
jaunystė ir nusikaltimas senatvė, bet jaunas darbo arklys 
buvo vertesnis už seną, nors iš tikro nieko nemokantis 
jaunuolis daug mažiau vertas už , pavyzdžiui, chemiko 
specialybę turintį senį. Tai, dabar, po ketvirčio šimtme
čio, gal ir nieko nebereiškia, nes jau kaip vandens srove
lės Įsispraudėm Į savo griovius ir jais tekam į amžinuo
sius vandenis, būdami švarūs ar nešvarūs, ar suspindė- 
dami kartais šokančiais saulėje purslais.

Ber darbo gauti jaunam vis tiek buvo lengviau, ir tai 
buvo pati šviesioji pusė; tai rodė, kad jaunystė dar gana 
nebloga specialybė.

Pradėjau dirbti metalo liejyklos priėmimo skyriuje;. 
Į jį ateidavo įvairus metalo laužas, kurį rūšiuodavo ir tir
pindavo. Viso to darbo malonumas buvo tai, kad nerei
kėjo galvoti, galėjai svajoti, dirbai beveik miegodamas , 
o palyginti, neblogai mokėjo. Bet kai turi laiko galvoti , 
tai kartais kyla mintys apie gyvenimo prasmę, o daug 
mąstyti jau yra širdį gadinantis užsiėmimas.

Vėliau mane perkėlė Į kitą skyrių, kur buvo degini - 
mo aparatu pjaustomas metalas. Parodė kaip pjaustyti , 
padirbau taip porą savaičių, bet toliau nebegalėjo Įmonė 
laikyti, nes unija žiūrėjo eilės tvarkos. Jei norėjau likti 
tame skyriuje, turėjau eiti į popietinę pamainą. Te- neno - 
rėjau, man sesvarbu buvo kur dirbti, bet buvau jaunas, ir 
vakarai turėjo priklausyti man, o ne įmonei. Vieną po -> 
pietę mane pasikvietė viceprezidentas ir pasakė:

- Mr. Vytautas Svelnys, aš tave skiriu Į metalo 
pjaustymo skyrių formanu.

Aš žvilgterėjau Į jauną, beveik kaip aš pats , vyrą ir 
nuleidau akis. Vyras rankose vartė mano aplikacijas ir , 
pastebėjęs mano žvilgsnį, pasakė:

- Kur taip gerai išmokai angliškai?
- Mokiausi Lietuvos gimnazijoj, dirbau Vokietijoj pas 

amerikiečius karius, skaičiau knygas.

- Tai kaip ? - vėl paklausė. Aš žvelgiau į rašomojo 
stalo stiklą ir mačiau jame atsimušančią rudenio saldę. 
Aš svarsčiau. Svarstantysis vilkas alkanas,bet gyvas .
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Svajojančių girių, smūtkelių ir kryžių šalies 
Nepakeis šie svetingi ir puikūs pasaulio kraštai; 
Ar vakarą tylų rasotą svajoji, ar rytą kelies — 

'^Čiuženantį kmyną papievėj ir melsvą žibutę matai!

Nepakeis tau ir gimtojo žodžio, kurį tu iš motinos lūpų gavai, 
%” Kai pirmąjį žingsnį svyruodamas sunkiai nužengt mėginai . . .

Nepakeis tau ir vaizdo, kai mariom aplinkui siūbavo čežėjo javai, 
Saulėtąjį džiaugsmą —svajonę, tyriausius jausmus pažinai.

Atsimeni — dienos akordais rasotų dainų nuskambėjo, 
Ir naktys — lakštingalų iryliuose liūstančią sielą gaivino . . . 
Žydrioji jaunystė —spalvingų svajonių žiedais nužydėjo, 
Į ateitį kilti, sakytum, paukštelio sparnus išaugino.

Nepakeis tau svajojančių girių, smūtkelių ir kryžių šalies 
^Žibėjimas šaltas nei turtai vaišingų kraštų svetimų;
* ! Praeities neužsklęsi — kasdieną į širdį nostalgiją lies— - 
dglr sapnuose matysi sudilusį senąjį slenkstį gimtųjų namų.

"Žinau — pikti vėjai ten šėlo ir užbėrė praeitas pėdas; 
Negrįši . . . takelio nerasi, kur mynei pirmuosius žingsnius . . . 
O nerimas graužia ... Ir amžinu lūkesiu krūtinėj nusėda, 
Įaugi svetur, tik ne ąžuolu —palinkusiu gluosniu verksniu.

Praeitis tau vis kužda, kad avilį senų sodelio pamiršęs apleidai, 
Į svetimą korį surankiojai medų ilgiausių klajonių anų — — — 
Kol praūžė audros. Ruduo priartėjo. Gal tuščiaviduriu žiedu — 
Į purvą įmintas — tu graušįės, raudosi senųjų dienų . . .

Ilgėsies, norėsi lakštingalos maldą išgirsti dar kartą, 
Pajusti gaivinantį vėjo dvelkimą anų tolimųjų laukų . . . 
Praeitis nesugrįš . . . Ji neperžengiama siena užtverta — 
Kaip svajonė skaidriausia! Kaip čiauškėjimas linksmas vaikų!

Kada ištarmę rūsčią sulauktą išgirsi — mirtis glamonės . . . 
Raudosi. Gailėsiesi augęs ne smilga, ne lauko svėre . . . 
Sugrumbančiais pirštais norėsi paglostyt žiedelį pienės, 
Ar varpa rugelio palinkti į žemę svaria!

Rizikuojąs riebus arba miręs.
- Dar pagalvosiu, - atsakiau, - be to, tikriausia reiks 

dirbti vakarais.
- Ne, dirbsi dieną, nes senasis Džo dirbs ir toliau va

karais, jis turi alinę ir, grįžęs iš darbo, pasėdi ilgiau, ry
tą gali vėliau atsikelti, viską aptvarkyti,tada ateina žmo
na, o jis vėl Į darbą.

- Bet jei jis nustos dirbti? - paklausiau.
- Tada tu būsi vyresnis ir galėsi pasirinkti kokią no

ri pamainą. Tiesa, gausi per savaitę dvidešimt dolerių 
daugiau, negu gauni dabar.

-Aš pagalvosiu.
- Gerai, mister Švelnys, - pasakė viceprezidentas. 

Jis gerai tarė mano vardą, bet "Švelnys" nemokėjo tiks
liai perskaityti, nors buvo Įpratęs skaityti europietiškas 
ir Lotynų Amerikos žmonių pavardes.

- Gerai, - atsistojau, - pirmadienį pasakysiu.
Žmogų kartais apsprendžia šalutiniai, laimingi ir 

nelaimingi atsitikimai. Atvirai pasakius, aš nenorėjau. 
Formanas buvo tarp įmonės vadovų ir tarp unijos. Įmonė 
norėjo, kad darbininkas būtų spaudžiamas, o unijos vado
vybė spaudė formaną.kad nevytų darbininko. Bet sekma
dienį man padėjo apsispręsti vienas pažįstamas, kuris pa
sakė:

- Bandau studijuoti. Kitaip čia visą gyvenimą dėžes 
ant kupros nešiosi. Ar pats negalvoji?

- Nežinau, - atsakiau ir susirūpinau. Tikrai reikėtų 
ką nors daryti ir dabar, kai yra proga pakopti aukštyn, 
reikia kopti. Surizgau, svarsčiau ir taip kankinausi visą 
dieną. Momentais nudžiugdavau, pakildavau ligi augščiau- 
sios žvaigždės, o momentais bejėgiškai vilkau kojas žeme 
Aš užmigau tą audringą rudenio naktį, nežinodamas , ką 
pasirinkti, bet rytą nubudęs jau žinojau, kad priimsiu pa - 
siūlymą.

Ir taip pradėjau vadovauti skyriui. Kalbėdamas nedaug 
dariau klaidų, bet iš pirmo pratarto žodžio visi pamaty - 
davo.kad aš užsienietis,bet niekas dėl to per daug galvos 
nelaužė, nors ir buvo pavydinčių. O kad man būtų lengviau 
aš mokėjau pasakyti darbdaviams ir darbininkų unijai:

- Unijų pareiga reikalauti darbininkams aukštesnių 
atlyginimų, o darbdavių pareiga reikalauti, kad už tai ati
dirbtų.

Su tuo visi turėjo sutikti, ir taip be didesnio rūpes
čio dirbau savo darbą. Turėjau skyriaus viduryje būdelę 
su telefonu, ir kartą jis man daug pasitarnavo rengiant 
kolonijos lietuvių vakarą.

Nuspalvina liūdesį — 
Sielvartų motiną 
Rūsčią,
Vienatvės dukterį 
Raudančią graudžiai, 
Užgožtą skriaudų 
Nedalios
Vualiu.

