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SAVAITINIAI ĮVYKIAI

« AUKAS Tautinių Šokių 
Š ventei siųsti: KLB-Tauti - 
nių Šokių Š Ventė, 1O11 Col
lege St. , Toronto,Ont. , M6H 
IA8. Aukoję $25 ar daugiau,

bus skelbiami šventės leidi
nyje. Jų pavardės turi pa
siekti rengėjus iki š. m. GE
GUŽĖS 20 d.

Visų prašoma nedelsti '.
Nuotr. J. Tamulaičio

TRAGEDIJA QUEBEC’C 
PARLAMENTE

Gegužės 8 d. buvo nelai
minga ir tragiška Quebec'o 
Parlamentui ir PQ . Prara
dęs lygsvarą 25 m.amžiaus 
Kanados kariuomenės gran
dinis Denis Lortie iš auto
matinio šautuvo paleido se - 
riją šūvių Parlamento pas - 
tato viduje. Sužeidė 16 as
menų, jų tarpe 3 mirtinai .

Prieš pat šį Įvykį, jis įtei
kė kasetę, kurioje buvo Įkal
bėjęs savo susigraužimą dėl 
PQ vedamos politikos, kuri 
kvebeldečius prancūzus"pa-

Šoka tautiniu šokiu grupė SPINDULYS Lemonte. Vadovauja Rasa ŠOLIŪNAITE

PRANESA ELTA:
SKATINAMI ŽEMIEJI INSTINKTAI - DALINAMOS 
ANONIMINĖS SKUNDĖJŲ KORTELĖS

Latvių Egzilių Federacijos atstovas Julijs K a d e 1 is 
Kopenhagoje pareiškė,reaguodamas Į šiuo metu Baltijos 
valstybėse dalinamas anonimines korteles"įtartiniems as
menims " skųsti,tikintis išplėsti šnipelių tinklą Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje:

.. .tokiu būdu bet kas gali "pranešti" apie "disidentus 
ir nacionalistus, kurie tada turės įrodyti savo nekaltumą. 
Tai yra nepaprastai sunku sovietinės teisėtvarkos rėmuo
se". Pasak Kadelio, pastaruoju metu valdžios atstovai 
suskato uoliai tyrinėti iš piršto išlaužtus kaltinimus, kad 
vadovaujantys latvių ir estų disidentai,esą,turi reikalų 
su narkotikais.

Panašios kortelės buvo pasirodžiusios Stalino laikais 
po n-jo Pasaulinio Karo. Tačiau naujosios kortelės ski - 
riasi tuo, kad jas galima užpildyti ir išsiųsti nepasirašius 
savo pavardės. /Taigi,tokias be parašų korteles gali su
krauti ir patys čekistai,be jokios kontrolės. . .Red./. A- 
not vieno estų egzilo, "KGB ir policija dabar gali legaliai 
tardyti bet ką, pasiremdamos savo pačių parašytomis a- 
noniminėmis kortelėmis". Naujausios kortelės pasirodė 
dar prieš Andropov'o mirtį.

Vakaruose pasisekė gauti tokios kortelės pavyzdį.

laivį Persų Įlankoje. Jis ga
beno alyvą iš Irano. Įgula ap
leido laivą, kuris sudegė. 
Irako lėktuvai taip pat puolė 
du kitus alyvos tanklaivius.

VĖL NAUJAS PASIŪLYMAS
IšStockholmo pranešama, 

kad gegužės 8 d. Europos Nu
siginklavimo Konferencijoje

sisakęs už Vakarų Kranto 
inkorporavimą Į Izraelio 
valstybę ir subsidijuoja ten 
žydų naujakurius, kas apsun
kintų derybas dėl teritorijos 
gražinimo.

Ir čia istorija be galo. .

Pilietis

SIGNALINĖ KORTELĖ 
pranešti apie įstatymą pažeidusį asmenį

daro pajuokos objektu" ir 
savo nusistatymą "sunaikinti 
Levesųue ir PQ".

Kaimynai aptarė Denis 
Lortie kaip ramų, užsidariu
sį gyventoją. Jis gerai kal
bėjo ir angliškai, jo žmona 

, tik prancūziškai. Šeimoje du 
vaikai- 2 metų ir 5 mėnesių 
amžiaus.

IComuniKacijos ministeris 
J.F. Bertrand pareikalavo ,
nad būtų sugrįžta prie griež- Sovietų Sąjunga patiekė siū- 
tesnės patalpų apsaugos.Libe- tymą,kaip sumažinti "atsi - 
ralų partijos lyderis Robert tiktinio "karo pavojų Euro - 
Bourassa pareiš. 
si tragedija akivaizdžiai 
rodė,jog saugumo priemonės 
yra nepakankamos" Parla
mente ir jų sustiprinimas 
dabar yra būtinas, kaip sako 
sveikas galvojimas.

Tik prieš keletą savaičių 
ginkluotus sargybinius prie 
pastato durų pakeitė mote - 
rys, sutinkančios lankytojus 
ir duodančios informacijas. 
Liberalų partijos narys Out- 
remonte buvo pasisakęs 
prieš tokį pakeitimą,bet Par
lamento p-kas R. Guay savo 
balsu nulėmė pasirinkimą.

kad įvyku- poje. Sovietų pasiūlymuose 
pa- įeina šie punktai:pasižadėti 

pirmiems nenaudoti branduo
linių ar konvencionalių gink
lų, užšaldyti karinius biudže
tus, uždrausti cheminius gink
lus, laisvą nuo branduolinių 
ginklų zoną Europoje ir 
tikslesnes žinias apie vykdo
mus manevrus.

Ar bereikia komentarų?

ATENTATAS PRIES KHADAFY
S ią savaitę Įvyko ir . kitas 

pasikėsinimas,Įvykdytas po
litinių sukilėlių 30 asmenų 
grupės .

Buvo užpulta Lybijos vado 
Khadafy būstinė Tripolio 
mieste, naudojant raketines 
granatas. Tačiau Khadafy 
/ prieš kurį yra buvę jau 15 
atentatų/nepaliestas ir per
versmas laikomas nepavyku
siu. Khadafy lojalistai iš 
gretimų barakų su tankais ir 
automatiniais ginklais suva
rė sukilėlių grupę Į netolie - 
se esantį pastatą ir esą vi
sus sušaudė.•

Iš Londono pranešama, kad 
Lybijos vyriausybė sušaudė 
kai kuriuos savo diplomatus, 
kurie buvo Britų ištremti po 
incidento Lybijos ambasado
je Londone. Grįžę namo dip
lomatai sušaudyti už "nepa
vykusį darbą", pagal patiki
mus šaltinius.

IRAKAS PULDINĖJA SAUDI 
ARABIJOS TANKLAIVIUS

Iraku raketa sunakino
S audi Arabijos alyvos tank-

IZRAELIS ATMETA 
ARAFAT’O SIŪLYMUS

Izraelio valstybė atmetė 
naujausią PLO pasiūlymą, 
kad abi pusės pripažintų 
viena kitos teisėtą egzista
vimą ir tiesioginiai tartųsi 
dėl Izraelio okupuotos Vaka
rinio Kranto sričių ateities .

Prancūzijos laikraštis "Le 
Nouvelle Observateur "pra
nešė, kad Uaser Arafat'as 
pareiškė,jog Jungtinių Tautų 
organizacija turėtų asistuoti 
pasitarimams, kaip Įsteigti 
Palestiniečių valstybę Vaka
riniame Krante, Kurį Izrae - 
lis jėga atėmė iš Jordano 
1967 m.

Izraelio vyriausybė tebe
vadina PLO teroristine or
ganizacija ir tvirtina, Kad 
Arafat'as yra nenuoširdus. 
Atmeta mintĮ, kad Vakari
niame krante būtų Palesti
niečių valstybė. Minimas 
Prancūzijos laikraštis ci
tuoja Arafat'ą, kuris tvirtina 
jog nori tik abipusio vienas 
kito pripažinimo-Izraelio ir 
Naujosios Palestinos valsty
bių. Jis tikisi, kad tai būtų 
Įmanpma padaryti tiesiogi
niai besiderant Jungtinių 
Tautų organizacijai globo - 
jant.

Kaip žinoma,Izraelio min. 
p-kas Y.Shamir'as yra pa-

OLIMPINIS SOVIETŲ 
ŽAIDIMAS

Sovietai pranešė, kad Į 
šių metų Olimpines Žaidy
nes, Įvyksiančias Los An
geles, savo sportininkų ne- 
siųs. Jie vykdo savo stiliaus 
"olimpines žaidynes", duo - 
darni nedalyvavymo priežastį. 
Esą, sovietų sportininkams 
nesaugu dalyvauti, jų apsau
ga esanti nepakankama. Pa - 
reiškime taip sakoma:

"Ekstremistų organizaci - 
jos ir Įvairių rūšių grupės , 
atvirai taikosi sudaryti ne
pakenčiamas sąlygas sovie
tų delegacijai ir sovietų at
letų pasirodymams ir pagy
vino savo veiklą. Yra ruošia
mos politinės demonstraci - 
jos prieš SSSR ir 
grasinimai daromi
Olimpiniam Komitetui, So
vietų atletams ir tarnauto
jams".

S varstoma, ką darys kitos 
Rytų bloko valstybės.

JAV Olimpinis Komitetas 
pareiškė, kad apgailestauja 
Sovietų nuosprendį, bet JAV 
vistiek bandys pravesti" ge
riausią Olimpiadą istorijoje"

Buvusi Comaneci trenerė, 
kuri pabėgo Į JAV 1980 m. , 
pareiškė,kad tai yra sovie
tų "žaidimėlis, kokį jie žai - 
džia visą laiką. . "Taip" ir 
"Ne", kad išsiderėtų kuo 
daugiau lengvatų. Mes jau 
seniai žinome,kad tos rū - 
šies žaidynėse jie jau labai 
seniai specializuojasi.

atviri
SSSR

Adresas _________________________
gyvena (reikia pabraukti) iš atsitiktinų uždarbių, iš savo darbu 
neuždirbtų pajamų, išsisukinėja nuo alimentų mokėjimų, nuo skolų 
pagal civilinius ieškinius, nuo tiriamųjų organų, nuo teisėtvarkos, 
niekur nedirba,anksčiau' teistas, neužsiima vaikų auklėjimu, gir
tuokliauja, naudoja narkotikus, daro nusikaltimus, kitaip* pažeidi
nėja visuomeninės tvarkos ir socialinio sugyvenimo teisių įstatymus

Kortelės iniciatoriaus parašas nebūtinas.
Užpildyta kortelė pasiunčiama į milicijos skyrių šiuo adresu: ___
_________________________________________________________________________198

Kai kurie Kanados atletai 
nėra perdaug nustebę dėl 
tokio sovietų pareiškimo. Jie 
mano, kad tikriausiai sovie
tų atletai nebedominuotų taip 
labai Žaidynių, kaip kad bu - 
vo per 12 metų ir nenori ri
zikuoti savo prestižo.

Vienas kanadiečių delega
cijos narys pasisakė,kad so
vietų skundas dėl nepakanka
mo saugumo jų atletams, ne
turi pagrindo.
ANDRĖJ SACHAROV’AS 
PRADĖJO BADO STREIKĄ

Nors pats sirgdamas, A. 
Sacharov'as, ištremtas Į 
Gorkio miestą namų areštan, 
paskelbė bado streiką, pro
testuodamas, kad Sovietai 
neišleidžia jo žmonos gydy
tis Į Vakarus. Streiką pa - 
skelbė gegužės 2 d.

LIETUVIU TAUTODAILĖS 
INSTITUTO ADRESAS 
dabar yra pakeistas ir rei
kia rašyti:LIETUVIŲ TAU
TODAILĖS INSTITUTAS- 
THE LITHUANIAN FOLK
ART INSTITUTE - 1573
Bloor Street West, Toron
to,Ont. , M6P 1A6,Canada ■

PRIIMTAS LIETUVIO PROJEKTAS
Inž.RIMO GIEDRAIČIO projektas,kaip racionaliau su

naudoti atmatas, buvo priimtas I s I i p miesto, Long Is - 
land, N. Y. Pagal šį projektą specialiai sukonstruotas inci- 
neratorius kasdien sudegins 4OO t. atmatų ir suteiks mies
tui elektros energijos papildymą. Projekto Įvykdymas kai
nuos apie 30 milijonų dolerių.

Inž.Rimas Giedraitis yra vedęs Kristiną Juškaitę,turi du 
sūnus- Tomą ir Vincą,kurie lanko Šeštadieninę Lituanisti
nę Mokyklą ir jaunimo stovyklas. /Iš "Technikos.Žodis"/

AKCIJA TERLECKUI PADĖTI
VLIK’o pradėta akcija padėti "sąžinės kaliniui" An - 

tanui TERLECKUI jau neša vaisius. Terleckui skirtas 
specialus Eltos numeris anglų kalba, buvo dažnai cituo
jamas Congressional Record leidinyje,kuriame buvo per
spausdintas ir to numerio vedamasis.

Kongreso atstovė Nancy L .Johnson kovo 11 d. pasiun
tė laišką Konstantinui Cernenko, kuriame ji reiškia 
savo susirūpinimą Terlecko "sparčiai blogėjančia svei - 
kata. . .izoliuotoje ir atšiaurioje aplinkoje". Ji primena 
Černenkai,kad SSSR pareiškė norinti gerinti santykius 
su JAV-ėmis: "Terlecko paleidimas būtų teigiamas 
žingsnis" ta linkme. Atstovė Johnson priduria,kad Ter - 
lecko "vienintelis nusikaltimas buvęs nacionalinių jausmų 
išreiškimas" .

Vasario 28 d. Nancy L. Johnson pasiuntė laišką ir Ter 
leckui šiuo adresu: 686410 Magadanskaya obl., Omsuk- 
chansky raion,pos.Industrialny,ui.Sportivnaja 5-kv.l7, 
USSR. Ji rašo suprantanti Terlecko padėties rimtumą ir 
painformuoja jį, jog drauge su keliais kitais Kongreso na
riais ji kreipėsi laišku į sovietinę ambasadą ir daro ką ga
li, kad atkreiptų dėmesį į jo padėtį.

Senatorius Charles H. Percy kovo 2 d. pranešė ELTAI 
jog jis kreipėsi Į ambasadorių D o b ry n i n’ą, kad Ter
leckas būtų paleistas. Panašiai reagavo senatoriai Bill 
Bradley, Christopher J.Dodd ir kt.

Congressional Record leidinyje kovo 2 d. išspausdinta
me pareiškime .senatorius Proxmire pagyrė Europos 
Parlamentą už jo rezoliuciją apie "lietuvių persekiojimą" 
ir paragino JAV-es ratifikuoti Genocido konvenciją; 
tuo būdu būsią išreikštas solidarumas su Lietuvos laisvo 
apsisprendimo reikalu ir Terlecko bei Į jį panašių asmenų 
didvyriškumas nenueisiąs veltui. Kongresmanas Dante B. 
Fascell išsamiai aprašė Terlecką vasario 21 d.Congres - 
sionąl Record skiltyse.

Senatorius Ernest F.Hollings kovo 6 d.painformavo 
ELTą apie JAV-ių Valstybės Departamento atsakymą Į jo 
kreipimąsi Terlecko reikalu. Secretary W.Tapley Bennet 
Jr. rašo, jog Valstybės Departamentas yra "susirūpinęs" 
Terlecko padėtimi ir ją atidžiai seka. JAV-bių nuomonė 
tuo klausimu buvusi pareikšta sovietams Įvairiomis pro - 
gomis. Tačiau,anot jo, "sovietai atmeta mūsų teisę pa
reikšti savo nuomonę apie politinių kalinių kalinimą, nes 
jie juos laiko kriminaliniais nusikaltėliais". Tai
apriboja JAV-bių galimybes paveikti sovietų elgesį su ka
liniais ir "mes negalime būti optimistais ir tikėtis, kad mes 
galėsime tiesioginiai pgerinti Terlecko padėtį".

labai
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Už Lietuvos išlaisvinimai Už ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie ! Loyąute au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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Tardymai...
Bartininkai /Vilkaviškio raj. /. 1983 m. rugsėjo 
30 d. J Vilniaus KGB pas ytardytoją V. BAUMILA buvo 
iškviestas Bartininkų parapijos klebonas kun. Antanas 
LIUBSYS. Saugumietis jį apklausinėjo kaip liudininką 
kun. S igito TAMKEVIČIAUS byloje. Į klausimą, kaip 
vertina kun. Tamkevičių kaip žmogų ir kunigą, kun. Liub- 
šys atsakė,kad tai ypatingai aukštos moralės ir gilios dva
sios žmogus, kad Lietuvai reikia daugiau tokių kunigų. At
sakydamas į klausimą, ar myli ir gerbia kun. S . Tamke- 
vičių žmonės, tardomasis patvirtino, kad suimtąjį kunigą 
labai myli ir gerbia visi jį pažinojusieji tikintieji ir kuni
gai.

