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SOVIETŲ KAREIVIS 
NUŠOVĖ JAV MAJORA

Majoras Arthur Nicholson 
buvo nušautas per krūtinę 
kovo 25 d. netoli Ludwigs
lust miesto, apie 50 km nuo 
Vakarų Vokietijos sienos. 
Jis buvo žvalgybos tarnau
tojas ir pagal 1947 m. su So
vietais sutartį, abi pusės ga
lėjo lankyti okupuotas zonas 
padalintoje Vokietijoje.

Majoras Nicholson ir jo 
šoferis serž. Jess Schatz 
buvę 300-500 metrų nuo
tolyje iki uždraustos zonos .

Amerikiečiai tvirtina,lead 
sargybinis paleido d: ar tris 
šūvius be įspėjimo. Prie su
žeistojo nebuvo leista prieiti 
ir Sovietų gydytojas atvyko 
tik po valandos , kai buvo per 
vėlu. Jis gulėjo vienas, kol 
nukraujavo. Ginklo neturėjo, 
tik foto kamerą.

. Sovietai tvirtina, kad bu-

vo įžengęs į uždraustą zoną 
ir neklausė įspėjimo šūvių, 
tuo esą pažeizdamasl947 m. 
susitarimą. Iš Sovietų Am
basados buvo taip pat pa - 
reikštas "apgailestavimas" 
dėl nušautojo "mirties.

• ZUNDEL Ernst gavo 15 mė
nesių kalėjimo bausmę už 
neteisingą rasistinę propa - 
gandą tvirtinant, kad naci - 
nio holokausto nebuvę, o žy
dai falsifikavę duomenis.

Žydų bendruomenė skel - 
bia, jog darys pastangas, kad 
E. Zundel būtų grąžintas į V. 
Vokietiją po bausmės atliki
mo.

E. Zundel išgyveno Kana
doje 27 metus,tačiau pilie - 
tybės neprašė.

kritusios jų kainos ir impul
syvus gyventojų noras imi
tuoti madas diktuojančius, 
palengvino tų vaistų įsi
skverbimą Į"beveik visus vi
suomenės sluogsnius. •

’’Mes kalbėjomės su žmor-z -COCAINE atsiliepia į 1. 200 
nėmis malkakirčių st o vyk,- 
lose, farmose, automobilių 
fabrikuose su dirbančiais 
prie judomųjų juostų- žmo
nės naudoja kokainą darbe", 
-sako dr. A . Washton’as.

Dr. Mark Gold,įsteigėjas 
800- COCAINE pagalbos ir 
informacijos skyriaus ir jo 
skubaus telefono/ hot line / 
Fair Oaks ligoninėje 1983m. 
praneša, kad jo darbuotojai 
palygino telefonu besikrei
piančių skaičių metų laiko - 
tarpyje. Iš Š iaurės Rytų ir 
Vakarinių sričių telefonavi-_

• SAVAITRASTIS “DIRVA” ' 
%,ir nuo33%-22%.Tuo tarpu leidžiamas Cleveland’e,šie- 
iŠ Pietų pakilo nuo 9% iki23%, Įpeį švenčia savo 7O-tąsias 
ir iš Vidurinių Vakarų- 11%- 
23%.

Vidutiniškai per parą 800

prašančių pagalbos telefonu.

0 Neseniai Newark’ e, N.J. 
buvo suimtas 61 kokaino pla
tintojų tinklo narys. Jie nele
galiai importavo ir skleidė 
virš 2.400 kilogramų koka
ino per metus. Jo vertė par
davinėjant- apie 720 milijo
nų dolerių/ Ir tai tik lašas 
jūroje, palyginus su bendra 
skleidžiamo kokaino kaina/. 
Dar kiti 29 nariai bus netru
kus suimti. Visi šiam tinklui 
priklausantys yra kolumbie- 
Jiai.

sukaktuves. Vasario 24 d. ,. 
Chicagoje "Dirvai" surengt 
tas koncertas Jaunimo Na
muose, praėjo su nepapras
tu pasisekimu.

JAV CHEMIJOS DRAUGIJA PAGERBĖ VALDĄ ADAMKŲ
1985-tųjų metų visuomeninių reikalų žymenį Amerikos 

Chemijos draugija paskyrė Valdui A D A M K U I, kuris 
yra JAV Gamtos Apsaugos Vidurio Vakarų administrato
rium .

Žymuo paskirtas už darbą populiarinant gamtos apsau
gos idėjas visuomenėje,parodytą rūpestį,sprendžiant gam
tos apsaugines problemas nuo pat tokiosįstaigos įsteigimo 
/US-EPA/ ir už per paskutinį dešimtmetį atsakingą vado
vavimą savo pareigose.

Žymuo buvo įteiktas vasario 22 d.Chicagoje,specia
laus banketo metu Holiday Inn-Chicago City Center viešbu
tyje. Tai jau ketvirtas žymuo už tarnybinį darbą. 1978m. 
jis buvo gavęs aukso medalį iš EPĄ .

-JOURNAL OfflCBEL
DE LA RĖPUBLIOUE FRANęAISE

PRANEŠA LIETUVIU

Montrealietis Jon Minnis ,laimėjęs Oskarg

POSUACUOS CENTRAS 
LIETUVOJE VĖL SUĖMĖ VLADĄ LAPIENĮ

Gauta žinia iš Lietuvos, lead š.m. sausio 4 d. Kaune 
suėmė 80 metų amžiaus Vladą Lapienį. Lapienis buvo 
suimtas pirmą kartą 1976 m. ir atliko 5 metų bausmę už 
Kronikos dauginimą bei platinimą.

Lapienį suareštavo praeitų metų 1984 m. vasario 13, 
gatvėje ir jart> padarė asmeninę kratą. Iš jo paėmė: Kro - 
nikos numerių, Girniaus knygą "Žmogus be Dievo", rank
raštinį juodraštį "Tarybinio kalinio memuarai" , kuria
me Lapienis aprašė savo gyvenimą sovietiniuose lage - 
riuose bei tremtyje. KGB būstinėje jį apkaltino "Skleidi
mu žinomai melagingų prasimanymų, žeminančių tarybi
nę valstybę ir visuomeninę santvarką" ir patraukė bau
džiamojon atsakomybėn pagal LTSR BK 199 straipsnio 1- 
ją dalį. Lapienis buvo uždarytas KGB izoliatoriuje iki 
praeitų metų vasario 28 dienos, kai dėl pablogėjusios jo 
sveikatos , iš saugumo jį paleido. Tačiau prokuratūros 
nutarimu jam buvo uždrausta išvykti iš Vilniaus miesto . 
Jam pareiškė, kad jis vis tiek bus teisiamas.

1984 m. vasario 21 , kovo 9, 13 ir 19 Ląpienis parašė 
Lietuvos TSR Prokurorui ir Valstybinio Saugumo pirmi
ninkui pareiškimus, įrodančius primestų kaltinimų nepa-. 
grįstumą juridine prasme. R LIC

PRANEŠA ELTA:

DEBATS PARLEMENTAIRES
SEN AT

PREMIERE SESSION DE 1931-1982

COMPTE RENDU INTEGRAL — 50‘ SEANCE

Sčanco du Mercredi 16 Dčccmbro 1981.

Annexion des Etats baltes par VŲ.R.S.S. : position de la -France.

2911. — 18 novembre 1981. — M. Jacques Mossion demande i 
M. le ministre des relations exterieures de bien vouloir lui confirmer 
que la France continue de refuser de reconnaitre 1’annexion des 
Etats baltes par 1’Union soviet.ique.

Rėponse. — La France n’a pas reconnu 1’annexion par I’U.R.S.S. 
en 1940 des Etats de Lettonie, Esthonie et Lithuania. Elie n’a 
procėdė depuis iors a aucune reconnaissance ni expresse, ni tacite. 
Cette attitude a ėtė confirmee, en 1975, lots de la signature de 
1’acte final d’Helsinki par M. le President de la Republique lorsqu’il 
a indique que : « la France considėre que les textes signes- 
n’impliquent pas la reconnaissance de situations qu’elle n’aurait 
pas, d’autre part, reconnues ». Le Gouvernement n’entend pas 
remettre en cause cette position.

GORBAČIOVAS PASIRYŽĘS 
KOVOTI SU KORUPCIJA

M.Gorbačiov’as ilgai ne
laukdamas, pradėjo rūpintis 
tvarka. Pirmiausia - peržiū
rima partijos biurokratija , 
korupcijos ir nesugebėjimo 
dirbti i? tvarkytis įmonė
se problemos.

Kaltinimai pasirodė jau 
spaudoje-"Pravdoje"ir "Iz- 
vestijoje".

57-TAME OSCAR ŽYMENIO PABALTIECIŲ TAIKOS IR LAISVĖS RYŽTO ŽYGIS 

ĮTEIKIME SKANDINAVIJOJE
daugiausia premijų gavo 1985 m. sausio 6 d. PPS-os narys G.Meierovics iš - 

filmą AMADEUS - net 8 Os- vyko dviejų mėnesių asmeniškai kelionei į Europą. Šios 
karus. Joje vaidinęs F.Mur- kelionės metu jis PP-os vardu aplankys eilę Europos po-
ray Abraham-geriausio akto- litikų, visuomenininkų bei kultūrininnkų, kurie kviečiami 
riaus Oskarą. Sally Fields- 
geriausios aktorės už rolę 
"Places in the Heart".

Įdomu, kad už geriausią 
pieštą trumpo metražo filmą 
"Charade"- Oskarą laimėjo 
montrealietis Jon Minnis.

Michail Gorbaciov

PLINTA KOKAINO 
VARTOJIMAS

Kokainas- tai narkotikas, 
kuriuo mėgavosi daugiausiai

dalyvauti Kopenhagoje įvyksiančiame Sovietų Sąjungos 
teismo sąstate.

1985 m. sausio 12 d. Nev Yorke Įvyko Sovietų Sąjun - 
gos Teismo ruošimo komisijos posėdis, kuriam pirminin
kavo latvis Uldis Grava. Jame dalyvavo L. Savi/Pasaulio 
Estų Tarybos pirm./, L.Grinius ir svečiai I.R Rupners 
/Baltic Appeal to United Nations pirm,/ ir I.Gross/ BA- 
TUNo atstovas Europoje/. Š iame posėdyje buvo svarstyta 
komisijos atsakomybė,teismo organizacija ir paruoštos 
kaltinamosios medžiagos apipavidalinimo reikalai.

1985 m. sausio 19 d.latvių patalpose Rockville,Md. į- 
vyko Pabaltiečių Pasaulinės Santalkos pilnaties posėdis,

šiame kontinente tik Ameri-T, kuriame buvo sprendžiami Pabaltiečių žygio į Skandinaviją 
kos didmiesčių turtuoliai, 30 esminiai kalusimai ir kiti reikalai.Lietuvius šiame posė- 
40 metų amžiaus vidutiniš- dyje atstovavo L.Grinius ir dr.K. Jurgėla.
kai. Paskutiniu metu,tačiau 
šis vaistas "kaip gaisras" , 
anot žinovų, išsiplėtė Į už
miesčių barus, automobilių 
dirbtuves, medžio kirtimo 
stovyklas.

Dr. Arnold Washton,dir
bantis tyrinėjimo taryboje' 
skelbia, kad rafinuotesnis 
narkotikų skleidimo tinklas,

Pabaltiečių Taikos ir Laisvės ryžto žygis prasidės , 
Kopenhagoje 1985 m.liepos 2^-23 d.d. ir bus tęsiamas iš
vyka į Baltijos jūrą liepos 26-29 d. d., su sustojimu Helsin
kyje. Žygis baigsis kultūriniu sąskrydžiu Stockholme lie
pos 30- rugpjūčio 2 d.

Dalyvauti galima pilnoje programoje arba jos atskiro
se dalyse. Informacija gaunama iš VLIKO/ELTOS įstai - 
gos, 1611 Connecticut Avė., N. W. Suite 2, Washington, D.C. 
2poO9, iš VLIKO atstovų pasaulyje, ir Tautos Fondų at - 
stovų.

PRANCŪZIJA NEPRIPAŽĮSTA LIETUVOS ^NEKSIJO^

JAV prezidentas Roosevelt’as 1940 . 1O. 15 , priimda
mas Amerikos Lietuvių Lietuvos Gelbėjimo Tarybos at - 
stovus, pasakė: "Lietuva nepriklausomybės neprarado - 
Lietuvos nepriklausomybė tik laikinai pertraukta".

Aneksijos nepripažinimą tęsia JAV, Anglija, Vatika
nas, Kanada ir kitos valstybės. Išvardintose valstybėse 
veikia Nepriklausomos Lietuvos diplomatinės atstovybės , 
konsulatai.

Prancūzija yra viena iš tų valstybių, kuri laikosi in - 
koroporavimo' Į Sovietų Sąjungą nepripažinimo. Žemiau 
duodama laisvai išversta ištrauka iš oficialių Prancūzijos 
senato dokumentų.

"BALTUOS VALSTYBIŲ PRUUNGIMAS PRIE SO - 
VIETŲ SĄJUNGOS: PRANCŪZIJOS PRINCIPINIS NUSI
STATYMAS".
"2911. - 1981 lapkričio 18 d. - JACQUES MOSSION papra
šė Užsienių Reikalų Ministerio patvirtinti, kad Prancūzi
ja ir toliau atsisako pripažinti Baltų Valstybių prijungimą 
prie Sovietų Sąjungos.

ATSAKYMAS - Prancūzija nepripažįsta Sovietų Są
jungos 1940 m. įvykdyto Latvijos, Estijos ir Lietuvos 
valstybių prijungimo. Ji /Prancūzija/ nuo to laiko nėra 
padariusi jokio pripažinimo nei pareiškimu, nei tyliu 
pritarimu. Šttas nusistatymas buvo patvirtintas 1975 m., 
kai Respublikos Prezidentas, pasirašydamas Helsinkio 
Baigiamąjį Aktą, pastebėjo: "Prancūzija skaito, kad pa
sirašytas tekstas nereiškia situacijos pripažinimo, kuri 
nėra kitais būdais pripažinta. Vyriausybė neketina keisti 
šį nusistatymą". J.V. Danys
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AMERIKA TVIRTAI SPAUDŽIA 
SOVIETUS
S. Š e t k u s

Svarbiausias spaudimo 
taškas Į Sovietus yra JALTO 
sutartis. Nors Jaltos Sutar
ties Amerika nelietė daugelį 
metų, bet dabar ji yra pasida
riusi prezidento Reagan’o 
gana dažnai kartojamu Įrody
mu, kaip su Sovietais nega
lima pasirašinėti jokių su - 
tarčių.

