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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
MALTOJE TERORISTAI 
NUŽUDĖ 60 KELEIVIU

Egipto valstybinės avia
cijos EgyptAir keleivinis 
lėktuvas Boeing 737 su 
97 asmenimis skrendan
čiais juOj buvo oro piratų- 
teroristų pagrobtas paki
lus iš Kairo aerodromo 
Egipte ir priverstas nusi
leisti Maltos sostinės 
Valettos aerodrome. Lėktu
vą. pagrobusieji buvo 
kažkokios neaiškios tero
ristų grupės, save pasiva
dinusios Egipto Išlaisvini
mo Armija, nariai. Jie 
tereikalavo lėktuvą aprū
pinti benzinu ir vėl skris
ti į ten, kur jie nurodys. 
Vėliau jie dar reikalavo 
pasimatymo su Lybijos 
ambasadoriumi. Kai tie 
reikalavimai nebuvo išpil
dyti, teroristai pradėjo 
žudyti keleivius. Apie 
17-kai keleivių, (filipinie
čiu moterų) jie buvo
leidę išlipti anksčiau,
tokiu būdu pradėjus žudy
nes, lėktuve dar buvo
apie 80 keleivių. Po 
paros į. Malta, atskrido 
specialus egiptiečių kari
nis dalinys, kuris pasinau
dodamas sekančios nakties 
tamsa, įsiveržė lėktuvan 
ir teroristus nušovė. 
Deja, daliniui įsiveržus, 
teroristai numetė tris 
granatas tarp keleivių, 
kurios sprogdamos užmušė 
ir sužeidė dalį keleivių. 
Kita dalis žuvusių, atrodo, 
krito nuo teroristų ir 
egiptiečių dalinio kulkų. 
Paskutinėmis žiniomis 
žuvusių yra bent 60. Yra 
ir keliolika lengviau ir 
sunkiau sužeistų. Žuvusių
jų tarpe yra ir viena 
kanadietė June Valinda 
Leonard, 27 metų, iš 
Albertos, kurią teroristai 
nužudė kartu su jos mažu 
16-kos mėnesių sūneliu 
Jarrett Andrew Leonard. 
Jiedu vyko aplankyti 
žuvusios vyro, kuris šiuo 
metu dirba Saudi Arabijo
je. Lėktuvu skridę aštuoni 
vaikai buvo visi nužudyti. 
Lėktuvo pilotas, kai egip
tiečių daliniui įsiveržus 
jį bandė vienas teroristų 
nužudyti, gaisrininkų
kirvuku, laikomu nelaimės 
atvejams, tą teroristą 
užmušė. Sakoma, kad 
vienas teroristų dar esą 
išlikęs gyvas. Jų iš viso 
būta penkių. Charakterin
ga, kad iš Maltos pilnų 
tikslių žinių Vis dar negau
nama, nors nuo tragedijos 
praėjo kelios paros.

LIBERALAI QUEBEC'S 
TEBEPIRMAUJA

Provinciniai rinkimai 
Quebec'e įvyks š.m. gruo
džio mėn. 2 dieną. Rinki
minė propaganda ypatingu 
karštumu nepasižymi. 
Viešosios opinijos biuro 
paskutinieji apklausinėji
mai pranašautų Robert 
Bourassa vadovaujamos 
provincijos liberalų parti
jos laimėjimą. Pastariausi 

daviniai rodo, kad už 
liberalus balsuotų apie 
52 nuošimčiai, o už Parti 
Quebecois apie 43. Jeigu 
taip iš tiesų atsitiks, 
liberalai turėtų gauti 
provinciniame parlamente 
žymiai daugiau atstovų 
už separatistus.

NEPAPRASTAS VYSKUPU 
SUSIRINKIMAS VATIKANE

Popiežius Jonas Pau
lius II š.m. lapkričio 
mėn. 24 d. atidarė nepa
prastąjį. Romos Katalikų 
Bažnyčios sinodą Vatikane. 
Tokius sinodus, kuriuose 
dalyvauja visi Katalikų 
Bažnyčios kardinolai
bei vyskupai, pradėjo 
sušaukti didysis popiežius 
reformatorius Jonas XXIII. 
Pirmasai jų įvyko 1962 
metais. Šiame sinode 
bus svarstomi (anot popie
žiaus paskelbtosios dieno
tvarkės, dar š.m. sausio 
mėnesį) trys pagrindiniai 
uždaviniai; bus siekiama: 
1) Atgaivinti tą nepapras
tą bažnyčių bendravimo 
dvasią kuri gimė Vatika
no Antrajame suvažiavime 
1962 metais; 2) Pasikeisti 
informacijomis apie tai, 
kaip ano suvažiavimo 
nutarimai buvo įgyvendina
mi įvairiuose kraštuose; 
3) Ir toliau tęsti svarsty
mus apie Vatikano Antro
jo suvažiavimo nutari
mus bei jų nuolatinį 
įgyvendinimą* bažnytiniame 
gyvenime naujai iškylančių 
šiaudinių reikalavimų 
šviesoje.

IZRAELIO ŠNIPAI 
AMERIKOJE

Tarytum apkarūnavi- 
mui visų šnipų istrorijų 
bei intrigų, apie kurias 
rašėme, štai, paaiškėjo, 
kad esama Izraelio šnipų, 
kurie šnipinėja JAV-ių 
karines paslaptis ir jas 
siunčia į Izraelį'. Praeitą 
savaitę amerikiečių saugu
mo (FBI) valdininkai 
suėmė Jonathan Pollard'ą, 
31 metų amžiaus, JA.V- 
ių karo laivyno saugumo 
tarnautoją, ir taip pat 
jo žmoną Ann Pollard, 
25 metų amžiaus. Abu 
apkaltinti pardavinėjimu 
Amerikos karinių paslap
čių Izraeliui ir Pakistanui. 
Jonathan Pollard buvo 
suimtas, kai bandė auto
mobiliu pabėgti nuo jį 
norinčių suimti amerikie
čių saugumiečių ir pasi
slėpti Izraelio ambasadoje 
Washington'e.

JAV-ių oficialūs sluogs- 
niai pareiškė, kad abu 
viršminėtieji asmenys 
pradėjo šnipinėti 1984 
metų gegužės mėnesį 
ir iki šiol yra gavę už 
slaptus dokumentus apie 
50,000 dolerių. Tie patys 
amerikiečių valdžios 
šaltiniai išreiškė savo 
susirūpinimą kad girdi, 
toks Izraelio elegesys 
galįs pakenkti geriems 
JAV-ių ir Izraelio tarpusa

vio santykiams. Valstybės 
Departamento atstovas 
Charles Redman reporte
riams pasakė, kad,, Ameri
ka esanti pritrenkta ir 
nuliūdinta" tokiu Izraelio 
elgesiu. Tuo tarpu Izraelio 
užsienių reikalų ministeri
jos atstovas atsakė, kad 
Izraelis apie tuos dvejis 
šnipus nieko nežinąs. 
(Žiūr. sekančią žinią'.)

Jei Jonathan Pollard 
bus teismo rastas kaltu, 
jam gresia kalėjimo iki 
gyvos galvos bausme. 
Jo žmona gi galinti būti 
nubausta dešimties metų 
laisvės atėmimu.

IZRAELIO MINISTERIS 
PIRMININKAS ATSIPRAŠĖ 
AMERIKOS

Pačiom paskutinėm 
žiniom, kurias radome 
paskelbtas prieš pat mūsų 
laikraščio spausdinimą, 
Izraelis visdėlto prisipa
žintų ' k*ad žino apie abu 
šnipus ir kad jiedu esą
šnipinėję Amerikoje Izrae
lio valstybei. Du Izraelio 
laikraščiai teigia Izraelio 
ministerį pirmininką Peres 
nusiuntus atsiprašymą 
JAV-ių Valstybės Sekreto- 
riui George Shultz. Anot 
tu laikraščiu , Peres 
prisipažine§, kad Izraelis 
esąs atsakingas už tuos 
šnipinėjimus ir išreiškęs 
gilų nesmagumą (deep 
embarrassment) dėlei 
to. Peres atsisakė betgi 
apie tai kalbėti su repor
teriais, o Izraelio užsienio 
reikalų mininisteris Yitz
hak Shamir pareiškė 
Izrealio parlamente (Knes
set), kad jis negalįs nie
kuo papildyti savo anksty
vesnio pranešimo, kai 
buvo pažadėjęs reikalą 
pagrindinai ištirti ir atleis
ti iš pareigų kaltuosius, 
jei šnipinėjimo įtarimai 
pasitvirtintų. Tačiau
daugelis parlamento atsto
vų reikalavo tuojau pat 
pranešti Izraelio valstybės 
ryšius su suimtuoju Jona-

PRANEŠA ALTA

ALT VALDYBA PERRINKTA NAUJAI DVIEJU METU 
KADENCIJAI

Amerikos Lietuvių Tarybos 45-me suvažiavime 
sudarytoji valdyba lapkričio 8 d. susirinkusi posėdžio 
į savo būstinę Chicago'je pasiskirstė pareigomis. Vienbal
siai nutarta, kad ligšiolinė valdyba pasiliks savo pareigo
se ir naujam terminui, kuris suvažiavimo nutarimu, 
bus dvejiems metams.
GELEŽINKELIO KELTAS BALTIJOS JŪROJ

Baltimorėje leidžiamas laikraštis "The Sun" š.m. 
rugsėjo 22 dienos numeryje paskelbė savo Maskvos kores
pondento pranešimą, kad Sovietų Sąjunga militariniais 
ir prekybiniais sumetimais skubotai stato traukiniams 
keltą 315 mylių kelyje tarp Klaipėdos ir Rytų Vokietijos 
salos Rugen. Tuo keltu traukiniai bus pervažami per 
20 valandų, kelis kartus greičiau, negu pravažiuotų 
sausuma.

ŽYDŲ ĮSTAIGA UŽTARIA LIETUVIUS
Chicago'je veikianti The National Interreligious 

Task Force on Soviet Jewry savo biuleteniuose dažnai 
primena kalinamus lietuvius ir tikinčiųjų priespaudą 
Lietuvoje. Pvz. viename iš savo biuletenių, pavadintu 
"Lifeline Letters", rašo apie B. Gajauską, kun. Alf. 
Svarinską, kun. S. Tamkevičių. Duodami jų kalėjimų 
adresai.

Tapyba. Anastazija TAMOŠAITIENĖ
Žiemos gijos

than Pollard. Iki šiol 
tai dar viešai nepadaryta.

Valstybės Sekretorius 
Shultz pareiškęs, kad 
jis esąs giliai užgautas 
tokio Izraelio pasielgimo. 
O JAV-ių ambasadorius 
Izraelyje, bandydamas 
reikalą sušvelninti, paste
bėjo, jog JAV-ės esą 
tebepasitikinčios Izraelio 
vyriausybės vadovaujan
čiais asmenimis.

The Washington Post 
dienraštis rašo , kad 
neoficialūs šaltiniai Izrae
lyje skelbia, jog slaptuo
sius dokumentus iš šnipų 
esą gavęs vienas asmuo, 
savo laiku dirbęs buvu
siam ministeriui pirminin
kui Menachem Begin'ui. 
To asmens pavardė esą 
plačiai minima visam 
Izraelyje, bet oficialiai 
Izraelio laikraščiuose 
jos paskelbti iki šiol 
dar neleidžia Izraelio 
valstybine cenzūra.

JAUNIAUSIA POLITINĖ KALINĖ
Jungtinio Pabaltiečių Amerikiečių Komiteto vardu 

pirm. Ojars Kalnins ir ryšių direktorius Algis Šilas pa
siuntė prez. Reagan'ui raštą, kuriuo pažymi, kad pabal- 
tiečiai remia jo politiką. Toliau laiške primena jauniausią 
politinę kalinę - dviejų metų estę Kaisa Randpere, 
kuri dabar laikoma įkaitu, kai jos tėvai iš Estijs pabėgo 
į laisvąjį pasaulį. Prašo paveikti Sovietų užsienio reikalų 
ministerį ir Gorbačiovą kad ta mažytė būtų išleista 
pas tėvus.

AMERIKOS LIET. TARYBOS 1985 m. lapkr. men. 2 
d. SUVAŽIAVIMO REZOLIUCIJOS

1. Telegrama
Suvažiavimas prašo ALT valdybą pasiųsti telegra

mą JAV prezidentui prieš jam išvykstant į Maskvą 
su linkėjimais ištvermės ir sėkmės.

2. Raštas prezidentui Reagan
ALTAS savo suvažiavimo proga sveikina Jus 

ir dėkoja už Jūsų tvirtą laikyseną Sovietų Sąjungos 
atžvilgiu, o ypatingai už Jūsų Vasario 16-tos proga 
padarytus pareiškimus, kad JAV administracija nepripa
žįsta prieš 45-rius metus Sovietų įvykdytos Lietuvos 
okupacijos.

ALTO suvažiavimas kreipiasi į Jus, Pone Preziden
te, kad susitikime su Sovietų Sąjungos sekretoriumi 
Gorbačiovu iškeltumėte Pabaltijo valstybių, Lietuvos, 
Estijos ir Latvijos nepriklausomybių atstatymą. Prieš 
700 metų karaliaus Mindaugo įkurtoji Lietuvos valstybė 
šiuo metu kenčia sovietų okupaciją.

Šiais metais minima 40 metų karo paliaubų sukak
tis. Dabar yra laikas įvykdyti Atlanto Chartoje pramaty
tus uždavinius: sušaukti Europos Taikos konferenciją 
ir atstatyti laisvę Sovietų Sąjungos okupuotuose Centro 
ir Rytų Europos kraštuose, jų tarpe ir Lietuvos.

3. OSI klausimu.
Suvažiavimas vertina ALT valdybos pastangas 

ginti lietuvių tautą ir nekaltus lietuvius nuo OSI kaltini
mų.

Nuoširdžiai kviečia ypatingai akademinį ir savo 
profesijose dirbanti jaunimą* kelti viešumon OSI nepama
tuotus ir neteisėtus veiksmus, visą lietuvių visuomenę 
skatina gausiai remti Lietuvių Teisėms Ginti Fondą
savo aukomis.

4. Amerikos Lietuvių Taryba pilnai užgiria LKB 
Kronikų ir kitų pogrindžio leidinių platinimą lietuvių 
ir kitomis kalbomis. Kartu kviečia lietuvių visuomenę 
paremti šį svarbu darbą kurio dėka visas pasaulis infor
muojamas apie Lietuvos kančias komunistų vergijoje.

5. Suvažiavimas dėkoja ALTO skyriams už aktyvų 
įsijungimą į Lietuvos laisvinimo darbą, už Lietuvos reika
lų kėlimą vietinėje spaudoje, už Vasario 16-tos ir kitų 
tautinių švenčių minėjimų rengimą už telkiamas lėšas 
ALTO centro veiklai vystyti ir už pastangas į savo 
veiklą įtraukti jaunesnę kartą.

6. Suvažiavimas dėkoja ALTO Pirmininkui ir 
visai Valdybai bei iždo globėjams už atliktus darbus 
Lietuvos laisvinimo veikloje.

7. Suvažiavimas dėkoja visiems Amerikos lietu
viams, parengusiems ALTA* tiesioginiai ar per jo skyrius.
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NepAi^^jutiwa
Ui Lietuvos išlaisvinimą! Ui Utikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyautž au Canada! 
b or liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

LEIDĖJAS "NL” SPAUDOS BENDROVĖ. 
REDAGUOJA - REDAKCINĖ KOLEGIJA 
TELEFONAS: (514) 366-6220

Second Class Mail. Reg. Nr. 1952. Return postage guaranteed. 
Postage paid al Montreal, CP. Published by the Independant 
Lithuania Publishing Co. , 7722 George St. LaSalle, P.O.