Pasirašyti po tardymo protokolu kun. A. Liubšys at
sisakė. Tuomet tardytojas susinervino ir paklausė; "Ko - 
dėl jūs nenorite pasirašyti, juk jūsų parodymai apie kun. 
S . Tamkevičių tik teigiami ir byloje gali pasitarnauti jo 
naudai?" "Niekas negali pasitarnauti jo naudai, nes jūs 
teisiate nekaltą, ir neieškote tiesosLNei mano, nei kitų 
liudininkų teigiami parodymai čia nieko nenulems" - kai - 
bėjo kun. A. Liubšys.

Po tardymo prisistatė pavardės nepasisakęs saugu - 
mietis ir pareiškė norįs pasikalbėti su kun. A. Liubšiu . 
Čekistas pasisakė 1980 m. balandžio mėnesį dalyvavęs 
Kapsuko m. 2O-mečio g. Nr. 3 vykusioje kratoje ir pa
žįstąs Liną BRILIŪTŲ, kuri šiuo metu dirba Bartininkų 
bažnyčioje skalbėja bei jos seserį Birutę BRILIŪTĘ, dir
bančią Kybartų bažnytinio choro vadove. Apgailestavo, , 
kad tokios jaunos stoja į vienuolyną; teiravosi, ar Lina 
neužsiiminėja kokia nors įtartina veikla, t. y. nedaugina 
ir neplatina pogrindžio spaudos. Kunigui A. Liubšiui vi
sa tai paneigus, tardytojas V. Baumila perspėjo jį, kad 
ateityje būtų atsargus, , nes jų Įsitikinimu, Linos sesuo 
Birutė Briliutė esanti priešiška tarybų valdžiai ir galinti 
daryti neigiamą įtaką seseriai.

Tardymas užtruko apie tris valandas.

Kybartai Po Kybartų klebono kun. S igito TA MKE- 
VICIAUS suėmimo prasidėjo masiniai-tikinčių kybartie- 
čių - vaikų ir suaugusių - tardymai. Beveik visi apklau
sinėjami pagal tuos pačius klausimus: apie ką kun. S .TAM 
KEVIČIUS kalbėdavo pamoksluose, ar nesijautė pamoks - 
luose antitarybinės nuotaikos,ar sąmoningai tardomieji 
pasirašė po pareiškimu, liečiančiu tikinčio jaunimo dis
kriminaciją, kas organizavo prie bažnyčios Kalėdų šven
čių metu suruoštą vaikams šventinę eglutę, ką žino apie 
1981 m. rugpjūčio mėnesį Kybartų bažnyčioje vykusį Eucha
ristinį kongresą, ar jame dalyvavo ir 1.1.

Turimomis žiniomis loin. S . TAMKEVIČIAUS byloje 
buvo apklausti sekantys Kybartų parapijos tikintieji:

Liepos 6 d. -Vilkaviškio autotransporto kelių valdybos 
Kybartų bazės darbininkė Matilda MA LEKIENĖ /apklaus
ta darbe, tardytojas V. BAUMILA/.

Liepos 13 d. - Kybartų Taupomosios kasos darbuotoja 
Nastutė MAČIULAITIENĖ /apklausta Vykdomojo komiteto 
patalpose, tardytojas MARCINKEVIČIUS/.

Liepos 13 d. - kybartietis URBONAS /apklaustas mi
licijos punkte,tardytojas MARCINKEVIČIUS/.

Liepos 13 d. - Kybartų miestelio gyventoja ŽELVIENĖ/iš 
namų atvežta Į milicijos punktą, tardytojas savo pavardės 
nepasisakė/.

Liepos 13 d. - Teresė STORAITIENĖ /moteris sirgo, to
dėl buvo apklausta savo namuose, tardytojas V. BAUMILA/

Liepos 14 d. - Darvino gatvės gyventoja ČESNIENE.
Liepos 15 d. - Kybartų parapijos vargonininkė Birutė 

BRILIŪTĖ/apklausta namuose, tardytojas V. BAUMILA/
Liepos 20 d. - Kybartų parapijos valytoja Ona KAVA

LIAUSKAITĖ /milicijos punkte,tardytojas MARCINKEVI
ČIUS /.

Liepos 20 d. - Bernadeta MALIS KAITĖ/milicijos punk
te, tardytojas V. BAUMILA/.

Liepos 20 d. - Asta ir Edita GLAVECKAITĖS bei Daiva 
SAKA LAUŠ KAITĖ.

Liepos 21 d. - mokinė Aušra KARALIŪTĖ /tardytojas 
MARCINKEVIČIUS/.

Liepos 25 d. — S igita.Asta.Reda ir Arvydas POČAI.

Tardomieji liudijo, kad, jų giliu-įsitikinimu, kun. S . 
TAMKEVIČIUS buvo visų tikinčiųjų mylimas ir gerbiamas 
ir nepadarė nieko, už ką galėtų būti baudžiamas, priešin - 
gai, jis uoliai tarnavo tikintiesiems, jo dėka šiandien iš - 
puošta Kybartų bažnyčia, sutvarkytas ir išgražintas šven
torius, tiek daug vaikų ir jaunimo prie altoriaus; Žmonės

2 psl.

GEGUŽĖS 14 d. PRIEŠ 12 METŲ LIEPSNOSE ŽUVO 
ROMAS KALANTA

tvirtino, kad savo pamoksluose klebonas siekė tik gero: 
mokė gyventi ir dirbti sąžiningai, neveidmainiauti. Tardy
mo metu ne vienas tikintysis patiekė visą eilę dėl religinių 
įsitikinimų patirtų diskriminacijos faktų,tačiau nė vienas 
iš jų nebuvo įtrauktas Į apklausos protokolą. Beveik visi 
tardomieji pasirašyti po protokolais atsisakė.

Tardytojai bandė Įtikinti žmones, kad jų klebonas kun. 
S . TAMKEVIČIUS suimtas teisingai,esą jis priešiškai nu
siteikęs tarybų valdžios atžvilgiu ir kaip nusikalstamos 
veiklos pavyzdĮ pateikdavo tikinčiųjų laikyseną tardymų 
metu, kalbant tardytojų žodžiais, pradedant trylikamečiais 
ir baigiant senukais, nepasirašinėja po tardymų protokolais, 
o apklausta apie 200 žmonių. Stengėsi Įtikinti, kad, nepa
sirašydami po protokolais,žmonės tik pakenks suimtajam 
klebonui. Saugumiečiai Lietuvos tikinčiuosius lygino su ti
kinčiaisiais Lenkijoje,aiškino, kad ir ten viskas prasidėjo 
nuo rožančiaus ir kad tam reikia užkirsti kelią.Į kai kurių 
tardomąjį; paaiškinimus, kad pasirašys tik tada, kai reikės 
liudyti teisme, tardytojai atkirsdavo, jog tokie liudininkai , 
kaip jie, teismui nebus reikaling5.

ANTROJI
LAISVĖS OLIMPIADA

PRADŽIA - ii,.i
TORONTE, 1980 m. buyo įsykusi pirmoji LAIS

VĖS OLIMPIADA. Ją suruošė lietuviai, latviai, estai ir 
ukrainiečiai, kad atkreiptų visuomenės dėmesį Į Lie
tuvos ir kitų pavergtų tautų sportininkų dalyvavimą Pa - 
saulinėse Olimpinėse Žaidynėse ne savo tėvynių 
v a r du, bet po bendra Sovietų Sąjungos vėliava. Taip 
pat rengėjai norėjo parodyti pritarimą JAV boikotui vy - 
kusių Pasaulinių Žaidynių Maskvoje.

TIKSLAI -
1984 metų laisvės Olimpiados siekiai yra net labiau 

išryškinti, būtent: norima išgauti iš Pasaulinės Olimpia
dos Vyriausio Komiteto teise pavergtom tautom dalyvauti 
ateities žaidynėse, atstovaujant savo kraštu s;at- 
kreipti viešosios publikos dėmesį į tai, kad olimpiniai ide
alai ir Žmogaus Teisės yra formaliai ignoruojami kaiku- 
riuose kraštuose. Taip pat siekiama ugdyti atletinį bend
ravimą ir kompeticiją tarpe Sovietų pavergtų tautų išeivi
joje, ir atkreipti kitataučių dėmesĮ Į lietuvių, latvių, estų 
ir ukrainiečių sportines pajėgas.

Laisvės Olimpiados reikšmė dar labiau paaiškėja, ma 
tant, kad Pasaulinės Olimpiados atidarymo komitetas at- 
metė baltų ir ukrainiečių prašymus dalyvauti "Ethnic Pa
rade" atidarymo iškilmėse Los Angeles, Į kurį kviesti į- 
vairių JAV gyvenančių tautybių atstovai. Esą, mūsų daly
vavimas sudarytų perdaug jautrią padėtį, kas liečia sovie
tus. Šitoks atsiliepimas yra ne tik pataikavimas sovie
tams, bet tiesioginė diskriminacija prieš dalyvių tautybes 
ir etninę kilmę. Tai yra netoleruotinas elgesys šiame mū
sų laisvame krašte,reikalaujantis griežto protesto. Kaip 
tai galima Įvykdyti? Dalyvaujant Laisvės Olimpiados Žai
dynėse ir paremiant organizuojamą bėgimą iš Laisvės O- 
limpiados Toronte- Į Pasaulinę Olimpiadą Los Angeles.

PROGRAMA -
Laisvės Olimpiados Žaidynės prasideda TORONTE 

šeštadie n Į, BIRŽELIO 23 d. su šaudymo rungtynė
mis latvių Žūklautojų Klube. Šios rungtynės tęsis ten pat 
sekantį šeštadienį, BIRŽELIO 30 d.

Pirmadie n Į, LIEPOS 2 d. , nuo 5:30-7:30 v. v. , 
ONTARIO PLACE SUMMER GARDENS rengiamas LAE - 
VĖS OLIMPIADOS FESTIVALIS, kuriame pasirodys lietu 
vių, latvių, estų ir ukrainiečių atstovai su kultūrine prog
rama. LIEPOS 5 d. .ketvirtadienį, prasidės at - 
lėtiniai įvykiai Etobicoke Centennial Olympium patalpose. 
Vylis krepšinio, futbolo,ledo rutulio bei lengvosios atle - 
tikos rungtynės.

S eštadienį -LIEPOS 7 d. bus orasvaidžio, te ni- 
so, plaukimo, lengvosios atletikos rungtynės bei futbolo, 
krepšinio ir ledo rutulio finalai.

LIEPOS 7 d. , rengiami ir Olimpiados šokiai.

RENGĖJAI -
1984 Laisvės Olimpiados garbės p-kas yra Leonas 

R A U T I N Š , garsus Philadelphia 76ers krepšinio ko -

TORONTO

LOS ANGELES
mandos žaidėjas. Taip pat žaidynių rėmėjų tarpe yra ir 
kitataučių: Ontario premjeras William D a v i s ir kiti 
Ontario partijų vadai; Toronto ir priemiesčių burmistrai; 
Įvairūs parlamento nariai ir dalyvaujančių tautų diploma
tinės tarnybos atstovai. Laisvės Olimpiados oficialūs rė
mėjai yra: BALTŲ ŠIAURĖS AMERIKOS ATLETŲ FEDE - 
RACIJA, UKRAINŲ ATLETŲ FEDERACIJA ŠIAURĖS AME
RIKOJE, KANADOS ES TŲ, LATVIŲ, LIETUVIŲ ir UKRAI
NE BENDRUOMENĖS .

BĖGIMAS -
Už Toronto gyvenančius gali kiek daugiau sudominti 

organizuojamas bėgimas iš Toronto Į Pasaulinę Olimpia
dą Los Angeles,Kalifornijoje. Bėgs baltų,ukrainiečių bei 
kitų simpatizuojančių tautų bėgikai, nešdami Laisvės Olim
piados liepsną estafete nuo Toronto iki Los Angeles, per 
pietų Ontario, ir tada JAV per Michigan, Indiana, Illinois, 
Iowa, Nebraska,Colorado,Utah,Arizona ir California.

Bėgimas vyks per įvairius miestus, kuriuose pakomi- 
sijos jau bus susisiekę su vietiniais burmistrais, "Cham
bers of Commerce", senatoriais, JAV Kongreso atstovais 
bei Ontario provincijos atstovais, ir jiems išaiškinę bė
gimo tikslus. Taip pat vietovėse bus organizuojamos spau
dos konferencijos.

BĖGIMO TIKSLAS - toks pat kaip Laisvės Olimpia - 
dos: atkreipti kanadiečių bei amerikiečių dėmesį į tai, kad 
milijonai žmonių yra pavergti sovietų ir nuo jų yra atima
mos visos tautinio apsisprendimo teisės; įrodyti, kad pa - 

vergtieji negali iškelti savo tautinį identitetą,laisvai atsto
vauti savo kraštą sportinėje plotmėje nei siekti tarptauti
nio pripažinimo, kai paskiri laimėję atletai nepriskiriami 
atstovauti savo tautoms.

REIKALINGA TALKA -
Bėgimui ypatingai daug talkos reikės iš visų, gyvenan

čių tose vietovėse, per kurias vyks bėgimas.Reikaingi as
menys, kurie dalyvautų vietinėse organizacinėse pakomisi- 
jose ir priimtų bėgikus, susisiektų su vietine spauda, radi
ju bei televizija, sudarytų sąlygas susitikimams su vieti - 
niais pareigūnais.

Reikia savanorių bėgikų, kurie prisidėtų prie pagrindi
nio bėgimo į Los Angeles. Tokie turėtų pajėgti bėgti po 
vieną valandą, nuo 8 iki 1O mylių Į valandą greičiu. Bė
gimas vyks nuo liepos 2 iki rugpjūčio 5 dienos.

Ieškomi taip pat ir bėgikai, kurie nors ir dalį kelio 
bėgtų, arba tik atskirose vietovėse perimtų fakelus iš pag
rindinių, tęsdami ceremonijas ten pat, kol pagrindiniai bėg 
tų toliau, kad nuvykti; Į Kaliforniją laiku.

Reikalingi medicinos daktarai, kurie keliautų su bėgi- 
kais bent laikinai. Ieškomi asmenys, kurie prisidėtų su 
maisto aprūpinimu, medicinos/pirmosios pagalbos ir ma
šinos taisymo reikmenimis, palapinėmis, mašinomis bei 
"vans", kuriuose būtų galima apnakvydinti bėgikus. Reik
menis būtų prašoma paskolinti nuo LIEPOS PRADŽIOS iki 
RUGPJŪČIO VIDURIO.

INFORMACIJA -
Bėgimą organizuoja centrinis komitetas Toronte,kar

tu su Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos Valdyba ir Bal
tic American Freedom League, kurie randasi Los Angeles.

1984 Laisvės Olimpiados /Free Olimpiad/ ir Bėgimo 
/Torch Relay Run/ būstinė yra ukrainiečių patalpose: 83 
Christie Street, Toronto, Ont. , M6G 3B1. Šiuo adresu ga
lima siųsti aukas Olimpiadai ir bėgimui. Tel:/416/ 537 - 
4375 - veikia 24 valandas į dieną. Prašomi skambinti šiuo 
numeriu ieškantys daugiau informacijos ir ypač, kuo grei
čiausiai, galintys dalyvauti arba prisidėti prie bėgimo sa
vo darbu ar reikmenų aprūpinimu.

PAREMKIME PAVERGTUOS IUS -
Šitokio masto Įvykiai yra iš tikrųjų rimti ir reikš - 

mingi ne tik lietuviams,bet ir visoms pavergtoms tau
toms. Be abejo, jų Įvykdymas brangiai kainuoja. Išlaidos 
vien tik bėgimui gali siekti virš 30.000 dolerių. Tad 
prašome nors ir smulkiausių aukų. Asmuo,atsiųsdamas 
$ 20, -gali padengti vienos mylios bėgimo išlaidas. Tokiu 
būdu jis pats dalyvauja Įvykyje,kuris išreiškia nuoširdų 
solidarumą tiems, kuriems neleidžiama bėgti nei žaidynė
se dalyvauti savo tėvynės vardu.