Toks prezidento pasineši - 
mas užpila sovietus lediniu 
vandeniu dar ir todėl, kad 
Jaltos sutarties lietimas y- 
ra lietimas ir visų pavergtų 
tautų Rytų-Vidurio Europe - 
je, o sovietai nesibaigiama 
savo tirada Įtikinėjo, kad šis 
klausimas jau seniai yra 
baigtas. .. Helsinkyje. Tai- 
kita sutartis, kurios Sovie
tai irgi nesilaiko 34-ių 
kitų tautų akivaizdoje.

Žinoma, kad prez. Rea- 
gan’as turi svarbių prie
žasčių' , verčiančių jį kalbėti 
apie Sovietų nesąžiningumą. 
Jam yra būtina Įtikinti Ame
rikos visuomenę, kad 
’’Žvaigždžių Karo” ginklų pa
ruošimas yra neišvengia
mas. Įtikinti nėra lengva , 
nes nemaža tos visuomenės 
dalis yra pagauta Į sovieti
nės ’’taikos" propagan - 
dos tinklą.

Atrodo, kad Prezidentas 
laimės, nes jo populiaru - 
mas yra tiesiog fenomena
lus. Amerikos karinį bei e- 
konominĮ atsigavimą' pasau
lis laiko nuostabiu. Tačiau, 
vistiek, dabar vykstančios 
nusiginklavimo derybos Že
nevoje nėra paprastas daly - 
kas,žinant Sovietų sugebėji
mus aoaaulės sritvie.Todėl 
gyvas priminimas visam 
laisvam pasauliui apie Jaltos 
ir kitų panašių sutarčių li
kimą yra Kertinis Preziden
to politikos akmuo. Prezi
dentui labai svarbu, kad 
Kongresas duotų pinigų 
"Žvaigždžių Karo" ginklams, 
kurių sistema dabar papras
tumo dėliai yra vadina- 
ma"Strateginės Gynybos Ini
ciatyva". Atėjo laikai,kad 
niekas nebekalbės apie ka - 
rą. Kalbės tik apie "taiką" 
ir jos "gynybą". Pagaliau ir 
A merika išmoko kalbėti so
vietišku leksikonu, ir tai yra 
gerai. Su sukčiumi reikia 
kalbėti jo kalba, nes pado - 
rios kalbos jis nesupranta.

Tam Strateginės Gynybos 
reikalui yra ir bus reikalin
gos begalo didelės pinigų 
sumos. Šios gynybos tech - 
nologija beveik fantastiška. 
Žinovai sako, kad ateities 
karas būtų bilijonierių ka
ras. Tokiai skurdo šaliai, 
kokia buvo ir tebėra Sovietų 
Rusija, apie tokį karą nė-: 
ra reikalo nė svajoti.Rusija 
dabar savo skurdo sąskaiton 
yra pasigaminusi tūkstančius 
2 psl

visokiausios rūšies atomi
nių raketų pilna vilties, kad 
vieną dieną Amerika prieš 
tas raketas ir suklups.Atsi
tinka dabar taip, kad dėka 
Lezerio technologijos, tos 
visos Sovietų raketos galės 
būti sunaikintos dar nesuši - 
lusios savo lizduose. Taigi - 
visos Sovietų begalinės iš
laidos gali pavirsti nuliu.

Sovietai raminasi,kad vi
sa tai dar tik teorija,- iš- 
tikrųjų, yra ne teorija,bet 
jau gerai išbandyti dalykai . 
Jau Lezerio spinduliais nu - 
mušamos tolimiausios rake
tos erdvėje. Šalia lezerio 
dar yra Mezerio, dalelyčių 
veiklos bei kompiuterių val
domų spindulių priemonės 
sunakinti priešo raketoms , 
skrendančioms betkokiu 
greičiu. Yra svarbu tik pa
sirinkti norimą sistemą ir 
pradėti gaminti reikalingas 
priemones, kurios galės būti 
naudojamos tiek iš erdvės , 
tiek iš žemės ar iš vandenų.

Sovietai dar nėra niekad 
susidūrę su tokio masto 
problemomis ir todėl jie or
ganizuoja visokiausias prie
mones užbėgti Įvykiams už 
akių. Nereikėtų manyti, kad 
"karo . nusikaltėlių" ieškoji
mas A merikoje ir Kanadoje 
nėra viena tų priemonių. Ge
ras išeivių vardas daug pa - 
dėjo, padeda ir padės tokių 
prezidentų, kaip Reagan’as 
politikoje. Svarbu tą vardą 
’’ neutralizuoti ". Taip pat 
svarbu, kad Amerikos ir Ka
nados Įstaigos būtų užimtos 
ne sovietinių šni
pų gaudymu, bet "išaiškini
mu" karo nusikaltimų, ku
riuos padarė niekas kitas, 
kaip vokiečių naciai ir sovie
tų komunistai.

Prezidentas Reagan’as ži
no apie visus Sovietų triu
kus, bet nėra labai pajėgus 
ką nors padaryti prieš teis
mines Įstaigas, juo labiau , 
kai pavergtų tautų žmonės- 
išeivija-netik neturi vienin
gos politinės jėgos,bet nere
tai kerta viena kitai Į šaknis. 
Ne apie Sovietų Rusijos ver
giją galvoja, bet suvedinėja 
nebereikšmingas praeities 
sąskaitėles.

Iš savo pusės Sovietai da
ro viską,kad pavergtos tau
tos jaustųsi"laimingos". Ap
gaulės fabrikai veikia 24 va
landas. Net maži vaikai mo
komi rusiškai netik kalbėti, 
bet ir galvoti. Šiemet pa
vergtoje Lietuvoje pavergė
jas rengia "Dainų šventę" , 
kurioje lietuviai dainuos ru
siškumu užkrėstas liaudies 
dainas", dėvės suinterna- 
c ionali ntus’’tauti niu s’ 'drabu
žius, sukinėsis apsivilkę ru
siškų klaunų apdaru, vaiz -

XIII -TASIS BALTŲ VAKARAS 
PARLAMENTO RŪMUOSE 

0TTAW0JE
/pabaiga/

Baltų Federacios Kanadoje vardu kalbėjo Algis 
Pacevičius,Kanados Lietuvių, Bendruomenės pirmininkas. 
Gerai perskaitytoje kalboje suglaustai paminėjo istori
nius Lietuvos įvykius ir iš to susidariusią padėtį-oku- 
paciją ir priespaudą. Baltų kilmės kanadiečiai turi pa
reigą priminti pasauliui padarytas skriaudas ir prašy
ti tolimesnio inkorporacijos nepripažinimo .konsulų 
tęstinumo^ ir pagalbos gegužės menesį Ottawoje įvyks
tančioje Žmogaus TeisiųKonferencioje.

Baltic Federation,atsižvelgiant į salės talpumą, 
225 vietos,-riboja baltiečių skaičių,kad daugiau vietų 
būtų parlamentarams ir kviestiems svečiams,kurie kvie
čiami su savo žmonomis.

Šiemet visos vietos buvo užpildytos; iš tokio skaičiaus 
kai kas ir negalėjo atvykti. Vakaro rtiosimo komite
tą sudaro 3-jų bendruomenių delegatai W.Pent- estų, 
S.Andersons - latvių ir J.V.Danys - lietuvių. Vadova
vimas,kaip ir Baltų Federacijos, rotaciniu būdu keičiamas 
kas dveji metai. Pereitais ir šiais metais vadovauja 
estų atstovas. Lietuviams vadovaujant,būdavo jų. paruo
šiamas specialus "baltic dessert", turintis didelį pasi- 
sekimą.Estai pasitenkino kava ir estišku likeriu.
Koncertinė dalis šiais metais buvo viena iš stipriau
sių,nors gal kiek ir perilga.nes Vakaro programoje, be

Nuotr.J.V.Danio

karo nusikaltėliai būtų patraukti teisman ir atsakytų 
savo nusikaltimus.

NEPRIKLAUr
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XIII BALTŲ VAKARAS PAR
LAMENTO RŪMUOSE OTTA
WOJE 1985.11. 27. Iš kai —

Montrealio; Parlamento na
rys; Vincas Piečaitis iš 
Montrealio ; Parlamento na
rė p. Bertrand iš Quebec'o.

NOVELĖS KONKURSAS
Lie tuvių Ra sy to jų Draugiją 

skelbia Aloyzo Barono tra
dicinį 1985 m. novelės kon - 
kursą.
1. Novelės temą autoriai pa
sirenka laisvai. Pageidautina 
lietuviškas turinys ir perso
nažai.
2. Novelės ilgis -ne daugiau 
20 mašinėle rašytų laiškų 
formos popieriaus puslapių. 
Įteikti iki š. m. gegužės 4 d|.
3. Rankraščiai pasirašomi
slapyvardžiutatskirai pride
damas užlipintas vokelis,pj - 
žymėtas tuo pačiu slapyvai - 
džiu, o viduj- autoriaus paJ^, 
varde. / į

Rankraščius siųsti Julijai 
Švabaitei - Gylienei, 7142 S. 
TroyAve. ,Chicago, IL 60629. 
USA.
4. Trijų asmenų komisija 
sprendžia balsų dauguma. 
Nepremijuotų kūrinių slap
tieji vokai nebus atidaromi 
ir autoriams pageidaujant, 
grąžinami kartu su novelė-, 

duojančiu neva lietuvių liau
dies išeiginę aprangą. Š Ven
tės tikslas-"pagerbimas"45 
metų sovietinės "santvar - 
kos".

Suvežti "šventėn"lietuviai 
turės "šlovintĄiavergėją rusą, 
už- Lietuvos pavergimą.Ne
galės, kaip pa v. lenkai, čekai 
ir kiti, tokiais atvejais pasi
puošti savo istoriniais tautos 
ženklais, niekur nematyt di-| 
džiai garbingos Vyties, nega
lės išskleisti savo tautos tri
spalvės ir negalėk giedoti s a- 
v o Tautos Himno. Nes šie vi~j 
si dalykai yra okupanto ruso! 
uždrausti didelėmis bausmėj 
mis. Mat,lietuvis,tai ne len
kas ar čekas ar vengras-jis 
yra prijungtas tiesiog prie ’ 
rusų kaip kad būdavo carų 
laikais.

Tą visa laisvasis pasaulis 
mato, užjaučia ir žino. Mato, į 
ir kas jiems gręsia. Todėl 
ginkluojasi tokiais ginklais , 
kurie garantuos, kad ateityje 
tokios rūšies pavergimai pa
sibaigtų ir .niekada daugiau 
nebepasikartotų. Ginkluoja
si, kad "blogio i imperija ” 
/"evil empire"/,laikui atė- 
jup, sužlugtų, atsimušusi Į 
laisvojo pasaulio vieningą 
jėgą,kad ateityje kultūringas 
žmogus nebeklūpčiotų prieš 
ginkluotus barbarus, nesvar
bu, kaip jie besivadintų.Taip 
ir turės būti, nes laisvam 
pasauliui, vadovaujant A me- 
rikai, kitokio pasirinkimo 
nėra ir būti negali.

Commission d’enquėte 
sur les criminels de guerre

CANADA

.banketo yra ir politinės, kalbos,pristatymai ir apdovanoji
mai. Visa tai užtruko 2 ir 1/2 valandos /neskaitant 
priėmimo/,bet tai buvo trumpiau,kaip praeitais metais. 
Kaip ir kitais metais, buvo atspausdinta 8-ių. puslapių 
programa. Joje trumpai ' aprašyta Baltų Federacijos 
tikslai,išvardinti esantieji 16 garbės narių,kurių tarpe 
yra daug žymių Kanados politikos veikėjų.Tarp pagrin
dinių kalbėtojų per 12 net buvo Užsienio Reikalų mi
nisterial Mitchell Sharp,Mark Mac Guiguan,Krašto 
Apsaug. ministerial Barney Danson, J. J .Blais, o dešimtme
čio proga - Kanados gubernatorius Edward Shreyer.

Taip pat įrašyta dviem kalbom Vakaro programa, 
išvardinta koncerte atiekami dalykai ir pridėtas val
gių sąrašas. Viršelis puošiamas dailės paveikslais,vaiz
duojančiais baltiečių meną ar tautodailę. Lietuviškoji 
programų dalis buvo papuošta meniška lietuviškų lė
lių nuotrauka. Lėlės padarytos montrealietės Danutės 
Staškevičienės,o nuotrauka j.v. Danio iš Ottawos.

Kanados Lietuviu^ Bendruo
menę atstovavo Krašto Valdybos nariai Algis Pacevi
čius, Joana Kuraitė-Lasienė,,Rasa Lukoševičiutė-Kurienfe, 
Jaunimo Sąjungos pirm.Sigita Bersėnaitė,Žmogaus Tei
sių Komiteto narė žurnaliste Ida Žalnieriūnaitė,Krašto 
Tarybos nariai H.Lapas (Toronto), Vida Stanevičienė 
ir Liucija Skripkutė (Hamilton),Toronto Valdybos pirm. 
A.Vaičiūnas,vicep.kun.J.Staškus, Montrealio viceprez. Vin
cas Piečaitis,Ottawos pirm.Algis Danaitis ir nariai J. 
Augaitis ir Vida Balsevičiūtė, rengėjų Ottawoje Komite
to nariai J.V.Danys,V.Radžius ir Ladas Giriūnas;pro- 
fesoriai Romas ir Joana Vaštokai iš Trent University 
ir kiti.

Vakaras praėjo sklandžiai ir, atrodo,visi juo buvo 
patenkinti. J.V.D.