H8P IC4

2.

Metine prenumeratos kain* $ 18.00
Rėmėjo - $25.00

P.S. Re/idradarbių ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuolidra, grąžinami lik 
is anksto susitarus. Ui skelbimų turini redakcija arba 
leidykla neatsako.

Sesijos pranešimuose : inž. J.V. Danys ir adv. Joana 
Karaite — L asienė.

XII-SIOS KRAŠTO TARYBOS 
TREČIOJI SESIJA 

(tęsinys)

Kanados Lietuviu Fondas
NARIAI IR ĮNAŠAI:

Mickienė Julija . . . , ....................... ...
Butienės Konstancijos atminimui . . 
Banelienė Nijolė......................................
Vaškevičiaus Juozo atm. 
Paplausko Juozo atm..................   • • ■
Makauskienės Kotrynos atm...............
I uomono Broniaus atm..........................
Bražiūnas Petras ..................................
I ukošiaus Karolio atm. . . ... . • 
Baranauskienės Sofijos atm...............
Valiuko L eono atm............... ..................
Radzevičienės Onos atm,...................
Morkūno Stasio atm.\...........................
Janulionio Kazimiero atm.................  .
Kerberio Prano atm..............................
Balsio Vlado atm......................................
Kėkštas Stasys......................................
Bakienės Ilonos atm............... ...
Pašukonio Jono atm..............................
Liet.Katalikų Mokslo AKADEMIJA ; 
Vasiliausko Mečislovo artm...................
Vasiliauskienė Stanislava ...... 
Barysienės Eugenijos atm...................
Draudvilo Romo atm...............................
Mažeikaitė Rasa......................................
Augaičiai, Vidas ir Rūta.......................
Stanevičius Vaclovas . .......................
Jonelis Pranas .........................................
Heikys Edvinas...................................... ...
Dūda,Romas ir Joana...........................
Geras Vladas..........................................
Jankūnienė A ...... .

NAUJI
1188.
1189.
1190.
1191.
1192.
1193.
1194.
1195.
1196.
1197.
1198.
1199.
1200.
1201.
1202.
1203.
1204.
1205.
1206.
1207.
1208.
1209.
1210.
1211.
1212.
1213.
1214.
1215.
1216.
1217.
1218.
1219.

$ 200.- 
290. - 
1OO. - 
255. - 
1OO. - 
1OO. - 
385. - 
250. - 
325. - 
266. - 
260. - 
170. - 
580. - 
1OO. - 
1OO. - 
275. - 
1OO. - 
300.- 
300.- 
1OO.- 
1OO.- 
1OO. - 

.300. - 
180.- 
1OO.- 
200. - 
1OO.- 
1OO. - 
1OO. - 
1OO. - 
1OO . - 
300. -

iUlRi VALERIJONAS ŠIMKUS,” LAISVOSIOS LIE
TUVOS” leidėjas,buvęs VILNIAUS KRAŠTO LIETUVIŲ 
SĄJUNGOS CENTRO VALDYBOS PIRMININKAS -------------

Įnašus Papildė:
23. K. L.B. Ottawos Apylinkė
24. K. L. B.Delhi Apylinkė . .
48. PARA MA Lietuvių Kredito Kooperatyvas.
49. Gulbinskas Petras..........................................
53.Tadarauskas J. .prelatas..............................

127. Januška Mykolas..............................................
128. Januška Vincas....................... ..........................
179. Pacevičius Balys, kun................... ...
326. Stankai,Kazys ir Vanda...............................
358. Kerulio Vaclovo atm......................................
577.
579.
673.
712.
718.
731.
742.
765.

Šlekiai, Eliziejus ir Ksavera. . . .
Daniliūnas Edvardas...........................
Kaziu nas A..............................................
Jocas Juozas..........................................
Agurkiai, W.&G..................................
Strazdienės Birutės atm. .....
Ruzgas Albinas...................................
B.C.Lietuvių Medž.ir Žūki.Klubas
BEBRAS.........................................  . .
Baltuoniai.P. & J...................................
Aleliu no Juozo atm...............................

iki $

iki

Pradiniai Įnašai: 
Matulevičienė Stasė'. .,. 
Paklaka Petras...............
Mainelio Juozo atm. . . . 
Galeckienės Elenos atm. . 
Stalauskienės Sofijos atm. 
Jagučanskis Vytautas . . 
Gataveckas Izidorius . .
Rakauskas Bronius . . 
Renkio Augustino atm. . 
Olekienės Onutės atm. .

Š 50. - 
50.- 
50.- 
40.- 
40.- 
20. - 
20. - 
20.- 
1O.-
1O.-

8100.- 
820.- 

4050. - 
500.- 
400.- 

1O1O . - 
1O1O.- 
300.- 
950.- 

1300.- 
200. - 
300.-

1OOO.- 
700. - 

11OO. - 
480. - 
300. -

400. - 
150 . - 

11OO. - 
125 .- 
200.- 
200. - 
300. - 
150 . - 

1371 .- 
200.-

767. 
894. 
1020.Montrealio Mergaičių Choras PAVASARIS 
1040.Domeika .Juozas ir Stefanija.......................
1083.Girnius Povilas..................................................
1114. Motiejūnas Vladas..............................................
1120. Petrauskienės Stasės atm....................... ... .
1121. Gruzinsko A ntano test, palikimas...................
1138. Noreikos Felikso atm. ...................................

K. L. Fondas džiaugiasi ir sveikina visus naujus ir į- 
našus papildžiusius narius ir laukia dar daugiau naujų na
rių. Mes visi žinome,kam mes darome tuos Įnašus’. Tai 
mūsų TĖVYNEI. Fondas tiki, kad mūsų visuomenė dar nė
ra nutautę jus i, ir to negali būti. Tad neužmirškime ir tuo
jau pat stokime į K.L.F. Tai yra mūsų visų pareiga, visi 
žinome, kad Kanadoje yra daug mūsų tautiečių,tačiau da - 
lis,atrodo, nusisuka nuo lietuviškųjų reikalavimų bei pa - 
reigų. Mieli broliai ir seserys,neužmirškime savo pa
reigos ir stokime nariais į Kanados Lietuvių Fondą. Mes 
TĖVYNĘ, palikome - tuo pačiu esame įpareigoti išlaikyti 
lietuvybę išeivijoje,padėti JAI vėl tapti LAISVA

Ta pačia proga norime priminti esamiems nariams, 
kad jeigu pakeitėte adresus- praneštumėte naujuosius.

Linkime viso geriausio ir laukiame Jūsų pasirodant 
bent su šimtine. Neužmirškime’.’.’. K L F .
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Aktualiausi reikalai, iškilę XII-tošios KLB Tarybos 
IlI-čiosios Sesijos metu buvo intensyviai išklausyti ir 
diskutuojami.

Kaip jau rašyta "NL" nr. 46, Ottav<os Konferencijos 
eiga kėlė didelį susidomėjimą. Ją plačiau aptarė inž. J. V. 
Dany s, ilgus metus palaikęs ir palaikąs ryšį su Kana - 
dos federaline vyriausybe ir gerai pažįstantis jos situ - 
acijas ir nuomones. Taip pat adv. Joanos Kuraitės-L a - 
s i e n ė s pranešimas apie Jules Dechenes ir Žmogaus 

. Teisėms Ginti komisijų reikalai iškėlė dar kartą didės - 
nių, specialių lėšų reikalą tęsti viršminėtiems darbams. 
Sesija tam vienbalsiai pritarė ir svarstė būdus, kaip tai 
įgyvendinti. Jokių kitų lėšų tiems visuomeniniams dar - 
bams Kanados lietuviai negauna. Tad reikalas aktualus 
ir neatidėliotinas.

Platų pranešimą apie PLB veiklą patiekė PLB Valdy
bos p-kas Vyt. Kamantas. Atsivežė ir daug spausdin
tos informacinės medžiagos. Iš ilgoko pranešimo išryš
kėjo, kad šiuo metu didelis dėmesys ir rūpestis skiriami 
Lituanistikos Katedros vystymui ir žurnalui "Pasaulio 
Lietuvis" leidimui.

Karštas diskusijas sukėlė KLB Kultūros Komisijos 
p-kės Rasos Lukoševičiūtės- Kurienės pranešimas. 
Pasirodo, kad pagal meninių grupių pageidavimą, siūloma 
Kanados Lietuvių Dienų renginius nukelti iš rudenio į ge
gužės mėnesį. Buvo patiekiami įvairūs už ir prieš argu - 
mentai. Dėl šio klausimo reikėjo balsuoti. Galų gale pri
imtas nutarimas, kad sekančias KLDienas, išpuolančias 
rengti Montrealio KL Apylinkei, būtų paliktas Padėkos sa
vaitgalis- ruduo, o 1987 m. KLD ruošimo datą turės nu
tarti Valdyba.

Iškeltas reikalas ir pasiūlymas KLB raštinės dar - 
bams pagre itinti ir palengvinti. Pribrendo (jeigu ne "per- 
brendo") laikas turėti savo raštinę ir samdomą nuolatinį 
raštinės darbams asmenį korespondencijų tvarkymui, pa
kvitavimų išsiuntimams, informacijoms ir 1.1. Reikia tik 
stebėtis, žinant aplinkybes, kaip iki dabar buvo kantrūs ir 
darbštūs savanoriai, perkrauti ir kitokiais darbais, šį dar
bą dirbę. Šis patobulinimas bei pasiūlymas buvo priimtas 
vienbalsiai.

Diskusijas sukėlė ir siūlomas Konstitucijos punktas, 
kad naujos Valdybos būtų renkamos pavieniais kandidatais, 
o ne sąrašais, kaip buvo daroma, kad pagreitintų rinkimus 
Tarybos daugumai nubalsavus, kandidatai bus renkami pa
vieniai .

Jaunimo Sąjungos pranešimas, gautas raštu, parodė, 
kad mūsų jaunimui netrūksta entuziazmo, nors kartais gal 
tik daugiau patyrimo padėtų . Buvo palaikomi ryšiai su ki
tais baltiečiais bei kitomis mūsų kolonijų Jaunimo Sąjun
gos atstovais. Pasidžiaugta dėkmingu dvikalbiu Jaunimo 
Sąjungos žiniaraščiu. Apgailestauta, kad šiemet nepavyko 
surengti Vakarų Kanados Vasaros stovyklos ir pažadėta 
stengtis kitą vasarą tai būtinai padaryti. Atrodo iš kitų 
pavyzdžių praktikoje, kad mūsų jaunimas gal permažai su
pranta padažnintų aprašymų ar skelbimų reikšmę, vyk
dant kokį nors projektą. Ta. prasme ryšys su mūsų spau
da (kur i stengiasi padėti jaunimui) yra gyvybinės svarbos ,

RYŠYS SU MEDIA

GERESNĖS GALIMYBĖS VERSLE!

Po labai intensyvios dienos, pasidalinant 2 • ” ’ 
oficialiai- įspūdžiais, dalyviai išsiskiri k-^ a!P~ ne' 
tiktų Vakaro-Koncerto pobCyje av Pa • SUSi ’

W avyje, AV Parapijos salėje ir

Parlamento Komiteto D augi ak ui turo s reikalais 
įkūrimas užtikrins , kad federalinės vyriausybes 
"departamentuose atsispindėtų, Kanados daugia- 
rasinis ir daugiakultūrinis įvairumas jų 
programose, kryptyse ir praktikoje. _______

$

pasiruoštų Sesijos pusdieniui sekmadienį.
ValrivhJai^rLrŪP!Stingai paruošė Montrealio Apylinkės 
nudidAi S’U ^iklninkaiS’ Salė buvo gerai ^Puošta, jurgi- 
ta X*įsta.lue lr’vlsų SU8r‘»tasiųlų „uotai-

P P salę , ne tik užėmė visus stalus Tokie dina - 
nttta susitikimai, atrodo. „eiSaėmė.o pr“davė visoms 

n rgijos. (Vakaro aprašymas atspausdintas ”NL”45 nt.)
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DAUGlAKULTŪRllMAS
Kad Kanadoje būtų S®ra 

ir geriau gyventi
Per šiuos metus Kanados vyriausybė ėmėsi priemonių 
užtikrinti lygias galimybes visiems; tai duoda re
alias pasekmes. Štai sritys, kuriose veikiama*.

----- LYGIOS GALIMYBĖS DARBUI
Kanados vyriausybė užtikrino, kad visi kanadiečiai, 
nežiūrint rasės ar kultūrinės kilmės, gali gauti 
darbo valstybinėse įstaigose, , valstybiniu bendrovių 
korporacijose ir kitose valstybės reguliuojamose 
verslo srityse.

Mažumų grupių nariai buvo paskirti į federalines 
i st ai g as, komisijas ir tarybas ._________________
‘ TEISINGAS ELGESYS
Daugiakultūros Įstaiga Kanadoje paskirs 4.9 milijonus 
ateinantiems dvejiems metams kultūrinių ryšių siūlymų 
vykdymui, patiektų specialiame Parlamento Komiteto 
raporte ’’Equality Now 1”

Daugiakultūros Įstaiga Kanadoje taip pat rėmė 
policijos ir etninių bendruomenių ryšių programą, 
kad skatintų geresnį savitarpio supratimų.

• • k.idnc kain smulkaus verslo

sugebėjimus. _______________________
——— Ryšys SU VYRIAUSYBE_______

Valstybine Verslo ir D augi ak ui turizmo konferencija 
Įvyksianti 1986 metais, suteiktu etniniu kultūrą 
verslininkams naudingu kontaktu ir technišku in — 
formacijų.

Daugiakultūros Įstaiga Kanadoje įkūrė patariamąjį, 
komitetą, skatinti dialogui tarp Medios programų, 
paruošėjų ir etninių, bendruomenių, patarimą dėl jų. 

Taigi, valstybinio masto programa ugdyti rasinei 
ir kultūrinei harmonijai jau pradėta vykdyti.

Su jau Įsitvirtinusiom programom , kad užtikrintų 
galimybes kultūriniai pasireikšti, mes toliau 
kreipiame dėmesį į sukūrimą lygių ekonominių 
galimybių. Tai padės Kanadoje sudaryti geriausias 
gyvenimo ir darbo sąlygas.

Daugiau informacijų gausite kreipdamiesi į 
Multikulturalism Canada at the Secretary of State 
įstaigą arčiausiai jūsų arba raštu*.

Multiculturalism Canada, Ottawa, Ontario KIA 0M5

Le ministre d’Ėtat au 
Multiculturalisme 
L’honorable Otto jelinek

Minister of State 
Multiculturalism 
Hon. Otto jelinek

CANADA
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Vienu atveju- Lichtenstein’o valstybėje - kur rusai 
turėjo visišką laisvę pasirinkti sugrįžti ar pasilikti , - 
didelis procentas jų pasirinko grįžti . Anot stovyklos ge
nerolo, pagrindinai grįžimą skatino juos užgriuvusi savo
jo krašto nostalgija, vienišo egzilinio gyvenimo prospek
tas ir tikėjimas siūlytos amnestijos.

Visa tai sudaro patikimą vaizdą ir argumentus dėl pa
sisakiusių grįžti proporcijos.

Nežiūrint vilčių ir norų, kol jie buvo Vakaruose, visų 
jų likimas, atsiradus savųjų žmonių rankose,-buvo dau - 
giau ar mažiau vienodas.

Tuo metu tai buvo slepiama nuo Vakarų, bet kai kurie 
kareiviai, paskirti pareigoms, bent momentais pamatė kas 
darėsi tuojau pat už Geležinės Uždangos.

