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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
ČERNENKO BALSAVO

K. Černenko ir 1O kitų po- 
litbiuro narių SSSR rinki - 
nr»uose/kaip paprastai /jokių 
oponentų nesusilaukė.

norį sukurti globalinę vy
riausybę ir sugriauti egzis
tuojančias santvarkas.

E. Zundel’į oficialiai apkal
tino Sabina Citron, 56 m. ,

PAMINĖTA VASARIO 16-TCJI KANADOS PARLAMENTE
Kanados Lietuvių Bendruomenės Visuomeninių Reika

lų Komisijos vicepirmininkas ir atstovas Ottawoje J. V. 
Danys kreipėsi Į kaikuriųos federalinio parlamento at
stovus, kad VASARIO 16 ,- 67-rių meų sukaktis nuo Lietu
vos nepriklausomybės atkūrimo būtų paminėta Ka
nados Parlamente.

Tai padarė parlamento narys DAVID KILGOUR /iš Ed- 
monton’o/, kuris yra užsienio reikalų ministerio ryšiams 
su užsieniais parlamentinis sekretorius.

XIII- TASIS BALTIEČIŲ basadų.
VAKARAS *" Pagrindiniai kalbėtojai

ParlamentoRūmuose Otta- buvo fInansxi ^inisteris Mi
šoje įvykol985 m. vasario 27 chael Wilson’as ir Algis Pa- 
d. Dalyvavo apie 60 senato- cevičius, Kanados Lietuvių 
rių ir Parlamento narių, jų Bendruomenės pirmininkas, 
tarpe ministerial M.H. Wil- /Platesnis aprašymas bus 
son,G. Hees ir J. Murta, sep- spausdinamas kitame "NL" 
tyni atstovai iš įvairių am- numeryje/.

Sergantis ir vos pra - 
Kalbantis K. Černenko buvo 
po ilgo laiko rodomas tele
vizijos ekranuose balsuojan
tis ir besisveikinantis su 
Rinkimų Komisijos darbuo
tojais. Manoma, kad jis buvo 
filmuojamas elitinėje ir stip
riai saugomoje Maskvos li-

• GROMYKO, S SSR Užsie
nių Reikalų ministeris, bai
gęs vizitą Italijoje, buvo nu
vykęs į Ispaniją, Kur su min. 
p-ku Felipe Gonzales ir Is
panijos Užsienių Reikalų 
ministeriu Fernando Moran 
diskutavo būsiančias ginkla
vimosi sumažinimo derybas 
Ženevoje kovo 12 d.

• Š . m. vasario 15 d.Ispani
ja išprašė 2 JAV diplomatus 
už komunikacijos įrengimų 
fotografavimą.

• VIENOJE sunkiai sužeistas 
Lybi jos fjrez.Khadafy opo - 
nentas EXGhadamsi, buvęs 
Lybi jos ambasadorius Aus
trijoje. Užpuolikai neišaiš - 
kinti.

PROTESTAVO SUTARTINAI
Arabai ir žydai protestavo 

prieš rabino Meir Kahan pa- 
Kartotinus ekstremistinius 
pasisakymus dėl arabų su
naikinimo reikalingumą. Su
tartinai demonstravo, neleis
dami jam kalbėti Hebrajų U- 
niversitęte Jeruzalėje. Buvo 
paleista ir keletas akmenų, 
kurie pataiKė į paskaitininką. 
Policija suėmė 9 palestinie
čius ir 5 žydus.
• LENKIJOJE šiuo metu par
duotuvėse racionuojama mė
sa, cuktus,riebalai, svies - 
tas, šokoladas ir gazolinas.

ZUNDEL NUBAUSTAS
Teismas nubaudė Ernst 

Zundel už platinimą ne- 
teisingos"antisemitinės li
teratūros", siekiančios ska
tinti "socialinę ir rasinę ne
apykantą".

Savo dvejose brošiūrose 
jis bandė sukelti abejones, 
ar tikrai Hitlerio vyriausy
bė vykdė prieš žydus holo
kaustą ir kad galėjo žūti 6 
milijonai žydų. Esą, tai buvu
si tik konspiracija išgauti iš 
Vakarų Vokietijos reparaci
jas.

A ntroje brošiūroje "The 
West, War and Islam" / už 
ją E. Zundel nebuvo baustas/, 
tvirtinama, kad zionistai , 
bankininkai, Komunistai ir 
masonai bendromis jėgomis

Kuri pati pergyveno Ausch
witz© lagerio baisumus.

BOURASSA SIŪLO R. 
LEVESQUE DEBATUS

Robert Bourassa, Quebec’ o 
provincijos liberalų lyderis, 
liberalų Konvencijos metu 
pasiūlė min. p-Kui R. Le
vesque debatus ekonominiais 
klausimais.

Konvencija truko 3 dienas, 
kurioje 2.000 narių planavo 
partijos rinkiminę programą, 
Svarstoma 1.300 rezoliuci
jų, dėl kurių bus balsuojama..

R. Bourassa pažadėjo šio
je konvencijoje, kad liberalų 
vyriausybė panaiKintų pavel
dėjimo mokesčius ir įstaty
mu garantuotų angliškai kal
bantiems kvebekiečiams tei
sę kontroliuoti savo sociali
nes ir sveiKatos institucijas. 
Jis spėja, kad provinciniai 
rinkimai bus pasKelbti už 3- 
4 mėnesių.

Konvencija pasižymėjo 
beveik trečdaliu jaunų, en-

Dr.K. 11 g o u r ir anksčiau yra padaręs palankių pa
reiškimų baltiečiams, kur ieJ buvo įrašyti į oficialias Par
lamento bylas.

Žemiau dedame minėto "pareiškimo tekstą:

NADA

įmone. Sebates
ry 15,1985

ext^rnA affairs 
FREEDOM ASPIRATION^ OF BALTIC STATES

Mr. David Kilgour (Edmonton-Strathcona): Mr. Speaker, 
we Canadians need to be reminded that on February 16, 1918, 
Lithuania was restored to independence and flourished as a 
free democratic state for 20 years, along with its neighbours
Latvia and Estonia.

In June, 1940, all three were subjugated once again when 
the Soviet Union signed the Ribbentrop-Molotov Non-Aggres- 
sion Pact, and marched in and annexed them.

STIPENDIJŲ FONDAS JAUNIMUI
A . ir T.K o y e 1 a i č i ų Stipendijų- Fon

das, veikiantis prie Kanados Lietuvių Fondo, duoda sti
pendijas studentams iki 1. 500 dol. .ruošiantiems magist
ro ar daktaro laipsnį iki 2.000 ir 2. 500 dol. ,o lankan
tiems VASARIO 16 GIMNAZIJĄ duoda iki 1.000 dol.

Pirmenybė teikiama aktyvesniems lietuviškoje veik
loje. Be to. Fondas moka premijas studentams, parašiu
siems universitetui rašto darbą iš lituanistikos, moka už 
mokslą, lankantiems PLJS-gos Ryšių Centro ruošiamus 
lituanistinius seminarus. Stipendijos bei premijos moka
mos ir ne Kanados lietuviams.

Prašymai priimami betkuriuo laiku. A J r T. Koyelai- 
čių Stipendijų Fondo adresas: 1573 Bloor St. W. .Toronto, 
Ont. M6J 3E1.
PRANEŠA PLB :
PALAIKOMI RYŠIAI IR REMIAMAS BATUNAS
PLB valdyba palaiko artimus ryšius . su BATUNo 
(Baltic Appeal to the United' Nations) organizacija ir 
pagal išgales ją 'finansiniai remia. Šiuo metu bendra
darbiaujama, siekiant į Jungtinių tautų komisijas į- 
nešti Europos Parlamento priimta rezoliucija, Pabaltijo 
valstybių reikalu. PLB visuomeninių reikalą komisijos 
vicepirmininkai Gintė Damušytė ir dr. Br. Nemickas, 
gyvendami New Yorke, palaiko tiesioginius ryšius su 
BATUNU.^ BATUNas yra pasamdęs latvių kilmės advo
katą iš Švedijos Imans GROSS veikti į Europos Parla
mento rezoliucijos Įnešimo į JT, reikau. L Gross jau 
aplankė daugelį Europos valstybių užsienio ministeriją, 
susipažino su ją nusistatymu, pristatė pabaltiečią po
ziciją ir pageidavjmus. PLB valdyba mano, kad BATUNo

tuziastingų žmonių dalyvavi
mu. Daugiau Kaip 350 iš bal
savusių 1.300 buvo jauni 
žmonės. Jie daugiausia pri - 
sidėjo,kad būtų priimtas nu
tarimas užšaldyti ar ir su — 
mažinti universitetuose mo
kesčius už mokslą ir kad 
būtų pakelta nedarbingumo 
pašalpa jaunesniems kaip 
30 metų amžiaus gavėjams.

PANAŠU į KOMEDIJĄ
Olimpinio Stadijono Mont

realyje šaunumas prašoka 
visus iki šiol buvusius mo
derniosios architektūros 
stebuklus dėka "sunapoleo- 
nėjusio" Montrealio miesto 
mero J.Drapeau.

Brangiausias pasaulyje,ir 
turėjęs būti nuostabiausiu 
savo nuleidžiamu ir pake
liamu stogu pastatas vis dar 
be stogo. ’ Jis pakankamai 
blogai funkcionuoja jau da
bar dėl genialaus architekto 
ir jo pagelbininkų"neapsi - 
žiūrėjimo" nepagalvojant a- 
pie Montrealio miesto Klima
to sąlygas. Sienose susidaro 
plyšių, ir atsirado Kitokios 
problemos.

Nubalsavus, Kad reikia už
baigti suprojektuotą stogą su 
boKŠtu ir Kad jo darbai turė
tų prasidėti už keletos sa
vaičių, paskutiniais duome
nimis darbai Kainuos 71 mil. žaidimai, kaip beisbolas, ne- 
dolerių eKStra, nes norima 
įrengti stebėjimo platformą 
ir specialius Kabelio įrengi
mus. Viską bendrai sudėjus, 
tas vlenintėlis pasaulyje toks

We take for granted the freedoms that the Lithuanian 
people are denied, but they are still continuing the struggle for 
liberation. The refusal of Canada to recognize de jure the 
incorporation of Lithuania into the Soviet Union, and the 
welcome of the consuls ofkhe Governments in exile of the 
Baltic states, constitute important acts which help to keep alive 
the hopes and aspirations of these valiant peoples, many of 
whose citizens are nęw our fellow Canadians.

I would ask that Members of the House associate them
selves with these sentiments on this sixty-seventh anniversary, 
so that these courageous peoples know that we have not 
forgotten them.

atliekami darbai yra labai reikalingi ir naudingi, todėl 
šią organizaciją remia ir skatina kitą kraštą valdybas, 
ypač JAV ir Kanados, finansiniai paremti BATUNą 
tiesioginiai arba per PLB visuomeninių reikalą komisija,, 
Batuną sudaro lietuvių, latvių ir estu atstovai. BATUNo 
pagrindinis tikslas yra informuoti Jungtinėse Tautose, 
apie padėti okupuotoje Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. 
BATUNas veikia jau keliolika metu; ištaiga randasi 
New Yorke.

boKštas kainuos 125 mil.do
lerių’. / Bendra stadijono Kai
na - taip pat vienintelė pa
saulyje- 825 milijonai dole-

To negana. Kita, vieniteliš- 
Kumu begarsėjanti ypatybė , 
pranešta Olimpinių Įrengimų 
Komisijos:Stogo bus neįma - 
noma pakelti ar nuleisti, jei - 
gu vėjų stiprumas pasieKia 
25 Km.ar daugiau į valandą . 
Mūsų Klimate - 25 km.į va - 
landą yra labai dažni ir lai - 
Komi visai paprastais. Tai 
reiškia, jeigu stogui pakelti 
ar nuleisti reikia 20 minu
čių ir nepastovus vėjų stip
rumas keičiasi gana staigiai, 
ypač, kad gana dažnai esama 
ir staigių audrų- stogą nu - 
leidus, jis ir turėtų liktis 
savo vietoje. Tradiciniai

šaulyje stogu buvęs parem
tas Konsultacijos firmos 
tvirtinimu, kad išlaidas pa
dengs turistai /apie 1/2 mil 
jų kasmet/,kuriems bokštas 
bus atrakcija, kaip ir kiti ja
me busimieji parengimai.

Raporte sakoma,Kad tuo
met bokštas-stogas būtų dar • ALTos posėdyje š.m. vasario mėn. 8 d. p-Kaš Teodo- 
įdomesni už Eifelio bokštą 
Paryžiuje ir CN bokštą To
ronte. *

PRANEŠAALT A:
DEMONSTRACIJA DĖL ŽMOGAUS TEISIŲ

Čikagos miesto centre, priešais "Chicago Tribune" 
dienraščio rūmus,sausio 30 d. buvo suruošta demonstra
cija prieš Žmogaus Teisių laužytojus, Buvo atvykę spau - 
dos,televizijos,radijo atstovai. Kalbėjo ukrainiečių, žydų, 
lenkų, italų ir kitų tautų atstovai. Kun. J. Prunskis papasa
kojo apie priespaudą Maskvos okupuotoje Lietuvoje.Apie 
šią demonstraciją paskelbė WMAQ televizijos stotis, W 
BEZ ir WBBN radijo stotys,laikraščiai:Chicago Defender, 
The Reader,Fra Noi,Draugas bei kai kurių etninių orga - 
nizacijų informacijų biuleteniai.

Visa tai ant popieriaus . 
Abstrakčiai galvojant.Kom
piuterio pagalba operuojamo 
bokšto priežiūra ir išlaiky
mas, kaip minėta ir gamtos 
sąlygos, atrodo pavers šį 
"baltą dramblį" - napoleoniš
ką Drapeau ir Taillabert 
svajonę- Babelio bokštu, kai 
visi pradės vienas kitą Kaltin
ti už ekstravagantiškas kai
nas. ..

ras Blinstrubas painformavo apie dalyvavimą pagerbimę 
dr.K,Bobelio,apdovanoto aukštu Popiežiaus ordinu, apie 
pasitarimus su St. Petersburg© ALTos vadovybe,apie pa
sikalbėjimą su prof. Br.Kasiu, paruošusiu Oskaro Mila
šiaus laikotarpio dokumentų rinkinį spaudai. Taip pat ta
rėsi su JAV LB pirmininku dr.A . Butkum, su JAV LB 
Visuomeninių Reikalų Komisijos nare A . Zerr ryšium su 
OSI bylomis. ' '

dažnai galėtų vyKti po atviru 
stogu.

Nutarimas užbaigti šį Sta- 
dijoną tokiu vienintėliu pa-

būtų buvę svar- 
ekstra išlaidas

Tikrai 
biau tas 
panaudoti socialiniams rei
kalams Montrealyje.

RADIJAS IR TELEVIZIJA APIE LIETUVĄ
WCEV Radijo stoties Čikagoje vedėja Lucyna Migala 

pravedė pasikalbėjimą su kun. J. Prunskiu apie Lietuvą,a- 
pie Nepriklausomybės minėjimą,apie pabaltiečiams dėl 
nacių nusikaltimų Keliamas bylas. Tą pasikalbėjimą vasa
rio 1O d. du kartu perdavė per savo radijo stotį anglų kal
ba.

Čikagos Televizijos stotis CBA,kanalas 2,ALTos pa
prašyta sutiko savo Community Accents programoje, kuri 
duodama anksti rytą- vasario 11,12 ir 13 dienomis pami - 
nėti Lietuvos Nepriklausomybės minėjimą,ruošiamą AL
Tos Marijos Aukštesniojoje Mokykloje.
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Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie! Loyautž au Canada! 
b or liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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P.S. Bendradarbių ar korespondentų 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.

JAUNOJI KARTA VASARIO 16 
DIENOJE

( Iš Gintės DAMUŠYTĖS žodžio Montrealyje )
" Antrojo Pasaulinio Karo pasekmėje mūsų tautos 

ir valstybės padėtis pasidarė tragiška. Pradžioje atsi
dūrėme tarp sovietinio marksizmo ir vokiškojo naciona
lizmo girnų. Tie abu diktatūriniai imperialistai Lietuva 
ir visu Pabaltiju prekiavo. Ir kiekvienas iš jų planavo 
paglemžti Pabaltijį.