Nykumos skryniosna sukroviau 
Ilgesį išblėsusį ir viltį — mirusią, 
Ir pusiausvyros rytą — be aušros! 
Be paukštelio giesmės! Be bitelių dūzgimo! 
Be laukiamo, nesulaukiamo — laiko. —

Išsklidusio grumbančiuos pirštuose, 
Sutirpusio šiurkščiuose želmenyse, 
Nuvarvančio į tamsiai paraudusią, 
Į širdies krauju pražydusią žolę.

Vėl į staugiančio vėjo karčius įsikibęs 
Šniokšdamas atniogia juodas liūdesys — 
Sutemusių dienų, pašiurpusių naktų palydovas 
Ir — amžinas — amžinas draugas!

Jisai nevėluoja, neklumpa, neklysta, 
Ir driekiasi sapno vaivorykštės tiltu. 
Kuris veda iš niekur, į niekur. . . 
O aš —jau įpratęs juo eiti!

Rytais aveiaavau ir susitvarkydavau savo kuklius raš
tus, pasižiūrėdavau, ką reikės daryti. Atvykdavo anksčiau 
ir metalo balkių pjaustytojas italas, keturių vaikų tėvas , 
amžinai besiskundžiantis finansiniais trūkumais.

Įmonėj aukštai palubėje skraidė karveliai. Jie perėda
vo pastogėj ir tupėdavo ant balkių. Italas rytais, Įsidėjęs 
Į gumelę varžtelį, šaudydavo Į tuos paukščius ir kiekvie
ną rytą bent porą, o kartais ir daugiau, numušdavo. Juos 
pribaigdavo smūgiu ir važiuodamas namo pasiimdavo.

- Mes valgom labai gerai, - džiaugėsi jis, - mano 
bambinos ir žmona pirštus laižo.

Nežinau, ar jis daug gerdavo, bet pirmadieniais daž
nai neateidavo Į darbą. Pabardavo jį kiek, ir viskas. Pa
galiau jį vieną kartą pasišaukė Į raštinę ir perspėjo gana 
griežtai.

- Kodėl tu geri sekmadieniais, - pasakiau , gerk šeš
tadieniais, tai pirmadienį visada galėsi atvykti Į darbą.

Italas pagalvojo ir atsakė:
- Mes lošiame kortomis. Tie kiti renkasi sekmadie

nį po pietų , taip ir išsitęsia ligi pirmadienio ryto.
- Tai nelošk.
- Negaliu, turiu keturius bambinos.
- Tai tu laimi?
- Retai.
- Tai kam tau tas vargas ir bėdos.
- O kartais pasiseka. Be to , turi žmogus ką nors 

veikti.
Vieną kartą jis neatėjo dvi dienas iš eilės. Įmonės 

vadovybė supyko. Prie geležies pjaustymo ne kiekvieną 
galėjai pastatyti.

- Yra žmogus, - jie kalbėjo, o kai jo labiausiai rei
kia, tai nėra. Paimsime kitą jo vietoj ir viskas.

Aš tylėjau, o jaunasis Įmonės viceprezidentas buvo 
kitoks. Jis buvo Įmonėje viską suautomatinęs, atleidęs 
visus, kas tik galėjo būti atleidžiamas; todėl dabar,darbi
ninkų nenorėdamas lengvai vaikyti, pasakė:

-Viršininkas mažiausiai žino, ką atleisti,Kaip tu ma
nai? - kreipėsi į mane.

Žvilgtelėjau į italą. Jis stovėjo tylus, paraudusiomis 
akimis. Prisiminiau jo šaudomus karvelius, jo nuolatinę 
kalbą apie bambinos, ir man jo pagailo, todėl pasakiau: 

-Tegu palieka. Tai paskutinis šansas.
- Gerai, -pritarė visi, - tai paskutinė proga.
-Ačiū, - padėkojo italas ir vėliau,kada paprastai ir 

triukšmingai ėjo darbo diena, jis,kuris nesuprato,kas yra 
Vytautas ir vadino mane Viki, pasakė:

- Labai ačiū. Kur aš išvarytas dabar eičiau,būdamas 
beveik keturiasdešimties metų. Ką veiktų mano žmona ir 
vaikai. Aš nežinau kuo tau atsilyginti, aš nieko neturiu, 
bet gal tau reikia ką nors primušti?

-Ne, nereikia,-nusijuokiau. - Nenoriu muštis.
- Ne, tai ne, bet jei rįeikės,pasakyk man, - tarė rim

tai.
Kartais buvo lengviau, kartais sunkiau,bet šiaip pini

gų daugiau gavau ir jau vėlų rudenį sugalvojau pirkti au
tomobilį. Nusipirkau ne visai naują,bet patogią mašiną ir 
tam tikra prasme buvau laimingas. / bus daugiau /

NEPRIKLAUSOMA LIcTUVA



IŠ PADANGĖS MIELOS
(IŠ SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

TROFĖJŲ PARODA
Vilniuje, Parodų Rūmuose 

Lazdynuose Medžiotojų ir 
Žvejų Draugijos respubliki
nė Taryba atidarė medžiok
lės ir žūklės trofėjų parodą .

LIETUVOS SŪRIAI
Nuo seno pasižymėję savo 

gera kokybe ir skoniu Lietu
vos sūriai. Jų pareikalavi
mas vis didėja. Deja,tai ir - 
gi nėra prekė,lengvai kas - 
dien gaunama eiliniam žmo
gui. Vis todėl,kad reikia jo 
daug atiduoti "neeiliniam" , 
arba "didžiajam broliui". . .

Telšiuose statoma stambi 
nauja sūrių gamykla, mon - 
tuojami techniniai įrengimai. 
Na, gal susipras sumažinti 
"lažą" ir užteks sūrio pir - 
miausia-Lietuvos gyvento - 
jams.

PAMINĖJO KOMPOZITORIAUS 
JUOZO GRUODŽIO
GIMIMO ŠIMTMETĮ

Vilniaus M. K. Čiurlionio 
Meno Mokyklos klasė, pava
dinta Juozo Gruodžio vardu.

Dalyvavo jo buvę mokiniai 
kompozitoriai - J. Nabažas , 
J. Juzeliūnas, V. Klova ir ki
ti, pasidalindami prisimini
mais.

LIETUVIŲ LIAUDIES KŪRYBA 
LENINGRADO PARODOJE

Etnografiniame Leningra
do Muziejuje vyko Lietuvos
liaudies meistrų kūrinių pa
roda, kur buvo išstatyta apie 
300 darbų. Rašoma, kad 
susidomėjimas buvo labai 
didelis. Mūsų liaudis yra 
gabi ir nuo senų senovės su
kūrusi savitą tautodailės sti
lių ir parodžiusi didelį 
kruopštumą tų darbų atliki - 
me.

NAUJA LAUREATĖ MUZIKĖ
M. K. Čiurlionio Konkurso 

laureatė Nijolė Daunienė 
koncertavo Kijeve. Ji grojo 
vargonais S. Bacho ir G. 
Kuprevičiaus kūrinius.

IR VĖL LENKTYNIAUJA 
DIDŽIAJAM BROLIUI

Vilniuje neseniai įvyko 
taip vietinės valdžios vadi
nama "socialistinio lenkty
niavimo" konferencija. Jo
je dalyvavo Minsko, Tallinn' 
o, Rygos, Kauno ir Vilniaus 
komunistų partijos sekreto
riai ir vykdomųjų komitetų 
atstovai. Visi pasirašė su
tartį 1984 metams, nustaty
dami lenktyniavimo normas.

Ar tokios pat normos pri
skiriamos ir rusams jų tė- 
vynėje-sunku patikrinti. Tik 
ne paslaptis, kad Sovietų Ru
sija yra kaip kiauras mai - 
šas- kiek prilenktyniausi , 
tiek atims. Tai tokiu gra- 
žiu"socialinės lygybės"ter- 
minu pridengta komunistinė 
realybė. Ir kodėl gi taip 
sunku nuo jos evoliucijonuo- 
ti tiems,kurie taip rūpinasi 
evoliucijomis?

IŠTOBULĖJO VARGONŲ 
MEISTRAI

Nidos Etnografiniame Mu
ziejuje statomi dideli kon
certiniai vargonai jau dide
lį meistriškumą įgavusių 
lietuvių specialistų. Jie pri
klauso Paminklų Restaura - 
vimo Tresto vargonų dirb
tuvėms. Šie meistrai jau 
restauravo daugelį senųjų 
Lietuvos vargonų.

Naujieji Nidos vargonai 
duos galimybes platesniam 
koncertų repertuarui. Vasa
ros metu jie čia turi didelį 
pasisekimą.