Commission of Inquiry 
on War Criminals

įteikimai Raštu

Tarybos Protokole, P.C. 1985—348, data 1985 m. vasario men. 7 d 
peržiūrėtame ir papildytame Tarybos P.G. T985—635, data 1985m 
vasario 28 d. nutarimu , leista paskirti Hon. teisėjų JULES 
DECHENES pagal Part I of The Inquiries Act (Ap
klausinėjimo Akta , 1 d.) Įgaliotinį

•pravesti tyrinėjimus apie Įtariamus karo nusikaltėlius Ka 
nadoje , Įskaitant ir tai, ar tokie asmenys dabar gyvena 
Kanadoje , kada ir kaip jie yra gavę leidimą^ atvykti į. 
Kanadą, jeigu Įgaliotinio nuomone yra reikalo apie juos 
pranešti Gubernatoriui Taryboje, norint rekomenduoti bei 
patarti kokios teisminės akcijos reikėtų imtis dėl tokių. 
Įtariamų, karo nusikaltimais asmenų, kurie gal būt gyvena 
Kanadoje ; taip pat patiekti siūlymus, kokiomis legaliomis 
esamomis priemonėmis galima patraukti atsakomybėn, tokius 
asmenis Kanadoje ir ar reikėtų, arba kokia įstatymdavystė 

turėtų būti priimta Kanados Parlamente, kad užtikrintų, 
jog 
už

kviečia pavienius asmenis ir organizacijas , žinan— 
sukištus su tais reikalais, arba norinčius pa

tais reikalais, susisiekti su Komisija , jei 
raštu iki balandžio 16 d. , 1985 m. • Norintieji būti 

atstovaujami tarybų, prašomi apie tai pranešti Įgaliotiniui , 
parašant tarybos vardao ir adresą. Visokia komunikaci 

’ atliekama su :

Komisija 
čias faktus, 
teikti siūlymus 
imanoma , U ’

Commission of Inquiry on War Criminals
P.O. Box 1992
Station “B”
Ottawa, Ontario
KIP 5R5 Tel: (613) 998-1464

In due course, a further notice will be published concerning 
any public hearings that the Commission may consider 
required for the proper conduct of the inquiry.

K. D. Logan
Secretary to the Commission
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BALTIC VETERANS’ LEAGUE IN CANADA

1985. m. kovo 9 d.

dešinėje -
Latvian

Toronto

Freedom, independence and human rights are ‘the highest 
aims of every nation in the world.

The aggression of the Russian communism is directed a- 
gainst peace in Europe and in the whole world.

The Baltic people are subjected to systematic cultural and 
physical genocide-by the Soviet occupational forces.

These values have been denied to Estonians, Latvians and 
Lithuanians living at the shores of the Baltic Sea.

BALTIC VETERANS LEAGUE IN CANADA 
CONVENTION 

MARCH 9 1985 «

BALTŲ VETERANŲ LYGOS SUVAŽIAVIME TORONTE , LATVIŲ SALĖJE , 1985.111.9; viduryj® sėdi 
naujai išrinktas Lygos pirmininkas St. Jokūbaitis.

BALTIC VETERANS LEAGUE IN CANADA 
CONVENTION '■

! MARCH 9 19851

VILNIAUS ŠAULIŲ RINKTINĖS Valdybos pirmininkas J. Šiauciulis sveikina Baltų Veteranus 
Lygos suvažiavime Toronte , 

nuotraukos Sta. Dabkaus

Ką sako Arkady Ševčenko Savo Naujoje Knygoje
/tęsinys/

Gromyko yra labai griežtas viršininkas. Jis netik 
reikalauja, kad pašauktas asmuo tučtuojau prisistatytų, bet 
ir jo pati nereikšmingiausia pastaba turi būti priimta kaip 
įsakymas Kritiškoje .situacijoje.

Gromyko taip pat sustiprino savo asmeninius ryšius 
su Brežnev’u, prisidėdamas prie medžioklių,kurias Brež- 
nev’as labai mėgo. Iki to laiko Gromyko sportinė mankšta 
ribodavosi atsitiktinais pasivaikščiojimais. Medžioklę 
pradėjęs politiniais sumetimais, vėliau šį sportą tikrai 
pamėgo. Niekada nebuvau matęs jo tokio smagaus, kaip 
vieną 1972 m. sekmadienį, kai jis įžengė į savo Vnukovo 
vasarnamį /"dačą-"/ prieš piet,didžiuodamasis nešdamas 
apipešiotą antį,kurią tą rytą buvo nušovęs. Jis šypsojosi 
nuoširdžiai ir su malonumu. Toks jis labai retai, jei iš 
viso kada, matomas viešumoje.

Per Brežnev’ą, kurį jis malonybiniai vadindavo "Lio- 
nia”, Gromyko atsiekė ne vien užtikrinimą,bet ir tikrą 
autoritetingumą Sovietų užsienio politikoje.

Kai Gromyko 1969 m. man pasiūlė patarėjo darbą, su
tikau su entuziazmu ir uolumu, pasiruošęs dirbti. 197Om. 
balandžio mėn. mano žmona L ina, duktė A nna, tuomet 8 m. 
amžiaus ir aš palikome New York’ą perimti naujų pareigų

Gromyko vyr. asistentas buvo Vasilij Makarov’as. 
Aukštojo rango diplomatai jam duodavo brangių dovanų, 
kad peteptų kelią jų raportams Gromykui arba kad gautų 
paskyrimą į privilegijuotus darbus. Makarov’as priimda
vo visa tai, kaip savaime suprantamą pareigą. Jis netgi 
užsisakydavo, ko pageidautų, kartą ir man labai aiškiai pa
brėždamas, kaip labai jam reikia tam tikro dydžio ir spal
vos kilimo.

Makarov’as būdavo surūgęs, pasipūtęs ir sarkastiš - 
kas - kontrastas bendrai imant mandagiam Gromykui.Gro- 
myko jį laikė tobulo sargo pareigoms - jis gąsdindavo be
siveržiančius, jis apsaugodavo savo viršininką nuo berei
kalingų kontaktų su menkesniais žmonėmis. Gromyko - 
tai lyg pajėgi mašina, sukonstruota gerai ir ištvermingai 
atlikti užduotis, beveik be jokios žmoniškos šilumos. Jis 
gali juokauti, ir gali įsiusti, bet po visu tuo pasireiškimu 
tūno šalta disciplina,kuri padaro iš jo puikų viršininką ar
ba oponentą.

Gromyko gyvena lyg savo įgimtame kevale. Netikiu, 
kad jis kada nors yra turėjęs artimų draugų. Stalino ero
je pastatytame dangoraižyje,kur randasi Užsienio Reikalų 
Ministerija ir Užsienio Prekybos Ministerija, Gromyko 
keliasi specialiu elevatoriumi, rezervuotu jam ir keliems 
patiems vyriausiems tarnautojams tiesiai į jo VTI-ojo 
aukšto biurą. Čia, neskaitant pietus privačiame valgoma
jame, jis išbūna ištisą dieną, skaitydamas dokumentus, 
raštus. Juos Makarov'as ir kiti jo asmeniški bendradar - 
biai,laikydami svarbiais, jam patiekia. Jis susitinka su 
rūpestingai parinkta grupe vyresniųjų ministerijos tar
nautojų arba su aukščiausiais užsienio svečiais- Jis kalba 
specialiu Kremliaus "Veruškos" sistemos telefonu su jo 
rango kitų ministerijų darbuotojais

Jo duktė Emilija kartą man pasakė: "Mano tėvas gy
vena danguose. Per 25 metus jis nėra žengęs Maskvos 
gatve. Jis mato tik tai, kas matosi pro jo automobilio lan
gų".

Tuo pačiu metu jis yra puikus šeimos žmogus; žino
ma jo ištikimybės reputacija žmonai Lydijai. Jos įtaka 
jam yra nepaprasta. Ji yra viena iš tų,kurios jis aty - 
džiai išklauso. Jos patarimai pereina asmeninio gyve - 
nimo ribas. Ypač- parenkant žmones į pagrindines Mi - 
nlsterijos pareigas. Kartą vienas Ministerijos plepys pa
vadino ją "tikruoju personalinio departamento šefu ’’. 
I985J1I.28

Baltų Veteranų Lygos šių 
metų suvažiavimo REZOLIU
CIJOS TEKSTAS.

Platesnis Suvažiavimo ap
rašymas šiame ”NL” nume
ryje, 6-tame puslapyje.

Netrukus po to, kai aš pridėjau dirbti jo grupėje, jis 
paskyrė man paruošti kalbą r deniui, JT sesijos atidary
me ir tarp kitko paminėjo, ka< susirasčiau sau šiam pro
jektui tinkamus žmones. Kitos savaitės pradžioje paklau
sė, ką aš parinkau. Pasakiau, kad netrukus patieksiu jam 
sąrašą. Jis staigia pasisuko į mane ir badydamas pirštu 
į orą, siautėjo gerą pusvalandį, šaukdamas, kad esu kvai
las, neatsakingas asilas, kurio ausys negirdi jo instruk - 
cijų. Kitą dieną tačiau jis pasisveikino, kaip paprastai.

Pašaukimas prisistatyti į jo biurą neišvengiamai gąs
dina šaukiamąjį, net ir Užsienio Reikalų įgaliotą ministerį 
Nekantrumas labiau negu pyktis yra Gromyko pažymėtina 
ypatybė, kai jis turi reikalų su žemesnio rango negu jis 
pats asmenimis. Tas bruožas yra tipingas aukštiesiems 
Sovietų valdininkams. Jie yra grubūs su savo pavaldiniais 
kad parodytų savo pačių svarbumą. Gromyko dažnai sušau 
kia susirinkimą trims ar keturiems savo asistentams ir , 
jeigu jis blogoje nuotaikoje,išvadina juos "bukapročiais " 
ar "vaikpalaikiais", kurie "visai netinkami dirbti Užsienio 
Reikalų Ministerijoje". Raportas su keliomis menkomis 
Klaidomis arba dokumentas patiektas pavėluotai gali iš - 
šaukti jame tokius trenksmus,tačiau jie greitai praeina.

Gromyko nesidomi Trečiuoju Pasauliu. Jis geriau no
rėtų matyti darbuotojus besirūpinančius besivystančiais 
kraštais ir, nežiūrint daugybės kvietimų, niekada nesilan
kė jokioje Afrikos valstybėje. Išskyrus Kubą,. jis nieka
da nėra buvęs jokiame Lotynų A merikos krašte. Labiau
siai jis domisi Kinija savo Maskva-Washi-ngton’as-Pekin- 
gas- politine prizme. Kartą ginčijausi dėl visa to su Va - 
dim Zagladin, įgaliotiniu Centralinio Komiteto Tarptauti
nio Departamento viršininku. Kalbant apie Afriką, aš jam 
paminėjau, kad labai beprasmiška "žaisti su kažkokiais 
mažiukais išsilaisvinimo komitetais,kurie išdygsta per 
naktį ir už kelių mėnesių dingsta". Zagladin'as atsakė, 
kas labai tipinga:"Jūs skambate visai kaip Jūsų viršinin
kas Gromyko. Jis neturi uoslės ideologiniams reikalams. 
Jis perdaug praktiškas, ir tamsta taip pat. Jūs Užsienio 
Reikalų žmonės nesuprantate komunistinių idėjų galios pa
saulyje ir kaip jas reikėtų išnaudoti".

Gromyko siuntė mane jį atstovauti užsienyje. Mano 
diplomatinė misija Afrikoje 1971 m. sudavė man labai sle- 
ginačią pamoką. Dėl ekonominių trūkumų ir biurokratinio 
nepaslankumo pas mus, muibs būtų buvę labai sunku įgy
vendinti viltis, kurias sukėlė mūsų ekspansijos diploma
tija. Daugelyje atvejų, vietoje to, kad susirastume daugiau 
draugų, praradome pasitikėjimą.

Amerikiečiams, jų pačių politikoje dėl Trečiojo Pa
saulio, atrodo, buvo sunku suprasti, kad visa eilė tų 
džioje į Maskvą besiorientuojančių kraštų nenorėjo 
juoti Sovietų gyvenimo modelio.

Didysis Vakarų pranašumas /išskyrus situaciją 
atveju/ yra tai, kad galvojant į ateitį- ekonominė parama 
visuomet atneš didesnės naudos, negu karinė pagalba.

Tais pačiais 1971 m. aš taip pat buvau nusiųstas iš - 
tirti nuomones Bulgarijos,Vengrijos ir Rumunijos dėl su
tarties likviduoti cheminius ir biologinius ginklus. Sovie
tų Sąjunga nuolat save pristatė pasauliui vadovaujančia

pra- 
kopi-i

karo

RESOLUTION 
of

Seventh Convention of Estonian, Latvian and Lithuanian Ve
terans in Canada, Keld on March 9th, 1985 at 
"Daugavas Vanagi" Hall, 125 Broadview Ave.

Canada

The right to leave freely and to return to one’s country is 
denied, communication with abroad by mail and telephone 
is extremely restricted.

Many individuals are subjected to the inhuman and humili
ating treatment in concentration camps and special psychi
atric hospitals. \

We are asking to speak out for us at the international con
ferences to review compliance to the Helsinki Act and 
strictly adhere to a de jure recognition of the inde
pendent Estonia,Latvia and Lithuania.

WE ARE ASKING the Government of Canada to condemn 
Soviet imperialism, the occupation of the Baltic States 
and to participate in struggle against the Soviet expansion 
in the world.

WE ARE SUPPORTING the policy of government of Ca
nada to keep Canada free and strong militarily.

These resolutions were approved by the delegates 
of the Convention

Chairman: 
Jokūbaitis Recording secretaries: 

0. Berztiss 
E. Lindaja

pastangoms sunaikinti tuos pasibaisėtinus ginklus. O fak- 
tinai - visą laiką tęsė savo sofistikuotas cheminių ir bio
loginių ginklų gamybos programas.

Karinis didžiulis departamentas šiam pasibjaurėti - 
nam reikalui randasi Gynybos Minister joje. Jis atmetė 
bet kokią tarptautinę kontrolę. Keletą kartų klausiau jų 
darbuotojų, kodėl jie taip užsispyrę. Atsakymas: kontrolė 
/sovietų prasme, tai reiškia,kad būtų inspektuojama pa
čiose gamybos vietose/, buvo'visai neįmanoma, nes tada 
atidengtų šių ginklų vystymo platumą ir Sovietų pasiruo
šimą juos eventualiai panaudoti. Nėra jokios abejonės,kad 
SSSR yra daug stipriau pasiruošusi tokio tipo Įtarui, negu 
JAV.