Kapitonas A nthony S mith ir jo vyrai buvo giliai pasi
piktinę žemiau atpasakojamu įvykiu: "Incidentą stebėjo 
mūsų seržantas-majoras ir šoferiai mūsų prižiūrimo 
transporto iš surinkimų punkto pietryčiuose nuo Hambur
go, netoli Winsen’o.
...........Raporte pranešta,kad išvietintieji asmenys buvo 
pakrauti į mūsų vagonus,kartu su asmeniška jų manta .su
rišta. į ryšulius ar .senus lagaminus, ir 1.1. Jiems buvo pra
nešta, kad tuos daiktus leidžiama pasiimti su savimi. 
Daugiausiai tai buvo rūbai ir smulkūs apyvokos daiktai. 
Kai transportas atvyko į priėmimo punktą, visi žmonės ir 
jų daiktai buvo iškrauti, ryšuliai ir lagaminai bei visa ki
ta sumesti į vieną krūvą ir ruošiamasi juos padegti. Tai 
sukėlė didelį DP nusiminimą, kuris netrukus dar pasunkė
jo, kai pradėjo atskirti šeimas ir žmonės\buvo sugrupuoti 
į jaunų vaikų grupes,darbingus vyrus, jaunas moteris if 
senus žmones.

Seržantas-m.ajoras pranešė,kad rusai privertė jį ir 
transportą lydėjusius išvykti beveik grąsinant ginklais,bet 
ne anksčiau kaip kad teko savo akimis pamatyti kas darė
si. Prieš išvykstant, seržantas-majoras matė nuvedamus 
senus žmones grupėmis ir girdėjo paleistus į juos šūvius. 
Taip pat matė prievartaujamas kai kurias merginas" .

Senais žmonėmis buvo atsikratyta, nes jie nebenau - 
dingi toje Darbininkų Valstybėje.

Nuo tada kpt. S mith/patariamas seržanto-ma j or ©/su
galvojo S ovietų kolegoms trukdymo sistemą. "Kai sužino- 
davom kurią paylinkę lankysim kitą dieną,mes pasiųsda - 
vome naktį prieš /nežinant rusams nė mano paties pulki
ninkui/ įspėjimą vyrams,kad nesirodytų.Techniškai- jie 
turėdavo atsakyti už savo moteris ir vaikus. Taip atli
kome daugelį nepavykusių apsilankymų dideliam rusų ka
rininkų pykčiui.

Rugsėjo 30 d. , kai repatriacija Vokietijoj praktiškai 
sustojo, apie 2.O35.OOO atgabentų į Vokietiją rusų bu - 
vo perduota grąžinimui iš Vakarų A lijantų zonų Vokieti
joje ir A ustrijoje. Iki tos pačios datos iš Raudonosios Ar
mijos Okupuotos teritorijos Sovietai pervežė dar 2. 946. 
0(50v Kokia pfrbpdfcija iš tų žmonių savo noru ir kokia ne
savanoriškai grįžo- niekada negalės būti nustatyta. Pagal 

šioje ir kitose knygose užrašytus pasisakymus aišku, kad 
didelis jų skaičius su baime nepritarė grįžimui. Britų re
porteris sužinojo iš vieno Sovietų šaltinio,kad 40% no
rėjo pasilikti Vakaruose. Įrodymai aiškiai sako, kad jie 
turėjo rimtą pagrindą to norėti.

Norvegijoje
Kai šis didžiulis tautų kraustymas vyko Vokietijoje , 

kita plataus masto operacija buvo pravedama Norvegijoje. 
VE Day metu vokiečių okupacinės pajėgos dar pilnai kont
roliavo Norvegiją ir praėjo keletą dienų,kol SHAEF per
sonalas galėjo būti skubiai atgabentas, perimti tvarką. 
Iki to laiko vokiečiams buvo įsakyta būti savo postuose, o 
ypač, ir toliau administruoti bei saugoti karo belaisvių ir 
priverčiamojo darbo stovyklas. Tai jie atliko su rūpestin
gu kruopštumu, sukeldami atvykstančių britų karininkų pa
sigėrėjimą. Tol- kol jie pradėjo atidengti įrodymus vokie
čių nusikaltimų prieš tuos varganus belaisvius. Pasigėrė
jimas pavirto Į pasibjaurėjimą.

SHAEF vyr.būstinėje sužinota,kad belaisvių tarpe 
buvo apie 76.000 rusų.Tuojau pat buvo organizuojami 
būdai ankstyvam jų repatrlavimui. Buvo du keliai:

a. vandens keliu tiesioginiai iš Norvegijos uostų į Ru
siją ir

b. sausuma Į Švedijos uostus,© iš ten laivais Į Rusi
ją-

SHAEF nurodė,kad laivai būtų parūpinti ir pradeda
mos derybos su neutralia Švedijos vyriausybe dėl trans - 
porto praleidimo per jos teritoriją.

Švedai buvo sukalbami ir pasiūlė talkininkauti Sovie
tams, kaip kad šie padėjo nugalėti nacius Norvegijoje 1940 
m. Birželio pradžioje Oslo mieste buvo sušaukta tuo rei
kalu konferencija. Joje dalyvavo Sovietai, Švedijos ir S HA 
EF atstovai.

Britų majoras Ian Nicholls palydėjęs rusus,grįžtan - 
čius jūra, po kelių dienų sužinojo, kad "švedai pasiūlė III- 
ios klasės traukinio vagonus kitų laipsnių asmenims, II - 
os klasės- karininkams. Bet sovietiniai rusai atmetė,sa
kydami, kad priima "gyvulinius vagonus" , nes Rusijoje 
tik tokiuose jie bus gabenami".

Birželio 19 d. majoras Nicholls perleido vieną tokį 
pakrautą traukinį prie Švedijos rubežių. "Kaip tik jie pa
matė, kad esame britai, pakilo didelis džiaugsmo išreiš
kimas; jie išskubėjo iš vagonų ir apsupo mūsų važmenį, 
šaukdami "Viva" ir "Up England". Mes jiems atidavėme 
visas savo cigaretes. Jie buvo pasiutusiai.patenkinti,at
rodė sveiki ir laimingi, ir jų nuotaika buvo puikiausia. Vi
si, gerai disciplinuoti". Tokių pastabų tačiau nepasirodė 
Vakarų spaudoje, nes staiga birželio 11 d. atėjo parėdy - 
mas nutraukti švedų žurnalistų dalyvavimą šiose repatri- 
|acijos operacijose iš Tarp-A lijantinės Komisijos Oslo 
mieste. Anot patikimų šaltinių, ir rusai, ir VakarųAli- 
jantai nepritarė - dėl skirtingų priežhsčių-; kad žurnalis
tai keltų ką nors Į viešumą.

Dauguma rusų, buvusių Norvegijoje, buvo išsiųsti na
mo tokiu slaptu būdu, o mažesnis jų skaičius iš' stovyklų 
šiaurėje buvo transportuojami jūra aplink Š iaurės Ragą . 

Pirmasis konvojus iš 600 rusų išplaukė iš Tromsb birže
lio 23 d. Ant norvegiško keleivinio laivo "Kong Dag" bu- ’ 
vo ir majoras Nicholls: "Jiems paskirtas pulkininkas man 
pasakė, kad jie pergyveno baisius laikus po vokiečiais,ir 
kad buvo traktuojami, kaip gyvuliai. Juos naudojo vergų 
darbams ir mušė pasitaikius mažiausiai progai. Britų ka
rininkai /BWX/, kurie juos prižiūrėjo pakrantėje, troš
ko juos saugiai išsiųsti kelionėn; tą patį rytą Sovietų at - 
stovai pradėjo užrašinėj;! "tuos,kurie kovojo Įtartu su vo
kiečiais ir kai kuriuos, nenorinčius grįžti". Nežiūrint to, 
daugiausiai jų atrodė labai smagūs, kad galų gale sugrįš 
po visų vargų namo. Kitą dieną, pradėjus plaukti,didelį 
visų linksmumą sukėlė netoliese jūroje pastebėti keletas 
banginių, purškiančių vandenį. Reikėjo padaryti 8O-ties 
mylių lanką nuo kranto, kad būtų išvengta minų, ir rusai 
praleido dieną ant denio,dainuodami ir juokdamiesi saulei 
Šildant.

Kitos dienos viduryje pasimatė žema.. .Rusiškoji že
mė. Vyrai skubėjo aptvarkyti savo nudėvėtus rūbus ir So
vietų vėliavos stipriai plakėsi nuo stiebų. Besiartinant 
prie Kola Įlankos, Sovietų karo laivas "Archangel" buvo 
įmetęs inkarą, pasiruošęs puolimui.

Ant denio matėsi šimtai išrikiuotų jūrininkų. Pamatę 
savo tėvynainius, nuo kurių buvo taip ilgai atskirti, rusai 
"Kong Dag" laive pradėjo šėlti šaukdami ir entuziastingai 
mojuodami. Bet nuo "Archangel" atsakymas buvo baugi - 
nančiai šaltas. Nė vienas jų nepajudėjo ir neprabilo; visi 
stovėjo, kaip ir anksčiau, išpūtę akis ir tylėdami, kai 
"Kong Dag" praslinko šalia. Grįžtančiųjų rusų nuotaika iš 
pašėlusio pakilimo nukrito į depresiją ir nujautimą blogo. 
Jų baimės nesumažino nė jų sutikimas Murmanske. Po vi
sos nakties laukimo,kai lydintis laivas išlaipino savo pa
pildymo grupes, jie įplaukė Į laivų sustojimo vietą.

Tą patį momentą, kai buvo nuleistas takas, vienas iš 
rusų ant denio atsiskyrė ir pasileido tekinas į krantinę , 
kur jo laukė valdiškas automobilis. Po to sekę įvykiai pa
tvirtino, kad jis buvo slapta įsodintas SMERSH tarnauto - 
jas,-kuris be abejo, ruošė įprastinius sąrašus. ,

Pakrantėje nebuvo jokios pretenzijos į malonų sutiki
mą, kaip dar būdavo su ankstyvesniais konvojais. Karei
viai ir milicija matėsi visur; atmosfera buvo ledinė.Visas 
išlaipinimo plotas aptvertas spygliuota viela. Po prailgu - 
šio laukimo,kurio metu prie laivo nepasirodė joks Sovie
tų tarnautojas, buvo duotas leidimas apleisti laivą.Buvo 
įsakyta sunešti visą asmeninę nuosavybę į krūvą ant kran
tinės, Po trumpo rpediciniško.patikrinimo vyrai buvo pa - 
likti stovėti grupėse viela užtvertuose plotuose. Apie 20 
iš jų buvo iššaukti ir su sargyba susodinti į sunkvežimius. 
Vėl sekė ilgas laukimas; tada visi iš užtvaros buvo žy- 
giuote išvesti .lydint ginkluotiems sargybiniams- į baudos 
stovyklą,kaip kad vertėjai paaiškino majorui Nicholls’ui . 
Tai buvo paskutiflis jo globotinių vaizdas,kokį jis matė. 
Grįžtant įlanka, jis ir jo žmonės praplaukė Sovietų jūri - 
nę bazę. Tos didžiosios karo laiko sąjungos pagerbimas 
iš Sovietų pusės pasireiškė Raudonosios Karo A viacijas 
lėktuvo pasirodymu,kuris paleido "labai pavojingą" dūmų.v 
uždangą per kelioliką mylių abiejuose upės krantuose../b.d./

DALYKAI, KURIŲ NEVERTA KLAUSINĖTI ATVYKĖLIŲ IŠ LIETUVOS
PROSTITUCIJA SOVIETŲ SĄJUNGOJE
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Atsidūrus viešbučio Intercontinental viduje, jau ne - 
besama Maskvoje. Kilimai, plekši stiklo keltu va i, futu
ristinė architektūra. Prie baro mergutės žiūri įbedusios 
akis į videoskopo ekraną, kur vienas po kito bėga ameri
koniški filmai, "cartoons", džiazo grupių renginiai. O a- 
merikiečiai įsistebeilinę į mergas. Pats girčiausias iš 
jų erzina bar maną: "Žinai, pats turėtum duoti nuošimtį 
toms "entraineuses" . Mes esam tikrai Maskvoje.Čia - 
prostitucijos grietinėlė. Kapitalistiniai biznismenai, ku - 
rie lūkuriuoja,kol bus pasirašyta didingoji šio amžiaus 
sutartis,dėl kurios Vakarų žmonių sąžinė nerami,tvirtina 
kategoriškai: "Ak,kokia pasakiška naktelė už 1OO dole
rių"’.".

Merginos stumdosi prie Įėjimo. Daugelis iš jų pasi
rėdžiusių niekingom vakarinėm suknelėm,Įsmuks Į maši
nų pastatymo aikštę. Reikia patepti durininką.Kiekviena 
mergelė turi savo prisiekusį durininką. Jei jo nėra, neįma
noma pralįsti. Kai kurios jų dirba butuose,kuriuos daž
nai dalinasi dvi ar trys profesionalės. Argi verta minė
ti, kad KGB yra iš anksto painformuota. /I/.

Šį paleistuvystės reiškinį su užsieniečiais aš esu ap
tikęs visuose stambiuose sovietiniuose miestuose,kuriuo
se man teko lankytis. Viename Kievo viešbutyje ir viena - 
me Odesos restorane tai praktiškai oficialus biznis.Le - 
ningrade kelios merginos žūklauja prie įėjimų Į viešbu - 
čius.

Bet seniausia pasaulyje profesija nėra vien praktikuo
jama su išsigimėliais vakariečiais. Rusai taip pat nusi 
mano kaip susirasti sau nakčiai panytėlę. Tai kitas pa
saulis. . . ir kitos kainos.

Jos slapstosi judrioje geležinkelio stočių minioj.Ši 
prostitucija dažniausiai paties žemiausio lygio. Aleksand
ras Dimov’as kalba savo knygoje "Les hommes doubles" 
apie "žiežulas , nusivalkiojusias murzes", apie senas gir
tuokles virš 50 metų,atsiduodančias kitiems prasigėrė - 
liams už butelį vodkos ar kelis rublius. /2/. Tai skuduri
nio proletariato neišmatuojamų gelmių pasaulis, pasaulis , 
kuris egzistuoja visuose kraštuose. Kitos merginos dar - 
buojasi sutardamos pasimatymus, ir jų telefonų numeriais 
pasikeičiama Įmonėse. Dar kitos- medžioja parkuose,

f
Prostitucija sovietinių piliečių tarpe yra aplamai ge

rai užslėpta, padugninė. Rusai retai apie ją užsimena ir 
labai nenoromis. Bet daugelyje miestų kai kurios prosti- 
1985. XI. 28 

tutės yra tapusios vietinėmis Įžymybėmis. Viena jų Kije
ve bizniauja prie futbolo stadijono vartų, ir yra ypatingai 
populiari. . .jau dešimt metų. Taline kai kurios merginos 
yra tapusios peizažo dalimi. Prancūzai, kurie dirba sta - 
tybose, užtvertuose turistams pietų S S SR miestuose, ten 
kur apsikalami pynučiais butų langai nuo vagių, pasako
jo man, kad prostitucija tenai išbujojusi. Priežastis- mote
rų trūkumas.

