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SAVAITINIAI [VYKIA!
SOVIETAI NENORI 
DALYVAUTI OLYMPIADOJE

Neįtikėtinai naivius kalti
nimus patiekę/pav. ,kad JAV 
organizuojamas jų atletų pa
grobimai; kad jų atletai bus 
nuodijami specialiais spi- 
chiką keičiančiais vaistais , 
ir 1.1./, Sovietai atsisakė 
dalyvauti Los Angeles vyk
siančioje Olympiadoje šią 
vasarą. Jie taip pat priver - 
tė nedalyvauti Bulgarijos^, 
Rumunijos, Afganistano, Če
koslovakijos, Lenkijos Viet
namo, Mongolijos'Lenkijos, 
Rytų Vokietijos, Vengrijos 
atletus.

Atletai, norėję stiprios 
konkurentų kompeticijos,yra 
kiek nusivylę, biznieriai su
judę. Tačiau dauguma, ži - 
nanti, kad Sovietų sportas 
nėra "mėgėjų" reprezentuo
jamas, ir ypač, sužinojus 
S ovietų nedalyvavimo moty
vus - oficialius ir neoficia
lius - nėra perdaug nustebę 
nė nusivylę. Bent vieną kartą 
bus tikrai apdovanoti meda
liais mėgėjai sportininkai , 
geriausiai pasirodę Olympi
adoje.

KINIJA PAŽANGĖJA
IšPekingo pranešama, kad 

premjeras Zhao Ziyang par
lamento kalboje pabrėžė,jog 
atėjo laikas padaryti svar
bias ekonomines reformas:

HONG KONGO LIKIMAS
Skelbiama,kad pasibaigus 

1997 m. britų sutarčiai su 
Kinija dėl Hong Kongo, Ki - 
nija paliks jo laisvojo uosto 
statusą, kaip ir tarptautinio 
finansinio centro vaidmenį.

Premjeras Zhao siūlo at
sižvelgti į Britų ir kitų Hong 
Konge investavusiųjų valsty- 
bių interesus; išlaikyti jau 
susikūrusias socialines ir 
ekonomines sistemas bei gy
venimo būdą; sudaryti pag
rindinai autonomišką admi - 
nistraciją iš vietos gyven
tojų. Skamba išmintingai.
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PRANEŠA ELTA:
VEIDMAINIŠKAS "NOVOSTI” PRANEŠIMAS APIE
ŠV. KAZIMIERA^

Kovo pradžioje, šv. Kazimiero jubiliejų pradėjo rek
lamuoti ... Sovietinė atstovybė Washington'e, spaudai 
išsiuntinėjusi Novosti agentūros Maskvoje korespondento 
Broniaus Akstino paruoštą pranešimą. Jame cituojamas 
jubiliejaus ruošimo komisijos pirmininkas , Vilniaus ar
kivyskupijos valdytojas Algirdas Gutauskas, Kuris trum
pai aptaria šv. Kazimiero asmenį ir kultą, pamini, kad 
jo palaikai ilsisis Vilniaus šv. Petro ir Povilo Katedro - 
je , ir papasakoja apie jubiliejaus programą. Anot kun. 
Gutausko, praėjusieji trys metai buvę "svarbūs" Lietuvos 
Katalikų Bažnyčiai: išspausdintas pirmas tritomio mišio
lo tomas, laukiama pasirodant 600 psl. ir 160,000 egz. 
maldymo, metinis katalikų kalendorius talpina daug me
džiagos apie šv. Kazimierą.

Taip bevaizduodamas "idilišką" I ietuvos katalikų gy
venimą, Akstinas pamiršta paminėti, kad Šv. Kazimiero 
palaikai buvo pašalinti iš Jo paties katedros, kuri buvo 
paversta ateizmo muziejumi. Neužsimena jis ir apie Ku
nigų įkalinimą, tikinčiųjų persekiojimą, masinius protes
tus. Kaip tikras "tarybinis" korespondentas, jis automa 
tiškai suserga amnezija. Novosti age niūros pranešimas 
priklauso ypatingai kategorijai - tai "reklama su ragais 
ir kanopomis".

AR BUVO VIEŠAI "OFICIALIAI ” PROTESTUOTA DĖL 
TOKIOS PROPAGANDOS ?

"Šiais jubiliejiniais metais daugelis lietuvių jaučia 
kad jau laikas grąžinti Šv. Kazimiero palaikus į jo baž
nyčią, ir jo bažnyčią sugrąžinti S v. Kazimierui", pabrė- 

-žė sausio-12 d. anglų ir kitomis Kalbomis transliuotas 
"Amerikos Balso" vedamasis, išreiškęs JAV vyriausy - 
bės nuomonę. lietuvių tautos komunistiniai valdovai, a- 
not vedamojo, perėmė S v. Kazimiero katedrą ir ją pa - 
vertė ateizmo muziejumi.

PRANEŠA ALTA:
SĖKMINGAI RUOŠIAMASI AMERIKOS LIETUVIU 
KONGRESUI

Amerikos Lietuvių Tarybos valdyba balandžio 13 d. 
savo būstinėje Chicagoje turėjo posėdį, kuriam vadovavo 
vice pirm. dr. Vladas ŠIMAITIS. Amerikos Lietuvių 

Kongresui ruošti komiteto pirmininkė Daina DANILEVI - 
ČIŪTĖ-DUMBRIENĖ pranešė, kad visi paruošiamieji dar-

skatinti dalinai kontroliuo - 
jamą laisvą prekybą ir iš
vystyti prekybą su kitomis 
valstybėmis. Jis kalbėjo 3 . 
OOO parlamento narių, pri
mindamas, kad Kinijos 1966- 
76 m. kultūrinė revoliucija 
buvo ekstremistinė ir dabar 
atėjo laikas reformoms.

S mulkieji, šeimų tvarko - 
mi verslai turėtų būti palai
komi ir valstybinės įmonės, 
kurios visą pelną atiduodavo 
valstybei, laipsniškai bus 
pervestos į mokesčių siste - 
mą.

Taip pat paskelbė numato
mas reformas statybos sri
tyje, įvedant viešos konku - 
rencijos sistemą ir bus sta
toma daugiau privačių namų.

Dėl santykių su užsieniu 
Zhao pabrėžė, kad nebus fa- 
vorizuojama jokia superpa- 
jėga. Pasakė, jog Kinija no
rėtų normalių santykių su 
Maskva, tačiau Sovietų ka
riuomenė Kinijos pasienyje, 
Maskvos palaikymas vietna
miečių okupuojant Kam bodi- 
ją ir Sovietų kariuomenės 
buvimas Afganistane "gra
sina Kinijos saugumui".

JAV parduodama ginklus 
Taiwanui, taip pat kliudo'ge- 
resniems JAV-Kinijos ry
šiams sudaryti.

Parodytų savo pažangumą, 
palikdami Taiwaną ramybėje, 
kuris pats pasirinko valdy- 
mosi formą.

PIRMOJI MOTERIS 
GENERALINĖ GUBERNATORĖ

Jeanne Sauve, pirmoji 
moteris generalinė guberna
torė Kanadoje, perėmė savo 
naujas pareigas iškilmingoje 
ceremonijoje. Ji dirbs 5 me
tus. Pareiškė, jog tikisi ga
lėsianti aplankyti visą Ka - 
nadą, ugdydama šio didelio 
krašto vienybę.Gabi,iškal
binga, išsilavinusi ir elegan
tiška Mme Sauve yra 23-ias 
asmuo Kanados istorijoje , 
dirbanti tokiame poste ir I- 
oji moteris šiose pareigose .

OUEBEC'O PARLAMENTO 
DARBUOTOJAI GRUPINĖJE 
TERAPIJOJE

Po tragiškų įvykių praeitą 
savaitę,Quebec'o Parlamen
to darbuotojai dalyvaus spe - 
dalioje grupinėje terapijoje, 
kuri padės jiems greičiau 
atsipalaiduoti nuo sukrėti
mo, kurį pergyveno šaudymo 
metu, žuvus 3 tarnautojams 
ir sužeidus 13 asmenų.

Saugumo priemonės ir 
lankytojų tikrinimas yra su
stiprintas. Taip pat visi už
raktai pakeisti.

Rene Jalbert, kuris suge - 
bėjo užpuoliką Denis Lortie 
atkalbėti nuo tolimesnių šau
dymų ir atiduoti ginklus, ap - 
dovanotas sidabro medaliu.

BANDYMAI TAIKAI
IšOttawos pranešama, kad 

min.p-kas P. E. Trudeau pa
rašė prez. Reagan'ui ir So
vietų K. Cernenko laiškus, 
atnaujindamas pastangas su
vesti abi puses deryboms 
dėl priemonių kontroliuoti 
branduolinius ginklus.

P. E. Trudeau savo taikos 
misijoje pernai buvo aplan
kęs 16 kraštų, kalbėjęs su 
30-čia valstybių vadų. Da
bar siųstuose laiškuose jis 
pasiūlė būdus, kaip suvaržy
ti tarpkontinentinių raketų 
judėjimą ir patobulinti būsi
mų strateginių ginklų patik
rinimą.

Naujųjų Demokratų Parti
jos lyderis Broadbent'as 
siūlo Kanadai reikalauti, kad 
JAV baigtų po 1 metų krūzi- 
nių raketų bandymą čia;kad 
visos valstybės, turinčios a- 
tominius ginklus, pasižadėtų 
pirmosios jų nevartoti ir 
reikalauti iš Sovietų Sąjun
gos ir JAV tuojau pat užšal
dyti branduolinių ginklų ga
mybą ir po to pradėti masinį 
ginklų kiekio sumažinimą. Į 
tai min. p-kas,Trudeau at
sakė, kad tokie pasiūlymai 
nėra dabartinės vyriausybės 
programoje.

Šiaip ar taip laiškai sure
daguoti, nekelia vilties, kad 
Sovietų persenę diktatoriai 
partiečiai ir gerai įsitaisę jų 
biurokratai įtikėtų ar ir sa
vo žmones norėtų įtikinti , 

kad agresyviausia ir karin
giausia yra sovietų valdžia.

FILIPINUOSE NERAMU
Iš Manilos praneša, kad a- 

pie 10.000 filipiniečių pro
testavo demonstracijoje dėl 
parlamentarinių rinkimų. A- 
pie 300.000 karių ir poli
cijos tarnautojų buvo pa
rengtyje visame krašte,prieš 
"komunistų bandymus suar - 
dyti rinkimus"-kaip skelbta 
pranešimuose.Gegužės 14 d. 
buvo surinkta 183 balsai iš 
200 Parlamento balsų, pasi
sakant už prez. Ferdinand 
Marcos .kuris jau 18 metų 
turi valdžią savo rankose.

Opozicija-Suvienyta Tau
tinė Demokratinė Organiza- 
cija - nors ir nebuvo vienin
gos nuomonės dėl dalyvavi
mo rinkimuose, tačiau tiki
si, lead bus stipriau repre
zentuota parlamente.

LIETUVIO DOVANA JAV 
PREZIDENTUI

Santa Monica gyvenantis 
lietuvis architektas Edmun
das A r b a s per Liną Koje- 
lį Įteikė prez.Reagan'ui sa
vo spalvotos grafikos darbą , 
vaizduojantį prezidento 
"State of the Union" prane
šimą. Prez.Reagan'as pa
dėkojo asmenišku laišku.

bai vyksta sėkmingai. Sudaromos įvairios komisijos at
skiriems darbams, kviečiamas kongreso garbės komite - 
tas, kalbėtojai, palaikomas ryšys raštais ir telefonais su 
asmenimis, vykdančiais paruošiamuosius darbus.

ALTO posėdyje p. BUCAS painformavo apie sėkmingf 
Lietuvos Nepriklausomybės minėjimą kongrese, kur da
lyvavo jis su M. PRANEVIČIUMI, atstovaudami Ametikos 
Lietuvių Tarybai. Inž. Gr. LAZAUSKAS pranešė, kad 
jau gauti jubiliejiniai šv. Kazimiero pašto ženklai, išleis
ti Vatikane. Painformavo apie akciją ryšium su Specia
lių investigacijų keliamomis bylomis prieš lietuvius. 
Papasakojo apie gautus raštus ir kvietimus. Lietuvių ra
dijo valandėlėms išsiuntinėta juostelė su įrašyta kun. J. 
PRUNSKIO kalba apie Spec. Investigacijų Įstaigos darbo 
netikslumus.

AR IŠLEIS DARIAUS IR GIRĖNO SUKAKTUVINI ŽENKLĄ ?
Kovo 6 d. kongresmanas William O. Lipinski JAV 

Atstovų Rūmuose paskelbė rezoliuciją /457/, kuri ragina 
JAV Pašto Įstaigą 1985 m. išleisti ypatingą pašto ženklą 
DARIAUS ir GIRĖNO transatlantinio skrydžio 5O-SIOMS
SUKAKTUVĖMS PAMINĖTI.
IEŠKOMA SEKRETORĖ-RIUS
LIETUVIŲ ĮSTAIGAI
NEW YORKĖ

Pageidautinas laisvai 
valdantis lietuvių ir anglų 
kalbas, rašantis mašinėle, 
komunikuojantis efektyviai 
telefonu ir raštu, bei mokan
tis vairuoti, asmuo.

Darbo pareigos pagrindi
nai apima mašinraščio dar
bus, siuntų pakavimą bei 
prašymų pildymą ir išsiun
timą ir kitus techniškus-ad- 
ministracinius darbus.

Darbo sąlygos bus aptar
tos su rimtais kandidatais . 
Siųsti reziumė: Lithuanian 
Catholic Religious Aid, 351 
Highland Blvd. , Brooklyn, N

Y 11207.
IR VĖL MENKAS GRŪDŲ 
DERLIUS

Sovietų Sąjungoje dėl lie
taus stokos, kaip skelbia Va
karų spauda, numatomas vėl 
blogas. Tai jau būtų šeštas 
nesėkmingas derliumi, me
tas.
ALYVA BALTIJOS JŪROJE

Oil & Gaz žurnalas prane
ša, kad Sovietų Sąjunga pra- 

-dėjo gręžti alyvos šulinius 
Baltijos jūroje. Pirmieji 
gręžimai vykdomai Kalinin
grado srityje, netoli nuo Ta - 
ran iškyšulio. S ovietų geo
logai tikisi rasti alyvos jau 
1.300 m. gylyje, nors pla
nuojama kasti iki 3. OOO m .
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Bendradarbiu ar korespondentu spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, gražinami tik 
is anksto susitarus. Už skelbimu turini redakcija arba 
leidykla neatsako.

SOVIETŲ TERORAS 
AFGANISTANE

GYDYTOJAI BE RUBEŽIŲ /MEDICINS SANS FRONTIERS^ 
dirba Afganistane nuo gegužės menesio, 1980 metų, pra
ėjus penkiems mėnesiams nuo Sovietų invazijos. "Mes 
įrengėme 12 ligoninių ir jose dirbome. Keturios jų buvo 
tyčia Sovietų bomboarduojamos ir sunaikintos. Mes eva- 
kuavome 2 kitas. Šiuo metu 6-šiose ligoninėse dirba 
22 žmonės. Būdami tą visą laiką be pertraukos Afganis - 
tane, galime aptarti Sovietų kariavimo su sukilėliais po
būdį.

