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PRIKIŠO

amerikiečių
su Iranu

IR KANADA 
‘NAGUS

Miglota 
ginklų prekyba
kasdien labiau komplikuoja
si. Tarp įvairių agentų ir 
pirklių, idealistų ir eilinių 
pasipinigautojų minimos 
ir kelių kanadiečių pavar
dės... Jų rolės dar nepaaiš
kėjo, nes tiktai prieš ke
lias dienas JAV vyriausybė 
teikėsi pranešti Kanados 
vyriausybei tų piliečių pa
vardes. Iš viso, toji afera 
įvelia vis daugiau asmenų 
ir net kriminalinių apsireiš
kimų. Kalifornijoje jau bu
vo įsilaužta į kelias įstai
gas ir' iš jų pavogta įvairių 
dokumentų bei sųrašų, tu- 
rinčių ryšį su nelegaliųjų 
ginklų prekyba. Paaiškėjo 
taip pat, kad tuo pačiu, 
kai JAV siuntė ginklus Ira- 
nui, kitos amerikiečių įstai
gos teikė slaptų slaptosios 
žvalgybos žinių Irakui. Tai
gi, buvo duodama pagalba 
abiem aršiai tarp savęs 
kariaujantiems arabų kraš
tams, tarytumei kas nors 
norėtų, kad abu didieji ara
bų kraštai nusileistų tiek 
kraujo, jog taptų nebepavo
jingais.

Kam 
klausimų laengvai 
kyti sekantieji 
Rytų įvykius. Gal 
rųjų Amerika yra 
nipuliuojama 
gia vesti 
tiktai sau naudingos, 
nio politikos.

nepavojingi? Į tų 
gali atsa- 
Vidurinių 
gi iš tik- 
kitų ma-

ir nebeįsten- 
savaimingos, ir 

užsie-

prie-
P.E.

SVEIKINAME su Sv. Kalėdom ir Naujaisiais Metais
[VYKIAI

1

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

1

praėjusiais 
o y pa

savo dosnumu prisidėjo prie lietuvybės 
pasaulyje - Lituanistikos Katedros

pasaulio lietuviams.
Montrealio Lietuviai, Šv. iKalėdos tebūna Jums 
stipresnės vilties Kri stau s gi mi mo Švente, kad 
ištvertume lietuviškume.
Nauįieįi 1987 metai teatneša naujo ryžto kiek
vienam asmeniui ir organizacijoms lietuviškame 
d arbe.

Siu Švenčių metu junkitės su visais išsklaidytais
I ietuvi oi s j vien inga Pasaul io Lietuviu Bendruo - 
menę, su pavergtais broliais ir sesėmis Lintuyoįe.

K LB MOMTREAL/O APYLINKES VALDYBA

mūsų dęitfes y s ate i na] i <5 i a i. s 
- okupuotą, ir vargstan- 

bet dirbančią ir kovojančią. Tegul mūsų, išeivių, kuk- 
su brolių ir sesių darbais tėvynėje, 

bendrai dirbdami greičiau sulauktume Lietuvos laisvės

estune imk gimę. 
i£tdui(ais biBne u boti

M

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1897-jų Metų proga PASAULIO LIETU
VIŲ Bendruomenės Valdyba sveikina.pasaulyje išsisklaidžiusius 
lietuvius, Iinkėdama kiekvieno asmeniškų ir mūsų visų bendrų 
tautinių troškimų išsipildymo.

Dėkojame viso 
metais vienu ar kitu būdu parėmė PLB valdybos darbus, 
tingai tiems, kurie 
švyturio laisvajame 
Įsteigimo.

Ateinančiais metais viso pasaulio lietuviai iškilmingai 
minėsime 600 metų Lietuvos. Krikščionybės Jubiliejų, o gėle 
1987-ųjų mūsų jaunimas rinksis Australijoje VI-jam Pasaulio, 
lietuvių jaunimo konerespi 

'Tačiau 'kaip v į š^ria', 
metais turi būti nukreiptas į Lietuvą 
ęią. 
Uos pastangos jungiasi 
kad i 
ryto.

LAIMES ir 
SĖKMĖS
nuoširdžiai 
linkime
mieliems
tautiečiams ŠVENTŲ KALĖDŲ 

ir NAUJŲ METŲ proga -

PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENES VALDYBA

Tomas Remeikis 
Birutė Jasaitienė 
Raimundas Kudukis 
Gintaras Grušas

Vytautas Kamantas 
Rimantas Dirvenis 
Stasys Jokubauskas 
Milda Lenkauskienė

armija

išleista 
beveik 

kai šių

per visas 40-ties

kelionės statistika; 
kad 800 kartų

KLF TARYBA

ninkas B. Mulroney, kurio 
vyriausybė apsiskelbė taupy
sianti kiekvienų centų, 
švaistosi savo piliečių pi
nigais, kaip senosios Indijos 
maharadža, 
savo laiku 
kraštus,' jį 
nų palyda 
per 
5,700 
metų 
roney 
tus,
asmenų svita ir buvo išleis
ta per vienų parų daugiau 
kaip 50,000 dolerių... Tai 
sudaro fantastiškų 800 %

vienų ]
dolerių.

gegužės 
lankė 3 

ji lydėjo

Kai Trudeau 
lankė 8 Azijos 

lydėjo 24 asme- 
ir buvo 

parų 
. O

mėnesį Mul- 
Azijos kraš- 
net 70-ties

skirtumų.' Ir tai nėra tiktai 
vienos 
pasirodo, 
didesnės išlaidos buvo pa
darytos
mėnesių B. Mulroney atlik
tąsias keliones. Kiekvienu 
atveju, tokios Kalėdų dova
nos Kanados mokesčių mo
kėtojai tikrai neužsitarnavo.

KRAUSTYSIS IŠ 
AFGANISTANO?

Šiuo metu 
lankosi Sovietų 
sai komunistas 
Najibullah, 
Maskvai

Kremliuje 
pastatyta- 
generolas 

dabartinės,
pataikaujančios

Afganistano vyriausybės 
galva. Sklinda gandai, kad 
Maskva ieško būdų, kaip 
garbingai pasitraukti iš oku
puoto Afganistano, nes ka
ro su laisvės kovotojais 
negali laimėti. Žinoma, ne
nori Kremliaus valdovai 
nė atduoti skanaus apžioto
jo kųsnio. Kokiu būdu bus 
išspręsta toji mįslė, paaiš
kės kitais metais. O jeigu 
Sovietų okupacinė 
tikrai pasitrauktų is Afga
nistano, ta.tai būtų tikra 
Naujųjų Metų dovana Afga
nistano tautai ir visam lais
vajam pasauliui.

SVEIKINA NARIUS IR VISA 
LIETUVIU BENDRUOMENE 
LINKĖDAMAS MALONIU

SVKALSDV ir 
GRAŽIU BEI TAIKINGU 

NA^JV

1986.XII.12

KELIAUJA KAIP 
MAHARADŽA

Kai kas anksčiau 
kaištavo min. pirm.
Trudeau, kad jisai esųs per
daug išlaidus. Bet, štai, 
dabartinis ministeris pirmi-

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

KRAŠTO VALDYBA IR TARYBA

UTHVANIAN LEGATION
$

LIETUVOS ATSTOVO DR. S.A. BAČKIO 
SVEIKINIMAS ŠVENČIŲ PROGA

g 
5Ž
a

Lietuvos Diplomatinės Tarnybos ir Lietu
vos Pasiuntinybės Washingtone vardu nuoši 
sveikinu visus lietuvius Šv. KALĖDŲ ir N/ 
1987 METŲ proga.

Labai dėkoju spaudai, radijo valandėlėms, 
veiksniams, visoms organizacijoms ir visiems 
geros valios tautiečiams už ryžtinga^ veiklą. 
Lietuvos laisvės raikalais bei už pavergtų lie
tuvių teisių gynimą. Kartu visiems dėkoju už 
palankią atodairą LIETUVOS DIPLOMATINEI ir KON 
SULARINEI TARNYBAI.

Linkiu, kad 1987 metai būtų visiems sėk
mingi asmeniškai ir ypačiai ginant Lietuvos 
laisvės bylą.

Šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų

proga 
nuoširdžiai 
sveikiname

visus Kanados lietuvius , krašto tarybos atstovus, 
Kanados Lietuvių Bendruomenės apylinkių valdy 
bas, brolius ir seseris pavergtoje Tėvynėje ii 
laisvame pasaulyje. Linkime ištvermės bei ryžto

Sv. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
ir NAUJŲ METŲ 

proga sveikiname
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komitetų ir 

Tautos Fondo vadovybes, Tautos Fondo darbuoto
jus ir visus aukotojus, Kanados Lietuyių Bendruo
menės Krašto ir Apylinkių valdybas, organizacijas 
bei visus lietuvius išeivijoje.

Siunčiame nuoširdžius švenčių linkėjimus 
mūsų broliams ir sesėms pavergtoje Tėvynėje.

Tyliųjų Kūčių naktį nepalikime jų vienų, 
tieskime jiems meilės, pagalbos rankų, kad vėl 
mūsų tėvynėje Šv. Kalėdų rytų skambėtų laisvės 
varpai, 1987 metai atneštų mums visiems vieningo 
darbo atstatymo Nepriklausomos Lietuvos.

Visiems - geriausios sveikatos lai gerasis 
Dievulis suteikia . Padėkime dirbantiems.

TAUTOS FONDO
Atstovybė Kanadoje, Stoney Creek, Ontario



Ui Lietuvos išlaisvinimą! Ui ištikimybę Kanadai !
Pour la liberation de la Lituanie! Loyauld au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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® Lietuvos atstovas dr. S.A. Bačkis su žmona grįžo iš 
atsotogų ir 1986 m. gruodžio 8 d. pradėjo eiti pareigas.

Ponas S. Lozoraitis, Jr., Lietuvos atstovas prie Vati- 
dkano , laikinai ėjęs Lietuvos atstovo pareigas Washingto- 
*ne nuo 1986 m. spalio 16 d., š.m. gruodžio 7 d. išvyko 
f.Romon. 986.XII. 8

■ | I leal' I T lends,

Š
. ^Laurecn, my stall, and I 

®.and your family sicerc 
^season.

KANADOS MIN. PIRMININKAS BRIAN MULRONEY sveikina *We are 
NL skaitytojus ir darbuotojus.

HOUSE OF COMMONS

As the Christmas Season approches once again, my wife 
like to extend to you 

wishes for the festive
would

warm

indeed fortunate to live in this beautiful land,

/Iš "Aušra", nr. 31 - 35/

VIENO PASIMATYMO KRONIKA

1982.VIII.19 Marija lešmantienė (Gintauto Iešmanto^ 
žmona), besiruošianti kartu su sūnumi ir Danute Keršiūtei freg 
(Povilo Pečeliūno žmona) važiuoti į pasimatymą su savo?

4and as we prepare to enter 1987, by working together 
4 • • • ■ . - >we can build an even greater country in which ourJ. Mila and the children join me in wishing' the rea-fl t , -I ders and staff of Nepriklausoma Lietuva, a joyful holiday^* 11 dren
« season. ' a
I The many festive celebration and obcervances*More than ever’ however’ now is the time to respond to
§ taking place across Canada mark a time of iov andtthe hopes of those 77110 are less foi’tunate and to rekind- 
s peace. ' J ?le the spirit of sharing. Our community is well-known

' • ------... “for its generosity, and I urge the tradition of giving
£ continue.
I To the entire reading audience and their 

’{offer my best wishes 
and Healty '87.

and future generations may grow and prosper.