Nauja apraiška, kol kas nereikšminga: prostitucija 
automobiliuose. Kai kurios merginos pasiima savo kli- 
jentą į taksi; vairuotojas, savaime aišku, atsiims savo 
nuošimtį, o kartais- šiuo kart iš tiesų - vaidins sąvadau
tojo vaidmenį. Kelios jų darbuojasi savo pačių automobi
liuose. Viena jų pasistato reguliariai savo Žigulį Maja - 
kovskio aikštėje, centre. Gruzinai ir armėnai yra pasto
viausiais ir dosniausiais klientais. Viena profesionalė su
simąsto: "Aš neišmanau, kokį malonumą randa tame vy
rai, bet aš niekad nelieku be darbo’." Ji porino, kad Char
kove, antrajame savo dydžiu Ukrainos mieste,kekšelės y- 
ra už valdžiusios visą gatvę. Tai esą vieninteliu tokiu reiš
kiniu visoje SSSR". Aš neturėjau progos patikrinti.

Visiems žinoma, kad augštos klasės prostitucija eg 
zistuoja SSSR lygiai,kaip kad visuose pasaulio kraštuose. 
Maskvoje ji praktikuojama privačiose suomiškose pirty - 
se/sauna/, kurios daugiau-mažiau žinomos. Vieną jų įsi
rengė vieno mažo teatrėlio megalomaniškas direktorius 
valdiškais pinigais. Ji yra ant bulvaro, kuris juosia mies
tą- Kalco. Vienas liudininikas pasakojo man, kad tą cent
rą lanko skulptūrinįų formų jaunos damos.

Gydytojai man teigė, jog prostitucija sukelia rimtų hi
gienos problemų, kadangi ji praktikuojama skurdžioje ap
linkoje ir kadangi išvengiama gydytojų kontrolės. Vaka - 
riečia! gydytojai, dirbą SSSR sakosi patys, kad jei nebū
tų venerinių ligų, jų kabinetai nebūtų pilni pacientų.

Kaip visados Sovietų Sąjungoje,kai tik paliečiama to
kia tema, nėra Įmanoma spręsti problemos kvantotatyvi- 
nėje plotmėje. Kiek yra tų "filles de joie"-kekšių-So- 
vietų Sąjungoje? Kokia jų socialinė kilmė? Tuo klausimu 
nėra paskelbta jokių statistikų. Vien tik sovietinis socio
logas, emigravęs Izraeliu Uja Zemcov’as, paskelbė šiek 
tiek duomenų, remdamasis slaptomis Azarbeidžano komu
nistų partijos statistikomis. Jo apskaičiavimu, šioje res
publikoje buvo suimta už prostituciją 12.000 moterų 1972 

metais. Jas tačiau tegalėjo apkaltinti vien "parazitizmu", 
už kurį baudžiama vienais metais kalėjimo.

Vyrų trūkumas pagaliau išugdė visame kraęte kitokią 
moterų prostituciją; yra daug sovietinių moterų, kurios 
nors ir pasiekė patogią aąmeninę padėtį,mėgina prablaš
kyti savo vienatvę "užsifundydamos" sau kokį jaunuolį , 
kuriam trūksta kišenpinigių.

Paskutinis žodis priklauso Irinai. Spekuliantė, pate
kusi per Lenkijos krizę bedarbėn - prieš "įvykius" iš - 
tisi sunkvežimiai "defisitny" prekių iš Varšuvos aptar - 
navo Maskvos rinką - ji rado sau naują pašaukimą pros
titucijoj: "Štai jau trisdešimt metų, kaip mano mamytė 
stato kelius už 150 rublių į mėnesį, o Sovietų Sąjungoj 

kelių kaip nėr, taip nėr. Tai darbo herojė ir aš ją gerbiu. 
Bet žmonės užmušė joje moterį. Aš nenoriu taip nusibaigt 
Aš irgi turiu savo funkcijas ir per vieną vakarą uždirbu 
tiek pat, kiek mama per mėnesį".

oooooooooo
Parengė S. P.

1. Kad KGB naudojasi prostitučių patarnavimais yra 
vieša paslaptis. Taip pat policija, y patingai, kai tenka pra
simanyti apkaltinimus disidentams.

"Pagalbiniai vienetai susideda iŠ draugovininkų arba 
savanorių milicijos talkininkų. Tai dažnai buvę nusikaltė
liai, narkomanai, prostitutės,kurie nori tuo būdu save re- 
habilituoti. Jie žiauresrii už miliciją su suimtaisiais, ir 
juos dažnai nudobia kokiam užkampyje.. .Nėra jokių sun
kumų rasti melagingų liudininkų. Pakanka jų pajieškoti 
KGB pagalbininkų tarpe, tarp vagių,prostitučių,kiemsar
gių. • • ”

Marie S a matau. Droit de l’homme et repression en 
USSR. 1980.

2. "Kalėjime yra "stočių bobų"/femmes de garės/. 
Tai moterys, kurios neturi oficialios gyvenamosios vietos, 
ir kurios praleidžia kelis'metus geležinkelių stotyse. Jos 
susipažįsta su atvykstančiais, tikėdamos gaut pavalgyti , 
susišįldyti, ar praleist naktelę. Kai kurios jų jaunutės , 
kitos- pasiekusios penkiasdešimt metų. Kai kurios par
davinėja save. Svarbiausia joms išlikt gyvom. Savaime 
Suprantama, kad jos apsileidžia,ima gerti ir atkeliauja Į 
kalėjimą pasibaisėtiname stovyje. Tenka kartais plėštė 
nuplėšti kojines, prikepusias prie kojų".

Femmes et Russie, 1980, par le Collectif de redaction 
de l’Almanac. Paris,Edition de Femmes,1980.

Patrik Meney. La Kleptocratie. La delinquance e n URS S. 
Paris. 1980.
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SKULPTORIUI DAGIUI NEVALIA BŪTI SENAM

L. Girinis
Prieš eilę metų, bendrojo likimo išplėšti iš savojo 

krašto ir išblaškyti po plačiuosius pasaulio žemynus, 
skubiai bėgančio laiko verčiami, Įvairiom progom šven
čiame susikrovusių metų sukaktis. Toronte Evangelikų 
Parapijos klebonas kun. P.Dilys, pats atšventęs 80-dešim- 
metį Padėkos Dienos šventėje, iškilmingų, pietų metu 
visiems vienaamžiams sukaktuvininkams pasakė Įsidėmėtu 
nas ir nepamirštamas mintis. Jis nepripažįsta senatvės. 
Žmogus yra senas tik tiek, kiek jis pats save sendinasi, 
kiek jis pasiduoda apatijon ir kiek paskęsta esamuose 
ir nesamuose negalvimuose.

Išklausius kun. P. Dilio mintis, norėjosi rimtai 
pergalvoti ir pasižvalgyti, kiek jose yra tiesos ir ar 
daug jaunuolių turime tarpe aštuoniasdešimtininkų? 
Ir tikrai, savųjų tarpe turime nemažai, kuriems likimas 
išbūrė būti jauniems amžinai...

Toks jų tarpe torontietis menininkas-skulptorius 
dailininkas Jokūbas Dagys. Tiek jo darbuose, tiek elgesy
je atsispindi tik jaunatviškumas. Dar niekas jo nematė 
pasenusio, nelinksmo, nusiminusio. Turbūt sunku išeivijoje 
būtų sutikti lietuvi, kuris nebūtų girdėjęs ar skaitęs 
apie niekad nedejuojanti, kūryboje paskendusį, nuolat 
skubantį skulptorių J. Dagį. Tik niekad niekas neužsimi
nė apie jo prabėgusias vasaras, žiemas, pavasarius. 
O jų susikrovė per aštuonios dešimtys. Atrodo, dar 
taip neseniai, ten prie Biržų, Šlapščių kaimo galulaukės 
upelyje basas tebelakstė ir rinko pražydusias purienas. 
Deja, dabar čia, toli nuo tėviškės kaimo, belieka suskai
čiuoti anuos, kažkur toli praskubėjusius pavasarius, 
ir jausnystėje likusias, bet nepamirštas svajones.

Skulptorius J.Dagys gimė 1905 metais, gruodžio 
16 d. Šlapščių kaime, Biržų apylinkėje. Jaunystėje pradė
jo ir 1927 m. užbaigė Biržų gimnaziją. Po penkerių 
metų studijų Kauno Meno Mokykloje jis tapo dailininku, 
skulptoriu-pedagogu su teise dėstyti meną aukštesnėse 
Lietuvos mokyklose. Priklausė Lietuvos Dailininkų Sąjun
gai ir aktyviai dalyvavo Įvairiose vietos ir užsienio 
parodose. Todėl jau 1932 m. J.Dagį matome kaip gimna
zijų dailės darbų dėstytoją. Šiame darbe Raseinių gimna
zijoje jis dirba iki 1944 metų. Atliekamu laiku, niekada 
nepavargdamas, jis gilino studijas: Berlyne, Rygoje, 
Paryžiuje. 1944 metais J. Dagį, kaip ir daugelį mūsų, 
jau sutinkame Vokietijos tremtinių stovyklose. 1947 
m. Įsikuria Anglijoje, o po keturių metų, 1951 metais 
apsigyvena Kanadoje, Toronto mieste.

Nuo 1954-tųjų metų atsidėjo vien tik kūrybai 
- medžio skulptūrai. Netrukus po atvykimo, dail. Dagys 
su savo darbais pradėjo dalyvauti Įvairiose kanadiečių 
dailininkų parodose Toronte ir kituose miestuose. Buvo 
atvejų, kada jo darbai su kanadiečių skulptorių parodomis 
buvo eksponuoti Europos mastu: Londone,Paryžiuje, 
Briuselyje ir kituose miestuose.

Be to, jo darbų parodos nebuvo svetimos Chicago- 
je, Cleveland'e, Montrealyje ir kitur. Pirmoji jo darbų 
paroda nuskambėjo 1935 metais Kaune. Čia ir buvo 
pirmieji žingsniai ir pirmieji darbai, kurie buvo padaryti 
iš cemento, granito, vario, gipso bei medžio. Dalis 
darbų yra likę Lietuvoje ir jie aprašyti veikale "Lietuvių 
Dailės Istorija" antroje dalyje.

Kada 1965 metais perskaitėme J. Dagio parašytą 
knygą "Meilė tarp priešų", supratome, kad jam rašytojo- 
poeto plunksna irgi nėra svetima. Eilėraščius jis pradėjo 
rašyti dar būdamas Biržų gimnazijoje. Studijuodamas 
meno mokykloje ir dirbdamas pedagoginį darbą, savo 
dėmesį koncentravo Į skulptūrą. Tik vėliau grižo prie 
poetinio dailiojo žodžio kūrybos. Parašė dėmesio vertas 
dvi poezijos knygas: "Dagys dejuoja ir dainuoja" ir 1977

KELIONĖ PO INDIJĄ IR
NEPALA L. STANKEVIČIUS

Bombay (Indija) . Indijos vartai. Nuotr. L. Stankevičiaus, tavęs apsukti.

L Indija, iš visų Azijos kraštų, mane mažiausiai trau
kė pamatyti. Na, bet kadangi tiek skaityta apie šį didelį 
kraštą, tiek girdėta pasakojimų, kad vistiek reikėjo pa - 
matyti šią valstybę su gausybe jos gyventojų.

Taip, š. m. rugsėjo pabaigoje mudu su žmona apsirū
pinę visais skiepais ir tabletėmis nuo maliarijos,sėdome 
į lėktuvą ir skridome Toronto link; iš ten skrenda lėktų - 
vai tiesiai į Indiją.

Išskridome iš Toronto 10:35 vai. vakaro ir atskrido
me į Londoną 5 vai.ryto Kanados laiku. Praleidę 2 valan
das aerodrome,pamiklinę truputį kojas,grįžom atgal į tą 
patį lėktuvą. Ten mums pranešė,kad skridimo laikas bus 
9-nios valandos o laiko skirtumas tarp Anglijos ir Indijos 
yra 4 ir 1/2 vai. į priekį. Kai tik lėktuvas pakilo, netrukus 
pilotas pranešė, kad dabar skrisime virš Bavarijos, Jų - 
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m. "Dagys klajoja ir galvoja".
Šių metų gruodžio 15 d. Toronte, Lietuvių Namuo

se įvyks dail. J. Dagio 80-ties metų sukakties paminėji
mas ir 50 metų nuo jo pirmosios darbų parodos paskelbi
mo Kaune. Bus švenčiama dviguba sukaktis. Be to, 
bus pristatoma J.Dagio nauja, stambi, skulptūromis 
iliustruota knyga ir ta pačia proga vyks jo naujų darbų 
paroda. Rinksis jo draugai, bičiuliai, pažįstami ir nepa
žįstami gerbėjai. Daugelis ju sveikins, linkės sėkmingo 
darbo, gražios ateities. Dalis prisimins ir jo kietą nueitą 
kelią, nes jis buvo vienas iš nedaugelio lietuvių, kurie 
sugebėjo per gyvenimą pelnytis duoną iš skulptoriaus 
profesijos. Tai buvo nelengva, kantrybės reikalaujanti 
buitis. Tačiau šios aplinkybės neatbaidė nuo jo tautinio 
kultūros darbo, bet tik paskatino. Dail. J. Dagiui buvo 
aišku, kad šiame darbe gali išlikti tik pirmaeiliai skulp
toriai. Šiuo keliu eidamas, jis ir išlieka visada jaunas, 
visada mielas, visada laukiamas.

Audringas poetas. Medis. J. DAGYS

goslavijos,Bulgarijos ir Turkijos.
Lėktuve jau užmezgėm pirmąjį kontaktą su indais,ku

rių nemažai skrido iš Anglijos į savo kraštą. Čia patyrė
me,, kokie indai yra draugiški ir nuoširdūs žmonės. Kiek
vienas stengėsi tau ką nors patarti ir padėti. Vienas gana 
turtingas prekybininkas tuojau mums patarė,kurie yra ge
ri viešbučiai Bombėjuje ir kurie negeri. Be to, patarė ne
valgyti baltos žuvies Bombėjuje,nes dabar yra "mansoon" 
/lietaus sezonas/ ir ta žuvis nėra tinkama valgymui. Jis 
mums davė savo vizitinę kortelę ir sakė, jei turėtume ko
kių nors problemų Bombėjuje, jam paskambintume.

Bešnekučiuojant ir prabėgo laikas. Iš lėktuvo jau pa
tamsy matėsi Bombėjaus miesto švyturiai. Atrodė,kad tai 
labai didelis miestas. Bematant,! vai, 35 min.ryto min- 
džiojom Indijos žemę. Perėję visus formalumus, išėjome 
laukan susijieškoti taksio,kad mus nuvežtų į viešbutį.Ae
rodromo pastate pakampėmis ant cementinių grindų mie - 
gojo žmonės, kitur stovinėjo būriais; kur tik pažiūri- vi
sur mirga nuo spalvingų sarių, baltų seravanų ir spalvo
tų turbanų. Lauke buvo šlapia ir drėgna , nes neseniai čia 
lijo. Mano žmona buvo pasiėmusi skėtį, bet mums nė kar
to neteko juo pasinaudoti. Vienas indas, pamatęs, kad mes 
svetimtaučiai, tuoj pat pasisiūlė padėti, paaiškindamas 
kur reikia imti taksį. Pasirodo,ten yra maža būdelė,kur 
užsimoki už taksį, gauni bilietą su jo numeriu ir tuomet 
jis prie tavęs privažiuoja ir veža,kur panorėsi. Taksių 
tarųyba yra kontroliuojama valdžios, tai taksistai negali

Žinoma, kai gatvėje susitabdai taksį, jie y
ra privatūs^ ir visuomet reikia jų prašyti, kad užstatytų 
skaitliuką. Tokiu būdu jie negali apgaudinėti. Taksiai yra 
maži,seni, nešvarūs, juodos spalvos,kad dulkės geriau 
matytųsi, indų gamybos "Pal”, kitaip sakant, kopija itališ
kojo ’’Fiat”.