Vienas didelis skirtumas tarp rusų - afganų kovų ir 
prancūzų Alžyre ar amerikiečių Vietname yra tai, kad 
Vakarų kariuomenė stengiasi kovoti su priešu ir laimėti 
pritarimą iš vietos gyventojų. Sovietai nėra tokie naivūs 
/ar tokie žmoniški... Red./. Jie supranta, kad sukilę - 
liams viekiant, karą laimės ta pusė, kuri labiausiai te
rorizuos.
Sovietai kovodami prieš rezistencinį judėjimą nevartoja 
"šiltos vonios - šalto dušo" taktikos, bet naudoja vien tik 
"verdantį vandenį" - vėl ir vėl ir vėl, kol visi - ir suki - 
lėliai ir gyventojai pasiduoda. Sovietų trupės užima kokį 
slėnį, per keletą dienų apiplėšia ir sudegina namus, pade
ga derlių ir pagrobia kelis dar nepabėgusius gyventojus. 
Dažniausiai - senus žmones, kuriuos jie tardo ar sušaudo.

1980 m. tokie trys užpuolimai buvo Sovietų įvykdyti 
ties Shibar Pass vieškeliu. Trečiame užpuolime Sovie - 
tai sunaikino viską, ką tik rado: sudegino turgavietes, ke
letą kaimų ir buvusia JAV ligonimę. Vėliau tokį pat nai
kinimą įvykdė 1980 metais Šiaurinėje Ghazi provincijos 
dalyje. Kai viena mūsų gydytojų grupė atvyko po poros 
dienų į tas vietoves rado dar rūkstančius degėsius ei
lėje kaimų . Žmonės buvo sužeisti paslėptų minų laukuo 
se. Taigi, pagrindinis tikslas buvo ne karinis laimėji
mas, bet teroro vykdymas.

Nuo to laiko pėstininkų veiksmai suretėjo, turbūt 
todėl, kad Raudonoji Armija prarasdavo per daug karei
vių. Bet rusai rado kitus būdus vykdyti teroro režimą , 
ypač pamėgo užpuolimus iš oro prieš menkai apginkluo
tus laisvės kovotojus, kurie yra bejėgiai , prieš tokius 
puolimas.

Dažniausiai naudojami helikopteriai, kurie išmeta 
minas- ne tiek kad užmaštų, bet kad sužeistų. Nes tokio 
pobūdžio "kare" daugiau bėdos su sužeistaisiais, negu su 
užmuštaisiais. Sužeistasis stabdo kovotojus, kurie turi 
jį transportuoti ir prislegia tuos, kurie jį mato kenčiantį. 
Net užminuojami žaislai - dažniausiai plastikiniai pieš - 
tukai ar maži raudoni automobiliukai naudojami prieš vai
kus; žaislai sprogdami nukerta plaštakas ar rankas. Ne
įmanoma įsivaizduoti , kaip tai suderinti su tikrumoje ke- 
rine tradicija , kuri neturi liesti civilinių taikinių /ypač 
taip apgaudinėjant vaikus '. /

Kitas minų tikslas- griauti ekonominį gyvenimą. Pir
miausia, Sovietų trupės bando užblokuoti tūkstančiais mi
nų praėjimus, ir pakeles į juos, vedančius Pakistanan 
/bet čia jiems vistiek menkai pavyko, nes ryšiai su Pakis
tanu nenutrūko/. Be to, jie taikos ir į gyvulių ūkius. 
Kai aš atvykau į Afganistaną 1980 m. , mane pritrenkė 
vaizdas didelio skaičiaus ožkų ir karvių sutvarstytomis 
kojomis. Piemenys sako, kad daugiausia gyvulių nugaišta 
ne dėl suž.eidimo, bet iš to kylančių infekcijų. Nors afga
nai valo kelius nuo minų, tačiau gyvuliai laukuose nuo jų 
žūna. Ką tai reiškia mitybai - aišku. /Tai tokia "geriau
sioji" pasaulyje valdžia'. Juk tokios dėka - šiurpulingu, ne- 
2 psl.

LOS angeles lietuvių reprezentacinė dainų ir šokių grupė "spindulys

įsivaizduojama badu išmirė milijonai ukrainiečių'./. Pabė
gėliai taip pat priklauso prie S ovietų plano: jeigu jų bus 
daugiau, laisvės kovotojai bus vis labiau izoliuoti. Pakis
tane ir Irane jau randasi 4 milijonai afganų pabėgėlių-1/4 
tautos. Be to, šimtai tūkstančių "vidaus" pabėgėlių; iš kai 
nų ir apylinkių subėgo Į miestus, ir čia juos kontroliuoja 
kariuomenė. Taip pat keletas tūkstančių vaikų yra išsiųs
ta į Sovietų Sąjungą apmokymams, kad vėliau būtų sugrą
žinti j "socialistinę Afganistano Respubliką ir būtų kari - 
ninkai- tarnautojai.

Tarptautinė viešoji opinija niekuomet nesutiktų su to
kiomis baisenybėmis, jeigu būtų dažnai informuojama. Ta 
paaiškina,kodėl Sovietams taip reikalingas slaptumas, 
kodėl jie sistematingai uždarinėja Afganistano rubežius 
ir kodėl žurnalistams neleidžiama keliauti po kraštą. Be 
abejo, kai kurie žurnalistai to nepaiso, bet jų tiek nedaug, 
kad jų pranešimai neatkreipia daugumos dėmesio - reikia 
tik palyginti Afganistano karo aprašymas su Vietnamo ka
ru.

Prancūzų gydytojai nuolatinai dirbę Afganistane per 
paskutinius 4 metus , yra pasidarę įvykių liudininkais. 
Jeigu mūsų tokia maža organizacija- 20 žmonių- gali nuo
latinai dirbti keturiose Afganistano provincijose, nežiū
rint vyriausybės smurto veiksmų prieš mus, tai žurna - 
listinė informacija galėtų irgi tai įvykdyti.

Rusai negali toleruoti mūsų buvimo čia, ir todėl 
mes irgi tapome jų taikiniu. 'Ne tik sunaikino jie keturias 
mūsų ligonines, bet sovietų Įtariai persekiojo 6 gydytojus. 
Visiems pavyko išsprukti, išskyrus dr. Philippe AUGOY- 
ARD,kurį suėmė 1983 m. sausio mėnesį, apkaltino šnipi
nėjimu , nubaudė 8 metams kalėjimu . Jį paleido praeitų 
metų birželio mėnesį po Paryžiaus ir Maskvos derybų.

Nežiūrint Sovietų strategijos, Afganistano miestai- 
kur randasi pagrindinės sovietų bazės, yra menkai sukont 
roliuojami. S ovietų "tvirtovės" Barnian, Ghazni, Gardez 
ir Khost yra apsupti laisvės kovotojų. Jų sunaikintų tanki 
skaičius yra neįtikėtinas, prisimenant, kad sukilėliai ko
voja pasenusiais ginklais ir vartoja tokią taktiką, kaip kad 
užšokant ant tanko su namų gamybos gazolino bomba.

Dviejų metų eigoje suskaičiavome virš 600 sunaikin
tų karinių važmenų mūsų apylinkėje, kur dirbame. Tokiu 
būdu, apytikriai skaičiuojant, visame krašte jų buvo su - 
naikinta apie 3000.

Ekonominė Sovietų blokada irgi netaip gerai pavyko. 
Nežiūrint to, kad bandyta sumenkinti muisto tiekimą, kai 
kurios maisto kainos krito.

Sovietų strategijos netolimos ateities efektai suteikia 
optimizmo laisvės kovotojams. Mano paties išvados nėra 
tokios optimistiškos. Per keturius metus jėgų balansas 
nepasikeitė, nors priešingos pusės yra labai nelygios- iš 
vienos pusės didžiausia pasaulyje kariuomenė, iš kitos - 
narsių, išdidžių žmonių grupė, kuri iškėlusi galvą atsi - 
laiko prieš įsibrovėlius. Tačiau- Sovietų strategija turi 
savyje du aspektus, kurie galų gale, galėtų pribaigti su - 
kilėlius : masinį terorą ir tai, kad jie išgali finansuoti iš
tęstą kovą.

Sovietų viešoji nuomonė nepaveikia Sovietų politikos, 
tad Maskvai nereikia pranešinėti "didžiųjų pergalių". To
kie veiksmai, kaip kad įvykdytas Salang tunelyje- beginklių 
afganų uždusinimas ir kur žuvo šimtai Sovietų karių ir 
komunistinio režimo vietos karių bei civilių gyventojai - 
nesukelia pasipiktinimo balsų Maskvoje ir balsų, kad rusų 
"vaikinai" būtų grąžinami namo iš Afganistano ./Prime
name, kad S ovietų žmonėms ir nepranešama visuotinai 
apie jokius įvykius. Žino tik tiesioginiai paliestos šeimos. 
Ir jos tik labai atsargiai gali apie tai savo tarpe kalbėti. . . 
Žinome, kad TV pranešėjas "suklydęs" ir pasakęs, kad
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Nepamirškite savo aukos Lietuvių Teisėms Ginti Fondui
Prašome pasinaudoti šia atkarpa. Čekius rašyti " Lietuvių Teisėms 
Ginti Fondas" ( arba "American Lithuanian Rights Fund, Inc.") 
ir siųsti adresus 5620 So. Claremont Ave. Chicago, Illinois, 60636

Auka Lietuvių Teisėms Ginti Fondui.......... ...... US $.'....................

Pavardė, vardas ................................................................... .. ........................................

Adresas ..............................................................................................*.................................

Sovietų invazijos daliniai okupavo Afganistaną- buvo tuo
jau ištremtas "gydymai". Red./.

Sovietų kariuomenė gali laukti 20 metų, net ir ilgiau. 
Afganų rezistencija ilgai atsilaikys, bet galų gale - gali 
būti nugalėta.

Galėtų taip neįvykti, jeigu pasidarytų rimtas tarptau
tinių jėgų balanso pasikeitimas ir Vakarų pasaulio pasi
ryžimas neužmiršti Afganistano.

/Kondensuota Claude Malhuret. Iš anglų laibos vertė 
B. E./.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga 
Lithuanian World Youth Association

GERBIAMIEJI I
Vyksta YPATINGA jaunimo stovykla BIRŽELIO 24 d. 

iki BIRŽELIO 29 d. DAINAVOS jaunimo stovyklavietėje , 
MANCHES TER, Michigan, netoli DETROITO miesto. Sto
vyklauti kviečiamas lietuviškas jaunimas, sulaukęs 18 m. 
amžiaus. Stovyklą rengia Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos Ryšių Centras. Stovyklos laikas parinktas taip, kad 
derintųsi su VII Tautinių Šokių Švente Cleveland's. Prog
rama baigiasi penktadienį birželio 29 d. , kad būtų galima 
laiku dalyvauti Šokių Šventės repeticijose.

Akademinė programa stovyklautojams pristatys lie
tuvių jaunimą liečiančius politinius ir kultūrinius reika
lus: reagavimas ateinančioms Los Angeles Olimpinėms 
Žaidynėms, žydų-lietuvių santykių aptarimas, praėjusio 
Pasaulinio Lietuvių Jaunimo Kongreso aptarimas, S v.Ka
zimiero 500 m. jubiliejaus minėjimas.

Kultūrinėje programoje projektuojama muzikos diena 
pristatys "naują" estradinę muziką iš Lietuvos, išmokys 
dar negirdėtų lietuviškų liaudies ir kitų dainų, sudarys 
progą muzikantams ir dainininkams pasirodyti. Vyks sto
vyklos opera, stovyklos olimpiada ir veiks dramos, lietu - 
vių kalbos,radijo, meno ir lietuviško maisto būreliai. Bus 
sudarytos sąlygos tautinių šokių grupėms parepetuoti.

1984 m. Lietuvių Jaunimo Stovyklą ruošia JAUNIMAS 
JAUNIMUI; pats jaunimas telkia finansus, skaitys paskaitas 
ir vienas kitą džiugins savo kūryba. Stovykla kviečia akty
viai dalyvauti visus.

Stovyklos Ruošos Komitetas-Rita Dapkutė,Vytas Keb- 
lys,A. T.Klimas, Liudas Kuliavas, P. Pranckevičius pirm.

Dalia Šumskytė.

Stovyklos mokestis - $1OO /JAV/. Prašome stovyk
lautojus sumokėti $15 registracijos mokestį. Likusią dalį 
/$ 85, -/ galima sumokėti iš karto,arba iki birželio 9 d.

>iesiku pilies
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LIETUVIU TAURAGĖS KLUBAS rūpi
nasi bendra savo veikla,paremia vi - 
sus kitus lietuviškus reikalus. Pas - 
kutintame savo susirinkime, šalia ki
tų nutarimų, priimtas pasiūlymas pa
aukoti $ 1.000,- LIETUVIU TEISĖMS 
GINTI FONDUI. Fondas sudarytas, kaip 
buvo skelbta, visų mūsų veiksnių su - 
sitarimu.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



KGB-Rusijos Akutės ” arba kas Žinotina Apie Sovietinius Agentus
Parengė K.J. P.

Rositzke mini atvejį, kaip tokių telefoninių pašnekę - 
šių užrašymo dėka, maskva puikiai paruošė savo delega - 
ciją derybom dėl amerikiečių javų užpirkimo, išsilupda
ma sau palankiausią sandėri :"Rusai puikiau nusimanė A - 
merikos javų biržoje, negu "Baltieji Rūmai".

Kanada, kurios trečdalis gyventojų nėra vietiniai, bet 
visokie emigrantai, yra vartais pro kuriuos sugarma šni
pai- kurmiai /illegals/, suvažiavę iš Rumunijos, Lenki
jos, Čekoslovakijos. Bet Meksika dabar ją nurungia šio
je srityje.

Verta pažymėti, kad Rositzke nelabai kokios nuomo - 
nės yra ir apie UN delegatus, kurių tarpe KGB lengvai 
randanti sėbrų. Kadangi jam teko darbuotis Indijoje, Ro
sitzke yra susipažinęs su KGB metodais ir taktika. Ten 
ji gerokai skirtinga. Suglaustai SSSR tikslus ekonomi - 
niai atsilikusiuose kraštuose Rositzke aptaria šitaip:

"Vadinamas Trečiasis Pasaulis yra kapitalistinio pa
saulio minkštąja papilve. Kapitalistai čia išgraibsto ža - 
liavas, išnaudoja pigią darbo jėgą ir randa rinką iškišti 
savo pramonės gaminius. Atimti iš kapitalistų tas ekono
mines privilegijas, kurios suvaidino tokį svarbų vaidme - 
nį sukuriant didžiąsias Europos imperijas,tolygu pakirs
ti šaknis Amerikos, Vokietijos bei Japonijos ekonominiam 
klestėjimui, sumažinant kapitalistų rinką ir tuo pačiu il
gainiui susilpninti kapitalistinį SSSR apsupimą."

Pasak Rositzke , ilgą laiką Vakaruose gyvavęs mi - 
tas, kad sovietiniai pareigūnai esą nepajėgūs atsispirti 
čionykščio gyvenimo materialiems privalumams ir pa - 
gundoms,dalykams, kurių jie neranda savo krašte. Gir
di, duok tik jiems galimybę ir jie peršoks į mūsų pusę. 
Rositzkei toji nuomonė atrodo klaidinga.