Kadangi dirbau JT, Gromyko mane laikė lyg ir Vid . 
Rytų reikalų žinovu. Jis paskyrė mane sekti įvykius šioje 
srityje. Vidurinių Rytų Departamento analizuotojai buvo 
susirūpinę: "Blogi reikalai",- kalbėjo vienas jų 1971 m . 
pradžioje, turėdamas omenyje, kad Egiptas vilkina pa
sirašymą draugystės sutarties, kuri Kairą būtų tvirtai 
pririšus prie sąjungininkų. Vienas mano bičiulių pasisa
kė, kad pradeda įsivyrauti nuomonė, jog reikia atsikraty
ti Sadat’o/ tuo metu Egipto prezidento/.'Sadat’as yra 
niekšas. Vienintelė problema yra tai,kad mes tikrai ne - 
turėjome stipraus vietininko. Bet yra kaikurių galimybių" 
Aš turbūt atrodžiau nustebęs:"Ar tikrai planuojama kas 
nors daryti?Iš kur žinai?" "Detalių nežinau,-prisipaži
no, -bet turiu savo ryšių su KGB. Jie jau yra suplanavę , 
kaip likviduoti Sadat’ą, Žinoma, ne savo rankomis. Turi 
žmonių,kurie pasiruošę veikti". /b.d./

3 psi.
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KULTŪRINIS PU SLAPIS®

TAUCIO RAGAI. Vytautas Volertas. Romanas. 262 pal.Kai-— 
na 8 doleriai. 1985 m. Viršelis Jono Kuprio. Išleido Lietu - 
viškos Knygos Klubas.
ii: JAUČIO RAGAI Vytautas V o 1 e r t a s

Peržengęs šį slenkstį Linas visada susimąstydavo. Ir 
tegul bala tas mintis nekviestas, nereikalingas, turbūt , 
net negražias. Rumšą buvo pora metų jaunesnis, vos ba- 
kalaureatą susigraibęs, bet jau įsitvirtinęs. Šviesiuose 
jo namų kilimuose batai nėrė iki kulnų, o tokių baldų, nors 
visas krautuves apšniukštinėtum, niekur negalėjai užtikti. 
Vyrukas sugebėjo rasti ir, žinoma, daug sumokėti. Arba 
Rumšienė. Jos plaukai kasdien būdavo modernian kūgin 
suversti, apdailinti, o Lino žmonos - vos šukomis perves 
ti. Skyrėsi ir šių moterų apdaras. Vienos drabužiai pab
rėžė eleganciją, gera kainą, kitos - paprastumą.

- Sėsk, pasivaišinsime, - šeimininkas paragino Klėrį 
ir tuojau davė ženklą žmonai: -Kur tu, Rasa? Turime

svečią. *
Rasa neatsiliepė, o Linas kukliai suabejojo:
- Vaišėms ankstoka, dar net pusdienio nepasiekėm.
- Koks skirtumas, rytas ar vakaras? Įstatymo šiuo 

reikalu nėra. Sėsk. Kai buvau Havajuose, grįždamas 
parsivežiau reto gėrimėlio.

- Vaikus palikome be priežiūros. Ar kas neatsitiks?
- Tegul bėgioja, kas atsitiks. . . Havajuose konjakas 

centus kainuoja. Pasaulis yra įdomus, verta jame pasi
bastyti. Ateinantį sausį trenksimės Į Bahamas, jau supla
nuota.

- O Nida? Pasiimti negalėsite, jai reikia mokyklon.
- Mažas rūpestis. Turime pažįstamų, su jais pabus. 

Dėl vaikų negalima gyvenimo prarasti. Na, mėgink. Neti
kėsi, kad šis butelis vos tris dolerius kainavo.

- Tikrai pigu.
-Atostogų vasarą neimu. Kam čia pajūry voliotis ir 

Atlanto sriuboj pūti? Mėgink, puikus gėrimas.
- Labai geras, - pritarė Klėrys.
- Pasišniukštinėji, pasiknisi ir surandi. Standartais 

gyventi nusibosta, reikia daugiau Įvairumo. Kiekvienas 
valkata moka krautuvėje degtinės paprašyti, bet tegul gau
na šitokio eliksyro.

-Aišku, brangenybės nesimėto, bet aš matai, su rei
kalu atėjau. Rytoj, žinau, būsi apkrautas, nes pas tave Į- 
vyks susirinkimas. Galiu vaikus be eilės nuvežti.

- Rasa ’. Klėrys yra, pasirodyk ’. - Rumšą vėl šaukė 
žmoną. - Sakai, vaikus nuveši.. . Ir aš norėjau pakalbėti. 
Mane, tikėk, suėmė pyktis. Ypatinga diena rytoj. Po 
šventės visi namuose sėdų aplink ramu ir tylu, o mes tu
rime į miestą daužytis. Mokytojams proto stinga. Jei ką 
sugriebia, laiko ir nepaleidžia. Ar nereikia poilsio vai
kams, ar nereikia tėvams? Niekas rytoj nedirba, išsky
rus šiuo idiotus , - Rumšą net paraudo.

- Trūksta laiko. Metuose šeštadienių yra mažai, pra
leisi vieną, praleiši antrą, nieko neliks. Kiekvienas sa
vaitgalis pasidarys ypatingas, - Klėrys gynė mokyklą.

- Niekas manęs neprivers taip gyventi, kaip nori ko
kie nors šventaisiais pasiskelbę nevykėliai. Gali prašyti , 
bet ne Įsakymus davinėti. O jie visuomenės policininkais 
darosi, žmones Į geruosius ir bloguosius rūšiuoja. Mano 
piršto pajudinimas gal daugiau reiškia, kaip jų nuolatiniai 
kvykčiojimai. Aš jau rengiausi pačiam skambinti. Nidos 
neleisime.

- A pie rytojų kalbi.
- Lituanistinėn visai neleisime,—Rimša nervinosi. 

Nauda menka, o vargas per akis veržiasi. Kaimynų vaikai 
miega, aplink visi , tartum išmirę, tik mes tempiame 
mergaitę iš lovos, trankomės, beldžiamės. Dar mokėk til
tą, mokėk benziną. Susidaro daug išlaidų. Į sveikatą ’.

- O kalba? j
- Už lietuvių kalbą majai pirksi.- Namie pramoks ir

užteks. ’
- Juk ne naudos ieškome. Jei tik nauda lemtų.. . —

Klėrio sakinys užsikirto, nes įžengė šeimininkė. Reikėjo 
atsistoti, sveikintis. 4

Dailus Rumšienės veidas , dailus rūbas. Ir jos paslap
tingas atsiradimas savotiškai domino.

- Labas, ponas Klėry, malonu matyti, - prakalbo Ra
sa, ne tokia moteris, kaip visos kitos. Net jos balsas buvo 
su kažkokiu po žodžiais pasislėpusius skambėjimu. - Gra
žiai atrodote. Naujas megztukas ?

- Kur čia, seniai prikau, -Linas beveik varžėsi.
-Anksčiau nepastebėjau. Labai gražus. Savo vyre - 

liui reikės panašaus žiūrinėti.
- Rasa ieškoti moka. Kai buvome Havajuose. . .— ir pats 

Rumšą nebaigė sakinio, pertrauktas žmonos:
- Kam , Jonuk ’. Menkas reikalas. Ponai Klėriai 

taip pat labai tvarkingai gyvena. Pasižvalgyk geriau ir 
matysi.

1985
Annėe internationale 
de la jeunesse 

Quebec
QUEBEC MULTI-PLUS

recherche

UN(E) COORDONNATEUR (TRICE) DE PROJET

Fonctions
La mise sur pied et I’organisation de seances ou d’activitės de 
sensibilisation d la rėalitė multiculturelle s’adressant d des institu
tions quebecoises;
La coordination et la planification du travail d'un groupe d’anima
te urs.

Qualites requises
La personne que nous recherchons a la capacitė de travailler en 
equipe tout en assurant un rdle de leadership. Eile possėde de plus 
maturite, dynamlsme, sens critique et initiative.

Exigences
Diplbme de 1” cycle en sciences humaines ou I’equivalent. Intėrdt 
manifeste pour le multiculturalisme. Experience pertinente en ani
mation, communication, coordination de personnel et des aptitu
des pour la gestlon.

DES ANIMATEURS (TRICES)

Fonctions
Animer des seances ou activitės de sensibillsqtion a la rėalitė mulfi- 
culturelle s'adressant a des institutions quėbėcolses.

Qualites requises
Experience de travail d’animation en milieu communautaire; gran
de facilitė de communication et ouverture d'esprit Interdt pour le 
multiculturalisme et bonne connaissance du milieu quebecois.

La remuneration sera fončtion des qualifications ėt de l'expėrience.

Les emplois sont disponlbles dės maintenant.

Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 10 avril 1985. en Indiquant 
le salaire desire a:

QUEBEC MULTI-PLUS
C.P. 796 
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Montreal (Quebec)
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Algirdas Landsbergis

Žodžiai, Gražieji Žodžiai
/pabaiga/

Aleksiukas pakėlė galvą nuo savo kaladėlių:
- Čia bus garaž. Čia automobiliai važiuoja. Tu, tu, tu.

Nekalbėk, irzliai suriko Petrukas. Ir Aleksiukas ne 
nesiskyrė nuo didelių. Petrukas pastūmė batu kaladėlę, ir 
garažo siena subyrėjo.

- Petrai’. - pašoko Aleksiukas. Jo veidas buvo piktas.
Jis pažiūrėjo vidun pro langą,ir Petrukas pasekė juo.Ta
me kambary nebuvo nė vieno didelio žmogaus. Tik Dai - 
vutė ir Marytė šokinėjo nuo lovos vienose kojinaitėse.A - 
leksiukas apsisuko ir stumtelėjo Petruką. Petrukas spy
rė jam į koją ir pasileido bėgti vidun.Aleksiuko kojos
tarškėjo iš paskos. Petrukas Įsmuko Į svečių kambarį ir 
susigūžė prie spintos. Gia buvo saugu. Aleksiukas įšniokš 
tė vidun ir valandėlę kovojo su savo pagunda prikulti Pet
ruką visų akivaizdoje. Bet jis susitvardė. Jis nubėgo į 
gretimą kambarįparkrito po televizijos aparatu ir susiė
męs rankomis galvą, įsistebeilijo.

Petrukas atsiduso, nusišluostė nejaustai išsirpusias 
ašaras ir apsižvalgė. Svečių kambarys jam visad atro - 
dydavo nejaukus ir šaltas, nes jo ten neįleisdavo.Dabar 
čia viskas buvo gyva ir judėjo. Visi dideli žmonės kalbė
jo sykiu ir nesustodami. Ant baltutėlaitės staltiesės, ku - 
rią ištiesdavo tik svečiams, grūdosi eibė nekasdienių val
gių. Petrukas pagalvojo, kad jei dėdė Vytautas gyventų su 
jais, svečių kambario stalas taip atrodytų kasdieną. Jis nu
sišypsojo, ir jo šypsena iškrypo į žiovulį. Jis nieko nesa
kys ir klausysis jų kalbos. Už viską įdomiau jam buvo žo
džiai, gražieji žodžiai.

-. . .Aš pats mačiau. Demonstrantai sustabdė tram - 
vajų. Pamato generolą- nusiimk kepurę’. Senukas jiems- 
ne’. Pakšt’. Ir numušė jam... Buvo užbėgus Arnauskienė ir, 
sako, Laimutės vyras, sako, gavo tokį gerą darbą, jai ne
bereikia dirbt, sako ji nusipirko tokį chalatą su ilgom ran
kovėm. . .Leiskit man pasakyt, ponia,aš Lietuvoj labai ati
džiai sekdavau kriminalines bylas. Kas kitas galėjo nu
žudyt ją? Kas kitas? Jos vyras’... .Ir kodėl Vilkas turėtų 
keltis į Ameriką, ir kodėl,na?. .Jį ^arbe tokia juoduke vi
lioja. Oi, nepasitikėkit juo, ponia. .. Tvarka, drausmė, 
disciplina. .. Jono pana su kitu .išėjo, ne paskambina. Kas 
bus, Jopai?..

Laikas sustojo Petrukui. Jis vos begalėjo kvėpuoti. 
Žodžiai nenustojo byrėję iš visų pusių, greičiau, kaip ark
lių kanopos televizijoje. Jis teatpažino taip nedaug jų. 
Darbas... vėliavos... senukas. Jis voliojo tuos pažįsta - 
mus žodžius burnoje, lyg šiltus virtinius. Nepažįstamieji 
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buvo kitokio skonio ir kitokios spalvos. Juodukės buvo juo
dos, disciplina priminė jam negyvą vėžlį, matytą vasarą 
prie jūros. Kiekvienas žodis buvo kitoks. Visų veidai bu
vo skirtingi. Dėdės Vytauto veidas buvo kitokiausias.*vio- 
letinis su stikliniais kamuolėliais akių vietoje. Jis šlavė 
nuo lėkštės mėsos gabalus ir ne bustojo pylęs alų savo 
gerklėn kaip Į didelę statinę. Koks didelis jis užaugs,kaip 
didieji namai Niujorke . Bet dėdės Jono veidui apsakyti 
reiktų labai gražaus žodžio. Kodėl jo akys be perstojo 
krypsta į telefoną. Kodėl jis neskambina? Gal jam nelei
džia žaist su telefonu, kaip ir Petrukui?Petrukas užjau - 
tė dėdę Joną. Jis užjautė juos visus. Kaip gera būtų, jei 
kasdien ant stalo žvilgėtų taip daug naujų stiklų, visi taip 
daug juoktųsi, ir jis galėtų juos visus užjausti.Kambarys 
suspindo jo akyse, kaip alksnis anksti rytą. Jis pažino 
juos visus, jie visi pažino jį; jie šypsojosi jam, jie glostė 
ji-

- Kalala’.
Visi veidai, kuriuos jis mylėjo, sužiuro į jį.
- Petrukas čia’.
- Petrukas angliškai kalba, -.nusijuokė dėdė Vytau - 

tas.
- Ne angliškai’. - treptelėjo koja Petrukas. - Diš vei , 

diš vei - angliškai’.
Jis norėjo kalbėti jiems apie rytą,medį ir gražųjį žo

dį, bet dėdės Vytauto balsas buvo daug stipresnis:
- Tai Vokietijoj mes sutikom tokį uniformuotą ameri

kietį. Jis ima ir prakalba į mus lietuviškai. Mes ir klau - 
šiam jo - iš kur Jūs taip gerai išmokot lietuviškai? Jis 
sako: mano tėvas, kai tik aš prakalbėdavau angliškai, man 
tuoj diržu per klyną. . .

Dėdės Vytauto žodžiai vertė Petruką trauktis. Jie bu
vo dygūs ir glitūs. Dėdė Jonas atsisuko nuo telefono į dėdę 
Vytautą.

- Geriausias būdas išmokyt vaikus nekęst kalbos...
Petrukas nebegirdėjo jo žodžių. Jo akys apsidengė a- 

šaromis. Visi atrodė jam kaip seni žmonės pro langą lie
tuje.

- Petruk, eik žaist su savo pusseserytėm.
- Ką jis su bobom? Tau geriau be jų,ar ne, Petruk ?
- Kodėl neini žaist Petruk?
Petrukas sučiaupė lūpas. Jis skubiai atsišaukė porą 

žodžių, kuriuos didieji žmonės sakydavo, kai jų veidai at
rodydavo kaip jo vidus šią akimirką.