Tame negatyviame istorinio vystymosi keitimesi 
- Antrojo Pasaulinio Karo metu - iškilo į viešumą 
ryškūs pavojaus ženklai. Šios, svarbiausią vaidmenį atlie
kančios dvi diktatūros - sovietinė ir socialistinė - pa
sireiškė genocidiniais trėmimais, masinėmis žudynėmis, 
holokostu,teismais, paremtais falsifikuotais kaltinimais, 
jų Įteisintu teroristinio saugumo institucijų sauvaliavimu. 
Naudodamiesi politine ir policijos prievartine jėga, jos 
abi, taip atrodė, buvo pametę protinę pusiausvyrą, ypa
tingai jų vadovai.

Nacionalizmas _ žlugo, bet sovietinis marksizmas 
dar žygiuoja ta pačia kryptimi. Tik dabar nėra tų ge
nocidinių trėmimų, nėra tų masinių žudynių... Vieša 
opinija tokius reiškinius smerkia ir jų nepriima "civili
zuotame" krašte. Sovietų sąjungos bei jos valdžios kriti
kai dar yra kalinami kalėjimuose, lageriuose, psichiat
rinėse ligoninėse, tremiami iš tėvynės ir panašiai, bet 
prie šių nepelnytų bausmių , pasireiškia pasaulio nepa
stebėtos ar net mūsų kartais užmirštos subtilesnės rep
resijos. Rečiau girdime, kad kas Lietuvoje mirtų kruvina 
mirtimi nuc okupanto smaugiančios rankos. Bet kasdien 
vyksta kova už žmogaus žmogiškumą bei orumą.

Dabartinės Lietuvos gyventojai miršta ne nuo 
tremties bado, ne nuo Stalino teroro, ne nuo partiza
ninių kovų, bet nuo civilinių represijų. Lietuviams gręsia 
net kalėjimas, bei pagrindinių Žmogaus Teisių pažeidi
mai. ir kasdieninė diskriminacija.

Vieša opinija užmiršta tuos, kurie jaučia nuolatinę 
grėsmę ir baimę vien dėl to, kad jie tiki į Dievą, 
domisi savo tautine istorija, didžiuojasi savo kalba 
ir kultūra.

Jie nesėdi kalėjimuose bet būna valdžios vos tole
ruojami arba traktuojami kaip "blogesnės kategorijos" 
piliečiai ar net, tai irgi pasitaiko, iš viso jiems atima
mos pilietinės teisės.

Pav., saugumiečiai vis bando Šiauliuose "auklėti" 
ir įkalbinti su jais bendradarbiauti Dalią, Tamutytę. 
Saugumiečiai rimtai patarė jai apsvarstyti savo gyveni
mą ir padaryti reikiamas išvadas. Mat Tamutytė tą 
jau buvo padariusi, tik saugumui nepatiko prie kokių 
išvadų ji priėjo.

Tamutytė bendrauja su valdžiai nepriimtinais asmeni
mis, pvz. , buvusiu kaliniu Mečislovu Jurevičium ir kitais 
Daliai nepavyko įstoti į Valstybinę Konservatoriją Vilniu
je už religingumą. Ji jau kelis kartus buvo priversta, at
seit," savo noru’,’ išeiti iš darbo . Saugumas reikalauja pa
sakyti Kaip žinios apie jos persekiojimą patenka Į . LKB 
Kroniką. Ją bando papirkti - saugumas reikalauja atnešti 
pogrindžio leidinių, už Kurių kiekvieną gausianti po 50 
rublių. Atsisakius tai daryti, grasino pasodinsią į elekt
ros kėdę. "Dirbti niekur neleisim, Kol neprisipažinsi, 
Kaip žinios pateko į pogrindžio leidinį ir į Vatikaną", - pa 
grasino čekistai.

Tai jauna moteris, kurios visa ateitis dar prieš akis. 
Čia kalbame ne abstrakčiai, o apie žmogų visa savo tikro
ve. Žmogus, labiausiai konkretus ir labai realus, kai jis 
yra visoje pilnatvėje. O visa tragedija bei ironija dabar
tinėje Lietuvoje yra tai, kad tasai giliausias žmogaus dva
sios veržlumas, kuris pasireiškia ieškojimu pilnutinio 
žmogiškumo ir pilnutinės žmogiškojo gyvenimo prasmės, 
yra varžomas.

. .. Sugebėti atskirti priešus ypatingai yra svarbu 
mums dabar. Jeigu kuri gyvių rūšis nesugeba atskirti sa
vo draugo nuo priešo, ji save pasmerkia išnykimui.

Kodėl aš keliu tokiį Klausimą savųjų tarpe, kai mums 
atrodo viskas taip aišku? Gi mūsų tauta jau šimtmečius 
yra istorinio vystymosi sūkuryje. Čia kaip tik glūdi atsa
kymas į "kas yra draugas, kas priešas?" Istorijoje vyra
vo bei vyrauja dvi radikaliai viena kitai priešingos kryp
tys; viena jų idealistinė, humaniška, krikščioniška, demo
kratiška, žmogaus sąžinės laisvę gerbianti; kita gi impe - 
rialistinė, materialistinė , prievartinė diktatūrinė, žmogų 
išnaudojanti ir pavergianti sistemai. Pirmoji yra pažan
gos, antroji atžangos vykdytoja.

Gyvendami laisvame krašte, ar tai buvo nepriklauso - 
moję tėvynėje ar čia Vakaruose, mūsų visuomenė daugu
moje trokšta būti persiėmusi idealistine kryptimi, kuri tei
gia, kad žmogus auga, bręsta ir vystosi istorijos tėkmėje 
ir savo veiklą išreiškia žmoniškumo vertybėse vis tobu
lesne forma. Tai yra socialinė praktika: pasaulis trokšta 
2 psL

KANADOS LIETUVIŲ DIENU HAMILTONE
1984 m. / spalio men. 6-7d.d. , 

apyskaita

Pajamos:
Dramos Vakaras. . . .............................  $ 681 ,-
Parodos atidarymas 11 .2 d................................... 140, -
Jaunimo šokiai/2O3 bilietai/....................................  2914,-
Susipažinimo vakaras /697 bilietai/........................ 7522,-
Sekmadienio koncertas /787 bilietai/................ 7530,-
Leidihys ........................................................  2390,-
Kitos smulkios pajamos............... ................................... 232, -

Viso pajamų .... $ 21409,- 
Išlaidų pagal patiektus dokumentus 
padaryta...................... •........................... $ 16041, -

Pelnas. . . . 5368.-
Visas pelnas, pagal Lietuvių Dienoms Ruošti Komi - 

tetojiutarimą, paskirstytas dvidešimt trims lietuviškoms 
institucijoms.

Visi šią apyskaitą liečiantys dokumentai perduoti K. 
L. B. Hamiltono A pylinkės- Valdybai.

B.Pakalniški s, 
Pirmininkas,

A,Gar kūną s, 
sekretorius

K. L. B. Hamiltono A pylinkės
/. Revizijos ’Komisija

kilti, o ne smukti. Esame įsitikinę, kad politika, ne tik - 
tai vidaus, bet ir pasaulinė, turi paklusti tam tikros mo
ralinės normos. Kitaip tariant, tauta ir išrinktoji vado - 
vybė turi įsisamoninti socialinį teisingumą, siekiantį vi
sų piliečių laimės ir gerovės.

Nepriklausomybės laikais, ta idealistine kryptimi ir 
buvo stengiamasi , su keliais nukrypimais , eiti. Kelis 
šimtmečius lietuvių tauta gyveno grėsmėje išnykti. Šio 
šimtmečio pradžioje horizonte nušvito laisvės viltis. Drą
sių ryžtingų asmenybių ir gyvos tautos susipratimo dėka, 
Lietuva laimėjo laisvę ir valstybinę ne priklausomybę. Ret
karčiais buvo pajustas pavojus tautai ir valstybei. Ta 
grėsme nenorėta patikėti. Tada atrodė,- kad amžiais lie - 
tuvių tauta gyvens nepriklausomoje Lietuvoje. Dabar ma
tome, kad ta pavojaus nuojauta,nors atrodė ir neįtikėtina, 
buvo reali.

S iuo metu pasaulyje jau pastebime kitų neįtikėtinų pa
vojaus ženklų. Iš vienos pusės, jie yra visiškai vieši ir 
bauginantys: sovietinė sistema, pasitelkė į pagalbą tech
nologinį progresą, kuris apgailėtinai įgavo labiausiai ne
pageidaujamą ir pačią destruktyviausią branduolinių gink
lų formą. Tokia nežmoniška sistema, apsiginklavusi ma
siniai naikinančiais ginklais, kabo virš pasaulio žmonijos 
galvų, kaip Damoklo kardau. Bet tuo nesiribojama. Už
slėptos propagandos įtakoję, laisvame pasaulyje, kartais 
pataikaujama imperialistini^.; sovietinei sistemai.

Čia turiu omenyje tuoą, kurie sovietų propagandos pad
velkti ar tik neapdairumo bei nežinojimo liga apsėsti, ne
bemato ar nuvertina soyietų kėslus prieš žmoniją, ir žmo
giškumą. Aš iš arti tojaus žmones pažinau praeitą vasa
rą, kai keliavau su Bažnyčios vadų taikos delegacija į So
vietų Sąjungą. Tai buvo ekumeninė grupė, susidaranti iš 
266 kunigų ir pasauliečių iš visos Amerikos, jų tarpe,dau
giausia protestantai. Kelionės misija: užmegzti draugiš
kus ryšius su ten gyvenančiąja tikinčiaisiais bei kalbėti 
taikos temomis su Bažnyčios ir valdžios pareigūnais. Ei
linis šios grupės narys buv,o idealistas, ieškantis dialogo 
su taikai gręsiančia sistemai, nuoširdžiai norėdamas iš - 
vengti branduolinės katastrųfos. Bet dauguma buvo visiš
kai nesusipažinę su krašto istorija, kultūromis, kalbomis. 
Noras išvengti branduolinio karo yra visai natūralus 
jausmas ir taikos siekimas yra užgirtinas. Bet idealis
tams, humanistams, krikščionims, demokratams. - šios 
Krypties žmonėms - taika be teisingumo yra nepriimtina 
Pavojus atsiranda, kai žmonių kilnūs norai ir nuoširdu
mas nėra racionaliai pagrįsti. Delegacijoje, tie, Kurie ri
bojosi oficialia programa, buvo linkę patikėti, Kas buvo 
"šeimininkų" sakoma bei dėstoma. Tie , kurie kalbėjo su 
piliečiais gatvėje, susitiko su norinčiais emigruoti bei 
Žmogaus Teisių gynėjais, susidarė visai kitą, blaivesnį 
vaizdą.

Mūsų tautos patirtis įpareigoja mus ateitį regėti ir 
žmoniją įspėti, kas yra draugas, kas priešas. Krikščio - 
nybės bei humanizmo principai, kaip pavyzdžiui bendra-i 
sis gėris, socialinis teisingumas bei solidarumas, prade
da dingti materializmo miglose. Reikia patosus pa
keisti naujomis įžvalgomis, nepateisintus apibendrinimus- 
detaliais išvystytais argumentais. Faktai ir dokumentai 
kaltina sovietus žmogaus orumo paneigimu. Kelkime tai 
į viešumą ’.

/ ... Dirbdama Lietuvių Katalikų Religinėje Š alpoje bei 
Lietuvių Informacijos Centre pilnu laiku turiu malonumą 
kasdien šią nepaprastą Kronikos pasaulinę įtaką patriti. Į 
mūsų įstaigą suplaukia šimtų šimtai užklausimų apie da - 
bartinę Lietuvos būklę.' Mane pačią labai paveikia kitatau
čių dėmesys bei rūpestis persekiojamaisiais Lietuvoje 
Imkime iš jų pavyzdį.

Pvz., Vern Fowlie Winnipege atsitiktinai susipažino su 
Kronika, kai jos vieną numerį anglų kalba užtiko diocezi- 
nėje įstaigoje. Kronika jam parodė, kaip sovietai griauna 
religiją ir supančioja asmens laisves. Jis ryžosi ją pa
naudoti , kaip kovos ir švietimo priemonę. Jo pirmieji 
žingsniai buvo kuklūs, bet labai reikšmingi. Atrinkdamas 
iš Kronikos paskirus kovotojus, jis pradėjo jiems užpra - 
šyti šv. Mišias savo . parapijoje. Šitokiu būdu jis ne tik 
išreiškė jiems solidarumą per maldą, bet tuo pačiu ir 
švietė parapijiečius apie Nijolę Sadūnaitę, Viktorą Petkų, 
kun. Alfonsą Svarinską, ir kitus už tikėjimą kenčiančius.
Susidomėjimui pakilus, p. Fowlie su mūsų talka sustatė Juk jis, panaudodamas lietuvių tautosaką savo moksliniuo- 
kenčiančios Lietuvos Bažnyčios parodą, kurią paskelbė vie* se darbuose , keliančiuose susidomėjimą pasaulio moksle 
tiniame laikraštyje ir išstatė bažnyčioje. Ta pačia proga tuo pačiu populiarina ir parodo,kokia svarbi ir turtinga
pasikvietė vietinius lietuviu® pakalbėti susirinkusiems apie mūsų tautos kūryba. /b.dV,^.

NEPRIKLAUSOMA LIETU’ ,

OTTAWOJE, 1985 11. 27. (Kairėje) Vincas P iečaiti s , 
Montrealio K L B . Apyl i nk ė s vice—pirm, ir Edouard Desro
siers , parlamento narys iš Montrealio. Nuotr. J.V. Danio

Lietuvos katalikų būklę. Jis toliau tęsia darbą, rašydamas 
straipsnius apie įkalintuosius, ragindamas plačiąją visuo
menę jiems rašyti ir juos ginti. </b.d./

Iš ALMA MATER Nr. 3
(Iš Algirdo Juliaus GREIMO viešnagės Vilniaus Universitete )

O dabar ž.vilgtelėkime į A. J.Greimo viešnagę Lietu
voje. . . ' ■ 'y ■ ’> ■ ’• >'

Tarybinėje spaudoje apie mūsų Greimo viešėjimą, pa
skaitas, kurias turėjo skaityti mokslininkas, kaip ir rei - 
kėjo tikėtis, nutylėta. Apie tai nebuvo rašoma net ir Grei 
mui atvykus bei skaitant paskaitas. Nėra abejonės, kad šio 
mokslininko- lietuvio viešėjimas tarybinei valdžiai labai 
buvo nepageidautinas, nemalonus, bet kadangi Greimas 
vis dėlto įeina į "TSRS - Prancūzijos kultūrinio bendra - 
darbiavimo" sferą, kadangi įvyko L. Brežnevo - Ž.Esteno 
susitikimas "savitarpio supratimo dvasioje?’ tai, matyt, su
sitaikyta su ta mintimi, kad geriau leisti įvykti tam "pasi- 
ketimui kultūriniais mainais". Bet.tarybų valdžia nebūtų 
tarybų valdžia, jei ir po tokio sprendimo nedirb
tų savo "darbo", apie Kurį šiek tiek pakalbėsime.

Jau buvo sakyta, kad buvo stengiamasi kaip galima 
nutylėti, užslėpti Greimo viešnagę. Bet,deja, šita visur 
ir visada tarybinių pareigūnų naudojama priemonė ne - 
davė patenkinančių rezultatų. Apie atvykusį Greimą ir net 
jo skaitomas paskaitas iš lūpų į lūpas ėjo žinia ne tik u - 
to sienose, bet ir po.visą Vilniaus miestą. Visokiais(btti-Kj 
dais sužinoję, kada ir kur vyks paskaitos, traukė skaitlingi* 
būreliai, nebūtinai turį tiesioginį ryšį su u-tu.Štai jau pa*- 
ti pirmoji Greimo paskaitą "Tautosaka ir mitologija" su-: 
traukė tiek klausytojų, kad paskaitai skaityti auditorija at
rodė juokingai maža: ji negalėjo sutalpinti nė trečdalio 
žmonių. O klausytojai dar vis plaukė. . . Reikėjo ieškoti 
išeities. Išeitį surado patys klausytojai. Jie pastebėjo tuš 
čią salę. Tokiu būdu pirmoji paskaita įvyko maždaug pa - 
kenčiamose sąlygose. O antroji? Čia jau ėmė veikti ” ta
rybų " valdžia. . . Klausytojai vėl rinkosi į tą pačią Aktų 
salę. Teisingiau prie salės. .. O ant jos durų Kabojo pri - 
smeigtas "raštelis" su ranka užrašytu raudonu rašalu už
rašas. PateiKiame ištisai: Prof, A.Greimo paskaita "So- 
vijaus mitas" AKtų salėje V. 15 d. 18.30 vai, neįvyks.