. I ’ ' / „ —* -

> the United Nations challenged
| peace as both individuals and 
^community. This season offers 

-/''to pause and reflect upon our 
and teivil conflict.
are a nation of immigrants. For generations^ 

- come to this country to® 
beginning - to seek the peace and freedom/*

i/here. In Canada thev fuitubiichod*

war
• t. . . , . n .... . - - v. We ctiA. a navidii u/i n

vyru i Permes lageri, buvo telefonu iškviesta I, Vilniaus t people from m lands have 
Q Q 1 1 O 1 1 m £1 I . 1 £1 11 K 11%/ 1 Oi ra 1 l/trf n lx 1 i n n t m 1 n n z-4 <-> r, BC new

of

In declaring 1986 the International Year of Peace, 
each of us to work for 
as citizens of the world^ 

Canadians an 
good fortune as a nation?

opportunity ; ,,J-J Happy

families, I
for a very Merry Christmas and a

Yours sincerely,

saugumą. Čia ji buvo išlaikyta kelias valandas. Čekistas, fįnd a 
they were denied elsewhere. In Canada they established^' 
a society which honours its multicultural heritage, a®

nepasisakęs pavardės, klausinėjo lešmantienės, ar važiuos^ 
D. Keršiūtė pas P.- Pečeliūną ir su kuo, ar ji dažnai^
lankosi pas lešmantiene, a? ateina pas juos Nijolės fact that is apparent as a variety of celebration? take*
Sadunaite, kas teikia lesmantienei materialinę paramą ir J pjacc throughout this festive season. *
1.1. Pokalbio pabaigoje paaiškėjo, kad lesmantienės^ " *
pasimatymas su vyru neįvyks. S

Rugpjūčio 20 dieną M. lešmantienė gavo iš vyro^ 
laišką, kuriame G. Iešmantas Įspėja šeimą, kad nevažiuo-ę 
tų lankyti, nes jam yra atimta teisė pasimatyti suS 
savaisiais. G. Iešmantas, 1982 m. balandžio mėn. protes-fc 
tuodamas, kad čekistai sulaikė protesto pareiškimą^ 
generaliniam prokurorui, išbadavo 16 parų. Už tai jiS 
nubaudė - neleido pasimatyti su šeima.

1982. VIII.21 d. D. Keršiūtė į pasimatymą su savo* 
vyru P. Pečeliūnu išskrido lėktuvu viena. Permės, lagerius 
pasiekė VIII.22 d. vakare.

Rugpjūčio 23 d. iš pat ryto D. Keršiūtė atėjo j 
lagerio VS/389-35 administraciją, pas viršininko pavaduo
toją. Po ilgų su juo derybų, jai pavyko sužinoti tik tiek, 
kad galbūt jai bus paskirtas pasimatymas tik antradienį 
po pietų, kadangi pasimatymą kambarys yra užimtas. Čia 
reikėtų paaiškinti, kad pasimatymams skirtas dviejų 
kambarių butas, kuriame paprastai patalpinamos dvi 
šeimos iš karto, taip įvyko 1981.VIII.20. Šį karta^ jokių 
ženklų, kurie patvirtintų, kad tie du pasimatymo kamba
riai būtų užimti, nesimatė, nors paprastai tokie dalykai 
greit paaiškėja. Be to, lagerio administraciniame pastate 
jautėsi kažkoks sujudimas, ko neteko pastebėti ankstesnių 
pasimatymų išvakarėse.

D. Keršiūtė grįžo į viešbutį. Ir čia jos laukė 
naujas siurprizas. Kambaryje apsigyveno moteris iš 
Permės (pavardės napavyko sužinoti), kuri nuoširdžiai ap
gailestavo, kad ji pavėlavo į pasimatymą su laisvai 
vaikštančiu po lagerio VS/389-35 zoną vyru ir dabar ji 
iškviesta į papildomą pasimatymą pagal lagerio adminis
tracijos specialų įsakymą,. Sužinojusi, kad Danutė taipogi 
atvažiavusi tuo pačiu tikslu į tą patį lagerį, nuliūdo, nes 
dabar jai teks laukti, jeigu Keršiūtei duos tris paras 
pasimatymui, ir jos maistas suges. (Asmeniniai pasimaty
mai laisvai vaikštančių po zoną niekada neįvyksta vienu 
metu ir vienose patalpose su tais, kurie laikomi už spyg
liuotų vielų. Laisvai vaikštantys - bezkonvoinyje - turi 
teisę išeiti iš lagerio zonos, ten dirbti ir 1.1.). Netrukus 
moteris išbildėjo į lagerį, o Keršiūtė liko viešbutyje, 
supratusi, kad, ko gero, pasimatymas bus sutrukdytas. Ir 
neapsiriko. Sugrįžusi vėlai vakare moteris iš Permės 
kalbėjo žymiai atsargiau.

Rugpjūčio 24 d. D. Keršiūtė atėjo pas lagerio vir
šininko pavaduotoją politiniams reikalams, kuris elgėsi 
įžūliai ir nieko konkretaus nesakė. Belaukiant koridoriuje, 
Danutė matė zujančius Šen ir ten anksčiau nematytus 
veidus. Reikia manyti, kad buvo atvažiavę šefai iš 
Polovinkos lagerių valdybos, nes netrukus pavaduotojo 
kabinete įvyko pasitarimas, kuriame dalyvavo ir čekistas 
Baranovas, kuris kalbėjosi su Keršiūte 1981.VIII.20 
asmeninio pasimatymo išvakarėse. Tačiau šį kartą niekas, 
rodos, nesiruošė Keršiūtės moralizuoti, jos paprasčiausiai 
niekas nepastebėdavo ir sunkiai leisdavosi į kalbas. 
Paskui viskas aprimo. Pavaduotojas leido pasimatyti vieną 
parą, o ant pareiškimo užrašė:"leidžiamas vienos paros 
pasimatymas su sąlyga,kad už tą parą, P. Pečeliūnas 
atidirbs". (P. Pečeliūnas per dvejus metus uždirbo lagerio 
naudai 50 darbo dienų).

D. Keršiūtė bandė sužinoti, kodėl jos vyras, neprasi
žengęs lagerio taisyklėms, tegavo tik vieną parą pasima
tyti. į tai buvo atsakyta, kad nuskalst! nepakanka, reikia 
dar "pasitaisyti", nes lagerio tikslas - "perauklėti"...

vu^uvut lino OVQ0V11.

May each of you share in the special spirit off- 
this holiday season. And it is my hope that peace, health gW 
and happiness will follow you, your families, your friends? W 
and your community in the coming year.

Fdwin H. Holgate
Paysage d'hiver dans les Laurentides

Musėe du Quebec
Photographic: Patrick Altman
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MONTREALIO SKYRIUS

SVEIKINA

Pagaliau apie 19 vai. D. Keršiūtė pateko į pasimaty
mo kambario tikrinimo kabinetą. Prasidėjo tikras mėsi- 

buvo 
kartus 
tokios 
sceną

nėjimas. O šios klaikios procedūros kulminacija 
šokis ant kilimėlio. D. Keršiūtei buvo liepta 7 
pritūpti pagal komandą visai nuogai. Neištvėrusi 
egzekucijos, ji pakomentavo, kad reikėtų dar šitą 
nufilmuoti ir parodyti pasauliui. Tada viena is egzekuto
rių - kandidatė Į KP narius, instruktorė Solochina 
pradėjo isteriškai šaukti, kad anksčiau tokius 
manyt, politinius kalinius) tiesiog šaudė vietoje, o 
sovietiniai Įstatymai tokie humaniški, kad leidžia 
šiems recidivistams filosofuoti... ir dar pridūrė:

- O mes dar juos maitinam ir rengiam!...
Kaip jie maitina ir rengia tekalba faktai. Kaliniai 

gauna labai nekaloringą maistą, jiems už labai sunką 
darbą temoka pagal pačius žemiausius Įkainius; iš 
uždarbio dar. išskaičiuoją 50% valstybės naudai, o iš 

2 psl.

S. A.
(reik 

dabar 
pana-

likusių 50% - išskaičiuoja už maistą, rūbus ir 1.1. Šitaip 
sovietinė valdžia gauna vergą, kuris dirba jos naudai. 
Jeigu turėsime galvoje, kad tie metai neįskaitomi į darbo 
stažą, kad iš kaliniu atimami butai, kad visi gyvenamieji 
ir administraciniai pastatai, kuriuose gyvena kalinių 
prižiūrėtojų šeimos, yra statomi kalinių rankomis, kad 
kalinių nugaros atlaiko nežmoniškai sunkias įvairiausias 
"komjaunuoliškas’' statybas, tai suprasime, kad instrukto
rei Solochinai reikėtų stoti ne i KP bet i SS. Nofs abi 
šios partijos lygiavertės...

Po šio incidento pasimatymas buvo nutrauktas, o 
ant pareiškimo užrašyta: "Pasimatymas nutrauktas dėl D. 
Keršiūtės grubaus elgesio, administracijos taisyklių 
pažeidimo..."

D. Keršiūtei teko jau apie 21 vai. vakaro su 
tašėmis vėl atsidurti lauke.

Rugpjūčio 25 d. D. Keršiūtė vėl atėjo pas pavaduo
toją., Jai buvo suteiktas 2 valandų pasimatymas ir leista 
perduoti P. Pečeliūnui 5 kg. siuntinys.

Per dvejus metus buvo trukdoma susirašinėti ir 
konfiskuojami bei sulaikomi laiškai. Trumpinami pasimaty
mai. Į skundus-pareiškimus gauti demagogiški atsakymai. 
1982.V1.13. pasimatymas buvo sutrumpintas iki 3 valandą 
dėl tariamos dizenterijos už lagerio zonos...

S. Ž y g e d a

kūrėjus —

Kalėdų ir Naujų Metų B 
švenčių proga

savanorius, šaulius, ramovėnus ir rėmėjus 

"RAMOVĖS”MONTREAL/O ** 
SKYR/AUS VALDYBA

JURU ŠAULIU KUOPA ’’NERINGA” 

Montrealyje

sveikina visas organizacijas, 
pavienius rėmėjus ir geradarius

proga

NEPRIKLAUSOMA LIETUVĄ



1986. XII. 18

Para

veiklos

Kalėdų
Naujų Metų

proga

laimingų, džiugių

Džiugių
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Montrealio Lietuvos Ka
raliaus MINDAUGO Šaulių 
Kuopos brandi 30-mečio 
veikla buvo atžymėta iškil- 

lapkričio 
iškilmingo- 
ir atsisvei-

į stiprių ir pastovių 
Buvo gautas čarte- 

provincinės valdžios 
veiklai legalizuoti, 
m. įsigytos unifor-

Choras skambėjo 
padainavo su įsi- 
10 dainų, smagiai 

diriguo- 
Aleksandrui Stan 
J autesi 
vaisiai,

In Canada, zve share a 
special sense of family and 

community, particularly at this 
time of year.

Die International Year of Peace 
is almost at a close. As zve pause 
to reflect, it is our hope that zve 

continue to zvork for zvorld 
peace and harmony.

buvo įsigyta 
vėliava.
šauliai pir- 
čia scenos 

kuri buVo

ribose, savaitraštyje 
klausoma Lietuva" 
laikų ėjo "Trimito" 
lių skiltis.

1976 m. Montrealio šau
liai buvo iškilmingai pasiti
kę ir globoję Simų Kudirką 
jo apsilankymo Montrealyje 
metu.

Nuo 1977 m. pradžios 
iki dabar Montrealyje, L.K 
Mindaugo Šaulių Kuopos 
ribose randasi VILNIAUS 
Šaulių Rinktinės vadovybė, 
kurios pagrindų sudaro šios 
Kuopos šauliai.

Be minėtų įvykių Kuopa 
yra surengusi iškilmingus 
5, 10,15,20 ir 25 metų veik
los minėjimus, suruošus! 
daugelį ■ įvairių parengimų, 
ekskursijų, išvykų i kitus 
šaulių vienetus. Kuopos šau
liai aktyviai dalyvauja KLB 
nės ir kitų organizacijų

J. Šiaučiulis, St. Barauskas 
Pr. Juodkojis, L. Balzaras, 
A. Lapinas, V. Liesiunaitis,
K. Sitkauskas, J. Viliušis, 
J z. Lukoševičius ir A. Va- 
zalinskas.

Priėmus nutarimų steig
ti Šaulių Klubų, sudarė 
steigimo komitetų, kuriam 
pirmininkavo St.Barauskas, 
sekretoriavo - J.Šiaučiulis 
ir iždininku buvo Pr.Juodko-

mingu minėjimu 
29 d...koncertu, 
mis pamaldomis 
kinimo pietumis.

Šeštadienį AV 
pijos salen atvyko nemažas 
būrys svečių iš arti ir iš 
toli pasveikinti montrealie- 
čių šaulių už jų ilgametę, 
patvarių veiklų. Minėji- 

atidarė LKM Šaulių 
pirmininkas Augus- 
Mylė, pasveikinęs 
ir brolius - seses 
atvykusius iš toliau- 
vėliavos, pagerbti 

tylos mi-

rys. 
ribose 
Sporto

1973 
vykioje 
dienų 
kurioje 
dalinių

Mindaugo Šaulių Kuopos
"Nepri- 
ilgesnį

ir šau-

giminėms, bičiuliams, 
draugams ir pažįstamiems 
linki —

talkoje bei Lietu
vos laisvinimo darbuose. 
Rengia Tautos ir Lietuvos 
Kariuomenės švenčių minė
jimus.

Iš savo santaupų remia 
kitų organizacijų jaunimų, 
spaudų, yra išaukojusi ne
toli 15.000 dolerių. Kuopos 
žinioje veikia apie 2.000 
knygų turinti biblioteka.