-Aš liūdnas ir piktas, - tarė jis.
Visi prapliupo juoktis. Petrukas perbėgo akimis į- 

raudusius veidus ir sustojo ties motinos. Ji viena nesi - 
juoke. Jos akys žiūrėjo į jį su užuojauta. Ji suprato jį, ji 
mylėjo jį’. Petruko lūpos drebėjo. Jis nenorėjo matyt nė 
vieno jų;jis norėjo žiūrėt tik į<ją. Jis pribėgo prie stalo ir 
palindo po juo.

- Petruk, - jis girdėjo tėvo balsą. -Vyrai taip neda
ro. Išlysk.

- Ne’.
- Sėsk ant'kėdės’.
- Ne’.
- Petruk’.
- Ne’.Ne’.Ne’.
Tėvas pasilenkė paimti jo. Petrukas išsinėrė iš jo ran

kų ir išbėgo. Prie mergaičių kambario durų jis sutiko bo - 
bulę,kuri, pridėjusi pirštą prie lūpų,rodė kambario vidun. 
Jis Įsmuko pro atdaras duris. Ant šėputės blankiai spink- 
sėjo naktinė lemputė. Daivutė ir Marytė gulėjo lovoįe ap
žiojusios pieno butelius. Jos apžvelgė Petruką savo apsi- 
blaususuiomls akutėmis?- neatitraukdamos butelių nuo lūpų. 
Jis pavydėjo joms, patogiai sudribusioms, ir plačiai nusi - 
žiovavo. Buvo tylu, ir ūžimas iš svečių kambario slūgo. 
Laikrodis vienodai tiksėjo. Mergaitės ritmingai čiurškė 
pieną. Laikas nuo laiko jos atitraukdavo butelius nuo lūpų , 
ir jie šnypštė, išleisdami orą.

- Mano mama nusipirko paltą, - sumurmėjo Daivutė, 
matyt, tęsdama pokalbį.

- Mano mama sirgo, - vebleno Marytė.
- Mano mama myli mane’.- džiugiai ištarė Petrukas. '
Čia buvo gera. Viskas tilo ir temo. Petrukas susiran

gė prie jų ir padėjo galvą ant Marytės kojos. Ji buvo minkš
ta ir šilta. Kartelis Petruko burnoje tirpo ir maišėsi su 
saldžiu nuovargiu. Mama mylėjo jį’. Jis rengėsi migti, bet 
vėl staiga pajuto aštrų dirginimą, verčiantį jį jieškoti nau
jo žodžio. Jis apsivertė ant kito šonų, jo burna buvo sau
sa. Jis negalės užmigti, kol neatras naujo žodžio, kuris su- 
talpintų savyje jo paslikus sąnarius, antkolodės minkš - 
tumą, svečių juoką ir jo motinos akis. Jis rinkosi raides, 
lietė jas, atmetė.

- Mupunas,-sušnabždėjo jis ir pakartojo dar sykį 
garsiau. Mupunas buvo gerai. Taip, mupunas.. .

Dabar jis nebesipriešino miegui ir Įspaudė galvą į 
antklodę. Jo tėvų žingsniai priartėjo, kaip per pagalvius. 
Petrukas šypsojosi užmerktomis akimis, jųpakeliamas ir 
nešamas.

Jis atpažino laiptus iš tėvo svyravimo. Pakeliui Į 
antrą aukštą jis girdėjo traukinį artinantis ir dėdės Anta
no žodžius tolstant.

- Vaikai dabar išpaikę, neklauso. Pergerai valgo, per- 
liuosai gyvena, perdaug vitaminų,.. Perdaug. ..

Petrukas paskutinėm pastangom išstūmė savo žo
di:

- Mupunas. . .
- Ką jis pasakė? - smalsiai klausė šalia tėvo einanti

mama. x '
- Nieko, tik raidės išsprūdo per miegą. Peranksti 

atsikėlęs, pervargęs.
- Gal jis tikrai norėjo ką nors pasakyti ?
- Pst, nepažadink. ..
Petrukas nebejautė, kaip jie nuregė jį ir paguldė lo

von.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IS PADANGĖS MIELOS 
f/J SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

Aukštakalnio mikrorajonas Utenoje. Neseniai jame atidarytas prekybos centras Aukštakalnis

AR PASKAITAI .SAVO VAIKUI LIETUVIŠKU LIAUDIES 
PASAKĄ? JOSE RASI IR GROŽIO. IR JUMORO IR IŠMINTIES I
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RUOŠIA KAUNO MIESTO 
PLANA L

Pranešama, kad nauja 
Kauno miesto turistinė sche
ma lietuvių kalba bus išleis
ta šiemet. Tiržas - 40.000. 
Planuojama ateinančiais 
metais išleisti Kauno Žinyną.

Kas tiek daug laiko turi iš 
lietuvių "turistauti" po Kau
ną? Visos eilutės prie krau - 
tuvių jiems yra žinomos ir 
be "schemų". Eilės butams 
gauti laukiamos 10-15 metų, 
nors tu ir gerai dirbi savo 
srityje. Tautiečių iš už
sienio nepaleidžia iš akių 
gidai ar gidės. O ir viso
kios kitos ekskursijos leng
vai susiranda, ko jiems rei
kia. O gal svečiai iš "di
džiosios tėvynės" mokosi 
lietuviškai ir nori persiimti 
lietuvišku darbštumu ir su
manumu?

patalpas senamiesčio kvar - 
tale. Dalis šių patalpų pa
versta iškilmingų aktų ir po
sėdžių sale-Kauno Fakulteto

torė pabrėžia, kad Šepkos 
jėga-plastikos ir ornamento 
sintezė,kurioje išlieka for -

KNYGA APIE LIAUDIES 
SKULPTORIŲ

Neseniai pasirodė dailės 
specialistės Zitos Žemaity-' mų monumentalumas.

aula. Vargonai palikti Fakul- tės monografija apie liaudies 
tetui.

YRA IR TOKIU NEPRAŠYTU 
“SPECIALISTU"

Klaipėdos Remonto Me - 
cha nines Gamyklos darbi
ninkai parašė raštą "Tiesai’, 
kad vyr. inžinierius N. Bes
palov’a s girtuokliauja, už 
triukšmo kėlimą ir viešo - 
sios tvarkos ardymą nuga
bentas Į blaivyklą.

Klaipėdos miesto partijos 
komiteto sekretorius N.Be- 
režnoj pranešė,kad N. Bes - 
palov’ui įrašytas į asmens 
bylą griežtas papeikimas ir 
jis nušalintas iš vyr. inži
nieriaus pareigų.

Šepkus per 6 metus yra su - 
kūręs apie 200 skulptūrų.

Leidinyje teksto santrau
kos patiektos rusų ir 
kalbomis.

Kažin kodėl sovietai

skulptorių Lionginą Šepką , 
78 m.amžiaus. Jo kūryba bu
vo pradėta vertinti prieš 30 
metų, Ji stebina, kaip rašo , 
savo gaivališkumu ir ori
ginalumu. Jis gyvena nuo vi-- leidžia ir tokių knygų

siųsti į užsienį.Gal,kad siun
čiamos kaip dovanos, neat
neša tąip reikalingų dolerių 
į sovietinį iždą? Jau ir kul
tūriniai mainai nebegalioja...

sų atsiskyręs. Yra Įrengta 
nuolatinė jo darbų paroda,a- 
pie jį susukta filrr>a/"Pasi - 
rašau arkitektas",režisuota 
R. Š ilinio/. Monografijos au-

KAIMO PROBLEMOMIS

anglų

nebe-
pa-

APSVIETE TURISTUS
Pilnas turistų autobusas keliavo Mirties Jūros pa

kraščiu. Vienas iš keleivių pastebėjo nomadą, kuris ro - 
dėsi žvejojąs. Labai susidomėję, paprašė gido, Kad susto
tų ir paklaustų žmogaus, kokią gi žuvį jis pagauna šiame 
ežere.

Sugrįžęs gidas pranešė, kad žvejys pasakysiąs tik už 
dolerius, Keliautojai sumetė pinigus ir gidas su jais su
grįžo pas žveją. Išsišiepęs nomadas susidėjo pinigus į 
krepšį ir pasakė;"Matai, va ir kitą tokią dabar pagavau’."

KAUNO VAKARINIS 
FAKULTETAS

Kauno Vakarinis Fakulte
tas, priklausantis Vilniaus 
Universitetas, gavo restau- 

M ruotas Evangelikų bažnyčios

• MOLDAVIJOS- Kišiniovo 
leidykla "Literatūra artisti- 
ke" išleido Vytauto Bubnio 
apysakų knygą "Arberonas". 
Į. moldavų kalbą išvertė I. 
Leką.

Alytaus Audimo Fabrike

Žemaitis ir sūnus
Pavasarį tėvas su sūnumi stovėjo ant tilto ir žiūrėjo, 

kaip plaukė ledai. Tėvas rūkė, kaip paprastai, pypkę. Sū
nus ir sako:

- Tėt,tėt, pypkės neišmesk’.
Tėvas atsako:
- Ne’.
O pypkė lept ir nukrito ant einančio ledo.

"Spotlight" nr.9-4.3. 85 
straipsnyje "Farmų Krizė" 
aliarmuoja dėl nūdienių far
merių padėties. Rašoma., 
kad apie 35% Amerikos far
merių turi sunkių problemų 
su paskolomis, o 1O% jų gali 
būti priversti palikti savo 
ūkius. Šitokia padėtis labai 
teigiamai paveiktų visą vals-

Tokių skaitlingų maža- lės įvairių bendrovių valdo- 
žemių, kaip kad buvo prieš- mos farmos- dvarai, 
karinėje Lietuvoje, čia,Š 'i ;
A merikoje nebuvo ir žemės 
ūkiai; vadinami farmomis, 
buvo dažniausiai vienapusiš
ki: arba javų, ar pieno,peni
mų galvijų, kiaulių, paukščiiĮ 
/ypač vištų/, sodų ir daržų, 
o ne mišrūs žemės ūkiai 
/mixed farming/, kaip kad 
buvo Lietuvoje. JA V federa
linė vyriausybė šelpė ūki -
ninkus; buvo duodamos pa- tybės ekonominį1 gyvenimą , 
šalpos tiems farmeriams , 
kurie dalį savo farmos pa

likdavo neapdirbtą, taigi par 
^likdavo dirvonuoti.

"Spotlight" nr. 8-2. 25. 85 
rašo, kad pernai 47 farme-

2riai/ tikriau bendrovės/gavo 
pašalpos net daugiau kaip po 
1 milijoną dolerių. 12.000 

j&^S^farmerių gavo pašalpų už 
'daugiau, kaip po 100.000 
dolerių ir buvo išleista to
kioms farmerių pašalpoms 
apie 1O bilijonų dolerių. Tie 
farmeriai sumažino kviečių, 
kukurūzų, medvilnės, sorgos 
ar ryžių pasėlius. Neturiu 
statistikos davinių, kurie pa
rodytų, kiek tomis pašalpo
mis pasinaudoja mažesni 
farmeriai.

nes būtų neigiamai paliesti 
ne tik mažesni bankai kaimo 
vietovėse, bet ir didieji ban
kai didmiesčiuose. /Nekal
bant apie žmogiškąją pusę/

TARP DRAUGIŲ,
- Tu atrodai labai pa vargus. A r kokios bėdos užpuolė? 

klausia draugės Sara.
-Taip, taip- susigraudino Belą. - Mano vyras visada 

serga.
-Jis turi hipochondriją. Jis tik galvoja ,kad serga 

Nekreipk dėmesio į jo skundus, ir pamatysi, kad jam pa - 
sidarys geriau.

Po mėnesio abi moterys vėl susitinka. Ponia Sara 
atrodė dar labiau prislėgta.

-Ar tavo vyrui negeriau? - paklausė draugė.
- Dar blogiau, - atsakė Belą. -Dabar jis galvoja, kad 

jau miręs.

PIRMASIS LIETUVIŲ GAMTININKAS

Sukanka 213 metų, kai gimė žinomas lietuvių gamti
ninkas, šv. Pranciškaus ordino vienuolis Jurgis - Ambra
ziejus Pabrėža Lietuvos Vyriausioje mokykloje studi
javo mediciną, po to baigė Varnių kunigų seminariją. Ku
nigaudamas ėjo ir gydytojo pareigas. Kruopščiai tyrinėjo 
Žemaitijos vaistinguosius augalus, ir aprašė juos žemai
čių kalba. Sudarė botanikos £erminų žodyną žemaitiškai, 
panaudodamas lietuvių mitologijos vardus. Atsirado tokie 
augalų vardai, kaipAustėja, Gardunytis, Patrimpas. Mi
rė 1840 metais. Palaidotas Kretingoje. Žmonės laiko jį 
šventu ir dabar puošia jo kapą ir prie jo meldžiasi.

[aa CENTRINĖS ; 
Montreal 273—7544 
Ottawa 523-9977 
Toronto 489 -3693 
Hamilton 522—8392
JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ

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

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

JONUI R.: 337-8637

1985,111. 28

London 438-1122 II 
Windsor 252-3842 
Calgary 287-2712 
Winnipeg 233 — 3508 
Sudbury 674-6217
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Bet štai šiemet vėl neti - 
ketai iškilo JAV farmerių 
išlikimo problema. Tiesą 
pasakius, farmerius ar ūki
ninkus šelpia ir dažnos Eu
ropos valstybės- Anglija, 
Prancūzija,Vakarų Vokietija. 
Pramoningose valstybėse 
sunku išsiversti ūkininkams, 
nes kainos už žemės pro
duktus esti palyginant že - 
mos: kol ūkininko produktai 
pasiekia miesto vartotoją, į- 
vairūs tarpininkai didelę dar 
lį žemės ūkio produktų ver
tės pasisavina. Jau ne pa
slaptis, kad kasmet mažėja 
JA V savistovių farmerių 

} skaičius, o didėja tos didžiu-

Iš lietuvių tautosakos: 
GARSU PAMĖGDŽIOJIMAS
Karvė:
Mū, mū,
Duokit dobilų’.
Veršiukas:
Mū,mū, nerandu namų’.
A vis:
Mė, mė, mė, 
Trumpą žolė’.
Paršiukas žviegia:

Jei kuriais metais buvo 
didesnis žemės ūkio produk
tų pareikalavimas ir kiek di
desnės jų kainos, tai kaiku- 
rie farmeriai nevengė iš
plėsti savo farmų ploto, pri- 
pirkdami žemės, kurios kai
na irgi buvo pakilusi. Ne be 
to, kad farmeriai nevengė 
skolinti dideliais nuošim
čiais papildomų brangių že
mės ūkio mašinų bei dides
niais kiekiais mineralinių 
trąšų. Pasirodo, kad farme- 
riui mokėti 12% ar ir daugiau 
už paskolą yra rizikinga,nes 
žemės ūkio produktų kainos 
esti nepastovios. Ypač, jei 
produktų kainos nepakyla ar 
net sumažėja, palyginant su 
įvairių žemės ūkiui reika - 
lingu reikmenų kainomis. 
Pasekmės - farmerių bank
rotas ir jų farmų išpardavi
mai iš varžytinių. Štai daug korporacijos užvaldys 
tūkstančių farmerių vyksta Į 
Washington’ą ir reikalauja 
pagalbos. Bet federalinė vy
riausybė turi daug bėdų su 
biudžeto nesubalansavimu ir\ 
yra problema iš kur paimti 
pinigų pagelbėti bankrutuo
jantiems farmeriams?

straipsnyje ’’Užsieniečiams, 
bet ne amerikiečiams tei
kiama pagalba, klausiama: , 
kodėl, nežiūrint milžiniško 
JAV biudžeto nedatekliaus 
/arti 200 bilijonų dolerių/, 
1985 metais teikiama Izra
eliui $1,4 bilijonų karinės ir 
$1,2 bilijonų ekonominės 
pagalbos,kas sudaro$3.400 
per metus kiekvienai Izrae
lio šeimai.