Kai kas tekstą suprato, kad nurodytu laiku neįvyks, t. 
y. paskaita bus pagal naują kokį nors skelbimėlį,ir grįžo 
namo. Bet buvo nemažai tokių, kurie žūt būt norėjo sužino
ti, kodėl neįvyks, kada ir kur įvyks, nes įtarimą kėlė skel- 
bimėlis, nieko daugiau nesakąs. Kaip tik tiems ir pavyko 
sužinoti, Kad paskaita bus skaitoma, bet . . .Centriniuose 
u-to rūmuose, iki Kurių du kilometrai kelio, nesant kito - 
kio susisiekimo, Kaip... pėstute. Bet entuziastų buvo gana 
daug. Kaip profesorius Greimas skaitė paskaitą, sunKu pa
sakyti. Bet nedidelė auditorija buvo sausakimšiai perpil
dyta, daugybė klausytojų spietėsi aplink profesorių, kita 
dalis gaudė žodžius koridoriuje. . .Tuo tarpu minėta salė 
stovėjo tuščia. Beje,apie jos duris šlaistėsi įtartini tipe
liai, kai kurie apsimetę nepatenkintais, bet lengva buvo 
įspėti KGB stilių.. .

Kas gi atsitiko? Nieko ypatingo. Į universiteto vado
vybę iš CK buvo pasiųstas signalas ir tuoj pat "buvo ima
masi priemonių". Ir, žinoma,nuo to laiko prof.Greimui 
jau teKo skaityti likusias paskaitas mažytėse auditorijose, 
kurios nebegalėjo sutalpinti nė mažos dalies tų klausy
tojų, kurie ryžosi iš pradžių pasidžiaugti bent tomis ke - 
liomis paskaitomis, kurias galėjo išgirsti iš lietuvio- pa
saulinio garso mokslininko lūpų, kai tuo tarpu svetimų ša
lių žmonės lengvai, normaliose sąlygose gali semtis ži - 
nių.

Vos Greimui atvykus į Lietuvą, atsirado norinčių 
"pagloboti" /Churginas, teikęs paslaugų Gestapui, taip šiuc 
metu tebeteiKia tokias pat paslaugas KGB/. Vėliau pasi
rodė ir "reporterių" bei "fotografų". Aišku,bus galima ir 
parašyti tik ne tuoj ,o po mėnesio kito, ir, žinoma, tik 
"Gimtajame krašte" kažką panašaus, ką skaitome Knygelė
je "Ta pati ir visai kita". Greimas jau bus toli, nebereikės 
budriai sekti, su kuo kalba, su kuo susitikinėja...

A. J.Greimas, vykdamas į Lietuvą, norėjo pasidaryti,, 
pasirinkti medžiagos iš Lietuvių tautosakos lobyno, iš su r 
rinktos visos tautos pastangomis tautosakos,kuri dabar y- 
ra sukrauta Lietuvių kalbos institute, kurio vadovas K.Kor
sakas. Tokia prof. Greimo pastanga galime tik džiaugtis.
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APIE KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ
Prisiminti - Sužinoti

Dr. Petras Lukoševičius 
(tęsinys) Man 

teko keletą kartų tuo reikalu lankytis Secretary of State 
įstaigoje ir joje patirti gana didęl| kaikurių valdininkų, ku
rie tą Reikalą turėjo tvarkyti, šaltumą ir priekabumą . 
Galų gale paaiškėjo, kad mūsų byla yra dingusi.

Kaip ten bebūtų, galų gale čarteris buvo gautas 1963 
metų rugsėjo mėn. 17 d. Buvo padaryta atatinkami žygiai 
gauti nuo mokesčių atleidimo humerį ir tuo pačiu ; šalpos 
Fondas galėjo išduoti kvitus visiems aukojusiems. Taipgi, 
čarteris padėjo ofioialiai užregisturoti įsigytas nuosavy - 
bes.

K. L. B. Padaliniai ir su B e n d r uo m e n e 
Surištos Organizacijos

Noriu truputį grįžti atgal ir nors keletą žodžių paša - 
kyti apie KLB padalinius,fondus, komisijas, garbės teismą 
ir bendrai pačią Bendruomenės organizaciją.

KLB Kultūros Fondas
Minint spaudos atgavimo 50 metų sukaktį(1954 m.),Ka

nados Lietuvių Bendruomenė įsteigė KLB KULTŪROS 
FONDĄ sekantiems lietuvybės išlaikymo tikslams siekti: 
1. lituanistiniam'švietimui bei auklėjimui globoti; 2. lie
tuvių mokslui,menui ir kitoms kultūrinio gyvenimo apraiš
koms ugdyti; 3. studijuojantiems bei lituanistinį darbą dir
bantiems paremti.

Ši institucija yra daug nuveikusi rūpindamasi koordi - 
nuoti lituanistinį švietimą bei paruošdama vadovėlius šeš
tadieninėms mokykloms.

Kultūros Fondo. Pirmininką renka Krašto Taryba tai 
pačiai kadencijai, kaip ir kitus organus. Kitus kultūros 
Fondo narius pirmininkui pristačius tvirtina Krašto Vai - 
dyba. Per eilę metų Kultūros Fondo vardas buvo keičia - 
mas, tačiau visuomet Krašto Valdybos vienas iš vice-pir- 
mininkų sudarydavo komisiją kultūros reikalams.

KLB Šalpos Fondas
Šalpos darbui koordinuoti Kanados Lietuvių Bendruo

menėje veikia KLB Šalpos Fondas. Šio Fondo tikslai yra : 
1. šelpti į vargą patekusius Kanadoje bei Vakarų Europo
je esančius lietuvius; 2. šelpti Kanadoje ir Vakarų'Euro
poje besimokantį ir materialinės paramos reikalingą moks
leiviją; 3. šelpti Vasario 16 dienos Gimnaziją bei kitas 
švietimo įstaigas. Savo laiku šiai institucijai buvo pa
vesta šelpti Suvalkų Trikampyje reikalingus šalpos lietu
vius. Šelpimas pačioje Kanadoje mažiau buvo daromas . 
Daugiausia buvo norima pagelbėti tiems, kuriems nebu
vo lemta dėl sveikatos atvažiuoti į Kanadą ar Ameriką.

Kaip ir Kultūros Fondo Pirmininką, KLB Šalpos Fon
do Pirmininką renka Krašto Taryba tai pačiai kadencijai, 
kaip ir kitus organus. Kitus KLB Šalpos Fondo narius 
pirmininkui pasiūlius, tvirtina KLB Krašto Valdyba. S Šiuo 
metu Šalpos Fondas pavadintas Socialinių Reikalų Ko
misija. Jai pirmininkauja vienas iš Krašto Vaidybos narių

KLB Garbės Teismas
Kanados lietuvių tarpusavio nesusipratimams spręs

ti ir kitiems bendruomenės statuto numatytiems uždavi
niams vykdyti yra KLB.Garbės Teismas. Garbės Teismas 
renkamas tai pačiai kadencijai, kaip ir kiti KLB organai. 
Visi Garbės Teismo nariai renkami KLB Tarybos. 
Garbės Teismo nariai gali būti renkami ir ne iš Tarybos 
narių tarpo, tačiau, juos išrinkus į Garbės Teismą jie. pa- 
jsidaro pilnateisiais Krašto Tarybos nariais.
Didelių bylų KLB gyvenime nėra buvę, ir dažniausia Gar
bės Teismo pranešimai Tarybos sesijoje būtu* labai trum-i 
pi. Savo laiku kaikas buvo labai išsigandęs žodžio ’’teis
mas” ir ne kurį laiką ši institucija buvo pakrikštyta "Skun 
dams ir Nesusipratimams Spręsti Komisija”.. Vėliau 
šis vardas buvo atmestas ir vėl grąžintas Garbės Teismo 
vardas.

Ką sako Arkady Ševčenko Savo Naujoje Knygoje
1. Šį mėnesį pasirodys garsaus buvusio Sovietų Sąjun
gos vyriausybės tarnautojo, perėjusio į Vakarus Arkady 
Š e v č e n k o knyga BREAKING WITH MOSCOW. Iš So
vietų Sąjungos jis pasitraukė 1978 m.balandžio mėnesį. 
Tuo metu buvo 47 metų,dirbęs jau 22 metus Sovietų Už
sienio Ministerijos tarnyboje. Nuo 1970 m. iki 1973 m, 
pradžios jis buvo patarėju Gromyko ir gerai pažinojo Po- 
litbiuro veikimą. Gyvena Amerikoje, 1978 m. vedė ame
rikietę,kuri padėjo jam parašyti šią knygą. Nežiūrint ,kad 
jis pasipiktinęs paliktąja sistema, jis respektuoja Gromy
ko, pagrindinį veikėją jo knygoje. Jis įsitikinęs, kad Gro
myko tikrumoje nori detantės, už ką ir pats Ševčenko 
pasisako.

Dedame keletą ištraukų iš ’’Breaking with Moscow".

........... S TULBINA NTI A MERIKA : KA IP JI A TB ODO 
SOVIETAMS.

Sovietus nepaprastai domina Amerikos laisvės,poli
tinis daugialypumas /plurality/ ir Kultūrinis įvairumas. 
Sovietų vyriausybės žmonės, tačiau, negali pilnai su
prasti JAV politinės sistemos mechanizmo. MenKai su
pranta ryšį kongresmanų ir jų apylinkių; nesuvokia tikros 
viešosios nuomonės rolės ir to didžiausio baubo - infor - 
macijų laisvės, Kurią jie vertina kaip pavojų saugumui. A- 
merikos Revoliucijos idealizmas, pęrsidavęs į vietinę ir 
užsieninę politiką 200 m. vėliau, sovietams atrodo Kaip 
viską žalojantis idealizmas; savo apraiškomis jis sukelia 
sovietams abejonių, ar Amerika iš viso rimtai galvojanti. 
Kadangi tokių institucijų nėra Sovietų Sąjungoje, tai so
vietai tiesiog pritrenkti tokios amerikietišKos sistemos.

Galvosūkį sukelia jiems tai,kad tokia, komplikuota ir 
menkai varžoma bendruomenė .gali išlaikyti tokią didelę 
produkciją, kokybę ir technologiškus pagerinimus. Dauge
lis linkę galvoti, kad kurnors turi būti slaptas kontrolės
1985ilH.7

Kanados Lietuvių Geležinis Fondas
Kanados Lietuvių Geležinis Fondas buvo įsteigtas mi

nint KLB penkerių metų sukaktį 1957 metais. Fondo tiks
las, dalinai išplaukiąs iš pagrindinių bendruomenės tikslų- 
išlaikyti lietuvybę šiame krašte,kelti tautos vardą ir rem 
ti jos laisvinimo kovą. Tačiau- PAGRINDINIS FONDO 
TIKSLAS YRA MATERIALINIS PARĖMIMAS ATSIKU
RIANČIOS LIETUVOS VALSTYBĖS. Buvo galvojama,kad 
tam tikslui turi iš anksto būti telkiamos lėšos, kurios atė
jus laikui, būtų perduotos, kaip Kanadoje gyvenančių lietu
vių dovana. Kol Fondas nepasieks 100.000 dolerių dy - 
džio, gaunamos palūkanos eina į Fondą.Pasiekus 100.000 
dolerių sumą, pusė palūkanų skiriama KLB reikalams, ku
rių paskirstymą atlieka Krašto Taryba. ■
- • Kaip matome, idėjos buvo labai geros ir tikslai kil - 
nūs, tačiau trūko pasišventėlių,kurie tas idėjas įgyvendin, 
tų ir, kaip vėliau matysime,Geležinio Fondo vardas buvo 
pakeistas 1961 metais Krašto Tarybos Sesijoje Toronte į 
KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ ir jis vėliau pasidarė sava 
rankus ir tiesioginiai nuo KLB nepriklausomas.

Kanados Lietuvių Fondas
Nors Kanados Lietuvių Fondo vardas oficialiai atsi - 

rado 1961 metais, tačiau jo įstatai buvo patvirtinti tiktai 
1962 metų rugsėjo mėnesį KLB Tarybos Sesijoje Ottawoje 
Tokiu būdu galutinę KANADOS LIETUVIU FONDO įsteigi
mo datą reikia laikyti 1962 METŲ RUGSĖJO MĖNESIO 16 
DIENĄ.

Kanados Lietuvių Fondo tikslai yra labai panašūs, kalę 
ir Geležinio Fondo, tačiau su tuo skirtumu, kad Kanados 
Lietuvių Fondas'yra lyg ir akcinė bendrovė, kur balsuoti 
teisę turi tiktai 1OO dolerių įnešęs asmuo. Šis principas 
kaikam nebuvo labai priimtinas ir dėl jo buvo gana ilgų ir 
karštų ginčų. Kaikas manė, kad nereikia kurti finansinės 
organizacijos. Iš tikrųjų tai nebuvo jokia finansinė orga
nizacija, o tik apdraudimas, kad Fondo reikalų tvarkyme 
teturėtų tiktai tiė balsą, kurie šią instituciją remia savo 
pinigais. Organizacinė stadija užtruko gana ilgai dėl ne
sutarimo tarp Fondo organizatorių ir Krašto Valdybos, ku
ri jautė,kad Fondo organizatoriai nori Fondą.visai atskir
ti nuo Kanados Lietuvių Bendruomenės. Kaip ten bebūtų , 
taip ir įvyko ir dėl Kanados valdžios taisyklių, kurios nu
sako, kad viena organizacija negali priklausyti nuo kitos. 
Šis priklausomumas paryškėjo, kai Fondas norėjo per 
Bendruomenę duoti atleidimo kvitus nuo mokesčių už Fon
dui duotus pinigus. Buvo nusistatyta užregistruoti Fondą, 
kaip savarankų vienetą. Kaikuifte statuto paragrafai tačiau 
FONDĄ RIŠA SU BENDRUOMENE.

Pasikeitus žmonėsm abiejose valdybose padėtis page
rėjo ir Fondo kapitalas greitaiįpradėjo didėti.Reikia ma
nyti, kad tas kapitalas pasiek<j*vieną milijoną dolerių už 
ne perdaug ilgo laiko. OrgaAizabinė santvarka taip suda
ryta, kad Kandos L ietuvių Fondo Tarybon Kanados Lietu
vių Bendruomenė siunčia ex-offidio 4 narius. Šis faktas 
pamažu užgydys praeities ginčus ir manau bus naudingas 
Fondo augimui.

Noriu suminėti du asmenis, kurie labiai daug širdies 
yra įdėję į Kanados Lietuvių Fondo organizavimą ir jo pir- 
mykštį augimą. Tie du žmonės ypač daug padarė, kai nie-' 
kas nesiryžo prašinėti šimtinių. Tai buvo Fondo iniciato
rius Vincas IGNĄ FITS ir/jau miręs/ Petras LE - 
LIS. Per savo gyvavimo laikotarpį nuo 1962 metų iki 1981 
metų, Kanados Lietuvių Fondas yra išskirstęs 125,000 
dolerių. Reikia prisiminti, kad per pirmuosis tris metus 
esant mažam Fondo kapitalui,? didelio pelno nebuvo.

Kanados Lietuvių Fondas turi paskyręs savo atstovus 
didesnėse kolonijose geresniarn ryšiui palaikyti ir papil
domoms aukoms ir įnašams rinkti. Toks atstovas Mont - 
realyje yra Bronius S t a š k e v i č i u s, kuris labai nuo- 

■ 

centras JAV-se. Jie dar vis grumuliuoja Lenino dogmą, 
kad buržuazinės vyriausybės yra tik tarnai monopolių Ka
pitalų. Ar tai nebūtų tas slaptas kontrolės centras?

Didelis sovietų nesupratimas,Kaip praktiškai veikia 
JAV,Kartais nurodo,kad net ir patyrę informatoriai ir pa
tarėjai Folitbiure, Kaip Dobrynin’as, ilgą laiką buvęs am
basadoriumi Washingtone, nebūtinai gali patiekti teisingas 
informacijas. Amerikiečiai labai nustebtų sužinoję, kaip 
mažai žino apie jų gyvenimą Gromyko, kuris yra gyvenęs 
Amerikoje ir dažnai lankęsis. Kartą, besilankydamas Ne 
New yorke, Gromyko, dėdamas medų į savo arbatą paste
bėjo, Kad A meriKos bitės pagamina menkos vertės medų.