Per 30 Kuopos gyvavi
mo metų, Kuopai pirminin
kavo St. Barauskas, Ig.Pet- 
rauskas, Viktoras Sušinskas 
ir "k e t virtoje kadencijoje 
Augustinas Mylė.

Trumpus bet nuoširdžius 
sveikinimus perdavė Baltų 
Federacijos p-kas, Si. Jokū
baitis sveikino poezijos 
posmais, Dauguvos Vanagi, 
Estų Karių Veteranų Sąjun
ga. Jų atstovas prisiminė, 

35 m., atvykus 
niekas nežinojo 
yra baltų kraš- 
įvairios veiklos, 
r šaulių, dabar

mų 
Kuopos 
tinas 
svečius 
šaulius, 
Įneštos 
žuvę šauliai-lės 
nute.

Trumpų veiklos - apžval
gų patiekė Juozas Šiaučiu
lis, VILNIAUS Šaulių Rink
tinės Kanadoje p-kas, pri
mindamas, kad ši Kuopa 
Montrealyje buvo įsteigta 
1956 m. pavasarį, ir vienas 
jų steigėjų, atvykęs į mi
nėjimų - A.Vazalinskas.

Prelegentas, pradėjęs 
susirašinėjimų su laikinąja 
Centro V-ba, ir gavus rei
kalingas žinias, 1956 m. 
spalio mėn. 7 d. šioje pa
čioje saleje buvo sušauktas 
vieneto steigimo iniciatorių 
vięšas susirinkimas, 
vavo 10 
Lietuvoje

liniai dalyvavo su savo vė
linėmis AV bažnyčioje, at
sisveikinimo pietuose dar 
buvo pabendrauta, perskai
tyti. kiti sveikinimai ir pa- 
sakyta"iki pasimatymo’.'

Daugelį tokių pasij,p,aiy- 
mų linkime mūsų Montrea- 
lio šauliams, kurie yrą 
daug ko savo gyvenimo o- 
disejose patyrę, daug gero 
padarę ir likę ištikimi sa
vo tautai. Dal.

1957 m. sausio 27 d. 
vėl AV Parapijos salėje 
sušauktas II-asis Klubo na
rių susirinkimas, kur daly
vavo jau 26 nariai ir iš
rinkta pirmoji valdyba. Tų 
metų Vasario 16 Dienos 
minėjime Montrealio šau
liai pasirodė organizuotai, 
su tautine vėliava ir šauliš- 
kais raiščiais ant rankovių.

Po dviejų metų Centro 
Valdybai pritarus, Montrea
lio Šaulių Klubas pasirinko 
Lietuvos Karaliaus Mindau
go Šaulių Kuopos vardų. 
Prelegentas pabrėžė, kad 
ši Kuopa, buvo viena pirmu 
nių Šaulių kuopų atkūrime 
išeivijoje-tremtyje. Taip 
pat, kad reikėjo takto,pa
siryžimo ir kantrybės iš
augti 
veiklų, 
ris iš 
Kuopos

1960 
mos.

1963 
ir pašventinta

Montrealyje 
mieji įsteigė 
mėgėjų grupę 
pastačiusi keletu veikalėliu

% r BIRUTE ir HENRIKAS «
g: nagiai į

mielus bičiulius 
ir pažįstamus

čia ir kitur.
1964 m. gautas kamba

rys AV Parapijos saleje, 
kuriame įrengta LKM Šau
lių Kuopos būstinė.

1968 m. Kuopos inicia
tyva AV salėje buvo suruoš
ta Dailės- Tautodailės pa
roda.
Buvo ištatyta apie 1.000 
rodinių.

1970 m. Kuopos sudėty
je įsteigtas Jūrų1 Šaulių bū- 

1971-72 m. Kuopos 
veikė Montrealio 

Klubas "Tauras".
m. "Baltijos" Sto- 

buvo suruošta trijų 
kultūrinė stovykla, 

dalyvavo ir kitų 
šauliai.

kuriose
kūrybos 

žodžių - I
P. Babiė'kas, K.
J. Maironis.

Seke šilta v&kafie'riė, 
grojo gera "Compact Disc 
Laser" plokštelių muzika, 
kurių labai gerai paruošė 
J. Sulmistras, didelis muzi
kos ir šokių mėgėjas.

&

r kur 
Dėka 

tarpe 
daug kas iš kanadiečių žino. 
Sveikino svečiai, atvykę 
iš Toronto - pirmoji atkur
ta kuopa Kanadoje įteikė 
dovanų, kurią priėmė Kuo
pos p-kas Aug. Mylė.

Sveikino Montrealio A- 
pylinkės Bendruomenės 
vardu V.Piečaitis, Rinkti
nės, "NL" Leidėjų vardu 
J.Šiaučiulis, "NL" Redakci
jos vardu B. Nagienė, kar
tu padėkodama už nuolati
nę talkų ir kt.

Sukakties proga įteikti 
žymenys: dr. J.Kubiliui SJ, 
ilgamečiui Kuopos kapelio
nui ir J.V.Daniui.’ Padėkos 
raštus gavo nuolatiniai Kuo
pos parengimų šeimininkai 
J.ir St. Remeikiai.

Minėjimas atidarytas 
Kanados Himnu, oficialioji 
dalis baigta Lietuvos Him
nu.

Maloniai nuteikė Montre
alio Vyrų Choras, sustiprė
jęs ypač išjudinus Kanados 
Lietuvių Dienų renginiams 
praėjus, net 7 ar 8 naujais 
balsais.Šio choro vadovu 
yra D.N.Baltrukonis, kuris 
buvo pagerbtas korsažu.

Vyrų 
pakiliai, 
jautimu 
akortiponuojant 
jant muz 
kevičiui. Jautėsi atliktų 
repeticijų vaisiai, nes ir 
sušidainavime ir žodžių iš
tarime bei išpildymo lais
vume matėsi gera pažanga.

Jie padainavo St. Šim
kaus, St. Navicko, K.V. 
Banaičio, V. Žilevičiaus, 
St. Gailevičiaus, L. Šimu
čio, Alf. Mikulskiq, J. Nau- 

"jalio harmonizuotų ar indi-

DANUTE ir JUOZAS DANIAI
Ottawa

& S

V ai vo ry k ^>t i n i nk ė Antanina Kuncevičiene ir dukra Silvija su 

seimą gėrisi Edmontono pastatais. Abi nuotr. G. Montvilienės

montreal



KULTŪRINIS PUSLAPIS
Dino B u z z a t i

Pf 1
Kai Stefano Roi sukako dvylika metą, 

savo tėvo, tolimojo plaukiojimo kapitono ir 
laivio savininko, kad dovanos vietoj, jį nusivestą su sa
vim į laivą.

- Kai aš užaugsiu, - tarė jis, - norėčiau plaukioti 
gražesnius ir di-

jis paprašė 
dailaus bur-

sūnus atsižadėjo jūros žemyno sąskaiton, 
rodėsi • ......
vyste.

, jai visą 
širdies gilumoje savotiška šeimos tradiciją

laiką 
išda-

- atsakė tėvas, 
tik tą dieną iš- 
denio.
buvo rami. Ste- 
laive, lakstė tai

Ir Stefano ėmė plaukioti, įrodydamas savo 
vystės sugebėjimus - atsparumą nuovargiui, drąsą. Jis 
daužėsi, trankėsi jūrom be perstojo ir savo laivo vagoj 
dieną - naktį, giedroj ir audrą metu, jis vilkosi iš pas
kos savo K. Tai buvo jo prakeikimas ir pasmerktis, jis 
tai sąvokė, bet kaip tik dėl to, galbūt, jam trūko jėgą 
ją atsikratyti. Bet niekas laive nematė pabaisos, tik jis 
vienas, pats.

- Ar jūs nieko neįžiūrit va, ten šone? - užklaus- 
davo jis kartais savo kelionės bendrus, nurodydamas vagą.

- <Ne. Mes absoliučiai nieko nematome. Kodėl?
- Aš nežinau...Man pasimatė...

- Bene būsi ko gero, pamatęs K? - kikeno anieji, 
čiupdami!.geležį.

- Ko juokiatės? Ko graibotes geležies?
- Todėl, kad K 

džia. Ir jei jis mestąsi lydėti mūsą laivą, tai 
kad vienam iš mūsą galas.

Bet Stefano negalvojo. Atrodė, kad nuolatinė grės
mė, lipanti ‘jam ant kulną, netgi padidino dešimteriopai 
jo 
ir

yra žvėrim, kuris niekada

jūrei-

neatlei- 
reikšty,

nulipo

sė jis, 
lijusį į

valingumą, jo aistrą jūrai, jo patrakėlišką drąsą kovos 
pavoją valandose.

Kai tik jis pasijuto gerai pramokęs savo amato, 
nusipirko už pinigus, kuriuos paliko jam tėvas, perpus 
dalininku mažą pakrančią laivelį; netrukus tapo jo 

o vėlėliau, dėka sėkmingą ekspediciją, jis į-

rodė berniu-

kartkartėmis
mus lydi iš

jūromis kaip ir Tu. Ir aš valdysiu dar 
dėsnius laivus, negu Tu.

- Telaimina tave Dievas, mažiuki 
Ir kadangi jo laivas ruošėsi kaip

plaukti į jūrą, jis nusivedė berniuką ant 
Buvo puiki, saulėta diena ir jūra 

fano, kuris iki tol niekad nebuvo buvęs
mingas ant denio, žavėdamasis sudėtingu burią sklaisty- 
mu. Jis klausinėjo jūrininką visokiausią dalyką, o tie šyp
sodamiesi, davė jam prašomus paaiškinimus.

Nubėgęs. į laivo galą, berniukas stabtelėjo, susi
domėjęs kažkuo, kas protarpiais išnirdavo maždaug už 
dvieją, triją šimtą metrą laivo vagoje.

Nors laivas skriejo jau gana sparčiai, nešamas pa
lankaus vėjo, tasai daiktas išlikdavo vis tame pačiame 
nuotolyje. Nors jis nesuvokė, kas tai galėtą būti, buvo 
jame kažinkas neišreiškiamo, kas vaiką užkerėjo.

Tėvas, neradęs ten Stefano ir jo neprisišaukęs, 
iš valdymo bokštelio jo jieškoti.
Ką tu ten, Stefano, užsiropštęs darai?. - paklau- 
kai pamatė jį stovintį laivo užpakalyje, įsistebei- 
bangaš.

- Tėti, eik čia!
Tėvas atėjo, pažvelgė į ten, kur jam 

kas, bet nieko nepastebėjo.
- Yra kažkoks juodas daiktas, kuris 

šmėkšteli vagoj - tarė berniukas - ir kuris 
paskos.

- Nors man jau keturiasdešimt metą, - tarė tėvas,
- mano akys, rodos, dar geros, bet aš nieko, visai nieko 
neįžiūriu.

- Kadangi sūnus spyriojosi, jis nuėjo atsinešti 
ilgojo žiūrono ir atidžiausiai iššniukštinėjo jūros 
laivo vagoje. Stefano pamatė, kaip jis išblyško:

- Kas yra, tėveli?! Kodėl taip persimainei?
- Oi, verčiau aš būčiau nesutikęs, - sušuko 

tonas. - Nuo dabar aš daug turėsiu dėl tavęs rūpesčią. 
Tai, ką tu matai iš vandens išneriant ir kas lydi mus 
iš paskos, yra ne kas kitas, kaip pats tikrasis K. Tai 
pabaisa, kurios bijo visi visą jūrą kapitonai. Tai paslap
tingas baisūnas ryklys, klastingesnis už žmogą. Kažkodėl
- to niekas tūrbut niekad neišaiškins - jis pasirenka savo 
auką ir, kartą pasirinkęs, seka ją metą metais, ištisą 
gyvenimą, jei to prireikia, iki tol, kol jam pavyksta ją 
praryti. Bet keisčiausia, kad niekam kitam jis nesimato, 
vien jo būsimai aukai ar kam

- Tėti, Tu juokauji?
- Ne, ir dar kartą: ne! 

vau matęs' tos pabaisos, bet 
girdėjęs, aš

nors iš jos šeimos.

savo 
plotą

kapi-

nebu- 
buvau 
snukį,

Aš patsai dar niekad 
iš apsakymą, kuriuos 

jį bematant atpažinau. Tą 
tuos žiobtus, kurie mėšlungiškai atsidaro 
tuos’ -baisius dantis... Deja, Stefano, nėra 
•K pasirinko tave ir kol tu būsi juroj, jis 
minutėlės atvangos. Klausyk, mažiuli, manęs gerai: 
tuoj pat grįžtam į uostą, tu išlipsi ir daugiau niekad, 
nežiūrint kas bebūtą, tu nepriartėsi prie kranto.
valai man tai pažadėti. Jūreivio amatas ne tau skirtas, 
sūnau! Privalai su tuo susitaikyti. Kągi, ir žemyne tu 
gali prasimušti gyvenime!