Sudarydami sąlygas mūsų atletams dalyvauti,auko
tojai Įgyvendina 1984 LAISVĖS OLIMPIADOS ir BĖGI - 
MO ŠŪKĮ : "DVASIOJE SU JUMIS". Paremkime mūsiš
kius ir tuo būdu tuos, kuriems mūsų dvasinė talka duoda 
stiprybės. Ramūnė Jonaitienė

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



”KGB-Rusijos Akutės arba k
g Pare ngė

Kim Philby figūra itin Įdomi. Tai šnipas, kurio psi
chologinis atvejis ilgai dar bus analizuojamas. Jam pavy
ko pasprukti į Sovietų Sąjungą ir ten ji apdovanojo už pa
sidarbavimą augščiausiais žymenimis. Tenai jis, sakoma, 
parašęs savo atsiminimų knygą. Tais atsiminimais Ro - 
Zitzke nesinaudoja, bet akivaizdu,kad jam itin įdomūs 
akstinai, paveikę šį pilietį "iš geros šeimos" persimesti 
į priešo stovyklą. Pasak jo, Philby karjera KGB eilėse 
galinti būti apibūdinta kaip "kova prieš reakciją", ir jo 
atsivertimas Į bolševikų tikėjimo tiesas buvo "lėta, sme
genis minkanti raida". Jis meistriškai sugebėjęs vesti 
dvigubą žaidimą galbūt todėl, kad jam padėjęs įgimtas as
menybės dvišakumas. Sugebėjimas be jokio vargo persi
mesti iš vienos rolės į kitą. Jo vaidyba buvusi nuostabiai 
tobula. Jis niekad nesuklupdavęs. Blaiviame ar girtame 
stovyje, jis visada matėsi kitų akyse tokiu žmogum,kokiu 
jie buvo linkę jį vaizduotis.

Kim Philby buvęs augštų profesinių Kvalifikacijų 
bendradarbiu, kuriam britų žvalgybos veiksmai neturėjo 
paslapčių. Londone jis dirbo artimame kontakte su Kole
gomis amerikiečiais ir i š d a v ė KGB alei vieną 
sužinotą paslaptį. Jis sugniuždydavo sąjungi
ninkų operacijas pačioje užuomazgoje. Kai būdavo imami 
įtarti kai kurie sovietiniai šnipai, - jis sugebėdavo juos iš
traukti iš bėdos.

"Aš esu pietavęs su Philby daug Kartų", -rašo Rozit- 
zke, - " kai jis apsilanKydavo Washington's. Tai būdavo 
Įprastiniai pašneKesiai per pietus su lipšniu britu, mūsų 
ryšininku Londone. Žiūrint iš laiko perspektyvos, mano 
tarnybiniai kontaktai su Philby buvo kur kas labiau paženk 
linti krauju. Jisai dalyvavo eilėje britų- amerikiečių pa
sitarimų, kurių tikslas buvo suderinti abiejų šalių opera
cijas Sovietų teritorijoje, kad išvengus trinties ir bepras
mio jėgų eikvojimo, kai būdavo nuleidžiami desantininkai ! 
Į Pabaltijį ir Ukrainą.

Aš vaizdžiausiai prisimenu posėdį, kuriame buvo ta
riamasi apie operacijas Lietuvoje. Philby sėdėjo 
konferencijos stalo kamputyje. Salimais iš abiejų pusių 
sėdėjo britų Sovietijos ekpertai,atvykę iš Londono. Vie
nu metu aš užklausiau;"Ar mes galime būti tikri, Kad bri
tų agentai, pranešinėją siųstuvais iš L i e t u v o s, nėra 
pakliuvę KGB kontrolėn? Taip ar ne?" Užsimezguziose 
po to diskusijose Philby nepasakė savo nuomonės.

Kim Philby išdavystės buvo RozitzKei ypatingai skau
džiu smūgiu, nes jam buvo pavesta /1949 m. Baltųjų Rū - 
mų nutarimu/ misija siųsti agentus į Sovietų Sąjungą, kad 
pastarieji sektų ir bematant praneštų visus ženklus, ro
dančius, Kad pasiruošiama karinei invazijai Europon.

Tarp 1949 ir 1952 metų Muenchenas tapo pagrindine 
baze, kurios paskirtim buvo susisiekti su Pabaltyje ir Uk
rainoje veikusiomis rezistentų grupėms ir apgyvendinti 
užverbuotus žmones prie tam tikrų'aerbdromų bei gele
žinkelio mazgų S'ovietų Sąjungoj. "Mes žinojome, ir Pen
tagonui buvo žinoma, kad tiems agentams išlikti gyvais 
beveik nebuvo galimybės; bet grėsė karas, ir Baltieji Rū
mai troško būti laiku Įspėti. Kai prasidėjo Korėjos Karas 
kurį kai kas Washington's palaikė diversija, maskuojan - 
čia būsimą Europos užpuolimą, spaudimas iš Washington'

BALTO-AfSČIŲ C I V I L I Z A C

j. j. b.
f * J /tęsinys /
3 - Nuo Valemiro ligi Vyties S a u lu v i o

/453 - 795 m. po Kr. / /
"Aitilos sūnūs laikė ostrogotus /gudus/ savo vergais 

pabėgėliais, ir užpuolė VALEMIRĄ,kad jis vėl jiems pa - 
klustų. Jis taip sumušė juos, jog šie pabėgo į tuos S ki
ti j o s kraštus, kuriais praplaukia Dunojus, ir ku
riuos jie savo kalboje vadina H u n i v a r" /Hungar/

Po hunų antplūdžio, užliejusio "Gintaro Kelio" pietus, mū
sų ekspansija šiek tiek sulėtėjo bet visdėlto netrukus mon 
golai asimiliuojami. Jiems niekad ir nepavyko užvaldyti 
mūsų administracijos . VANDORIUS /4OO m./,VANDE- 
LORIUS /42O m./ ir VALEMIRAS /453 m. / gavo beveik 
pilną nepriklausomybę nuo pat pradžių, tik su sąlyga, kad 
pripažintų "leno teisėmis" Ordos Chaną viršininku ir mo
kėtų jam formalumo duoklę.

Tuo būdu hunai /olbierai-avarai-bulgarai/ palaips
niui nustoja Ukrainos kontrolės, oGemalių /Žemelės, 
Gemalės, Tėvynės Motinos/ dinastija išlaiko ne
pertraukiamą valdžios grandį per visus ankstyvus vidur
amžius. Deja, ši JOKYMO kronika nepateikia mūsų kara
lių vardų, o pažymi tik devintą iš eilės valdovą nuo Va
lemiro, būtent VYTIES SAULUVĮ /kartu ir paskutinį 
Gemalių dinastijos /Perkūno Sūnų" palikuonį/. Gi tų ka - 
ralių vardai yra šie:VALEMIRAS /453 m./, TAUTA MIRAS 
/453 m./, TAUTARIKIS /488 m./.GEMALE Š VENTA/534 
m./, AUKŠTUOLIS /534 m./, MOTĖ Š VENTA/551 m./ , 
VYTINGIS arba VYTIS IS /551 m. / ir VARUMONIU RIKIO 
šaka /Gaunimantas, Taurismantas, Varimantas, Vyties Ri
kis, Eita Rikis- Italijos užkariautojai'./.

Devintas valdovas VARIŲ VAJUS vėl apjungia "Gin
taro Kelią" apie 777 m.,VYTIES S AULUVIS , paskutinis 
Gemalių dinastijos /rytinių gudų/ palikuonis, 
palieka tik dukterį apie 795 metus. Ši išteka už varu-, 
1 i ų karaliaus GUDELEIVOS /Baltų dinastijos/ ir taip 
lieka "bevaldė Rasa" apie 30 metų. .."

4 - Varių Rikis /Ruric/ ~/852~879 m. poKr. /
Varių Rikis, GUDELEIVOS ir GEMALĖS sūnus,ryti

nės Rasos /Rusijos/ bajorų kviečiamas 852 m. valdyti 
"visas Rasas", t.y. Prūsus ir Rusenus/Rasus/. Pasaky
ta- padaryta. Štai Gudeleivos sūnus,kuris iš motinos pu
sės /Gemalės, Žemelės Š ventos, Tėvynės Motinos/ pavel
dėjo šiek tiek "Perkūno mėlyno kraujo", sutinka Š Ven
tė v i u i leidus/nes tuo laiku Arijų sostinė kaip tik ir,
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:as Žinotina Apie Sovietinius
K. J.P.

o, kad amerikiečiai būtų laiku perspėti,dar padidėjo.
Kadangi sienos buvo aklinai užvertos,ypatingai žmo - 

gui, nešinam radijo siųstuvu, - mūsų agentai buvo nulei - 
džiami iš lėKtuvų Į retai apgyventas sritis, iš kurių buvo 
galima pasiekti nepertoliausiai esančią geležinkelio stote
lę. Juos aprūpindavo padirbtais dokumentais, jiems pra - 
manydavo netikrą biografiją, idant jie išsisuktų apklausi
nėjami geležinkelių sargybos ar pripuolamai pasimaišiu - 
šių milicininkų. To nebūtų pakakę, jei juos būtų Kvotę pro 
fesionalai kagėbistai. Jų uždaviniu' ouvo "legalizuoti" sa
ve kuo skubiausiai misijos numatytame punkte. Tai buvę 
vis dėlto , Įmanoma. Padirbtus dokumentus buvo galima 
Įsigyti, nors jie būdavo labai brangūs. Bet žmonės be do
kumentų tada dar galėjo susirasti prieglobstį ir darbą sa
vęs neužregistruodami, ypatingai statybose,Kurių prižiū
rėtojam nuolat stigo žmonių,kad galėtų Įvykdyti planą.

Šios operacijos pareikalavo stambių aukų. Kai ku 
riuos agentus pačiupo netoliese nuo parašiutų nusileidimo 
vietos. Kiti suklupo, sulaikyti traukinyje pakeliui Į pasky
rimo vietą per rutinišką dokumentų patikrinimą. Dar ki - 
tus, kaip mums tenka spėlioti, išdavė kaimynai ar trau - 
kinio pakeleiviai - skundikai savanoriai. Vis tik, Kai ku
riem pavyko integruotis sovietinėn sistemon.

Apie kai kurių agentų suėmimas buvo paskelbta vie - 
šai. Bet KGB nusprendė pasinaudoti kitų paslaugomis, pri
versdama juos bendradarbiauti - atsieit, siųsti savo siųs
tuvais pranešimus, Kuriuos sufabrikuodavo KGB.Kažkada 
naciai šitaip varė Trepper'io pranešimus į KGB. Dabar 
atėjo kagėbistų eilė pavaryti susektų amerikiečių ši
fruotus pranešimus į C.I.A.

1952 metų pavasarį okupuotos Vokietijos teritorija ta
po itin aktyvios ir visapusiškos kagėbistų veiklos arena.

Agentai, kuriuos mes siųsdavom Sovietų Sąjungon pra
dedant 1949 metais būdavo dažniausiai pabėgėliai iš SSSR 
KGB buvo žinoma, kur jie buvo užverbuojami ir apmokomi. 
Maskvos ir Karlhorst tikslas buvo įsiskverbti į DP stovyk
las / autorius rašo "emigre"/ amerikiečių zonoj, ir pri
tupdyti ten, Muencheno operacijų tinklan, savo agentų.

A nti-tarybiniai emigrantai Vokietijoje buvo itin leng - 
vai pažeidžiama grupė. Dauguma tų bendruomenių buvo 
susiorganizavusios palaidokai. Jų tarpe buvo apstu politi
nio varžymosi ir lenktyniavimo užsitikrinti paramą iš oku
pacinės valdžios. Tokioje atmosferoje, paženklintoje as - 
meninių pavydų .apkalbų, kovos už asmeninį gerbūvį ženk
lais, KGB agentams nebuvo vargo susirasti "špiegų",už - 
verbuoti naudingus agentus ir pajungti naujus atvykėlius jų 
kontrolei", - rašo Rositzke.

Skeptišką savo nuomonę DP atžvilgiu Risitzke pakar
toja ir tolimesniame skyrelyje, užvardintame "emigran - 
tai".:

"Gali atrodyti keistu reiškiniu", - rašo jis, - "kad iki 
šiol KGB palaiko Maskvos buveinėje direkciją /directo
rate/ emigrantų reikalams, ir siuntinėja emigrantologus į 
išeivių pagrindinius telkinius. Dauguma sovietinių emigran 
tų išmirė, ir niekur nesama išeivijoje kokios rimtesnės 
organizuotos grupės". Rositzkės nuomone, pats metas 
būtų KGB išsigydyti iš patologinės baimės, kamavusios ją

buvo Arkonoje, Rugijų saloje/, perimti "Gintaro Kelio " 
valdžią.

Taip jis, su broliais TAURVARIU /Truvor/ ir S E - 
NIAUS IU /S ineus/, 852 m. įžengia Garde rikės Im 
p e r i j o s sostan ir,kaip dera naujam valdovui,Įsteigia 
savo sostinę "Naują Gardą" ar Naugardą /Novgorod/. 
Štai jums ir "Rus' otkuda ty?" - visa atsiradimo istorija.

Šia proga reikia priminti mūsų senovės Arijų papro
tį- paveldėjimo įstatymą, mūsų senolių dėka išsiplėtušį 
visoje Europoje ir net už jos ribų, t. y. išimtinai vyriškos 
lyties paveldėjimą . Todėl VYTIES SAULUVIUI palikus tik 
dukrą, valstybę ištinka katastrofa, lygi hunų antplūdžiui. 
Kaip iŠ to chaoso išbristi? Kreipiamasi į mūsų Šventėvį 
Krivių Krivaitį, kurio sostinė tuo laiku buvo Arkonoje.

Tuo tarpu keliasdešimt vos paklususių žemių kunigų 
riejasi tarp savęs, nesurasdami pirmininko. Taip praeina 
apie 30 metų, kol užauga legalus paveldėtojas,o tuo 
tarpu "stoja bevaldė Rasa".. .

Išeitis vis dėlto randama.Reikia pasiųsti , Įprasta 
mums tvarka,delegaciją "nuo visų žemių" /tarp Vyslos ir 
Kaukazo"'./, pas v a r u 1 i u s /į/ P-Rūsiją/ ir Krivių 
Krivaitį. Nuo to laiko ir Garderikės Imperija vadinama 
/P/R u s i j a /Rasa,rusenai,rasai,rusai/. O nuo to ne
lemto krikšto, kaip dar matysime, ir "visi ortodoksų tiky
bos žmonės vadinami rusais", kaip lotynų apeigų " len
kais"/ Būti kataliku,reikėjo būti lenku'./.

Neskaitant poros pasimirimų ir vienos žmogžudystės, 
kuomet Varių Rikio žmonos Ei va nd ė s brolis ALGIS 
nukauna dainių SAKALDĄ/Askold/, valdžiusį "Gintaro 
Kelio" pietus su sostine Kauno Gard e/Kijeve/, šiaip 
viskas susitvarko gerai. 860 m. pirmą kartą puolamas 
Konstantinopolis "keliu iš variagų Į graikus" /Vyties'lai- 
vyno perkėlimas iš Baltijos Į Juodąsias jūras'./.

Taip, pagal Naugardo Didžiojo metraščio liudijimą: 
"VARIŲ RIKIS , po brolių /Taurvario ir S eniausio/mirtiefe 
valdė /pats vienas/ visas žemes. Kad jo niekur 
valdžia ir teismas nesumenkėtų, jis įkeldino /sostuosna/ 
visuose garduose kunigaikščius iš v a r i ng i ų ir s 1 a- 
v ų, pats gi pasivadino Didžiuoju Kunigu/Krivių Krivaičiu/ 
arba Basileumi /imperatoriumi/, tie gi liko prankiais ku
nigais /p>avaldinįais leno teise/".

Arabų šaltiniai irgi tai patvirtina. IBN ROS T . 9 a. 
gale sako, jog Rasos /Rusenu arba P-Rusėnų/ valdovai 
tituluojami Š v e n t u p u o 1 i a i s /ne asmens, bet laips- 
nio-titulo pavadinimas/. Štai jums autentiškas lietuviš - 
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Agentus
virš 40 metų, jog emigrantai sudarą politinę grėsmę kaipo 
vienetas. Bet Maskvos domėjimosi emigrantais priežasti
mi galinti būti kita priežastis: būtent, - dalykiškesnis pra- 
matymas, kur išeivių paslaugos gali praversti.