Kas atsitiks, kai didelės 
di

desnę dalį JAV žemės ūkių? 
Kas atsitiko su galinga Ro-

Kitame ’’Spotlight”, nr.9

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
G R A jĘNI_AU_S£(£ LIETUVIŠKAI I

C F M B
RADIO 1410 MONTREAL

LIETUVIŠKA RADIO 

PROGRAMA

KIEKVIENA ANTRADIĖNTNUO 11:30 iki 12 vai. NAKTIES 
Programos vedėjas : L. STANKEVIČIUS 
1053 Albanel Cr. Duvernay, P.Q. Tai.: 669-8834

Ką virsi, ką virsi?!
Kiaulė atsako: 
Grūšių, grūšių’. 
Š uo lodamas sako: 
Kam, kam , kam’. 
Jei gauna botagu: 
Bajors.bajors’.
Katė:
Miau, miau, tarnavau, 
Algos negavau, 
Kur gaut?

mos Imperija, kai jos ūki - 
ninkai, neišsimokėdami sko
lų ir didelių už juos nuošim
čių, persikėlė į miestus ir 
pasidarė miesto proletaria
tu? Daug tautų užkariavusi 
Romos Imperija, nebeatlaikė 
prieš barbarų spaudimą ir 
buvo jų užkariauta. Kokie 
"barbarai" valdytų turtingas 
JAV-es, jei jos demokratinė 
santvarka nebeatsilaikytų 
prieš vienos pasaulinės 
valstybės siekinačius komu
nistus, -parodys, tikėkimės, 
dar ne taip artima ateitis.

J. V.

\

PAPRASTA ŽELATINA - LABAI GERA TRĄŠA
Želatina, pasirodo, labai tinka augalams. Po dviejų me 

tų studijų Houston’o Universitete paaiškėjo, kad tam tik - 
rose sąlygose , naudojant želatiną, nereikia jokių kitokių 
trąšų.

Ištirpintą želatiną,organišką nitrogeninę medžiagą, 
reikia kas mėnesį užpilti ant augalo vazone, ir kaip pap - 
astai,reguliariai persodinti.

Želatinos pakelį reikia ištirpinti viename puodelyje 
labai karšto vandens. Paskui lėtai įmaišyti tris puodelius 
šalto vandens, aip pasidaro kvorta trąšos.

Sumaišius, reikia visą atskiestą želatiną sunaudoti. Ji 
nedegina augalo šaknų ./Nebuvo daryti bandymai su afri- 
kietiškomis žibuoklėmis- tad ant jų geriau šio skiedinio 
ne pilt i/.

Naudojant želatiną gėlėms žiemos metu,reikia pa
stiprinti ir pailginti šviesos laiką elektros lempų pagalba 
iki 16 valandų per dieną.

5 psl.
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Pirmutiniame ir didžiausiame fb m m m M m A 
TORONTO LIETUVIŲ PARAMAKREDITO KOOPERATYVE - "

MOKA:
8J£% už 90 dienų term, indėl.
9 % už 6 mėn. term, indėlius 
9/į % už 1 metų term, indėlius

10 % u£ 2 metų term, indėl.
% už 3 metų term, indėlius 

1C % už pensijų planų 
9¥i% už namų plana^ 
8 % už specialia taup. s—ta 
7¥i % už taupymo s-tas 
6 % už čekių s—tas (dep.)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metą.. 10% % 
(variable rate)

AK T YV A|VJRŠ_ 43_ MILI JONU DOLERIU 

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

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

ir 532-1149 M6P 1A6

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

AKTYVAI -VIRS 25 MILIJONŲ, DOLERIU

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*............
Taupomąją s-ta,.............
Depozitų—čekių s—tą ...

........... 11/2% 
10/2%- 12%%

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

KASOS VALANDOS: 
Pirmadieni oi s 10—3 
Antradieniais 10 — 3 

Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
šeštadieniais 
Sekmadieniais

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

DUODA PASKOLAS: =
Asmenines nuo ..
MortgiČius nuo ..

8/2 %
Q 0/ 

' 9/2 % 
10 % 
10/2% 
10 % 
8 % 
7/2 % 
6 %

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgiČius iki 100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudliame narią gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $ 10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
jtraveler’s cheques). Neimame mokesčio už išrašytus čekius 
bei cpmokamas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS —

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

Daugiatemis Simpoziumas
Stepas V A R A N K Atoronto

IMA:
už asm. paskolas nuo 11%%
už nekilnojamo turto paskol.

(mortgage s) :
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ................  11% %
2 metų .....-.12 %
3 metų ..;..i..k...,12% % 
( fixed rate) Nuotr. St. Varankos

Pranešimai
Pirmuoju pranešėju buvo 

inž. Leopoldas BALSYS.Jis 
padarė labai platų pranešimą 
apie tarptautinę padėtį, baž
nyčios įtaką ir išeivijos pa
jėgumą. Nors jis savo pra
nešimą pavadino Įvadu, ištik- 
rųjų tai buvo ilgoka paskai
ta. / Pranešimų čia išti
sai neaprašinėsiu. Tikiu, kad 
jie bus atskirai paskelbti 
spaudoje/. Čia vienur .kitur 
paminėsiu savo žodžiais kai 
kurias'išreikštas jų mintis .

Kada pasaulis spręs lietu
vių tautos problemas, sunku 
Į tai atsakyti. Š iuo metu yra 
sprendžiamos pasaulinio 
masto komplikacijos. Gal būt 
po "nusiginklavimo". . . Yra 
nuostabu, sakė L. Balsy s,kad 
nedidelė lietuvių tauta per 
amžius ištvėrė ir išsilaikė 
tarp didelių nedraugiškų jai 
kaimynų. Lietuvių tautai, kol 
ji pasieks savo troškimo, 
reikia didelės ištvermės ir 
pasiaukojimo. ..

Esančiųjų laisvame pasau
lyje lietuvių finansinis pajė
gumas yra virš 25 bilijonų siais Krašto Tarybos nariais, 
dolerių, Jeigu iš tos sumos 
paskirtume tik vieno procen
to dalelę, turėtume apie 25 
milijonus dolerių tautinei ir 
politinei veiklai vykdyti. Su 
tokia suma ir veikla būtų 
vaisinga...

Antanas RINKŪNAS gvil
deno bendruomenės ir lietu
vybės išlaikymą per mokyk
las ir organizacijas.

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė yra Įkurta VLIK’o 
nutarimu 1949 m. Vokietijoje, 
Visi pasaulio lietuviai turė
jo priklausyti Bendruomenei. 
Tai idealistinė svajonė,prak
tiškai sunkiai beįgyvendina - niai fondai skiria 
ma. Turime ir Lietuvių 
Char tą- PLB Konstituciją.

mokyklų iniciatoriais buvo 
patys vaikų tėvai. Prie jų sa
vanoriškai prlsisdėjo moky
tojai ir lietuviškosios para
pijos. Finansinė padėtis mo
kyklų buvo "ubagiška". Trū
ko geresnių patalpų ir svar
biausia- vadovėlių. . .

Dabar po 30 metų sąlygos 
pagerėjo.Oficialiu lietuviškų 
šeštadieninių mokyklų virši
ninku yra KLB Š vietimo Ko
misija, kuri turi Mokyklų' 
Tarybas,! kurias įeina įvai
rių organizacijų atstovai.Šie 
pagal sąlygas atlieka prisi - 
imtas ir uždėtas pareigas... ,

Šiuo metu mokyklas sle
gia trys rūpesčiai. Mokinių 
mažėjimas, i 
programų trūkumas, naujų 
vadovėlių stoka. Mokytojai šį 
reikalą jau eilę mėtų iškelia 
Švietimo komisjai. Deja , 
reikalas nejuda iš vietos. 
Vienur kitur partinė politika 
yra daline kaltininke.

Prelegentas A .Rinkūnas 
siūlo, kad KLB Krašto Tary
boje būtų pagrindinių orga
nizacijų atstovai pilnatei-

NL” ELEKTRONINĖS MAŠINĖLĖS

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 - 
r Intą, specialią laikraščių tekstams rašyti elektroninę ma
šinėlę, kuri kainuoja apie 3. 500 dolerių.

TUO REIKALU "NL" VAĮJDYBA SKELBIA RAŠO
MOSIOS MAŠINĖLĖS ĮSIGIJIMO V A - 
J U 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" VALDYBA

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ I

'ATEIK [ LIETUVIŲ A.A. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. . SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE 
(.Skarsai gatvas nuo pensininkų rūmų, 1610 Bloor St West, 
kampas Indian Rd.) 7:30 vai. pakaro.

SKAMBINKITE : 487- 5591

KANADOS PABALTIEČIU KARIŲ- 
VETERANŲ SUVAŽIAVIMAS

Š iais metais Kanados Pa- 
baltiečių Karių - Veteranų 
Lygos atstovų metinis suva
žiavimas įvyko kovo mėn. 9 
d., Latvių Namuose .Toronte.

Suvažiavime dalyvavo 
gausus būrys atstovų, atvy
kusių net iš Montrealio. Su
važiavimo programa susidė
jo iš dviejų dalių- oficialios 
ir BVL veiklos pranešimų.

Suvažiavimą atidarė ir jį 
pravedė šios Lygos pirmi
ninkas St. J o k u Baltis, 
kviesdamas visus remti Pa- 
baltiečių Pasaulinės Santal
kos ruošiamą viešą Sovietų 
Sąjungos teismą Kopenha
goje - Danijoje, o taip pat vi
sais galimais būdais remti 
laisvės kovą, ypač peticijų ir 
laiškų rašyme Kanados Vy - 
riausybei dėl Žmogaus Tei
sių persekiojįmo Lietuvoje , 
Latvijoje ir Estijoje.

Labai prasmingą invoka- 
ciją skaitė estų evangelikų 
kunigas U. Petersoo. 
Buvo pristatyti garbės sve
čiai: generolas B. LEGGE, 
kuris priklauso ir Kanados 

moderniškųjų' ginkluoti! pajėgų štabui.Estų 
Generalinis Konsulas I. 
HEIN S OO’Ontario Provinci
jos Parlamento narys A. 
KOLYN, atstovavęs Ontario 
Premjerą ir perdavęs jo 
gražų sveikinimą,parlamen
to narys T.RUPRBSHT, ku
ris buvo ir pagrindinis šio 
suvažiavimo kalbėtojas. Taip 
pat buvo pristatyti visi Pa - 
baltiečių karių-veteranų da
linių pirmininkai atvykę iš ‘ 
įvairių vietovių.

Ypač garbės svečiai, svei
kindami šį suvažiavimą, pa
sidžiaugė Pabaltiečių Karių- 
Veteranų Lygos vedamą ko-

SIMPOZIUMAS LIETUVIŲ NAMUOSE TORONTE 1985 111.10. IŠ kairės: L. Beržinytė, D. Juozapavičiūtė, 
d r. A. Klimas, prof. R. Vaštokas, inž. J.V. Danys ir A. Rinkūnas.

Toronto Lietuvių Namų 
Kultūrinės Komisijos su - 
rengtas simpoziumas š.m. 
kovo 1O d., sekmadienį 2:30 
vai. p. p. sutraukė netoli 300 
asmenų.

Popietės svarstybų tema : 
40 Metų Išeivijos Veik - 
los Apžvalga ir Vertinimas". 
S kelbime buvo sakoma: 
" Svarstys išeivijos /1944- 
1984 m./visuomeninę, moks
linę bei politinę veiklą".

Pranešėjais buvo pakvies- 
ti:inž. Leopoldas BALSYS , 
pedagogas A ntanas RINKU - 
NAS, prof, dr .A .KLIMAS iš 
Rochester’io, inž. J. V.DA
NYS iš Ottawos, prof. dr. 
Romas VA ŠTOKĄ S, Laima 
BERŽINYTĖ ir Dainora JUO
ZAPAVIČIŪTĖ, abi akademž- 
kės, jaunimo atstovės.

Į svarstybų vakarą atsi
lankė arti 300 asmenų. Sim
poziumą atidarė Įvadiniu žo
džiu Lietuvių Namų Kultūri
nės Komisijos pirmininkas 
Vytas Kulnys, trumpai 
papasakojęs apie tos Komi
sijos veiklą.