Čia ir prasidėjo mūsų pirmasis kontaktas su nešvara, 
prie kurios mes nepripratę. Bevažiuojant patamsy, visur 
matėsi purvas,o priartėjus prie kažkokios upės, pajutome 
smarvę. Po kiek laiko pasiekėme Bombėjaus priemiestį, 
kur šalia didelių mūrinių namų stovėjo ištisas miestas 
"bidonville"- lūšnelių, kur gyvena vargšai žmonės. Visur 
pakelyje ant šaligatvių miega žmonės; vieni apsikloję pa
klodėmis, o kiti,be jokios paklodės.Kai kur žmonės mie - 
ga net ant automobilių priekių. Pagaliau pasiekėme patį* 
miestą. Čia viskas kitaip- savotiška, mums neįprasta.. 
Gatvėmis lekia mašinos kaire puse, o jų užpakalyje dūmai

nuo išmetamo vamzdžio teršia orą. Paskui mašinas skuba 
paprasti ir motorizuoti rikšos. Gatvių viduryje ir pakraš
čiais vaikštinėja karvės.

Žmona paklausė taksisto, ar tos karvės kam nors pri 
klauso. Jis sakė, kad jos turi šeimininkus ir vakarais su
grįžta į savo namus. Bendrai, kol karvė duoda pieno, šei
mininkas jas laiko, o kai pasensta, paleidžia į laisvę. Tuo
met karvė pati pasirūpina pragyvenimu. Daugiausiai ma - 
tosi baltos karvės ir visai juodos ’’Bufalo”, kurios irgi 
duoda pieno.

Po kiek laiko pasiekėme viešbutį. Apsigyvenome 9 - 
tame aukšte. Iš viešbučio lango matėsi jūra,bet jos van
duo atrodė toks rudas, nešvarus. Tik įėję į viešbučio kam
barį, tuojau pat skubėjome nusimaudyti, nes atrodė lyg vi
sas kūnas niežtėjo nuo tos nešvaros.

Sekančią dieną gerai išsimiegoję ir pavalgę pusry - 
čius, važiavome į miesto centrą. Pakelyje sutikome P©r 
gatvę žygiuojantį dramblį, kurį vėliau matėme dirbantį prie 
naujo namo statybos. Statybos būdas labai primityvus. Ply
tas veža asiliukai.A nt abiejų jų šonų kabo po didelį krepšį 
su plytomis. Namo griaučiai yra statomi iš medžio kreivų 
šakų.

Artėjant pietų laikui, bandėme surasti kur švaresnį 
restoraną, bet nepavyko; nutarėme geriausiai valgyti ge
rų viešbučių restoranuose. Tokiu būdu nuėjome į liuksusi
nį ’’Oberoi” viešbutį. Maistas čia nėra brangus.Bevalgant 
pro langą stebėjome viešučio publiką,kurios tatpe matėme 
baltai apsirengusių turtingų arabų.

Didžiausia Indijos gyventojų dalis yra induistai; kita 
gausiausia religija- islamų. Ją išpažįsta 14% gyventojų.Jie 
musulmonai, garbina Alachą ir pripažįsta jo pranašą Ma
hometą, melsdamiesi 5 kartus per dieną ir laikosi pasni - 
ko.Alacho išpažinėjus lengva atskirti. Moterys veidus už
sidengusios juodomis čadromis, o vyrai dėvi baltas ap
valias kepurėles. Yra taipogi budistų ir Sikhu religijos pa
sekėjų. Šie nekerpa plaukų, bet susuka juos ir pakiša po 
puošniais turbanais. Neskuta barzdų ir ant rankų dėvi me
talines apyrankes. Sikhų Indijoje yra apie 1O milijonų; jie 
yra įtakingi žmonės ir užima atsakingas vietas įstaigose . 
Bet dabar Indijoje jie sukelia visokius neramumus ir tai 
sudaro labai didelę problemą kraštui. Dėl to visi labai su
sirūpinę Indijos ateitimi./S ikh dar vadinami šiitais /.

Indijoje yra apie 2 ir 1/2 katalikų. Beveik kiekviena - 
me didesniame mieste veikia bažnyčios.Teko matyti vie
nuoles su kryželiais ant krūtinės ir taipogi kunigų.

Stebint įvairaus plauko žmones, nepajutau,kaip pra - 
bėgo diena ir reikėjo grįžti nakties poilsiui.

Trečią dieną vėl važiavome į miesto centrą pasivaikš
čioti ir aplankyti valdiškas krautuves,kuriose parduodami 
įvairūs tipiški indų rankdarbiai, pradedant nuo drabužių 
iki medžio drožinių ir bronzos išdirbinių. Po pietų nubėgau 
j "Indian Airlines” įstaigą nusipirkti specialų lėktuvo bi
lietą, pavadintą "Discover India" už $370,- su kuriuo ga
li skraidyti po visą Indiją iš vienos vietos į kitą.Tai yra 
pats pigiausias ir laiko sutaupymo būdas apvažinėti kraš - 
tą. Kitaip tai vien tik iš Bombėjaus nuskristi į Delhi kai - 
nuotų apie $200. Deja,toje įstaigoje praleidau beveik pu
sę dienos. - Prieš mane buvo dar keletas italų turistų ir 
kol jie užbaigė, tai praėjo daug laiko, kadangi kompiuteriai 
buvo labai primityvūs ir dėl kiekvieno paduoto klausimo rei
kėjo laukti mažiausiai 15 minučių. Kai aš padaviau savo 
pageidavimus,tai kompiuteris turėjo man surasti geriau - 
šią maršrutą, skrendant į 22 miestus. Kai gavau viską, 
tiksliai surašytą ant popieriaus ir priedo dar pundą lėktu
vo bilietų, ta! jau atėjo ir šios įstaigos uždarymo laikas . 
Tuomet mandagi tarnauto ja, apsirengusi žaliu sari.atsi - 
prašė už mano sugaištą laiką ir pasakė, kad ji bandė su - 
rasti geriausią mano kelionių maršrutą.Gavau,ko norė - 
jau,Išskyrus Kalkutą ir Kašmirą.į kur jau nebebuvo vie - 
tų ir būtų reikėję laukti 3 savaites.Reikėjo pasitenkinti 
ką gavau. Pagal išduotų bilietų skaičių sužinojau,kad-rei
kės skraidyti su 11 skirtingų lėktuvų.

Vakare grįžę į viešbutį, ėjome į šalia stovintį resto
raną sū egzotiškų palmių stogu ir jo viduje augančiais tro
pikų augalais. Atsisėdome prie staliuko, iš kurio pusės 
matėsi jūra. Išsišnekėjus su maloniais padavėjais,vienas 
jų pasiūlė mums po vakarienės aprodyti virtuvę, įcur ga - 
minamas indų valgis,taip kąip kaimuose. Buvo labai įdo
mu visa tai stebėti, ypač kaip kepama jų duona "čepatl".

(bus daugiau)
v NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



vęs SSSR buriavimo pirme
nybėse Sevastopolyje "470' 
klasės jachtomis, laimėjo 
I-ą vietą.

• SATYROS ir JUMORO va
karą buvo surengęs Pakruo
jo Knygos Bičiulių Klubas 
"Akiratis".

Dail. J. Varnas supažindi
no, kaip atsiranda karikatū
ros, su Lietuvos karikatū - 
ristų darbais, o dail. Z. Štei- 
nys kalbėjo apie piešininii; 
filmų kūrimą. Buvo paskai
tyta epigramų, jumoreskų. 
Kino teatro fojė veikė Lie
tuvos karikatūristų paroda .

19 PADANGĖS MIELOS
(ll SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

PAMINĖJO FELIKSO VAITKAUS • Gintautas Mincė, dalyva- 
IR LITUANICA II ATLANTINĮ 
SKRYDI ♦

Gruzdžiuose, Šaulių rajo
ne vietos visuomeninis kraš
totyros muziejus pagerbė 
Feliksą Vaitkų. Lakūno tė - 
vas buvo gimęs kaimyninia
me Lukošaičių kaime.

5O-ties metų nuo LITUA
NIKOS Il-sios skrydžio,jubi- 
jūbiliejun buvo susirinkę se
ni ir jauni gruzdiečiai, avia
cijos sportininkai bei vete
ranai iš visos Lietuvos. Ka
dangi LItuanica II-ji buvo 
tąsa Dariaus- Girėno žygio , 
buvo prisiminti ir jie.

Buvo rodomos dokumenti
nės archyvinės skrydžių fil- 
mos.

Gruzdžių visuomeniniame 
Kraštotyros Muziejuje yra 
nuolatinė S. Dariui-S. Girė
nui ir F. Vaitkui skirta pa
roda.

• ŽVEJYBOS TREILERIS 
"LAUKUVA" Išplaukė į pir 
mąją prekybinės žūklės ke
lionę. Rašoma, kad šaldy - 
tuvuose per parą galima su
talpinti apie 1O tonų žuvies 
Klaipėdiečiams šį laivą pa
statė Petrozavodsko laivų 
statybos įmonė. Kiek šiame 
laive dirba lietuvių jūrinin
kų - nežinoma.

• VILNIAUS VALSTYBINIA
ME PEDAGOGINIAME IN
STITUTE pagrindinai ruošiar 
mi kvalifikuoti pedagogai. Čia 
mokosi apie 7. 000 studentų.

Rašoma, kad per visus po- 
kąrįo(kitaip skant, okupaci - 
josjmetus Institute paruošta 
apie 27. 000 mokytojų bend
ro lavinimosi ir profesinės 
technikos srityse.

Čia dirba 26 mokslų dak
tarai ir profesoriai, daugiau 
kaip 230 mokslo kandidatų ir 
docentų.

• RUMŠIŠKĖSE, Liaudies 
Buities Muziejaus Parodų 
Salėje buvo atidaryta latvių 
liaudies taikomosios dailės 
paroda. Latvių meno tradi - 
ei jas atstovavo apie 300 eks
ponatų.

• VILNIAUS "ŽALGIRIS" 
rungęsis futbole su SSSR 
aukščiausios lygos pirmeny
bių nugalėtojais- Kijevo "Di
namo"- laimėjo 1:0 taškais.

LĖLĖS PASAULINĖJE 

PARODOJE

Ona Bakanauskienė, gyve - 
nanti Kaune, paruošė 23-jų 
lėlių grupę, kuri vaizduoja 
muzikantus . ir pavadinta 
"Lietuvių liaudies muzikos 
ansamblis".

Šios lėlės dalyvaus Lenki
joje , Krokuvos mieste vyk - 
siančioje pasaulinėje lėlių 
parodoje. Ji rengiama kas 
dveji metai.

Šis lėlių komplektas at
lieka dvigubą uždavinį, nes 
lėlės aprengtos visų Lie - 
tuvos apylinkių būdingais 
drabužiais ir pristato tradi
cinius liaudies instrumentus.

Kaip rašoma, tris etno
grafines l^les- kanklininkę T 
skudutininkę ir birbyriinin - 
ką, Krokuvos Pasaulio Lėlių 
Muziejui prašant, O. Baka - 
nauskienė padovanojo jo nuo
latinei lėlių parodai.

ls: LIETUVIU ŠEIMOS TRADICIJOS

Pirmiausia susidomėjome kūrybiniu liaudies žodžiu , 
vadinamąja tautosaka - dainomis, pasakomis. Buvome 
veikiami romantinių įtakų - ieškojome šioje kūryboje savo 
mitologijos: vėlių ir velnių, laumių ir deivių, saulės ir 
medžių kulto. Pats liaudies gyvenimo būdas tada mums at
rodė naivus bei konservatyvus, dėl to jį lyg ir nurašėme.

Toliau susirūpinome "užburta liaudies siela", praplė
tėme tautosakos lauką į raudas, oracijas, dialogus, patar
les , priežodžius ir mįsles. Bandėme atspėti, kokiais 
vaizdais , kuriomis poetinėmis priemonėmis, kokiais sim
boliais bei metaforomis liaudis reiškia savo galvojimą, ju
timą, išgyvenimą. Iš to mokėmės savesnių kūrybos for - 
mų ir panaudojome literatūrai.

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ NUO 11:30- 12 vai. nakties 
Programos vedėjas : UUDAS STANKEVIČIUS

1053 Albane! Cr. Duvernay, Lavai, P.Q. H7G 4K7 
Tel.: 669-8834

ARBA SKAMBINK MUMS

438-1122 
252-3842 
287-2712

A A CENTRINĖS ; 
Montreal 273-7544 
Ottawa 523 -9977 KSnH 

Toronto 489-3693 
Hamilton 522-8392

JEIGU GERI IR GALI GERTI 
JEIGU NORI NUSTOTI

London 
Windsor 
Calgary 
Winnipeg 233 — 3508 
Sudbury 674-6217 

tavo Reikalas 
mūsų

ATEIK I LIETUVIU A.A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPĖS* SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENJ. 7722 GEORGE ST. LA SALLE. QUE.

t vol. veSere

Laaaai G. : 366-2548 ( namu ); 489-5391 (darbo);
Henrikui N. : 366-7770 Dainiui L.; 768-9606 ;

JONUI R.: 337-8637

c

1985.XI.28

AR PASKAITAI < SAVO VAIKUI LIETUVIŠKI/ LIAUDIES 
PASAKU,’ JOSE RASI IR GROŽIO, IR JUMORO IR IŠMINTIES I

Vilniuje Jaunimo teatre įvyko Balio Sruogos dramos Pajūrio 
kurortas" premjera. Spektaklį pastatė A. Ragauskaitė, Sceno
grafiją sukūrė J. Malinauskaitė, muzike^ — kompozitorius O. B a— 
I akauskas.

"Pajūrio kurorto" turinį sudaro hitlerinės žmonių naikinimo 
sistemos , kurias autorius betarpiškai pats išgyveno Štuthofo 
koncentracijos stovykloje. Veik ai cį B aly s Sruoga sukūrė 1947 m. 
ir, kaip pats yra nurodęs, drama liko ne visai užbaigta. Rczi — 
sierė, ruošdama sceninę kompozicijų, dramos tek stq, p ap i I dė 
ištraukomis iŠ rašytojo laiškų, jo romano ’'D i evų Mi šk as .

Iš: LIETUVOS ISTORIJOS
Senovės lietuvių manymu, kiekvienas daiktas, ypač 

gyvieji padarai ir naminiai gyvuliai, turėjo savo dvasios 
globėją. Jie garbino rūstųjį baudėją Perkūną, gyvąją že
mės dvasią Žemynėlę, laukų globėją Lauksargį, įvairias 
namų ir miškų dvasias - medeines, krūmines, ežerines . 
Jie tikėjo kaukus, aitvarus, kurie žmonėms neša laimę ar 
nepasisekimą, laumes, kurios visur žmogų sekiojančios ir 
padedančios jam jo darbuose arba jam kenkiančios. Jie 
garbino saulę, kuri duoda gyvybę ir šilumą, garbino mėnu
lį, žvaigždes, šventomis vadinamas upes, kalnus, kai ku
riuos didelius akmenis, medžius, laikė šventais kai 
riuos gyvulius, kaip antai taurą, žaltį ir kitus.
/V. Daugirdaitė-Sruogienė, 
"Lietuvos istorija"/

ku
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Tikroji Lietuva
KNYGA, AIŠKINANTI LIETUVOS ŽEMĖLAPI*

1. Atspaus dinta nepaprasta knyga TIKROJI LIETUVA, 
aiškinanti Lietuvos žemėlapį. Knygos parengimas truko 
daug metų. Knyga yra didelio formato - 11x8,5 inčų arba 
28x22 centimetrų, kietais viršeliais, puikiame popieriuje, 
yra 79-ių senų Lietuvos ir Pabaltijo žemėlapių atspaudai 
ir dar 172 iliustracijos. Kaina $ 20, - ir $2, - persiunti
mas.