"Visi tie emigrantai New York'e, ar San Franciscoe, 
vis tie antros kartos rusai, ukrainiečiai ir lietuviai, sutei
kia KGB versmę, iš Kurios galima pasiekti emigrantus, Į- 
sitaisiusius valdžios Įstaigose, pramonėje ar prekyboje . 
KGB agentai, besimaišą po išeiviją, nuolatos teiraujasi a- 
pie žmonių vaikus,artimuosius, pažintis amerikiečių tarpe. 
Kas, kur, ką veikia? Kontaktai su pačiais išeiviais- tarnau- 
tojėliais, durininkais, krautuvininkais- neturi savaime jo
kios reikšmės šnipinėjimo darbui, bet žinant,kad viena pa
žintis veda prie kitos, gali pasitaikyti, kad koks suminėtas 
pokalbyje asmuo gali būti naudingu KGB.

Kas be ko, kai kurie emigrantai prasimušė Amerikoje. 
San Franciscoe sovietinio konsulato sekcija emigrantų rei
kalams kreipia didelį dėmesį Į baltųjų rusų koloniją,esan - 
čią prie Ramiojo Vandenyno, nes daugelis tų žmonių yra 
prasisiekę biznyje ir turi geras pažintis su vietiniais iški - 
liais amerikiečiais. KGB emigrantologai pažįsta neseniai 
atvykusiųjų navardes, jų biografijas ir jiems lengva sueiti 
su tais, kurie gali būti jiems naudingais asmenimis. Jie 
gali kartais iškilti Į profesines pozicijas,užtikrinančias 
KGB reikiamą informaciją.

Tūkstančiai sovietinių emigrantų tebeplaukia į JAV-( 
bes. Daugelis jų yra išsilavinę specialistai, kuriems bus 
kada nors patikėtos atsakingos pareigos. Saujelė jų yra , 
intelektualai - rašytojai bei menininkai - ir jie jau dabar 
sueina kontaktan su augštesnių sferų žmonėmis nuo pat 
atvykimo dienos.

Savaiiųe suprantama, kad KGB Maskvoj nepagailinti 
pastangų užverbuoti kai kuriuos agentus prieš jiems emi
gruojant. Kai kurie jų rūpestingai paruošiami agento dar
bui. Tai, pasak Rositzke, galioja ir kitiems kraštams - 
Čekoslovakijai, Lenkijai, Kubai...

Pasak Rositzke, esama dar vienos grupės agentų, ku
riuos patys rusai vadina "agent vlyjania". Hiems nėra pa
vedami kokie nors konkretūs uždaviniai. Daugelis jų nie
kada nepasidaro tikrais šnipais ir net nežino, kad sovieti - 
nis diplomatas su kuriuo jie palaiko ryšį,yra tikrumoje 
KGB karininkas. . . Jų paskirtis yra puoselėti ryšius, su
sidaryti asmenines pažintis su politinių partijų atstovais, 

'valdžios Įstaigų pareigūnais, bankininkais, žurnalistais , 
^profesoriais. Išknisti, kas dedasi Kongrese, kokie numa - 
tomi pakeitimai prekybinėse sutartyse,kas darosi SALT 
derybų užkulisiuose. Iš jų nereikalaujama, kad jie verbuo
tų agentus. Jų misija yra turėti Įtakos viešosios opinijos 
sudaryme, ją Įtakoti.

Yra taip pat ir telefoninis sekimas. Kadangi Sovietų 
pasiuntinybės bei konsulatai yra paprastai gerai pramaty
tose vietose, iš jų galima sekti iružrašinėti juoston vai - 
diskus ir privačius pasikalbėjimus. /bus daugiau/

kas "imperatoriaus" pavadinimas, nes tasai ŠVENTAS 
UPUOLIS arba UPELIO NIS - tai Baltų dinastijos pro
tėvis.

Mums, seniausios pasaulyje kalbos atstovams, nesu
daro didelio skirtumo 1.000 metų pridėjus ar atėmus iš 
mūsų istorijos /pagal senąjį rusenu ir visų Arijų kalen
dorių, šįmet švenčiame 7490 metus'./. Todėl ir žodžio 
nudilimas /tik nepriaugimas'./ iš Upelionio - Upočiaus Į 
Pocių yra ne staigmena, ką paliudija ir mūsų kunigaikš
čių Pocių /Pac/ vardas, kurių oficialus titulas išlikęs 
Vatikano Archyvų antspaudų rinkinyje kaip "Capitaneus 
Nemunensis", t.y. upyno valdovas arba UPONIS . /b.d./

ŽEMĖLAPIS IŠ KAUKUOLIU
P.INDREIKA

/ pabaiga /
Kilus vidaus karui dėl Khmer Rouge siautėjimo, Į jį 

Įsivėlė Vietnamas ir išgujo Khmer Rouge. Vietnamo ar
mijai įžengus į Phnom Penh, jame buvo rasta tik 70 gyvų 
žmonių.

Kambodija randasi pietrytinėje Indokinijos pusiasalio 
dalyje ir daugiau buvo žinoma, kaip pasaulinis ryžių aruo
das. Joje priskaitoma apie 9 mil. gyventojų, kurie gyvena 
181.035 kv.kmžemės plote. Jų 85% verčiasi žemės ūkiu. 
Pramonė neišvystyta.

Kambodija dar prieš Kristaus laikus buvo sukūrusi 
didžiulę imperiją, kuri išsilaikė iki 1863 m. , kada Prancū
zija, gelbėdama krikščionis nuo budistų persekiojimo į ją 
įsiveržė, primesdama Kambodijai savo protektoratą.

Antrojo Pasaulinio Karo metu Kambodiją buvo okupa
vusi Japonija. Po karo vėl grįžo į Kambodiją prancūzai , 
ir tik 1953 m. jai buvo suteikta nepriklausomybė. . .Viet
namo karo metu Kambodija skaudžiai nukentėjo nuo JAV 
aviacijos bombardavimų, nes joje buvo susisukę lizdą S . 
Vietnamo komunistiniai partizanai, nuolat puldinėdami a- 
merikiečių karines bazes.

Dabar Kambodiją yra okupavęs Vietnamas,kur laiko 
180.000 vyrų armiją. Sudaryta komunistinė Kambodijos 
vyriausybė bando kraštą prikelti iš karų ir suiručių kapi
nyno, bet ji nesulaukia iš Vakarų valstybių ar JAV para - 
mos.Dar tebesitęsia partizaninės kovos su Khmer Rouge, 
kuriuos stipriai remia raudonoji Kinija.

Kadaise buvusią garsią hindų-budistų imperiją, ku - 
rids pagarsėjusią sostinę A ngkor komunistai sunaikino - 
šventyklos tapo paverstos ryžių sandėliais. Pinigai panai
kinti ir susprogdino centralinio banko pastatą, nes panai - 
kinus pinigus, nebereikalingas jiems ir pastatas. .. Impe
rijos laikais Kambodijoje buvo statomos ligoninės,pra - 
vesta Mekong upės slėnyje irigacija ir valstybė garsėjo 
iškasamais safyrais,laivų statybai nepaprastai vertingais 
medžiais, kaučuku, pipirais, medvilne. Garsėjo ir šim
tais nepaprastai puošnių ir gražių šventyklų, iš kurių šian
dieną teliko tik griuvėsiai, bebaigią apaugti džiunglėmis.

3 psl.
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DVI SCENOS IŠ "ZEKŲ”

''Zeku" spektaklio pastatymas, režisuotas Jono JURAŠO

1981 m. gruodžio mėn. Theater for the New City New Yorke.

Bogušas, gal būtų gerai steigti atskirą Žemaitijos uni - 
versitetą. Netrukus, po to Vilniaus universiteto prof. I. 
N. Loboiką svarstys žurnalo lietuvių /žemaičių/ kalba 
reikalą.

METMENYS .Kūryba ir ana
lizė". Nr.47. Redaguoja Vy
tautas Kavolis. Dailės prie
žiūra: Vytautas O. Virkau . 
Technikine redaktorė Hen
rieta Vepštienė. Leidžia A M

&M Publications nuo 1959 m. 
dukart per metus.'192 psl.

S io numerio dailės darbai 
-Romo Bartuškos, Livijos 
Livaitės ir Žibunto Mikšio.

Turinyje:
Živilės Bilaišytės- poezija; Vinco Trumpos -Šubravcovai 
ir senasis Vilniaus Universitetas;Marijos A.Rasos - pje
sė "Zekai"; Kosto Ostrausko pjesė- "Napoleonas, Varna 
ir Višta", Živilės Bilaišytės - analizė "Kosto Ostrausko 
vėlesnioji dramaturgija"; Iš J. Tumo -Vaižganto laiškų 
Petrui Klimui ir Bronei Mėginaitei-Klimienei; Vytauto 
Kavolio - Lietuvių moralinės vaizduotės evoliucija A. Ny
kos-Niliūno- poezijos vertimai; Violetos Kelertienės -Iš 
mūsų pasakojimo pirmuoju asmeniu istorijos;Leono Lėto 
ir Aldonos Veščiūnaitės - poezija. Tomo Venclovos - 
"Kalėjimas kaip komunikacijos reiškinys"- analizė;Algio 
Mickūno - Institucijos ir išlaisvinimas.

Vincas TRUMPA Is „
SUBRAVCAI IR SENASIS VILNIAUS UNIVERSITETAS

Nepaisant nepaprasto Vilniaus universiteto ir paties 
Vilniaus dominavimo visame ano meto Lietuvos /ir ne tik 
Lietuvos/ kultūriniame ir intelektualiniame gyvenime, ne 
visiškai norėjo jam pasiduoti Žemaitija, kuri jau nuo ne
atmenamų laikų ėjo truputį skirtingu keliu. Nepriėmė ji 
iš Lenkijos pasiskolinto administracinio pasidalinimo j 
vaivadystes, stropiai saugodama Žemaičių kunigaikštijos 
titulą ir herbą, o svarbiausia nepasiduodama polonizaci
jos bangai, kuri baigė užlieti kitas Lietuvos sritis.

Žemaitija šiek tiek išsiskyrė iš kitų Lietuvos provin
cijų savo didesne ekonomine gerove, tankesniu mokyklų 
tinklu ir ypač lankstesne socialine struktūra. Būdama 
arčiau svarbiųjų Baltijos uostų, ji geriau galėjo išnaudo
ti tarptautinę konjuktūrą. Amerikos karas dėl nepriklau
somybės ir ilgai nusitęsęs konfliktas tarp Prancūzijos ir 
A nglijos /1792-1815/ nepaprastai iškėlė Baltijos jūros 
reikšmę tarptautinėje prekyboje. Kaip praktiškai tai at
siliepė J Žemaitijos ūkį galima matyti kad ir iš tokio pa
vyzdžio. Vienas atsiminimų autorius , kalbėdamas apie 
Telžių pavietų valstiečių vargus Respublikos žlugimo me
tais rašė: "1795 metai, po karo ir visuotino nederliaus , 
kai visai Žemaitijai grėsė badas ir ligos, o pavasariui 
artėjant nebeliko javų sėklai, turtingesnieji žemaičiai 
kiekviename valsčiuje sumetė didesnes sumas pinigų, su
mobilizavo vežimus iš Liepojos, Klaipėdos ir Rygos atve
žė tūkstančius statinių brangiai įperkamų javų, kuriuos 
biedniesiems veltui išdalino duonai ir sėklai. Taip pasi - 
kartojo nekartą ir vėliau esant panašioms aplinkybėms." 
Tokie ir panašūs faktai rodė ne tik tam tikrą įvairių Že - 
maitijos luomų solidarumą , bet ir liudijo , kad Žemaiti
jos vadovaujantieji sluogsniai dar nebuvo taip labai ati - 
tolę nuo paprastų žmonių. Niekur kitur Lietuvoje nebuvo 
tiek daug vadinamų laisvųjų valstiečių, kaip Žemaitijoje.

Iš dažnai cituojamo lenkų domininkono K. Baginskio 
šventosios Žemaitijos aprašymo /apie 1780/ matyti , kad 
Žemaitijos bajoras nuo mužiko tik tuo tesiskyrė, kad jis 
nešiojo kardą. O prie lietuvių kalbos jis buvo taip pri
sirišęs, kad tik girtas būdamas imdavo šiaip taip kreve - 
zoti lenkiškai. Rimtesnis Žemaitijos lenkėjimas prasidė
jo tik su Edukacinės komisijos mokyklų tinklo plėtimu ir 
ypač su labai aktyvia Vilniaus universiteto švietimo poli - 
tika. Tačiau dar ir 19 a. pradžioje Ksaveras Bogušas , 
busimasis studijos apie lietuvių kalbos ir tautos ištakas 
autorius, vizitavęs Žemaitijos mokyklas priėjo išvados, 
kad žemaičiai, "mažai mokėdami lotyniškai, dar mažiau 
lenkiškai ir visai nesuprasdami rusiškai tik per generali
nę vizitaciją išgirsta apie Vilniaus universitetą ir netu - 
rėdami jokių ryšių negali juo pasinaudoti". Užtat, sakė
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Tas pats kun.-Ksaveras Bogušas atkreipė dėmesį į 
nepaprastą žemaičių palinkimą J mokslą. Jis net pasebė- 
jo, kad kai kur vaikai patys prašėsi "beržinės košės" , 
manydami, kad tai galėtų prisidėti prie jų mokslumo. 
"Kur kitur, rašė Bogušas, visa tai neatbaidytų žmogaus 
nuo mokslo? Tik ne žemaičiuose. Ir ko tik su tokiais 
pasiryžėliais ir įnikusiais į darbą žmonėmis nebūtų ga
lima padaryti". Panašiai pastebėjo ir Ignas Liachnickis, 
žinomos "Valstiečio biografijos" autorius /1815 m./. Tu
rėjo įvykti žmonių galvosenoje nemaža revoliucija, kai 
užuot laikydami valstiečius paprasta dvaro inventoriaus 
dalimi ėmė rašyti jų biografijas.

Mūsų literatūros istorijose gana daug kalbama a- 
pie tariamą žemaičių studentų organizaciją /būrelį ar 
ratelį/ Vilniaus universitete^ ypač nagrinėjant Simono 
S tanevičiaus odę "Šlovė Žemaičių", kuri buvu
si lyg savotiškas tos organizacijos himnas.Iš tikrųjų, to
je odėje, parašytoje 1823 m. , skaitome:

Mačiau Vilnių, šaunų miestą,
Seną mokslų gyvenimą, 
Nuo žemaičių beapsėstą 
Ir jų tikrą sutarimą.
Vilniaus universitete buvo gana daug žemaičių stu - 

dentų /apie 1O %/. Kalbėdamas apie jų "tikrą sutarimą" 
S . Stanevičius lyg ir prileido mintį, kad tarp jų galėjo 
būti tam tikri draugijiniai ryšiai. Iš kur kitur žinome, kad 
kai kurie iš jų rinkdavosi pas prof. Loboiką ir ten svars
tydavo lietuviškus reikalus. Tačiau ligi šiol nesurasta jo
kių apčiuopiamų duomenų - nei tokios draugijos vardo, nei 
narių sąrašo, nei vadovybės sąstato - kuriais pasirėmus 
būtų galima nesvyruojant tvirtinti, kad iš tikrųjų tokia 
organizacija egzistavo. Aplamai, tas universitetas buvo 
per daug aristokratiškas ir per daug užgožtas lenkų kul
tūros, kad jeigu jame ir būtų buvęs koks žemaitiškas ar 
lietuviškas būrelis, jis būtų turėjęs jaustis kaip pelė po 
šluota. Nepaisant bendros liberalinės linijos ir aiškaus 
pasisakymo prieš obskurantizmą ir atgyvenusias tradici
jas, universiteto studentija /žinoma, ir profesūra/ buvo 
labai elitinė ir tuo savo elitiškumu nepaprastai didžiavo
si. Užtat turbūt reikia sutikti su Mykolo Biržiškos 
nuomone apie ano meto Vilniaus ir Dorpato universitetus: 
"Ne lietuviškoms ar gudiškoms, ne latviškoms ar estiš
koms baudžiauninkų minioms universitetai buvo skiria
mi ir mužiksūniams nemaža kliūčių, ne tik svetimą kal
bą tekdavo Įveikti, kad patektų bajoriškojo akademinio 
jaunimo tarpan ir įsigytų aukštąjį mokslą"/lO/. S . Dau
kantas, Valančiaus liudijimu, ligi senatvės neišmoko,© 
gal ir tyčia nekalbėjo taisyklingai lenkiškai. Vilniaus u- 
niversiteto bendra atmosfera buvo visiškai nepalanki bet- 
kokiam lietuviškam sambūriui reikštis. Jeigu toks sam
būris būtų buvęs, jis būtų turėjęs nusileisti tiesiog Į 
dvigubą pogrindį, ne tiek saugodamasis ano meto cari- 
nės administracijos, kuri ,beje, ligi 1823 m. mažai į 
jį tesikišo, kiek ypač lenkiškojo gaivalo, kuris apie jo
kį žemaitišką ir lietuvišką sąjūdį nei girdėti nenorėjo . 
Tiesiog reikia stebėtis, kad tame draugijų ir draugijė
lių šurmulyje beveik visiškai n< neiškildavo lietuviškas 
reikalas, nors jų narių tarpe buvo nemaža žmonių ir iš 
etnografinės Lietuvos ir Žemaitijos.