Visų pirma, išsiųstas užsienin KGB žmogėnas tvar
kosi visai neblogai. Niekam nėra taip pakilęs gerbūvis 
Sovietijoje, kaip pareigūnams, siunčiamiems su misija 
Nęw Yorkan, Bonon ar Londonan.

Tiesa, pirmosios pokario dekados metu sovietų pa
reigūnai Europos sostinėse gyvenę stovyklos barkų gy - 
venimj. Jų bendrabučiai buvo griežtai prižiūrimi. Iki 
Stalino mirties, kiekvieno pareigūno šeima, išskyrus ke
lias išimtis,privalė jo likti Maskvoje, kaip įkaitas. Sovie
tinių tarnautojų tarpe nebuvo toleruojamos jokios meilės 
aferos ar svetimoteriavimas. Pirmųjų sovietinių moterų, 
atvykusių užsienin, dalia buvo nedėkinga. Jos dirbo valy
tojo skalbėjom, virėjom, padavėjom aklinai uždaroje sa
vo bendruomenėje.

Visa tai pasikeitę. Nūdien KGB pavaldinio privatus 
gyvenimas niekuo nesiskiria Mew Yorke nuo vidutinio a- 
merikiečio gyvenimo. Jis gali eiti pavakarieniauti gera
me vietiniame restorane, mauti į kiną ar teatro spektak
lį, išsinuomoti vasarnamį Long Beach, drožti piknikan J 
parką arba apylinkes, praleisti dienelę Coney Island. Jis 
gali eiti pirkinėtis. Iš tiesų, buržuazinių valstybių sosti
nėse sovietų pareigonis pasireiškia kaip nepagydoma 
"bargain-hunter"- išpardavimų medžiotoju. Būtinu jo 
žmonai pirkiniu yra kailinis paltas, kuriuo ji pasipuikuos 
Maskvoje.

Tik nedidelis skaičius sovietinių tarnautojų rimtai 
domisi menais. Daugumas jų mėgsta dorai užvalgyti ir

BALTO-AISČIŲ CIVILIZACIJOS LIKUČIAI

J.J.B. 
/tęsinys /

Gaila, kad kaip prancūzų "monsieur" titulas, pra - 
džioje taikomas tik aukščiausiam valstybėje po karaliaus 
laipsniui /jo broliui mon seigneur/, palaipsniui nusirito 
ligi paprasto žmogaus, kad ir gatvės šlaviko; taip ir mūsų 
"ponas" - senovėje U p o n i s /upės baseino arba nepri
klausomos "žemės" valdovas/, palikimą besidalinant ir 
"ūkį" besmulkinant,beliko demokratišku ponu /panie/. Ge 
raį, kad dar turime istorinį Didžiojo Kunigaikščio /Kuni
go/ titulą. . . , todėl galime jį be baimės ir naudoti. Tąi 
klasiškas "imperatoriaus" ir jo valstybės apibudinimas, 
o jam betrūksta tik S auluvos spindulių karūnos'.

5- ALGIS "Išmintingasi s", Garderikės 
Imperijos Valdovas /879-912 m. po Kr, /
Varių Rikiui pasimirus, jo sūnus VARINGIS /Igor- 

Ingauris/ lieka dar mažametis. Pagal mūsų įstatymą, jis 
turėtų būti "išguitas" ir jo palikimas atitektų jo dėdėms. 
Tačiau tie ėmė ir pasimirė dar anksčiau. Teliko tik Va
rių Rikio ginklo brolis ALGIS /Oleg/.

Tokiu atveju, to "blogojo" dėdės standartinė proce
dūra yra nužudyti mažametį įpėdinį, prisigimdyti vaikų 
iš nesuskaitomų sugulovių ir pradėti naują dinastiją. . . 
/ž. Dlugošo lenkų dinastijos pradžios aprašymą,ar Š v. VIa 
dimiro- slavų dinastijos kilmę'./.

Tačiau garbingasis Algis, pats Baltų didikas, to 
nepadaro. Jis globoja mažametį lyg tikrąjį savo sūnų. Čia 
iškyla dar vienas, mums labai būdingas, senovinis "gink
lo ir kraujo brolio" įstatymas: Kęstutis-Algirdas, Vytau
tas- Jogaila, atrodo mums lyg dvyniais. Bet tasai dvily
pumas, arčiau įsižiūrėjus, eina per visą mūsų kunigaikš
čių bei karalių istoriją /plg. Prūtenis ir Vaidevutis/. Jį 
galime vadinti dvivalda /pagal dr. J.Deveikę/.

Serbų-kroatų VHI š. kronikose duoda mums tos šven
tos apeigos aprašymą, kai du karžygiai "susibroliuoja", 
įsipjaudami kardais rankas ir sumaišydami kraują. Gal 
mūsų akimis žiūrint, tai gana "laukinis" ir beprasmis žy
gis. Anais laikais tai buvo šventa tikybos ap- 
eiga- MIRTINA PRIESAIKA'. Kuomet vadas krinta 
mūšyje, jo "ginklo brolis" bendru to laiko /kardo ir žir
go gadynėje/ sutarimu perima vadovybę, palaikydamas 
valdžios tęstinumą. /Ne kitais sumetimais mūsų dieno - 
mis numatoma viceprezidento vieta, ir atrodo, ne be pa
grindo. .. /.

Taigi, ALGIS nesulaužo duotos priesaikos, bet pa - 
vaduodamas Varingio tėvą Varių Rikį, išlaiko valdžią, kol

1984 V.17

nugerti, o New York'as tiems dviems reikalams esanti 
gera vieta.

Rositzke yra įžvelgęs vieną būdingą bruožą kage - 
bistuose, dirbančiuose New Yorke. Jie begaliniai didžiuo
jasi esą rusai /ne kad tarybiniai piliečiai/. Irtas di
džiavimasis esąs kažkuo gilesniu už patriotinį lojalumą 
valstybei. Tai galingas tautinis, kuone religinis jausmas. 
Rusai esą žmonėmis, kurie nepriklauso nei Rytams, nei 
Vakarams. Rusija stovinti tarp tų dviejų pasaulių, ir ru
sai, kurie atkilę iš kaimo vienos ar dviejų kartų būvyje , 
yra instinktyviai prieraišūs tam siauram nacionalizmui. 
Jų išdidumas randa savo ištakas dar kitur: jų santvarka 
vis tik veikianti, paliekanti žymę pasaulyje; jų žinyba 
veikia gerai, nes tapusi geriausia pasaulio žvalgyba. Y - 
patingai dabar, kai KGB karininkams nebegręsia mirties 
pavojus, kaip kad būdavo Stalino laikais.

Ko reikalaujama iš užverbuoto agento? - Atsakymas 
paprastas: dokume n t ų. Slaptų, konfidencialių ra
portų, brėžinių, operavimo ir pataisymo rankvedėlių/ma- 
nuals/, karinėms operacijoms pramatytų pakeitimo pla - 
nų/contingency plans/ gamybinių diagramų cheminėje ar 
elektroninėje srityje, įvairių atliktų eksperimentų apra
šų, posėdžių protokolų, susirašinėjimo tarp karinės ir ci
vilinės administracijos, nuorašų. Labiau negu bet kuri 
Vakarų pasaulio žvalgyba,KGB yra koncentravusi savo dė
mesį į dokumentinę medžiagą.

Maskva priima skeptiška informaciją, kurią perkošė 
žmogaus smegenys. Nesvarbu ar užsieniečio, ar savojo, 
tarybinio žmogaus smegenys. KGB karininkui samdinys - 
šnipelis nėra žmogiška būtybė, bet žinių šaltinis, priemo
nė išgauti nusirašytus dokumentus. Agento patyrimas, jo 
protinė nuovoka, lygiai kaip kad išgauta iš antrinių šalti - 
nių informacija, yra "minkštais" daiktais. Tokios informa 
cijos tikrumas priklauso nuo agento atminties, jo nusima
nymo, - o jie riboti. Perduota žodžiu informacija galinti 
būti netiksli. Tuo tarpu dokumentai yra "kietais" faktais: 
NATO pramatytas atsarginis veiklos planas,Concorde lėk
tuvo laidų diagrama, kabineto posėdžių protokolas, susira
šinėjimas tarp Washington'o/Pentagono/ ir Briuselio, la- 
serio bandymų aprašymai. Tokie dalykai byloja patys.

Šioji KGB fiksacija dokumentų atžvilgiu suprastina 
ir kartu komplikuoja KGB karininko darbą. Daug samdi - 
nių yra linkę mielai papasakoti savo per dėti niu i, ką jie y- 
ra žinoję ar žino itin slaptose srityse. Daugelis jų tačiau 
yrą jausminiai nepasiruošę ir bailūs, prisibaiminą paimti 
darbovietėse dokumentus ir nusifotografuoti juos vietoje 
arba namuose.

O tačiau yra kur kas parankiau nusidžiauti dokumen
tą. Mažo Įtaisėlio /Mino* fotokameros/pagalba agentas 
pasidaro sau,niekeno nepastebėtas, kitą "raportą", kurį 
lengva paslėpti ir pristatyti paskyrimo punktan. Mikrofil
mą, o ypač mikropunktas/microdot/ žavingi dar ir tuo , 
Kad jų dėka KGB prievaizdai nebūtinas kontaktas su agen
tu. Agentas gali pasiųsti mikrofilmą jam duotu adresu ar
ba padėti numatyton slėptuvėn ir niekad nematyti žmo
gaus, kuris jį pasiims. Tuo pačiu negali išduoti nežinomo 
jam KGB karininko.

Dokumentai dar 1 abiau patrauklūs kitkuo. Visai ne - 

užaugęs sūnus įsikuria Nemuno Garde /mūsų Gar
dine", "Gintaro Kelio" sostinėje. AR dabar žinote, kas 
valdė ir k a d a iš Gardino?

Kas dar tos senosios sostinės tikrumu abejotų, ne - 
žiūrint ir paties graikų Imperatoriaus 950 metų liudiji - 
mo /ką dar matysime'./, tepasižiūri mūsų Enciklcpedijon, 
kurioje paduota Gardino garbė. Tai ne paprasto 
miesto ar tvirtovės ženklas, olmperinė garbė. Ten, 
pagal heraldikos griežtas taisykles, centre vaizduojama 
imperijos garbė, o aplinkui - ratu sudėliotos "visų že
mių”, leno teisėmis paklususių karalysčių bei ku
nigaikščių , garbės.

Nei Varšuva, nei Kijevas, nei Naugardas Didysis to
kios garbės neturi'. Daug kas norėtų savintis pirmgimio 
Ezavo pupas. . .

Reikia priminti, kad ALGIS sujungė Naugardą Didįjį 
su Kijevu /Kaunogardu/perkeldamas sostinę į Kaunogardą.

904 m. mūsų Imperatorius /Basileus, nes tokį titulą 
buvo gavęs ir Karolis Didysis'./ ALGIS atsiranda prie Bi
zantijos mūrų, 80 r a s ų /P-r ū s ė n ų / vėliavų prie
kyje, ir siunčia taikos pasirašyti tokią delegaciją:

KARALIUS , VARA LEIVA, VARIMANTAS .GUDAS , 
TROJĖNAS , LIAUDULIS ir kiti. Tie vardai.su mažais 
iškraipymais - variantais, randami Troickoje, Lavrenti- 
jaus ir Ipatijaus kronikose: Karli, Farlof.Veremud, Gūdy, 
Trujan, Lidul ir 1.1.

Tas pat sąstatas dalyvauja 907 ir 911 mėtų sutarčių 
pasirašyme. Štai autentiški pirmos rasų/rusėnų/ kroni
kos žodžiai:

" 907 metais ALGIS /rasų imperatorius/ pareikalavo 
iš Bizantijos sostinės duoklės 2.000 laivų po 12 grivenų 
žmogui, ogi laivuose po 40 žmonių. Ir graikai sutiko. Ir 
tuo būdu Bizantija pradėjo prašyti taikos, kad atstotų Al
gis ir nebe niokoti; uostų. Kiek atitolęs nuo miesto mūrų , 
jis sudarė taikos sutartį su graikų valdovais LEONU ir A- 
LEKSANDRU, pasiuntęs pas juos miestan Karalių ir 
Varale i v ą/ karvedį/ ir kitus. . .

6 - INGAURIS /Igor/ "visų Rasų" vai d o v a s 
/912-945 m. po Kr. /.
Pagaliau INGVARIS arba VARINGIS , /iškreiptas į 

Igor /Ingaur}/, Gudeleivos ir Gemalės sūnus, 912 m.per
ima "Gintaro Kelio" /iš varingių į graikus/ Imperiją ir 
valdo iš sostinės Nemunogardo, t. y. mūsų Gar
dino. Jo žmona - Algė /Olga/. 

svarbu, kas yra jo vagis: nei amžius, nei patyrimas, nei 
išsilavinimas. Vagim gali būti jaunas ar jaunutė dvide - 
šimties metų sekretorė. Juo gali būti vyresnis, didesnio 
rango valdininkas. Juo gali būti Los Alamos mašinistas 
arba mokslininkas, dirbąs tyrimuose.

Tokiu atveju, net KGB karininkui nebūtinos didelės 
kvalifikacijos. Visa ko iš jo reikalaujama,tai prižiūrėti 
slaptą vietą, pasiimti laišką, pasiųstą nurodytu adresu ir 
persiųsti j| Maskvon diplomatiniu kurjeriu. Vieninteliu jo 
rūpesčiu lieka vien saugotis, kad jo nesusektų.

Rositzkes nuomone, KGB karininkai šioje srityje yra 
išprusę. Paprastai tai nešnekūs žmonės. Niekad niekam 
neteko nugirsti juos šnekantis apie tarnybinius reikalus 
anapus darbovietės. Dažniausiai patys tinkamiausi kan - 
didatai šion tarnybon yra atkeliavę iš eilės žmonių, daly
vavusių Amerikos-S S SR studentų pasikeitimo progra
mose. Kai kuriuos sovietų studentus iš anksto parenka ir 
paruošia būsimam užsiėmimai; kitus atrenka, kai jie būna 
grįžę iš JAV.

Stambiausią sekciją New Yorko pasiuntinybėje suda
ro Mokslinės ir Technikos šakos personalas. Leistina 
spėlioti, kad apytikriai 80-90% KGB biudžeto skiriama 
moksliniam ir technikiniam šnipinėjimui. Tiek bendrai 
pramonės, tiek karinės pramonės srityse. Tūkstančiais 
siunčiami Maskvon yra prekybinio, pramoninio ir tech
nikinio pobūdžio žurnalai. Išsikarpomos spaudoj visos ži
nelės apie techninius patobulinimus. Sovietiniai oficialūs 
asmenys, kurie lankosi mugėse bei pramonės parodose , 
pareina paprastai nešini pilnais maišais reklaminių bro - 
šiūrų, eksponatų nuotraukų, techniškų piešinėlių. /b. d.