Lietuvių Namų Kultūrinė 
Komisija įsisteigė 1981.10.1 
d. Jos tikslas- rengti kul
tūrinio pobūdžio suėjimus, 
minėjimus, knygų pristaty
mus, paskaitas ir svarsty- 
bas. Š iuo metu Komisiją su
daro: Vytautas KULNYS, p- 
kas,Leopoldas BALSYS-vi- 
cepirm. , Genovaitė BUŪ-_ 
NIENĖ - vicep-kė, Angel* 
ŠIMKIENĖ - sekr.,Edmun
das PACMA TAITIS -ižd. ,ir 
Kęstutis RAUDYS-informa
cijos vedėjas.Revizijos Ko
misija: Henrikas CHVEDU- 
KAS ir Lidija BALSIENĖ. 
Nariai/ės/:Lidija POCIENĖ, 
Vladas ŠA LT MIRA S, Jurgis 
SEDERAVIČIŲ S, Dalia STE
PONAITIENĖ , Bronius 
STUNDŽIA ir dr. Irena TA R-' Deja, nevisi kraštai turi sa- 
VYDAITĖ. vo bendruomenės narių su-

Lietuvių Namų Kultūrinės registruotus sąrašus. Pra-
- nešėjas A. Rinkūnas pranešė, Paminklas, kurio nesugebėjo 

pastatyti ir skaitlingesnės vijos ir Estijos himnus, buvo 
tautos negu Lietuva.' Taip išneštos
patBr.Kviklio "Mūsų Lietu- pietų pertrauka.
va" ir "Lietuvos Bažnyčios". Antroje suvažiavimo daly— 

/AtKreiptinas dėmesys , ie t*uvo padaryti Lygos pir -
Kad išeivijoje yra ir ' Bend-1 rrdrdnko, iždinininko ir kitų 
ruomenės skiriamos litera
tūrinės ir kultūrinės premi
jos bei stipendijos. Taip pat 
leidžiama serija , pogrindi-

Komisijos veikla yra To-| 
ronte lietuvių visuomenėje! 
vertinama su dideliu palan- | 
kurnu ir pasigėrėjimu. Be I 
jos veiklos kultūrinis gyve-' 
nimas Toronte būtų apsnū - 
dęs. Toronto Lietuvių Namai 
- tai lietuviška "Mecca".

kad Kanadoje registruotų 
Bendruomenės narių neturi
ma. Tai sudaro administra
cinių neaiškumų ir sunkumų, 
renkant valdomuosius orga
nus. ..

Liėtuviškųjų šeštadieninių

1985 m. GEGUŽĖS mėn. 24-25- 26 d»d.

RUOŠIAMAS

KULTŪRINĖS VEIKLOS 
SEMINARAS

NEKALTO PRASIDĖJIMO SESELIŲ NAMUOSE

57 Sylvan Avenue, Toronto,Ont.
TIKSLAI:

nagrinėti lietuvių kultūros vertybes, 
pramatyti būdus kaip jų siekti ir 
nustatyti gaires lietuviškos kultūros vystymui.

KULTŪROS KOMISIJA KVIEČIA VISUS DALYVAUTI 
IR REGISTRUOTIS IŠ ANKSTO IKI GE ’’ŽĖS 12 D.

KREIPTIS:

Rasa KURIENĖ — 40 Ferman Dr. Guelph, Ont. N1H 7E1

TEL: (519)-837-0780
Judita ČUPUNSKAITĖ -62 Bumside Rd. Toronto, Ont.

M6G 2M8 TEL (416)-533-7425

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-

j’?.'

Kodėl daromos išimtys?To
ronto Apylinkės pavyzdys 
rodo, kaip Taryba savo tarpe 
turi ir vietos organizacijų 
atstovus, kurįe sklandžiai
kartu veikia Lietuvos labui. . . VQ u% Baltijos kraštų išlais-

Išvadoje prelegentas A .Rin vinimą ir stiprų reagavimą 
kūnas pastebi, kad KLB vaid- dėl Žmogaus Teisių laužymo 
muo lietuvybės išlaikyme nė-bei religijos persekiojimų 
ta didelis. Pagrindinį darbą Lietuvoje, Latvijoje ir Esti- 

“tojė srityje atlieka Įvairios i°3e- -n
organizacijos ir privatūs as- Suvažiavimas vienbalsiai 
menys. priėmė rezoliuciją,kurioje

Prof.dr.A. KLIMAS gana prašoma,kad Kanados Vy- 
plačiai nušvietė išeivijos riausybė pasmerktų Sovietų 
kultūrinę ir mokslinę veiklą.Rusijos imperializmą ir ne- 
Jis nusiskundė,kad mllijoni- pripažintų Baltijos valstybių 

perma-P^P^Ū08-O taip pat, tarp- 
žai pinigų fąi veiklai plėsti, tautinėse konferencijose iš- 
Tiesa, sakė pranešėjas, kad - keltų Helsinkio Akto sutar- 
yra padaryta ir labai reikš- ties laužymą ir žmonių per- 
mingų darbų. Išleidimas sekiojimus Lietuvoje,Latvi- 
Lietuvių Enciklopedijos. Tai i°ie lr Estijoje.

Sugiedojus Lietuvos, Lat-

vėliavos ir vyko

pareigūnų pranešimai, bei 
Lygos Statuto pakeitimai.

Nauju Baltic Veterans Lea
gue inCanada pirmininku se

nės spaudos,kaip "Alma Ma- kančių dviejų metų terminui, 
ter","Perspektyvos","Tau— išrinktas Stasys /Stanley/Jo- 
tos Kelias". Red./'. kubaitis . /b. d./

n D ST C II E* D INSURANCE &U 11 k v n fe 11 REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja— V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ 

Darbo valandos: 9 v.r. t 7 v.v. , iaktadianiai s 9 v.r. — 12 v.p.p.
Narys of "Battar Business"' Baro

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS 1

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

★ GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DR AUDA-1NSURANCE
Walter Dauginis Insurance Broker Limited, 
1613 Bloor St. West, Toronto , Ont. M6P 1A6

Bačenas ALL SEASONS TRAVEL, B.D. 
Visais kelionių reikalais 
bef kur pasaulyj* skambinti: 

T«L 533-3531

1551 Bloor SI. W. 
TORONTO. Ont.
M6P IA5

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— įsikūręs nuosavuose namuose — Ottawa

DEŠINĖJE -

IHSlBSf

TALKA

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

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

' AKTYVAI PER 21 MILIJONĄ DOLERIŲ 
IMAME UŽ:

ne kiln, turto pask... 10%% 
asmenines paskolas .12/2% 
Nemokamas pilnas Čekiu 
patarnavimas
Nemokama nariu gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi, iki $ 2.000 .
Nemokama asm. paskolą 
drauda iki $ 10.000.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirta
dieni ai s — nuo 10 v. ryto iki 5 v. p. p., tree i adieni ai s — nuo 
10 v. r, iki 1 v.p.p., penkt adien i ai s — nuo 10 v.r. iki 7 v.v., 
šeštadieni ai s — nuo 9'v.r. iki 12 vai. r.

Liepos ir Rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

MOKAME UŽ:

indėlius (P.C.A.) ..... 6 %
santaupas......................... 7J6 %
kasd. palūkan. už sant. 7 % 
term, indėlius 1 m. ..... 10% % 
term, indėlius 3 m........  10% %
reg. pensijų fondo  9%;% 
90 dienę indėlius.......... 9 %
( minimum $ 5.000)

VASARIO 16 D.MINĖJIME
OTTAWOJE ,, 1985.11.16 d.
’Iš kairė s:-adv. A Įgis Ba

naitis, Ottawos A-kės pirmi
ninkas, p. B. Turner, Parla - 
roento narys Barry Turner, 
perdavęs min. p-ko B. Mul
roney ir Daugiakultūros 
R ikalų min.J.Mur£a sveiki
nimus ir pasveikinęs nepri
klausomybės atkūrimo su
kakties proga, Rūta Danaity- 
tė, susirinkimo pranešėja ir 
dr.Ilona Gražytė-Maziliaus- 
kienė, skaičiusi paskaitą.

Nuotr. J. V. D a n i o

st.catharines

hamlrton
• ŽŪKLAUTOJI IR 
MEDŽIOTOJŲ KLUBAS 
"GIEDRAITIS’’kovo 30, Lie
tuvių Parapijos salėjp ren - 
gia priešvelykinį LAIMĖS 
RATĄ. Pradžia-6 vai. v.

Kviečiami dalyvauti visi

IŠ MŪSU PADANGĖS
• L.Š.S.T. MAIRONIO 
KUOPOS šaulių metinis su
sirinkimas š. m. kovo mėn.9 
d. įvyko J. E. StašKų namuo
se. Tylos minute pagerbti 
mirę Kuopos šauliai:Kazi- 
mieras PODERIS , Gertrūda 
LUMBIENĖ ir Jonas REMEI- 
KIS . Peržiūrėti Centro Val
dybos ir Vilniaus Rinktinės 
raštai, įsakymai, numatytas 
1985 m.Kuopos veiklos pla
nas, daug dėmesio kreipiantį 
ruošiamą Kuopos dešimtme
čio minėjimą, kuris turėtų 
vykti rugsėjo mėnesį.

" Tėviškės Žiburiams" 
"Nepriklausomai Lietuvai" 
"Kariui" paskirta po $24.

ir

sukakties minėjimasRomoje, 
dalyvaujant popiežiui Jonui 
Pauliui II, tūkstančiui lietu
vių, dideliam skaičiui daly
vių iš įvairių Europos vals - 
tybių, ir kt. Tokiu tarptauti
niu Š v. Kazimiero paminėji
mu, garbingu Lietuvos vardo 
iškėlimu pasaulinėje ąrenoje, 
visi filmos žiūrovai buvo 
sujaudinti, prisiminė paverg
ta Lietuva šias eilutes ra
šančiam; kaikurių 
veiduose teko 
džiaugsmo ašaras.

asmenų 
pastebėti 

J.Kr .

Lietuvi Ska vėliava pakelta šiy metę Vasario 16—tos šventės 
proga plevėsavo 3 dienas gražiausioįe St. Catharines miesto 
vietoje.

savimus į Kanados Provinci
nius ar federaliniu rinki - 
mus, komunistų kandidatams 
davė vos 300-400 balsų.

Trečioje knygoje, pagal 
turinį matome, kad anglų 
spaudoje parašyta 60 straips
nių. Iš tų ilgų diskusijų- ne 
visi straipsniai dėti į knygą . 
Kiek teko iš autoriaus Ste
pono Šetkaus sužinoti, kad 
jei būtų juos visus, liečian - 
čius diskusijas, talpinęs, vi
so būtų buvę virš 80straips
nių.

Inž. Steponas Šetkus yra 
vienas iš žymiausiai pasi
reiškiančių anglų spaudoje, 
Kanadoje,kovojant už Lietu
vos laisvę. Jis nesigaili pa
aukoti daug laisvalaikio die
nų atremti Sovietų Rusijos 
kaltinimus išeivijos pabėgė
liams lietuviams.

v Yra sakoma, kad spauda 
yra galingesnė ir už ginklą. 
Linkiu inž. S . S ętkui ir to - 
liau nepavargti kovojant per 
spaudą už Lietuvos laisvę.

J. Š arapnickas

“P AVASARIO "PENKMETIS
Mergaičių Choras PA VA - 

SARIS nuoširdžiai dėkoja 
J.ir E. PAUNKSNIAMS, pa
aukojusiems 50 dolerių Cho
ro penkmečio paminėjimo 
išlaidoms padengti.

Penkmečio koncertas įvyks 
GEGUŽĖS 4 dieną, 7:30 vai . 
Aušros Vartų Parapijos sa
lėje.

PA VA SA RIUI vadovauja 
muz. Madeleine ROCH.

Nors visos "Pavasario" 
mergaitės studijuoja, bet 
stropiai lanko repeticijas 2 
kartu savaitėje

ŽVEJOTOJU - MEDŽIOTOJU 
"NIDOS” KLUBO NARIU 
SUSIRINKIMAS

Kovo 24 d. Aušros Vartų, 
Parapijos salėje įvyko NI
DOS Klubo narių visuotinas 
metinis susirinkimas.

Susirinkimą atidarė Klu
bo p-kas A . Ž i u k a s,rim
ties minute pagerbdamas 
mirusius Klubo narius.Į 
darbo prezidiumą pasiūlyta 
pirmininkauti J. Šiaučiuliul 
ir sekretoriauti J. Ladygai,, 
kuris perskaitė praeitų me
tų susirinkimo protokolą.

Klubo veiklos pranėšimus 
padarė pirm. A . Žiūkas, iž
dininkas A .Račinskas ir Re
vizijos Komisijos p-kas K . 
Toliušis. Pranešimai buvo 
susirinkimo priimti ir už- 
girti. Į Klubą įstojo 3 nauji 
nariai. Dabar Klube yra 83 
nariai ir per 3.000 dolerių 
kasoje.

Į naująją Klubo valdybą 
išrinkti: J. Babrauskas, J . 
Čialka, P.Gabrys,B.Kaspe
ravičius, A .Račinskas, A . 
Mylė, J. Šiaučiulis ir Br. 
Kirstukas. Pareigomis dar 
ne pasiskirstė.

Revizijos Komisija pasili
ko sekančiai kadencijai - K. 
Toliušis, A lb. Rusinas ir V. 
Murauskas.

Susirinkimas iš Klubb k?.- 
sos paskyrė $1OO,- "NE- 
PRIKLA US OMOS LIETU - 
VOS" naujos mašinėlės įsi
gijimo VAJUI.

Susirinkime daly va v6 31 
Klubo narys; neiškilo naujų 
pasiūlymų.

Klubas 1986 metais švęs 
jau 20 metų nuo įsteigimo 
sukaktį. Susirinkimas už
truko vieną valandą ir 1O 
minučių.

Nariai susirinkimo proga 
taip pat prisidėjo savo auko
mis priek"NL" MaMašinėlės • 
Vajaus ir suaukojo $230.

Po to vyko vaišės visiems 
dalyviams. Jas paruošė M. ir 
B.Kasperavičiai. J.Š..

Nuotr. St. Šetkaus

spaudoje-"The St.Cathari - 
nes Standard", pavadin
ta "Lithuanians Fighting 
For Their Freedom", 114 
puslapių. Visų knygų pusla
pių formatas 5 ir 1/2" iš 8 
ir 1/2".
J Pastaroji knyga yra labai 
dšikšminga, nes joje pertuos 

NIAUSKAS - sekretorius (r, ‘žO metų plačiai . aprašyta 
Kostas JONUS A S-iždininkas ^žiaurioji Sovietų Rusijos o- 
Ramovėnai dalyvavo Baltie- Jkupacija Lietuvoje. Be to,at- 
čių Veteranų suvažiavime, spausdinti atsakymai Sovietų 
įvykusiame Toronte, kovo įsimpatikams žurnalistams, 
mėn. 9 d. . kurie mulkina kanadiečius

įtvirtindami, neva Sovietų Są- 
• Šv. Kazimiero šventėje ^jungoje esama darbo žmo- 
iškilmingas pamaldas atlai- nėms "rojaus" ir "tobuliau - 
kė kleb. kunigas Kęstutis |sios demokratijos".
Butkus, pasakydamas dienai 1 Vienos ir svarbiausios 
pritaikytą gražų pamokslą, plačios diskusijos "The St . 
Pamaldas užsakė vyresnieji |Catharines Standard" dien- 
skautų vadovai, kurių šiame raštyje vyko tarp inž. Stepo- 
Niagaros krašte dar yrh ne-|no Šetkąus ir Sovietų 
maža. K or . Rusijos simpatiku žurnalis-

i tu John Clout. Po ilgų 
TRYS KNYGOS diskusijų,dienraščio redak-

Tyliai, kaip grybai po lie- torius jaš nutraukė su prie- 
taus iš po nakties, pasirodė rašų, pripažindamas S.Šet- 
trys knygos St. Catharines f kaus patiektus faktus teisin- 
kolonijoje. Knygų autorius - gaiš, kas liečia Sovietų Ru- 
inž. Steponas ŠETKUS . Pir - sijos "demokratiją’’, okupuo- 
moje autobiografinėje knygo- tuose kraštuose.
je autorius aprašo įvykius Čia straipsnių autoriui, 
nuo Telšių iki Niagaros . priklauso didelis kreditas: 
Knyga 241 puslapio, įrišta į jis sugebėjo įrodyti, kad John 
kietus viršelius. Clout rašo'netiesą apie Sov.