Tiesa, toks raseiniškis filomatas D.Chlevinskis pa - 
stebėjo, kad artimesniuose prie Baltijos jūros pavietuose 
liaudis buvusi turtingesnė, gausiau leidusi savo vaikus į 
mokyklas ir kad jų gimtoji kalba buvusi lietuvių. Tą pa
stebėjo ir daugumas mokyklų vizitatorių. Tačiau išsky
rus prof. Loboiką, universitete neatsirado nei vieno žmo
gaus, kuris būtų susirūpinęs lietuvių kalbos kultūra. Net 
ir tokiam Kazimierui Kontrimui, kuris 1822 m. siūlė Įves
ti lietuvių kalbos dėstymą Vilniaus universitete, toji kal
ba labiausiai reikalinga buvusios didelės ir galingos 
valstybės istorijai suprasti. Jis visiškai nesipriešino 
antižemaitiškai šubraveų akcijai.

Gregorio Lopez y Fuentes
/ Gimęs ir užaugęs indėnų tarpe senoje,didelėje planta-. 

Gijoje, Meksikoje. Jis pats savo literatūrinį darbą pradėjo 
išleisdamas du tomus poezijos, vėliau rašė žurnalistiką 
ir prozą. Jis parašė eilę ilgesnių ir trumpų novelių. Yra 
laimėjęs valstybinę premiją .Iš anglų kalbos vertė b. n./.

Laiškas Dievui
Namas- vienintelis visame ąlėnyje- pūpsojo ant Kal

vos viršūnės. Iš čia galėjai matyti upę ir šalia kluono , 
lauką prinokusių kukurūzų ir protarpiais žydinčių pupų 
plotus. Visa tai žadėjo gerą derlių.

Trūko tik vieno - lietaus, ar bent kad palynotų. Visą 
rytą Lenčo - kuris žinojo savo laukus kaip nuosavą ranką 
nieko nedarė, tik žvalginėjo langų šiaurės rytuose.

- Na, dabar jau tikrai gausime kiek vandens, mote
riške'.

Moteris ruošė pietus ir atsakė:
- Taip, ačiū Dievui.
Vyresnieji vaikai dirbo laukuose, mažieji žaidė neto

liese prie namų, kol moteriškė pašaukė:
- Laikas valgyti '.
Ir taip už stalo visiems bekramtant, kaip lenčo pra

našavo, dideli lietaus lašai pradėjo papsėti. Siaurės ry - 
tuose rinkosi dideli debesų kalnai ir artėjo slėnio link .

Oras kvepėjo šviežumu. Vyriškis išėjo neva tai kaž
ko pasiimti iš kluono, bet tikrumoje pasidžiaugti krintan
čiu lietum, ir sugrįžęs sušuko:

- Tai ne lietaus lašai krenta iš dangaus, tai nauji pi - 
nigėliai. Didieji lašai- Kaip dešimties centų monetos, ma
žieji- kaip penkių. . .

Patenkintu veidu žiūrėjo jis į prinokusius kukurūzų 
laukus su žydinčiomis pupomis,apgaubtus lietaus užuolai
da.

Staiga pakilo labai stiprus vėjas ir Kartu su lietumi 
ėmė Kristi stambi kruša. Tikrai, atrodė kaip sidabriniai, 
nauji pinigai. Berniokai susirietę movė pro duris ir pra
dėjo rinkti ledinius perlus.

- Dabar jau tikrai perdaug, - šūktelėjo vyriškis susi- 
graužęs. - Tikėkimės, kad tai greitai praeis.

Tačiau Kruša nesibaigė. Visą valandą ledinė kruša 
krito ant namo, sodo, kapojo kalvos pašlaitę,kukurūzų lau
kus ir visą slėnį. Laukai buvo nubalę,lyg apdengti druska. 
Neliko lapų ant medžių. Kukurūzai buvo sukapoti, gėlės nuo 
pupų sunaikintos. Lenčo širdis buvo pilna susigraužimo. 
Audrai praėjus, jis stovėjo vidury lauko ir pasakė savo sū
nums:

- Lokustai būtų daugiau palikę, negu ta audra. . .Kru
ša viską sunaikino. . . Š iemet neturėsime nei gana kukurū
zų ir visai nebus pupų. . .

Vakaras buvo skausmingas:
- Visas mūsų darbas perniek '.
- Neturime nė vieno, kas mums galėtų pagelbėti. . .
- Turėsime badauti šiemet. . .
Bet visų širdyse, kurie gyveno tame vienišame name 

viduryje slėnio, ruseno vienintelė viltis: pagalba iš Dievo.
- Nenusimink taip labai, nors ir atrodo , kad viską 

praradome. Atsimink, niekas nemiršta iš alkio'.
-Taip sako: nė vienas nemiršta iš bado...
Visą naktį Lenčo galvojo apie tą vienintelę viltį: Die

vo pagalbą, kurio akys, kaip jis buvo mokytas, mato viską, 
net ir kas yra giliai tavo mintyse.

Lenčo buvo stiprus vyras,dirbo kaip jautis laukuose, 
bet jis mokėjo šiek tiek rašyti. Kitą sekmadienį, auštant, 
įsitikinęs, kad turi būti kokia nors globojanti dvasia, jis 
pradėjo rašyti laišKą,kurį pats norėjo nunešti Į miestelį 
ir atiduoti paštui.

Laišką jis parašė ne kam kitam, bet pačiam Dievui. 
Ant voko jis užrašė "Dievui", Įdėjo laišką ir dar visiškai 
rūpesčių prislėgtas, nukeliavo Į miestelį .Pašte užklija
vo ženklą ir Įmetė į dėžutę.

Vienas iš tarnautojų nuėjo pas pašto viršininką ir be
sijuokdamas parodė jam voką, adresuotą "Dievui". Per 
visus darbo metus pirmą kartą gavo tokį laišką. Viršinin
kas- apvalokas, malonus žmogėnas - irgi pradėjo juoktis, 
bet tuojau pat surimtėjo ir uždėjęs ranką ant voko, pasa
kė:

-Koks tikėjimas'. Norėčiau,kad aš tikėčiau taip, kaip 
tas žmogus,kuris tą laišką parašė. Tikėti taip,kaip jis 
tiki, turėti vilties ir pasitikėjimo , kaip jis. Iš tiesų - 
pradėti korespondenciją su - Dievu'.. . .

Taip, nenorėdamas nuvilti tokio nepaprasto tikėjimo, 
viršininkas sugalvojo, kad reikėtų atsakyti Į tą laišką. Bet 
kai jis atplėšė voką, buvo aišku, jog reikėtų daugiau negu 
gerų norų, rašalo ir popieriaus. Tačiau jis laikėsi savo 
nutarimo: jis paprašė aukų iš savo tarnautojų, pats pridėję 
dalį savo algos ir kai kurie jo asmenišKi draugai prisidė
jo prie mielaširdingumo akto.

. Jam nepavyko surinkti to šimto pezų,kurių prašė' 
Lenčo, tai jis nusiuntė šiek tiek daugiau negu pusę prašy
tos sumos. Sudėjo banknotus į voką,adresuotą Lenčo ir 
prie jų lapą popieriaus su vieninteliu parašu- "Dievas".

Kitą sekmadienį Lenčo atvyko šiek tiek anksčiau ne
gu paprastai paklausti ar jam nėra laiško. Pats pašfinin— 
kas jam padavė laišką, o viršininkas, patenkintas savo ge
ru darbu - stebėjo iš savo kabineto tarpdurio atvykusįjį.

Lenčo neatrodė nustebęs,kai atidarė voką ir pamatė 
banknotus - toks tvirtas buvo jo pasitikėjimas- bet pra
dėjo pykti, suskaitęs pinigus. . - Dievas juk negalėjo apsi
rikti, nei jis galėjo nepatenkinti Lenčo prašymo'.

Tučtuojau jis nuėjo prie langelio, paprašė popieriaus 
ir plunksnos, nusinešė viską prie staliuko ir stipriai su
sikaupęs ir suraukęs antakius, raizgė sakinius. Užbaigęs, 
nuėjo prie langelio, nupirko ženklą, palaižė, uždėjo ant 
voko ir užvožė ant jo kumščiu, kad gerai laikytųsi.

Kai laiškas buvo Įmestas Į dėžutę,-viršininkas išėmė 
jį ir tuojau pat atplėšė. Ten buvo parašyta:

"Dieve, iš tų pinigų, kuriuos aš prašiau, tik 70 pezų 
mane pasiekė.Atsiųsk, prašau, man likusius, nes man jų 
būtinai reikia. Tačiau prašau nesiųsti per paštą, nes tie 
pašto darbininkai yra sukčiai. Lenčo".

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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PASIŽYMI KAUNO BALDIj, 
GAMYBINIS SUSIVIENIJIMAS

"Kauno Baldų" įmonė įvy
kusiame Sov. Sąjungos kon
kurse "Baldai-83" patiekė 
26 komplektus ir pavienių 
gaminių. Visi jie buvo aukš
tai Įvertinti, eilė premijuo
ta: miegamojo "Medeinos " 
rinkinys, "Kauno" ir Lituani
kos" sekcijos darbai, poilsio 
baldai "Kovas", "Galvės" , 
"Strėvos", "Sapno" ir vai - 
kiškų baldų kompleksai.

"Kauno Baldų" gaminiai 
buvo pakartotinai rodomi 
mugėse Lenkijoje ir Vengri
joje, Prancūzijoje ir Graiki
joje, Danijoje ir Čekoslova
kijoje.

Kaip rašoma vietinėje 
spaudoje, čia kasmet paga - 
minama baldų už apie 35 mil. 
rublių. Baldų pramonė pra
dėta vystyti prieš maždaug 
30 metų. Rašoma, kad 92% 
gaminių parduodama čia 
pat, Lietuvoje ir eksportuoja
ma Į 15 užsienio kraštų, iš jų 
į Rytų Vokietiją, Austriją , 
Š vediją, Prancūziją. Jais ap
statytas viešbutis net Gvinė
joje, Malajuose-stadiono pa
talpos, Mongolijoje-ligoninė. 
Maskvos viešbučių komplek
sas, Akademinis Operos ir 
Baleto Teatras ir kitos įs - 
taigos pirko baldus iš "Kau
no Baldų" Įmonės.

Nauji Baldai

VE/OROD#ai

■ ’Negražu kartoti pletkus, bet k <į kito gali 
su jais daryti ?”

PABALTIJO TEATRU 
FESTIVALIS

Antroje balandžio mėnesio 
pusėje Vilniuje vyko"Pabal- 
tijo Teatrų Pavasaris" -te- 
vadintas "Pavasaris" .

Pirmas spektaklis - V. 
Bubnio romano "Po vasaros 
dangum" inscenizacija.Vai
dino Vilniaus Akademinis 
Dramos Teatras. Po to pa
sirodė Latvijos Valstybinis 
Akademinis A .Upyčio Teat
ras, vaidinęs E. Ilešo pjesę 
"Ispanų Izabelė". Estai 
atvežė estų dramaturgo J. 
Kruunsvalio pjesę "Debesų 
spalvos". Buvo į "Pabaltijo 
Kraštus"sovietų "priskirta^' 
Baltarusijos Akademinis J. 
Kolaso Teatras, suvaidinda
mas A. Dudarevo pjesę”Va- 
karas",Kaliningrado /sovie
tų prikergtas vardas Kara - 
liaučiui/ srities dramos te
atras - F.Abramovo romą - 
no "Namas" inscenizaciją.

Komisijos paskelbti lau- 
reatai-Vilniaus Jaunimo Te
atrui už spektaklį"Ilga, kaip 
šimtmečiai diena". Diplo - 
mais apdovanoti šio spektak
lio režisorius E. Nekrošius 
ir kompozitorius F. Latėnas.

Diplomus gavo Estijos te
atras- režisorius ir aktorė 
už motinos vaidmenį. Latvi
jos teatras- pagrindinį vaid
menį atlikusi aktorė ir kos
tiumų kūrėja. Baltarusijos 
pagrindinio vaidmens akto
rius gavo irgi diplomą.

Kitą metą "Pabaltijo Te
atrų Festivalis" vyks Rygo
je.

viešbučio fojė

Prieš šešiasdešimt metų kompozitoriaus Stasio Šimkaus 
rūpesčiu buvo įsteigta Klaipėdos aukštesnioji muzikos 
mokykla, šiandien vadinama įkūrėjo vardu. Šios mokyklos 
vardas minimas daugelio lietuvių muzikų biografijoje. Čia 
dirbo kompozitoriai Juozas Karosas, Klemensas Griauzdė, 
mokėsi ir dirbo Jonas Švedas. Pokario metais Klaipėdos 
St. Šimkaus aukštesniojoje muzikos mokykloje specialų 
vidurinį išsilavinimą įsigijo žinomi meno darbuotojai.

DIDELI PROJEKTAI
Iš Palangos pranešama , 

kad miesto statybininkai 
perdavė "Linui" du uždarus 
gydomuosius baseinus su jū
ros vandeniu.

Gydomajame komplekse į- 
rengti baseinai vaikams, su
augusiems, saunos, gimnas
tikos salė, vandens gydymo 
masažo, kosmetikos kabine
tai.

Iki vasarojimo pradžios, 
rašoma, Vanagupėje bus ati
daryti ir atviri pramoginės 
paskirties baseinai.

Vis puikūs, dideli projek
tai, atrodo, gerai vykdomi 
darbščiųjų lietuvių. Tačiau 
šalia tų masažų, kosmetikų 
ir t.t. . . .trūksta- termo - 
metrų, žirklučių, bandaža- 
vimo medžiagų, vaistų, ste
toskopų, vaikams guminių 
kelnyčių ir 1.1. Bet didžiuo
sius projektus gali parodyti 
turistams, svečiams, o va
saroti privažiuoja iš visur , 
ypač iš ten, kur dirbti tingi, 
iš ten, kuriem s" lietuvių per 
daug"...

AR NORI BŪTI SVEIKESNIS ?
i ū n a sJ.Val

f AA CENTRINĖS ; Z
I Montreal 273—7544 L
I Ottawa 523 -9977 R
Toronto 489 —3693 y
Hamilton 522—8392
JEIGU GERI IR GALI

JEIGU NORI

London 438—1122 
Windsor 252-3842

KiL/M Calgary 287-2712 
Winnipeg 233 — 3508 
Sudbury 674-6217

GERTI - TAVO REIKALAS
NUSTOTI - MŪSŲ

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

8 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
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KAIP UŽIMTI AMERIKA^
Du sovietų strategai sprendžia Amerikos užėmimo 

klausimą.
- Mano manymu, - sako vienas, - jeigu mes pagamin- 

sim 20 mažyčių, labai stiprių branduolinių bombų ir, su
dėję jas Į lagaminus, slaptai nuvešim į Washington'ą,tai 
Reagan'as turės iškelti baltą vėliavą.

-Skamba gerai, - pritaria kitas, - mes galim pagamin 
ti ir 1OO tokių taikos bombelių, bet iš kur mes gausim tiek 
lagaminų?

VISKAM REIKIA LAIKO
Dėdė Vania atvyksta atostogų į Maskvą. Užeina pas 

savo brolį Smirnovą. Namuose randa tik vieną jo dukre
lę Nadią.

- Kur papa? - klausia.
- Papa išvažiavęs į Leningradą. Turėtų grįžti už po - 

ros valandų, - atsako mergaitė.
- O kur tavo brolis?
- Kolia Sibire leidžia sputnikus į erdvę. Vakare bus 

namuose.
- Na, o kur mama?
- Mama greit negrįš. Ji tik šį rytą užėmė eilę prie 

čekoslovakiškų batų krautuvės, - paaiškina Nadia.