Tai pasakęs, jis liepė tuoj pat apsukti laivą, grįžo 
į uostą ir išlaipino sūnų, teisindamasis, kad tasai nelauk
tai

bizono 
ir susičiaupia, 

jokią abejonią. 
tau neduos nė

mes

Tu pri-

susirgęs. Paskui išplaukė be jo.
Giliai sukrėstas, berniukas liko stovėti ant kranto 

kol aukščiausio stiebo smaigas išnyko horizonte, 
tolumoj jis matė mažą juodą taškelį, protarpiais iš-

tol,
Bet 
kylantį paviršiun; tai buvo jo K. kuris palengvėle suka
liojosi šen bei ten ir atkakliai jo laukė.

tos akimirkos visos priemonės buvo tėvui leis- 
sunaikinus tą jūros trauką, kurią išgyveno 
Tėvas pasiuntė jį mokytis į miestą, krašto 
šimtą kilometrą nuo jūros kranto. Kurį laiką

Nuo 
tinos, kad 
berniukas, 
gilumoj, už 
paveiktas naujos aplinkos, Stefano prasiblaivė ir nebegal
vojo apie gelmių pabaisą. Tačiau, kai didžiąją atostogą 
metu jis grįžo namo, negalėjo susitvardyti ir kai tik ra
dosi laisva minutėlė, jis nubėgo 
rint to dalyko, kuris atrodė jam 
kvailu. Net ir pripažįstant, kad 
papasakojo tėvas, yra tikra, juk 
šiai bus atsiždėjęs jį užpult.

Stefano visas nustėro 
kaip paklaikusi. Užu dvieją, 
atviroj jūroj, sukiojosi lėtai 
mas retsykiais iš vandens galvą ir žvilgčiodamas į kran
tą, tarsi dairydamasis bene neateina pagaliau Stefano.

Nuo tada mintis, kad tas tvarinys, jo priešas, lū
kuriuoja jo dieną-naktį, tapo Stefano slapta obsesija. Da
bar ir tolimajam mieste jam pasitaikydavo nubusti naktį 
kupinam nerimo. Taip, čia buvo smagu, šimtai kilometrų 
skyrė jį nuo K . O tačiau jis žinojo, kad užu kalną, užu 
girią, užu lygumą, ir toliau jo tebelaukia ryklys. Ir kad 
K tykos jo, net jei jis nukeliautą į toliausią žemyną, 
iš įlankos, su tuo atkaklumu, kuriuo veikia nepermaldau
jamo likimo vykdytojai.

Stefano, būdamas rimtu ir 
sėkmingai tęsė savo mokslą ir . 
gavo gerai apmokamą ir svarbą darbą vienoje miesto 
įmonėje. Per tą laiką jo tėvas pasimirė nuo ligos ir 
našlė pardavė nuostabąjį burlaivį. Sūnui tada atiteko gra
žūs pinigėliai. Darbas, draugai, pramogos, pirmosios mei
lės, Stefano gyvenimas nuo to laiko ėjo savo trasa, bet, 
nežiūrint to, jį kamavo K prisiminimas, tarsi koks fasci- 
nuojantis ir kartu pragaištingas miražas, kuris, užuot su
menkęs dieną būvyje, atrodo, dar labiau pagyvėjo.

Pasitenkinimas, kurio susilaukia žmogus iš darbš
taus, ramaus ir patogaus gyvenimo yra, dievaži, didelis, 
bet prarajos trauka galingesnė už jį. Stefano tebuvo vos 
dvidešimt penkerią metą, kai jis, taręs sudieu miesto 
draugams ir metęs darbą, grįžo į savo gimtąjį miestą 
ir pranešė motinai savo nusistatymą verstis tuo amatu, 
kurio vertėsi jo tėvas. Toji puiki moterėlė, kuriai Stefa
no niekada nebuvo prasitaręs apie slėpiningąjį ryklį, pa
sitiko jo nuosprendį su džiaugsmu. Pats faktas, kad jos 

4 psl.

į molo' iškyšulį pasitik- 
neišaiškinamu ir, esmėje 
toji istorija, kurią jam 

po tiek mėty K tikriau-

jo širdis ėmė daužytis,ir 
triją šimtą metrą nuo molo, 
nuožmus gyvūnas, kaišioda-

ambicingu bernioku, 
pasiekęs vyro amžią,

jis 
su 
savininku, 
stengė įsigyti tikrą prekinį laivą, kadangi jis ambicingai 
veržėsi vis aukščiau. Bet visos sėkmės ir milijonai neį
stengė išvyti iš jo minčių tos nuolatinės obsesijos ir jam 
nedingtelėjo nė sekundei parduoti laivą, liautis plaukio
jus ir mestis į kitėkius žygius.

Plaukioti, palukioti, tai buvo vienintelė jo mintis.
Ir vos atsibedus į > žemę kokiame uoste po ilgų mėnesią 
jūroje, jį apimdavų nekantravimas leistis vėl kelionėn. 
Jis sužinojo, kad K laukė jo vandeną platybėje ir kad 
K buvo pražūties sinonimu. Bet nieko nepadarysi. Nesu
valdomas geismas traukė jį be paliovos iš 
į kitą.

Iki tos dienos, kai staiga Stefano 
jis paseno, labai, labai paseno. Ir niekas 
nesugebėjo paaiškinti kodėl, būdamas taip 
netrenkia pagaliau į šalį to prakeikto jūreivio gyvenimo. 
Jis pasidarė senas ir nelaimingas, kadangi visą jo gyveni
mą suėdė tas beprotiškas lėkimas nuo priešo marių plo
tais. Bet jam prarajos pagundos buvo stipresnės už ra
maus ir užtikrinto gyvenimėlio džiaugsmus.

Ir vieną vakarą, kai šaunus jo laivas stovėjo nu
leidęs inkarą uoste, kuriame jis gimė, Stefano pajuto, 
kad artinasi jo gyvenimo pabaiga. Tada jis pasišaukė ka
pitoną, kuriuo jis pilnai pasitikėjo ir 
priešinti tam, kam jis sumanė ryžtis, 
bės žodį, prižadėjo.

Išgavęs šią garantiją, Stefano 
kapitonui, kuris klausėsi jo išsižiojęs, 
kaip veltui jis jį sekiojo kuone penkiasdešimt metų.

- Jis gaihiojo mane paskos nuo vieno ‘.svieto, 
galo į kitą, - tarė jis, - tokiu ištikimuoju, kokio net 
tauriausias draugas nebūtą parodęs. Dabar aš mirštu. 
Jisai taip pat turėtą būti gerokai susenęs ir pavargęs. 
Aš negaliu apvilti

Tai pasakęs.
valtį ir įsėdo jon,

- Dabar aš 
neprivalau - tai paprasčiausias teisingumas - jo apvilti. 
Bet aš kausiuosi iš paskutiniąją.

Ir nutolo irkluodamas. Karininkai ir jūrininkai ma
tė jį dingstant tenai, ramioje jūroje, nakties šyduose. 
Danguje švietė mėnulio ragas.

Jam neteko ilgai irtis. Staiga išniro šalia valties 
šlykštus K snukis.

- Aš nusprendžiau, - tarė Stefano - ateiti pas 
tave. O dabar...grumkimės.

Tada, sukaupęs visas savo jėgas iš, paskutiniąją, 
jis iškėlė žeberklą, taikydamas smeigti.

- Bu - Hu - Hui - sumaurojo maldaujančiu balsu 
K. - Kaip ilgai teko man bastytis, kol tave suradau. Aš 
taip pat virstu iš nuovargio... O, Kiek tu mane priver
tei plaukioti: O- pats vis surukdavai, bėgdavai...Reiškia 
tu niekados, nieko nesupratai...

- Ko nesupratau? - tarė įsižeidęs Stefano.
- Nesupratai, kad aš nesivaikiau tavęs aplink 

mę, kad suėsčiau, kaip pats galvojai. Jūrų Karalius 
vedė man įteikti tau štai ką.

Ir ryklys iškišo liežuvį, įteikdamas senam jūrei
viui mažytį, fosforine šviesa žėruojantį, rutuliuką.

Stefano pastvėrė jį, apžiūrėjo. Tai buvo rečiausio 
dydžio perlas. Ir jis bematant atpažino garsųjį Marią 
Perlą, kuris suteikia tam, kas jį turi turtus, garbę, galią, 
meilę ir ramybę širdyje. Bet dabar buvo viskas pervėlu.

- Deja, - tarė jis,- liūdnai kresteldafnas galvą. 
-Kaip gaila. Aš

- Sudieu, 
visiems laikams

Už dvieją 
lė atsidaužė į 
susidomėję, prisiartino. Valtyje sėdėjo baltutėliai griau
čiai; plonyčią pirštą kauleliai laikė sugniaužę mažą, ap
valą akmenėlį.

K yra labai stambaus dydžio žuvis, baisi pažiūrė
ti ir nepaprastai reta. Ją žmonės vadina įvairiai, žiūrint 
kur esama, prie kokios jūros ar krantą: Kolombeę, Kah- 
lousbraha, Kalonga, Kalu, Balu, Chalung-gra. Keistas da
lykas, gamtininkams ji nežinoma. Kai kurie ją netgi tvir
tina, kad jinai iš viso neegzistuojanti. 

*******

vieno okeano

suprato, kad 
iš jo aplinkos 
turtingas, jis

prikalbino jį nesi- 
Tasai, davęs gar-

tada pasipasakojo 
istoriją apie K,

jo laukimo.
jis atsisveikino, įsakė nuleisti jūron 

liepęs pakrauti jam žeberklą.
einu jo pasitikti, - pranešė jis. - Aš

tarė jis,- 
vien sujaukiau sau 
žmogau mano: - 
į juodus vandenis, 
mėnesią, varoma 

stačias uolas. Ją

PASISEKĘS LIE 
FESTIVALIS

Pasisekęs Lietuvią Te
atro Festivalis buvo smagi, 
puota lietuviškojo 
išsiilgusiems mūsą 
čiams. Todėl į
Centro salę sugužėjo gana 
gausiai ją, ir du spektak
liai buvo pilni žiūrovais, 
o kiti du irgi pusėtinai už
pildyti.

teatro 
tautiė- 

J aunimo

j

že-

ir tau gyvenimą.
atsakė K. Ir panėrė

potvynio, maža valte- 
pamatė keli žvejai ir,

Vertė V.A.J.

TUVIU TEATRO
V

Tris dienas iš eilės Chi- 
cagos Jaunimo Centro di
džiojoje salėje visą akys 
buvo nukreiptos į sceną, 
kur pasirodė ketvertas mu
są teatrą, ir aktorius Vita
lis Žukauskas, su populia
riai vadinamu "Vieno Žmo
gaus Teatru". Teatralai nuo 
New Yorko iki Los Ange-

čia 
1968 

Lietuvią

buvo 
metais 
Teatro 
prigijo,

po 18 metą, ji

pirmuoju 
Vitalis 

pakeitė

aktoriai 
jaunąją

vakaras

čia 
sce-

bu- 
kai-

ne- .
Ghicagos 
pasirodęs 
Gelbėda-

V. Žu- 
paruošė

taip pat

rodė,kaip lituanistines mo
kyklos pasirodymas, bet 
ne kaip seno kolektyvo pa
statymas. Gaila, kad ir ge
rokai patyrę 
buvo nustelbti 
nos naujoką.

Šeštadienio
vo skirtas Hamiltono 
mynams - torontiečiams, 
kurie parodė čikagiečio A- 
natolijaus Kairio 3-ją veiks
mą komediją "Sidabrinė 
Diena". Toronto "Aitvaras" 
irgi nemaža patirties turin- . 
tis kolektyvas, kuris, deja, 
šį kartą negalėjo išsities
ti pilnu ūgiu, nes pats vei
kalas buvo gana silpnokas.

■ Pagal galimybes, 
diją
A.
kuri pati vaidino pagrindinę 
rolę. Be jos dar pasirodė
B. Tarvydas, 
kienė, A.
V? Šukys, R

kome-
neblogai surežisavo

Dargytė- Byszkiewicz,

D. Petraus- 
Totoraitienė, 
Punkrys, L. 

Mačionienė, L. Strimaitis.