APMĄSTYMAI SENELIŲ DIENOS PROGA
Aš keliauju į įstaigą pas žmones, kurie domisi So

vietų Sąjunga ir diskutuoja su manimi,ar, tiksliau,pasa
kius, jie klausinėja manęs. Einu pėsčias paprasčiausiai 
todėl, kad, priešingai Maskvai, viešas transportas čia y- 
ra brangus ir nepatogus. O be to, aš neturiu ką veikti . 
Žingsniuoju žvalgydamasis į praeivius,tokius atsiganiu - 
sius ir dailiai apsirėdžiusius. Tai daugiausiai seniai. Yra 
taip pat jaunų, bindzinėjančių ir tyčia prastai apsirengu
sių. Bernai ilgais plaukais, mergos panašios į purvinas 
čigones, kurias kartais pastebi Maskvos gatvėse. Aš mąs 
tau sau, kad pagrindine grėsme žmonijai yra tas gyvento
jų perteklius, atsiradęs dėl to, kad žmonių gyvenimas 
nepaprastai pailgėjo. Žmonija palaužė kai kuriuos socio- 
biologinius įstatymus. Paliegę vaikeliai išlieka gyvi. Li- 
gonys tąsosi su negalavimais ištisus dešimtmečius. Se
niai išgyvena pažymėtinai ilgai. Jie užgožė planetą. Nėra 
nieko pavojingesnio už juos. Jie kvaili ir nusprogę. Bet 
jie taip užtikrinti savimi ir jų pretenzijos- beribės. Vi - 
sos nūdienio pasaulio nedorybės- tai jų darbo vaisius. Tol, 
kol žmonių skaičius šioje žemėje nesumažės mažiausiai 
per pusę, ir kol gyvenimo ilgis nesutrumpės bent dvide
šimčia metų, nėra nieko gero laukti. Reikalai vien pras
tės. Ir galutinoje išvadoje- bus grįžtama prie to, ką išra
do seniai - prie vienintelių dalykų, kurie gali sumažinti 
perpus gyventojų skaičių ir sutrumpintų gyvenimo ilgį. 
Tarp kitko, jaunimas nujausdamas pamažėli pavojus, šian
dien pradeda daryti konkurenciją seniams. Jie viskuo ne 
patenkinti. Jie nenori dirbti. Jie nori gauti viską nedirbę
ir tuoj pat. Išorinė jų panieka materialinėms gėrybėms 
ir neapykanta turtui tėra vien negatyvinė priemonė mas
kuoti jų geidulį viską turėti. Kai dėl kvailumo ir nupypi- 
mo jėgų, jaunimas niekuo nenusileidžia senimui.

PENSININKAI
Parke vien pensininkai. Tikriausiai visi konservato

riai ir reakcionieriai. Kas čia blogo? Pasaulis ir taip 
pilnas iki kraštų pažangiųjų ir revoliucijonierių. Vadina
si, pensininkai, tai visuomenės turtaą. Vien pensininkai 
dabar tegali išgelbėti Vakarus. Pensininkai - tai prašuo
liavusi jaunystė; jie prarado iliuzijas. Iš kitos pusės jie 
įsigijo sveiko proto. Jie turi laiko susimąstymams. Jie 
turi gyvenimo patirtį. Jiems nėra ko bijot, jie gali reikš 
ti tiesiai ir atvirai savo nuomonę. Jų gyvenimas eina 
prie galo, užtat jie suinteresuoti , kad žmonijos egzis - 
tencija ir toliau rutuliotus! tose pačiose formose. Se
niai'. Žmonijos ateitis yra jūsų rankose'. Vienykitės 
kovon prieš pažangą ateity '.

Vienas seniokas atspėjo iš mano marmūzės ir rūbų , 
kas aš užsienietis. Jis skuba išpasakoti nesąmones a- 
pie mane savo kaimynui. Jo šuo puola ant manęs pilna 
pagiežos išraiška. Savaime aišku, aš bematant pakeičiu 
savo nuomonę apie pensininkus. Visos blogybės ateina iš 
jų. Salin senius '. '. '.

Alexandre Zinoview.
Homo S ovieticus .

Vertė Z.R.

Jis atakuoja Konstantinopolį ir išgauna iš Romos im 
peratoriaus LECAPENE labai palankią komercinę sutartį.
940 m. jis prijungia "Ulitzes". 945 m. siunčiama taikinga 
delegacija, be karinės laivų palydos. Joje randame tri
gubų veiksnių atstovus:

a - vyriausią delegatą "visų ras ų"imperatoriaus at
stovą;

b - atskirus delegatus nuo kiekvienos "žemės", t.y . 
"kunigaikštijos". Čia tarp kitų neišaiškintų, minimos 
Karšuva /Kuršiai-Žemaičiai/, Jotvipgija.Eistija /Istr/,Ly- 
vija, Latvija, Gudija ir 1.1.

c - trečioje vietoje išvardinami pirklių gildijos 
atstovai, kurie sudarė mūsų senovišką "Genčią" /Hanza":

VARDONIS ,GEMALIS , EIGVALDIS , GALYBIS , VARI- 
TONIS , KAUČYS , EIMINGIS , TAURVADIS , VARIS TENIS , 
BERNYS , VARALDIS , TOLEINIS , TAURBERNIS . MAINYS , 
EIGELDIS , SUVEINIS , SENKYS , - kurie yra "I n g a u r i o 
Didžiojo rasų Kunigo ir nuo visi; rasų /P-rūsėnų,rusenu, 
rusų/ kunigų, ir visų rasų liaudį; pasiuntiniai " 
/945 m. Lavrentijaus kronika/. /bus daugiau /

3 psl.
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Auxiliary Services
Chicago Circle Center Fine Arts 
Box 4348, Chicago, Illinois 60680 
(312) 996-8622

THE UNIVERSITY OF ILLINOISAT CHICAGO
An unusual historical exhibit, of* artwork, photographs, illustrated books had to make in finding new homes as the displaced person camp years drew to a 

and documents will be on display at the University of Illinois at Chicago's close. Many of these artists later settled in the Chicago area and developed
Chicago Gallery, 750 S. Halsted, from May 18, to June 8, 1984. This exhibit, art careers here and thereby enriched Chicago's environment. A handsome
Refugee Artists in Germany, 1945-50, Lithuanian Artists at the Freiburg Ecole illustrated catalog describing the political and psychological conditions of 
des Arts et Metiers, will place the activity of a small group of artists in the the artists' lives will be for sale, 
historical context of those turbulent years. The Ecole was founded by Lithuanian . ...This exhibit is a program of the Lithuanian American Fine Arts Association, 
refugees in Freiburg im Breisgau in the French zone of occupied Germany in 1946 • . , • , .,and is supported in part by the Illinois Arts Council, a. state agency, and the 
as a school of higher learning for displaced persons of all nationalities. It , , J.,Chicago Council on Fine Arts. The Chicago Gallery is located on the third floor
was accredited by the French government as equivalent to art schools in France. T ,,, u i 4. j jof the;Circle Center building behind the Jane Addams Hull House near Halsted and

This exhibit will show a cross-section of the work of students who some 40 Taylor Streets. Public parking is available across the street. The Gallery is
years later are established artists, and of the professors and their colleagues,open Monday through.Friday from 9 AM to 5 PM. The opening reception will be 
in order to illustrate the creative impulse that survived despite the devastation held Friday, May 18, from 5:30 PM to 8 PM. Call 996-8622 or 285-0229 for 
of World War II. The exhibit will also include memorabilia such as documents further information.
pertaining to the emigration process which suggest the adjustments the artists

uuuuuuu
ILL INOIS UNIVERSITETE, CHICA GO JE, jo GALERIJOJE 750 S . Halsted, nuo GEGU

ŽĖS 18 - BIRŽELIO 8 d. d. vyks nepaprasta istorinė meno darbų paroda, nuotraukų, ilius
truotų knygų ir dokumentų rodiniai. Joje dalyvauja LIETUVIAI MENININKAI buvę pabėgė
liai Vokietijoje, Freiburg im Breisgau, 1945-1950 m. ,tuo metu lankę Freiburgo Meno
Mokyklą - . Ši mokykla buvo Įkurta lietuvių pabėgėlių prancūzų okupuotoje Vokietijos da

lyje 1946 m. , kaip aukštesnioji mokykla visų tautų pabėgėliams- dypukams . Prancūzijos 
okupacinė vyriausybė ją vertino kaip lygią meno mokyklą su tokiomis Prancūzijoje.

Šioje parodoje bus matomi Įvairūs ano meto studentų, dabar ,po 40 metų tapusiais 
profesionalais dailininkais, jų profesorių-mokytojų ir jų kolegų, parodant kūrybinĮ im
pulsą, kuris sugebėjo išsilaikyti, nežiūrint II-jo Pasaulinio Karo griuvėsių. Parodoje bus 
matomi dokumentai, reikalingi emigracijai ir vaizduojantys, kokio prisitaikymo reikėjo 
'švystvti, norint susirasti naujas gyvenvietes, kai pabėgėlių stovyklos artėjo prie.uždą - 

rymo. Daugelis tų menininkų vėliau Įsikūrė ir apsigyveno Chicagos apylinkėse ir išvystė 
savo meninę veiklą tuo praturtindami Chicagos gyvenimą. Gražus katalogas, iš kurio 
galima matyti politines ir psichologines sąlygas, kuriose menininkai gyveno, ta proga bus 
išleistas ir jį bus galima įsigyti.

Ši paroda Įvyksta dėka Amerikos Lietuvių Dailininkų Sąjungos,yra remiama dali
nai Illinois Art Council, valstybinės Įstaigos ir Chicago Dailiųjų Menų Tarybos - Chicago 
Council on Fine Arts. Chicago Galerija randasi II-me aukšte Circle Center pastate ,už 
Jane Addams Hull House, netoli Halsted ir Taylor gatvių. Kitoje pusėje yra automobilių 
aikštė, kur atvykusieji gali pasistatyti savo automobilius. Galerija atidaryta nuo pirma - 
dienio iki penktadienio, (v. r. -5 v. p. p. Atidarymas Įvyks GEGUŽĖS 18 d. , penktadienį nuo 
5:30 v. v. - 8 v. v. S mulkesnių informacijų galima gauti tel: 996-8622 arba 285-0229 .

Ir Vėl Jos Keturios, o Aš 
Vienas... v. k.
i.

Kada gavau kvietimą iš lietuviškojo kelionių biuro, 
reziduojančio Chicagoje, įsilieti Į ekskursiją, kuri Romo
je dalyvaus Š v. Kazimiero 500 metų mirties minėjimo iš
kilmėse ir aplankys Romoj ir kitos vietose garsiąsias vie
toves, tuojau sutikau Įsijungti. Kažkodėl galvojau, kad ta
me iškilmingame Š v. Kazimiero minėjime lietuviai ture - 
tų kuo skaitlingiau dalyvauti, nes mes turime tiktą vie
nintelį šventąjį ir reikia saugoti, kad ir jo lenkai nepagrob 
tų.

Nustebau, kad čikagiškis kelionių biuras neįstengė 
suorganizuoti ekskursijos. Buvau patartas prisijungti 
prie Toronte organizuojamos ekskursijos /All Seasons 
Travel Agency/. Iš Montrealio Į šią ekskursiją užsirašė 
- jos keturios ir aš.

Iš Toronto aerodromo /Lester Pearson/ Alitalia lėk
tuvu pasikeliam kovo 1 d. apie 22 vai. Prieš pakilimą , 
aerodrome tenka sutikti kitos grupės asmenis, kurie be 
Romos dar ruošėsi aplankyti Egyptą ir Izraelį. S ioje gru
pėje randu pažįstamų ir net giminių. Teko pastebėti ir 
ištisą eilę lietuvių kunigų, kurių tarpe bemaž visų lietuviš
kųjų parapijų klebonai Ontario provincijoje.

Kaip visada, kelionė lėktuvu man būna nuobodi. Kiek 
smagiau buvo pažvelgti į Alpių kalnus iš viršaus, prieš 
nusileidimą Į Milano aerodromą. Čia dalis keleivių ap
leido lėktuvą, o jų vietas užėmė naujų keleivių banga. Jų 
tarpe matėsi būrys jaunų japoniukių. Kadangi šalia manęs 
buvo laisva vieta, viena graži "tekančios saulės" atstovė 
atsisėdo šalia. Taigi, aš senis, turėjau progos su jauna 
mergina "paflirtuoti", nes ji mokėjo angliškai. Ji papa - 
šakojo, kad Tokyo universiteto grupė studenčių -95-kios- 
panoro susipažinti su Europos valstybėmis. Tad jos jau ap
lankiusios Portugaliją, Ispaniją, Prancūziją .Vokietiją ir 
iš Romos skris į Graikiją, ir 1.1. Ji studijuojanti chemiją. 
Ji man patiko, nes užklausta, žinojo ,kur randasi Lie - 
tuva. Atsieit, Japonijoje geografijos mokslas gerai pa - 
statytas. Atsidėkodamas už tai,kad ji pasakė,kur yra Lie
tuva, aš jai padovanojau keletą kanadiškų metalinių pini
gėlių. Labai apsidžiaugė gavusi, kaip ji išsireiškė,
brangių dovanų ir dėkodama mane, senį, pabučiavo.

Romos aerodrome /Leonardo da Vinci/ mus pasitin
ka du lietuviai klierikai pilnoje uniformoje- sutanose. Iš 
jų vienas labai aukštas /galva "dangų rėmė"/, o kitas vi
dutinio ūgio. Vėliau teko sužinoti, kad aukštasis yra klie
rikas Putrimas /iš Toronto/, gi antrasis K .Kaknevičius 
/taip pat torontiškis/. Vėliau aukštasis Putrimas didelę 
dalį išvykų mums ir vadovavo. Gera turėti aukšto ūgio va
dovą- geras orientyras. Mus priglaudžia "Villa Lituanus" 
viešbutis, išlaikomas kazimieriečių, gi visus patarnavi
mus duoda vokietės vienuolės. Tenka šiek tiek prisimin
ti vokiečių kalbą, nes italų kalbos nespėjau išmokti. Kam
barys, kuriame apsistojo ir ekskursijos organizatorius p. 
Bačėnas, gana kuklus, bet pakankamai geras. Pasigedau 
tik geresnės šviesos.

Kovo 2 d. susirenkame Į vieną kambarį, kurio stalas 
apkrautas sumuštinių kalnais , pyragaičiais, vyno bute - 
liais ir kava arba arbata.

Čia klierikas Kaknevičius duoda daug praktiškų pata
rimų. Sužinom net kaip pereiti saugiai skersai gatvės, 
kaip apsisaugoti vagysčių, kur ir kokį vandenį gerti, ir t. 
t. , ir 1.1.

7 vai. pakviečiami vakarienės, kuri gana gera Ir 
"aplaistoma" vyneliu. Bendrai paėmus,Italijoj makaronai 
ir vynas pateikiami prieš sriubą, po sriubos ir vietoje 
sriubos. Teko pastebėti, kad vyną čia gėrė net 1OO% abs
tinentai.

Kovo 3 d. rytą autobusas, kurį pripildė torontiškiai ir 
penkiukė iš Montrealio, pradeda judėti Vatikano kryptimi.
4 ps!.

Skulptūros FORUM ROMANUM griuvėsiuose

Paaiškinimas duoda daugiausia didysis klierikas, Įterpda
mas jumoro, kas jo paaiškinimas padaro nesausais. Mums 
aiškinama, kad Romos mieste gyvenantieji .dauguma ne
turi nuosavybės- gyvena daugiabučiuose namuose /aparte- 
mentuose/. Tie namai'manęs nežavi, nes visi bemaž vien 
rudos spalvos. Gal ir gerai, kad ne šviesios, nes italai , 
tarytum Įrodinėdami, kad jie ne beraščiai, labai mėgsta 
rašinėti ant namų sienų. Pakeliui matėsi beveik ant visų 
namų kas nors parašyta ar išpaišyta. Gali rasti ir nacių 
svastikų, kūjų ir pjautuvų ir prirašinėtų visokių šūkių.