Kas nežino "Reader's Di
gest" daug milijonų ir ke
liomis kalbomis išleidžiamo 
savaitinio žurnalo, kuris pa
skelbė straipsnį apie pag - 
rindines sveikatingumo tai
sykles. Rodos tiek jau buvo 
rašyta apie sveikatingumą, o 
žmonės daugumoje vis vien 
nepaiso higienos taisyklių ir 
yra masiniai kankinami įvai
riausių negalavimų. Lyg at
rodytų, kad susirgimai tai 
neišvengiama ypač vyresnio 
amžiaus asmenims blogybė.

Mūsų kūnas yra labai su
dėtingas. Jo kapiliarų tink - 
las,kad juos ištiestų, galėtų 
apsupti visą žemę 2 ir 1/2 
kartų. Jeigu visus žmogaus 
kūno nervus sudėtų į vie - 
ną liniją, tai ji būtų virš 2 
tūkstančių mylių’. Kiekvieną 
minutę kūnas pagamina virš 
15 milijonų raudonųjų kraujo 
narvelių. Elektriniai impul - 
sai valdo visą tą komplikuo
tą organizmo aparatą. Visas 
luinas atisnaujina kas 7 me
tai iš vartojamo maisto. Jei 
organizmas suserga,- tai 
ženklas, kad negyventa pa - 
gal gamtos ar higienos tai - 
sykles.

Jau, rodos, viską sutvar
kei, išėjęs į pensiją, turi 
namus, gal kiek ir santaupų. 
Žinoma, norėtum pailsėti ir 
ramiai praleisti gyvenimo 
skaidrųjį rudenėlį. Bet-tave 
pradeda persekioti įvairūs 
negalavimai ir norom neno
rom esi priverstas lanky- darbo ar 
ti daktarą ir vartoti įvairius nuobodu gyventi 
cheminius vaistus. Gi šie - singa pastaba, 
gal tavo negalavimą ir kiek gyvas,turi"krutėti",tai yra 
apgydo ar net pagydo, bet jie rasti sau tinkamą užsiėmi- 
palieka organizme antrinius mą arba "hobby",kad nepra- 

b nepageidaujamus pėdsakus, ilgtų laikas. /b.d./

kurie neabejotinai susilpni - 
na tavo kūną.

Tai kur gi čia šuo pakas
tas? Kodėl tu negali išveng
ti daktaro ar net ligoninės 
lankymo ir pasidarai toks 
savotiškas "kiužis" ? O gi 
baisiai norėtųsi būti svei - 
ku.

Gal nežinojimas, gal ne
paisymas suteikti sveikam 
organizmui išsilaikyti sąly
gų, gal ir perdidelis gobšu
mas nevieną nustumia į tų 
nesibaigiančių negalavimų 
klampynę, kuri nebeleidžia 
džiaugtis laisvo pensininko 
gyvenimą ir be laiko ne vie
ną nuvaro į kapus. Negana 
sunkaus kasdieninio 8 vai . 
darbo; po jo ir po vakarie - 
nės imamasi papildomo dar
bo. Gal norisi daugiau tų do
lerių, o gal ir įsigytas namas 
reikalingas papildomo page
rinimo ar remonto. Štai 
viena moteriškė, vyrui mi
rus, labai apgailestavo jo 
perankstyvą mirtį. . . Kita 
- nepatenkinta vyro po re
guliaraus darbo papildomais 
vakariniais darbais, taip į - 
sikyri nuolatiniais išmetinė
jimais, kad vargšas baigė gy
venimą su virvutės pagalba.

Darbas, ypač pensininko 
amžiuje,turi būti nuosaikus. 
Suprantama, kad be darbo 
dažnas, ypač jei nėra .mėgė
jas skaityti ar muzikuoti,ne
gali nurimti; nesgi, esą,be 

užsiėmimo yra 
. Visai teį
neš kol esi

ŠLĖKTŲ SVAJONĖS
Lenkų šlėktos nuo pat Krėvos sutarties ypač 15-16 a. , 

siekė tokios unijos, kurios pagrindinė sąlyga būtų Lietu
vos žemių inkorporavimas į Lenkijos sudėtį. Nebuvo be
veik nė vieno Lenkijos seimo, kuriame nebūtų svarstoma, 
kaip”sujungti visas Lietuvos jėgas su Karalystės jėgomis". 
Pagrindiniai tokios unijos priešininkai buvo Lietuvos didi
kai, kurie iš kunigaikščių perėmė tradiciją ginti Lietuvą 
su jos teisėmis ir privilegijomis. Ginant Lietuvos sava - 
ranKiškumą, 16 a. ypač pasižymėjo GOŠ TAUTAS ,CHOD - 
KEVIČIAI,RADVILOS , o 17 a. pabaigoje - 18 a.pradžioje 
- SAPIEGOS .

/Iš M. Jučas "Nuo Krėvos sutarties iki 
Liublino Unijos"/.

DĖMESIO !
NAUJI POTVARKIAI IR NAUJAS SĄRAŠAS

DOVANOS GIMINĖMS 
LIETUVOJE

Nauji p a s i keitimai ir patvarkymai siuntiniams i Lietuva siusti; 
nuo rugpjūčio 1 d. siuntėjas jau negalės sumokėti muito.Sena tvarka, 
sumokant muitą čia, siuntiniu užsakymus pri imame iki l iepos 16 d., 
1984 m7 Visi seniau skelbti musu siuntiniai galioja.

• 'SIUNTINYS NT. 2
3 m. šilkinio aksomo suknelei; 3 m. labai geros vilnonės 
medžiagos eilutei; 2 sv. vilnoniu siūlu; 3 vilnonės gėlė
tos skarelės; didele vilnonė , plona gėlėta vakarinė skara; 
nepermatomo nailono medžiaga suknelei; 1 pora ’’Wrangler” 
rumbuoto aksomo jeans; 1 pora denim jeans.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu ............$ 490.00

į Šį siuntinį dar galima dadėti 7 svarus įvairių prekių.
Žemiau siūlome keletu naudingesnių dalykų (kaina su muitu):

Dirbtinio minko kailis paltui De Lux, sveria 5 sv. 
Jeans, rumbuoto aksomo ’’Wrangler” arba Levi 
Vyriškas arba moteriškas megztinis......................
Vilnonė arba šilkinė skarelė........
Telescopic lietsargis ..........u....u......................
Vyriški arba moteriški pusbačiai ...i....... ...............
Puiki suknelei medžiagą ..... t....... b....... ..........
Silkinio aksomo medžiaga suknelei, 3 m. .......... 
Aksomo medžiaga kostiumui, dvigubo pločio, 3 m. 
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m. ...k........ 
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m. ........
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m. ..ui

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.

BALTIC STORES & CO.
(Z. Juras)

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

;..U

..S 110.00 

...■$ 46.00 
...$ 55.00 
.. $ 13.00

S 13.00 
S 52.00 
$ 44.00 
$ 66 00 
$ 83.00 
$ 77.00 
S 88.00 
$110 00

5 psi.



Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. .TELEFONAI: 532-3400 
M6H 1A8_______________________•_____________ 532-3414

AKTYVAI - VIRŠ 23 MILIJONU

PAGERBĖ STASį JOKŪBAITĮ 65 m. GIMTADIENIO IR 

45 m. VISUOMENINĖS ŠAULISKOS VEIKLOS PROGA

J. Š arapnickas

KASOS VALANDOS: = 
Pirmadieniais 10—3 
Antradieniais 10 — 3 =

Trečiadieniais atdaryto =
Ketvirtadieniais 10 — 8 =
Penktadieniais 10—8 =
Šeštadieniais 9 — 1 
Sekmadieniais 9—12:30 =

DUODA PASKOLAS:
Asmenines nuo .
Mortgičius nuo .

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

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

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

toronto
• LIETUVIU NAMU rengtose 
Velykinio Stalo vaišėse da - 
lyvavo arti 400 svečių. Gra
ži kultūrinė tradicija - me
ninė programa buvo atlikta 
sol.I.C e r n i e n ė s.akom- 
ponuojant muz. J.G o v ė - 
d u i. Dalyvavo ir mažieji 
lietuviukai. S veteliai iki 5 m 
amžiaus gavo dovanėlių iš 
Velykų Senelės.

• LIETUVIŲ NAMŲ Valdy
ba praneša, kad nutarta j sa
lės nuomą neįtraukti specia
laus scenos šviesų paruoši
mo. Už jį organizacijoms 
reikės apsimokėti atskirai.

• VYRU BŪRELIS , talkinanti 
LN Valdybai, Mindaugo Me
nėje rengia Motinos Dieną 
GEGUŽĖS 13 d.

PENSININKU IŠVYKA
GEGUŽĖS 23 d. Toronto 

Lietuvių Pensininkų Klubas 
rengia ekskursiją Į Niagara- 
on -the -Lake.Aplankys Įdo
mesnes vietas, pasidžiaugs 
žydinčiais sodais. Žada ap - 
lankyti Hamiltono Lietuvių

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ I

ATEIK Į Ll ETUVIŲ A.Ą. f Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMU. SUSIRENKAME KIEKVIENA^ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE 
(.Skersai gatvės nuo pen sininktį rūmų, 1691 Bloor St West, 
kampas Indian Rd.) 7:30 vai. .vakaro.

SKAMBINKITE : 487-5591

6 psl.

MOKA UŽ:

90 dienų term, indėlius ... 816% 
180-185 d. term, ind........8%%
Term. ind. 1 metų............ .9 %
Term. ind. 2 metų............ 9%%
Term. ind. 3 metų ....... 9 
Pensijų s—ta....................10 %1 * o ar
Spec. taup. s—ta,..... .
Taupomųjų s—ta,........
Depozity-čekių s—tų ... 
........11 />%

'9!/4%-12%

Pensininkų Namus.
Išvažiuoja nuo "Vilnius 

Manor" 9 vai. r. .grįžta 6- 7 
vai. v. Kaina - $13. Regist
ruotis tel: 762-4523 pas B . 
Žiobienę arba Lietuvių Na - 
muose tel: 532-3311 pas K. 
Daunį-antradieniais 12-5 v. v. 
v. , penktadieniais 12-8 v. v. , 
šeštadieniais 9-3 vai. p. p.

BILIETAI IR AUTOBUSAI
Į VllrrTĄJA TAUTINIU ŠOKIŲ 
‘ŠVENTI
• BILIETAI gaunami Toron
te LIETUVIŲ. NAMUOSĘ/15 
73 Bloor St.W./ ir V. DAU
GINIO įstaigoje/ 1613 Bloor 
St.W./.
• AUTOBUSAI veš šokėjus ii 
choristus į Cleveland'ą. Jais 
gali pasinaudoti ir kiti, dar
yra vietų.Kreiptis Į tautinių 
šokių grupių vadovus.
• IOTERUOS bilietų šak
neles ir čekius kanadiečiai 
prašomi sišsti: J. KRIS TO
LA ITIS , P.O.Bo 446, Wa - 
terdown.Ont. LOR 2HO. Pra
eityje yra buvę atvejų, kad 
bilietų šaknelės pašto buvo 
sulaikytos siunčiant per sie
ną ir sunaikintos.

Tautinių Š okių Š ventės 
Lėšoms Telkti Komisija

Pagerbimo pokylis įvyko 
š. m. balandžio 7 d., Toronto 
Lietuvių Namuose. JĮ suruo
šė St. Jokūbaičio draugai,da
lyvavo 160 svečių.

Pagerbimo minėjimą ati - 
darė V.Stočkus ir pa
kvietė kun. A . S imanavičių 
palaiminti stalą. Vaišės pra
sidėjo vynu ir šampanu ir A. 
Gataveckienės pa
ruoštais gardžiais Įvairiais 
valgiais.

Šaulys V. Pečiulis 
pasakė pagrindinę Kalbą, su
pažindindamas svečius su 
S tasio Jokūbaičio 
65-tuoju gimtadieniu ir jo 
visuomenine bei šaulišKa 
veikla.

St. Jokūbaitis yra gimęs 
Žemaitijoje, Kelmės mieste 
1919 m. balandžio 1O d.Yra 
baigęs gimnaziją ir koope
racijos Kursus verslo admi - 
nistravime. Iš prigimties y- 
ra gabus organizatorius ir 
talentingas kalbėtojas.

Būdamas gimnazijoje, pa
sitaręs su mokytojais, suor- 
ga nizavo kooperatyvo pag - 
r indu Krautuvę, ir tokiu būdu 
mokiniai galėjo nusipirkti 
daug pigesnėmis kainomis 
rašomos medžiagos, negu 
pas privačius svetimtaučius 
verslininkus. Jo suorgani
zuotą krautuvę parėmė ir 
Kelmės kooperatyvas.

Baigęs mokslą, St. JoKu- 
baitis tuojau gavo Kelmės 
kooperatyve tarnybą, vėliau 
paskirtas ten ir vedėjo pa
reigoms.

Stasys Jokūbaitis mėgo ir 
muziką; lankydamas gimna
ziją, ėmė ir muzikos pamo
kas. 1937 m. .būdamas tik 18 
m.amžiaus, tėvui sutikus, Į- 
stojo Į Lietuvos Šaulių S ą- 
jungos Kelmės Vlado Pūtvio 
šaulių būrį. Kelmės šauliai 
Įsigijo dūdų orkestro instru
mentus, o Stasys, būdamas 
to orkestro pats stipriausias 
muzikantas, vėliau perėmė ir 
to orkestro vadovavimą. Jau 
47 metai, kaip yra šaulys, ir 
jau 18 metų vadovauja Vlado 
Pūtvio Šaulių Kuopai Toron
te.

S t. Jokūbaitis, 1940 m. ru
sams okupavus Lietuvą,buvo 
areštuotas ir kaltinamas , 
kad palaikąs ryšius su Lie - 
tuvos pogrindžiu; išvežtas Į 
Raseinių sunkiųjų darbų ka
lėjimą. Ten jam teko patirti 
NKVD žiaurius tardymus, pa
naudojant. ir fizinę jėgą, kad 
prisipažintų prie nepagrįstų 
kaltinimų. Vėliau, Kaip rei- 
Kalingas orkestrui vadovas 
ir kooperatyvui patyręs tar
nautojas, iš kalėjimo buvo 
paleistas, bet turėjo kas sa
vaitę registruotis milicijo
je. Prieš rusų-vokiečių karą, 
pasišalino iš darbovietės ir 
slapstėsi, kad nebūtų išvež
tas Į S ibirą.

Antrą kartą rusams oku
puojant Lietuvą, pasitraukė 
Į Vakarus ir,karui pasibai
gus, buvo Danijoje. Rusams 
dar esant okupuotoje Danijos 
Bornholmo saloje, jis susi
pažino su danais intelektua
lais bei spaudos darbuotojais, 
suorganizavo per Kopenha
gos radiją lietuvišką trans
liaciją. Per penkis Danijoje 
po karo išgyventus metus tai 
buvo vienintelis kartas, kur 
buvo padarytas pareiškimas 
per radiją, dėl rusų okupuo
tos Lietuvos.Danai už tai su
silaukė iš rusų daug protes
tų.

Kada Danijoje lietuviai 
buvo suvežti Į vieną pabėgė
lių stovyklą,‘vadinamą N y- 
mindegab, ten buvo a- 
pie 2.000 lietuvių. Čia Sta - 
sys vėl ėmėsi darbo. Suor
ganizavo didelĮ chorą, tauti

nių šokių grupę, orkestrą, 
vaidybos būrelĮ ir lietuvių 
futbolo komandą. Š ie vienetai 
labai išpopuliarino lietuvius 
ir Lietuvos vardą visoje Da
nijoje.