APIE LIAUDIES MENĄ
Liaudies menu įprasta vadinti tuos meno kūrinius, 

kuriuos sukūrė specialių meno mokslų nėję žmonės, dir
bę atliekamu laiku, kad papuoštų savo gyvenamąsias vie
tas. Tokiu būdu atsirado gražieji lietuviški audiniai, dro
žiniai, margučiai, skrynios, puikieji kryžiai, koplytėlės 
ir daugybė kitos rūšies kūrinių.

Liaudies meno kūrybą sudaro netik drožiniai ar au - 
diniai, bet taip pat žodinė kūryba, kaip tai dainos, pasa
kos, patarlės. Šią meno kūrybos rūšį vadiname tautosa
ka.

/Vladas Vijeikis,"Lietuva, mano tėvų žemė'/

I AA CENTRINĖS ;
Į Montreal 273—7544

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

JEIGU NORI

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

GERTI - TAVO REIKALAS 
NUSTOTI - MŪSŲ

ATEIK Į 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 ( namų ); 489—5391 (darbo);
Henrikui N. : 277—7868; Dainiui L.; 768-9606 ;

JONUI R.: 337-8637

1984. IV. 26

TRAKU SALOS PILIS
Trakų salos pilis užėmė 1, 8 ha plotą. Ją sudarė cent

rinė pilis ir priepilis, kurį nuo pačios pilies skyrė 10-12 
m. pločio perkasas. Priepilio sienos buvo 3,5 m. storio ir 
7 m. aukščio, tvirtos, akmeninės, sunkiai įveikiamos. Į 
tas sienas buvo įjungta 5 bokštai, iš kurių 4 apvalūs, o 
vienas vidurinis keturkampis. Bokštai buvo 16 m.aukščio.

Centrinės pilies aukščiausias bokštas buvo 6 aukštų 
ir siekė 25 m. Iš šio bokšto,buvo patenkama į 3 aukštų 
pilies rūmus. /"Mūsų Lietūva" It./.

Ona Lukauskaitė

MEDŽIOKALNIO LEGENDA

Žmonės kirto rugius, Prie trobelių žydėjo aguonos.
Krito rasos vakarės, ir darės vėsu.
Man saulė pavirto į didelį lopšį raudoną, 
pridengta iki pusės sunkių debesų.

Tu ėjai su manim, ir smėlis po kojom šiureno.
Kieno sūnui paskirtas lopšys Įstabus ?
Tyliai pasekei pasalią, liūdną be galo ir seną, 
ąžuolynai! nuklydom, kur garbina žmonės stabus.

Parodei man ąžuolą. Tarp šaknų blizgėjo šaltinis. 
Juosė jį pilkas,Kelių ištrintas takelis.
Bevaikės moterys neša čia ilgesį begalinį, 
meiliai širdy liūliuoja negimusį nieKad vaikelį.

Šaltinio viltim lūpas dejavime džiūstančias vilgo.
Klauso skaudžių mąldų medinė sopulingoji.
Lanksto vėjas vakaris liekną išdžiuvusią smilgą, 
ąžuolo lapus karpytus tyliai linguoja.

Tylėdami grįžom. Š irdimi Įtikėjom legendą.
Apglobė mišką tamsa paslaptinga.
Ak,kai motinos skausmo saldaus širdis pasigenda, 
stebuklingos jėgos ąžuolyno šaltiniui nestinga.

KAIP KŪRĖSI ADMINISTRACINIS DARBAS

Lietuvos valstybė, imdamasi savo atstatymo 
darbo, paveldėjo administracinio sutvarkymo tradi - 
cijas ir normas iš buvusių okupantų, rusų imperijos ir 
vokiečių okupacinės valdžios. Rusų valdomoji Lietuvos 
teritorija buvo padalyta Į gubernijas, o jos, savo ruožtu, 
Į apskritis /ujezdus/ ir valsčius ar gminas/buv. S uvalkų 
gubernijoj/. Vokiečiai, užėmę Lietuvą, jos teritorijos 
administravimą padalijo Į kreisus, kurie apėmė,dažniau
siai, mažesnes teritorijos dalis, negu buvusios rusų ap
skritys, ir Į becirkus, kurie iš dalies atitiko bažnytines 
parapijas, iš dalies buv.rusų valsčius ar gminas. Tokia 
tvarka turėjo Įtakos ir mūsų administracinių vienetų 
nustatymui ir sutvarkymui.

Pirmasis Lietuvos valstybės administracijos organi
zavimas ėjo dvejopu būdu: iš viršaus - per Valstybės Ta
rybos sudarytąją laikinąją vyriausybę ir jos Įgaliotinius, 
ir iš apačios - per parapijų valsčių komitetus ir apskričių 
kreisų komitetus/ seimelius/.

/A. Survila, 1938 m. /

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS 
IENA GRAŽIAUSIŲ. IR SENIAUSIŲ, KALBŲ-LIETUVI IkAIĮ

... O čia linkėjimu kortelė iš Telefono kompanijos '

MEDICININE ČESNAKO REIKŠME
Yra žinoma, Kad česnaKą vartojo egyptiečiai daugiau 

Kaip prieš 3. 500 metų ne tiK dėl sKonio, bet dėl jo gydo
mųjų savybių. Egypto raštuose minima, Kad česnakas pa
lengvino 22 ligas, jų tarpe galvos sKaudėjimus, širdies 
problemas ir gerklės tumorų ligas. Graikų gydytojas 
Hippocrates, žinomas Kaip moderniosios medicinos tėvas, 
naudojo česnaką gydyti Įvairioms infekcijoms ir vidurių 
sutrikimams. Jis taip pat, šalia Kitų vaistų, vartojo Čes
naKą gydant žaizdas,dantų skaudėjimus ir Krūtinės skaus
mus. Senojoje Romoje gydytojas Galenus vadino česna
Ką vargšų visuotinu vaistu.

Nobelio premijos laimėtojas dr. Arthur Stoll, 1940 
m.,atlikdamas tyrimus, paskelbė, kad česnakas savyje 
turi mineralinės medžiagos alliin, Kuri sunaikina bakte
rijas. 1969 m. du gydytojai ištyrė, Kad česnakas teigiamai 
veikė naikinant salmonella ir E-coli mikroorganizmus, Ku
rie sukelia apsinuodijimą maiste ir vidurių infekcijas.Dar 
vienas tyrinėtojas, mitybos specialistas C. Edward Burtis 
rado, kad česnakas stimuliuoja normalius liaukų veikimus 
ir išvalo vidurius nuo bakterijų, kurios sukelia Įvairius 
virškinimo negalavimus. Žiurkėse vėžio kilmės augliai- 
tumorai, maitinant česnaku, sustojo plėtęst. Be to, L. J. 
Harris .kitas mitybos specialistas, tvirtina,kad česnakas 
gydo kojų infekciją, vadinamą "atleto koja", ištrynus jas 
tiesioginiai su česnaku ar sumaišius su trupučiu aliejaus.

KAIP TINKAMAI NAUDOTI PREPARATUS PRIEŠ KANDIS
Štai keletas patarimų, kaip apsaugoti vilnonius rūbus 

ar medžiagas iki sekančio sezono;
- Visus vilnonius daiktus, prieš atidedant iki kitos 

žiemos .reikia gerai išvalyti.
- Garai iš specialių prieškandinių kristalų ar rutu

liukų yra sunkesni, negu oras. Todėl juos geriausia kabin
ti aukštai ant pa kabi ko, dedant rūbus Į maišą. Gerai už
daryti maišą.

- Vilnoniai megzti rūbai ir apklotai, sudėjus Į jų su
lankstymus antikandinių kristalų,geriausiai sudėti Į Kar
tonines dėžes,ar koKias kitas . Netinka plastikiniai mai
šai, kokius gauname rūbų valyklose. Naftalino garai, 
tiek iš kristalų,tiek iš rutuliukų lengvai pratirpdo 
skylutes.

- Jeigu jūs nepakenčiate naftalino kvapo, galima
gauti purškiamo preparato , su užrašu, kad tai yra prieš 
kandis skystis, tinkamas vartoti ant medžiagų. k-

VASARINIS PRAKTIŠKAS DOVANU SIUNTINYS

GIMINĖMS LIETUVOJE
SIUNTINYS Nr. 1 , 1984 m.