2. Lietuvos žemėlapis. Mastelis 1:1. OOO. OQO. Šio 
žemėlapio aiškinimai TIKROJI LIETUVA. Parengė Algir
das Gus t a i t i s. $12, -

3. 1595 metų Lietuvos žemėlapis, su aiškinimais. $6, -
4. 1749 metų Lietuvos žemėlapis, su aiškinimais. $7,-
5. 14-ka Lietuvos miestų herbų. Kiekvienas ant at - 

skito lapo. $3, -
Aiškinimai lietuvių kalba. Spausdinta juoda-balta. Iš

leido žinomos lietuvių organizacijos,
Užsakymus amerikietiškais doleriais siųsti leidinių 

platintojui: S. BERNATAVIČIUS, 1513 South 48th Court , 
ČICERO, Illinois 60650, USA.

iSiliaai

KANADOS LIETUVIU 
BENDRUOMENĖ

BE AUKŲ NEBUS DARBŲ !
L NORINČIŲ DIRBTI YRA, BET ŠVIETIMAS, 

KULTŪRINĖ BEI POLITINĖ VEIKLA - 
IR VISI KLB DARBAI - NEĮMANOMI BE 
JŪSŲ AUKŲ.

Nario Įnašo, atsiskaičius su PLB, neužtenka.
Prašytumėm siųsti aukas KLB būstines adresu:
KLB KRAŠTO VALDYBA, 1011 College St., 
Toronto, Ontario, M6H 1A8 .

Aukom* viri $ 15 bus išduodami pakvitavimai 
nuo pajamų mokesčio.
TO l»\ WMK /bumubs toto w to w w

KReM

"Tai tik

NATIONAL ENQUIRER

GERAS KLAUSIMAS
Žmona nepatenkinta sako savo vyrui:

Kaip vyriausybė ir gali nuolatos išleisti daugiau 
nnigų, negu kad surenka ?

- Todėl, -paaiškino vyras, - kad jie pasitiki mumis,
ŽINO, KAS GERIAU

Kai dirigentas-kompozitorius Andrė Prevln buvo į - 
?ašęs savo pirmąją plokštelę, jis buvo tik 16 m. amžiaus. 
Kartą, atėjęs į plokštelių parduotuvę, nustebo, pamatęs 
nemažą savo plokštelių padėtų į "Nostalgijos" skyrių.Jis 
prisipažino vienam draugui, kad, kai niekas nematė, jas 
perkėlė į skyrių, kur buvo pažymėta "Istorinės plokšte
lės".

TV NUOPELNAS

Vienos popietės TV programos metu programos ve
dėjas perskaitė tokį žiūrovo laišką:

"Labai mėgstu Jūsų programą. Jeigu mano žmona 
vis nesėdėtų prie aparato ją sekdama, tai popiečius pra - 
leistų pirkinėdama". ("R. d. ")

• Daugelis žmonių, kurie neprisimena mūsų gimimo die
nos, visada prisimena mūsų amžių.

JŪSŲ SVEIKATAI
Dr. Hans Fisher, mitybos profesorius Rutgers Uni - 

versitete, JAV-se, pataria daugiau vartoti dešimtį jo re
komenduojamų maisto rūšių:

- avokado daržovės. Jose randamas didelis kiekis ne
prisotintų riebalų, kurie, kaip tyrimai rodo, žymiai su
mažina cholesterolio kiekį kraujuje;.

- bananai. Pasižymi potasijaus gausumu. Jeigu orga
nizme jo trūksta, gali pasireikšti svaigulys,silpnumas Ir
nereguliarūs širdies plakimai;

- brokoliai- vienas jų puodelis suteikia 75% reikiamo 
kasdieninio vitamino A kiekio suaugusiam;

- vištiena- proteinai, su daug mažiau riebalų,kalori
jų ir cholesterolio, negu raudonosios mėsos . Proteinai 
labai svarbūs gero imuniteto palaikymui,hormonų balan - 
sui, geriems raumenims ir kitoms organizmo funkcijoms;

- žuvis . Taip pat geras proteinų šaltinis su mažiau 
kalorijų, negu raudonosios mėsos gaminiuose; riebalai ir
gi neprisotintiejį,

- apelsinai. Juose daug vitamino C,kalcljaus, potasi
jaus ir skaidulių /fiber/;

-bulvės. Jos duoda energijos,turi vitamino C ir svar
bių mineralų, įskaitant magnezijų,fosforą ir potaSijų.Ge - 
riausia jas valgyti su žieve, nes labiausiai maistinga val
goma tokiu būdu;

- liesas pienas. Suteikia proteinų ir daug kalcijaus, 
taip pat fosforo, vitamino A ir D. Žemas riebalų procentas

- pilnų kviečių duona- geras energijos šaltinis, pakan
kamai žemas kaloringumas ir skaidulių kiekis.

Dr. H.Fisher'is išvardina 1O prasčiausio maisto : 
lašiniai /daug prisotintų riebalų,kurie,kaip žinome ken
kia kraujo indams ir širdžiai/;daug kalorijų ir nitrato che
mikalų/-; saldainiai, šokoladas, kiaušinio tryniai/suaugu- 
siems kenksmingi, jei perdaug jų, nes turi savyje daug 
cholesterolio/, riebi mėsa,dešrelės, bulvių traškučiai 
/chips/, rūkytas maistas,pilno riebumo pieno produktai 
/labai kaloringi, turintieji prisotintų riebalų/.

PAPRASTA PRIEMONĖ GYDYTI MIGRENOMS

Dr. Timothy McCarren-asistentas profesorius Cincin
nati Universitete, skelbia, kad surado būdą gydyti migreną

Tyrimai parodė, jog pacientai,kurie gaudavo migre
nos atakas 2 kartu per savaitę ir pradėjo imti žuvies tau
kų kapsulę 6 savaičių laikotarpyje kasdien, 40% rečiau 
sūsirgdavo atakomis. Taip pat sumažėjo ir migrenų stip
rumas. Žuvų taukų terapija padeda migrentninkama, kurie 
nereaguoja į kitokius vaistus arba kurie reaguoja blogai į 
kitokius duodamus vaistus.

Žuvų taukuose randasi tam tikros medžiagos įkurtos 
sumažina kraujo indų susitraukimą smegenyse, kas ir 
iššaukia migreninius skausmus. Dr. McCarren’s tyri
muose pacientai ėmė .atatinkamai jų svoriui,po vieną ar 
daugiau 1.000 miligramų žuvų taukų, kapsulę kasdien. To
kie pat pagerėjimai gaunasi, jeigu valgoma du kartus per 
savaitę reguliariai žuvies. Makrelės, silkės, salmonaS' 
ir sardinės turi savyje daug gydomo aliejaus.

5 psl.
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IMA: 
už asm. paskolas nuo Ii % 
už nekilnojamo turto paskol.

(mortgages) : 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų....... . ........1' 9'4%
2 metų...... . ........ 11 %
3 metų ..;........ 10 % 
( fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ar 3 melų. 9%% 
(variable rate)

ĄKTYVAŲVŲRŠ_45MŲLJ£ONU DOLERIU

MOKA:
už 90 dienų term, indėl. 
už 6 mėn. term, indėlius 
už 1 metų term, indėlius 
už 2 metų term, indėl 
už 3 metų term, indėlius 
už pensijų planų 
už specialia taup. s—ta 
už taupymo s—tas 
už čekių s-tas (dep.)

Asmenines paskolas duodame iki $65,000 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 ( American 
Express) Kitos paskolos:<Line of credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmad., antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 v.r. iki 3 v. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais— 
nuo 10 v. r. iki 8 vai. v.; šeštadieniais — nuo 9 v.r. 'iki 1 v.p.p. 
(Liepos ir rugpjūčio mėnesiais Šeštadieniais uždaryta ) 
BŪSTINĖ: Lietuviu Namai - 1573 Bloor Street West,.
Telefonai : 532-8723 Toronto , Ontario

ir 532-1149 M6P1A6

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

AKTYVAI VIRŠ 27 MILIJONU DOLERIŲ

KASOS VALANDOS: s MOKA UŽ.

Pirmadieniais 10-3 = 90 dienų term, indėlius .. 7%%
Antradieniais 10-3 E 180-185 d. term, ind........... 8 %

Trečiadieniais uždaryto | Term. ind. 1 metų .. ........... 8'2 %
Ketvirtadieniais 10-8 f Term. ind. 2 metų............. 9 %
Penktodieniois 10-8 | Term. ind. 3.metų . . .. 9 % 
Šeštadieniais 9-1 = Pensijų s-tą,............... • "
Sekmadieniais 9-12:30 = Spec. taup. s-ta..............

S Taupomąją s-tą,............. 7
DUODA PASKOLAS: = Depoiitų-Čekių s-tg... 6 /-

Asmenines nuo..............11 %
MortgiČius nuo .. 9^/4%-11 %

ANAPILYJE SKYRIUS VEIKIA SEKMADIENIAIS nuo 9:30-lv.p.p..

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgiČius iki $100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asmenines paskolas iki $10,000. 
P aiduodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės 
čekius (travelers cheques). Neirram mdkesčio už išrašytus 
čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas. MUSŲ TIKSLAS-

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 1

Toronto
Toronto Lietuvių Namuose, 

š.m. GRUODŽIO 8 d. SEKMADIENI 2:30 vai. p.p. 
rengiamas KNYGOS “TEN EKRANE SUŽIBUS ”

PRISTATYMAS
DALYVAUJA: 

autorius'RAIMUNDAS M. LAPAS iš Čikagos 
JAUNIMO ORKESTRAS iš Čikagos atlieka 

Iietuviškus lengvos muzikos kūrinius, 
sol istas-DARIUS POLIKAITIS

RODOMAS 1926 m. Hollywood’e gamintas
LIETUVIŠKAS NEGARSINIS FILMAS 

“NAKTIS LIETUVOJE“
BILIETAI: $5.00 Pensininkams ir studentams $4.00 
Gaunami prie įėjimo.
Platina Parapijoje ir
Lietuvių Namuose:
VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI IR PAREMTI LIETUVIŠKO' į 
JAUNIMO VEIKLAI

RENGĖJAI:

A. Jucienė, tel. 766-5996
V. Kulnys, tel. 769-1266
J. Uleckaitė, tel. 928-9538

s

T.L.N. MOTERŲ BŪRELIS 
T.L.N. KULTŪRINĖ KOMISIJA
K.L. JAUNIMO SĄJUNGA

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS

JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU f

ATEIK j LIETUVIŲ A.A. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENI IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE 
f Skorsai gatves nuo pensininkų rvmų. 1610 Blooi St West, 
kampas Indian Rd.) 7:30 vai. .vakaro.

SKAMBINKITE : 487-5591

6 psl.

Dalis RĖMĖJŲ BŪRELIO NARIU susirūpinusių Spaudos Vakaro Reikalais, ypač Loterija, 
Baru ir Virtuve. Is kairės: Gunda ADOM Al TI EN Ė , P ran as JANKAUSKAS, Jonas
DAMBRAUSKAS ir Donatas RENKAUSKAS Nuotr. Stepo Varankos

“NL“ RĖMĖJU BŪRELIO nariai tariasi dėl Spaudos Vakaro programos. Iš kairės: 
A. BRIČKOS, Vyt. KULNYS, B. JANKAUSKIENĖ, J.V. ŠIMKUS ir M. RAČYS.

Lietuvių Namų Žinios

• KAS DAR NESUSIMOKĖ 
JO KANADOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS SOLIDA
RUMO MOKESTĮ už 1985- 
tuostus METUS, galės tai pa
daryti prie Toronto lietuvių 
šventovių. VISI atlikiroę šis 
svarbią pareigų.

Įčhicagoi
LIETUVIŲ CENTRAS

Šalia Chicagos, Lemonto 
miestelyje, III.. lapkričio 24 
d. įvyko oficialus Lietuvių 
Centro projekto pristatymas 
visuomenei. "LITAS" nupir
ko DeAndreis bažnyčią, se - 
minariją ir visą 250 akrų dy
džio sklypą. "Lito" Akcinė 
Bendrovė dirba jau 23 metus 
ir tiek sustiprėjo, kad išga
lėjo perimti šią 5 milijonų 
vertės nuosavybę.

"Lito"direktoriaus V.Ve- 
beliūno žodžiais, šiame Lie
tuviškame Centre .esamuose 
apie bažnyčią pastatuose 
grupuosis organizacijos bei 
rezidencijos, kondominiu - 
mai vyresnio amžiaus lietu
viams, apartamentiniai na - 
mai, atskiri namai, Šeštadie
ninė Mokykla.

Planuojama Prekybos 
Aikštė, profesiniai kabinetai, 
galerijos. Užsimota suprojek
tuoti ir lietuvišką parką, ne
pamirštant berželių.

Investuoti į šį projektą ga
li visi lietuviai. Informaci -

• LIETUVIŲ NAMUOSEš.m. 
lapkričio 12 d. buvo įrengtas 
balsavimo punktas - Ward I 
su 6 balsavimo daliniais . 
Prie vieno jų dirbo lietuvis 
Stepas Varan k a. Jis va
dovavo daliniui, ir buvo balsų 
tikrintoju.

Šiuo metu ligonius lanko 
J.D a'm baras, A.Bor- 
kertas, J.Zekas, B. 
Trukanavičius.O.Juo- 
dišienė ir V.Turu - 
taitė.

LN Vyrų Būrelis talkinin
kauja Socialinių Reikalų 
sekcijai ligonių lankyme.

• LN VYRŲ BŪRELIS pa
skyrė "NL" savaitraščiui 
magnetofono įsigijimui $ 150.

• Toronto S. L.A. 23- ČIO- 
SIOS KUOPOS Valdyba pra- 
neša,kad š. m.gr uodž io 8 
d. , Ival. p. p. LIETUVIŲ NA - 
MUOSE šaukiamas VISUO
TINIS NARIŲ SUSIRINKI- dijos architektūra. Taip pat 

buvo parodytos įspūdingos 
skaidrės iš Indijos.

• LN SOCIALINIŲ REIKALŲ 
SEKCIJA rūpinasi socialine 
pagalba lietuviams, talkinin
kauja nemokantiems anglų 
kalbos ir atstovauja juos MAS Tarybos PAPILDO- 
reikaluose su valdiškomis 
įstaigomis.

Vienas iš svarbiausių šios 
sekcijos tikslų yra lankyti 
ligonius. S venčių sezono lai
kotarpyje numatoma aplan
kyti visus ligonius ir prfeg - 
la ūdose gyvenančius ta utie - 
čius. Šiuo reikalu gruodžio 
mėn. 5 d.,ketvirtadienį, 
7 vai. 30 m in. šaukiamas vi
sų, norinčių prisidėti prie li
gonių lankymo, posėdis.

Žinantieji apie sergančius 
arba galintieji talkininkauti.. Svarstyta ateities veikla, nu- 
jų lankyme,kviečiami daly
vauti šiame posėdyje, arba 
pranešti tel:536-1433 ir 769-

• LN Moterų Būrelis savo 
susirinkimo- popietės proga 
buvo pakvietęs dr.J.R 1 m- 
š a i t ę. supažindinti su In-

MAI NARIU NOMINACIJAI.
VISŲ ‘narių DALYVA

VIMAS PRIVALOMAS.