šį kartą

Jaunieji aktoriai apdovanoti V11 — tam e L i etų vi ų, Teatro Festivalyje 
Chicagoje: Audrė KIŽYTĖ, Vincas OL SAUSK AS (abu is Chicagos) 
Irena ŽUKAUSKAITE (iš Hamiltono), dešinėje Chicagos “Vaidi
lutės" adm i n i str atore On a ŠULAITIENĖ.

les ir Toronto 
atstovaujami.
pradėta
Festivalią tradicija 
ir dabar, 
dar vis tebetęsiama.

Festivalyje 
pasirodė aktorius 
Žukauskas, kuris
vieną iš Chicagos "Vaidilu
tės" vaidintoją numatytą, 
bet nespėtą paruošti dramą 
Šis plačiai po visą pasaulį 
su savo pasirodymais apke
liavęs aktorius maloniai 
nustebino klausytojus, 
žiūrint, jog jis 
visuomenei buvo 
prieš 6 savaites, 
mas padėtį, akt. 
kauskas skubomis 
naujų dalyką, o
pridėjo šiek tiek jau girdė
tų ir matytą jumoristinių 
gabaliukų. Kadangi publika 
daugumą iš jo duotų prog
ramos numerių sutiko su 
juoku ir plojimais, tai at
rodė, jog aktorius pataikė 
į žiūrovų jautrią vietą. \

Tą patį vakarą po per
traukos pasirodė Chicagos 
"Vaidilutės" vaidintojai su 
L. Ridlio vieno veiksmo 
komedija "Uošvė į namus
- tylos nebebus". Komedija,
kurios premjera bųvę> .pa.va-. 
sarį ir kuri tada sutraukė 
perpildytą salę,
irgi buvo priimta su dėme
siu, nors publikos buvo ma
žiau, Žinoma, tų, kurie ją 
matė pavasarį, šį kartą
irgi buvo. Spektaklyje vai
dino: E. ............. ~ ~
šytė, K. 
Olšauskas 
Režisavo

Hamiltono "Aukuro" Te
atras pasirodė šeštadienį 
po pietų su Kazio Inčiūros 
3-jų veiksmų, 8 paveikslų 
pasaka. Šiame mūsų vete
ranės Elenos Dauguvietytės
- Kudabienės, surežisuotame 
veikale pasirodė daug vai
dintojų, jų tarpe ' nemaža 
jaunimo. Kai kurie akt-briai 
buvo "paskolinti" iš Toron
to "Aitvaro" Teatro /jie 
vaidino abiejuose vienetuo
se/, nes suburti tokią dide
lę grupę žmonių vien tik 
hamiltoniečiams buvo neį
manoma.

Čia pasireiškė 
vaitienė, 
Bungarda, L. Liaukutė 
J onikaitė, 
G. J asevičiūtė, S. 
nauskas, E. Labuckas, 
Rukšėnas, V. Štuikys, 
Rudaitis, T.Kekys, M. Sta- 
navičius, I. Žukauskaitė, 
A. Dargyte-Byszkiewicz, 
V. Kairytė ir kt.

Kadangi pastatyme pa
sirodė gana "žalio" jaunimo 
tai spektaklis daugiau at-

Šulaitis, D. Ruk-
Brazdžionytė, V.

ir A. Kižytė.
Marija Smilgaitė.

"Aukuro"

M. Kal-
R. Kuliava, , K.

D.
O.Stanevičiūtė,

Rama-
D.
A.

A.
R.
S.
F.

ge-

Kaip ir buvo galima 
laukti, brandžiausią spektak
lį davė tolimieji svečiai 
iš Los Angeles, kurie atve
žė V. Mykolaičio - Putino 
5-kių veiksmą, 6 paveikslą 
dramą "Valdovas". Pąsižy- 
mėjusio, režjsięriaus Petro,. 
Maželio vadovaujami, sve
čiai iš Angelą miesto pasi
rodė pasigėrėtinai ir ne 
be reikalo šis kolektyvas 
nusinešė 4 apdovanojimo 
ženklus. Vaidino V. Dovy
daitis, S. Mikutaitytė, 
Raulinaitis, A. Kiškis, 
Vitkienė, A. Pečiulis, 
Stančikas, A. Kungys, 
Prišmantas.

Čia žiūrovai galėjo
rėtis ne tik nebloga vaidy
ba , bet ir puikiomis deko
racijomis (darytomis P. Ma
želio) ir kostiumais (ją es
kizai irgi to paties Maže
lio). Taigi, vien tik dėl šio 
gero pasirodymo Festivalį 
būtą galima laikyti pavy
kusiu.

Sekmadienio vakare ak
toriai ir nemaža čikagiečių 
žiūrovą susirinko į Jaunimo 
Centro apatinę salę Festi
valio užbaigimui ir apdova
nojimą įteikimui bei bend
rai vakarienei. Po skanių 
patiekalą buvo ir "Antrojo 
Kaimo" kolektyvo pasirody
mas (programa buvo išdės-' 
tyta gabaliukais per visą 
vakarą). Chicagoje gyvuo
jančio jumoristinio vieneto 
aktoriai publiką bandė pra
juokinti savo trumpais ški
cais, nors nevisada jiems 
tai pasisekė padaryti, ta
čiau bendras ją čia pasiro
dymo įspūdis buvo neblo
gas.

( nukelta į 5 psl................)

lUetubotf Jfonfcatf
217 Bedbrook A ve., MONTREAL-WEST, Que., Canada H4 
Canada H4X 1S2

Š.m. lapkričio mėnesį MLFondas paūgėjo $ 3.240.
Aukojo: $1.000,- I. ir L. Adomavičiai; po $500,- 

I.ir K. Andruškevičiai, Kanados Lietuvią Fondas; $200,- 
G.Šernas; $ 120,- K. Čeputis;

po $ 100,- Ant. Mingėla, Išganytojo Parapijos 
Moterą Draugija, Rūta Vogei- Žviliutė, G. Dičpetrienė, 
dr. J. Yčas, Greta Buntinienė; po $ 50,- Z.ir H... Lapi
nai, B. Pakalniškis, G. Tarvydienė, P. Adamonis, E.Bart- 
minas; po $ 10,- L.Tamošauskas, H.Kukutis, E.Pūkas, 
E.J.Steponas, J.Novog, V.J.Miliauskas, V.Jakonis. ,

Džiaugiamės tautiečią prieššventiniu dosnumu.' 
Nuoširdus AČIŪ. Tikimės, kad ir ateinančiais metais 
Fondas nenustos augęs, taip kad mes pajėgtume įamžin
ti vertingą dokumentinę medžiagą. MLFondo sąskaita 
"Paramoje" nr. 8032.

MLFondo Valdyba
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

>



IS PADANGĖS MIELOS KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA

ffl SPAUDOS OKUPUOTOJE

* Rašoma, kad Kauno Vil
nos Gamybinio Susivieniji
mo savaitraštyje "Liteksie- 
tis" korespondentė nusiskun
džia dėl apsileidimo ir ne
tvarkingo cheminiŲ medžia
gų laikymo sandėliuose. 
Nors buvę surašyti tos pa
vojingos netvarkos aktai, 
niekas nepasikeitę. Surūdi
ję acto rezervuarai, acto 
rūgšties susimaišiusios su 
purvu balos, patvoryje nuo
laužos, šiukšlės, ..."tarsi 
ši teritorija būtų niekieno 
žemė", - rašo teisingai pa
sipiktinusi korespondentė.

Tad čia ir dalis bėdos, 
kad neaišku ar tai LIETU
VOS, ar neaiškios, kažko
kios didžiosios tėvynės, dar 
kitaip vadinamos "šalies" 
žemė...

Ar galy gale apmokama 
pakankamai darbuotojams, 
kad jie gaišty laikę šiukš
lėms ir atliekoms rinkti, 
kai reikia bėginėti iš vie
nos krautuvės į kitę beieš
kant butinę reikmeny ar 
pigesnės mėsos gabalo, ar 
vėl su prašymu stovėti ei
lėje, laukiant buto. Galy 
gale ir didieji globėjai mo
ko, kad tik nepažįstamos 
ateities kartos gyvensian
čios daug geriau, tad da
bartinėmis nėra ko rūpintis- 
Tik tie, kurie valdo, privalo 
ir švariai ,ir lengvai ir pa
togiai gyventi.

Pažanga tik, kad apie

.IETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

• LIETUVIŲ FOLKLORO 
TEATRAS atliko savo 1.000

tęjį spektaklį "Mano 
kanklės paauksuotos".

Spektakis sukurtas Prie
nų 'ir Kapsuko apskrityse 
surinktu folkloro pagrindu, 
kaip rašoma, panaudojant 
istorijos faktus.

Teatro meno vadovas, 
režisorius ir dirigentas P. 
Mataitis kartu su dailininke 
Dalia Mataitiene suteikė 
nauję apipavidalinimę per
keliant į scenę autentiškę 
liaudies kurybę ir autentiš
kę atlikimę. Ansamblis per 
savo veiklos 20 mėty sukū
rė eilę spektaklių, apipavi
dalinančių skirtingas te
mas: "XX a. pradžios lie
tuvių etnografinių regijony 
dainos, šokiai, instrumen
tinė muzika", "Baudžiavos 
laikų dainos, šokiai, instru
mentinė muzika", "Scenos 
vaizdeliai", "Naujoji gadynė 
jau švinta", "Lietuvių gai
dos"; "Mano kanklės paauk
suotos", ir kt.

Kada nors prie "istori
jos faktų" turės būti pridė
tos ir dabar nutylimos te
mos, pav: "Tremtinių Gol
gotos" " Kraujo giesmės 
už savę protėvių žemę" 
ir pan.

Sis teatras gastroliavo 
Ukrainoje, Moldavijoje, Už
kaukazėje, o ironiška, kad 
ir Vakarų ir Ryty Sibire,

TAUTA YRA TADA ŽUVUSI,KAI JI PATI SAV$S IŠSIŽA
DA. JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI NfiGAU

Dr. Gv. Valančiui

f i r NAUJŲ 1987 MĘ^Ų proga
visus savo draugus, gimines ir pažįstamus sveikina:

DANUTĖ ir BRONIUS STAŠKEVIČIAI J
EUGENIJA ir PRANAS JUODKOJ Al g

g MARIJA ir JONAS ADOMAIČIAI g
2 MONTVILŲ ŠEIMA S

Domicelė Tarabildienė

a+a
JUOZUI URBONUI 

mirus,

reiškiame gilia užuojautą jo seseriai EUGENIJAI,

broliui LINUI su šeima ir artimiesiems-

JANINA ir JONAS ADOMONIAI

Šventu

netvarkas galų gale gali
ma spaudoje pasiskųsti , ir 
tai nebelaikoma 'valdžios 
šmeižimui

Pavolgyje, Urale ir Užura- 
lėje...

Koncertų programos įra 
šytos "Melodijos" firmos

****************
PRISIMINKIME:

Petras Plumpa, Antanas Terleckas, Ona Vitkauskaite, 
Sergiejus Kovaliovas, Julius Sasnauskas, Gene Navickaite 
Balys Gajauskas, Anastazas Janulis, Jadvyga Stanelyte, 
Viktoras Petkus, Vytautas Skuodis, Vytautas Vaičiūnas, 
Petras Paulaitis, Povilas Pečeliūnas, Mečislovas Jurevi
čius, Algirdas Statkevičius, Gintautas Iešmantas ir kiti

Lietuvos Laukų Madona.
Lino raižinys.

plokštelėse ir susukta filmą 
"Lietuvių etnografinis- tai 
mes".
/Šis pavadinimas neskamba 
lietuviškai, o verstinai: kas 
tas "etnografinis"? Turėtų 
būti bent "Tai mes esame 
lietuvių etnografinis an-

samblis", ar panašiai.

*> VILNIUJE, Dailės Muzie
jaus patalpose vyksta vieno 
žymiausių lietuvių grafiko 
Augiaus Petravičiaus kuri
nių paroda, minint jo 80- 
ties metų amžiaus sukaktį.

neša nelaisvės pančius, kad tu galėtum laisvai gyventi 
ir tikėti. (Kronika 6 )

• VELIUONOS apylinkės žymus lietuvių liaudies dainų 
rinkėjas Antanas JUŠKA (1819 - 1880) surinko apie 5600 
liaudies dainių, "paruošė darbų "Svotbinė rėdą vcliuoniečių 
lietuvių" ir jį išleido.