Pasibaigus karui,rusams 
dar tebesant Bornholmo sa
loje, jie sugalvojo-neva sa - 
los darbams- paprašyti, kad 
Danija atsiųstų 300-400 
lietuvių. Danai rusų reikala
vimą buvo patenkinę ir vago
nai jau buvo paruošti vežti 
lietuvius į rusų okupuotą sa
lą. Lietuviams buvo aišku, 
kad kelio atgal į stovyklą iš 
tos salos nebus ir kad jie bus 
pasmerkti išvežimui Į vergų 
darbo lagerius - S ibirą. Sto
vykloje kilo panika. Neatsira
do iš vyresnių, baigusių 
aukštus mokslus, sudaryti 
gelbėjimosi planui. Ir čia 
S t. Jokūbaitis, dar būdamas 
jaunuolis, bet drąsus ir su
manus, ėmėsi iniciatyvos 
organizuoti pasipriešinimą. 
Pradėjo rašyti laiškus-pra
šymus Įvairiausiems danų 
pareigūnams, ministeriams 
ir pačiam karaliui, kad pa
siųsti lietuviai būtų rusų ar
ba vietoje. įkalinti, arba iš - 
vežti Į S ibirą vergų dar 
bams ir lėtai mirčiai . Para
šytus laiškus, prašymus jis 
pats veždavo Į Vardės pašto 
Įstaigą 20 km.dviračiu, nes 
lagerio paštu nepasitikėjo. 
Jo pastangomis lietuviai bu
vo išgelbėti. Vėliau rusai ė- 
mėsi kito plano:pareikalavo, 
kad būtų atsiųsta 16-18 lietu
vaičių ligoninių darbams. Ir 
čia, dėka St. Jokūbaičio pa
stangų lietuvaitės buvo iš
gelbėtos nuo išvežimo pas 
rusus./Kas liečia jo atliktus 
darbus Danijoje, - apie juos 
padariau trumpą apžvalgą iš 
Danijoje tuo kritišku metu 
gyvenusio Vyt. Butrimo 
sveikinimo kalbos,pasakytos 
per St. Jokūbaičio pagerbi
mą š. m.balandžio 7 d. To - 
liau suminėsiu pagerbime 
pasakytas V. Pečiulio 
svarbesnes minits.

1950 m. St. Jokūbaitis at
vyko į Kanadą ir įsidarbino 
Hamiltono mieste. Tais pa - 
čiais metais suorganizavo 
lietuvišką orkestrą AIDAS ir 
surengė keletą gražių kon
certų. 1952 m. jis persikėlė 
gyventi į Toronto miestą.Čia 
irgi suorganizavo pajėgų or
kestrą TRIMITAS. Vedė, ir 
abu Jokūbaičiai įsijungė Į 
lietuvišką veiklą. Užaugino 
dukrą- Danutę, kuri laisvai 
kalba ir rašo lietuviškai. Ji 
priklauso VL. Pūtvio Saulių 
Kuopai ir dalyvauja lietuviš
koje veikloje.

St. Jokūbaitis su šeima 
priklauso ir S LA 236 Kuo
pai. Jis yra prirašęs virš 
200 narių Į S LA 236 Kuopą.

1956 m.jis suorganizavo ir 
pastatė pirmąjĮ muzikinį 
veikalą Toronte - operetę 
"Viengungiai". Suorganiza - 
vo Toronto lietuvių keletos 
autobusų išvyką demonstra
cijoms prie Jungtinių Tautų 
Į New York'ą.

Toronte, vos tik atsistei- 
gus šaulių organizacijai, 
Stasys jau nuo 1955 metų Į- 
sijungė Į jos eiles. Perėmęs 
Toronto VI. Pūtvio Šaulių 
Kuopos pirmininkavimą, jis 
labai pagyvino tos kuopos ir 
bendrai Kanados šaulių 
veiklą. Jis yraKanados Šau- 
liųRinktinės pradininkas , 
jos organizatorius ir pirma
sis pirmininkas. Ilgą laiką 
yra buvęs Lietuvos Šaulių 
Sąjungos Tremtyje centro 
valdyboje. Ja pastangomis 
buvo Įkurti šaulių daliniai 
Hamiltone,St. Catharines ir 
Sudburv. /b. d./

ELZĖ JANKUTĖ Nuotr. Stepo Voronkos

MAŽOSIOS LIETUVOS 
PATRIARCHO DUKTERS 
PAGERBIMAS

Toronte yra sudarytas iš 
Įvairių lietuviškų organizact- 
jų atstovų komitetas, kuris 
numato paruošti iškilmingą 
pagerbimą Rambyno "vaidi
lutei"- ELZEI JANKUTEI jos 
9O-tojo gimtadienio proga . 
Pagerbimas Įvyks š.m.LIE-

DVI DAIL. ANASTAZIJOS 
TAMOŠAITIENĖS PARODOS

SIBLEY’S WARD Galerija 
buvo jau prieš pusmetį pa
kvietusi dail. Anastaziją Ta
mošaitienę surengti kilimų , 
litografijų ir tautinių dra
bužių parodą. Parodai rengti 
iniciatyvos ėmėsi Jadvyga 
Reginienė, tautinių šo
kių grupės "Lazdynas”vado- 
vė.

Pagodos atidarymui susi
rinkus virš 500 kviestinių 
svečių, programai vadovavo 
Birutė I itvinienė. Žo
dį tarė Jadvyga Re gi n i e- 
n ė, parodą atidarė Galerijos 
direktorė Dolores Mayer.

Ta proga meninę progra - 
mą atliko "Lazdynas”, pa
šokdami 4 šokius-Blezdingi- 
nį Jonkelį, Blezdingėlę,Aš- 
tuonytį ir Subatėlę. Velykų 
laikotarpiui buvo išstatytas 
ir dail. A. ir A. Tamošaičių 
MARGUČIŲ RINKINYS .

Suneštinėmis gausiomis 
vaišėmis rūpinosi Marija 
S tankienė.

Paroda ir tautiniai šokiai 
buvo rodomi televizijoje. Ma
lonu, kad net ir iš tolimųjų 
apylinkių atsilankė nemažai 
lietuvių. Daugelis jų net se
nosios kartos ateiviai- pri-

LIETUVIAI ŠOKĖJAI 
PIRMAVO FESTIVALYJE

Naujosios Anglijos liau
dies šokių tautybių festivalis 
vyko balandžio 14-15 d.d. 
Dalyvavo 20 tautybių. Lie - 
tuviai,anglai ir lenkai šiuo
se festivaliuose dalyvauja, 
nepraleisdami nė vieno kar
to, jau 40 metų’.

Lietuviams vadovavo Ona 
Ivaškienė ir jos sūnus Gedi

DRESHER
233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja— V. DREŠERIS ir A. MIKSIEMĖ 
Darbo valandos: 9 v.r. — 7 v. v. , šeštadieniais 9 v.r.- 12 v.p.p.

Narys of "Better Business" Būro

INSURANCE
533-1121 Walter Dauginis 822-8480 

Insurance Agency Ltd.
1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

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

POS 16 d., 7 vai. v. Toronto 
Prisikėlimo Parapijos salė - 
je.lOll College St. , Toronto , 
Ont. , M6H LA 8.

Gegužės 9 d. pagerbimo 
komitetas susirinks posė
džiui aptarti pagerbimo-kon- 
certo programą ir garbės 
svečių kvietimą. Smulkesnės 
žinios bus vėliau paskelbtos 
spaudoje.

Stepas V a r a n k a

miršę lietuvių kalbą,bet do
mėjosi ir mėgino prakalbėti 
lietuviškai, o' jaunoji karta 
prisistatė, kad jų tėvai ar. 
prosenoliai kilę iš Lietuvos.

Antroji dail. A. Tamošai
tienės paroda - tapybos ir 
grafikos-buvo surengta Ver
bų šeštadienį ir sekmadie
nį — Lietuvių Salėje. Tąja 
paroda rūpinosi ir ją atidarė 
rašytojas Jurgis Jankus. 
Šv. Jurgio parapijos kleb. 
kun. V a š k y s jautriu žo
džiu sveikino dail.Tamošai-r 
tienę, atvykusią su parodo
mis Į Rochester’į.

Ten pat buvo rodomos dvi 
filmos:S PIRUS OF AN AM
BER PAST ir Lietuvių Tau - 
todailės Instituto parengtą 
LIETUVIU AUDINIŲ DAILĖ . 
Filmų rodymu rūpinosi R. 
Lapinas.

Š ioms parodoms dailės 
darbus nuvežė ir parvežė 
Petras R e g i n a iš Brook
ville, Ont. , o Rochesteryje 
ją globojo Jadvyga ir Vin
cas Reginai.

Visi atvykusieji buvo labai 
patenkinti ir džiaugėsi galėję 
atsilankyti Į parodas, pamaty
ti filmas mūsų tautodailės žy
miausios atstovės ir kūrėjos 
dail. A. Tamošaitienės darbų 
Ji ir savo asmenišku Įnašu 
mūsų kultūrai palieka neįkai
nojamą kraitį. k .

minas, šoko 40 šokėjų ir 24 
mažiukai- iš vaikų darželio. 
Jie žavėjo publiką ir buvo 
dėmesio centre. Taip pat ir 
reprezentuojant savo tauti
nius valgius, lietuviai buvo 
pirmoje vietoje. Stalus gra
žiai išdekoravo dail.Dilba, o 
šokėjų tėvai ir motinos rū - 
pinosi valgiais, patarnaujant 
šokėjams. Pranešinėjo ir 
suteikė paaiškinimus Mirga 
Girniuvienė. Visi puikiai re
prezentavo lietuvius. e.

INSURANCE & 
REAL ESTATE BROKERS

* Namų— Gyvybės
* Automcbilių
* Komerciniai

ALL SEASONS TRAVEL, B.D.
Visais kelionių reikalais 
bei kur pasaulyje skambinti:

Tel. 533-3531
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Vieninteli* lietuvių bankelis Kanadoje
— Įsikūręs nuosavuose namuose — •

HAMILTONO LIETUVIU

KREDITO

KOOPERATYVAS

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

Kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais
MOKAME UŽ:
deposit u s (P.C A.).............6 %
santaupas.................... 7‘/2%
kasdienines palūkanas 
už santaupas ................ ? %
.♦erm.depoz. 1 m..........  9*'z%
term, depoz. 3 m ........ 10 %
reg pensijų fondo......... 9‘.į %
90 dienų depozitus 9%

1 m mm c u
asmenines paskolas .... 12;f'2% 
nekilnojamo turto lm....... 10!4%
nekilnojamo turto 3 m. .. 12 % 
variable .......................  1014%

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda 

Nemok anas pilnas čekiu aptarnavimas

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

Ottawa
OTTAWOS LIETUVIAI 
IŠKILMINGAI PAMINĖJO 
ŠV. KAZIMIERO MIRTIES 
PENKŠIMTI

Balandžio 28-29 d. d. , šeš
tadienį ir sekmadienį Otta- 
wos Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba surengė Š v. Kazi
miero 500 m. mirties su
kaktuvių minėjimą.

Minėjimą atidarė KLB 
Ottawos Apylinkės p-kasJ.V. 
D a ny s.Koncerto programoje 
Įdomiai ir gražiai pasirodė 
montrealietė solistė Gina 
Capkauskienė, kuri 
pradėjo koncertą padainuo - 
dama "Kazimieras Kilnus" 
-K.Bonadies, žodž. O. Mi
kaila itė s, "Malda Į Šv.Kazi
mierą" -A. Stankevičiaus; 
B. Brazdžionio,"Mėlyni var-

"Motinos valsas" - M. Vait
kevičius;?. Gaulės," Dainuo
kime du"- nežln. autorius.

Hamiltono Mergaičių Cho
rui AIDAS dirigavo Darija 
D e k s n y t ė, akom ponavo 
Arūnas Juodelė.

Po koncerto vyko gražios 
vaišės.

Iškilmingas mišias atna
šavo arkivyskupas ANGE
LO PALMAS, giedojo sol . 
Giria CAPKAUSKIENĖ ir 
Hamiltono Mergaičių Choras 
AIDAS .

Minėjimui. talkininkavo 
Ottawos Lietuvių Katalikų 
Misija.

montreal1
Dešinėje ir žemai

"NL" SPAUDOS BALIUJE Solistė Gina Capkauskienė ir muz. M—me M. Roch.

MONTREALIS - NEW YORK - RIO DE JANEIRO

BUENOS AIRES - MONTEVIDEO - FLORIANAPOLIS
A.Kebly s
/ pabaiga/

Mėsos įvairiausios- dešros, kiauliena, veršiena, o - 
Žiūko, ėriuko, na ir visokių rūšių jautiena. Tai žmogus 
tik turėk apetitą. Šitas visas valgymas kainuoja žmogui 
apie penkis dolerius.

Alus ir vynas atskirai, bet ir jų kainos, palyginant 
su mūsų doleriu, yra labai žemos. Panašiai, kitą dieną, 
jau kitame restorane buvo pakartota puota su p.p.Tatarū- 
nais. Negalima buvo praleisti nenuvykus specialiai J vie
tą,kur patiekiama tiktai žuvis. Tai padarėme su kun.P. 
Rukšiu. Kaip ta žuviena vadinos, nežinau, bet buvo 
labai gardi.

Viskas man nauja ir Įdomu. Vargiai paprastas tu
ristas tai patiria, nes tik vietiniai gyventojai težino tas 
valgymo vietas.

Keturmotoris lėktuvas 11 vai. jau mane dangina Į tą 
gražuolį miestą Rio de Janeiro, miestas, kuriame ant aukš
čiausio kalno yra didžioji Kristaus stovyla, ištiesusi ran
kas. Miestas su 7 paplūdymiais, vieni už kitus gražesniais 
Miestas pilnas visokių netikėtumų, su visokių brangeny - 
bių krautuvėmis. Žmonės, tačiau, jomis čia nesipuošia , 
nes už puošmeną gali prarasti gyvybę, jei plėšikui jos ne
atiduosi. Viešai nedėvi jokių blizgučių, tai ir pavojaus 
mažiau. Sako, kad moterys,eidamos krautuvėn, nešasi 2 
pinigines. Vieną pirkimui ir gerai paslėptą, o kitą- jei 
plėšikas užpuls - mažesnę.

Lietuvių kolonija čia mažytė, ne taip kaip Sao Paulo, 
kur jų priskaitoma tūkstančiais. Sustojau jau iš pereitų 
metų pažįstamame keturių žvaigždžių viešbutyje Miramar 
Palace ant Atlando Avenidos prie pat Copacabana paplūdy- 
mio. Viešbutis su gerais restoranais ir geru aptarnavimu, 
saugus. Pinigams, dokumentams bei brangenybėms jie duo
da apsaugos skrynią,už kurią nėra imamas mokestis. Pi - 
nigus geriausia keitiesi,tik kiek tai dienai reikalinga.Kur
sas tada buvo už amerikonišką dolerį 1400 kruzeirų. Per
eitais metais tedavė 650 kruzeirų.

Rytojaus dieną susirišau su savo senais pažįstamais 
Helena ir Kazimieru Gauliais. Jie čia turi savo didžiulę 
spaustuvę, kurią teko aplankyti. Joje dirba virš 40 žmonių. 
Buvo proga aplankyti ir jų senutę motiną,turinčią 90 me
telių. Iki šiolei ji ruošdavo visas pamaldas pakviesdama ko
lonijos lietuvius kunigus. Visus savo 3 sūnus išmokė lietu
viškai ne tik kalbėti,bet ir rašyti. Ji buvo ir yra tas jun
giklis šioje kolonijoje. Jos sūnus Antanas advokatas, at- 
atovauja lietuvių bendruomenės skyriui. Sūnus Romual
das yra kitos spaustuvės savininkas. Juokais jis "adop- 
tavo" ir kitą sūnų advokatą Ernestą Petraitį, kuris gyve
na arti jos ir gelbsti jai jos užduotyse

Su Antanu Gaulia ir jo žmona teko praleisti vieną po
pietę vokiečių klube, kurios pirmininku jis yra. Jo žmona 
yra vokiečių kilmės. Buvo malonu apžiūrėti ir pamatyti 
šį ištaigingą klubą, prisiglaudusį tarpukalnėje, Su viso
kiais įrengimais sportui .baseinu ir restoranu, kuriame 
teko kartu valgyti pietus. Stebėtina- lietuviui yra patikėta 
ir jis yra išrenkamas jų klubo pirmininku. Šiuo metu jis 
yra statybos kontraktorius užmiestyje statomoms viloms.

Su H. ir K. Gauliais čie teko labai dažnai susitikti ir 
praleisti malonias valandas pokalbiuose. Teko lankytis

peliai"-V. Jakubėnas;B. Bui- 
vydaitės, " Dainos, muzika 
ir gėlės" - O. Metrikienė; 
P, Lemberto.