3 suknelėm įvairi medžiaga (Šilkinis aksomas, nepermatomas 
nylonas, japoni ška gėlėta medvilninė medžiaga), labai gera
vilnonė angį i šk a medži aga eil utei su įrašu ’’All wool made 
in England”, 1 sv. mohair vilnonių siūlu (Lietuvoje labai 
pageidaujami), 1 bliuskutė arba vyriški marškiniai, 1 pora 
’’Wrangler” denim jeans, 1 pora ’’Levi” rumbuoto aksomo 
jeans. Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu $460.00
į Šį siuntinį dar galima dadėti 7 svarus įvairių prekių.
Žemiau siūlome keletu naudingesnių dalyku (kaina su muitu):

Dirbtinio minko kailis paltui De Lux, sveria 5 sv. 110.00
Jeans, rumbuoto aksomo ’’Wrangler” arba ’’Levi”........ u $ 46.00
Vyriškas arba moteriškas megztinis.................................$ 55.00
Vilnonė arba šilkinė skarelė........ ......u.'....................... $ 13.00
Telescopic lietsargis ......... i......-.u.......................... i.i... $ 13.00
Vyriški arba moteriški pusbačiai ........ ........... $ 52.00
Puiki suknelei medžiaga ..... u....a........... ........................$44.00
Silkinio aksomo medžiaga suknelei, 3 m. .............i......u $ 66 00
Aksomo medžiaga kostiumui, dvigubo pločio, 3 m. .......u $ 83.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m. ...k..i....uu...;ki $ 77.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m.  .  i... $ 38.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m. ..vau...a.> $110 00

Šiuos maisto produktus galima siųsti su rūbais: 1 sv. arbatos-
8.50, 1 sv. nescafes — $ 13.00, 2 sv. pupelių kavos —$ 15.00
1 sv. šokolado —$7.50, 40 cigarečių—$5.50.

Sudarant siuntinį 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

5 psi.



Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE PARAMA

MOKA: -
8'4% už 90 dienu term, indėl. Z 
8%% už 6 mėn. term, indėlius Z
9 % už 1 metu term, indėlius Z 
9%% u£ 2 metų term, indėl. E 
9!6% už 3 metų term, indėlius g
10 % už pensijų planų 
9 % už namų plana^
8 % už specialia taup. s-tą Z 
7%%l už taupymo s—tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

. . I M A :
už asm. paskolas nuo 11 '/i%
už nekilnojamo turto paskol.

(mortgages) :
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų................... 11 %
2 metu ..i.;;i;:;ū;12 %
3 metu ..;;.;;n;.;;12%%
( fixed rate)

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

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

KASOS VALANDOS: pirmadieni ai s, antradieniais ir treči adien.- 
nuo 10 v. ryto iki 3 v. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadien.— 
nuo 10 v,r. iki 8 v.v.; šeštadieniais — nuo 9 v.r-, iki 1 v.p.p.. 
(Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai : 532-8723 Toronto , Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

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, indėlius ... 8/t%
Antradieniais 10-3 = 180-185 d. term, ind..........

Trečiadieniais uždaryta = Term. ind. 1 metų...............
Ketvirtadieniais 10-8 | Term. ind. 2 metų..............
Penktadieniais 10-8 i Term. ind. 3 metų .......
Šeštadieniais 9 — 1 = Pensijų s—tą...................... .
Sekmadieniais 9—12:30 = Spec. taup. s-ta<...............

= Taupomųjų s—ta,...... .....
DUODA PASKOLAS: = Depozilų-čekių s-tq ...

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

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

9 % 
9'/«%
9 '/2%
10 %
8 %

7%%
6 %

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgiČius iki 100,000 
(75% jkainoto turto vertės). Draudžiame naritį 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 sąskaitas. MUSU TIKSLAS —

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

Toronto
PAGERBĖ SUKAKTUV/NINKA 

STASĮ JOKŪBAITI
Lietuvių Namuose buvo 

pagerbtas sulaukęs 65 m. 
amžiaus ir minint 45 m. 
šaulišKos bei visuomeninės 
veiklos sukaktĮ Stasys Jokū
baitis.

Kadangi jis aktyviai reiš
kiasi ir politinėje kanadie - 
čių veikloje, i jo pagerbimą 
buvo atvykę nemaža svečių 
ir iš federalinio, provincinio 
parlamento bei Toronto sa
vivaldybės.

Sukaktuvininkas gavo sim
bolinių dovanų iš šaulių or
ganizacijos ir kanadiečių val
džios.

TORONTO LIETUVIU NAMU 

VEIKLA
Toronto Lietuvių Namų 

metinis susirinkimas Įvyko 
š. m.kovo 18 d., kuriame da
lyvavo 272 nariai ir 25 orga
nizacijų atstovai. Pirminin
kas V. Dauginis, iždininkas 
dr. J. Slivinskas, statybos- 
remonto komisijos p-kas dr. 
E. Birgiolas ir visuomeninės 
veiklos komiteto pirm. A. 
Jankaitienė padarė išsamias 
1983 m. veiklos apžvalgas,iš 
kurių išryškėjo plačios ap
imties visuomeninė veikla.

1983 m. Lietuvių Namai fi
nansiškai sustiprėjo, nes bu
vo apmokėtos visos paskolos.

Nekilnojamą turtą sudaro 
pagrindinis visuomeniniams 
reikalams naudojamas pa-

• Gerai pavyko GINTARO 
Ansamblio muzikinės plokš
telės sutiktuvės. Ją Įrašė 7 
dainininkės ir sol. Rimas 
Paulionis. Dainos vie - 
netui vadovauja G. Pau
li o n i e r. ė. Daugelio dai
nų melodijos pritaikytos 
šiam vienetui muz. J. G o- 
v ė d o. Jis yra parašęs visą 
eilę dainų ir aranžavimų.

statas, trys nupirkti namai 
praplėtimui pagrindinio pa - 
stato ir didelė autoaikštė . 
Š io turto pirkimo vertė kny
gose $1,245.698. Nekilno
jamo turto vertė-$ 198, OOO. 
Banko sąskaitose yra depo
nuota $ 200,000.

1983 m. pajamų gauta 
$ 624,000, išlaidų-$ 543 . 
OOO. Pelno liko $81.000. 
Pagrindinės pajamos gautos

I JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ !

ATEIK Į LIETUVIŲ A.a. (Alcoholics Anonymous)
’ GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 

PENKTADIENI IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE
| (.Skersai gatvės nuo pen sininkų riimiį, 1691 Bloor St West, 

kampas Indian Rd.) 7:30 vai. pakaro.
SKAMBINKITE : 487-5591

6 psl.

iš bingo operacijų $ 328,000, 
salių nuomos $155,000, 
svetainės '.'Lokys" $ 98,000.* 
ir kitos smulkesnės.

S varbiausios ir didžiau
sios išlaidos: atlyginimai- 
$ 184, OOO, pašalpos ir au - 
kos organizacijoms - $ 104, 
OOO, valymas - $55,000, 
elektra,dujos ir vanduo-$35,- 
OOO. Sekmadienių popiečių 
valgykla turėjo nuostolių per 
$ 5,000, nes pietų kainos 
žemesnės už savikainą. ŠĮ 
nuostoli padengia svetainės 
"Lokys" pardavinėjami Į- 
vairūs gėrimai.

Knygvedyba sumoderninta. 
Siam tikslui buvo Įsigytas 
specialus kompiuteris už 
$ 14,000.

Lietuvių Namai turi per
1500 pilnateisių narių. 1983
m . naujų narių Įstojo 76. K AZIMIERINIO PASAULIO Ll ETUVIŲ KONGRESO KOMITETAS, kuriam pavesta surengti Sv. KAZIMIERO 

Du trečdaliai visuomeni- METŲ užbaigos iškilmes Toronte 1984 m. rugsėjo l ir 2 d.d. Pirmoje eilėje iš kairės: V. Dalindienė, dr. 0.
nių parengimų Toronte vyks— Gustainienė, E. Gudinskienė, L. Underienė, A, Songailienė, G. Trinkienė, L. Murauskienė; antroje eilėje: J, 
ta Lietuvių Namuose ViSUO-Ant^ru''s' tirėta, kun. P'- Gaida, pirm. dr. J. Songaila, V. Taseckas, kun. A. Simanavičius, OFM, kun. J. 
meninę veiklą vykdo LN Vy- StaSkus< A- ulb°- Nuo,r- s- Dabkaus

rų ir Moterų būreliai bei 
visuomeninės veiklos komi
sijos. Metų bėgyje Įvyko 19 
pare ngimų,minėjimų, koncer
tų, paskaitų, suruoštų LN pa
galbinių organizacijų. Kitus 
parengimus, suvažiavimus , 
susirinkimus, koncertus bei 
.balius rengė kitos visuome
ninės organizacijos, kurios 
nuomavo sales ir nuomos iš
laidas padengė Lietuvių Na
mai išmokėtomis pašalpo - 
mis.

1983 m. buvo Įsteigtas 
švietimo fondas "Labdara", 
kuris 1983. XH. 31 d. turėjo. 
$36.000 Fondo komisija 
1984. I. 30 iš šio fondo pa
skyrė 16 stipendijų, sumoje 
$ 3.350. Padėti vyresnio 
amžiaus žmonėms, LN na
riams ir nenariams, buvo 
Įsteigta socialinių reikalų 
tarnyba. Šiam tikslui pa
samdyta apmokama tarnauto
ja, kuri teikė pagalbą ligo
niams, invalidams ir kitiems 
fiziškai nepajėgiems.