A. Juška gyveno Veliuonoje nuo 1863 - 1871 me
tų. Už dalyvavimų sukilime prieš carų buvo įkalintas, 
bet grįžęs iš kalėjimo apsigyveno vėl Veliuonoje ir vėl 
rinko tautosakę. 
**************************************************

JUSLĮ FINANSŲ PLANAVIMO PATARIMAI

(...........atkelta iš 4 psl.)
Šias iškilmes pradėjo 

Festivalio rengimo komite
to'p-kas, "Margučio" Radi
jo programos vedėjas Pet
ras Petrutis, o jas 
pravedė to komiteto narys 
Leonas N a r b u t i s. 
Kalbėjo JAV LB Kultūros

.TEATRU FESTIVALIS.
geriausių moters pagalbinę 
rolę -A. Kižytė ir geriau
siam jaunam aktoriui - V. 
Olšauskas.

Toronto "Aitvaro" akt. 
Vytautas Štuikys (jis vaidi
no ir pas hamiltoniečius) 
gavo žymenį už vyro pa-

AR JUS GĄSDINĄ BIUDŽETO 
SUDARYMAS? .....

■ ;l

6. Ar atideliojate sudaryti biudžetų manydami, jog 
tai padaryti yra persunku?

Daugelis žmonių panašiai jaučiasi, kai reikalas 
eina apie pinigus. Vis dėlto, biudžeto sudarymas yra 
svarbiausias pirmas žingsnis kiekviename finansiniame 
planavime ir stebėtina - nėra taip sunku padaryti, kaip 
atrodo.

Biudžetas yra reikalingas pirmiausiai dėl to, kad 
reikia žinoti kiek lieka pajamų po normalių išlaidų to
kiems reikalams kaip atostogos ar taupymas ir antra 
- duoda nuovokų, kiek jums reikės pajamų ateityje. To
kiu būdu galite realistiškai planuoti gyvenimų baigus 
darbų - išėjus į pensijų- naudojant draudimus, RRSP ir 
kitas investacijas.

PIGUS TUNELIS
Išgirdęs, kad po Angliję ir Prancūzijų jungiančiu ka- . 

nalu bus kasamas tunelis, pasisiūlė darbams pakistanietis 
su sūnumi.

- Mes, va, abu iškasim tų tunelį ir dar labai pigiai,
- tarė tėvas. - Mes iškasim už 200 rupijų.

Biuro vadovai susidomėjo, iš tiesy labai pigu.
- Bet kaip gi jus kasite?
- Vienas pradėsim iš vieno galo, kitas iš kito.

- Tai manot kad taip paprastai pataikysite tiesiai 
į vidurį ir susitiksite?

Tarybos pirmininkė Ingrida 
B u b 1 i e n ė iš Cleve- 
land'o, Lietuvių Fondo Ta
rybos p-kas Povilas K i - 
1 i u s ir kt. Buvo įteikti 
atžymėjimo ženklai, ku
riuos paskyrė speciali ver
tinimo komisija iš D.G. 
Sruogaitės- Bylaitienės, M. 
Drungos, Č. Grincevičiaus, 
V. Luko ir A. Markelio.

Daugiausia žymenų gavo 
Los Angeles Daramos Sam
būris: už geriausiai atliktų 
vyro aktoriaus rolę - V. 
Dovydaitis, moters - S. 
Mikutaitytė, už geriausias 
dekoracijas - P. Maželis, 
geriausių spektaklį - P. 
Maželis.

Du žymenys atiteko 
Chicagos "Vaidilutei" - už

galbinę rolę, o Hamiltono 
"Aukuro" 13 m.^ amžiaus 
vaidintoja Irena Žukauskai
tė gavo atžymėjimų jaunų
jų merginų aktorių katego
rijoje.

Buvusių penkių fes
tivalių rengimo komiteto 
pirmininkas rašytojas Anato
lijus Kairys buvo atžymė
tas specialia garbės lenta, 
kurių įteikė jam I. Bublie
nė. Taip pat buvo pristaty
tas ir savo pareigas gerai 
atlikęs Festivalio rengimo 
komitetas - Petras Petru
tis, Vanda Aleknienė, Si
mas Jokūbaitis, ~ Leonas 
Narbutis, Vytautas Šumskis.

Dabar lieka laukti 8- 
tojo Festivalio, kuris įvyks 
po trijų metų. E.Š .

ARBA SKAMBINK MUMS:

ATEIK I LIETUVIU A,A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPĖl'SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENI. 7722 GEORGE ST. LA SALLE. GUS.

Juozui S.: 631-6834 (namų); Henrikui N.: 366-7770 
Dainiui L. t 768-9606; Jonui R.: 337-8637
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AA CENTRINĖS ; 
Montreal 273-7544 
Onawa 523 -9977 
Toronto 489-3693 
Hamilton ‘ 522-8392
JEIGU CERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS.

JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU.

London 438-1122 J 
Windsor 252—3842 ; 
Calgary 287 - 2712' 
Winnipeg 233 — 3504 
Sudbury 674-6217

Labai paprastas budęs pradėti biudžeto sudarymų 
yra rūpestingai surašyti visas išlaidas, pažymint už kų, 
atskiroje knygutėje 1 menesio laikotarpyje. Tai reiškia 
-užrašyti v i s k ų. Nepraleidžiant šokolado plytelės ar 
kavos puodelio, nors atrodo, kad tai smulkmena. Tik sek
dami kur ir kiek išleidžiate, galėsite nutarti kam kas 
mėnesį išleisite. Būsite nustebinti rezultatais Turbūt, ne
turėjote jokio supratimo kad tiek daug išleidžiate gazo
linui ar valgydami restorane.

Sekantis žingsnis - surašyti savaime suprantamas 
mėnesines išlaidas, kaip nuomų arba ("mortgičiy"),-namo 
paskolos mokėjimų, telefonų, elektrų ir maistų. Išlaidos 
kaip draudimas, apšildymas, automobilio pataisymai ir 
rūbai - kai nėra reguliariai nustatytos mėnesinės išlaidos 
turi būti apytikriai nustatytos; taip pat pažymėti kitas 
reguliarias išlaidas.

Tokia išlaidy knygute tikrai padeda, ypač atsitik
tinų išlaidy srityje, kaip pav., taksio, laikraščių, užkan
džių ir kino teatrų. Naudojant užrašus, turėsite realistiš
kų vaizdų kiek išleidžiate tiems reikalams.

Paskutinis žingsnis - atimti visas šias išlaidas iš 
uždarbio, kurį gaunate į rankas. Kas atieka - galima 
naudoti taupymui ir investavimams. Jeigu nieko nebelie
ka, bent aiškiai žinote kur išleidžiate savo pinigus ir 
galimybes kaip galite pradėti taupyti.
/žiūr. skelbimų 8 psl./ Peter Sodo

- Jei nepataikysime, tai už tų .pačių kainų turėsite 
2 tunelius,- atsake pakistanietis.

&&

LIETUVIŠKOS RADIO PROGRAMOS VEDĖJAS 
L. 'STANKEVIČIUS ir ŠEIMA

DŽIUGIU KALĖDŲ ŠVENČIŲ
IR TURTINGU NAUJŲ METŲ 
LINKI VISIEMS LIETUVIAMS. 
GIMINĖMS, DRAUGAMS IR 
PAŽĮSTAMIEMS -

NAMŲ REMONTO

_ S 15.000 VAJUS
~ REIKALINGA $.15,000

1
10.000

MALONŪS "NL" SKAITYTOJAI,-

Prašome pasinaudoti žemiau

5.000 esančia atkarpa ir jų

atgal atsiųsti "NL" adresu:

7722 GEORGE ST. LASALLE,P.Q. 
1.000 H8P 1C4, CANADA

Mr.Mrs.................................................................................. ....

Adresas .....................................................................................................

Siunčiu už "NL" PRENUMERATĄ 198 m............ dol.
"NL" NAMŲ REMONTO VAJUI .................. dol.

5 psl
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toronto

Lietuvių Namų 
Žinios

e Lietuvių Namų Ligonių 
Lankymo Komitetas renka
si bent vienų sykį į mėne
sį pasitarimams. Praeitame 
posėdyje gruodžio 9 d. da
lyvavo 1 1 asmenų. Lapkri

čio mėn. buvo aplankyti 
42 asmenys, esantys ligoni
nėse, Slaugos Namuose ar
ba savo gyvenvietėse. /

Norima dar bent vienų 
sykį švenčių metu aplanky
ti visus mūsų sergančius 
tautiečius. Gulintieji prisi
dėti . prie jų lankymo arba 
žinantieji apie kitus tau-

tiečius, reikalingus pagel
bės, prašomi pranešti A.
Vaičiūnui tel.532-3311, J. 
Dambarui 769-4891 arba 
V.Kulniui 769-1266.

e Lietuvių Namų Vyrų Bū
relio pirmininkas H.CHVE- 
DUKAS staigiai susirgo ir 
gydosi Sv. Juozapo ligoninė
je. Sveikatai pagerėjus, ti
kisi greitu laiku grįžti na
mo.

• LN Vyrų Būrelis 1987 
m.sausio -11 d., sekmadienį 
2 vai.p.p. šaukia metinį 
Vyrų Būrelio susirinkimų.

Bus patiekti pranešimai, 
liečiantys praeitų metų Bū

relio veiklų, renkama nauja 
valdyba, svarstoma ateities 
veikla. Po susirinkimo už
kandžiai ir vaišės.

Visi Būrelio nariai pra
šomi dalyvauti ir kyiečia- 
mi kiti vyrai, pritariantieji 
Būrelio veiklai.

e Viktoras DAGILIS Vyrų. 
Būrelio veiklai paaukojo 
$20. Vyrai jam reiškia pa
dėkų.

® LN Vyrų Būrelio Valdyba 
linki nariams linksmų Šv. 
Kalėdų ir laimingų Naujųjų 
Metui V. K.

« NAUJŲ METŲ SUTIKI
MO bilietai platinami LN 
raštinėje darbo valandomis 
ir sekmadienių popietėse.
Trumpų programų sutiki

me atliks naujai sudaryta 
muz. ■ Vaclovo Povilonio 
Trijulė.
Salę Naujų Metų temo

mis dekoruos Vyrų ir Mo
terų Būreliai.

• 1987 m.sausio 17 d.,
šeštadienį Medžiotojų ir Žū- 
klautojų Klubas TAURAS 
Lietuvių Namuose ruošia 
tradicinį metinį BALIŲ su 
stirnienos vakariene ir vy
nu./
Meninę programų atliks 

Mergaičių Vienetas SUTAR ■ 
TINE, vadovaujama muz. 
Nijolės Benotienės.
Vakaro metu bus įteikia

ma Klubo taurės ir kiti 
žymenys pasižymėjusiems 
šaudytojams, medžiotojams 
ir žvejams.

Visi kviečiami dalyvauti 
šiame tradiciniame TAURO 
baliuje.
Bilietus platina V.J.Šim

kus,tel: 231-9425.

JAUNIEJI PROFESIONALAI 
MUSŲ TARPE
/Naudinga optometristės 
paskaita/

Toronto jaunieji lietu
viai profesionalai palengva 
atranda kelius į senosios 
kartos ( jų tėvų amžiaus) 
bendruomeninį gyvenimų. 
Tai sveikintinas reiškinys. 
Tautiečiai jau būkštavo, 
kad jaunimas, baigęs aukš
tesniuosius moklsus, pra
dingsta iš mūsų visuomenės 
arba atitolsta ir retai pa
sirodo. Tai neginčyjama 
tiesa. Mūsų kultūriniai pa
rengimai, nežiūrint kokios 
aukštos vertės būtų, nedo
mina mūsų jaunimo. Teko 
išklausyti porų jaunimui 
suruoštų simpoziumų, kur 
jie aiškiai pasisakė, kad 
į mūsų parengimus jie nesi
lankys - neįdomu. Jų buvo 
patiekta mintis, kad tik

Taupyk ir
,°irmutiniome ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:

6'/?% už 90 dienų term, indei 
7 % už 6 mėn. term, indėl. 
7% % uz 1 metų term, indėl. 
7% % už 2 metu term, indėl. 
7.%%. už 3 metų term, indėl. 
734 % u z p en s i j u p I an ą 
61/2 % už speci at i a taup. s—ta 
6 % už taupymo sąskaitas 
6—7% kasd. palūk. suskaito 
5)6 % už čekių sąskaitas

s k o I i n k i s

PARAMA
IMA :■B

S už asm. paskolas nuo ...11%
2 už nekiln. turto (mortgages);
— su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų............... 10 %
2 metu.............. 1014 %
3 metų .......... 1016 % 

(fixed rate)
«B — — —--- —— — — — — — — — *•
3 su keičiamu nuošimčiu
£ 1, 2 ar 3 metą....... .9%%