Hamiltono Mergaičių Cho
ras AIDAS padainavo pen
kias dainas-"Tėviškėle,tė - 
viškėle" - B. Budriūnas;ž. P. 
Stelingis, " Liaudies dainų 
pynė"-G. Gudinskienė;A . Ma
ceinos, "Jai nerūpėjo/Tam - 
šioj naktelėj"-A. Vanagaitis, 
"Šienelis ralio" -F.Strolia ; 
D.Auginio, "Kur gimta pa
dangė" - A . Bražinskas; S . 
Žlibino.

Solistė Gina Capkauskienė 
išpildė 4 arijas iš Moząrt'o , 
Gounod, Verdi ir Donizetti- 
operų- "Le nozze di Figa - 
ro", "Romeo et Juliette" , 
"Rigoletto" ir "Lucia di La- 
mmermoor". Solistei a - 
komponavo muzikė Mme M. 
Roch.

Koncertą baigė AIDAS 6- 
iomis dainomis- "Žalios pa
stogės'1-A. Brazinskas;ž. V. 
Barausko, "Dainuoja žemė"- 
F.Strolia;S .Jurgitos, "Šer- 
mukšnėlės dovana"-M. Novi- 
kas; V. Giedrytės, "Plaukia 
sau laivelis" - S . Š imkus,

Muz. A. Stankevičius ir Montrealio Vyrų Oktetas

• Muz. Aleksandras STAN
KEVIČIUS ir Gailė NARU - 
ŠEVIČIŪTĖ susižiedavo.

S veiki name'.

• KUDŽMLENĖ Genė sugrįžo 
iš ligoninės ir toliau sveiks
ta namuose.

ir jų puikioje rezidencijoje. Įvažiavimo vartai aukšti ir 
stiprūs, namo langai apkalti geležiniais virbalais. Neiš
kenčiau nepaklausęs, kodėl taip. Seimininkai atsakė, kad 
apsisaugojus nuo vagių. Mašinų ne palieta gatvėje, nors 
ir gyvena gerame rajone. Turi tarnus, kurie prižiūri, tad 
joks svetimas žmogus .nekviestas neįeitų į jų rezidenci
ją. Savaitgalius jie patys, jų vaitai ir anūkai praleidžia 
tartu, šeimos ryšys yra gana tamprus.

Per tas aštuonias dienas, - dvi jų buvo apsiniauku
sios, tad buvo progos apsipirkti. Brazilijoje, palyginant 
su kitomis valstybėmis, kurias lankiau, vistas yra žymiai 
pigiau. Odos išdirbiniai, tekstilės gaminiai ir žinoma, jų 
brangakmeniai,kurių kasyklos yra čia. Klimatas visą lai-

• LITAS balandžio mėnesį 
užbaigė $12.150.000 apy - 
varta. Nuo š. m. gegužės 15 
d. LITAS pereina Į kompiu
terių sistemą. Todėl bus tai 
kurių pasikeitimų.Apie juos 
bus vėliau paaiškinta plačiau.

LITAS taip pat primena , 
tad GEGUŽĖS 13 d. bus pas
kutinis LITO darbo sekma - 
dienis iki rudens.

• VAIVORYKŠTĘ kviečia 
parodai Lietuvių Tautodailės 
Instituto skyrius Bostone. 
Paroda įvyks rudenį, spalio 
13-14 d.d.

Patiksit n-a m e:

• K.L.K. MOTERŲ.D-JOS 
Montrealio Skyrius kviečia 
New Uork'o dainos gru
pę HARMONIJA koncertui 
į Montrealį spalio 20 d.

o JUKONIENĖ Julija buvo 
operuota Victoria ligoninėje.

LIETUVIU PORA NORI 
PIRKTI NAMĄ 3-jų BUTŲ 
LaSalle arba Verdune.

Stambinti po 6 val.v.tel: 
366-1611 arba į "NL" redak
ciją: 366-6220.

PAGERBDAMA MIRUSIUS . AUKOJO KANADOS LIETUVIŲ 
FONDUI

Helena BERNOTIENĖ paaukojo $1OO, - a. a. Leono ir 
Bronės VAITKEVIČIŲ atn inimui.

KLF DĖKOJA.
ką šiltas, tai ir žmonių apsirengimas lengvas.Dar leng - 
vesnis paplūdymyje'.

Taip bevandravojant, priartėjo ir kovo 16 d. Laitas 
vėliai imti kelionės krepšį. Orauostin mane pristato vie
nas brazilietis.su kuriuo buvau susipažinęs praeitais me
tais. Po dviejų su puse valandos vėl esu Buenos Aires. 
Iš čia Aerolineas Argentinas pakyla paskutinei kelionei Į 
šiaurę. Be nuotykių,kovo 17 d. jau esu savame mieste - 
Montrealyje.

Gera važinėtis, stebėti ir matyti, taip kitur žmonės 
gyvena. Nors ten gražu ir visada šilta,bet nemainyčiau 
savojo keturių sezonų krašto Į jų. Grįžęs, pradedi dar 
daugiau Įvertinti savo kraštą ir jautiesi laimingas,tad ja
me gali gyventi.

GUY 
RICHARD 
ROOFER----- COU VREUR

7725 George LaSalle 
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai I ietuvi am s patam auj a. 
Darba atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis.
Stogo’ dengimui ‘’ar tai symui skambinkite: 364-1470

1984. Y.10

SVARBUS PRANEŠIMAS DĖL SIUNTINIŲ Į LIETUVĄ

ABC PARCEL SERVICE praneša, tad 
S ov. Sąjunga sustabdys siuntinių per 
siuntimus iš viso pasaulio už DVIEJŲ 
MĖNESIŲ. ABC kviečia nelaukti pas- 
kuriniųjų dienų ir užsakyti siuntinius 
DABA R. Kai kurias prekes ta proga 
šioje įstaigoje bus galima gauti papi
ginta kaina.Kreiptis į ABC PARCEL 
SERVICE 3891 St. Laurent Blv. , tel: 
844 -9098,

'Du* afftg d.
1449 Si. Alexander St. Suite 209, Mayor Bldg.

SUTAUPYKITE NUO S500.- IKI S 1000.- PIRKDAMI 
GARANTUOTAI NAUJUS KAILINIUS PALTUS TIESIAI 
IŠ FABRIKO. DAROM/ PATAISYMAI BEI PERSIUVIMAI 

Tel. 845-2912 embassy fur

7 psl-

brazilietis.su


montreal
”NL” SPAUDOS BALIUJE

Gegužės 5 d."NL" Spau
dos Balius pasižymėjo gera 
programa,puikia vakariene,

Įdomia loterija, geru orkest
ru. Daugelis atvykusiųjų ta 
proga ir susitvarkė savo 
prenumeratų reikalus, už ką 
"NL" irgi yra labai dėkinga.

Prašome atkreipti dėmesĮ 
į laimėjusiųjų sąrašą, kurĮ 
čia patiekiame -

LAIMĖJUS IETĮ DIDŽIAJAME DOVANI! PAS KIRS TYME, 
"NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS" SPAUDOS BALIUJE 
š.m.GEGUŽĖS mėn. 5 d. :

1. TELEVIZIJĄ-RADIJĄ. - Al. B 1 a ų z d ž iū n a s,
2. MAGNETOFONAS -RADUĄ-J. A. K a r t i s, White

Rock, B.C.
3. MEDŽIO SKULPTŪRĄ. - A.K e n s t a v i č i u s,Hope

/J. Dagio/ B. C.
4. PAVEIKSLAS -

/dail.A. Tamošaitienės/- Ir. K one e v i Sius
5. KOPLYTĖLĘ -R. S k u č a s

/J. S iaučiulio/
6. TAUTINĘ LĖLĘ - A.Sm a ily s, Toronto, Ont.

/D. Staskevičienės/
7. KNYGA "Lith.Easter Eggs" - St. N a r u š e vi č i e n ė. 

/dail.A. Tamošaičio/
8. PLOKŠTELĘ "KALĖDOS" - O.Č e č k a n s k i e u ė
9. PLOKŠTELĘ "KALĖDOS" -B. Kasperavičius
10. PLOKŠ TELĘ "KUR GINTARAIS" - V. Ž i t k u s
11. PLOKŠ TELĘ "KUR GINTARAIS" -V. P i e č a i t i s
12. PLOKŠ TELĘ "GINA" - V. Žitkus
13. PLOKŠTELĘ"GINA" - R.P i e č a i t i e n ė
14. PLOKŠ TELĘ "JŪROS PAS LAPTIS " - J. B a r o n,

Hamilton, Ont.
15. PLOKŠTELĘ "JŪROS PASLAPTIS" -O.B a r i s a,

Iberville, P.Q.
16. PLOKŠ TELĘ "JŪROS PASLAPTIS" -J. V i z g i r d a

Aurora, ILL'JAV
17. KASETĘ "GINA" - Gust.vonCe r n i n,

Notre Dame de Montauban, P.Q .
18. KASETĘ "GINA"- Ed.D aniliūnas, London,Ont.
19. PLOKŠ TELĘ "KEBLYS" - A.G ūdas
20. PLOKŠTELĖ,"KEBLYS" - P. B e n d i k a s

Neatsiėrousieji laimikių - malonėkite atsi
imti AUŠROS VARTŲ KIOS KE sekmadie niais nuo 10-12 v 
pas J.ŠiąučiulĮ Kiosko Vedėją, arba pranešti "NL" Re - 
dakcijoje, kokiu būdu pageidautumėte gauti savo laimikĮ - 
paštu,ar pats pasiimsite,ar kas bus {galiotas Jums per - 
duoti ar atvežti.

Nuoširdžiausiai dėkojame visiems, kurie pirko laimė
jimų kuponus, tuo palengvindami "NL" leidimo darbą , ir 
sveikiname laimėjusius .

NEATSIĖMĖ iš mažosios loterijos laimikius bil. nr. 45L 
861. ir 451 619. Prašome patikrinti ir paskambinti į "NL" 
redakciją 366-6220. Jūsų laimikiai laukia.

VAISTINĖ
A f i d or y > o k o t d I « n n v o 9a. in Iki 10 p. m. 
Se,fodieniei»: i, pa 9 a. m. iki 9:30 p. m. 
Sekmadieniai'* : nuo 10 a. m. iki 9: 30 p.m.
GREITAS , NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS

OR. J.MALISKA
DANTŲ GYDYTOJAS

1440 St. Catherine St. W.

Suite 600, Montreal, P.Q.

Tel. Bus.: 866—8235
Namų: 488- 8528

D.D.S

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

Tel: 364-4658

M.CUSSON R.GENDRON

76?g Central St. Ville La Salle , P.Q. 
TĖL : 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.), P.Q.
H4G 1E6 TEL. Bureau: 769-8824;

Residence: 366—6245

NOTAKAS

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

NOTARĖ

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

8 psi.

S GEGUŽES 13 d. SEKMADIENI po 11 vai. pamaldų Q

J RUOŠIAMAS X

1 MOTINOS DIENOS ?

| A. V. PARAPIJOS SALĖJE į
3 1465 rue de Seve, Montreal. 3

§ PROGRAMOJE : į
| Paskaita-Rasa LUKOSEVICIŪTĖ - KURIENĖ f

c Meninu Programa — atlieka Lituanistines Mokyklos į
g mokiniai ir jaunieji talentai jį
2 Po programos — kavutė. W

T ĮĖJIMAS : laisva auka p
5 RUOŠIA: MONTREALIO LIETUVIŲ JAUNIMAS ir S
X MONTREALIO L 8-nės VALDYBA V

ALGIS KEMEZYS KVIEČIA
I PARODA

Galerijoje PHOTOGRA M- 1 
ME nuo GEGUŽĖS 9 d. iki 
BIRŽELIO 5 d. ,2043, St. De
nis gatvėje, vyks Algio KE- 
MEZIO fotoparoda. Parodą 
galima lankyti nuo trečia - 
dienio iki sekmadienio imti- 

FILMA APIE JAQUES 
CARTIER

Minint 450 metų sukaktu
ves nuo Jacques Cartier at
vykimo j S t. Lawrence įlan
ką 1534 m. , bus rodoma fil
mą, naudojantis jo šio kraš
to tyrinėjimo medžiaga, pa
vadinta MY DISCOVERIES IN
CANADA. Filmą paruošė ži
nomas cineastas Marc Blais. 
Anglų kalba seansai-GEGU - 
ŽĖS 20 d. , 2 vai, p. p. ir GE
GUŽĖS 21 d. , 8 vai, v, , THE- 
ATREARLEQUIN, 1004 St. 
Cather ine Street East

• Primenama, kad norintieji

nai nuo 12-5 vai. p. p.
Paremkime savo tautietį , 

atsilankydami Į jo parodą
E.MILIJA PAUNKSNIENĖ 
IŠEINA POILSIO

Gerai žinoma lasalietė 
Emilija PAUNKS NIENĖ, iš
dirbo 32 metus "Canada Pa
ckers" Inc. Šiemet ji pasi-
traukia iš darbo Į pensiją.

Apie 20 jos bendradarbių 
prancūzių ir M. Jone - 
lien ė/ji irgi dirba toje Į- 
monėje/ surengė pagerbtu- 
ves Decarie gt. esančiame 
žinomame restorane Rib'n 
Reef. Kitas pa-
gerbtuves, Įvertindami jos 
sąžiningą ilgų metų darbą , 
netrukus suruoš jai Įmonės 
viršininkai.

Mielai "NL" skaitytojai ir 
rėmėjai Emilijai Paunks - 
nienei linkime geros svei
katos ir daug gražių, malo - 
nių metų'.

dalyvauti popiežiaus Jono 
Pauliaus II-jo mišiose Jarry 
Parke, užsirašytų A V ir Šv. 
Kazimiero klebonijose.

ĮDOMI PASKAITA
RŪTOS Klubo patalpose 

š.m.GEGUŽĖS 23d.,trečia- 
dienĮ, 2 vai. p. p. Ina LUKO - 
ŠEVIČIŪTĖ kalbės tema 
SVEIKATA IR VAISTAI.

Ji yra baigusi Montrealio 
Universiteto farmacijos fa
kultetą. Pasinaudokite proga 
išgirsti aktualios paskaitos, 
nes sveikata yra didžiausias 
turtas.

‘T'fca.cvičee

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 I PORTRAITS
. . ri T I PASSEPORT* COMMERCIAL 

P M I U Į MARIAGE« WEDDINGS 

STUDIO! 2540 rue SHERBROOKE.E.

TONY LAURINAITIS
MONTREAL. P.O. H2K 1E9 525-8871

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

APDRAUSTAS

Savininkas : JOHN OSKOW/CZ
3351 Belair St., Montreal, Que., H2A 2A5 

Telefonas: 721-9496

| LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
K R E D1 TO UNIJA_______

1475 DE SEVE STREET,-MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefone.: 766-5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:

Certifikotai min. $ 1,000.00
1 metų..............10. % Nekilnojamo turto.

Terminuoti indėliai Asmenines ir
1 metų.............. 9.5% Prekybines.

180-364 d. ... 9 %
30- 179 d. .... 8.5 %

T rumpalaikius indėlius Paskolos mirties
už $ 2U,000 ir daugiau atveju apdraustos

Taupomos sąskaitos 
Special ios - ....7.25% iki S 10'000

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

VISI PATARNAVIMAI VELTUI
KASOS VALANDOS

1475 De Seve j
■ c. 9:00-3:00
; 12:00-8:00

10:00 - 6:00,

3907 A Rosemont
P irm.,

P enk tad i en i ai s
4:00-8:00

.______L'LL.'LL“ — Zj_______ ~ _
Sekmadieniais nuo SPALIO 15d. iki GEGULES 15 d. 
1475 De Sėve iršv. Kazimiero par, salėje : 10:30 — 12:30

RADIO 1410 MONTREAL

LIETUVIŠKA RADIO 

PROGRAMA

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

MCMere D.N. BALTRUKONIS
l'gjnji'į IMMEUBLES - CLASSIC INC.
yĮggffr Nekilnojamo Turto visapusiskas patarnavimas 
ro“”"' PIRKIMAS - PARDAVIMAS
system 445 Jean Talon W. Suite 305,Montreal, P.Q. H3N1R1

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

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

JONAS IR COTĖ
REALTIES

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

VINCAS P1EČAITIS
Nekilnojamo turto patarnavimus Montrealyje

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS ?

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

PETRAS ADAMO N IS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
draudimo agentūra

6695 — 35th Avenue, Montreal H1 T - 3 A 6 

TEL. 727 - 3 1 20 Namų 3 76 - 3 78 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, gyvvbės draudimas

A g e n t.p r ą v e j. kj ą n ų o.LŽA?—,

montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH. MONTREAL WEST

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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