Informacijos reikalams 
buvo leidžiamas dvisavaiti
nis biuletenis"Lietuvių Na - 
mų Žinios", kuriame buvo 
aprašomi visi vykusieji pa
rengimai Lietuvių Namuose. 
Tai LN Įvykių kronika, ku
rioje buvo sutelkta šios or
ganizacijos istorinė medžia
ga.Buvo spausdinta600 egz., 
biuleteniu labai domėjosi 
bendruomenės nariai ir 
spauda, perspausdindama ži
nias ir straipsnius savo laik
raščiuose.

1983 m. Lietuvių Namų f i - 
nansinė ir visuomeninė vei
kla buvo labai judri, gyva.. 
Prie šios veiklos pagyvinimo 
prisidėjo ne vien pagalbinės 
LN organizacijos,bet ir pati 
valdyba, sudarius palankias 
veiklai sąlygas. Šiam tiks - 
lui statybos-remonto komi
sija išdažė,pertvarkė ir iš
puošė sales, atnaujino Vy- 
tautoDidžiojo menę ir atei - 
tyje planuoja vykdyti kitus 
pertvarkymus. S var stoma 
statyti naują pastatą,nes da
bartinės patalpos nepatenki
na visų visuomeninių organi
zacijų reikalavimų. Valdyba 
dirbo labai darniai, kiekvie
nas narys atliko sąžiningai 
jam paskirtas pareigas ir 
darbą. Žinoma, tokia veikla 
pareikalavo didesnių išlaidų 
ir 1984 m. ši veikla gali su
sidurti su sunkumais, nes dėl 
nepastovių Kanados krašto 
ekonominių sąlygų, Lietuvių 
Namų pajamos gali pradėti 
mažėti, ypač jei bus praves
ti bingo operacijų suvaržy - 
mų valdžios potvarkiai.

Apgailestautina, kad lin
kimuose Į valdybą pasireiš
kė žalinga tendencija. Pasi
baigus valdybos 4 narių ka
dencijai, jie visi sutiko būti 
perrenkami, nes tai pajėgūs, 
prityrę ir veiklūs valdybos 
nariai, nesiekę sau jokios

materialinės naudos. Susi- praleidžiame Miami Beach 
rinkime prie šių kandidatų vieno pažĮstamo vasarvietė- 
buvo pasiūlytas dar penktas je.
kandidatas, kurio draugai Čia gali ne tik ant smėlio
vykdė stiprią akciją,ragin - 
darni Įrašyti į balsavimo 
kortelę ne visų keturių, bet 
tik vieno naujo kandidato pa
vardę. Tokių kortelių tik su 
viena naujo kandidato pavar
de balsų skaičiavimo komi - 
sija gavo per 60. To pasėko
je keletos balsų skirtumu 
buvo neišrinktas biuletenio 
redaktorius, o jo vietą užėmė 
naujas narys, nepajėgus per
imti biuletenio redagavimo 
darbą. Biuletenis po su
sirinkimo neleidžiamas, nes 
valdyboje nėra prityrusių 
narių perimti redagavimo 
darbą, kuris yra neapmoka
mas. Antras neigiamas 
reiškinys- kai kurie valdy - 
bos nariai, panaudoja savo 
autoritetą, Įdarbinant savo 
šeimos narius bingo opera
cijose. Valdybos narių žmo
nų ar vaikų Įdarbinimas už 
atlyginimą finansinėse ope - 
racijose yra žalingas Lietu
vių Namų geram vardui ir 
Lietuvių Namų Įstatai nelei
džia valdybos nariams gauti 
tiesioginį ar netiesioginĮ at
lyginimą per šeimos narius.

J. Vr.

CHRYSTA PRODUCTIONS
skelbia naujausią Kanados 

ukrainiečių Komedijos-Re - 
vue spektaklĮ, pavadintą 
JUSTA KOMMEDIA.

Šios premjeros pastatymu 
rūpinasi profesionalų kom
panija Crysta Productions.

Š is veikalas yra komedija- 
satyra-"soap". Spektakliai 
prasidės GEGUŽĖS 12 ir bus 
vaidinami iki BIRŽELIO 3 d . 
St.Vladimir Insti
tute Theatre, 620 
S pad i na Avenue/ Į pietus nuo 
Harbord/. Spektakliai vyks 
kiekvieną dieną .išskyrus pir 
madienius. Sekmadieniais - 
tiktai popietiniai spektakliai 
- 2 vai. p.p. .kitomis dieno
mis - 8 vai. v.

Bilietus rezervuoti galima 
tel: 923-9216.

S pektaklis pasižymi ak
tualiomis imigrantinių gru
pių temomis, gyvumu ir są - 
mojumi, dainomis ir šokiais. 
LIETUVIAI MĖGSTA FLORIDA*

Floridos pusiasalio am
žinos vasaros klimatas, van
denynas, gero smėlio paplū - 
dymiai .vilioja atostogauto - 
jus, ypač pensininkus iš vi - 
so pasaulio, ypač šaltų ar 
šaltesnių klimatų gyventojus. 
Nuo visų gero, šilto klimato 
mėgėjų neasilieka ir lietu - 
viai. Abiejose Floridos pu - 
sese lietuvių, nuolatinių gy
ventojų salos didėja. Net ir 
pensininkų mirtys jų skai
čiaus nespėja sumažinti.

Mudu su žmona jau virš 1O 
metų 2-3 savaičių atostogas

nė veikla pagal jų amžiaus 
ir vietos sąlygas, taip pat su
teikia Įdomumo.

Kas mėgsta . šiltą orą ir
pagulėti, pasikaitinti saulėje, 
vandenyne pasimaudyti, bet 
gali sutikti nemažai senų 
pažįstamų. Be to,Miami lie- i 
tuviai turi savo Namus, Klu
bą, dar senųjų imigrantų nu- ' 
pirktą, ištaisytą, su baru val
gyklą. Čia vasarotojai, be
veik kas sekmadienĮ susi
renka, susitinka pažĮstamus , 
papietauja, pašoka. Vyksta 
čia ir kultūriniai pobūviai , 
paskaitos, koncertai, prane
šimai. Žodžiu, lietuvybės 
išlaikymo pobūviai.

Šiemet Miami Lietuvių 
Klubui pirmininkauja buvusi 
mokytoja Z. Marke vičiūtė- 
Šeputienė. Klubo Tarybos 
pirmininku yra žurnalistas 
Paulius Leonas. Svečių ir 
narių pobūviams netrūksta. 
Per metinĮ pabūvi pagerbsi
mi Klubo fundatoriai.

Bendras Įspūdis apie Mia
mi ir Miami Beach nedžiu
ginantis. Vyksta tyli kova su 
kubiečiais ir juodaisiais. Š ie 
visur veržiasi, užima vieti - 
nių-senų gyventojų pozicijas. 
Miami laikraštis prieš porą 
savaičių rašė, kad Miami 
Beach yra "pranykę"apie 1O- 
15%žydų gyventojų.Daug i<as 
klausia, kodėl jie bėga?Daug 
senųjų "išvažiuoja" poilsiui 
Į kapus. Čia yra kritusios ir 
namų kainos, palyginus su 
kainomis prieš kelis metus. 
Žinoma, darosi ir nesaugu , 
nes juodųjų rajone sustabdo 
pravažiuojantį automobili ir 
paklausia "Kiek laiko?". Kai 
langą atidaro, su peiliu pri
verčia atiduoti piniginę.

Žodžiu, kažkas verda,kun
kuliuoja. Mums aplankyti 
senamiestį nebuvo progos.

Bendrai,Miami Beach lie
tuviai gerai draugiškai su
gyvena. Vieni pas kitus ruo
šia pobūvius beveik kas sa - 
vaitę, tai nėra kada jiems 
nuobodžiauti. Be to, kultūri -

turi atliekamą dolerį, verta 
atostogauti Miami Beach.

Torontietis

st Catharines
RUOŠIASI MOTINOS DIENOS 

. MINĖJIMUI
St. Catharines Lietuvių 

Bendruomenės Apylinkės Val
dyba ruošia iškilmingą KON
CERTĄ ir MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMĄ gegužės mėn. 
13-tą dieną, sekmadienĮ, Tėv. 
Pranciškonų patalposerRolls 
ir Carlton gatvių.kampas.

Konce tą ir Motinos Die - 
nai pritaikytą programą iš
pildys Montrealio Mergaičių 
Choras PAVASARIS ir vi
siems gerai žinoma solistė 
Gina ČAPKAUSKIENĖ, So
listei ir Chorui a komponuos 
muz. Mme M. ROCH.