Atkreipėme dėmes}, kuris lietė Lietuvą. Gi didelėmis 
raidėmis sienoje buvo parašyta, žinoma itališkai "Laisvės 
Lietuvai" ir "Laisvės religijai Lietuvoje". Mums buvo pa- 
aiškinta, kad tas šūkis atsirado, kada italai sužinojo Ka - 
lantos susideginimą Kauno miesto sode. Nuostabu,kad tas 
šūkis tebestovi, nors dabartinis Romos burmistras yra 
komunistas./Kiek žinoma, Italijos komunistai daugumo
je neatmeta religijos nei religinio auklėjimo. Red./.

Iš mūsų viešbučio iki Š v. Petro bazilikos yra apie 6- 
7 kilometrai tiesiu keliu. Kadangi tenka važiuoti su "pa- 
kraipymais" iki pasieki tiltą per Tiberio upę / Ponte 
Vittorio Emanuel/, ir Įsukus Į gatvę Via del la Conziliazio- 
ne, atsiduri prie Š v. Petro bazilikos aikštės, užtruko ge
ras pusvalandis. Istorikai sako, kad Romos Įkūrimo data 
yra 753 m. prieš Kristų. Nuo tos datos Roma turėjo žy
dėjimo ir nuosmukių laikotarpių. Istorijos neįmanoma smul 
kiau minėti, nes reikėtų parašyti knygą. Tenka pastebėti, 
kad Š v. Petro bazilikos aikštė skaitoma viena iš gražiaur- 
sių visame pasaulyje. Aikštę puošia baliustrada, paremta 
4 eilėmis 284 -ių dorėniĮ stiliaus kolonomis. Baliustrados 
šone yra pastatytos 162 skulptūros. Kiekviena jų vaizduo
ja kokį nors šventąjį. Ar ten randasi ir Š v.Kazimiero 
skulptūra, neteko sužinoti, nes praeiti tą baliustradą netu
rėjau galimybės. Visa tai sukurta popiežiaus Aleksandro 
VII- tojo laikais /1655-1667 m./.

Mūsų šio atvažiavimo uždavinys- pasimatyti su Po - 
piežium. Jis paskyrė specialią audienciją mums, lietu - 
viams. Tiksliai, kada mus priims- nepasako, gal saugu
mo sumetimais, tačiau liepia susirinkti tam tikroje vie
toje, prieš 11 vai.. Taigi,laisvo laiko turėjome virš 1 vai. 
Dauguma mūsiškių skubėjo suvenyrų krautuvių kryptimi. 
Mums buvo patarta pirkti suvenyrus Vatikanui priklau
sančiuose kioskuose ar krautuvėlėse. Čia kainos be de - 
rybų, be to, čia pirkėjams patarnauja vienuolės. Aš su
venyrais mažai domiuosi, nes neturiu nei pačios,nei mar
čios, anūkėlių ar kitų giminėlių. Perbėgęs suvenyrų krau
tuves tik "akims paganyti", stengiausi nueiti prie Tiberio 
upės, kad galėčiau nufotografuoti Š v.Angelo pilį - dabar 
muziejus ir skulptūras,esančias ant tilto. Sugrįžęs Į nu-

Šv. Petro Bazilika Vatikane

rodytą vietą, jau radau mirtą lietuvių iš visų Europos ir 
JAV,Kanados valstybių. Pradedame judėti audiencijos 
salės link. Pirmiausia mus pasitinka jauni, gražūs ir pui
kiomis uniformomis apsirengę šveicarai. Tenka praeiti 
kiekvienam pro specialiais aparatais "apsiginklavusius" 
pareigūnus, kurie mus patikrina, ar neturime ginklo. To - 
liau seka kelionė plačiu koridorium- laiptais, vedančiais 
lyg ratu Į viršų. Pakopos plačios ir žemos, kad net nejun
ti, kaip vis lipi ir lipi tuo koridorium aukštyn, "iki pačio 
dangaus". Visur tik marmuras ir marmuras,tad prie jo 
nepratusiam, reikia saugotis, kad nepaslystum. Vienas 
jaunas lietuvis iš Anglijos, apžiūrinėdamas lietuviškąją 
kolegiją paslydo ant tų marmuro laiptų ir krisdamas išsi
mušė 2 dantis. ..

Negaliu apsakyti grožio to marmurinio koridoriaus 
-laiptų, kurio sienos ir lubos išpuoštos mozaika ir paveiks 
lais. Audiencijos salė didelė. Mūsų virš 1OOO lietuvių 
lengvai tilpo ir dar buvo Įleistos tos pačios 95 japoniukės. 
Salės viduryje paliktas platokas takas,o abiejose jo pusė
se stovėjo kėdės, kuriomis mes pasinaudojom.

Vienu metu pasigirsta garsūs batų dūžiai į grindis . 
Pasirodo 4 šveicarai - kareiviai, ginkluoti alebardomis ir 
kardais. Jie, smarkiai mušdami kojomis Į grindis, pra
žygiuoja išilgai salės ir sustoja prie tam tikro sosto, kur 
vėliau atsisės Popiežius. Netrukus ir jis įeina. "Grandi
nėlės"' jaunimas užveda giesmę "S veika, Marija".. .Visa 
minia Įsilieja Į giesmę. Popiežius pamažu eina dešiniąją 
tako puse ir kiekvieno atkištą ranką paliečia,ar net pa-; 
sveikina rankos paspaudimu. Hgiau sustoja prie mūsų jau
nimo. Su jais pakalba ir net paglosto,ypač mergaites su 
tautiniais rūbais. Sako, kad "Grandinėlės" jaunimas šia 
proga Įteikia Cleveland'o miesto raidą, kurį prašė Įteikti 
pats jo burmistras Voinovich. Praėjęs dešine puse /tarp 
kitko, ir mano iškištą kairę ranką palietė/, Popiežius, at
sisėdęs Į sostą,prabilo Į mus angliškai ir lietuviškai.Ma
no ausų "aparatūra" silpnai pagavo jo kalbą ne tik angliš
kai, bet ir lietuviškai, tad jos turinio negaliu perduoti.

Po kalbos praėjo kita puse tako ta pačia procedūra : 
pakalbindamas, pasveikindamas ir net pabučiuodamas ma
žus vaikus. Triukšmingų katučių ir šūkių palydėtas, Po - 
piežius apleido salę. / bus daugiau /

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



IŠ PADANGES MIELOS
f IŠ SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

MIRĖ TRYS ŽYMŪS ŽMONĖS 
• Balandžio 3 d. Vilniuje mi
rė zoologijos profesorius 
STEPONAS JANKAUSKAS.

Jis buvo gimę 1898 m. 
balandžio 18 d.,Klišių dv . , 
Mažeikių apskr. Mokėsi Kau
no, Liepojos ir Charkovo 
gimnazijose.

1923 m. įstojo į nepriklau - 
somos Lietuvos Universitetą, 
gamtos- matematikos fakul - 
tetą. Čia studijavo miškinin - 
kystę ir dirbo laborantu.

Pastebėjus jo gabumus , 
buvo pasiųstas studijas gi
linti į Brno Universitetą . 
Jame 1938 m. gavo doktorato 
laipsnį. Grįžęs į Kauną buvo 
Vytauto Didžiojo Universite
to dėstytoju.

Po karo buvo Vilniaus U - 
niversiteto Zoologijos Ka
tedros vedėju. Sumenkus 
sveikatai, nuo 1977 m. perėjo 
į profesorius konsultantus. į

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS 
IENA GRAŽIAUSIŲ IR SENIAUSIU, KALBŲ-LIETUVIUKAI!

teinančių metų pabaigoje ir 
paleisti į darbą pirmąjį jo 
kompleksą.
SPORTINE '.........*

Vilniuje vyko

• Balandžio 9 d. Vilniuje 
mirė dramos aktorė POTEN
CIJA PINKAUS KAITĖ.

Ji buvo gimusi
rugpjūčio 22 d. Joniškyje 
mokėsi Rygoje, nuo 1919 m . 
A. Sutkaus Vaidybos Mokyk
loje Kaune. Dirbo Kauno , 
Š iaulių ir Klaipėdos dra - 
mos teatruose, o po karo - 
Vilniuje.

• Balandžio 11 d. Vilniuje 
mirė ilgametis teatro dar
buotojas JONAS DAUTAR
TAS .

Gimęsl9O5 m. , sausio 8 d.
Kaune, jis mokėsi Kauno 
gimnazijoje. Nuo 1924 m. 
dainavo baritono grupėje 
Valstybinės Operos chore ir 
solistu mažesnėse rolėse. 
Dirbo vėliau režisoriaus pa
dėjėju ir choro dirigentu.

Po karo Vilniaus Operos 
ir Baleto Teatre buvo vyr . 
chormeisteris ir dainų šven
tėse chorų dirigentas. Teat - 
re išdirbo 45 metus.

PIENO KOMBINATAS
ALYTUJE

Naujas pieno kombinatas 
numatomas baigti statyti a-

AVIACIJA
Lietuvos 

1897 m. . sportinės aviacijos veiklos 
aptarimai, kuriuose dalyva
vo aviacijos veteranai, var - 
žybų teisėjai, istorikai, 1983 
m. buvo paminėta Dariaus 
ir Girėno skrydžio per At
lantą sukaktis ir NIDOS 
Sklandymo Mokyklos pen
kiasdešimtmetis. Trys lie
tuvių lakūnai dalyvavo Vil
niuje vykusiose aukštojo pi
lotažo varžybose, J kurias 

Sklandytojas V. Sabeckit 
tapo Lietuvos ir SSSR čem-

METŲ 
naujos, 

įmonės , 
Keičiasi

Austrijos Zalcburgo miesto burmistras dr. H. Zalfenaueris stebi Vilnį au s Ii et uvi u liaudies an samb lio koncertą

TAIP BUVO RAŠYTA
Po 20 NEPRIKLAUSOMYBĖS 

... Ir tiesiasi geležinkeliai ir plentai, dygsta 
sodybos ir įvairiausių paskirčių pastatai, auga 
mokyklos, mokosi žmonės dirbti ir gyventi.
Lietuvos žemėvaizdis ir žmonės. Vieno laimėjimo pa
siekus, jau nebeklausiama, ko dabar imtis. Stojama ki
ton kovon, kitan darban, siekiama kitų laimėjimų.

Lietuva jau pilnametė, prisirinkusi geriausių jėgų ir 
geriausių tikslų. Kiek gražaus darbo ir gražių laimėjimų 
jai dar prieš akis '. Eik per Lietuvą, pažink ją ir jos kū
rybos darbus, įsimylėjėlio akimis išglostyk jos kelius, nu
sausintas pievas, sureguliuotas upes, naujus vienkiemius, 
kiekvieną pastatą, kuriame bręsta kultūrinės ir medžiagi
nės vertybės, - ar neužsikrėsi tokiu optimizmu, jog 
šmėgstantieji vargeliai, sutrikimai, kliuviniai pasirodys 
kaip dūmai, kuriuos nuolat išsklaido gaivus kūrybingos; 
Lietuvos padangių vėjas. A. Gricius, 1938 m.

pionas. Buvęs pasaulio re
kordininkas parašiutininkas 
R.Kaščiuškevičius laimėjo 
Lietuvos šuolių tikslumo 
čempionatą, V Janušauskas 
S S SR akrobatikos rinktinė
je laimėjo pirmą vietą.Avio- 
modelistas J. Adomonis gavo 
Lietuvos aukso medalį.

Suvažiavusiems daly
viams buvo parodyta nauja 
dokumentinė filmą apie Lie
tuvos aukštojo pilotažo 
meisterius.

Lietuviai sklandytuvinin - 
kai pagerino 5 Lietuvos re
kordus.

AR NORI BŪTI SVEIKESNIS ?
J.Valiūnas

PLANAI LIETUVAI ELEKTRIFIKUOTI
Kovo 16 d. seimas , pripažinęs svarstytinais Elektros 

Energijos komiteto įst. projektus, išreiškė nusistatymą, 
kad Lietuvos Elektrifikacija gali jau įeiti į tokią stadiją, 
kur iš žodžių einama prie veiksmų. Nors Energijos ko
mitetas ir veikia nuo 1936 m. kovo 1 d. , tačiau jo dar - 
bui platesniam pasireiškimui ir planingesnei veiklai trū
ko juridinių normų. Dabar, priėmus elektros įst. , Lie
tuvai elektrifikuoti planai turės pradėti ryškėti.

"Vairas ", 1939.

APIE LIETUVOS STATUTĄ
Lietuvos Statutų garsas buvo toli išsiveržęs už to 

metų mūsų valstybės sienų. Jis aidėjo lenkuose ir guduo-

/p a b a

Grįžtant prie minėto "R. 
D." straipsnio- ten aiškiai 
ir nedviprasmiškai yra pa
kartotos sveikatingumo iš-/ 
laikymo taisyklės. "Mirk ga
limai vėliau, vis palikdamas 
jaunas; to pasieksi, jei rū- 
pinsiesi savo organizmu ir 
savijauta". Deja, daugeliui 
"geras gyvenimas" yra su - 
prantamas priešingai gam
tos dėsniams: alkoholis, ci
garetės, klaidinga dieta , 
stoka mankštos ir nesaugus 
automobiliu važiavimas - 
visa tai yra neabejotini: žu
dikai. Dažno dietoje pro - 
teino peteklius, nenaudin - 
gas perkrovimas maisto rie
balais, taipgi daug cukraus , 
druskos,alkoholio ir choles
terolio. Netvarkinga, iškrai
pyta dieta veda prie širdies 
atakos, aukšto kraujo spau
dimo, vėžio/ypač išeinamo
sios žarnos ir krūties/, dia- 
bečio, osteoporosio, inkstų ir

i g a /
Antra vertus, MANKŠTA 

yra BŪTINA ne tik kūno, bet 
ir dvasios lygsvarai išlaiky
ti. Taigi, reikalinga ko d a u— 
g i a u VAIKŠ ČIOTI. Reikia 
eiti pėsčiam ir nenaudoti 
automobilio netolimom dis
tancijom ;lipti laiptais, vietoj 
kelto naudojimo. Kiekvieną 
dieną reikia skirti laiko kon
centruotai mankštai/nebūti
nai yoga pobūdžio/. Ypač pa
tartinas žvalus vaikščioji
mas, kuris sunaudoja nema
ža kalorijų ir skatina teigia
mą širdies veikimą.Be sma
gaus vaikščiojimo, mankštos 
gali būti įvairiausio pobū
džio: bėgčiojimai/ jogging/ , 
plaukiojimas, dviračiu va
žinėjimas, lauko ar stalo te
niso žaidimas ir 1.1. Įvai
riausių rūšių judesiai/pav. , 
darbas darže ar net neskm 
bus ir su protarpiais sniege 
tesimas/ yra reikalingi 
jaunatviškos savijautos ir

se, jo dėsniais gyveno net Rusijos civilinė teisė iki pat 
Didžiojo karo. Carinės Rusijos įstatymų rinkinio de - 
šimto tomo pirmoje dalyje buvo sukaišiota visa krūva 
Lietuvos Statuto nuostatų, tik jiems buvo skirta veikti 
ne Lietuvos plote, o Černigovo ir Poltavos gubernijose.