•.Lapkričio mėn. 24 d. KA
RIUOMENĖS ŠVENTĖS mi- 
nė jime, kuris vykoLN,daly - 
vavo virš 250 žmonių.

• LIETUVIŲ NAMU VYRŲ 
BŪRELIO Valdybos posėdyje 
lapkričio mėn. 22 d. nutarta 
talkininkauti KŪČIŲ ir NAU
JŲ METŲ renginiu ruošime .

matyta vėl rengti Lietuvių 
Namų Poilsio Stovykla 1986 
metais Tėvų Pranciškonų

K

stovyklavietėje Wasagoje1266

MUZIKOS VAKARAS

DARIUS POLIKAITIS

VISI TAUTIEČIAI MALONIAI PRAŠOMI DALYVAUTI 1

Programų atliks jaunas muzikas-dainininkas

(Bilietai gaunami vakarais pas Dana_ Čepaitę : (416) 233—8802

1985 m. GRUODŽIO mėn. 7 d. ŠEŠTADIENĮ

Toronto Lietuvių Namų 
KARALIAUS MINDAUGO MENĖJE ĮVYKS

KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA

Šok iams gros lietuvių orkestras “AIDAS’ 
iš Čikagos

6:30 vai.y. veiks baras ir šilto maisto bufetas
7:30 vai.v. — programos pradžia
Po programos - šokiai.

ĮĖJIMAS: $7.00 suaugusiems
$5.00 pensininkams ir studentams

Birutė Grigaitytė - Spudienė
namų pirkimo ir pardavimo agentė

1280 Dundas St. West, 
(prie Dovercourt Rd.) 
Toronto . Ont. M6J 1X7

Įstaigos TeL: 535-2500 
Namu Tel.: 445-9469

• Dail. Jokūbas DAGYS sa
vo 80 m. sukaktuvių proga 
LIETUVIU NA MUOSE rengia 
savo skulptūrų parodą. Ten 
pat vyks ir sukaktuvinis po
būvis .

• UŽDAROMA BAKIS GAL
LERY lapkričio pabaigoje. 
Galerija randasi 1576 Bloor 
St. W. Toronto,Ont. Telefo
nas /416/ 533-3623.

Darbai parduodami 20% 
nuolaida.

jas suteikia B. N a i n y s , 
Chicagoje ir V. A 1 k s n i - 
n i s New Yorke.

Lemonto miestelio apylin
kėse pradžioje buvo apsigy - 
venę nedaug lietuvių. Vieni 
pirmųjų "pionierių" po II- jo 
Pas. Karo Augustino ir Antar- 
ninos Nagių šeima ir rašyto
jo Mariaus Katiliškio šeima . 
LIETUVIŲ FONDO METINIS 
BANKETAS IR STIPENDIJOS

Metinis LF banketas vyko 
lapkričio mėn. 16 d. Tauti
niuose Namuose.

Renginių vadovė M. Rė - 
mienė atidarė pobūvį.

Šiuo metu Lietuvių Fondas 
turi 5669 narius. Vien šiais 
metais įstojo 109 nauji nariai 
LF turi $3. 267, 777. Yra iš
dalinta finansinei paramai - 
$1. 537,586.

Pelno skirstymo komi
sijos vardu kalbėjęs jos p - 
kas St. Baras pažymėjo, kad 
prašymų buvo patiekta, no
rint gauti apie pusę milijono 
dolerių. St ipendijas gavo 39 
studentai. Stipendijoms iš
dalinta $ 36. 000.

Meninę programą atliko 
Violetos Karosaitės Studijos 

‘ , klasikinio 
stiliaus šokiais ir pabaigoje' 
moderniu šokiu.

LF Valdybos p-kas dr. A. 
Razma padėkojo visiems da
lyviams ir programos atli
kėjams. Taip pat reiškė ir 
viltį, kad Lietuvių Fondas 
netrukus pasieks 5-kių mili
jonų dolerių skaičių ir tada 
galės kasmet išdalinti po 
pusę milijonož.

Puošnūs stalai ir skani va
karienė visus nuteikė šo
kiams. Grojo Neolituanų Or-

• LIETUVIŲ KALĖDINĖ EG
LUTĖ bus papuošta Lietuvių 
Tautodailės Instituto Toronto grupė,
Skyriaus narių ir dalyvaus 
tradicinėje kalėdinėje paro
doje ROYAL ONTARIO Mu
ziejuje. Be savosios, maty - 
Sime ir švedų, suomių, uk
rainiečių, serbų, vokiečių , 
armėnų, kroatų,filipiniečių ,- 
kalėdines eglutes.

Paroda vyks nuo LA PKRP 
ČIO 30 iki SAUSIO 5 dienos.

• NORTH YORK ROTUŠĖJE 
Lietuvių Tautodailės Institu
to Toronto Skyrius Folk Art 
Council kvietimu dalyvaus 
irgi su lietuviškai papuošta 
Kalėdine Eglute, įvairių tra
dicinių rankdarbių ir valgių 
stalu. Rotušėje kasmet da - 
lyvauja šventinėje parodoje 
apie 30 tautybių.

LTI Toronto Skyriaus p- 
kė yraA Idona V a i t o n i e- 
n ė.

Skelbiame, kad tik ką išėjo pirmoji dainos vieneto 

TORONTO VOLUNGĖS

15 DAINŲ KŪRINIŲ PLOKŠTELĖ 
Įsigykite Kalėdoms bei kitomis progomis. 
Kaina: $ 12.00 kanadiškais plius pastas

S 11.00 US, kurie jau įskaito paštą.
Bus galima gauti kioskuose arba pas A. JUOZAPAVIČIŲ, 
68 Princeton Road, Toronto, Ont. Canada M8X 2E4 
Telefonas: (416) 239-0995.



Hamilton
LAIMĖS RATAS

PrieškalėdinĮLaimės Ratą 
rengia žūklautojų ir medžio
tojų GIEDRAIČIO KLUBAS 
gruodžio mėn. 21 d. ,

• NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ. 
Jaunimo Centre ir šiemet 
ruošia KLB Hamiltono A py- 
linkės Valdyba.

Vakarienė žada būti puiki, 
taip pat jau užsakytas or
kestras "Zdana", kuris ir 
pernai linksmino svečius.

papiktino žmones.. Kokioms 
pareigoms Į sc'feną ateinant, 
reikia Iš anksto susiplanuoti, 
kaip atlikėjus pristatys, ką 
kalbės ir kaip juos apibū
dins.

Valdyba labai dėkinga vi
siems, kurie sulėkė lyg bi
telės ir dirbo, ponios nešė 
pyragus. Darbščios šelmi - 
ninkės,vadovaujamos p.Tu- 
minienės, viską gražiai pa
ruošė: Paškauskienė, Virbi- 
lienė.Tamkauskienė, Uksie- 
nė, Valiulienė ir kitos. Vi
soms priklauso didelė pa - 
dėka. V.O.

JAUNŲJŲ ŽURNALISTU 
DĖMESIUI

Prie Lietuvių Žurnalistų 
Sąjungos veikiąs Daužvar - 
džio Fondas kasmet skiria 
premijas jaunimui už spau
dos darbą.

Los Angeles apylinkėse y- 
ra nemaža jaunų spaudos 
bendradarbių. Daužvardžio 
Fondo valdybos iniciatyva 
Los Angeles vyks keletas 
žurnalistikos seminarų, ku
riuose bus galima pasitobu
linti straipsnių ir korespon
dencijų rašyme.

Daugiau informacijų gau - 
site pas R. K. Vidžių- 
n i e n ę tel. (805) 259-7020 .

tūrinės išraiškos vertybės 
tautų kultūroje" - arch.Ed
mundas Arbas. Paskaitą 
apie prof. St. Šalkauskį, jo 
minėjimo proga sutiko pa
ruošti dr. Juozas. Girnius.

Koncerte, kuris vyks vieš
bučio Ambasador patalpose , 
dainuos Los Angeles Vyrų 
Kvartetas, vadovaujamas 
muz. Aloyzo Jurgučio.

montreal
RAMOVĖNAI SURENGĖ 

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMĄ

Š.m. lapkričio 24 d.AV 
Parapijos salėje vyko tradi
cinis nepriklausomos Lietu
vos Kariuomenės Šventės 
minėjimas.

Iškilmingose ll vai. pamal
dose dalyvavo 8-nios vėlia - 
vos, nešamos A . Vazalinsko, 
P. Ražano, St.Rimeikio,K . 
Sitkaus^o, P.Gabrio,A .Ra
čius ko. M. Grinkaus. Skau - 
tų vėliavą lydėjo uniformuo
ti skautai- tės eisenoje ir 
sargyboje pakaitomis stovė- 
joAndrea ir Lina Celtoriūtės. 
Mišias atnašavo ir pritaiky
tą pamokslą pasakė Š v.Ka
zimiero parapijos klebonas 
kun. St. Š ii e i k a.

dyti Kryžiaus Karai prieš 
Lietuvą ir žemaičiai bei Už
nemunė tvirtai susijungė su 
Lietuva. Didžioji Lietuvos 
Kunigaikštija reikšmingai į- 
sirikiavo j Europos valstybių 
tarpą. Ji galėjo vesti dip - 
lomatinę kovą su Ordinu Eu
ropos forume.

Žodyje buvo priminta ir 
kita mūsų istorinių karių lai 
laimėta sukaktis,kuomet ties 
Pabaisku 1435 m. ,t. y. prieš 
550 m. , rugsėjo pradžioje 
mūši prieš Livonijos Ordiną 
laimėjo Žygimanto Kęstutai- 
čio kariuomenė.Iškėlęs visų 
laikų lietuvių ryžtą išlaikyti 
kad ir gyvybės kaina savo tė
vų žemes, pabrėžė, kad da
bar turime kitokius kovos 
būdus ir lygiai taip pat rei
kia ryžto ir ištvermės, kaip 
anais laikais. Baigė K. Bra - 
dūno eilėraščio "Amžinasis 
Lietuvis" posmais.

B.Kasperavičius, jam pa
dėkojęs, pakvietė l. sceną 
svečią, latvių "Daugavs Va - 
nagi"veteranų organizacijos 
atstovą E. Revlins. Jis 
entuziastingai pasveikino 
šventės proga veteranus ir 
visus atsilankiusius.

GINTARO ANSAMBLIO 
Dainos Vienetas-6 merginos 
ir 4 jaunuoliai, vad.’ muz. 
Mildos R u f f o, muzikaliai 
atliko nelengvas penkias dai
nas. Pažymėtina jaučiama 
muzikinė disciplina ir rū
pestis gerai pasiruošti prog
ramai. Turima ir tikrai gra
žių balsų.

Pakviesta l sceną An
samblio vadovė Silvija Aks - 
tinaitė-S ta ške vičie nė ir 
muz. M.R u f fo. Joms ir vi
siems Dainos Vieneto daini
ninkams buvo įteikta po gra
žią raudoną rožę. Jas įteikė 
O. Mylienė ir R. Žiukienė. 
Publika įvertino gražų dai
navimą ir malonų repertua
rą ilgais plojimais.

Minėjimas baigtas visų 
giedamu Tautos Himnu. Iš
neštos vėliavos. Pasakytos 
padėkos ir pasiūlyti už
kandžiai su kavute. Jais pag
rindinai rūpinosi M.Kaspe- 
r avičie nė , talkinant išti
kimoms darbuotojoms M; 
Š iaučiulienei.M.Grin- 
kienei ir O. M y l i e ne i .

Montrealio "RA MOVĖ"vei- 
kia jau 29 rnetua I986-taisiais 
švęs gražij 30-ties metų ju
biliejų. k •

šeštadieni, lietuvių parapijos 
salėje. Pradžia- 6 vai. v. 
Įvairūs laimėjimai, kuklios 
vaišės. Kviečiami VISI at
silankyti.

Klubas numato ZUIKIŲ ba
lių 1986 m. SAUSIO mėn. 21 
d. Meninę programą atliks 
Nev Yorko Dainos Vienetas 
HARMONIJA, vad. muz. V. 
Ralio. V aldyba

e VA LS KIS Vytautas, 59 m. 
mirė staiga, ištiktas šir - 
dies priepuolio. Liko žmona 
ir du sūnūs.

• GUTAUSKIENĖ Ona mirė 
ir palaidota Mississaugoje, 
Lietuvių Kapinėse. Liko du 
sūnūs, kuriems buvo pavykę 
ją išsikviesti prieš kelioliką 
metų iš Lietuvos.

GERAI NUSISEKĘS 
PENSININKU PARENGIMAS

Š . m. lapkričio mėn. 17 d., 
Los A ngeles Lietuvių Pe nsi- 
ninkų Klubas surengė gegu - 
žinę po stogu. Publikos pri
sirinko pilna salė. Geroje 
nuotaikoje visi laukė būsi
mos pensininkų atliekamos 
programos, o po to gerų už
kandžių, kuriuos paruošė ga
bios mūsų kulinarijos žino
vės. Gaila, kad rengėjai ne
numatė tiek publikos, tad ir 
maisto bevelk kai kuriems 
stokojo. Bet - iš praeities 
mokomasi; reikia manyti, 
kad kitais kartais taip nebe- 
atsitiks, nors niekas dėl to 
nesiskundė.

Programą kruopščiai pa - 
ruošė muz. V. Bernius.Ją 
atliko mūsų pirmininkas akt. 
Juozas Kaributas, sol. 
Ona Deveikienė, a- 
komopnuojant muz.V.B e r- 
n 1 u 1. Dainos buvo parink

tos gražios, dar niekur ne
girdėtos ir duetai labai dar
niai ir su nuotaika sudainuo
ti.

Pradžioje atliko nuosta
biai tiksliai Vanagaičio"Ke - 
lias-Vieškelis". Tiek dekla
macija, tiek veikalas buvo 
labai gerai atliktas,© jau jų 
tarimas, kiekvienas žodis 
buvo publikai suprantamas ir 
krito tiesiai l širdis. Toliau 
sekė: " Tolį už girių leidos 
saulelė”, ’’Ateisiu,mergužė
le", "Mylėk ir lauk". Pasta
roji, publikai entuziastingai 
plojant,turėjo būti pakartota.

Po to sekė vyrų duetas: 
V.Bernius bu J. K a - 
r i b u t u sudainavo akor
deonui pritariant,"Senber - 
nio dainą" taip nuotaikingai 
ir šauniai, kad publikos nuo - 
taikai tai buvo lyg eleksyras. 
Plojo ir plojo. Programos 
atlikėjai buvo apdovanoti 
gėlėmis. Tik labai gaila, kad 
po viso koncerto pranešėjas, 
jei taip galima ji pavadinti , 
nelabai žinojo, ką kalba ir

® LOS ANGELES VYRŲ 
KVARTETAS įdainavo sa
vo naują L2-kos dainų plokšte- 
lę:Suskyniau Skynimą, Gau
džia Trimitai, Jau Žirgelis 
Pabalnotas, Balon,Tėveli;Jū
reivių Maršas .Tėvynei, Vai - 
sas As-Dur, Polka, Aguona 
Mano Mažytė, Krantų Gėlė 
"Čičinsko" Valsas.

Plokštelė pavadinta "TU 
MAN VIENA".

Xlll.— tasis LIETUVIŲ KATALIKŲ 
MOKSLO AKADEMIJOS 
SUVAŽIAVIMAS

LKMA suvažiavimas vyks 
Los Angeles mieste š. m. 
Gruodžio mėn. 27-28 d. d. 
Šv. Kazimiero Parapijos sa
lėje, mokykloje ir Ambasa
dor viešbutyje.

Vyks visa eilė parodų: 
tapybos, Lietuvos pašto 
ženklų ir pinigų rinkiniai, 
Lietuvos žemėlapiai ir mo
netos; lietuviškos knygos ir 
LKMA leidiniai.