Programoje: 11 vai. ryto- 
iškilmingos pamaldos 
už nukankintas, žuvusias ir 
mirusias motinas,kurias at
našaus Tėv.Kęstutis But - 
k u s,OI -I. Pamaldų metu 
giedos Monrealio TVergaičių 
Choras PAVASARIS ir sol . 
Gina Č a p k a v. s k i e n ė . 
Po pamaldų-Motinos Dienos 
minėjimas-koncertas, IŠKI
LIOSIOS LIETUVAITĖS pri
statymas.

Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba visus nuoširdžiai 
kviečia skaitlingai dalyvauti 
iš viso Niagaros Pusiasalio, 
Buffalo ir iš kitų vietovių . 
Turėsite gerą progą išgirsti 
ir pasidžiaugti žymios solis
tės G.Čapkauskienės ir Pa
vasario Choro iš Montrealio 
dainavimu. Bendruomenės

Valdyba

DRESHER INSURANCE & 
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. p 7 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 Bačenas
1551 Bloor St. W. 
TORONTO, Ont.
M6P IA5

ALL SEASONS TRAVEL, B.D.
Visais kelionių reikalais 
bet kur pasaulyje skandinti:

Tek 533-3531
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Vieninteli* lietuvių bsnkell* Kanadoje
— ' Įsikūręs nuosovuose namuose — 

HAMILTONO LIETUVIU

KOOPERATYVAS

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

KREDITO

Kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais
MOKAME UŽ: 
depoBltus (P.C A.).............. 6 %
santaupas....................
kasdienines palūkanas 
už santaupas ................. 7 %
♦erm. depoz. 1 m........... 9’i%
term, depoz. 3 m........... 10%
reg pensijų fondo......... 9Vi %
90 dienų depozitus ..... 9%

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

12/2% 
. 10%%

12 % 
.10/2%

Nemokcma gyvybės ir asm. paskolų drauda
Nemo k cm a s pilnas čekių aptarnavimas

DARBO VALANDOS: pirmadieniai^ antradieniai, ir ketvirtadieniai, 
nuo 10 v.r. iki 5 v.p.p., trečiadieniai, nuo 10 Iki 1 v. P-P-Penktsidien- 
nuo 10 v.r. iki 7 v.v.. šeštadieniai, nuo S v.r. Iki 12 v.r.

Hamilton
"GINTARINIŲ AIDŲ” 

PENKMETIS
Š.m. balandžio 8 dieną

GINTARINIŲ AIDŲ Radijo

5 METU SUKAKTUVIŲ LIETUVIŲ RADIJO "GINTARINIŲ Al DU” KONC E RTO PROGRAMOS DALYVIAI

P. Miltenio nuotraukoje -

iš dešinės: Liuda Stun - 
gevičienė, lietuviškos ra
dijo programos {steigėjas 
inž.Eduardas Stungevi - 
čius, muz. Jonas Govėdas, 
sol. A nitą Pakalniškytė, 
Alf. Stanevičius, sol. S la
va Žiemelytė, Eduardas 
Labuckas, Aleksas Pau - 
liūs,Dalia Pająrskaitė-P- 
Peddle,Danutė Enskaitienė, 
Aldona Matulienė,Aušra 
Pleinytė, Marija Kalvai - 
tie nė./Nuotraukoje trūks
ta Vidos Stanevičienės ir 
A titano Rašymo/.

dejas, kuris buvo maloniai 
nustebintas tokiu dideliu 
klausytojų skaičiumi.

Programa Hamiltone atžymė
jo 5-kių metų savo darbo su - būdą,

Programą pradėjo "Ginta
rinių Aidų" pranešėja Aušra 
Pleinytė su poezijos 
žodžiais, primenančiais lie
tuviams mylėti savo gimtą 
žemę, jos kalbą, jos senovės 

žinant, kad darbo vai-
kakt}, surengiant koncertinę 
popietę.

Koncerto programą išpildė 
solistės: Anita PAKALNIŠ
KYTĖ, S lava ŽIEMELY TĖ, a - 
komponuojant muzikui Jo - 
nui GOVĖDUI. Prisidėjo ir 
vietinės Hamiltono meninės

šių laimina Dievas.
Programos pradžioje buvo 

iškviestas "Gintarinių Aidų" 
Įsteigėjas ir buvęs progra
mos vedėjas EDUARDAS 
STUNGEVIČIUS . Jis apibū - 
dino radijo programos pasi
ruošimo darbus ir bendrai

pajėgos bei "Gintarinių Aidų " 
Radijo programos bendra - 
darbiai. Po programos sekė

supažindino klausytojus kaip 
atsirado ši lietuviška prog
rama universitete. Sveikino

vaišės, kavutė.
Koncerte atsilankė gausus 

skaičius Hamiltono ir apy - 
linkių lietuvių svečių. Daly - 
vavo ir radijo stoties dau- 
giakultūrinės programos ve-

radijo bendradarbius ir jų 
pastangas Hamiltono Aušros 
Vartų šventovės kleb. Tėv. 
Juvenalis L i a u b a.linkė - 
damas nepailsti ir toliau 
dirbti lietuviškame tautinia

MONTREALIS - NEW YORK - RIO DE JANEIRO

BUENOS AIRES - MONTEVIDEO - FLORIANAPOLIS
A.K e b 1 y s 

/tęsinys/
Išėjus iš stoties, užkal

binu taksistą, bet jis angliškai nemoka, teko naudoti ispa - 
nišką liežuvĮ. Šioje vietovėje beveik niekas nekalba kita 
kalba, o tik portugališkai,bet supranta ispaniškai.Klausiu 
taksisto,ar jis nežino ramios ir nebrangios vietovės prie 
jūros. Na, ir nudangino už 30 kilometrų Į mažą Š v.Anta
no kaimelį. Kaimelyje pora krautuvių,restoranų ir mažas 
viešbutis. Užeinam su šoferiu viešbutin ir pradedam kalu- 
sintėti. Dar nebaigus gauti informacijas, prisistato vienas 
ponas ir klausia, ar nenorėčiau apsigyventi jo casa-na - 
muose. Iš pradžių suabejojau,bet paskui sutikau bent pa- 
žiūrėri.ką jis siūlo. Nusiveda Į savo namus, pristato ma 
ne savo žmonai, 2 dukterims ir būsimam žentui. Braziliš
ku papročiu pavaišina kava ir susitariame dėl kainos už 
kambarį, ir duoda buto raktą.Susitvarkęs einu apžiūrėti 
kur atsidūriau ir paragauti bei troškulĮ numalšinti su vie
tiniu alum. Tą patį vakarą tenka ilgėliau su jais išsikal
bėti. Pasirodo, esą argentiniečiai iš Buenos A ires, turį nu
sipirkę čia porą butų. Pasirinkę jie šią vietą dėl jūros ir 
dėl ramybės.

Pats savininkas pasirodo esąs teisėjas ir profesorius 
Buenos Aires Universitete,teisės daktaras Alfredo Rizzo 
Romano. Valdžioje užimantis aukštą vietą ir artimas bi
čiulis dabartinio prezidento Alfonsino. Bebūnant pas juos, 
jam telefonu iš prezidentūros pranešė, kad yra pakelia - 
mas Į ambasadorius. Visi pradėjom jį vadinti ekselenci- 
ja; buvo juoko visai jo šeimai. Kasdien vaikštinėjom apie 
3 km.pajūriu.Išsikalbėjome ir diskutavome. Jis ypatingai 
domėjosi lietuvių tautos vargais ir -mitologija. Į šiuos 
pasivaikščiojimus Įsijungdavo ir kiti jo pažĮstami bei ko
legos. Vieni iš jų kalbėjo angliškai,kiti ne. Pasisakiau, 
kad jų sostinėje daviau koncertą Lietuvos nepriklausomy-

GUY 
RICHARD 
ROOFER-----COU VREIIR

7725 George LaSalle 
Seniausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka saliningai ir prieinamomis kainomis. 
Stogo’ dengimui'ar taisymui skambinkite : 364-1470

1984. IV. 26

me darbe.
"Gintarinių Aidų" bendra

darbiai yra dėkingi viešiems, 
kurie bet kokiu būdu prisi
dėjo prie šio pirmo sureng
to koncerto pasisekimo. Sa
vo tokiu gausiu atsilankymu 
klausytojai sustiprino ir pa
drąsino tuos, kurie dirba ir 
toliau lietuviškąjį darbą.