Tokia didi ir ilgaamžė Lietuvos Statuto įtaka ženkli
na tai, kad jis buvo vykęs savo laiko /16 a. / kūrinys. Jo 
pranašumas, lyginant jį su daugeliu to laiko žinomų kitų 
tautų statutais, buvo neabejotinas.

T. Dakutis, 1939 m.
/iš "Lietuviškosios teisės kelias"/

kepenų ligų. Apskaičiuojama, raumenų bei sausgyslių e- 
kad 80 milijonų amerikiečių lastiškumui palaikyti.
/taigibeveik40% gyventoji;/
turi vidutiniai 20 svarų ar Maisto sąstate turėtų būti 
ir daugiau per svorį. Dauge- angliavandenių 65-70%, pro- 
lis mėgina jį sumažinti, nau- teinu 15% ir riebalų 15%. 
dodami madingas "fad"die- Straipsnio autorius rašo 
tas ar tam tikrus vaistus, kad pusę proteinų jo valgo - 
kurie,ilgesnį laiką juos nau- mo maisto sudaro grūdai-
dojant, kenkia sveikatai. Vie- duona ryžiai, javainiai, žir - 
natinis tikras būdas suma- niai, pupos, bulvės. Kitą gi

I AA CENTRINĖS ;
Į Montreal 273—7544

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

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ

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

žinti svorį - tai natūralus pusę proteinų pateikia nu- 
valgis ir sveikas maitinimo griebtas pienas, liesa varš- 
būdas atsimenant,kad mais- kė, jogurtas, vištiena/be o- 
tas turi mums suteikti ener- dos/, kalakutiena, dalinai lie- 
gijos, atnaujinti audinius ir si sūriai, žuvis, liesa jautie- 
reguliuoti visus kūno proce- na ir bent kiek kiaulienos ar 
sus. kumpio. Vaikams kepami

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

6 vol. vakaro

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

JONUI R.: 337-8637 J|

SVARBUS PRANEŠIMAS DĖL SIUNTINIU I LIETUVA c
ABC PARCEL SERVICE praneša, kad 
S ov. Sąjunga sustabdys siuntinių per 
siuntimus iš viso pasaulio už DVIEJŲ 
MENES IŲ. ABC kviečia nelaukti pas- 
kuriniųjų dienų ir užsakyti siuntinius 
DABAR.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,

1984. V. 17

VE/ORoWAI

KAS DIDŽIAUSIAS AGRESORIUS
Žvėrių ir paukščių sandraugos komitetas svarstė ag

resijos klausimą. Kaltinamąją kalbą pasakė vilkas:
- Didžiausias agresorius, mano nuomone,yra avinas. 

Vos tik spėji įkelti koją į avidę, jis tuojau atkiša ragus. 
Dėl tokio avino elgesio paskui ir įvyksta kraujo pralieji
mas. . .

Vilkui buvo prisegtas ordinas, o avinas suvalgytas.

LENKAI APIE ANDROPOVO MIRTĮ
Komunistų kontroliuojama lenkų spauda paskelbė Var

šuvos gyventojų nuomones apie Andropov'o mirtį.Atsaky
mų buvo įvairių. Skaitytojai stebisi, kad redaktoriai lei - 
do paskelbti tokius žmonių atsakymas.

- Aš džiaugiuosi, kad Andropov'as mirė, - atsakė vie
nas sulaikytas lenkas. Jo atsakymas buvo įrašytas į mag
netofoninę juostelę.

Reporteris apsigalvojo, grįžo kelis žingsnius ir pa -
klausė:

- O kodėl tu džiaugiesi, pilieti?
- Tai mano reikalas, - atsakė tolyn bežingsniuodamas 

lenkas.
Žurnalistas nenorėjo trauktis. Atkišęs mikrofoną,jis 

toliau žingsniavo prie užklaustojo. Lenkas suprato, kad jis 
norėjo kitokio atsakymo, nes nebuvo tikras, aro t laikraš
tis atspausdins pirmąjį.

- Kad jam nereikėtų tiek daug kentėti. . .Jį kankino į- 
vairios sunkios ligos.

blynai iš nerafinuotų kvieti- žiaus organizmą, viską da
nių miltų su pasukomis ir ryk apdairiai, nevengdamas 
augaline alyva. Žinoma, ne- reguliaraus gyvenimo būdo 
pamirštama valgyti daug ir drąsiai žvelk Į praeinan- 
daržovių ir vaisių. čius metus, turėdamas vil-

Ką beveiksi ir kaip tvar- ties sveikas sulaukti ir visą 
kyši savo vyresniojo am- T.OO metų'.

DĖMESIO !
NAUJI POTVARKIAI IR NAUJAS SĄRAŠAS

DOVANOS GIMINĖMS 
LIETUVOJE

Nauji pasikeitimai ir patvarkymai siuntiniams j Lietuva siusti; 
nuo rugpjūčio 1 d. siuntėjas jau negalės sumokėti muito. Sen a tvark a, 
sumokant muitą čia, siuntiniu u žsaky mu s pri imame iki liepos 16 d., 

1984 m. Visi seniau skelbti musu siuntiniai galioja.
i" SIUNTINYS N r ~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

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. ...*•..... $ 110.00
Jeans, rumbuoto aksomo Wrangler arba Levi .........• • S 46.00
Vyriškas arba moteriškas megztinis....................... ........... *$ 55.00
Vilnonė arba šilkinė skarelė...........................h............... 13.00
Telescopic lietsargis ........................................ ............... & 13.00
Vyriški arba moteriški pusbačiai ........................................  S 52.00
Puiki suknelei medžiagą ..... h.................................   $44.00
Šilkinio aksomo medžiaga suknelei, 3 m. .........................  $ 66 00
Aksomo medžiaga kostiumui, dvigubo pločio, 3 m............ $ 83.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m................ . .......... $ 77.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m. ....... ...... . $ 38.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m............ .............. . $110 00

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

Sudarant siuntinį savo nuožiūra reikia pridėti $65.00 per - 
siuntimui. Siunčiame pramoginės ir kitokios muzikos plokšteles.

BALTIC STORES & CO.
(Z. Juras)

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

5 p si.
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PAGERBĖ STASĮ JOKŪBAITĮ 65 m. GIMTADIENIO IR 45 m. VISUOMENINĖS ŠAULIŠKOS VEIKLOS PROGA

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame te. M f 1
TORONTO LIETUVIŲ rAKAMA
KREDITO KOOPERATYVE-------------------- -------- ——

MOKA:
97z% už 90 dienų term. ind. 5 
9/4 % už 6 mėn. term. ind. S

10 % už 1 metų term. ind. 5
10 '/z % už 2 metų term. ind. 5
10'2 % už 3 metų term. ind. 5
9/2% už pensijų plano

9% už namų planą^
8% už specialių taup. s—ta S 
7 % % uz taupymo s—tas
6 % už čekiu s—tas (dep.) "

AK T Y VA[ VIRŠ_ 39 MILI JONU DOL E RĮU 
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgiČius iki 
75 % įkainoto turto. Visu narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $ 2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki S 10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas Piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos:(Line of credit) ir antrieji mortgiciai.

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

ir 532-1149 M6P 1A6

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. •TELEFONAI: 532-3400 
M6H 1A8______________________ •______________ 532-3414

AKTYVAI - VIRŠ 23 MILIJONU

KASOS VALANDOS : = MOKA UŽ:

Pirmadieniais 10—3 = 90 dienų term, indėlius... 9 %
Antradieniais 10 — 3 S 180—185 d. term, ind......... 9% %

Trečiadieniais uždaryto = I erm. ind. 1 metų.............. 9/1 %
Ketvirtadieniais 10-8 | Term. ind. 2 metų ...... 10 %
Penktadieniais 10-8 = Term. ind. 3 metų ....... '0/4%
Šeštadieniais 9-1 = Pensijų s-tą...................... 10 %
Sekmadieniais 9—12:30 = Spec. taup. s—ta<............

DUODA PASKOLAS: | Depozitų-čekių*s-tų ...
Asmenines nuo............ 12 %
MortgiČius nuo . .. 10/2—121'2%

ANAPILYJE SKYRIUS VEIKIA SEKMAPI ENIAIS 9:30 r.-l v.r.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgiČius iki 100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes p aga’ 
santaupų dydi, iki $2,000 ir asm. paskolas iki $ 10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
^traveler s cheques). Neimame mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitos. MUSŲ TIKSLAS —

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PAT ARN AVIM AS

toronto j
ELENA JUCIŪTĖ “LIETUVIU 

NAMUOSE"

LN Kultūros Komisijos 
suorganizuotame parengime 
gegužės 6 d., paskaitą skai
tė buvusi S ibiro tremtinė- 
Elena J u c i ū t ė, kelių kny
gų autorė. Ji taip pat buvo 
atsivežusi S ibiro kalinių 
rankdarbių be i nuotraukų pa
rodėlę. Atsilankė apie 300 
klausytojų.

• Naują ANAPILIO Parapi - 
jos Kultūros Komisiją suda- 
ros S. Žiemelytė -pirm. , J. 
Bakis- vicep. ,A.Ramanaus
kienė - ižd. , A. Vitkienė- 
sekr. , ir nariai- S . Pacevi- 
čienė ir V.Aušrotas.

• BILIETAI Į “DUX MAGNUS" 
operą jau platinami po mi
šių Prisikėlimo Parapijos 
salėje.

o SPORTINĖSE ŽAIDYNĖSE 
TORONTE dalyvavo 600 į- 
vairių sričių lietuviai spor
tininkai iš New York’o, Bos
tono, Cleveland'o, Chicagos, 
Londono, Hamiltono, Toronto

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ I

ATEIK Į LIETUVIŲ A.A. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA^ 
PENKTADIENI IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE 

( Skersai gatvės nuo pensininkų rūmų, 169 1 Bloor St West, 
kampas Indian Rd.) 7:30 vai. pakaro.

SKAMBINKITE : 487-5591

6 psl.

IMA: 
ui asm. paskolas nuo 12% 
už nekilnojamo turto paskol 

(mortgages) : 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metu....... ...... 12%
2 metu ..i.;;;;;;; 12/?%
3 metu 13%
( fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ai 3 melų..; 11 % 
(variable rate)

o "TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI" sa
vo metiniame S pandos Ba
liuje šiemet paminėjo ir sa
vo 35 -kių metų sukaktį.

OFICIALUS LIETUVIU 
PENSININKŲ NAMŲ ’’VILNIUS 
MANOR" ATIDARYMAS

BIRŽELIO 5 d., antradie
nį bus oficialiai atidarytas 
VILNIUS MANOR Pensininkų 
Namai. Dalyvaus lietuvių 
visuomenės atstovai ir ka
nadiečių pareigūnai. Vaišės 
ir meninė dalis, p o atidary
mo Pensininkų Namuose , 
vyks LIETUVIŲ NAMUOSE .

Visi tautiečiai kviečiami 
gausiai dalyvauti. Bilietus 
galima gauti jau dabar,arba 
užsisakyti pas B. Ž i o b ie- 
n ę tel:762-4523 arba pas K. 
Daunį tel:532-33Il.

TRADICINIS TAUTYBIŲ 
KARAVANAS

BIRŽELIO 22 - 30 d. d. , 
vyks tradicinė Tautybių Sa- 
vaitė-Karavanas.Bus įreng
tas VILNIAUS pavilijonas 
Prisikėlimo Parapijos salė
se. Iš viso Karavane veiks 
46 pavilijonai.

KARAVANO lankymo pa-

/pabaiga/

St. Jokūbaitis yra aplan
kęs veik visus šaulių dali- 
niusKanadoje ir Amerikoje. 
Už veiklą ir nuopelnus Sau
lių Sąjungai, jis yra apdova
notas Šaulių Medaliu ir Sau
lių Žvaigždės Ordenu. Be to 
jis yra suorganizavęs ir su
jungęs Pabaltiečių,t. y. estų, 
latvių ir lietuvių karines-pa- 
triotines organizacijas į 
bendrą junginį- Baltic Vete
rans League in Canada. Pa - 
šaulio Estų Laisvės Kovotojų 
Sąjunga Stasį Jokūbaitį yra 
apdovanojusi sidabro meda- 
daliu.

S. Jokūbaitis, maždaug 
priešUO metų įsijungė į Ka
nados politinę liberalų or
ganizaciją. Dalyvaudamas 
šios organizacijos įvai - 
riuose suvažiavimuose, tu
rėjo progos susipažinti su 

• pačiais aukščiausiais Kana
dos valdžios pareigūnais - 
ministeriais. Nekartą yra 
dalyvavęs ministerių reng
tuose priėmimuose. Juose 
turėjo progos iškelti ir ne
legalią rusų okupaciją Lie
tuvoje ir prašė,kad tai,esant 
progai,būtų iškelta į viešu
mą. Taip veikdamas, jis su
darė sąlygas ir 1972 m. bir
želio mėn.lO d. pakvietė tuo 
laiku buvusį Kanados Užsie
nių Reikalų minister} M. 
Sharp į Prisikėlimo Para
pijos salę ir supažindino jį 
su Pabaltiečių visuomenės 
veikėjais. Čia min. M. Sharp 
pasisakė, lead Kanada nepri
pažįsta Pabaltijo tautų oku
pacijos ir nurodė, kur rašyti 
savo nusiskundimus dėl oku
pacijos.

St. Jokūbaitis yra gerai 
žinomas kanadiečių tarpe . 
Jis palaiko geras pažintis su 
parlamentarais, Toronto 
burmistrais, aldermanais ir 
kitais pareigūnais. Jo išimti
nas nuopelnas yra tai,lead jis 
išrūpino ir gavo vienam iš 
Toronte esančių parkų pa - 
vadinimą "Park Lithuania".

sai vienam asmeniui kainuos 
$ 8,-/įsigijus iki birželio 11/, 
po to - $ 1O. S u jais bus ga - 
Įima lankyti visus pavilijo - 
nūs. Pasus jau galima nusi
pirkti Lietuvių Namų rašti - 
nėję, "Paramos" ir Prisikė
limo " Kredito kooperaty - 
vuose.

o ATŽALYNO tautinių šokių 
grupė, gerai repetuodama 
VII- tajai Tautinių Š okių 
Šventei, taip pat pasiryžo 
dalyvauti Š VEDIJOJE, FOLK
LORO FESTIVALYJE kartu 
su 20 kitų tautybių LIEPOS 
20-RUGPJŪČIO 8 d. d. Fes
tivalis vyks netoli Stockhol- 
mo. ATŽALYNAS surengė 
metinį koncerte, kuris gra
žiai praėjo. Pelnas bus ski
rtas šiai išvykai.

floridą
o VELYKOS praėjo pakilio
je nuotaikoje. Š v. Varde 
bažnyčioje mišias atnašavo 
kun. V. Zakaras.Klubo cho - 
ras gražiai pagiedojo vely
kinių giesmių. Chorui diri
gavo P.Armonas, vargonave 
muz. A. Mateika.

Velykų pietuose dalyvavo 
LietuviųKlube apie 280 sve
čių. A. Gudonis papasakojo 
apie velykinius papročius bei 
prisiminė epizodus iš vai - 
kystės ir jaunystės, gyve
nant Skudutiškio parapijoje.