(vari abi e rate)

mos

Sveikiname visus 
lietuvius

AKTYVAI VIRŠ 56 MILIJONŲ DOLERIŲ

NAŲJV MĘTą 

proga ir linkime 
Dievo palai 
ateityje -

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

"PARAMA"
1573 Bloor St. West, Toronto 

Telefonai : 532-8723

$y 
.w 
sy

šy

&•

g
Asmenines paskolas duodame iki $65,000 Ir mortgičius iki 75% Įkai
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. 
po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių 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

S
‘ sy

AKTYVAI VIRŠ 3 1 MILIJONO DOLERIŲ
KASOS VALANDOS: - M0KA U*

= 90 dienų term, indėlius .... 6'/2% 
E 180—185 d. term, indėlius 7 % 
2 Term, indėlius 1 metu 7?4 % 

E Ternx indėlius 2 metiį.......
S Term, indėlius 3 metų ...>.. 
1 Pensijų sąskaitą.................
E Specialių taupymo sask,..> 6 2% 
= Taupomąją sąskaitą...... 6 % 
i Kasd. taupymo sąskaitą...6/2% 
E Depozitų—čekių sąskaitą.5)6 % 

11 Vasmenines nuo .... .................. /0
mortgičius nuo........... 9%% — 12%

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 V*P*P*

Pirmadieniais 
Antradieniais 
Trečiadieniais 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

1C-3 
10-3 
10-3 
10-8 
10-8 

9-1 
9-12.30

sy

DUODA PASKOLAS:

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pag°l 
santaupų dydį iki $2,000 ir asmenines paskolos iki $10,000. 
P arduodame pinigines peri aidas (money orders) ir k elionės 
Čekius (travelers cheques). Neiiram mokesčio uz išrašytus 
čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas. MUSŲ TIKSLAS-

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 1

6 psl.

proga

LAIMĖS ir 
SĖKMĖS 

nuoširdžiai
I inkime 
miel iems
kooperatyvo nariams i r visiems g 

tautiečiams gj
Prisikėlimo Parapijos| 
Kredito Kooperatyvasg- 
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai; 532-3400O 
M6H 1A8 • 532-3414g

ištaigingas restoranas arba 
puošni sporto salė su plau
kymo baseinu ir 1.1, atitik
tų jų poreikiams. Ir tai 
nėra garantuota, kad pa
trauktų visus, bet reikia 
tikėtis, bent dalį studentų 
ir intelektualų. Viena stu
dentė pasisakė, kad tik į 
geras patalpas jiems nebū
tų gėda atsivesti kitatau
čius draugus. Aišku, simpo
ziumas išreiškia daugumos 
nuomonę, bet gaila, tokiam 
liuksusui Toronto ir apylin
kių kolonijų lietuvių bend
ruomenės neturi lėšų. Taip 
ir nematome gana jaunimo 
savo tarpe, tik mergvaka
riuose ir vestuvėse jais pa
sidžiaugiame. Su tėvų pa
laiminimu ir šimtais tau
tiečių (vestuvėse) gerais 
linkėjimais jaunavedžių a- 
teičiai, jie pranyksta, lyg 
už kokios nematomos už
dangos.

Ne visas jaunimas nuei
na tais keliais. Yra ir iš
imčių. Mes linkę tikėti, 
kad jie užimti studijomis 
arba vėliau jaunos šeimos 
reikalais ir neturi laiko 
kultūriniam gyvenimui. Bet 
jie dažniausiai lankosi pas 
vieni kitus beveik kas sa
vaitgalį ir praleidžia laikų 
valgydami, užgerdami, už
rūkydami, klausydamiesi 
puslaukinės muzikos plokš
telių, bet neranda laiko 
lietuvių bendruomenės rei
kalams. Taip elgiasi ne tik 
mišrios šeimos, bet ir tikru 
lietuvių.

Vis dėl to, reikia pasi
džiaugti, kad yra ir pui
kaus, išsilavinusio jaunimo, 
verto mūsų dėmesio ir pa
garbos. Tai jaunimas, kuris 
jau dabar užima vadovau
jančius postus ir perims 
Lietuvos laisvinimo darbų 
ir lietuvybės išlaikymų

Statistika rodo, kad šia
me krašte esama mūsų tau
tiečių apie 12.000, tad 
veiklaus jaunimo turėtume 
skaičiuoti tūkstančiais, o 
ne šimtais. Vyresnioji karta 
turėtų įsipareigoti sudaryti 
jauniesiems patogias veiki
mo sųlygas, kad nenusiviltų • 
savo - tautiečiais ir nępą7 
bėgtų ( o taip jau yra bu
vę ne kartų).

Viena peofesionalė at
vyko į Toronto Lietuvių 
Namus su naudingomis ži
niomis - tai dr. Gina Gin- 
čiauskaitė - optometristė, 
kurios pasiklausyti susirinko 
daugiau nei pusketvirto 
šimto tautiečių. Jos tema 
"Akių priežiūra ir akinių 
tinkamas naudojimas" sudo
mino klausytojus. Filmos 
pagalba buvo paaiškinta 
akies anatomija, ilgiau su
stota supažindinant su akių 
ligomis, kurių negydant, 
galima visiškai apakti 
tai kataraktas ir glukoma. 
Gydant, galima racionali 
pagalba, operacija ir vais
tai.

Prelegentė plačiau kal
bėjo apie akių apsaugų ir 
įvairius akinių variantus. 
Čia pateiksiu jos mintis.

Akis patartina tikrinti 
po 40 m. amžiaus, net jei
gu ir neskauda, nes yra, 
defektų, kurių procesas la
bai lėtas, nepastebimas, 
bet kenksmingas. Ligų su
radus anksčiau - gydymas 
lengvesnis ir pasekmės ge
resnės.

Kūdikių akis taip pat 
reikia tikrinti, jei tik paste

bima problema, o nuo 3 
m. patartina tikrinti kas
met, per visų pradinės mo
kyklos laikotarpį. Vėlesnia
me amžiuje jau patys vai
kai pastebi savo akių trū
kumus.

Daktarė nerekomendavo 
"contact lenses" vartojimo, 
tačiau kas juos labai 
mėgsta, turi nepamiršti kas
dien išvalyti, nuplauti.

Po paskaitos pabiro visa 
eilė klausimų, į kuriuos 
prelegentė išsamiai atsaki
nėjo. Įdomesni klausimai- 
klausta, ar akis gadina,( 
jei per anksti pradedame 
dėvėti akinius. Atsakyta, 
kad ne, tačiau nereikia 
laukti, kol regėjimas paste
bimai sumenkėja. Akiniai, 
keičiantys spalvų ( saulės 
šviesoje tamsūs, o vakaro 
šviesoje pasidaro šviesūs) 
- akims nekenkia, bent iki 
šiol nepastebėta jokių nei
giamų pasekmių. Saulės 
akinius patartina vartoti 
pilkos spalvos.

Kilo klausimas, ar vais
tai, naudojami kitom ligonij 
gali tiesioginiai akims pa
kenkti. Atsakyta, kad yra 
reta galimybė. Vienas, tie
siog neįtikėtinas klausimas: 
ar galima pagydyti tam 
tikras akių ligas, pažiūrė
jus tiesiai į saulę? Prele
gentė beveik netikėjo, kad 
šiais laikais dar galima to 
nežinoti. Aišku, kad nė aki
mirksniui negalima žvelgti 
į saulę nuogomis akimis.

Kodėl pasirinkus pa
togius rėmus, su akiniais 
jie nesijaučia taip pat pa
togūs? Todėl, kad įdėjus 
stiklus, jie pasunkėja ir 
traukia rėmus žemyn.

Po įdomios paskaitos 
įspūdžiais dalinomės prie 
kavos puoduko, diskutavo
me savo jau turimus aki
nius ir gyrėme prelegentę, 
kad ji su kantrybe išklausė 
visų klausimų, kad ir nevi
sai aiškiai paklaustų.

Buvome apdalinti ir 
brošiūromis apie akių ligas, 
kur paaiškinta pavojingų 
akių ligų simptomai.

Jaunieji lietuviai inte
lektualai labai laukiami 
bendruomenėj^, ypatingai, 
kai jie dalinasi savo profe
sinėmis žiniomis. Be.abejo, 
ir ankstyvesniais metais 
jų būtų atvykę, bet nebuvo 
oganizacijos, kuri tuo rū
pintųsi. Be to, dauguma 
jaunųjų silpnoki lietuvių 
kalboje ir prisibijo būti ne
suprastais. Tačiau daugelis 
klausytojų turi savo prie-' 
auglio, nepertvirtai kalban
čio savo tėvų kalba. Kai 
kurie angliški terminai da
bar jau visų suprantami 
ir nereikalaujama tų žodžių 
sulietuvinti.

Šitokių ( ir panašių) pa
skaitų ciklo sumanytojas 
ir pirmasis iniciatorius - 
Vytautas Kulnys. Jis 

pradėjo kviesti paskaitinin
kus net iš JAV prieš kele
tu metų labai sėkmingai. 
Taip pat Lietuvių Namuose 
yra įsikūrusi Kultūrinė Ko
misija, kurios pagalba V. 
Kulnys suranda ir pakviečia 
jaunesnius ir vyresnius kal
bėtojus įvairiomis temo
mis.

Reikia tikėtis, kad jau
nieji profesionalai tuo būdu 
priartėję prie mūsų visuo- 

. menės ij toliau pasiliks 
joje, gal tai paskatins vė
liau ir didesniems ateities 
darbams. Atrodo, jau dabar 
rezultatai neblogi.

Alijošiūtė

TORONTO LIETUVIŲ PENSININKŲ 
“VILNĮAUS MANOR” pastatui 

reikalinga seimą superintendento pareigoms. 
Geras atlyginimas ir didelis butas nemokamai. 
Kreiptis į V. Adomonytę, Tel.: 762— 1777 arba 

H. Stepaiti, Tel.:: 233—8396Kalėdų švenčiu ir
Naujų Metų proga

nuoširdžiai sveikina mielus klientus.
> bei pažįstamus, linkėdama 

sveikatos ir sėkmės sekančiais
■Ų draugus l

sveikata.
$ metais-

Sj. Grigaityje - S padiene
namų pirkimo ir pardavimo agen tė

į? Tel : 1(416) 535-2500

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 
JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ’

ATEIK I LIETUVIŲ A. A. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE. 
(Skersai gatves nuo pensininku rūmų, 1610 
Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai.

SKAMBINKITE Tel.: 487-5591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

t



<TALKA>

8.25%

PROGA

DARBO VALANDOS.: 
dieniais — nuo 10 vai. 
10 vai. r. — 7 vai. v. j

pirmadieniais, antradieniais' ir ketvirta- 
r. — 1 vai. p.p.-, penktadieniais — nuo 
Šeštadieniais — nuo 9 vai. r. — 12 v.r.

Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais — uždaryta.

St.
M

HAMILTONE

'u

daugiausiai

nebuvo

bndon,ont.
DEMONSTRACIJ A GINANT 
ŽMOGAUS TEISES

SVEIKINA SAVO NARIUS IR VISUS 
LIETUVIUS, LINKĖDAMA MALONIŲ

TAUTOS FONDO 
ATSTOVYBĖ

ne- 
gau- 

o

ėų temis, 
VI kates, 
a/ mos.
va

Lapeliuose prie balionų bu
vo sužymėti daugumoje bal 

kali-

Vieninteli* lietuvių bankeli* Kanadoje
Įsikūręs itoomvuom namuos*

I

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

ŠVENČIU ir

SVEIKINAME

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

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

AKTYVAI PER 24
MOKAME UŽ:

indėlius (P.C.A.) ..... 5 % 
santaupas ........................5.75%
kasd. palūkan. už sant 5.25% 
term, indėlius 1 m. .... 8.5 % 
term, indėlius 3 m........9.25%
reg. pensijų fondo .......7.25%
90 dien^ indėlius........ 7,5 %
( minimum $ 5.000 ) 
Reg. pensijų 1 m.

MILIJONUS DOLERIU 
IMAME UŽ:

nekiln. turto pask. 9.75% 
asmenines paskolas 12% 
Nemokamas pilnas Čekiu 
patarnavimas
Nemokama nariu gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $ 2.000 
Nemokoma asm. paskolą 
drauda iki $25.000

sveikiname seses ir brolius 
šaulius Ir linkime daug 
šventiško džiaugsmo ir 
laimės 1987 metais, 
gražaus ir sėkmingo šauliško 
darbo —

HAMILTONO DLK ALGIRDO 
ŠAULIŲ KUOPOS VALDYBA

RĖMĖJO PRENUMERATĄ ATSIUNTĖ:

J. Paukštys, A. Usvaltas (2 m.), K. Mileris, V. Gražulis 
(2m.), J. Morkūnas, A. Gačionis, J. Bebner, P. Snapkaus- 
kienė, V. Kerbelis, Lietuvių Namų Skaitykla Toronte, B. 
Vilčinskas, A. Čepulis, J. Vęrbyla, V: Kulnys, S. Jankaus
kas, J. Riauba, A. Daniliauskas, Kl. Aniolauskienė, P. 
Klezas, Z. Barysas, VI. Morkūnas, A. Lukošius, B. Laučys, 
V. Dagilis, J. Vitkūnas, D. Rcnkauskas, II. Siaurys, A. 
Pundžius, H. Stepaitis, J. Maziliauskas ir K. Budrevicius. 
A. Nutautas, J. Rimšaitė, E. Kalasauskas. J.V. Šimkus.