Antra knyga "Nuo Telšių Rusijos "rojų" ir "demokra- 
iki Niagaros" -straipsnių tiją". Be abejo,tai pakenkė 
rinkinys, 229 puslapiai. fl St.Catharines komunistams.

Trečioji knyga-straipsniai Šis miestas, turintis virš 
nuo 1965-1985 m. angliškoje 120.000 gyventojų, per bal-

NAUJA RAMOVENU VALDYBA

S . m. kovo mėn. pradžioje 
buvo išrinkta nauja ramovė- 
nų valdyba, pasibaigus seno
sios metinei kadencijai. Nau
joji valdyba pasiskirstė pa -

• K LB A pylinkės 
š. m.
210 Drinkwater St. ,Šv. Ka - reigomis:Jonas SKE3VALAS 
zimiero Parapijos/ lenkų/sa
lėje rengia MOTINŲ PAGER
BIMĄ - MOTINOS DIENOS 
minėjimą.

Kviečiamos motinos, visi 
lietuvių bendruomenės na
riai iš anksto ruoštis,taip 
pat pasikviesti ir svečių.

Lietuvių Bendruomenės 
A pylinkės Valdyba

Valdyba
GEGUŽĖS mėn. 11 d. .

- pirmininkas, Juozas VYS

• Kun. J. STAŠKUS ,Lietu - 
vių Kankinių Parapijos kle
bonas iš Mississauga,Ont., 
aplankė Sudburio lietuvius ir 
Crist the King Parapijos 
šventovėje pravedė priešve
lykinį. susikaupimą -per dvi 
dienas paskirtomis valando
mis klausė išpažinčių, laikė 
Mišias, sutuokė tautiniai 
veiklius lietuvius -Antaną 
Juozapavičių ir Sofiją Se- 
mežienę. Sudburio lietuviai 
džiaugiasi vedybomis, Anta
nui ir Sofijai Juozapa - 
vičiams linki geros laimės 
gyvenime. '

Taip pat parodė filmą-Šv. 
Kazimiero 500 metų mirties

STIPENDIJA LITUANISTIKAI
Šiais metais bus skiria

ma jau aštuntą kartą bus 
skiriama muz.Broniaus JO
NUŠO atminimui STIPENDI
JA.

Stipendija skiriama tiems 
kurie šalia pagrindinių stu
dijų imasi ir lituanistikos.

Stipendija - $1OOO, ski-1 
riama Br. Jonušo našlės 
Bronės Jonušienės. Stipen
dijos grąžinti nereikia.

Kandidatus siūlo kiek - 
viena lietuviška organizaci
ja laisvajame pasaulyje.

Siūlymai turi būti pagrįs
ti ir motyvuoti. Siųsti iki 
BIRŽELIO 15 d.: Mr s. E. Jo
nušienė, 9927 Devonshire , 
Omaha, NE 68114, USA .

Kandidatus renka vertin
tojų Komisija.

VALVULA
SPECIALYBĖS I

• BATU TAISYMAS
• DRABUŽHįT PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• užuolaidų valymas
• SAUGOJIMAS (STORAGE)
• ZOMfAS

495-9QO AVENUE* LaSalle
365-1 1 43

7661 A CENTRALE, LaSalle

GUY 
RICHARD 
ROOFER---- COUVREUR

7725
Seri au
GUY R
Darbcj 
Stogo

McGILL UNIVERSITETO 
LIETUVIU STUDENTU KLUBUI 
GERAI SEKASI

Vasario pabaigoje Lietu
vių Studentų Klubas McGill 
Universitete, buvo surengęs 
išvyką slidinėti Owls Head , 
Eastern Townships. Vyko 20 
Klubo narių, kiti 18 buvo prie 
jų išvykos prisidėję studen
tai nelietuviai,kurie norėjo 
slidinėti ir susipažinti su 
lietuviais.

Išvykai vadovavo Valytė 
Valiulytė. Visi pralfei- 
do puikią dieną ir grįžo va
kare į McGill Pub,kur bend
rai pavakarieniavo. Vienas 
studentas iš Toronto, kuris 
daro McGill U-te masterio 
laipsniui įsigyti darbą, i su
žinojęs apie tokią išvyką, 
panoro prisidėti ir mokytis 
slidinėti.

Balandžio 1 d. Lietuvių 
Klubo studentai vyksta į kle
vų sulos virinimo vietovę 
Mont St.Gregoir. Klubo na
riai šiai išvykai susiorgani
zavo pinigų dirbdami Uni
versiteto rūbinėje ir dabar 
galės.keliauti veltui. Klubo 
pirmininkas yra Jonas V a- 
1 i u 1 i s.
• KETVIRTA DIENIA IS IR
PENKTADIENIAIS nuo b a- 
la nd ž i o 4 d. operos B o- 
h e m a spektakliuose dai - 
nuos ir sol. G. ČAPKAUS - 
KlENĖ. Spektakliai numaty
ti 8-nioms savaitėms.

1985.111.28

2955 ALLARD, Ville Emard
766-2667

George LaSalle
as stogadengysas ir darbo atlikėjas stogadengys 

seniai lietuviams patarnauja.

iiVt47«
KUHS | QU J---------- . ---

ieka spiningai ir p ridina mo rn i s kainom i 
ngimui ar taisymui skambinkite :

IMI

FUNERAL HOME
J. F. Wilson &Sons Inc.

I23 Maple Blvd. 5784 Verdun Av 

Chateaugay, Verdun, Que., 
Tel: 691-4763 Tel: 767-9956

BBSS
7 psl .t
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ŠAUKIA

montreal LITAS

FOTO M.L.5

PAREMTI

PROGRAMOJE:

• Karšta vakariene

TRIMITAS”

S A v’Al TRAS Čl UI

RENGIAMAS

SPAUDOS BALIUS
IR 45 METU JUBILIEJUS

balandžio 20 d šeštadienį, 7 v.v

Aušros Vartų parapijos saleje
1465 Dė SEVE St. Montreal, P. Q.

‘GINTARO” DAINININKES muz. A. STANKEVIČIUS

• Visokių rusių gėrimai • Loterija

ĮĖJIMAS : $ 10.00
Šokiams gros J. RIMEIKIO

Jaunimui ir Pensininkams : S 6.00' Valso, Tango ir Disko šokių premijavimas

VISI MALONIAI KVIEČIAMI GAUSIAI DALYVAUTI I

K.L.B. MONTREALIO APYLINKES VALDYBA

1985 m. BALANDŽIO 14 d. 12 vai.

VISUOTINĮ SUSIRINKIMĄ
Aušros Vartų parapijos salėj,

1465 rue de Seve, Montreal

Valdybos nariai padarys savo veiklos pranešima 
ir bus renkama nauja VALDYBA.

Po susirinkimo — kavutė.

VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI VALDYBA

RENGĖJA/

MONTREALIO LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

praneša, kad visuotinis metinis norit;

SUSIRINKIMAS
Įvyks v

1985 m. BALANDŽIO rfiėn. 13 d. 4 vai.

Aušros Vartų parapijos salėje
7465 rue de SEVE , Montreal.

Nariu registracija prasidės 3:30 vai.

p. p.

p. p.

Kandidatams į valdomuosius organus 
is galima gauti visuose LITO skyriuose.

siūlymo

PARENGIMAI
• KOVO 31 d. , sekmadienĮ, 
12 vai. - KAZIUKO MUGE A V 
Parapijos Salėje. Rengia 
Skautų- Skaučių Tuntai. Visi 
kviečiami atsilankyti.

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

Laima Skučaitė-Rutkausk ienė 
Tel: 697-3846

AUKOJO: Montrealio Zvejų- 
Medžiotojų Klubas "NIDA" - 
$lOOįKlubo nariai susirin
kimo metu po $20,-J.Mie- 
liauskas, J. Cialka ,B. Kir stu- 
kas, A lb. Rusinas ;po$lO, - A. 
Kalvaitis, M. Š iaučiulienė,A. 
Gudas, S. Rimeikis, E.Vai
cekauskas.

”NL" Valdybos nariai: po 
$ 20, -J. Paškevičius, J.Ado
monis, A . Mylė, V. Barauskas, 
J. Š iaučiulis, L. Balaišis^

Po $25,-Kl. Čeputis, Alb . 
Paškevičius. AČIŪ’. ”NL"

DĖMESIO - LIETUVIU RADIJO VALANDĖLĖ-CFMB,banga 
1410 balandžio mėn. 2vd. ,11:30 transliuos specialiai 
pritaikytą VELYKŲ ŠVENTĖMS programą.

RAMOVĖN'ŲSUSIRINKIMĄ S? • "NL" savaitraščiui parem
ti inž.Steponas Š e t k u s 
atsiuntė $50,- auką.

Nuoširdus ačiū. "NL"

MONTREALIO LIETUVIŲ
KREDITO UNIJA

1475 De Seve St., Montreal, P.Q. H4E 2A8 Telefonas : 766-5827

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

1 metų...... ...........  10’4 %
TERMINUOTUS INDĖLIUS 

I metų..... . ................
180-364 d........ . ...............
120-179 d. ......................
30-119 d.........................

TRUMPALAIKIUS INDĖLIUS 
už $ 20,000 ar daugiau 

TAUPOMOSIOS SĄSKAITOS 
specialios........... .
su draudimu..............
kasdieninės ............... .

ČEKiySĄSKAITOS ........... .

DUODA 
PASKOLAS:

10 % 
j 9)4% 
9’/a% 
834%

6% % 
6V-1 % 
6'/2 % 
5 %

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

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS
1475 De Seve

Pirm. Antrad. Tree......... 9:00 - 3:00
Ketvirtadieniais,..............12:00 - 8:00
Penktadieniais.......... .  10:00 — 6:00
Sekmadieni ai s nuo SPALIO 15 iki GEGUŽES 15 d. abiejose 
parapijos salėse dirbama nuo 10:30 — 12:30 v.al.

3907 A Rosemont .

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

Tfawttee 'Kalbia*
Kailių Siuvėjas

Tel 767—6183 dabar pakeistas į : 288-9646

• Didelis pasirinkimas gatavu paltųt
• Vasaros laiku saugojimas (storage)
• Taisau ir remodeliuoju
• Siuvu ir parduodu

1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A —. . ooo 
Montreal, P.Q. &H3A 2G6 Tel: 4 88-SO*’’

MEMBER D.N. BALTRUKONIS 
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavimas 
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

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

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

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

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

VINCAS PIEČAITIS

Nekilnojamo turto patarnavimas Montrealyje

Dr. J. MALISKA
D. D. S.

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

Tel. Bus.: 8C6--8235
Namu : 761 — 4 675

Dr Philip Stulginskį
D. D.S.

Dantų gydytojas — chirurgas 
8606 Centrale, coin corner 45e avė. 

suite 209. 364-4658 

Tel: 364-4658

M. CUSSCN R. GENDRON VAISTINĖ

Atidaryta kasdien nuo 9 vai. r. iki 10 vai. v„ 
Šeštadieniais : nuo 9 vai r, iki 9:30 vai. vak. 
Sekmadieniais : nuo 10 vai. r iki 9:30 vai . vak,
GREITAS ,. NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS 

7635 Central St. Ville La Salle, P.Q. H8P 1L2
Tel.: 366-9742 ir 365-0505

BALANDŽIO 21 d. , sek - • 
madienį, 12 vai. , L.K. Min
daugo Š aulių Kuopos būsti
nėje, A V Parapijos salėje,!-' 
vyks L. K. V. "RA MOVĖS" Į 
Montrealio S kyriaus narių 
metinis visuoti - 
nas susirinkim

Maloniai kviečiami 
nariai ir norintieji jais 
susirinkime dalyvauti.
• Galima Įsigyti LIETUVIS -
KŲ PAVEIKSLŲ ir KITOKIŲ^rykštininkių G.Montvilienės, 
MEDŽIO DIRBINIU ddvanoms.^D. Staškevičienės ir A .Dre- 
Skambinti Jurgiui tel : s 
254-9279.
•STAŠKEVIČIUS Linas,Šeš- • 
tadieninės Lituanistinės Mo -| 
kyklos vedėjas.dalyvavo litu- vairių lietuviškų plokštelių, 
anistinių mokyklų vedėjų pa-| knygų ir Įvairių suvenyrų, 
sitarime, kuri surengė KLBjg Pasinaudokime proga nu - 
Š vietimo Komisija kovo 9 d. pirkti dovanų Velykų šven- 
Toronte. tems.

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS 1
v

Dr. A. S POPIERAITIS
B.A. M.D. C.N. 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.l .B., B.C.L.

4701 Bannantyne , Verdun (kampas 2-nd Ave.), P.Q.
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

ą s. i 
visti 
būti j

• L.Š.S.T. "MAIRONIO" 
Kuopa Sudburyje paskyrė 
$24,-"NL" paramai.
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"
• LIET U VIA MS skirtoje TV 
programoje grybukus iškepė 
p. Bendžienė;juostos daugu
moje buvo išaustos vaivo-

Šerienės.
e AUŠROS VARTŲ SPAU
DOS KIOSKE jau galima 
gauti velykinių kortelių,! -

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

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

• GAISRAS e AUTOMOBILIAf • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ • 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
39Q7A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, QUE. HIX 1L7

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
draudimo agentūra

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

TEL. 727 -3 120 Kam* 376 -378 1

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

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

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

A g e n t ū_r_ą__v « ,

TONY PORTRAITS 
passeport* COMMERCIAL

STUDIOl1 2540 rue SHERBROOKE. E.

TONY LAURINAITIS 
MONTREAL. P.O M2K 1E9*

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD

ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI 
APKALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU,PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS

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

Telefonas : 721-9496

8

8
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