Paskaitose bus pristato - 
ma visa eilė temų.- "Lietuvos 
miestų pagrindinės demo
grafinės ir socio-ekonomi- 
nės vystymosi kryptys 1944- 
1984 mž-prof. B. V. Mačiuika 
"Krikščionių demokratų ide
ologinė kilmė Lietuvoje" 
inž. A. Rudis;" Žemės po - 
liaus judėjimas"-inž. A.Gir - 
nius; "Lietuvių kalbos daly
vių sistema ir jų funkcijos 
prof. dr. A. Klimas;"Žmo - 
gaus prasmė aisčių mitinės 
kultūros fone" -dr. V. Vyči - 
nas; " Pulgis Andriušis - 
Aukštaitijos sūnus"- prof . 
dr. A. Janačienė;"Architek -

AV Parapijos salėje mi
nėjimą atidarė Lietuvos Ka
rių Veteranų Sąjungos Mont
realio Skyriaus p-kas Balys 
Kasperavičių s.Pak
viestos,scenoje išsirikiavo 
vėliavos.Vėliavnešys kūrė - 
jas- savanoris, Vyties Kry
žiaus Kavalierius Kazimie
ras Sitkaus-kas buvo pa
gerbtas balta gėle, kurią jam 
prisegė šaulė O. Mylienė . 
/Jis ištikimai nešė ir neša 
kasmet be praleidimo vėlia
vą per Vasario 16 d.,Tautos , 
Lietuvos Kariuomenės šven
čių minėjimus,Birželio Trė
mimų minėjimus/ir kitų šven
čių proga/.

J. Malaiškai grojant tri - 
mitu, atsistojimu ir tylos 
minute buvo pagerbti mūsų 
savanoriai -kūrėjai, žuvę ka
riai, šauliai, partizanai.

B.Kasperavičius pasveiki
no susirinkusius Lietuvos 
Karių Veteranų Sąjungos 
"Ramovės" Montrealio Sky
riaus narius, savanorius kū
rėjus, Klaipėdos Krašto at
vadavimo dalyvius ir visus at-J 
silankiusius J minėjimą, ku
rių buvo nemažas būrys.

Paskaitai pakvietė Vil
niaus Saulių Rinktinės Ka
nadoje p-ką Juozą Š iaučiu-

Sąvo žodyje J.Šiaučiulis 
priminė visiems, kad šiemet 
sueina 575 m. nuo Žalgirio 
Mūšio, prie kurio laimėjimo 
lemiamai prisidėjo Lietuvos 
kariai., Žalgirio Mūšis tapo 
epochiniu, nuskambėjusiu vi
soje Europoje. Buvo sustab -

Nageur de la semaine: 
Jamie Leinhos

JAMIE LEINHOS - PASIŽYMĖJĘS PLAUKIKAS

JAUNAS SPORTININKAS
Jamie LEINHOS yra A nd - 

riaus ir Lydijos LATVAIČIŲ 
anūkas, dabar 9 metų. Jau 
nuo 4 m. amžiaus pradėjo 
plaukioti ir iki dabar išaugo 
l pasižymėjusį plaukiką.

Būdamas 8 m. , Longueil 
varžybose laimėjo aukso 
medali, neskaitant įvairių 
žymenų ir medalių per visą 
laiką.

ŠĮ jauną sportininką/jis 
žaidžia gerai ir ledo ritull- 
hockey žiemos metu/aprašė 
Le Journal de St.Bruno 
laikraštis š. m. vasarą, įdėjo

• PALUBINSKIENĖ Liudvika 
š. m. lapkričio 24 d. paminė - 
jo savo 84—tąjį gimtadienį ar
timųjų tarpe. Ji mėgo austi, 
o jos vyras Povilas buvo jai 
padaręs savo rankomis au - 
dimo stakles.

• S oi. Gina ČAPKAUSKIENĖ 
koncertuos gruodžio 18 d. St. 
Petersburge, Lietuvių Klube. 
Koncerto programa pritai
kinta Kalėdų šventėms.

Koncertą rengia St. Pe
ter sburgo Lietuvių Bendruo
menės Apylinkės Valdyba , 
kurios pirmininku yra Algis

SPECIALYBĖS:
• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PER5IUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIU SKALBIMAS
• užuolaidų valymas
• SAUGOJIMAS (STORAGE)
• zomSas
495-We AVENUE, LaSalto

365-1 1 43
7661 A CENTRALE, LaSalto

365-7146
2955 ALLARD, Vilto Emard

766-2667
l985.Xli.28

n D C C U C D INSURANCE &V C. O n Ei H REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kolba patarnauja- V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ 
Darbo valanda*: 9 v.t, - 7 v. v. , iobtadianiais 9 v.r. — 12

Nery* oi **0«rr«r Basines »’* Bure

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I 

533-1121 (416) 822-6480
* GAISRO * AUTOMOBILIU * ATSAKOMYBĖS * 

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRAUDA-INSURANCE
Walter Dauginto Insurance Broker Limited, 
1613 Bloor St. West, Toronto , Ont. M6P 1A6

V. Bačėnas
1551 Bloor St.W. 
TORONTO, Ont, 
M6P 1A5

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

TEL: 533-3531

didelę jo nuotrauką.
Rungtynių plaukimai buvo 

rodomi ir TV prancūziškose 
stotyse. Jis priklauso "Les 
Cachelot" plaukimo Klubui .

Jaunajam sportininkui ge
riausios sėkmės linkime ir 
toliau.

Dūda.
Ten sol. Gina Čapkauskie- 

nė pasiliks dvi savaites ir 
grĮš į Montreall prieš Kalė
das.

o STAŠKEVIČIUS Arūnas, 
KLB Montrealio Apylinkės 
Valdybos pirmininkas, jau 
rūpinasi būsimoms Lietuvių 
Dienoms Montrėalyje 1986m. 
ir paskirstė Valdybos na
riams kai kurias su tai su
rištas pareigas.

7 psl.>



PARĖMIMAI
*_IAPKRIČIO 30- GRUO
DŽIO 1 d. - RŪTOS KLUBO 
metinis BA ZARAS A V Para
pijos salėje.
• GRUODŽIO 7 d. Aušros 
Vartų Parapijos salėjė ren
giama sol. S lavos ŽIEME - 
LYTĖS koncertas. A kom
ponuos muz. JonasGovė- 
das . Rengia Kat. Moterų 
D-jos Montrealio Skyrius .

MIRUSIEJI :
• KLIMAVIČIENĖ Emilija, 84 
m. mirė lapkričio 20 d.. Pa
laidota per Aušros Vartų 
bažnyčią.

Liko vyras Juozas ir duk
terys Adelė Braginetz ir Ju
lija Bernotienė su šeimomis.

• GUDIENĖ Michalina, 80 m. 
mirė lapkričio22 d.Palaido
ta iš Aušros Vartų bažny
čios.

Liko duktė Joyce ir sūnus 
Robertas su šeimomis.

Užuojauta mirusiųjų ar
timiesiems.

DĖMESIO LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS’.

Š.m.GRUODŽIO 8 d. ,12 v.
30 min. p. p. pamaldas su 
Š v.Komunija laikys kun. P. 
DILYS Montrealyje.Šv. Jono 
bažnyčioje, 3594 Jeanne 
Mance.

Prašome VISŲ DALY
VAUTI. Parapijos Taryba.

• A.a. Kosto LUKOŠEVI
ČIAUS atminimui paaukojo 
”NL” $ 2O,-MrS. Victoria 
LUKOŠEVIČIUS.
Nuoširdžiai dėkojame. "NL”

MIELI SKAITYTOJAI’.
Pasveikinkite savo irti - 

muoslus,draugus ir.pažįsta
mus per mūsų laikraštį ar
tėjančių švenčių proga’. Tai 
prasminga tradicija ir kartu 
parama lietuviškoMos spau - 
dos išlaikymui.

SVEIKINIMUS prašome
siųsti IKI GRUODŽIO 9 die -
nos*

B PRIMENAME
ORGANIZACIJOMS ir VIRS - 
LININKAMS,kad ŠVENČIŲ 
SVEIKINIMUS j a u DABAR 
REIKIA SIUSTI ”NL" RE
DAKCIJAI. * Lauksime IKI 
GRUODŽIO 9 d. Dėkojame .

"NL"

• JURKA.I, Marytė ir Rimas 
lapkričio mėn. 3 d. atšventė 
savo 25-kių metų vedybinę 
sukaktį giminių ir artimų
jų tarpe.

RĖMĖJŲ PRENUMERATĄ ATSIUNTĖ:
P. Breichmanas, Mrs. E. S enkus, V. Kerbelis, Mrs. J. Kęs
gailą,A .Krauzas',M. Šliogeris,A .Kenstavičius, J. Yurkus, 
Mrs. E. S zee wczuk.

Atsiuntė RĖMĖJŲ PRENUMERATAS ir PRIDĖJO AUKĄ:
M. Meškauskas- $45; po $25,- P.Genčius, B. Mozūras; 

A .Paškevičius- $20.
Užsimokėdami PRENUMERATAS , PRIDĖJO AUKĄ:

J. Dauderis-$ 20; Alf. Viskantas-$lO;po $ 4,-V. Pulkau
ninkas, J.Krištolaitis,Mrs.E. Lukošius; po $ 2,-J.Cypas, 
A .Ručinskas,A . Žiūkas, M. Gr inkus, Izid. Gorys, J. Morkū
nas.

Atsiuntė AUKA; A .Juozapavičius - $15.
"NL" MAŠINĖLĖS VAJUI:

K. Lukošius- $1OO; J.Dervaitis - $25; L.Urbonas-$ 25 .
VISIEMS - nuoširdžiausias AČIŪ’. "NL"

Dr. J. MALISKA
D. D. S’.

DANTŲ GYDYTOJAS—CHIRURGAS
1440 St. Catherine St. W.
Suite 600,. Montreal, P.O.

Tel. Bus.: 866-8235
Namu : 761-4 675

Dr Philip Stulginskį
D.D.S.

Danty gydytojas - chirurgas 
8606 Centrato, coin comer 45e eve. 

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. vok. 

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

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

MEDICAL ARTS BUILDING. 1538 Sherbrooke St. W. Suite 215,
Montreal , P.O. TEL: 931-4024

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-J430
------ --------------------------------------------

8 psi.

KLK MOTERŲ DRAUGIJA 

kviečia visus š.m. GRUODŽIO 7 d. 7 vai. v.

į SOLISTĖS SLAVOS ŽlEMELYTĖS 

KONFCERTA. 
Aušros Vartų parapijos salėje 

Akomponuos muz. J. GOVĖDAS.

o Šilti ir salti užkandžiai 
e Loterija 
o Gera nuotaika

AUKA - 10 dol.

o RŪTOS KLUBAS intensy
viai ruošiasi bazarui, kurio 
atidarymas bus lapkričio 30 
d., 2 vai. p. p.A V Parapijos 
salėje. Bus geros kavos ir 
užkandžių, o sekmadienį- 
karštl pietūs. VISI kviečia
mi atsilankyti.
• Br.MOZŪRAS, atsiųsda - 
mas garbės prenumeratą, , 
pridėjo ir atiką $ŽJ5. Jis ra
šo:" ... Linksmų laimingų 
Švenčių linkėjimai. Visi 
straipsniai domina. Sėkmės’." 
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"
• "NL" prenumeratas galima 
užsimokėti ir A V Spaudos 
Kioske sekmadieniais nuo 
1O v. r. iki 12 vai. r.
• PAŠTO ŽENKLU PARODA^ 
rengia "S oiidarnošč"Mont
realyje 82 Sherbrooke West 
/Maison St. Jean Baptist/ .

Ši ženklų paroda-veikė su 
dideliu pasisekimu Prancū
zijoje ir žada būti atidaryta 
Amerikoje. Ženklus galima 
Įsigyti.

Paroda atidaryta nuo 4-8 
gruodžio, nuo 12 vai. - 8 v. v. 
kasdien, o šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 11 vai. r.- 
6 vai. vakaro.

KLK MOTERŲ DRAUGIJA.

AUKSINIO AMŽIAUS 
HORIZONTE
• LAPKRIČIO 1O d. veikliam 
mūsų Montrealio lietuvių ko
lonijos nariui Albertui JO - 
NELIUI suėjo auksiniai 65- 
tieji.

Sukaktį paminėjo dukters 
Lilijos ir žento Yves Main
ville namuose, artiinųjų di
delis būrys. Buvo įteikta gra
žių dovanų,surengtos pui - 
kios vaišės.

Albertas JONELIS ilgus 
metus priklausė ir priklauso 
Aušros Vartų Parapijos Ko
mitetui, o šiuo me'tu yra jo 
pirmininku. Visą laiką dir
bo ir talkininkavo Parapijos 
gerovei įvairiais būdais.

Taip pat savo laiku,reda
guojant "NL" Jonui Karde - 
liui ir dirbant Gediminui 
Rukšėnui, daug laiko, dar
bo ir dėmesio skyrė mūsų 
savaitraščiui.

Albertas JONELIS taip pat 
yra uolus Bendruomenės na
rys ir įvairių parengimų tal
kininkas. Geros sveįkatos ir 
malonių metų linkime jam ir 
toliau.

HONEY FOR SALE ’

Direct from the Beekeeper. $ 1.00 a pound.
Delivery could be arranged too I Please call :

Tel.: 627-1328.

PORTRAITS

STUDIOl I 2S40 rue SHERBROOKE.E.

TONY LAURINAITIS
MONTREAL P.Q. M2K 1ES 525*8971

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

APDRAUSTAS

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

Telefonas: 721-9496

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

1475 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Teh

MOKA UZ:
CERTIFIKATUS min. $ 1,000.00

1 mėty.................  8.75%
TERMINUOTUS INDĖLIUS

1 metų,.............. ......... . 8.5 ,%
180 d. - 364 d.................. 8.25%
120. d. -179d................... .8. %
60 d. - 119 d....... . .......... 7.75%
30 d. - 59 d..................... 7.5 %

TRUMPALAIKIUS INDĖLIUS
už $20,000 ar daugiau 

TAUPOMOSIOS SĄSKAITOS 
specialios  ..........6.25%
Su draudimu................. 6. %
Kasdieninės.......... .......... .5.75%

ČEKIU SĄSKAITAS..................5 %

i: 768-6827

PASKOLAS:

NEKILNOJAMOI
TURTO IR

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. abi ejose 
parapijos salėse dirbama nuo 10:30 — 12:30 v.ah

3907 A Rosemont

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

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS I

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

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

e GAISRAS e AUTOMOBILIAI e ATSAKOMYBE e GYVYBĖ *

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
39O7A RQBEMONT BLVD. MONTREAL, QUE. Mik 1L7

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA

6495 — 35th Avenue, Montreal HI T- 3 A 6

TEL 727 -3 120 Hzmy 376-3781

Albertas NORKELI 0 N AS,B> C.S.£., .13.

Komercinio. privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

A g e n k

MEMBER D.N. BALTRUKONIS 
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto visapusi ęfkas 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

montreal west automobile
11 WESTMINSTER. SOUTH MONTREAL WEST

Kailių Siuvėjas
» ---- Te| 767-6183 dobar pakeistas į : 288—9646

w Didelis pasirinkimas jgatavuneltii.
• Vasaros laiku saugojimas (Storage)
• Taisau ir retnodeliuoju 
o Siuvu ir patduodu

1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A —. , aegfi
Montreal, P.Q. &H3A 2G6 Tel: Z83-964V

LEONAS GURECKAS
SALES MANAGER

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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