Velyki} pietus parengė 
Klubo Valdyba ir direktoriai 
su savo šeimomis.

o MOTINOS DIENOS minė
jimas vyko gegužės 13 d. jĮ 
rengė taip pat lietuvių Klu
bas.

J. šar a p n i c k a s

sveikinimo raštą S. JOKŪBAI — 
i sceną.

Nuotr. Sta. Dabkaus

Federalinės valdžios parlamento narys J. FLIS įteikia Kanados oficialų 
CIUI , pakvietęs Lietuvos , Latvijos ir Estijos konsulus ir M. Jokubaitiene

Toronto lietuviai gali di
džiuotis, turėdami tokį pui
kų patriotą- nepamainomą 
organizatorių- visuomenės 
veikėją Stasį Jokūbaitį", 
- šiais žodžiais V. Pečiulis 
baigė lealbą. Jam ir St. Jo
kūbaičiui svečiai ilgai plo
jo.

Toliau programai vadova
vo Danutė Jok u baity- 
t ė,laisvai kalbanti lietuviš
kai ir angliškai. S ekė svei - 
leinimo kalbos žodžiu- Lie
tuvos gen. konsulo dr.J. 
Zmuidzino,Estijos gen. kon
sulo J. Heinsoo, Latvijos gen. 
konsulo dr.E, Upenieks,To
ronto burmistroA. Eggelton, 
iš Ottawos parlamenth.ro J. 
Flis. Pastarasis perdavė ir 
Kanados min. p-ko P. E. Tru
deau sveikinimą. Be to,J. 
Flis pasakė, kad jau laikas, 
kad Pabaltiečiai turėtų Otta- 
woje-Senate atstovą, senato
rių, ir toks galėti} būti St . 
Jokūbaitis. Sveikino ir On 
tario prov. parlamentarai:T. 
Riprecht ir J. Breithaupt, 
V. Jokūbaitis , Kanados 

» PAGERBĖ TALKININKUS , 
prisidėjusius savo darbais , 
kad būtų galima dalyvauti 
Tarptautiniame Festivalyje , 
kuris vyko vasario 24-26 d.d. 
Takininkams buvo suruošti 
pietūs. Jų metu atliko prog
ramą trys akordeonistai:A. 
Kusinskis, A. Kovera ir A. 
Ulbinas. Jie pagrojo šokiams 
ir pravedė grupinį dainavi
mą.

e ST. PETERS BURG O 
"SAULĖS" LITUANISTINĖ 
MOKYKLA savo tradicinį 
metinį pasirodymą surengė 
lietuvių Klube balandžio 14 d.

Programą pravedė Mo - 
kyklos vedėja M. Peteraitie - 
nė. Keturi vyresnieji mo
kiniai -A . Bobelytė, T. Didž- 
balis,K.Kadytė ir M. Moore- 
paskaitė pasalią "Eglė Žalčių 
Karalienė". Pasirodė ir pa
tys mažieji su savo mokyto
ja G. Puniškie nė. Pasirodė 
ir jaunimo tautinių šokių 
grupė BANGA, vadovaujama 
mokytojos M. Sandargienės.

Tėvų Komiteto pirm. D. 
Bobelienė nuoširdžiai pade-, 
ko jo Mokyklos rėmėjams, 
aukotojams bei atsilankiu
siems į parengimą. Vaišes 
suaukojo mokinių tėvai bei 
rėmėjai ir pakvietė visus 
pasivaišinti. Atsilankė virš 
200 svečių.

o DALYVAUS VII-toje Tau
tinių Šokių Šventėje. Be 
repeticijų ir šokėjų entu - 
ziazmo, kaip ir be finansų, 
to nebūti} galima padaryti. 
Išvykai aukos renkamos Lie
tuvių Klube sekmadieniais 
pietų metu. Visi prašomi 
prisidėti.

Šaulių Šaulių Rinktinės 
vardu Ig. Petrauskas, Vlado 
Pūtvio S aulių Kuopos- V . 
Stoškus, Sudbury Saulių 
Kuopos - J.Labucleienė, St. 
Catharines Povilo Lukšio 
šaulių ir Bendruomenės var
du A . Š etikas;Toronto S LA 
236 Kuopos pirm. J. Dam - 
baras, KLB-nės Toronto A- 
py linkės Valdybos vardu kun.
A. S imanavičius OFM, Ame
rikos krašto LB-nės vicep . 
K. Žiėdonis iš Cleveland'o; 
Toronto miesto aldermanas-
B, Grys, Toronto S porto 
Klubo "Vytis" vardu P. Ber- 
neckas, Estų Karo Veteranų 
vardu-A.Jurs.

Raštu sveikino Federali
nės valdžios ministeriai:C. 
Caccia, J. Chretie n, G .J. John
ston, M. MacGuigan ir J.C . 
Munro, Ontario prov. min. N. 
G. Leluk. Š aulių S ąjungos 
p-kas K. Milkovaitis, Pasau
lio Estų Laisvės Kovotojų S - 
ga; visuomenininkai-J. ir B. 
Strazdai iš Toronto, dr.J. B. 
Uleckai, S. V. Aušrotai ir 
Galdikų šeima iš Los Ange

o VAIDINTOJAI DAR NE
UŽMIGO ir jų trupė ŽIBIN
TAS ruošiasi ateinantį se
zoną suvaidinti A.Rūko 
komediją BUBULIS ir DUN
DULIS . Režisuoja A. Ulbi
nas. Repeticijos jau prasi
dėjo.

o IEŠKOMI VIRĖJAI, kurie 
sutiktų virti savaitgaliais 
Lietuvių Klube, St. Peters- 
burge, Floridoje. Prie Klub
yra gražus butas su baldais ir gegužės 6 d. dalyvavo ta 
apsigyvenimui. Teirautis tel intencija iškilmingose mi- 
/813/ 360-4388. šiose.

KT C U C D INSURANCE &
■J n kO II L H REAL ESTATE BROKERS

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

Narys of ’’Better Business” Būro

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

E Bačėnas
1551 Bloor St. W. 
TORONTO, Ont.
M6P IA5 

les, JAV,-giminės iš okupuo
tos Lietuvos ir daugelis 
draugų išKanados ir Ameri
kos.

Solenizantas Stasys Jo
kūbaitis visiems pagerbimo 
rengėjams ir svečiams už 
atsilankymą ir dovanas iš
reiškė padėką anglų ir lietu
vių kalbomis. Jis pareiškė 
padėką ir savo tėvams, kurie 
jam įkvėpė tėvynės meilę. 
Baigdamas lietuviškai pa
dėkos kalbą, pasižadėjo ir to
liau, kur tik bus reikalinga, 
prisidėti darbu dėl Lietuvos 
laisvės atgavimo. Už tai jam 
svečiai audringai plojo.

Pagerbime programą iš
pildė akordeonistės D. Par- 
gauskaitė ir N. Be
no t i e nė.

Taip trumpais bruožais 
padariau St. Jokūbaičio 65 
m. gimtadienio ir 45 m. vi
suomeninės ir šauliškos 
veiklos darbų apžvalgą. Tai 
yra už jo atliktus darbus 
"atlyginimas", atspausdintas 
šiame savaitraštyje.

Ilgiausių ir darbingų meti}
linkiu Tau, Stasy'.

» GEGUŽĖS 23 d. vyks sol. 
ALDONOS STEMPUŽIENĖS 
KONCERTAS Lietuvių Klubo 
salėje. Rengia St. Peters- 
burgoALTos Skyrius.

P R. KALANTOS ŠAULIU. 
GEGUŽINĖ įvyko gegužės 2 d.

Š aulių Kuopa taip pat su - 
ruošė Romo Kalantos mir
ties minėjimą Lietuvių Klube

Namų— Gyvybės 
Automcbiliu. 
Komerciniai

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

Tel. 533-3531
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

parlamenth.ro


Vieninteli* lietuvių bankelis Kanadoje
Įsikūręs nuosovuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIU

KREDITO

KIRA CELTORIUS - PASIŽYMĖJUSI GIMNASTĖ

B KOOPERATYVAS

t>%

9%

montreal

9U 
tu

Mielai Dail. Anastazijai Tamošaitienei,

nuoširdžia užuojauta reiškia —

"NL " VALDYBA ir REDAKCIJA

IMAME UZ:
asmenines paskol as .... 12%% 
nekilnojamo turto lm........10%%
nekilnojamo turto 3 m. .. 12 % 
vari abi e.....................................10%%

Nemokama gyvybės ir asm. paskolii drauda 

Nemok anas pilnas čekiu aptarnavimas

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

jos broliui
JUOZUI MAŽEIKAI 
mirus Venezueloje,

užjaučiame
1 VAIVORYKŠTĖ " Montrea/yfe

KIRA CELTORIUTE atlieka pratimus pnes

skambina po 2 valandas, o 
savaitgaliais po 3. Mokosi 
pas žinomą prancūzų muzikos 
mokytoją. Yra laimėjusios

JUOZUI MAŽEIKAI 
mirus Venezueloje,

jo seseri dail. Anastazija TAMOŠAITIENĘ,

bei visus gimines ir artimuosius giliai

Kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais 
mokame už 
deposltus (P.C A.)........
santaupas....................
kasdienines palūkanas 
už santaupas 
•erm. depoz. 1 m. . 
term, depoz. 3 tn .........
reg pensijų fondo . . 
90 dienų depozitus

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniai* ir ketvirtadieniai, 
r.uo 10 v.r. Iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo 10 Iki 1 v.P-P- .Penktadir.n- 
nuo 10 v.r. iki 7 v v.. Šeštadieniais nuo 9 v.r. Iki Ii

KIRĄ CELTORIUS /CEL
TORIŪTĖ/, Jane ir Jono 
Celtoriaus 13 metų duktė 
sportininkė šią savaitę iš
vyksta į Waterloo, Ont. ,da - 
lyvauti Kanados Gimnasti - 
kos Žaidynėse. Kirą yra 
rinktinėje šešių gimnasčių 
grupėje, kuri atstovaus Que
bec’o jaunius.

S iose metinėse žaidynėse 
varžosi visų Kanados pro
vincijų pradedančiųjų, jaunių 
ir vyresniųjų gimnastikos 
komandos.

Jaunių komanda varžysis

demonstruodama savo suge
bėjimus ant 4-rių olympinių 
aparatų.

Kirą treniruojasi J. Hulka 
priežiūroje WIM GYM/West 
Island Montreal Gymnastic 
Club/ 25 valandas kas savai
tę. Ji pateko Į Quebec'o pro
vincijos reprezentacinę 
grupę atsiekusi išskirti - 
nų laimėjimų š. m. balandžio 
mėnesį provinciniame čem
pionate, vykusiame Quebec'o 
mieste.

Sveikiname ir linkime ge
ros sėkmės varžybose.

ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA 
BAIGĖ METUS

Gegužės 12 d. , įprastinėse 
Mokyklos patalpose, mūsų 
mokiniai kukliai, bet links
mai baigė mokslo metus.

Dabartinė Mokyklos vedė
ja Julija Adamonytė pasvei - 
kino visus atvykusius-mo- 
kinių motinas ir tėvus, arti
muosius ir svečius, ir pa
kvietė kiekvieną mokytoją Į- 
teikti mokslo baigimo pažy
mėjimus. Linas Staškevi
čius Įteikė 5-tam ir 6-tam 
skyriams, N. Verbylienė-2- 
am skyriui, Laima Rutkaus
kienė -parengiamajam-Vai- 
kų Darželiui.

KLB Montrealio Apylinkės 
Valdybos p-kas Arūnas 
Staškevičius Įteikė Kanados 
LB Švietimo Komisijos pre
mijas- Ventai Rutkauskaitei, 
Raimondui Verbylai, Alek - 
Sandrui Šablauskui, Andriui 
Valkauskui, Romui Otto,Ad
rijai McVicker, L inai Celto - 
riūtei.

Mokykla šiais mokslo me
tais pasirodė 4-riuose pa - 
rengimuose.

Pabaigoje Tėv. J. Aranaus- 
kas pasveikino vaikus, kurie 
taip gerai lankė Mokyklą ir 
mokėsi.Ragino atvykti visus 
šią vasarą į skautų stovyklą 
BALTIJĄ,kuri švenčia20 - 
metų savo gyvavimo.

Vaikai , vadovaujant Mary 
tei Adamonytei, padainavo 
3 daineles.

Julija Adamonytė įteikė 
kiekvienam vaikui po mažą 
dovanėlę, kurie nušvitę pri- Kurienė, 
ėmė ir smagūs išsiskirstė .

Malonu, kad jaunosios mo
kytojos parodė meilę vai
kams, kad jos stengiasi vis 
geriau ir įdomiau dirbti su 
mūsų kolonijos vaikais, ku
rie irgi jau auga, kaip ant 
mielių; Malonu buvo matyti 
ir susipratusius tėvus ir 
motinas, atvykusius Į užbai
gimą, malonu prisiminti 
juos visus, kurie ryžtingai 
vežė juos į pamokas, ar rū
pinosi, kad lankytų mokyklą

Reikia tikėti,kad rudenį , 
po užtarnauto poilsio, visi 
sugrįš ar jų skaičius pa
gausės. d.

PAMINĖTA MOTINOS DIENA

Gegužės 13 d. , AV Para
pijos salėje susirinKus dide
liam būriui tautiečių, juos 
pasitiko staliukai, apdėti 
gražiais žiedais, kuriuos be
sišypsančios jaunos mergai
tės prisegė įeinančioms mo
terims. Taip pat buvo pa
siūlyta peticija, kuri bus nu
siųsta { Vatikaną, prašant 
užtarti suimtuosius lietuvius 
kunigus.

Minėjimą atidarė prane - 
šėja Irena Adamonytė, Įžan
ginį eilėraštį paskaitė jau
nasis Romas Otto. Minutės 
susikaupimu pagerbtos mo
tinos.

VALYKLA
SPECIALYBES

TAISYMASBATU 
DRABUŽIU PERSIUVIMAS 
ADYMAS AUDIMU 
MARŠKINIŲ SKALBIMAS 
UŽUOLAIDŲ VALYMAS 
SAUGOJIMA'S (STORAGE/

• zomSas

495-90e AVENUE, LaSalle
365-1 1 43

7661 A CENTRALE, LaSalle

2955 ALLARD, Ville Emard
766-2667

1984. V.17

Adamonytė. Akomponuojant 
Linui Staškevičiui akordeo
nu- mažieji pašoko "No - 
riu miego", o vyresnie
ji bandė susikaupti ir gerai visą eilę konkursų, dažniau - 
pašokti "Sukčių",tačiau,tik
riausiai atostogos mirgėjo 
prieš akis. ..

Pats didžiausias siurpri - 
zas buvo jaunųjų talentų pa
sirodymas. Romą Verbylą 
pažįstame, kaip akordeonis
tą. Jis turi gerą dinamikos 
pajutimą, temperamentą ir 
gerai jaučia savo instru - 
mentą. Jis užtikrintai ir 
jausmingai atliko savo pasi
rinktus ispaniško stiliaus 
kūrinėlius. Išgirdome su di
deliu malonumu ir dvi jaunu
tes pianistes: Kristiną ir 
Daivą Baršauskaites, Auš - 
ros ir Sigito Baršauskų duk
ras, lO-ties ir 11 m. amžiaus, piešinys, vaizduojantis kaip 
Abi jaunosios pianistės yra 
skirtingų temperamentų.Abi 
rimtai, profesionaliai paruo- 
šusios savo programą,atliko 
su matomu Įsijautimu ir ma
lonumu. Pasirodo, kad jos 
savaitės bėgyje Kasdien

šiai I-as ir II-as vietas. Bu
vo tikrai malonu ir džiugu jų 
klausytis. Gaila, kad šeima 
išvyksta iš Montrealio Į To - 
r onto jau šią vasarą.