Kai jam pasakiau, Kad čia yra pigiausias medus, jis tuo
jau norėjo sužinoti, Kiek kainuoja medus - kas jam atrodė 
brangu-,paskui kainas kitų prekių- geresnio medaus,marš 
Kinių, butų Manhatene. Kai Dobrynin’as ir aš atsakinėjo
me į jo klausimus,Gromyko buvo nustebintas visų jų bran
gumu. Jis niekada nebuvo lankęs amerikietiškų Krautuvių 
ir beveik nieko nežinojo apie kainas ar tikrą gyvenimo 
standartą A merikoje.. '

Dobrynin’as bandė jį plačiau apšviesti. Kad įsiteik
tų Gromyko, jis sutiko, kad Kainos aukštos/nors jis žinojo, 
Kad ne, palyginant kokias savo algų dalis turi išleisti už 
maistą ir kasdienos reikmenim sovietai/. Bet jis taip pat 
pabrėžė, Kad Amerikoje yra nepaprastas prekių įvairumas 
Gromyko suraukė nosį, charakteringai reaguodamas į ne - 
patinkamą tiesą. "Gal pats esi ir teisus, -pripažino jis,- 
bet jie turi tiek daug problemų irgi. Skurdas. Masinis 
nedarbas- Rasinė neapykanta”-

"Be abejo yra ir tų dalykų. Niekas to nepaneigia", — 
pasaldino Dobryninas piliulę, Kurią jis rengė Gromyko nu
ryti. "Bet man rodos,kad Sovietų korepsondentai šią pu
sę pasiryžę pertempti. Jie sukuria klaidingą įspūdį apie 
šio krašto situaciją, tinote,kai aš grįžtu Maskvon, žmonės 

širdžiai Fondo reikalus tvarko ir dažnai eina Montreallo 
reikalus Fondo Valdyboje.

Kanados Lietuvių B endruo men ė s 
Politinis Komitetas

Politinis Komitetas buvo įkurtas 1954.metais K r a 8- 
to Valdybos nutarimu. Tai buvo labai savarankiškas 
ir ne statutinis organas, kuris atliko specialias misijas , 
reaguodamas į iškilusias politines problemas Lietuvos rei
kalu. Šis Komitetas įvairiais vardais pavadintas veikė 
per eilę metų ir šiuo metu veikia Visuomeninių Reikalų 
Komisijos vardu. Prie jo prisiglaudęs dirba ir Žmogaus 
Teismės Ginti Komitetas. Gal šis paskutinis pasltvarky- 
mas ir bus pats naudingiausias, nes visuomet bus kontak
tas su Krašto Valdyba. Viena noriu tik čia suminėti, kad 
Krašto Valdyba,ar ir Apylinkių Valdybos savo Apylinkės 
ribose palaikytų nuolatinį kontaktą su visuomeninėje,o y- 
pač politinėje srityje dirbančiais vienetais, kad nesigautų 
per daug didelis išskaidytas darbas. /bus daugiau/

manęs klausinėja apie Ameriką,lyg ji jau pasiruošus kas 
minutę subyrėti."Jis nusijuokė ir tęsė: "Mūsų žmonės tu
rėtų realistiškiau galvoti. Jie turėtų gauti tikslesnių infor
macijų, ne vien tik perdėjimus pasiryžusių suniekinti 

^rašeivų ’’.
Gromyko kurį laiką niurnėjo, kol sutiko kad Sovietų 

propaganda būtų sveikesnė, jeigu laikytųsi arčiau realybės 
ir kad sovietų žurnalistai linkįę raportuoti tai, ką jie galvo
ja kad Maskva norėtų girdėti. Tačiau praktiškai, ši pa
moka buvo bergždžia.

___ A PIE CHRUŠ ČEV’-Ą
Chruščev’as Kennedy buvo susitikę Vienoje 1961 m. 

birželio mėnesyje. Leonid Zamiatin’as,įgaliotas pirminin
kas JAV-bėms Užsienio Reikalų Ministerijoje, man apie 
tai pasakojo. Zamiatin’o laikysena ir savimi pasitikėjimas 
padėjo jam pridengti talento trūkumą ir prasiveržti į aukš
tesnes pozicijas valdžioje. Vėliau jis tapo TASS genera
liniu direktorium ir su laiku, CK Tarptautinių Informa
cijų departamento viršininku. Kartu su Georgi Arbatov’u 
ir Vadim Zagladin’u jis sudarė "troiką" familiarių sovie
tų veidų Vakaruose, kai Kremliui reikėjo įtakoti viešąją 
opiniją.

Zamiatin’as man pasakojo, kad minimas susitikimas 
Vienoje buvo tiK dviejų valstybių galvų vienas kito apžiū - 
rėjimas. Premjeras /Chruščev’as/, - Zamiatin’as sakė, 
nutarė,kad Kennedy buvo tik "jaunuolis",kuris pasiduotų 
spaudimui. "Šiuo metu Nikita Sergiejevič planuoja, Ką 
mes galėtume daryti sau naudingo ir tuo pačiu išbandyti 
Kennedy atsparumą", - pasakojo jis. ,

Chruščev’as galvojo, kad Kennedy sutiks beveik-su vis
kuo, kad tik išvengtų branduolinio karo. Pasitikėjimo sa
vimi stoka, kurią Prezidentas pademonstravo ir Bay of 
Pigs invazijoje balandžio mėn. 1961 m. ir Berlyno Sienos 
krizėje 4 mėnesiais vėliau, dar labiau sutvirtino šią nuo- ’ 
monę apie jį. 1961 m. pabaigoje aš dalyvavau Chruščev’o 
ir jo asmeninių asistentų susirinkime. Kažkas paleido pa
stabą, kad Cruščev’as, švelniai tariant, negalvojo perdaug 
gerai apie Kennedy. Tuo momentu Premjeras įžengė į 
Kambarį ir tuojau pat pradėjo mums aiškinti,Kad Kennedy 
elgesys yra "mazgotiškas" , ir pridėjo:"Aš tikrai žinau, 
Kad Kennedy neturi stipraus nugarkaulio nei bendrai imant, 
drąsos atsispirti rimtam iššūkiui".

Įrengdamas keletą tuzinų vidutinio nuotolio branduoli
nių skraidančių raketų Kuboje, Chruščev’as tikėjosi įtvir
tinti branduolinį "kumštį" arti JAV. Taip Sovietų Sąjunga 
būtų galėjusi apturėti pigų branduolinį baubą,Kuris grą - 
sintų New Yorkui, Washingtonui ir kitiems gyvybiniams 
centrams Rytų pakrantėje, įvykdant daug su labai mažo - 
mis priemonėmis.

Vakaruose vyravo nuomonė,kad Chruščev’as užplana
vo Kubos rektinimą įtaigotas Kariuomenės viršūnių. Tai 
neteisinga nuomonė. Chruščev’as užmetė savavališką nu
tarimą politiniams ir Kariniams vadovams. Šie nepritarė 
jo metodui. Jie norėjo solidnios, ilgalaikės programos , - 
kad susilygintų su JAV skaičiumi ir kokybe strategiškųjų 
branduolinių ginklų srityje ir vėliau stengtųsi Ameriką 
viršyti. Tai būtų pareikalavę daug laiko ir astronomiškų 
išlaidų, bet ir nebūtų buvę jokios rizikos. Tačiau tokios 
išlaidos neišvengiamai būtų’sugriovusios Chruščev’o pla
nus pagerinti gyventojų kasdienybę. Jis nerealistiškai už
siangažavo toli siekiančiais pažadais "pasivyti ir pralenk
ti Ameriką " 1-870-taisiais įvairios produkcijos srityse. 
Jis norėjo ir ginklų, ir sviesto, ar bent šiokį tokį 
Kiekį sviesto.

Išsivysčius Kubos krizei 1962 m. spalio mėnesį,Chruš- 
čev’ui buvo i ikusios tik dvi galimybės: branduolinis karas 
Kuriam JAV buvo žymiai geriau pasiruošusi,arba apribo
tas karas vietovėje, kas irgi buvo palankiau A merikai. Jos 
geografinė padėtis ir stiprumas toje vietoje labai brangiai 
būtų kainavę sovietams perkirsti blokadą, kurią Kennedy 
paskelbė, ar apginti savuosius laivus. Paskelbus blokadą, 
Kennedy pastatė Chruščev’ą prieš baigtą reikalą, o ne 
atvirkščiai. Į bus daugiau /
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N L" ELEKTRONINĖS MAŠINĖLĖS
VAJUS

MALONŪS "NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS" SKAITYTOJAI 
IR RĖMĖJAI. -

Praeityje ne vieną kartą buvo kreiptasi Į Jus šio laik
raščio reikalais, ir visuomet buvo rastas bendrų laikraš
čio reikalų supratimas bei parama.

Todėl ir šą kartą vėl drįstame kreiptis į jus ”NL” 
opiu reikalu, išlaikant tolimesnę laikraščio egzistenciją.

Bet kokiam darbui atlikti yra reikalinga turėti prie
monės- įrankiai. Jau ne kartą esate pastebėję ”NL” laik
raščio puslapiuose esančių raidžių įvairius nelygumus, bei 
jų netinkamumą. Turimos laikraščio tekstui specialios 
rinkimo mašinėlės per 15-20 metų baigia susidėvėti. Jos 
dažnai genda, o jų laikini pataisymai kas metai kainuoja 
vis didesnes sumas.

Žvelgdami į laikraščio ateitį,’’Nepriklausomos Lie
tuvos ” Valdyba, tikėdama ankstyvesniais ”NL” skaityto
jų pritarimais bei parama, nutarė įsigyti reikiamą page - 
rintą, specialią laikraščių tekstams rašyti elektroninę ma
šinėlę, kuri kainuoja apie 3.500 dolerių.

TUO REIKALU ”NL” VAIDYBA SKELBIA RAŠO
MOSIOS MAŠINĖLĖS ĮSIGIJIMOVA- 
J Ų ir kreipiasi į v i s u s ’’NL” skaitytojus bei visas 
lietuviškas institucijas, pagal galimybę prisidėti pinigine 
auka ir paremti rašomosios mašinėlės įsigijimą. Visi au
kotojai bus skelbiami.spaudoje.

Tikėdami jūsų nuoširdumu, mieli skaitytojai, ”NL” 
Valdyba iš anksto yra-dėkinga visiems, kurie prisidės prie 
lietuviško spausdinto žodžio gyvastingumo išeivijoje.

”NL” VA L D Y B A

Algirdas Landsbergis

Žodžiai, Gražieji Žodžiai
Petrukas išlipo iš lovos, timptelėjo užuolaidos virvu

tę ir su nuostaba žiūrėjo į saulės šviesos subraižytas 
grindis. Tai baltos plonos lentelės, su kuriomis jis žaiz- 
davo Kieme’. Jis žengė per jas atsargiai, Kad neužKliudytų, 
ir sekė spaulės spindul ^perpjaunantį gaublį ant jo spintelės.

- Gaublys, - ištarė jis.
Žodis sukosi jo burnoje, didelis ir apvalus. Baublys, 

kablys, dramblys. Petrukas pasuko jį, ir gaublys sumirgė
jo. Mėlyna spalva buvo jūra, čia buvo Niujorkas, čia buvo 
Lietuva - sakydavo tėtis.

Tai bus linksma,
Tai bus linksma,
Tai bus linksma Lietuvoj.
Taip dainuodavo mama. Petrukas abiem rankom su

stabdė gaublį ir smalsiai apčiupinėjo jį. Jis nebuvo šla
pias. Bet jūra šlapia. Jūra yra daug vandens ir šniokšti
mas ir rudi žmonės be marškinių ir karštas smėlis po 
kojomis.

Jis nežymiai išsižiojo - kaip visad sunkiai galvoda - 
mas - ir parodė savo dantukų smailumą. Nuo gaublio jo 
žvilgsnis nuslydo į savo nykštį. Grindys buvo vėsios po 
jo kojomis. Jis labai mėgdavo stovėti basas ant vėsių grin
dų, nes tėtis ir mama drausdavo taip daryti. Jei tėtis pa
matytų jį dabar be šlepetėlių?’. Ne-ne-ne-ne-ne’, sakytų 
jis nesustodamas ir pakeltų Petruką aukštyn,didėlis,kie - 
tarankis.

Petrukas baimingai pažiūrėjo į gretimo kambario 
duris. Jos nejudėjo. Tėtis dar miega’. Kad taip praslinkus 
pro jo lovą, nušliaužus į virtuvę, Jis galėtų atidaryt visus 
stalčius ir viską sudėti ant grindų.

Durys cyptelėjo kaip užminta katė. Tamsa tėvų mie
gamajame buvo šilta ir glūdi,lyg mieguistas motinos ap
kabinimas. Petrukas pasispyrė prakuldinti pro tėvų lovą, 
bet sustojo pusiaukelyje. Kažkur lauke girgžtelėjo skal- 
binių virvė, ir jis tarėsi matąs juodus baltinius plevėsuo
jant. Jis vėl pažiūrėjo į lovą,kad įsikvėpus drąsos. Tėtis 
ir mama po antklodėmis atrodė labai dideli ir keisti. Ar 
jie tikrai tie patys ?-dingtelė jo Petruku!. Motinos veidas , 
įkniaubtas pagalvėn, buvo nepažįstamas, tarsi sulipdytas 
iš žaislinio molio. Tėtis tyliai šnarpštė. Ką jis sako da
bar? Kodėl jis taip nekalba dienos metu? Tamsoje jie a- 
bu buvo svetimi,'nesuprantami, kaip dienos metu, Kada jie 
supykdavo ir imdavo grasinti jam.

Petrukas panoro šokti ant jų lovos ir pabudinti juos , 
kad jie pakeltų galvas ir pasveikihtų jį; kad jų veidai būtų 
tieji, kuriuos jis pažįsta. Bet baimė sulaikė jį. O jeigu 
jie atsisės lovoje ir bus tie patys keisti nepažįstamieji’.

Petrukas begarsiai nustriksėjo salionėlio kilimu, įšo
ko į šviesią virtuvę ir užkopė ant skalbimo mašinos prie 
lango. Saulė apsėmė jį, ir jo vėsus užpakaliukas su ma
lonumu jautė įšildytą mašinos dangtį. Mirksėdamas ir pla 
čiai išsišiepęs, jis žiūrėjo žemyn pro langą.

Už jų kiemo tvoros braškėdama plito lentpjūvė. Visas 
miestas lentų’. Jo akys sustojo.prie žalio ir mėlyno sunk
vežimio šalia raudonos plytų tvoros. Šiandien jie nejudė
jo, šiandien dėdės nekrovė lentų, šiandien mama ir tėtis 
abu buvo namie. Šiandien šeštadienis’, garsiai suprato jis.

Jis pasigedo dėdžių, kurie kasdien dirbdavo lentpjūvės 
kieme. Bet rytas rytan jis buvo taip godžiai įsižiūrėjęs į 
juos, kad jam tereikėjo prisimerkti ir jis galėjo aiškiai 
matyti viską. Iš sunkvežimių čiuožia lentos ir triukšmin
gai krinta žemyn. Dulkių debesys pakyla, ir jame guviai 
juda mėlynai apsirengę žmonės. Kaip vikriai,kaip tvirtai 
jie griebia lentas’. Kaip jos slysta ir atsimuša į jų bliz - 
gančias skardines ; prijuostes. Kai Petrukas užaugs, jis 
bus mėlynas dėdė. Jis turės skardinę priejuostę ir-kokia 
4 psl.

PADĖKITE STUDENTUI ĮŽENGTI 
Į DIRBANČIŲJŲ EILES

MES PADĖSIME PADENGTI SĄSKAITAS
Skelbiame Challenge *85 ” programa, kuri padės studentams 
ši a, v a sartį geriausiai pasirodyti , įgaunant naudinga^ patirtį, 
dirbančiųjų, sluogsniuose.

Vasaros darbai — Patirties igavimas (SEED) — vienas 
’’Challenge 8511 elementu bus naudingas privačioms verslo 
įstaigoms, savivaldybėms ir nepelno organizacijoms, kurioms 
bus išmokama žymi dalis išlaidy, duodant studentams šį pa
tyrimo darbe.

Jeigu jūs galite suteikti pradinį darba, kuris duotų,praktiška

■ Employment and■ t Immigration Canada

Flora MacDonald, Minister

laimė* -Kraus.lentas visą dieną .
Jo galva svaigo nuo ateities pažadų. Jis užaugs rytoj. 

Viskas bus rytoj. Pro viršuje pravirą langą sklido šiluma 
persotinta lentpjūvės kvapo. Vakar tėtis sakė jam, kad 
taip kvepia sakai, Smala, medis. Petrukas lėtai pakarto
jo: sakai, smala, medis. Žodžiai taip pat kvepėjo..