Ta pačia proga norisi pa
aiškinti klausytojams pasi - 
taikančius oro bangomis per
davimo trūkumus, dėl ko ne 
visuomet gerai pavyksta pro
gramos perdavimas. Uni
versiteto radijofone, iš kur 
transliuojama lietuviška 
programa, kontrolės kamba
ryje dirba mėgėjai - jauni, 
besimokantys studentai.Prie 
kontrolės jungtukų esantys, 
kartais visai nauji.be paty
rimo ir praktikos žmonės, 
dažnai pakeičia visą prane
šėjo paruoštą programą ir 
numatytą eigą. Klaidingai 
paspaustas jungiklis kartais 
išjungia pranešėją visiškai 
iš oro bangų arba per klaidą 
užstato ne tą dainą ar muzi-

Su kontrolės Kambaryje 
Įvykusiomis klaidomis,kar
tais pasimetame ir mes , 
pranešėjai, kas sukelia mu
myse nepasitenkinimą ir nu
sivylimą. Tikime, kad mūsų 
radijo klausutojai ir ateityje, 
jeigu dar taip atsitiks, su
pras nesklandumų priežastį, 
o mes stengsimės neapvilti 
klausytojų ir darome viską , 
ką galime pagal suteiktas 
mums sąlygas.

Dėkingi liekame McMas - 
terš Universiteto adminis
tracijai, Studentų Unijai už 
suteiktas sąlygas veltui 
transliuoti lietuvišką prog
ramą. Ačiū visiems lietu
viams ir visoms lietuviš
koms organizacijoms, kurie 
taip nuoširdžiai mus remia 
materialiai ir moraliniai.

Dėka Hamiltono lietuviškų 
organizacijų paramos ir as
meniškų lietuvių aukų, "Gin
tarinių Aidų"plokštelių rin - 
kinys žymiai padidėjo.

"Gintarinių Aidų" 5-kių 
metų sukakties proga yra 
gautos aukos: $ 75, - iš PEN-

$25,- D.L.K. ALGIRDO 
ŠAULIŲ KUOPOS ;po $ 20, - 
M. J. Tarvydų ir p. p.Garkū- 
nų; $ 1O, -p. p. Pajarskų.

Pakartotinai primename , 
kad visi lietuviškos veiklos 
pranešimai ir skelbimai yra 
perduodami nemokamai ir 
yra labai laukiami. Skambin
kite bet kuriam iš prane - 
šėjų.mes mielai patarnausi
me. L.S .
RUOŠIAMASI TRADICINEI .
SLA 72-os KUOPOS GEGUŽINEI

Hamiltono SLA 72-ros Kuo 
pos gegužinė Įvyks š.m. 
LIEPOS 22 d.,A.P a d o 1 s - 
k i o sodyboje, PARIS ,Ont. 
Šiais metais piniginės lote
rijos nebus.

Kadangi Hamiltono S LA 72 
Kuopa yra užsimojusi šiais 
metais Įamžinti okupuotoje 
Lietuvoje be jokios kaltės 
sovietų nuteistą kun. A . 
S VARINS KĄ Kanados Lietu
vių Fonde ir, be to; Kuopa 
kas metai iš gegužinės pelno 
remia aukomis Tautos Fon
dą, Vasario 16 Gimnaziją ,

Lithuanus žurnalą, Batun'ą, 
Kanados lietuviškąją spaudą, 
Radijo valandėlę "Gintari
niai Aidai", Kuopos Valdyba 
kreipsis Į geros valios lie
tuvius, kad paremtų geguži
nės ruošą, paaukodami lote
rijai laimikį.

Savanoris kūrėjas A . Pa
do 1 s k i s tam tikslui jau 
paaukojo vertingą loterijai 
laimikį.

Hamiltono SLA 72-ros 
Kuopos Valdyba prašo orga
nizacijų tą dieną neruošti 
gegužinių ir kviečia atvykti 
Į S LA ruošiamą gegužinę 
LIEPOS 22 d. , gražioje A . 
Padolskio sodyboje, Paris , 
Ontario.

Kuopos Valdyba

/ "NL" 15 nr. buvo netei
singai uždėta antgalvė "Str 
Catharines" virš straipsnio 
"Sėkmingas SLA 72-ros 
Kuopos Metinis Narių Susi
rinkimas". Tūrėjo būti "Ha
miltonas". Apgailestaujame.

"NL"
ką, kuri buvo pranešėjo su- s ĮNINKU KLUBO; $50,-J. 
statyta programoje. Romikaičio; $ 40,-K. Mikšio,

bės šventės minėjime. Jis panoro susipažinti su Buenos 
Aires lietuviais. Tad jam daviau ALOS T p-ko architek - 
to A, Kaminsko adresą ir telefoną/kaį grįžau Į Buenos Ai
res, p. Kaminskas sakė,kad jie jau susirišo/.

Turėjau su savimi ir kasetes su liaudies ir kito
mis dainomis, kurias, jiems paprašius, pagrojau ir supa
žindinau su mūsų gražiosiom liaudies dainų melodijom. 
Vieną jų Įteikiau jiems. Paklausus apie mano mėgiamiau
sią valgį, pasakiau, kad žuvis, ypatingai, Kada karštame 
klimate mėsa nėra idealus valgus. Rytojaus dieną jų tar
naitė jau buvo paruošusi braziliškai žuvį. Tikrai patieka
las buvo puikus ir reikėjo paberti šeimininkams ir tarnai
tei komplimentų. Paskutinį vakarą kviečiau jų šeimą va
karienei, bet jie nesutiko ir sako, kad jie mane kviečia. 
Pasikvietė dar savo kolegą, vieną iš profesorių.

Bevažiuojant automobiliu jis uždėjo tą mano kasetę 
ir supažindina svečią su lietuviška daina.Šis paprašė, 
kad jam irgi padarytų tą kasetę, nes dainos labai užimpo
navo.

Kai rengiausi imti savo kelionės lazdą, vėlei pasišau
kiau tą simpatingą taksistą. Atsisveikinęs su mielais šei
mininkais, tais pačiais keliais, pro žydinčias orchidėjas 
ir kitų man nežinomų medžių žydinčius sodus,grįžau Į o- 
rauostį tolimesnei kelionei.

Florianopolis - randasi prie Atlanto, Santa Caterina 
valstijoje. Apgyventa daugiausiai vokiečių. Nemažai yra 
ir italų kilmės gyventojų . Kalba- portugalų. Girdėjosi 
kur ne kur ir vokišku dialektu kalbančių. Krenta Į akis 
tvarkingumas ir švara. Sako,kad ši provincija yra vie - 
nintėlė.kuri nėra prasiskolinusi federalinei valdžiai.

Kovo 2 d. apleidžiu vietovę su brazilišku lėktuvu "Va 
rig" kompanijos. Šie lėktuvai yra vieni geriausių visais 
atžvilgiais, priklauso privačiai kompanijai. Už poros va

landų jau štai ir Sao Paulo.. Tai milžiniškas,išsiplėtęs 
industrijos miestas su virš 1O milijonų gyventojų. Lėktu
ve - visi pranešimai portugalų kalboje. Pusryčiai buvo 
patiekti su lauknešėliais. Juose šalti užkandžiai ir pus - 
butelis raudono vyno. Nori- valgai, ar nešiesi namo. Dau
guma braziliečių nešėsi su savim.

Atvykęs, skambinu Tėvams saleziečiams. Atsiliepia 
kleb. kun. P. Gavėnas, sako, kad jau laukia manęs. Pasi - 
kvietęs taksi,greitai pasiekiu jų vietovę. Papuoliau pa - 
čian Įkarštin Į Š v. Kazimiero 500 m. minėjimą. Jis vyko 
katedroje,kur Sao Paulo kardinolas cėlebravo ta proga 
lietuviams mišias ir pasakė pamokslą. Mišiose dalyvavo 
Š v. Kazimiero parapijos kleb. kun. P. Gavėnas ir Š v. Juo
zapo parapijos prelatas Ragažinskas.bei daugelis kitų ku
nigų.

Per mišias buvau pakviestas Įsijungti su solo.Var - 
gonais pritarė muz. Girdauskas. Giedojo ir muz.Tatarūno 
vedamas choras komp. Br. Budriūno mišias.

Po iškilmių, išėjus iš katedros, buvau supažindintas 
su Brazilijos Krašto Tarybos p-ku p. Tatarūnu ir ponia, 
Lietuvių Sąjungos p-ku p. Bumbliu ir ponia. Ta pačia pro
ga buvau pakviestas važiuoti pietų Į lietuvišką restoraną 
"Vytas". P.Bumbliui pasiūlius, mielai sutikau apžiūrėti 
jų lietuviškus pastatus. Jie atrodo gerai tvarkomi ir pri
žiūrimi, turi didžiulį prieškarinį archyvą ir visas trofė - 
jas. Gal ateityje tas išsaugotas turtas galės tarnauti dau
giau savo tautiečių labui.