Programai pasibaigus , 
KI.B Montrealio Apylinkės 
Valdybos p-kas Arūnas 
Staškevičius padėkojo pa
skaitininke!, programos at - 
likėjams, mokytojoms ir vi
siems gausiai atvvkusiems.

Priminė, kad Birželinių 
Trėmimų sukaktį šiemet 
ruošia lietuviai.

Įdomu, kad scenos priekyje 
buvo palabinta dekoracija 
bendras "rankšluostinis"

E, T. / kitų planetų sutvėri
mas, pagal išgarsėjusią fil
mą/ susidomėjo Lietuva. Jis 
net apsirengė tautiniais raš
tais pamargintu rūbeliu. Nu
piešė Lina Celtoriūtė ir Dai
va Baršauskaitė, abi 11 metų.

I
Pagrindinį žodį tarti pa

kviesta Rasa I ukoševičiūtė- 
neseniai išvykusi 

naujam gyvenimui į Wind-
sorą. Ji nuoširdžiai pasi
džiaugė, kad buvo pakviesta 
atvykti, o ir visiems daly
viams buvo smagu ją vėl pa
matyti. Atrodo, kad ji Wind
sore nepamiršo nei montre- 
aliečių, nei savo labai gero 
ryškaus skaitymo. Pabrėž - 
dama iš jaunųjų pusės žiū 
rint-motinos svarbą šeimo' 
je- trumpą žodį užbaigė 
deklamacija- Mačernio VI 
-ja Vizija.

Meninėje programoje pa
sirodė Montrealio Šeštadie
ninė Mokykla, kuri dieną 
prieš užbaigė savo mokslo 
metus. Pasirodė ir patys 
mažiausieji, ir vyriausieji 
mokiniai.

R.Otto deklamavo, visi pa
dainavo keletą dainų. II-ojo 
sk. mokiniai bendromis jė - 
gomis padeklamavo eilėraštį 
skirtą motinoms: Venta Rut
kauskaitė, Viktoras Šablaus- 
kas, Elvyra Išganaitytė ir 
Tammy Pelletier. Visi bu 
vo rūpestingai išmokę žo 
džius. Gražiai duetu padek
lamavo "Dainuok, motule" 
Andrius Valkauskas ir Glo
rija Zabielaitė. Patys ma - 
žleji "pipiriukai" parodė, 
koks jų mieliausias išmok- ________
tas rašyti žodis. Buvęs mo'ntrealieti s biologas Rimantas ALIŠAUSKAS buvo aprašytas Winnipeg'o FR E E PRESS I ei dinyi e

Visi padainavo keletą dai- ir įdėtas šis įo atvaizdas. Tuo metu jis tikrino Kanados žąsų maitinimosi stotis, kai jos skrenda pavasario'5 

nų, kurias pravedė Marytė į Šiaurę.

7 ps'
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IGUY 
RICHARD 
ROOFER—COUVREUR

7725 George LaSalle 
geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
uUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
jJarba atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis. 
Stogo' dengimui "ar taisymui skambinkite 364-1470

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

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

I EMBASSY FURI
 IS FABRIKO. U ANUI

Tel. 845-2912



PARĖMIMAI
e GEGUŽĖS 20 d. , po 11 vai. 
pamaldų, SESELIŲ NAMUO
SE bus Š v. ONOS D-JOS su
sirinkimas.

MIRUSIEJI

• VITLIPAS Juozas, 81 m. 
amžiaus, mirė. Paliko žmo
ną Yvette,dvi dukteris Alice 
ir Claire, dukraitę Catharine 
ir gimines. Palaidotas per 
per Š v.Kazimiero Parapiją.

Užuojauta artimiesiems.

dėmesio i
PRATĘSIAME VAIKŲ PLOKŠTELĖS PIEŠINIU KONKURSĄ.

Skelbtas vaikų pasakų plokštelės piešinių konkursas, 
pagal pageidavimo , pratęsiamas iki birželio mėnesio 
pabaigos. Piešinius siųsti :

VILNIUS RECORDS 2127 rue Guy, Montreal , P.Q.
H3H 2L9

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

1475 OE SEVE STREET,-MONTREAL QUE. H4E 2*8. Telefonas: 766-5827
DUODA PASKOLAS:

• GEGUŽES 23 d., 2 val.p.p., 
RŪTOS Klubo patalpose, pa
skaita SVEIKATA IR VAIS - 
TAI. S kaito Ina Lukoševičiū- 
tė.

•> GEGUŽĖS 27 d. , po 11 vai. 
pamaldų,SESELIŲ NAMUO- 
S E, bus KLKMOTERŲ, D -JOS 
Montrealio S kyriaus susi
rinkimas.

• Norintieji dalyvauti PO
PIEŽIAUS JONO PAULIAUS 
n-jo MIŠIOSE MONTREA - 
LYJE, Jarry Park, prašomi 
UŽSIRAŠYTI A V PARAPI
JOJE. Bus išduoti pažymėji - 
mai, be kurių nebus įmano
ma teiti Į Jarry Park'ą.

Paskubėkite įsigyti tuos 
pažymėjimus.

A V PARAPIJOS GEGUŽINĖ 
rengiama LIEPOS mėnesio, 
8 dieną, PALANGOS vasar
vietėje. METINIAI PARAPI
JOS PIETŪS bus SPALIO 
mėn. 28 d.

STOVYKLA "BALTIJA”
ŠIA^ VASARA^ ŠVENČIA 
DVIDEŠIMTMETĮ

Jubiliejinė skautų vasaros 
stovykla, švenčiant dvide
šimtmetį, vyks LIEPOS 28- 
RUGPJŪČIO 12 d.d. BALTI
JOJE.
• MAURICE KAPLAN, kailių 
siuvimo specialistas prane
ša, kad nuo GEGUŽĖS 19 d. , 
jo siuvyklos tel;767-6183 bus 
pakeistas į 844-7307 .

Taip pat prašo pasinaudo
ti papigintomis kainomis 
kailinių apsaugojimu žiemai 
pasibaigus. /Žiūr. skelbimą 
8-tame psl./.

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

Skambinti po 6 val.v.tel: 
366-Kili arba į "NL" redak
ciją: 36G-G22O.

• INA LUKOŠ EVICIUTE, bai
gusi Montrealio U-te farma
kologiją ir specializavusis 
klinikinės farmakologijos 
specialybėje ir atlikusi prak
tiką įvairiose Montrealio li
goninėse, gavo darbą Sunny- 
brooke Medical Center,To
ronte. Ruošiasi netrukus iš
sikelti.

• Plokštelės KALĖDOS yra 
išparduota 5.000 egzemp - 
liorių.Muz. A . S TANKEVI - 
ČIUS yra gavęs laišką iš 
Vatikano, Popiežiaus sekre
toriaus, kuris pasveikino už 
šios plokštelės sukūrimą ir 
išleidimą. Kūrinys"Linksmų 
Kalėdų" buvo grojamas dau - 
gelio radijo stočių Kanadoje 
ir už jos ribų. Autorius pa - 
skyrė pajamas už šios dainos 
transliavimus CARE šalpos 
organizacjai. S iuo metu jis 
rūpinasi Vaikų Pasakų plokš
telės muzikiniu apipavidali - 
niu.

PARDUODA MA ELEKTRINĖ 
KROSNIS VIRTUVEI

gerame stovyje,žema kai
na. S kambinti tel:36G-3861 .

• Montrealio GINTARAS ros Vartų Parapijos S alėje 
intensyviai ruošiasi VII-ta- šventė savo sutuoktuves.
jai Tautinių Šokių Šventei Vaišės buvo labai gražios, 
Cleveland'e. muzika gera, svečiai links

mi.
• MarijaKAZLAUSKAITĖ ir Į vestuves buvo atvykusi 
Anthony Laidendorf iš Bei- ir jaunosios motinos Geno- 
gijos, susituokę United vaitės Balaišienės sesuo su 
Church Montrealyje,gražio- vyru iš Albuquerque, New 
je vestuvinėje puotoje Auš- Mexico.

”NL” RĖMĖJŲ PRENUMERATĄ S 25.-SUMOKĖJO akai - 
tytojai iš įvairių vietovių, įskaitant Montreal!:

J.Račinskas, Mrs.E. Schewczuk, J. Biliūnas, A. Bar
šauskas, G.Kudžmienė, A. ir A. Tamošaičiai, A. Pauliu
kas, P. Dabkus, V. Gudzinsldenė, Br. Bijūnas, Z . Brazaus - 
kas, P. Juodelis,VI. Juodis,K.Lukošius,Vyt. Jakonis, P. 
Girdžius, J. Dainienė, B. Pakalniškis, Vyt. Barauskas, P. 
Very kis, rev. dr. V. S kilandžiūnas, L. Pečiulis, S t. Dabkus, 
J, Astravas,L.Rutkauskienė,V.Kongelis,L.Urbonas, Ig. 
Kriukelis, A. S taškevičius, J. Žemaitaitis,A. Rusinas, V . 
Dagilis, P. Breichmanas,K. Dubauskas, Pr. Dikaitis, J. Gus 
taints,Kl.Kuprėnas, A. Petrašiūnas, Mme P.Lecours .

KITOMIS PROGOMIS PRISIUNTĖ AUKŲ :
$ 30, - Mrs. S .Klemka;$ 16, - Br. Mozūras; po $ 12 , - 

A.Gverzdys, Pr.Mickus, M.Bajoras; po $ lO,-A.Gau- 
rys, A.Saladžius, J. Šarapnickas,K.Dubauskas; po $ 7,- 
J. Jurėnas, M.Račys, A. Balčiūnas; po $ 5,-ir mažiau : 
P.Bendikas, S.Zaldokas.

MOKA UŽ:

Certifikotoi min. S 1,000.00
1 metų........... . 10. %

Terminuoti indėliai
1 metų............... 9.5 %
180-364 d...... 9 %
30- 179 d........ 8.5 %

Trumpalaikius indėlius 
už $20,000 ir daugiau

Taupomos sąskaitos:
Specialios.......7.25 %
Su draudimu........ 7 %

Čekiu sąskaitos............5%

Nekilnojamo turto 
Asmenines ir 
Prekybines.

Paskolos mirties 
atveju apdraustos 
iki i 10,000

P irm.,

DR. J. M ALISKA
DANTŲ GYDYTOJAS

1440 St. Catherine St. W.

Suite 600, Montreal, P.Q.

Tel. Bus.: 866-8235
Namų: 4 88- 85 28

D.D.S

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

Tel: 364-4658

“NL" SPAUDOS BALIAUS PROGA ,daugelis mūsų 
skaitytojų bei rėmėjų , spaudai paremti, ne tik atvyko I
S paudos Vakarą-Balių, bet ir pridėjo aukų. Kiti, negalė
dami atvykti, - atsiuntė aukų. Visiems nuoširdžiausią pė- 
dėką reiškia "NL" Valdyba , darbuotojai ir talkininkai.

Dedame aukojusiųjų sąrašą:
$ 50, - K. Petrulienė; $45, - V. Staškūnas;
po $ 25, - G. von Cernin, B. ir D. Staškevičiai;
po $20, - V. Pėteraitis, J. Leknickas, L. Urbonas;

$ 17, - J.Cialka; $ 16, - Br. Mozūras; po $15, - J. Baron, 
Z.Y.; $ 12 ,-K. Daunys; po $1O, - A .Kenstavičius, P.Gul- 
binskas, P. Juodelis, M. Juodviršis, K. Lukošius,R. Otto; 
po $ 7, - A. Matusevičius, M.Račys; po $ 5,- ir mažiau- 
E.K. Kalasauskas, S . Zaldokas, V. S niečkus, M. Petrauskis, 
J. Barsėnas, Pr. Galdikas, S . Erslovas, L. Brūzgas, J. Bud- 
revičius, A . Zabukas, P. Brikis, M. Baltruškevičius.

YPATINGAI VERTINAME IR NUOŠIRDŽIAI DĖKOJA
ME VISIEMS .PIRKUSIEMS LAIMIKIŲ KUPONUS. Lai
mėjusiųjų sąrašą skelbėme. Prašome, negalėjusių atsi - 
imti laimikių, susisiekti, su "NL" Redakcija, kad laimi - 
kius galėtume jums pristatyti.

M. CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

Atidaryto k o s d i « n n v o 9 o. tn iki 10 p. m. 
SestodiBnioii: nuo 9 o. m. iki 9:30 p. m. 
Sektnodieniūit : nuo 10 o. m. iki 9: 30 p. m.
GREITAS , NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS

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

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

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

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAU IS
B. A. , B. C. L.

4 Notre Dame E. Suite 504, Montreal, P.Q.
H2Y 1B7 TEL: 878-5534

KAILIŲ SIUVĖJAS
' TEL.; 767-6183

ŽIEMAI BAIGIANTIS
JŪSŲ KAILIAI SAUGOMI

SPECIALIOSE ŠALDOMOSE

PATALPOSE DABAR YPATINGAI
PAPIGINTOMIS KAINOMIS

PASINAUDOKITE PROGA!
1449 rue St. ALEXANDRE, suite 590 A
Montreal, P 0- H3A 2G6

Telefonas 288-9646

8 psl.

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

TONY I PORTRAITS
— . , rt T rt I PASSEPORT* COMMERCIAL 
P M W I UP | mariagE «WEDDINGS 

STU Dior 2540 rue SHERBROOKE. E.

TONY LAURINAITIS
MONTREAL. P.Q. H2K 1ES 525-8971

NOTARAS

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

NOTARĖ

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

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD

ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS G A R A N T U 0T A S IR 

APDRAUSTAS

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

Telefonas : 721—9496

VISI PATARNAVIMAI VELTUI
KASOS VALANDOS

1475^ De_Sev_
Tree. 9:00-3:00 

liais 12:00 — 8:00 
10:00 - 6:00

3907 A Rosemont

4:00-8:00
— LL-'LL-_____L'LL'LL^'-L;_________“ -29____

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

P enktadieniai s

RADIO 1410 MONTREAL

LIETUVIŠKA RADIO 
PROGRAMA

KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11:30 iki 12 vol. NAKTIES
Programos vedėjas : L. STANKEVIČIUS
1053 Albane! Cr. Duvernay, P.Q. Tel.: 669—8834

D.N. BALTRUKONIS 
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavimas 
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

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

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

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

JONAS IR COTE
realties

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

VINCAS PIEČAITIS

Nekilnojamo turto patarnavimus Montrealyje

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

PETRAS ADAMO N I S
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBt 

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

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

TEL. 72 7 -3 120 N-zmų 376 -378 1

Albertos NORKELIONAS, B A C.S.f., I.B.

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

A g e n t ū_r_o__v e j_ k j_a__r._ų_o__Į_9_4_5_(n._ ,

Montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH, MONTREAL WEST

GM

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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