Jis mylėjo žodžius. Jismėgdavo lytėti juos, jausti 
juos burnoje. Vieni buvo šilti,kiti vėsūs; vieni šiurkštūs, 
Kiti lygūs; vieni šnypštė, kiti dainavo. Žodžiai jam buvo 
brangesni už žaislus didžiojoje dėžėje. Jų buvo labai daug; 
nieko kito nebuvo tiek daug. Jis mėgino duoti žodžius vi
siems daiktams, kuriuos jis A>a.tė pro langą. Tie, kuriems 
jis nerasdavo žodžio, palikdavožtelimi ir svetimi. Tieji , 
Kuriuos jis pavadindavo, priartėdavo prie jo ir tapdavo jo 
draugais.

Saulė kaitino dar labiau. Š iluma maudė Petruko plo
ną , standrų kūnelį. Lentpjūvė raibo jo akyse. Iš pamirš
tos uždaryti prieskonių dėžutės, jį pasiekė cinamono kva
pas. Jis nenustojo šypsojęsisi Jam buvo taip gera, kad 
jis ėmė linksėti galvute, užsimerkdamas. Jam buvo ge
riau, kaip valgant pudingą, kaip miške ant žolės, kaip Ka
lėdų seniui išbėrus savo maišą.

Ir ražydamasis savo didžiam pasitenkinime, jis atvė
rė burną naujam žodžiui. Jis pradėjo greičiau alsuoti . 
Visais savo sąnariais jis stengėsi išrasti žodį, kuris iš
sakytų viską ką jis matė ir jautė šią laimingąją akimirką. 
Vienas po kito, žodžiai prisiliesdavo jo gomurio ir vėl 
nuslysdavo. Jis ištarė - kala - ir tylėjo. Kai saulė švie
čia, dėdės nusiima marškinius. Dėdės rudi, jo tėtė baltas 
Ne, nusprendė jis. Kala netiko, kala buvo nepakankamas.

Petrukui nebebuvo taip gera. Saulė ėmė darytis įkyri. 
Jam taip reikėjo žodžio, ir jis negalėjo rasti jo. Jo pa
žastys suniežtėjo, jo pilvas sugurgė, ir jis pradėjo norė
ti pieno.

- Kalala, - sujudėjo jo lūpos.
Kalala? Taip, kalala’. Tame žodyje buvo viskas: sau

lė, lentos, sakai, dėdės, virtuvė, ir jis pats, vėl visas 
džiaugsmu šVitintis. Kalala, kalala ’.

Tėvo žingsniai mieguistai nušlepsėjo, ir duryse pasi
rodė jo neskustas veidas, mėlyni naktiniai marškiniai ir 
plonos, ilgos kojos. Petrukad pamiršo turįs bijoti jo už 
savo basumą ir uždraustą sėdėjimą prie lango.

- Kalala ’. - džiugiai sušuko jis tėvui. - Kalala ’.
Snaudulingos raukšlelės jo tėvo veide nepasikeitė.

• -Aš tau parodysiu karalių, - niurnėjo jis. - Kas 
vaikščioja be šliurių’. ? Per langą iškrisi.

-Kalala, - sušnabždėjo Petrukas.
Tėvas neatsakė. Jis kampuotais judesiais nuprausė 

Petruką ir pastatė jį ant kėdės. Rengiamas Petrukas nuo
lat sukosi lango pusėn, kad užčiuopus akimis tėvo štai - 
giai nutrauktą saulėtos lentpjūvės vaizdą. Tėvas nuolat 
suko jį atgal, veidu į save, ir judviejų raumenys valandėlę 
priešiškai įsitempė.

Paleidęs jį tėvas žiovaudamas ėmė šildyti Kakavą ir 
abuoja ranka vartyti kiaušinienę.

- Dabar valgysim, - tarė ji labai įsakančiu balsu.
Triušio piešinys lėkštės dugne apsidengė kiaušiniene, 

ir Petrukas stropiai atkasė jį šakute. Tada jis pakratė 
galvutę. Jis buvo alkanas, bet bet jis nevalgys, nes tėvas 
neatsakė į jo žodį. Tėtis turės nusileisti, arba Petrukas 
išspjaus Kiaušinienę.

Po kęlių minučių, tėvas nuėjo į kitą kambarį ir atsi - 
nešė didelę spalvotą knygą. fe

- Sėsk man ant kelių. Aš tau paskaitysiu apie Babar.
Šitam Petrukas niekad negalėjo atsispirti. Jis vos su

silaikė bematant bešokąs ant,tėvo kelių. Jis susitvardė , 
palaukė valandėlę ir tik tada linktelėjo, nežiūrėdamas tė - 
vui į akis.

fe, y ■ •
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darbo patyrimą, atitinkantį studento kursus ir specialybės 
tikslus , pradėkite tai vykdyti šiandien,. Pareiškimų įteikimo 
data įvairuoja provincijose tarfi kovo 15 ir balandžio 1, 1985, 

Jeigu norėsite daugiau žinių ar jeigu reikia pagalbos sudarant 
jūsų pasiūlymus, mūsų programa s tarnautojai su malonumu 

jums talkininkaus. Kreipkitės į savo vietini ’’Employment 
Development Branch Office skyrių arba į “Canada Employment 
Centre” šiandien, kur gausite pilnas informaci j as, kaip galite . 
pasinaudoti ''Chalenge’ 85” programa.

Emploi et
Immigration Canada

Flora MacDonald, Ministre

Po pirmųjų tėvo žodžių, jis pamiršo vislią. Babar - 
dramblių karalius'. Petrukas nejautė kiaušinienės skonio . 
Kūdikis Babar bėga per brūzgynus’. Babar nusiperka žalius 
drabužius ir ilga nosim šlamščia pyragaičius’. Kas dedasi 
dramblių šaly, Babar svetur keliaujant. ?

Tėvas nespėjo atsakyti. Pažįstamos rankos užspaudė 
Petruko akis ir švelniai nuslydo. Prie jo glaudėsi motinos 
vaidas, toks išbalęs be lūpų dažų. Ji pabučiavo Petruką, ir 
jam dingtelėjo, jog ji kvepia kitaip, negu tėvas.

Petrukas žiūrėjo į grindis. Jam dar buvo sunku įprasti 
prie motinos pabučiavimo kiekvieną rytą. Anksčiau ji išei
davo dirbti jam’ miegant --taip ji jam aiškindavo - irgrįždia- 
vo namo, kai Jis lipdavo vakare aukštyn purvinas ir pavar
gęs, kad užmigus po pusvalandžio.

Kodėl ji eidavo dirbti? Kodėl ji negalėjo likti namuose, 
kaip bobulė ir katės. Kodėl tėtis pirmas atėjo jo aprengti? 
Ji sakė mylinti Petruką, bet kodėl ji palikdavo jį ir išeida
vo? Ar ji tikrai myli jį?

Kartėlis grįžo Petruko bui-non, ir jis nudavė nesido
mįs motina. "

- Tėte, skaityk, - ištarė jis irzliai.
- Ir tada dramblių karalius suvalgė blogą grybą ir . . • 

numirė, - kalbėjo tėvas, įdėdamas kąsnelį į pravertą Pet
ruko burną.

Numirė. . . 'To žodžio Petrukas nežinojo. Akių krašte
liu jis sekė motiną, iškeltom rankom siekiančią priesko
nių dėžutės spintoje. Jis mažai težinojo savo motiną.Jis 
norėjo geriau ją pažinti. Petrukas vėl žvilgterėjo į pa - 
veikslą knygoje. Dramblių karalius gulėjo parvirtęs ant 
šono, visas žalias, visai kitoks. Tai buvo "numirė”.

- Mama, tu numirsi, - ištarė jis.
Tėvo šakutė su kiaušiniene sustojo pusiaukely. Pet - 

rūkas pajuto jo kūną akimirkai sustandrėjant ir vėliau su
drebant nuo juoko. Motina paliko prieskonių dėžutę ir žiū
rėjo į jį. Jos lūpos šypsojosi, jos akys buvo labai liūdnos. 
Staiga ji pribėgo ir apglėbė Petruką, įstumdama jo galvą 
į tėvo šiltą krūtinę. Petrukui buvo nepatogu, tėvo plaukai 
kuteno jį, bet jis nedrįso nieko sakyti. Su tėvais vyko 
kažkas neįprasto.

Pagaliau jie atsiskyrė, ir tėvas ištarė kimiu balsu ;
- Padainuosim?
- Taip, padainuosim, - skubėjo sutikti Petrukas.
Tėvas ir motina pradėjo:

Pas tavo tėvelį
Aš valgiau ir gėriau,
Man tavo tėvelis 
Tave pažadėjo.

Mamos balsas buvo vos girdimas, nors paprastai ji 
galėjo dainuoti daug garsiau už tėtį. Petrukui patiko dai
nuojantys žmonės. Jis būtų galėjęs žiūrėti į juos.valandų 
valandas. Jie buvo gražesni, nerėkdavo, nekalbėdavo jam 
nepatinkančių žodžių, neversdavo jo valgyti, patys neval
gydavo tais baisiais didelių žmonių kąsniais. Gal jie ilgiau 
dainuos, jeigu ir jis prisidės.

Aš jauna mergytė
Nenoju tekėti...

Petrukas užkliuvo už "tekėti” ir nustojo • dainavęs. 
Koks keistas žodis. Petrukas pavartė jį, kaip dailų akme
nėlį, ir kažkodėl, prisiminė savo mažiausiąją pusseserę. 
Jis žvilgterėjo į motiną. Dabar jis pradės kalbėti su ja.

- Mama, - tarė jis. - Valytė nori tekėti.
- Motina ėmė juoktis, ir keistas liūdnumas jos veide 

dingo.
- Už ko?
- Už saulutės'.
Tėvams nustojus juoktis, Petrukas žvilgterėjo pro 

langą. / bus daugiau /
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IS PADANGĖS MIELOS
f/? SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

Scena iš spektaklio "Saulė ir jos žemė". Gedvilės 
vaidroenyjė Regina Šaltenytė, VyKinto - Balys Barauskas

PREMJERA KLAIPĖDOJE
Klaipėdos Dramos Teatre 

buvo pastatyta Juozo Mar
cinkevičiaus trijų dalių dra
ma "Saulė ir jos žemė". Jo
je vaizduojama Mindaugo 
laikų Lietuvos ir Žemaitijos 
kovos su Kryžuočių Ordinu ir 
tarpusavio kovos dėl sosto . 
Kaip žinome,po Saulės mū
šio pradėjo vykti susiyieni- 

‘jimas.
Režisavo Povilas Gaidys , 

dekoracijas sukūrė dail. Au
gis Kępežinskas, muziką 
Bronius Kutavičius.

• Dail. Paulius GALAUNĖ 
sausio 25 d. šventė savo 95 
metų amžiaus sukaktį.

MIRĖ AKTORIUS
JUOZAS LAUCIUS
•Sulaukęs 92 m.amžiaus, 

mirė aktorius veteranas 
Juozas Laucius savo karje - 
rą pradėjęs Ufos teatre Ru - 
sijoje.

1921 m.grįžo į Lietuvą ir 
pradėjo dirbti organizuoja - 
majame Kauno Dramos Te
atre. Kauno,Š aulių,Klaipė - 
dos teatruose jis išdirbo 42 
metus. Suvaidino daugiau 
kaip 200 vaidmenų’.

NEGALIMA APŠMEIŽTI

BATŲ
Kauno batų fabriko "Rau

donojo Spalio" pusbačius nu- 
sipriko du bičiuliai. Vienas 
sumokėjo 45, kitas 55 rub - 
liūs. Pirko gruodžio mėnesį 
ir susiderėjo, kuris ilgiau iš
nešios. Po trijų mėnesių a- 
biejų batai buvo niekam tikę, 
nes suplyšo.

Apie tai parašė į "Valstie
čių laikraštį",klausdami kur 
dėti tokią avalynę, ir kuris 
iš judviejų laimėjo lažybas , 
nes buvo susilažinę, kuris il
giau dėvės batus. . .

Redakcija nupeikusi niek- 
dirbius avalynininkus, pata
rė batų neišmesti ir laikyti, 
jei|t avalynininkai apkaltin
tų šmeižimu. ■; Kur 
nukeliauja neapšmeižtini bar
tai - lengva nuspėti.
MIRĖ GYDYTOJAS
VINCAS ZENKEVIČIUS

Druskininkuose mirė gyd. 
Vincas Zenkevičius, sulau
kęs 78 metų amžiaus. Buvo 
baigęs Prienų " Žiburio" gi m.- 
naziją ir Vytauto Didžiojo 
Universiteto medicinos fa - 
Kulte tą.

Karo pabaigoje atsidūrė 
Š vedijoje, bet buvo internuo
tas ir vėliau su kitais pa- 
Jbaltiečiais grąžintas sovie
tams. Rusai, davę Švedijos 
vyriausybei pažadą,jo laikė
si ir paliko visus sugrąžin-

• KAUNO VALSTYBINIS 
CHORAI ir LIETUVOS KA - 
MERINIS ORKESTRAS mi - 
nėjo specialiu koncertu G F. 
Haendelio 300 m. sukaktį.A t- tuosius gyvus, 
liko kompozitoriaus garsųjį 
kūrinį "Mesijas".
• Vilniaus "Kibirkštis" nu
galėjo Kazachijos komandą 
"Universitetas" iš sostinės 
Alma Ata 71:70.

Kauno "Banga"pralaimėjo 
Rusijos Federacijos koman
dai "Dinamo" 76:77.

Gydytojas V.Zenkevičius 
dirbo Telšiuose,bet 1949 m. 
buvo išvežtas į Sibirą. 1956 
grįžo į Lietuvą, kur buvo pa
skirtas dirbti Druskininkuo
se Vaikų Sanatorijoje. Čia 
jis dirbo iki vėlyvos pensi
jos. Liko žmona ir trys vai
kai.

PRAKTIŠKOS MOTERYS
"Antrojo Pasaulinio Karo metu, - pasakoja viena mote

ris, - mano anyta gyveno Olandijos dalyje, kur buvo labai 
sunku gauti maisto. Kiekvieną savaitę ji numegzdavo 
porą kojinaičių ir nunešdavo pas vieną ūkininką, kur ji 
galėjo jas iškeisti į pieno produktus. Siūlus ji gaudavo nu- 
ardydama lovos užtiesalą kurį jai buvo numezgusi jos se
nelė.

Kai iš lovatiesės jau buvo belikęs vienas paskutinis 
kamuolys siūlų, ji pasakė ūkininko žmonai,kad atneša pas
kutinę kojinių porą, ir ar ji sutiktų iškeisti maistą į ką 
nors kitą.

- Gerai, - atsakė ūkininkė, - man kaip tik trūko dar 
vienos poros kojinių,'kad baigčiau savo lovatiesę".

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

TAVO REIKALAS 
MŪSŲ

ATEIK į LIETUVIU A.A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPĖS* SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENI. 7722 GEORGE ST. LA SALLE, QUE.

B vai. vakaro.

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

JONUI R.: 337-8637

AA CENTRINĖS ;
Montreal 273—7544 
Ottawa 523 -9977 
Toronto 489 - 3693 

I Hamilton 522-8392 
I JEIGU GERI IR GALI GERTI

JEIGU NORI NUSTOTI

1985JH.7

GERBIAMIEJI SKAITYTOJAI , BŪTŲ LABAI GERAI, JEIGU 
IKI ŠIO MĖNESIO PABAIGOS ATSIŲSTUMĖTE "NL” PRE
NUMERATĄ UŽ ŠIUOS METUS. KITAIP PASTAS REIKALAUS 
IŠ MŪSŲ PABRANGINTOS SIUNTOS. DĖKOJAME! -NL-

Išgėrusi Jaučiausi Puikiai...
/pabaiga/

Taip buvo iki vieno sekmadienio. Tą sekmadienį ma
no duktė trenkė durimis ir išėjo. Ir tąsai trenksmas ta - 
rytume! manyje pabudino norą ieškoti pagalbos.Kitą ry
tą paskambinau Alcoholic A nonymous, dar vis netikėda - 
ma.kad esu alkoholikė, bet tik tokia moteris, kuri niekaip 
nesugeba pati viena nustoti gerti. Kelioliką kartų aš su - 
gebėjau praeityje negerti keletą dienų, net keletą savaičių 
Prieš pat Kalėdas buvau negėrusi net trejas savaites. Ne
atrodė labai sunku. Todėl per Kalėdas vienas stikliukas 
tikrai neatrodė galįs pakenkti... Dabar jau kovo mėnuo 
ir tą vieną pirmąjį stikliuką sekė nesuskaitomas skaičius 
kitų stikliukų...