Kitą dieną Vanda ir Jonas Tatarūnai nusivežė mane į 
kalnuose esantį lietuvišką kaimelį Lituanika. Čia teko su
sipažinti su kun. Šeškevičium,aplankyti ir kelias ištaigin
gas vilas su gražiais sodais ir maloniais jų savininkais . 
Pasirodo, kad p. Tatarūnas yra vienas iš šios vasarvie - 
tės direktorių. Jie jau turi pasistatę koplyčią, Senelių Na
mus, motelį su restoranu ir didžiulį baseiną. Karščiams 
užėjus, Į šią gražią kalnų vietovę subėga žmonės atsigai
vinti. / bus daugiau /

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

SUTAUPYKITE NUO J500.- IKI J 1000.- PIRKDAMI 
GARANTUOTAI NAUJUS KAILINIUS PALTUS TIESIAI 
IŠ FABRIKO. DAROMI PATAISYMAI BEI PERSIUVIMAI

Tel. 845-2912 embassy fur

7 psi-

nauji.be


PROGRAMOJE

VALDYBA

'iixxTtreal

MONTREALIO VYRŲ OKTETAS 
Sol. GINA ČAPKAUSKIENĖ

ĮĖJIMAS : 10 dol

o Premijuojami Šokiai 

orkestras

SAVAITRAŠČIUI PAREMTI

RENGIAMAS

SPAUDOS BALIUS
1984 m. gegužės 5 d • šeštadienį, 7 v.v., 

Šv. KAZIMIERO parapijos salėje, 
3426 PARTHENAIS

PARENGIMAI
• BALANDŽIO 29 d. po 11 
vai. pamaldų AV Parapijos 
Salėje-MARGUČIU PIETŪS.

• GEGUŽĖS 5 d. - " NL " 
SPAUDOS BALIUS ,Š v. Ka
zimiero Parapijos Salėje, 7 
v. v.
• GEGUŽĖS 13 d. , po 11 vai . 
pamaldų- MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS A V Parapijos 
Salėje.

• "NL" SPAUDOS BALIAUS 
mažajai loterijai atnešė lai
mikius p. MICKIENĖ ir P .
S NAPKAUSKIENĖ ; $ 15,'- 
loterijai aukojo X.Y.

Nuoširdus AČIŪ!

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

Laima Skučaitė—Rutkauskienė 
Tel: 697-3846

DR. J. M A LĮSK A
DANTŲ GYDYTOJAS

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

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

LIETUVIŲ EVANGELIKU 
PAMALDOS Montrealyje 
vyks GEGUŽĖS 6 d. ,12:30 v. 
Š v. JONO šventovėje,3594 
Jeanne Mance str. Pamal - 
das su šv. Vakariene laikys 
Povilas DILYS iš Toronto .

Visi kviečiami dalyvauti .
Parapijos T a r y b a

• Sol.Gina ČAPKAUSKIENĖ 
ir akomponiatorė Mme M . 
ROCH balandžio 29 d. daly - 
vaus Ottawojc koncertinėje 
programoje minint S v. Ka
zimiero 500 m. mirties su
kakti.

» ŽAKEVIČIENĖ Janina kri
to ir susilaužė koją. Buvo o- 
peruota Royal Victoria ligo
ninėje. 'Toliau gydosi ir nuo 
širdies ligos Catharine Bo - 
oth ligoninėje, N.D. G. Ap
gailestauja, kad negalėjo da
lyvauti brolio a. a. V. Val
kausko laidotuvėse.

• Į Motinos Dienos Minėjimą 
S t.Catharines išvyksta at -

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

Atidaryto kasdien nwo 9 a. m iki 10 p. m. 
Šeštadieniai*: n v • 9 o. m. iki 9:30 p. m. 
Sekmadieniai'-* : nuo 10 a. m. iki 9: 30 p.m.
GREITAS , NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS

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

Dr. A. S POPIERAITIS
B.A. M.D. C.M. M.Sc. L.M.C.C. F.R.C.S. (c)

MEDICAL ARTS BUILDING, 1538 Sherbrooke St. W. Suite 215, 
Montreal , P.Q. TEL: 931-4924

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAITIS
B. A. , B. C. L.

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

ADVOKATAS

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

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

Residence: 366—6245

NOTARAS

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

NOTARĖ

ROTA pocauskas
103 Fieldfare, Beaconsfield, H9W 4W9 
Res. TEL.: 697-2261

8 psi.

Šilta vakarienė , 

Baras ,

Groja Jono RIMEIKIO

V/Sf MALONI Al KVIEČIAMI DALYVAUTI !

likti koncertinę programą • Jonas ir Marija ADOMAI- 
Montrealio Mergaičių Choras ČIAI išvyko Velykų švenčių 
PAVASARIS . , atostogoms j Bostoną.

NAUJAS BŪDAS
APDRAUSTI AUTOMOBILIUS

PILNOS NELAIMĖS ATVEJU.

GARANTIJA - NAUJAI PIRKTIEMS 1983-1984 METU 
AUTOMOBILIAMS PER PIRMUS 2Vi METŲ PO NELAIMĖS 
ATPIRKTI TOKIU PAČIU 1984-85-86 METŲ MODELIU.

GARANTIJA- 4 metams automobilio taisymui 
NEATSKAITANT AMORTIZACIJOS UŽ NAUJAS DALIS.

NAUJŲ AUTOMOBILIŲ KAINOS YRA AUKŠTOS. VISI 
ŽINOME, KAD NAUJAS AUTOMOBILIS JAU PER 

/t-l METUS NUSTOJA DAUG SAVO VERTĖS.

MES NORIME, KAD MŪSŲ KLIJENTAI NETURĖTŲ 
NUOSTOLIŲ IR TURIME PRIEMONIŲ TAM IŠVENGTI.

KADA JŪS PERKATE NAUJĄ AUTOMOBILĮ ARBA 
KEIČIATE SENA I NAUJA, KREIPKITĖS I :t t. «.

Adamonis Insurance Agency he. 
Tel. 722-3545

PASITEIRAVIMAS TIKRAI APSIMOKĖS.o.o.s
Dental Surgeon Chirurgien-Dentiste 

3606 RUE CENTRAI E, SUITE 209 
VILLE LASALLE, QUEBEC H8P 1N5

Tel: 364-4658

KAILIŲ SIUVĖJAS 

TEL.; 767-6183

ŽIEMAI BAIGIANTIS
JŪSŲ KAILIAI SAUGOMI 

SPECIALIOSE ŠALDOMOSE 

PATALPOSE DABAR YPATINGAI 
PAPIGINTOMIS KAINOMIS...

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

Telefonas 288-9646

TONY PORTRAITS 
PASSEPORT. COMMERCIAL 
M ARI AGE • WEDDINGS 

STU DIOlI 2540 rue SHERBROOKE, E.

TONY LAURINAITIS
MONTREAL. PO H2K 1E3 525-8971

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

APDRAUSTAS
Savininkas •• JOHN OSKOWICZ

3351 Belair St., Montreal, Que., H2A 2A5 
Telefonas : 721-9496

I ITA C MONTREALIO LIETUVIU
LIIAO KREDITO UNIJA
1475 OE SEVE STREET,'MONTREAL ODE. K4E 2A8. Telefone*: 766-5827 

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

1 metų........... . 10. %
Terminuoti indėliai"

1 metų............... 9.5 %
180-364 d...... 9 %
30- 179 d.......  8-5 %

Trumpalaikius indėlius 
už S 20,000 ir daugiau

T au pomos sąsk ai tos:
Special ios.......7.25 %
Su draudimu ....... 1% 

Čekiu sąskaitos............5%

VISI PATARNAVIMAI VELTUI
KASOS VALANDOS

14^5 De_Sjeve_ 
9:00-3:00 
12:00-8:00 
10:00-6:00

Nekilnojamo turto 
Asmenines ir 
Prekybines.

Paskolos mirties 
atveju apdraustos 
iki S 10,000

3907 A Rosemont

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

Pirm., Antr. Treč.
K etvi rt adi eniai s 
P enktad i en i ai s

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

RADIO 1410 MONTREAL

UETUV1SKA RADIO
PROGRAMA

KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11:30 iki 12 vai. NAKTIES 
Programos vedėjas : l/sTANKEVIČIUS 
1053 Albanel Cr. Duvernay, P.Q. Tek: 669-8834

Nekilnojamo Turto visapusiskas patarnavimas 
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

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

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

D.N. BALTRUKON1S
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

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

JONAS IR COTE
REALTIES 

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

VINCAS PIEČAITIS 
Nekilnojamo turto patarnavimas Montrealyįe

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

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

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI e ATSAKOMYBE • GYVYBt 

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 120Njmu 376 -378 1

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

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Age n t ū_r_ą__v e _£ kj_ą__n_ų_o._Į9^_5_ijĮ._ f

Montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH, MONTREAL WEST

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

LEONAS GURECKAS, , „oo
sales manager Tel. 489'
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