Moteris, kuri atsakė AA telefoną, paaiškino, kad ir ji, 
kol nesikreipė į AA , nesugebėjo pati nustoti gerti. Ji pasa
kė,kur per piet įvyks AA grupės susirinkimas. Ji net ne - 
įspėjo manęs,kad negerčiau prieš ateidama, ir tai mane 
labai nustebino.

Kai atėjau į bažnyčios pusrūsį, mane labai šiltai pasi
tiko vyras ir moteris. Paspaudė tvirtai ranką šypsoda - 
mieši. Ir tiesiai priėš mano akis( pamačiau užrašą:DABAF 
TU NEBESI VIENA.

Susirinkimo metu keli asmenys atsistojo, pasakė, kad 
jie yra alkoholikai, ir paskaitė po neilgą Alcoholic A nony- 
mous tekstą. Paskui vienas vyras papasakojo, kaip jis jau
tėsi ir kas atsitiko,kai jis gėrė,ir kaip jaučiasi dabar, kai 
nebegeria . Visa tai aš labai gerai supratau, nes pati taip 
jaučiausi. Susirinkusieji dažnai juokėsi, nors pasikalbėjus 
su jais, patirdavau, kad jie buvę labai vieniši, bevaliai, 
sąžinės graužiami, kai gėrė. Jie visi tvirtino, kad alkoho
lizmas yra liga, kad alkoholikai nesą blogi žmonės , 
jie tikrai esą ligoniai. Kaip tikrai'tasai tvirtinimas 
mane giliai paveikė: jaučiausi atradusi pradžią neišspren
džiamos mįslės.

Po susirinkimo ta pati moteris, kuri mane pasitiko, 
davė savo telefono numerį, pažadėdama mane palydėti į ki
tą AA susirinkimą dar šį vakarą. Ji tepasakė,kad vieno 
turiu nedaryti, būtent, negerti to pirmojo stiklių 
ko dabar, šiandien. Apie rytojų, apie visą sa-r 
vo gyvenimą patarė net n e g a 1 v o t i.

Nusipirkau AA vadinamą Didžiąją K nygą(kurios pava
dinimas Alcoholics Anonymous/, susirinkau visas knygu
tes, kurias AA dalina veltui, ir visa tai per kelias valan - 
das perskaičiau. To vakaro susirinkime: man buvo patarta, 
užėjus norui gerti, paskambinti kuriam nors iš jų telefo - 
nu. Davė dar naujų telefono įlįmęrių.

Savaitė po savaitės lankiau po vieną arba du susirin
kimus kasdien. Kiekviena/oe jųgaudavau jėgų negerti iki 
kito susirinkimo. Kiekviename man vis ir vis paaiškinda
vo, kad turiu tikėti kokiaZ nors didesne Jėga, negu aš pati 
kad esu, ir niekada nepamiršti,kas atsitiko po paskutinio
jo pirmo stikliuko. Kaip tiktai tasai vienas ir 
pirmas stikliukas ir būdavo naujo pasigėrimo pra - 
džia. Kalbėdamasi su tais žmonėmis ėmiau suprasti, kad 
galiu atsispirti, jų padedama, tai pirmojo stikliuko pa 
gundai. Tai man padėjo nugalėti melancholiją, nemigą ir 
po to persilaužimo jau žymiai rečiau teužeidavo noras iš 
gerti.

Visai paprastai kalbant, A A išgelbėjo mano gyvybę. 
Paskutinį kartą gėriau prieš aną pirmąjį AA susirinkimą. 
Taigi, prieš šešetą metų. Dabar jaučiuosi puikiai. Pa - 
Saulis atrodo žavus ir pilnas galimybių bei gėrybių. Pašau 
lis tačiau nepasikeitė- a š į- pasikeičiau. Jaučiu ramybę 
savyje. Ir nors dar- ląbai retai - ranka lyg ir tiesiasi 
į vyno taurelę, čia pat yra AA .kurios aš niekad nepalik - 
siu ir kuri manęs niekad nepaliks.

AA nėra griežtai organizuota:ji neturi nei narių są - 
rašų, nei privalomų nario mokesčių. Šiuo metu Kanadoje 
esama apie 100.000 moterų bei vyrų,kurie lanko AA su
sirinkimus. Norš oficialioji Kanados valdžios statistika 
priskaito Kanadoje virš 600.000 alkoholikų, tačiau kaip 
matome, tiktai šeštadalis jų ieško tikros pagalbos. Daugu
ma jų nuoįat ir nuolat lanko ligonines, daktarus, skųsdamie 
si kepenų ir kitokiomis ligomis. Girtumas, tarp kit ko, yra 
daugiau kaip pusės visų eismo /automobilių/ nelaimių prie
žastis. .į,

Iki šiol niekas dar nerado būdo, kaip alkoholikas gali 
saugiai gerti. Patys alkoholikai bandė visokius savo 
"receptus",bet jie nepadėjo. Nerado jų nė visokios, save 
gana plačiai reklamuojančios blaivinimo arba gėrimo kont-
roliavimo klinikos. AA veteranas labai gerai žino, kad kaip 
tiktai tasai pirmasis stikliukas mus nugirdo. Nes 
po jo seka- neišvengiamai - antras, trečias, ketvirtas ir t, t, 
ir 1.1. Tasai pirmasis stikįiukas pažadina visuomet alko
holikuose nebesukontroliuojamą norą gerti be sustojimo.

||/Laisvai vertė iš Readers’s 
BK Digest vienas A .A. narys /

AR PASKAITAI , SAVO VAIKUI LIETUVIŠKŲ LIAUDIES 
PASAKŲ ? JOSE RASI IR GROZIO.IR JUMORO IR IŠMINTIES l

RADIO 1410 MONTREAL

UETUV1ŠKA RADIO 

PROGRAMA

KIEKVIENA ANTRADIENI NUO 11:30 iki 12 vai. NAKTIES 
Programos vedėjas : L. STANKEVIČIUS 
1053 Albanai Cr. Duvernay, P.Q. Tai.: 669-8834
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• BANKROTAS- šis pavadinimas kilo iš Viduramžiuose 
vyravusio papročio Italijoje: Venecijos mieste pirkliai 
pravesdavo derybas susirinkę miesto aikštėje,ant medi
nių suolų .

Jeigu pirklys pristigdavo kapitalo, supykę kreditoriai 
sulaužydavo jo suolą,taip pašalindami jį iš biznio. Iš to 
kilusio itališko išsireiškimo "banca rotta"- sulaužytas 
suolas- ^Įsigalėjo terminas "bankrotas?* >

PASAKA APIE VELNIO IŠPERĄ GUSEVĄ, KURIS MĖGINO 
TUTUČIŲ GYVENTOJUS PRIVERSTI PAKLUSTI PRAGARUI 
(Iš P. Enskaičio rašomos liaudies motyvais knygos 
"TUTUČIAI"
Draugas milicijos viršininkas turėjo dideli rūpestį: jau 
artėjo trečiosios šlovingosios sukaktuvės, kaip draugas 
Paleckis atnešė Stalino saulę, o jo valdomuose Tutu
čiuose tamsu ir nyku lyg tos saulės ir nebūtų. Neįsteig
tas nė vienas ateistų būrelis, net nėra nė pionierių. 
Klebonas čia yra gaspadorius, lyg jo, apygardos viršinin
ko ir nebūtų. Negana to, čia klampynėse yra banditų 
lizdas, ne tik sunaikinti, bet ir surasti nesiseka.

Negalima sakyti, kad draugas Gusevas nebūtų 
dėjęs pastangų; jau ar ketvirtas mokyklos vedėjas kei
čiamas, apie pusė gyventojų išvežta į Sibirą ar sugrūsta 
,į kalėjimus. Bet pagerėjimo nesimato.

- Ne, toliau taip būti negali/ - tarė sau draugas 
milicijos viršininkas, - trečiosios šlovingosios sukaktu
vės turi būti kitokios Tutučiuose. Ir trenkė kumščiu 
į stalą, net stiklai ir baigiamas gerti butelis suskambė
jo ir su triukšmu nuvirto nuo stalo.

Gretimame kambaryje snaudžiąs budintis milicnin- 
kas nubudo ir prišoko prie draugo viršininko.

- Durniau, - piktai tarė viršininkas, - atnešk nau
ją butelį degtinės.

- Reikia pradėti su pionieriais, - išėjus milicninkui 
svarstė viršininkas. Sušauksiu tėvų ir mokinių susirinkimą 
ir įsteigsime pionierius. O kad būtų riebiau pakalbėta, 
reikia pasikviesti kalbėtojus iŠ Kauno.

Jis tuojau susirišo su Kaunu ir paprašė pagalbos.
- Atvažiuos draugė Maja ir dar kas nors, - paža

dėjo Kaunas. ****
Tutučių autobusų stotyje išlipo dvi merginos.

Iki Tutučių tik trys kilometrai. Oras gražus ir 
laiko turime užtenkamai, manau nueisime pėsčios.

- Gerai, drauge Maja, pasivaikščioti sveika.
Praėjus kelio gabaliuką, reikėjo pereiti, nors ir 

mažą, bet tankų miškelį. Čia ir prasidėjė visos bėdos. 
Vos įėjus į miškelį, prie jų prisistatė du vyrukai ir pa
reikalavo nusirengti. Iš karto merginos nenorėjo vyk
dyti įsakymo, bet vėliau, vaikinams pagrasinus ir paro
džius ginklą, noroms nenoroms jos turėjo vykdyti įsaky
mą. Kada visi rūbai buvo sukrauti į krūvelę, įskaitant 
ir batukus, vienas vyrukas rūbus surišo ir vikriai Įkėlė 
į aukšto medžio viršūnę.

- O dabar, draugės, skubiai grįžkita atgal, iš kur 
atvykote ir daugiau čia nesirodykita/

*****
- Ka darysiva? - pirmoji prabilo draugė Maja.

Manau reikia gauti kokius nors drabužius, o 
vėliau žiūrėsime.

Netoliese matėsi vienkiemis į kuri merginos ir 
pasuko. Prislinkus prie namo, viduje išgirdo traškias 
kalbas ir jau norėjo pasišalinti, bet čia prasivėrė durys 
ir pasirodė du vyrukai.

-Žiūrėk, Vytai, - undinės, pasigaukiva. Ir pasileido 
vytis. Netrukus bėglės buvo pagautos ir Įtemptos i 
vidų.

- Tai, vyručiai, laimikis - undinės, tarė vyrai 
itempe merginas i vidų.

- Cha, cha, "cha...- juokėsi vyrai, tikros undinės.
- Ne, vyrai, čia ne undinės. Aš pažįstu tą juoduką 

- tai draugė Maja. Girdėjau jat kelis kartus kalbant 
susirinkimuose apie Stalino saulę. Si saulė, sako, ištirp- 
džius sviestą, bet matomai, ji nudegino ir šių draugių 
drabužius. Gal perdaug arti prie jos prisiglaudė? - kal
bėjo vienas vyras.

- Ką darysime su jomis?
Buvo visokių siūlymų. Merginos ėmė verkti ir 

prašė paleisti, prisipažino, kaip iš tiesų buvo. Suprato, 
kad tai partizanų darbas ir todėl nusprendė:

- Jei pasižadata ne tik čia, bet ir niekur kitur 
daugiau nekalbėti apie Stalino saulę, tai keliaukita 
sau sveikos, bet atsiminkita - antrą kartą taip lengvai 
neišsisuksita.

Merginos dingo, kaip nebuvusios. Tik po keletos 
dienų buvo pastebėti medžio viršūnėje jų drabužiai. 
Tik niekas nenorėjo jų drabužių imti, sakė tai velnio, 
pasivertusi© merginomis drabužiai.
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Taupyk ir skolinkis toronto
Pirmutiniame ir didžiausiame jįį *1 M
TORONTO LIETUVIŲ PAKAMA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
8) 6% už 90 dienu term, indėl. Z
9 % už 6 mėn. term, indėlius Z
9) 6 % už 1 metų term, indėlius Z

10 % už 2 metų term, indėl. E 
1016 % už 3 metų term, indėlius S 
1C % už pensijų planq
9)6% už namų plano^
8 % už specialia taup. s—ta Z 
7)6 % už taupymo s-tas 
6 % už čekių s-tas (dep.)

IMA: 
už asm., paskolas nuo 1 1)6 % 
ui nekilnojamo turto paskol. 

(mortgages) : 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų................ 11%%
, 2 metu 12 %

3 metų.i.u....l2% % 
( fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ar 3 metų;; 1016 % 
(variable rate)

Ą5JYyAĮyiRŠ_43mMIU^U DOLERIU 

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

ONTARIO PROVINCIJA. 
PASKELBĖ VASARIO 16-TĄJĄ. 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
DIENA

Iki dabar tik St. Catharines 
miesto meras skelbdavo ofi
cialiai Lietuvių Dieną Va
sario 16 d. proga.

Š iemet Ontario vyriausy
bės atstovas parlamento na
rys Y. S h y m K o, perskai
tė raštą, pasirašytą Ontario 
provincijos min.p-ko F.Mi- 
ler’io, kad Vasario 16-tąją

Is kairės: penkios kandidatės į Vilniaus karalaitės ”sostq_” , 1984 m. karalaite D. Kalendraitė ir Ri— - 
čardas Budnikas — Parengimo Komisijos pirm. Abi nuotr. St. Varankos

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

<r 532-1149 M6P1A6

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

AKTYVAI -VIRS 25 MILIJONŲ DOLERIU

KASOS VALANDOS
Pirmadieniais 10—3 
Antradieniais 10—3

Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

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

MOKA UŽ:

90 dienų term, indelius . 
180—185 d. term. ind. ... 
Term. ind. 1 metų..........
Term. ind. 2 metų..........
Term. ind. 3 metų ....... 
Pensijų s-tų,..................
Spec. taup. s-ta,......... 
Taupomųjų s-ta,.............
Depozitų-Čekių s—tų...

8) 6%
, 9 • %

9) 6 %
10 %
10) 6% 
10 %
8 %
772% 
6 %DUODA PASKOLAS: 

Akmenines nuo........... . 11)6 %
MortgiČius nuo ... 10/2%- 12)4%

ANAPII.YJE skyrius veikia sekmai!. 9:30 v.r. — l.p.p.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgiČius ik: 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 
(traveler’s cheques). Neimame mokesčio užjšraSytus čekius 
bei temokomas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS —

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

stcatharines
DIDŽIAI PASISEKUSI 

VASARIO 16-TOSIOS ŠVENTĖ
Labai gražios lietuviškos 

vėliavos pakėlimo iškilmės 
prie miesto Rotušės įvyko 
vasario 15 d. , penktadienį. 
Šaltas, bet giedriai saulėtas 
oras. Stebėtinai daug lietu- 
vių. Keturios vėliavos gra
žiai išsirikiavusios prie pa
grindinio įėjimo į Rotušės 
įstaigas. Ir. Žinoma,lietu - 
viška vėliava pačioje gra
žiausioje, žymiausioje, ryš
kiausioje vietoje- kaip sy- 
kis-stiproko vėjo plevenama 
saulės šviesoje’.

Tokios aplinkybės tik re
tai taip laimingai susidėsto, 
kad viskas išeina pasigėrė
tinai. Taip buvo ir šį kartą, 
pridedant dar ir tai, kad iš
kilmes pranešė ir net dalį 
Lietuvos Himno perdavė CK 
T B radijo stotis po poros 
valandų po vėliavos pake - 
limo iškilmių. Tai pirmas 
toks dalykas lietuvių gyve
nime šitame mieste. Niekada 
nesame čia per radiją gir - 
dėję nė lutų tautybių hipnų 
garsų?

skelbia Lietuvos Nepriklau
somybės Diena. Toks raštas 
-proklamacija bus skelbia - 
ma kiekvienais metais. Y . 
Shymko buvo vienas inicia
torių parlamente tokiai die - 
nai paskelbti.

somybės atstatymo-VA SA- 
rio 16 d. - šventę savo laik
raštyje " Latvija-A meriKa ". 
Jame buvo paskirtas visas 
puslapis straipsniui ir nuot
raukai.

SKAUTAI YPATINGAI
PAGERBĖ VASARIO 16-TĄJĄ

Vasario 16 Dienos proga 
Toronto ŠATRIJOS ir RAM- 
BYNO skaučių-tų tuntai su ■ 
rengė ypatingą sueigą.

Oficialią dalį pravedė ps.
" A .Kalinauskas.Šios specia

lios sueigos proga buvo į- 
teikti skautų žymenys, duoti 
nauji Įžodžiai:

LSS Geležinio Vilko ordi
nu apdovanotas V. s. V . 
S krinskas. Pažangumo žyme-

< nis gavo P. Bekeris.E. Gin-

• VASARIO 16-TOJI Toronto 
lietuvių buvo atšvęsta ypatin
gai gerai suorganizuotose- pa
rengimuose ir visose lietuvių 
parapijose. Katalikų ir evan
gelikų parapijiečiai gausiai _ 
dalyvavo iškilmingose pa
maldose, kuriose organizaci
jos dalyvavo su savo vėlia - 
vomis. Visose pamaldose bu
vo giedamas Tautos Himnas. 
"Tėvynės Prisiminimų" Ra
dijo valandėlė perdavė spe
cialią programą.
• LATVIAI išskirtinai pa- čiauskas, J. Lelis, J. Pajaujis. J* K. Barščiauskaitės, A .
minėjo Lietuvos nepriklau- Jaun. skaučių įžodį davė D-

UTTAWOS MERGAIČIŲ "RAMUNĖLĖS’ 
LAITĖS BALIUJE 1985.11. 2

Kušneraitytė, A . Paulionytė , 
K. Sakutė.

Skautininkių įžodį davė 
Vyr. si. J. Melnykaitė ir Či
kagoje suvažiavime ps. V. 
Senkuvienė.

Po oficialios dalies vyko 
laužas ir vaišės.

’VILNIAUS” KARA

Žinoma, kad prie visko 
prisidėjo mūsų lietuvių gau
sus dalyvavimas, didelis miesto 
tvarkingumas išsidėstyme 
prie Rotušės. Trijų puikios 
išvaizdos lietuvių moterų 
tautiniuose drabužiuose, kad 
ir šalčio metu, dalyvavimas 
prie vėliavos pakėlimo. (Da
lyvavo Virginija Žemaitie
nė, Kunigunda DerVaitienė, 
Petronėlė Kalūinienė).

Svarbiausią iškilmių dalį 
sudarė miesto burmistro 
iškilmingas perskaitymas 
Proklamacijos, skelbiančios' 
mieste "Lithuanian Indepen
dence Day", prašančios visų 
miesto gyventojų įsijungti į 
šią svarbią šventę, prokla
macijoje pabrėžiama, kad 
teisingumo ir laisvės prie
šai atėmė iš Lietuvos jos 
nepriklausomybę, kad dabar 
Lietuva laulęia dienos,kada 
galės vėl "to resume right
ful place among the auto - 
nomous countries of the 
world" - kada vėl galės už
imti savo teisėtą vietą tarp” 
kitų savarankiškų pasaulio 
valstybių .

Kadangi dabartinis miesto 
burmistras yra šiuo metu 
išvykęs į užsienius, tai jo

”NL” prenumeratų ir auky rinkėjos: p.STEPAITIENĖ ir p. INDRELILN t'

Meninėje aaiyje profesio
naliai pasirodė Hamiltono 
AUKURO aktoriai, vadovau
jami rež. Elenos Dauguvie
tytės-Kudabienės. Labai ge
rai pasirodė ir buvę Kauno 
Operos dainininkai Veronika 
ir Aleksandras Paulioniai . 
Klausytojai netik negailėjo 
stiprių plojimų, bet dar gir
dėjosi ir biso prašymai,o 
klausytojų-žiūrovų buvo pil
na mūsų parapijos salė.

Po
siems dalyviams priėmi
mas- 'kavutė ir šeimyninė 
loterija iš suaukotų vertingų 
fantų. Laikas prabėgo, kaip 
vanduo. Pasijusta atšventus 
tikrą lietuvišką šventę?

Tuo tarpu prie Rotušės 
tebeplevėsavo saulės nu
šviesta,vėjo glostoma, lietu
viška trispalvė visam mies - 
tui matyti ir gėrėtis. Daug 
kas iš lietuvių vėliavą foto
grafavo, nes dienos- pasitaikė 
saulėtos.

pareigas ir šias iškilmes 
atliko pilnoje juridinėje 
teisėje - " acting mayor" 

valdybos narys 
John Washuta, daug prisidė
jęs prie šios Vasario 16-to
sios šventės pasisekimo ir 
kituose dalykuose.

Vietinis " The Standard" 
dienraštis įdėjo šventės 
programos eigą. Lietuviška 
vėliava liko tris dienas ple
vėsuoti, guosdama visų lie
tuvių širdią, kad ji, laikui a- 
tėjus, vėl plevėsuos laisvoje 
ir nepriklausomoje Lietuvo
je.

minėjimo • įvyko vi-

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 

' JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU I

ATEIK Į LIETUVIŲ A.Ą. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. , SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE 
(.Skarsai galvos nuo ponsininkį rūmų, 16 10 Bloor St West 
kampas Indian Rd.) 7:30 vai. pakaro.

SKAMBINKITE : 487-5591

Sekmadienį, vasario 17 d. 
šventė buvo tęsiama iškil
mingomis pamaldomis ir po 
jų- menine programa.

Pamaldų metu gražų, pa
triotišką pamokslą pasakė 
kleb. Kęstutis Butkus, pa
šventino vainiką, kuris buvo 
mūsų jaunimo nuneštas ir 
padėtas prie Laisvės pa
minklo pagerbimui žuvų šių
jų už Lietuvos laisvę.

Po pamaldų įvyko Vasario 
16 Aktas,pagerbiant šventė
je dalyvavusius savanroius: 
Antaną Šukį, dviejų Vyčio 
Kryžių kavalierių, dalyvavu
sį visose svarbiausiose ne
priklausomybės kovose, į- 
skaitant' ir Klaipėdos atva
davimą. Kitą savanorį-kū - 
rėją Stasį Mažikūną, pasi - 
žymėjusį 1 Panevėžio kovose 
ir taip pat Klaipėdos išlais
vinime bei prijungime prie 
Lietuvos, taip pat pagerbiant 
trečiąjį mūsų krašto sava
norį Steponą Ulbiną, veikusį 
ir kovojusį Vilniuje ir Vil
niaus krašte.

AKTYVIAI REIŠKIASI 
SPORTO KLUBAS "VYTIS”

Perrinkta 37-toji Sporto 
Klubo "Vytis" valdyba.Bu
vusi valdyba sutiko pratęsti 
savo darbą dar vieniems 
metams. Tad dabar jos su
dėtis yra tokia:

Balys Savickas - pirm. , 
Margarita Zaleskienė-ižd., 
Antanas Supronas-sekreto- 
rius.

Valdybai talkina Pr.Ber- 
neckas, J. Balsys, V. Paulio- 
nis, R. Stirbys ir Ed. Stra
vinskas. Revizijos Komisijo
je dirba J. Budrys ir J. Bal
sys.

Susirinkime patiektas 
planas, sudarius specialų 
komitetą, rūpintis pačiais 
jauniausiais sportininkais ir 
vasaros metu darbus perkel
ti Wasagon.

"Vyčio" sportininkus nuo 
pat Įsteigimo dienos Įvai
riais būdais pastoviai rėmė 
šio Klubo garbės narys Jur
gis Strazdas, kuris bu
vo susirinkimo gražiai pri - 
simintas. Šiuo metu jis gy
dosi namie.,

• VASARIO 16 GIMNAZIJAI 
ir jos berniukų bendrabučio 
statybai paaukojo po $ 500, - 
J. Varkavičius ir St. Povi- 
lenskis; $ 20, - J. Z .Didžba - 
liai. Visi iš Toronto.

Jaučiantieji tą lituanistinę 
instituciją paremti aukas 
prašome siųsti K LB Š vietl- 
mo Komisijos nariui Vasario 
16 Gimnazijos reikalams L. 
Tamošauskui, 236 Dover- 
court Rd. , Toronto, Ont. M6J 
3EI. Torontiškiai gali sa
vo aukas Įnešti į Toronte 
veikiančiuose lietuvių ban -v 
keliuose esamas tos Gimna
zijos sąskaitas.

Paaukojusiems $15,-ir 
daugiau bus išduoti kvitai, 
tinkamai panaudoti prie pa
jamų mokesčių.

KLB Š vietimo Komisija

• VASARIO 24 d. ,Estijai mi
nint savo nepriklausomybės 
atstatymo sukaktį Toronto 
Universiteto Convocation 
Hall salėje, dalyvavo ir lie
tuvių atstovai.

• LIETUVIU NAMŲ, poilsio 
stovykla vyks Wasagoje,Tė
vų Pranciškonų stovyklavie
tėje RUGPJŪČIO 10-18 d.d.

Registruotis ir daugiau ži
nių gauti galima pas V.Kulnį 
tel: 76 9-1266.

• LIETUVIŲ NA MŲ VYRŲ 
BŪRELIS rengia tradicinį 
savo vakarą kovo 16 d.

ft D £ C U E* D INSURANCE &
M lt Ei 9 n El It REAL ESTATE BROKERS

Laisvai lietuviška vėliava 
plevėsupja kažkur už tūks
tančių mylių nuo savo kraš
to, o pačioje Lietuvoje apie 
ją ir kalbėti uždrausta. Argi 
tai dar kartą neįrodo, kokie 
absurdai dedasi šiame pa
saulyje ir koks iš tikrųjų fa
šistiškai žiaurus yra Lie - 
tuvos pavergėjas-sovietinis 
rusas.

Už poros dienų po Vasa
rio 16-tosios vietos kanadie
čių dienraštis "The Stan
dard" patalpino vieno lietu
vio ilgoką straipsnį-laiškią- 
apie Lietuvos dabartinę ver
giją senoviškam i*usiškam 
Kremliui. KOR .

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. , ioktadieni ai s 9 v.r. — 12 v.p.p.
Narys of "Better Business" Būro

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I 

533-1121 (416) 822-8480
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS *

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

D R A U DA-INSURANCE
Walter Dauginis Insurance Broker Limited 
1613 Bloor St. West, Toronto , Ont. M6P 1A6

E Bačenas
1551 Bloor SI. W. 
TORONTO, Ont.
M6P IA5

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

Tel. 533-3531
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— įsikūręs nuosavuose namuose —

OTTAWOS, ONT. APYLINKĖS PIRMININKAI IR KAPELIONAI 3-15 -KIŲ METŲ SUKAKTIES PROGA

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 544-7125

AKTYVAI PER 21 MILIJONĄ^ DOLERIŲ 
MOKAME UŽ: 
indėlius (P.C.A.)...... 6
santaupas ....................... 716
kasd. palūkan. už sant. 7 
term, indė! ius 1 m. 
term, indėlius 3 m. 
reg. pensijų fondo . 
90 dieny indėlius .. 
( minimum $ 5.000)

IMAME UŽ:
ne kiln, turto pask... 10%% 
asmenines paskolas ,12)6% 
Nemokamas pilnas čekiu 
patarnavimas
Nemokama norią gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $ 2.000..
Nemokama asm. paskolą 
drauda iki $ 10.000, 

pirmadieniais, antradieniais ir ketvirta— 
trečiadieniais — nuo

% 
% 
%

10% %
10%%
9'4 i%
9 %

DARBO VALANDOS: 
dieniais — nuo 10 v. ryto iki 5 v.p. p 
10 v. r. iki 1 v.p.p., penktadieniai s — nuo 10 v.r. iki 7 v.v., 
šeštadieniais—nuo 9 v.r. iki 12 vai. r.

Liepos ir Rugpjūčio mėnesiais Šeštadieniais uždaryta.

hamitton LIETUVIS INŽINIERIUS 
SĖKMINGAI TOBULINA 
BEVIELĮ. TELEFONĄ^

PASIŽYMĖJO MEDŽIOTOJAI
Hamiltone vykusiame tra

diciniame Zuikių Baliuje š. 
m. sausio 26 d. šaudyme
ir medžioklėje ypatingai
pasižymėję asmenys ga
vo trofėjus-taures ir kito - 
kius žymenis.

Šaulių A grupėje 4 taures 
laimėjo B. S a v i c ka s, po 
3 taures- V.S vilas, A . 
Š imke vičius , R . S vi - 
las; 2 taures-A . K o ntr i - 
m a s .

B grupėje po 1 taurę- Z. 
Ribys, E.Gocentas,J. 
R i b y s ; 2 taures-P. Z ubą s;
3 taure s-A.S vilas.

Medžioklėje pirmuoju buvo 
P. Brasas, antruoju- P. 
Z u b a s.

Prie šiltos vakarienės 
buvo prisidėję medžiotojai, 
paaukoję dali sumedžiotųjų 
žvėrelių: P.Brasas, P. Zu- 
bas, V. S vilas, A . Pintulis.

PAMINĖTA VASARIO 16-TOJI
K LB Apylinkės Valdyba 

suorganizavo Vasario 16 Die
nos minėjimą "Stampeder" 
viešbučio salėje. Paskaitą 
skaitė prof .K. Leder is, aktu
aliai pavaizdavęs Lietuvos 
situaciją. Pasidžiaugė, kad 
nors ir po 40 metų Ameriko
je pradedama suprasti, kad 
jog tik tautų laisvė ir teisin
ga, o ne bet kokia kaina tai
ka turėtų būti visų žmonių 
gerbūvio sąlyga ir kaip tokia 
siekiama.

Programoje pasirodė ir 
Šeštadieninės Mokyklos mo
kiniai ir jaunos gabios muzi
kai ir dainai merginos Ch. 
A re lyte ir V.Krausaitė.

1985.111.7

1984

į Nu otrojka^ p Beartajame, nes praeitame numeryje Spaustuvė buvo atvirkščiai atspaudinusi negatyvą,. NL *)

Ini dr. ARŪNAS G. ŠLEKYS

Buvęs torontietis,pra - Dabar jis nori pagaminu 
džios, vidurini mpkslą ir u-ĮmažytĮ modelĮ.kurį būtų ga- 
niversitete elektros inžine - Įima prisisegti prie atlapo/ 
riją baigęs Toronte, inž.dr. .Įvesti automobilyje ir kt.

A runas G. S 1 e K y s gilino 
gilino Illinois Universitete 
Urbanoje, JAV. Čia Įsigiję 
magistro laipsnĮ iš elektro
nikos. Nuo -1970 m.dirbo 
Technologijos Institute Kali
fornijoje " Jet Propulsion" 
Laboratorijoje ir kitur.

Du metu, iki 1974 m. stu
dijavo Los A ngeles ir dirbo 
pas prof. dr. A. A vižle nį, 
ruošdamas doktoratą. Čia iš
rado naują numerių sistemą', 
kurią galima pritaikyti kom
piuteriams.

Padaręs doktoratą, pradė
jo dirbti Montrealyje Bell 
Canada Ltd., vėliau Bell 
Northern Research and De
velopment tyrimų srityje 
vedėjo pareigose.

2 metus dirbo Saudi Ara-

"Calgary Herald" yra Į- 
dėjęs ilgą su juo pasikalbę--------
jimą apie naujausią bevielio P«nddos etninėms grupėms Ottawos arkivyskupijos Bazilikoje 1985 1.13. 
telefono modelio kūrimą ir procesijoje nesą lietuviu dovanas arkivyskupui J. PLOURDE.
bendrai apie jį patĮ.
Rūtą Skučaitę,monręealietę.
Augina 3 dukreles.

|ch‘icago|
• LIETUVIŲ TAUTODAILĖS 
PARODA buvo surengta 
Čiurlionio Galerijoje, Kuri 
vyko labai sėkmingai nuo va
sario 15 d. iki kovo 3 d.

Parodą rengė LIETUVIŲ 
TAUTODAILĖS INSTITUTO 
Chicagos Skyrius,kuriam va
dovauja žinoma tautodailinin
kė A Idona Veselkienė 
ir Čiurlionio Galerija.

LIETUVIAI ETNINĖSE 
1 PAMALDOSE

1985 m. vasario mėn.13 
Ottawos arkivyskupas 
Plourde atnašavo spe
cialias mišias Ottawos etni-

: nėms grupėms.

d.
J.

Ottawoje katalikų parapi
jas ir nuosavas šventoves 

Ituri italai, lenkai, ukrainie- 
Ičiąi ir vokiečiai. Lietuviai , 

slovakai, ve ngrai, vietnamie - 
čiai ir olandai parapijų ir 
savo šventovių neturimiems 
pamaldos laikomos dažniau- 

cašiai tik kartą per mėnesį. 
^Lietuviai katalikai yra ofi -

daliai arkivyskupijoje užre
gistruoti Kaip turintieji savo 
Misiją, kurios kapelionu yra 
kun. Viktoras Skilandžiūnas.

Šios etninės pamaldos 
vyksta jau treti metai. Jas 
pradėjo ir tęsia organizuoti 
kanauninkas Robe r t Huneault 
prieš keletą metų paskirtas 
Ottawos arkivyskupijos 
Notre-Dame Bazilikos rėk - 
toriu m.

Atnašavimo metu visų et
ninių grupių atstovai Įteikė 
arkivyskupui simbolines do
vanas, tipiškas savo tauty
bėms. Šiais metais Silvija 
ir Stepas Jurgučiai įteikė

Silvija ir Stepas JURGUČIAI
Nuotr. J. V. Danio

dail.A .ir A.T a m o š a i - 
č i ų Knygą apie lietuviškus 
tautinius rūbus ir sol. Ginos 
Čapkauskienės į- 
dainuotą kasetę. Pereitais 
metais įteikta didelė tautinė 
juosta, tinkama ir religinėm 
apeigom,ir knygą "Catolics 
en Lituanie". Dar prieš tai 
buvo Įteikta lietuviška koply
tėlė ir Lietuvos Katalikų . 
Kronikos pirmas tomas ang
lų kalba.

Arkivyskupas Plourde sa
vo pamoksle paminėjo, kad 
eilės tautybių katalikai yra 
varžomi ir persekiojami.

J. V. Danys
bijoję ir sugrĮžęs gavo la
boratorijos vedėjo ir vyr. 
viceprezidento darbą Cal - 
gary, Albertos prov. ,Nov 
Atel Communication LTD.

Pagarsėjo bevielio telefo
no tobulinimu,laimėjęs kon
kurenciją su kitomis kompa
nijomis.

Nemaža ^lietuvių keliauja PARENGIMAI : Džiojoje salėje. Rengia a - koncertas Jaunimo Centro
• KOVO 31 d. - Velykiniai teitininkai studentai. Didžiojoje salėje. Rengia
pusryčiai Jaunimo Centro "Margutis".
Didžiojoje salėje.Rengia Jau- • BALANDŽIO 13 d. - Vely- 
nimo Centro valdyba. kų Stalą Tautiniuose Namuo- e BALANDŽIO 27 d. - Lietu-

ir e BALANDŽIO 7 d - Jauni - se renSia Lietuvių Moterų vos Dukterų pokylis Jaunimo 
j'iro šokiai Jaunimo Centro FederacijosChicagos Klubas. Centro Didžiojoje salėje.

iš toliau l Chicagą. Dedame 
parengimų kalendorių, kad 
butų galima viešėjimą sude
rinti su kokiu nors kultūriniu 
parengimu Chicagoje.Tokių , 
kaip matome, netrūksta 1- 
pasirinkimas labai Įvairus.

VALVULA
SPECIALYBĖS:

• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ  ̂PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE/
• ZOM$AS

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

7661 A CENTRALE, LaSalle

2955 ALLARD, Ville Emard
766-2667

Geriausias patarėjas ir darbo atlikėja* stogadengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviam* patarnauja. 
Darba atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis. 
Stogo dengimui arf~* —-L — hint.** • s

OPEROS Verdi opera DON 
CARLOS premjera Morton 
Auditorijoje.QUY ! «

RICHARD
ROOFER------COUVREUR

7725 Georgo LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo ftlikėj 
GUY RICHARD, kuris iau seniai lietuvi

tingai ir prieinamomis kainomis.
taisymui skambinkite : 364*1470

r FUNERAL HOME
J. F. Wil son & Sons Inc.

1123 Maple Blvd. 5784 Verdun A 
Chateauguy,. Verdun, Que., 
Tel: 691-4763 Tel: 767-9956

"• BALANDŽIO 28 d.-operos 
DON CARLOS antrasis spek
taklis Morton Auditorijoje.

‘H’

• BALANDŽIO 20 d.-”Ma- e BA LA ND ŽIO 27 d. Lietuvių 
Žiūkas Baliukas" Jaunimo 
Centro Kavinėje rengia 
Kriaučeliūno vardo Montes
sori Mokykla.
• BALANDŽIO 21d.-SoL.
Nelės ir muz.Arvydo Pal
tį n ų pramoginių dainų

B
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montreal
MIRUSIEJI :

• SUTKAITIENĖAldona,69m. 
mirė staiga savo bute. Pa - 
laidota per A V bažnyčią,

Liko sesuo Marija,brolis 
Antanas su šeimomis.

• ŽEMAITIS Konstantinas,78 
m.amžiaus ,mirė.

Liko žmona Marija/Buzai- 
tė/, duktė Elena su šeima ir 
jau mirusio sūnaus Juozo 
šeima; brolis Feliksas.

Laidojamas per A V baž - 
nyčią.

Užuojauta mirusiųjų arti - 
iriesiems.

• Sol. Antanas KEBLYS iš
vyko ilgesnėm atostogom į 
Pietij A meriką.

• ADOMONIAI Jonas ir Janė 
buvo išvykę ilgesnėm atos
togom į Pietų Floridą.

Taip pat atostogavo LU - 
KOŠ EVIČIAI Br. ir J. , IŠ GA
NA ITIS J. su žmona ir A SI - 
PAVIČIUS J. su žmona.

• ESTŲ NEPRIKLAUSOMY
BĖS -vasario 24 d. -MINĖJI
ME lietuvius atstovavo Arū
nas Staškevičius, 
KLB Montrealio Apylinkės 
Valdybos pirmininkas.

CEPELINU PIETŪS
Cepelinų pietūs šalpai pa

remti, kurie įvyko vasario 
23 d. ,AV Parapijoje,atnešė 
gražaus pelno.

Aukos ir pietūs atnešė 
1.623,69 dol. Išlaidų buvo 
286,80 dol. Pelnas- 1.336 , 
89 dol.

Bendra šalpos apyskaita 
bus patiekta vėliau.

Šelpiamųjų ir savo vardu 
tariu gilią padėką šaunioms 
šeimininkėms: S . Baršaus - 
kienei, M. Girdžiuvienei.E. 
Kerbelienei, N.Bagdžiūnie - 
nei, E.Krasovski,A . Urbo -
navičienei, V. Ditoitienei, A. A ngeles,Kalifornijoje pradė

jo rengti naują Lietuvos že - 
mėlapį patyrusio braižytojo 
pagalba-Knygoje atskiro dėme
sio verta pagrindinė mintis: 
taika,.Knygos autorius ragi
na mūsų politiKus ir plačiąją 
visuomenę iš anksto tartis , 
aiškintis su kaimynais, vado
vaujančiais asmenimis,su - 
pažindinti su lietuvių siekia
momis valstybės sienomis." 

/bus daugiau/

bei visiems savo atsilanky - 
mu parengusiems šį renginĮ.

K. Toliušis, 
KLB Montrealio A pylinkėš 

Narys Šalpos Reikalams
IŠ PASKIRŲ MINČIŲ, 
PRISTATANT KNYGĄ 

‘■TIKROJI LIETUVA”
Augustinas Mylė L. K.

Mindaugo Š aulių Kuopos pir
mininkas,pristatydamas kny
gą’TIKROJI LIETUVA”' š. m. 
vasario 1O d. A V Parapijos 
salėje,ypatingą dėmesį, kaip 
ir knygos autorius Algirdas 
G u s t ai t i s,kreipė, kad 
jau dabar, laisvėje esantiems 
lietuviams reikia organizuo
tai ir rimtai nutarti, kokių 
ribų reikės derėtis laisvai 
Lietuvai2
.. . "Dešimtmečiais kalbėta, 
rašyta, siūlyta užsienio lie
tuviams parengti dokumenti
nį veikalą, aiškiai, be dide
lių painiavų nurodarit mūsų 
tautai siektinas ribas ir pa
aiškinant kodėl. Greta tas ri
bas apibrėžiantį žemėlapį , 
tod duomenų nereikėtų gal
voje nešiotis.

Ilgai svarstyta, sudaryti 
komitetai, buvo keletas ban
dymų, bet jie neprigijo, netu
rėjo pagrįstų dėstymų.
... Pagrindinis Lietuvos že
mėlapio ir knygos "Tikroji 
Lietuva"sudarytojas yra Al
girdas Gustaitis. Jis 
šios rūšies žemėlapį buvo 
pradėjęs braižyti Nepriklau
somoje Lietuvoje. Taip pat 
rinkti istorinius duomenis. 
Tuo tikslu buvo aplankęs 
daugelį vietovių už tuolaiki - 
nių Lietuvos administruoja
mų sričių. Traukiantis į Va
karus teko viską palikti. Vos 
pasiekus Prūsiją- iš naujo 
pradėjo rinkti duomenis,fo
tografuoti lietuviškas vieto
ves, dėl ko buvo Gestapo su
imtas. Iki iš Europos atvyki
mo į Ameriką jis rinko se
nus žemėlapius, braižinius , 
vedė užrašus. 1956 m.Los

padėka
A t A

ALDONA DUNDZILAITĖ-SUTKAITIENĖ

mirė Montrealyįe 1985 m, vasario 28 d, sulaukusi 
69 metų amžiaus., Palaidota 1985 m. kovo 4 d. 
Notre — Dame dės Neiges kapuose.,

Marija DUNDZILAITĖ - ABROMAITIENĖ ir 
Antanas DUNDZILA su šeimomis nuoširdžiai 
dėkoja L.K„ MINDAUGO šaulių kuopai Monrealyje, 
Petronėlei SNAPKAUSKIENEI ir visai jos SEIMAI 
už globą, pagalba, dalyvavimą mūsų sesers lai
dotuvėse, užuojautas mums ir už mišių aukas .

Amžiną^ Atilsį suteik jos sielai , Viešpatie I

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ
KREDITO UNIJA

1475 De Save St., Montreal, P.Q. H4E 2A8 Telefonas: 766—5827

MOKA UŽ :
CERTIFIKATUS min. $ 1,000,00 

1 metų   ...... .......... 9% %
TERMINUOTUS INDĖLIUS „

įmetu................................. 9h%
180-364 d........ ................ 9 %
120-179 d...................... 8% %
30-119 d......................... 8’4%

TRUMPALAIKIUS INDĖLIUS 
už $20,000 ar daugiau

TAUPOMOSIOS SĄSKAITOS 
specialios.............. ......... 6% %
su draudimu...................  . 6J6%
kasdieninės ...................  6/6 %

ČEKIŲ SĄSKAITOS...... .......... 5 %

VISI PATARNAVIMAI

ir visu Juozu bei Juziu pagerbimo

PIETUS
S. m. KOVO mėn. 17 d. 12 vai.

Aušros Vartų parapijos salėje

” GELEŽINIO VILKO” ir ’’NERINGOS” 

SKAUTŲ - SKAUČIŲ TUNTAI 

KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI TRADICINĖJE

KAZIUKO 
MUGĖJE

SEKMADIENĮ. KOVO 31 d., 1985

Aušros Vartų parapijos salėje

• Šilti pietūs 1 • Žaidimai

• Loterija 1 • Rankdarbių kioskai

DUODA 
PASKOLAS :

NEKILNOJAMO 
TURTO IR 
ASMENINĖS 
PASKOLOS 
MIRTIES 
ATVEJU 
DRAUDŽIAMOS 
IKI $ 10,000

NEMOKAMI

KASOS VALANDOS

1475 De Seve 
Pirm. Antrad. Tree. 
Ketvirtadieniai s.... 
Penktadieniais ..... 
Sekmadieniais nuo I 
parapijos salėse dirbama nuo 10:30 — 12:30 v.nl.

3907 A Rosemont
9:00 - 3:00 
12:00 - 8:00 
10:00 -6:00

4:00-8:00 
2:00 - 6;0C 

SPALIO 15 iki GEGUŽES 15 d. ab iejose

Kailių Siuvėjas
Tel 767-6183 dabar pakeistas į : 288-9646

e Didelis pasirinkimas gatavų P eitų, 
e Vasaros laiku saugojimas (Storage)
• Taisau ir remodeliuoju
• Siuvu ir parduodu

1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A —. ■ <*ao OCAC
Montreal, P.Q. &H3A 2G6 Tel:

MEMBER

* •

FOTO M. L.S 
5Y<TEM

D.N. BALTRUKONIS 
IMMEUBLF.S - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavimas 
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

445 Jean Talon W. Suite 3D5,Montreal, P.Q. H3N1R1

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

Staškevičienei, Sės. Pal
myrai ir visoms, aukoju
sioms pyragus. Taip pat di
delė padėto ir visiems vy
rams, kurie prisidėjo darbu,

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

Laima SkuĖaitė-Rutkauskienė
Tel: 697-3846

sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

Dr. JONO BASANAVIČIAUS VYČIŲ BŪRELIS

L KVIEČIA VISUS SKAUTUS VYČIUS

V DALYVAUTI

METINĖJE! IŠKYLOJE

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

JONAS IR COTE 
REALTIES

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

VINCAS P1EČAITIS

Nekilnojamo turto patarnavimas Montrealyįe

Dr. J. MALISKA
D. D. S.

DANTŲ GYDYTOJ AS—CHIRURGAS
1410 St. Catherine St. W.
Suite 600, Montreal, P.Q.

Tel. Bus.: 866 -8235
Namu : 761-4675

Dr Philip Stulginskį
D. D. S.

Danty gydytojas - chirurgas
8606 Centralo, coin corner 45e avė. 

suite 209. 364-4658

Tel: 364-4658

KOVO 16 

prie LAC SYLVĖRE EŽERO, ■St. Donat.

Informacijai skambinti:

JUOZUI JONELIUI Tel.: 767-8219 
sssssssssssssssgsssssssssssssssssss

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS! 

i
Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

e. GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ e GYVYBĖ •

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
39O7A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, QUE. HIX 1L7

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

Atidaryto kosdian nuo 9e. in'iki 10 p.m. 
Seitodianiaia: .»ue 9 a. m. iki 9:30 p . m. 
Sekmadienio.'s : n m a 10 o. m. iki 9: 30 p.m.
GREITAS . NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS

7626 Central St. Ville LaSalle, P.Q. 
TEL: 366-9742 ir 365-0503

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
VICTOR E. RUDINSKAS

B. Eng., M Eng., L.I.B., B.C.L.
4701 Bannantyne , Verdun (kampas 2—nd Ave,), P.O.
H4G 1E6 TEL. Bureau: 769-8824;

Residence: 366—6245

NOTARAI

J. BERNOTAS - RŪTA POCAUSKAS
5 Place Ville Marie, Suite 1220 
Montreal , P.Q. H3B 2G2 

Tel: (514) 871-1430

8 psi.

"NL” RĖMĖJAI. SUMOKĖJĘ UŽ PRENUMERATĄ $25.00

IR DAUGIAU*
K. Toliušis,A . Mockus, J,Biliūnas, J. Malcius,Mrs. V. 

Gudzinskas, V. Lietvuninkas, Mrs. P. Lecours.Alb.Dasys1, 
P.Gaigalas, J. Budreika.A . Jpnelis, P.Šukys, J.Kačinskas, 
A .Rudokas, Z. Brazauskas, A If. Scerba.dr. V. Sniečkus, J. 
Vitkūnas.K. Š imtos, L. Pečiulis, J. Žemaitaitis,dr. Marija 
Ramūnas, L . Balsys,H. Stepaitis.

Nuoširdžiai dėkojame’. "NE"

IŠNUOMOJAMAS II—me aukšte 5'/z kambarių butas,apšildytas, 
saulėtas, su balkonu ir vieta mašinai. Butas laisvas nuo ge
gužės mėnesio. Skambinti Tel:>389—4195

TONY PORTRAITS

r n W 1 V | mariage* weddings 
STUDIO!I 2540 rue SHERBROOKE. E.

TONY LAURINAITIS
MONTREAL. P.Q. H2K IEsB 525-8971

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMINI J AUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINI JUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS

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

Telefonas : 721-9496

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
draudimo agentūra

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

TEL. 727 -3 120 Namų 376 -378 1

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

Komercinio, privataus turto, automobi/iy 
atsakomybės, gyvybės draudimai

A g e n tO r o v e L k j a p U 2.L?4J(n.,

montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH, MONTREAL WEST

Tel. 489-5391
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

LEONAS GURECKAS
SALES MANAGER
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