RĖMĖJO PRENUMERTĄ IR AUKĄ ATSIUNTĖ:

V. Jakonis - §10,- J. Dagys- §5.-, K. Gudžiūnas- §5.-
VI. Mockus- §5.-, S. Šiliauskas - §5.- Elz. Kalvynienė- 
(už 5 metus)ir auka §10.00;
PRENUMERATĄ IR AUKĄ ATSIUNTĖ:
V. Mikšys - §10.-, A. Augaitis - §15.- ir J. Staškevičius 
-§5.-. Blažys, - §15.00, A. Petrašiūnas - §5.00,

AUKOS:

I

i

proga sveikina 
visus savo 

mielus narius 
ir linki 

sėkmės bei 
Dievo palaimos 

ateityje -

VALDYBA

| LINKSMŲ KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ?
%

© HAMILTONE Naujų Me
tų sutikimas jaunimui ren
giamas Parapijos saleje 
gruodžio 31 d.,7 v.v. Kvie
čiams visas jaunimas ir jų 
draugai.

BaJŲpe.čįųjs atei viai,. gyve , 
nantieji Londone, Ont., ir 
apylinkėse kartu su ŽMO
GAUS TEISIŲ LYGOS Lon
dono distrikto darbuotojais 
sutelktinai atžymėjo Jung
tinių Tautų paskelbtų ŽMO 
GAUS TEISIŲ DIENA.

S.m. gruodžio men.
d., 3 vai. po pietų, Dundas 
Wharncliffe gatvių sankry
žos aikštėje baltiečiai ir 
ukrainiečiai eme rinktis, 
nešdami heliumu pripustus 
balionus, norėdami juos pa

delsti į orų ir tuo pasaulio 
laisviems žmonėms paskelb
ti ( prie balionų pririštais 
atsišaukimais), 
mirštu 
žmonių, 
kalinti

7

kad neuž- 
laisves siekiančių 
kurie suimti ir į- 
Sovietų Rusijoje.

tiečių ir ukrainiečių 
niai ir kankiniai.

Oras demonstracijai 
buvo 
sus 
žemi 
nų. 
vosi 
čių

demonstracijos 
ryžtų, pakvietė 

Bal- 
Moterų 

Edite

palankus. Krito 
ir šlapias sniegas,

debesys tamsino die- 
Tačiau aikštėje rikia- 
pabaltiečių ir ukrainie
vėliavos su Kanados

vėliavininku priešakyje. Ju
dėjo, plazdėjo 
juodos spalvos balionai ir 
demonstrantams

.Ų^sngvą tatai nulaikyti.
Demonstracijų atidarė 

Londono latvių bendruome
nes atstovas Eriks Bite ir 
apibūdinęs 
tikslų ir
iš Toronto atvykusių 
liečiu Santalkos 
Tarybos atstovę 
Lynch tarti žodį.

Prelegente kalbėjo apie 
Žmogaus Teisių laužymus. 
Paskelbus Tarptautinius 
Laisves Metus bei 38-tųjų 
universalinę Žmogaus Tei
sių sukaktį, Jungtines Tau
tos paskelbė š.m. gruodžio 
10 dienų ir ŽMOGAUS TEL 
ŠIŲ DIENA. Todėl laisvojo 
pasaulio žmones su dideliu 
ryžtu turi skelbti visam 
pasauliui, kad visur turi

savo gimines, bičiulius bei pažįstamus, išsi
sklaidžiusius visame pasaulyje ir gyvenančius pa
vergtoje Lietuvoje. Linkime visiejns

Linksmu Kalėdų Svenčiu-
ir Laimingų Naujųjų 1987 Metų

Lai Dievas teikia visiems geriausios sveika
tos ir visokių gėrybių.

Užuot siuntę kalėdinius atvirukus, 
TAUTOS FONDUI, remiančiam laisvės 
Tėvynę Lietuvę:

$75,- Stasys ir Sofija Rakčiai; 
nicetas ir Francis Povilauskai; po $50,- 
kalai, Br. A. Steponavičiai, dr. Br. O. Vidugiriai, 
A. Obcarskis, J. A. Asmenavičiai, J. G. Skaisčiai, 
Al.Aug. Patamsiai, K. Grudzinskas, J

aukojame
kbVų už

$60,- A-
Pr.Z. Sa-

Svilas, Z. 
Al. Pulianauskai, St. M. Raupėnai, J. E. Bubniai; 
$ 40,- Č. Tiškevičius; $35,- Br. G. Gajauskai; po 
30,- J.St. Piragiai, Jz. 
vyga, M 
Mileriai, J. Lekutis;

po $ 25,- K. H.
J. Svitai, Jer. R.

Liaugminas ir sesuo Jad- 
I. Repečkos, Stasė Šukaitienė, K. St.

Norkai, P. St. Kanopos, 
V. J. Svilai, Jer. R. Pleiniai, Andrius ir Stasė 
Petkevičiai, V. E. Kairiai, V. Beniušis, L. N. Pliu- 
rai, 
kai, 
kai,

.y

Simaičiai, B.R. Pakalniš- 
P.V. Lukošiai ir šeima, 
Al.Dara Jankūnai, P.O.

A. Mingėla,
J urgelis,

V. Br. Morkūnai, A.J. Giedrimai, F. Al. Rim- j 
Ern.Lengnikai, Br.O. Vengriai, V.Br. Perkaus- • 
Ant.M. Pusdešriai; i
po $ 20,- K.E. Gudinskai, VI.G. Stabingiai, 

N. Senkai, Benius ir Verutė Cvirkos iš Delhi, ;
Krištolaičiai, K.E.

kieti, V.Al. Kežinaičiai,
A. Grajauskas ir šeima,
Budvydžiai, P. Žulys, A. Mingėla, VI.Saulis, Alf. 

W Albina Keliačiai, Kl. Jurgelis, John Baran, A.M.
Garkūnai, Pr. Šeiriai, J.M. Tarvydai, Marija Chro- 
lavičienė, G.O. Melnykai, L. Gutauskai, P. Masiai. 
Z. Čečkauskas, J.E. Mažulaičiai, P.T. Kareckai, 

JĖ’ J.E. Bajoraičiai, J.J. Stanaičiai, V. Narkevičius, 
X# T. Gureckienė, A. Kerusytė, Z. Vainauskienė, K. 
vi Lucy Meškauskai, Z.M. Bakaičiai, J.A. Mačiukai,

P.V. Šidlauskai, A.B. Šilgaliai, A. Gedminai, J.T. 
0 Povilauskai, A. Didžbalienė, Kazys, Helga Jūratė

Baronai iš Vakarų Vokietijos;
ta po $ 15,- Aniceta Deksnienė, Feliksas Pa- 
rV jarskas ir duktė, J.L. Stungevičiai;

po $ 10,- S. Elvikienė, Marija Kvedarienė, 
Dudonis, J.O. Andriukaičiai, St.Ka-
Milašiai, P.Vitiene, J.V. Raguckai, 
E. Slyžienė, J. Butkevičius, Al.G.

Toliai, J. Ramikaitis, P.L

K. Mikšys, A.
ŲJ ralėnai, Br. E,
(H P.Zabarauskas,
M Lukai, P.E. Brasai, J.L. 
vt Girniai;

TAUTOS FONDO 
yį taip pat sveikina visus

linki 1987 metais visiems geriausios svei- 
laimės, džiaugsmo ir gausios Dievo palai-

ATSTOVYBĖ HAMILTONE 
aukotojus su Kalėdų šven-

NUOŠIRDUS AČIŪ VISIEMS AUKOTOJAMS.
Tautos Fondo Atstovybė Hamiltone *

buti gerbiamos ir respektuo 
jamos Žmogaus 'Teises. Tuo 
tarpu Sovietų Rusijoje ir 
kituose komunistinio reži
mo kraštuose laisvę mylin
tis žmogus yra paniekintas 
dažnai kalinamas ir kanki
namas. Mes, Vakarų laisvė
je gyvenantieji, 
nurimti iki 
taisyta.

Londono 
gaus Teisių
kas dr. E.B. Roslycky kon
krečiai, pavyzdžiais nurodė 
daugelį Sovietų Rusijoje 
nukankintų, suimtų ir sui
mamų žmonių, ir kad tai

neturime
tatai bus ati-

distrikto Žmo- 
Lygos pirminin

ten, Rusijoje daroma vien 
tik del to, kad jie myli 
ir skelbia laisvę. Pasaulis 
turi išgirsti tų kankinių 
balsų.

Po kalbų ir rimties mi
nute aukų pagerbimo, buvo 
paleisti balionai, kurie pa
lengva kilo į orų ir neše 
žinių apie Žmogaus Teisių 
gynėjus ir kovotojus.

Londono Televizijos 
tasis kanalas vakarinių 
nių programoje rodė 
kuriuos demonstracijos i 
mentus ir paskelbė kai 
rias pareikštas mintis. 
Liudas Damulis

1 Či
ži
kai 

mo- 
ku-

Ste.

INSURANCE BROKER

"NL"

K LB Sault Ste. Marie Apylinkės Valdyba —§50.-) 
Žūklautojų, ir Medžiotojų klubas "Briedis", Sault 
Marie §50.-; J. Šarapniekas - §30.-.

VISIEMS NUOŠIRDŽIAUSIAS AČIŪ

1986. XII. 18 7 psl.

h

ENTREPRENEUR ELECTRICAL
ĖLECTRICIEN CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK-

ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS
102A, ALLION 
LASALLE,QUĖ. H8P2C5 'EL: 366-5484

! DRESHER *

& LINKSMU SV KALĖDŲ i r laimingų naujųjų metų 
linki visiems savo klientams, draugams bei 

pažįstamiems

Įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661, namų tel. 233-4446 Pr* 
3830 BLOOR ST. W (Prie Kipling ir Six Point Plaza)

Savo mieluosius klientus ir draugus

Mielus savo klientus 
draugus bei 
pažįstamus 

Kalėdų ir
Nauju Metu proga

SVEIKINA

WALTER
INSURANCE

1613 Bloor St.

DAUGINIS
BROKER LTD

W., Toronto. Ont.

ŠV. KALĖDŲ 1R

nuoširdžiai sveikina 
mielus klientus, 
draugus bei pažįstamus, 
linkėdamas sveikatos 
ir sėkmės sekančiais 
metais —

V. BACĖNAS
All Seasons Travel Agency
1551 Bloor St. W., Toronto, Ont.
Telefonas 533-3531

GUY 
RICHARD 
ROOFER------COUVREUR

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



— pianistė. Rūta Kličienė — vadovė, 
Jurkutė ir Linda Radžiūtė.

Ottawa
Ale Paškevičiene 

"RAMUNĖLĖMS" - 
DEŠIMTMEČIO PROGA 
Slenka metai pamažu, 
Dešimts jau, ar ne gražu 
Lankei jūs Šeštadieninę, 
'Ten pažinote tėvynę...

Kai dainas dainuot pradėjom, 
Jas dainavom kaip mokėjom. 
Gręit ta vaikiška daina 
Darėsi lyg per menka... 
Jūs paaugot, išgražėjot, 
Jau kitaip galvot pradėjot.*********

Štai atvyksta su daina 
"AIDAS" koncertuoti čia. 
Jo' dainų geri balsai 
Sužavi visus labai...

Viena jų - šaunioji Sesė, 
Gražiabalsė, geltonkasė 
Į Ottawą atvažiavo, 
Savo saujon jus pagavo.

Dainą mėgo ji labai, 
Vadovavo jums gerai. 
Taip laipteliais pamažu, 
Kopt pradėjot iš tiesų... «

"RAMUNĖLIŲ" vardą gavot, VIŲ 
Šventėse jau dalyvavot...
Kai daina kitus žavėjot 
Jūs ilgainiui išgarsėjot.

Pianinu palyda 
Rasidare būtina.

9

dainininkės: Vida Balsevičiūtė, Silvija Jurgutytė, Rasa Jurkutė, Rūta 

Laimė, Kad LORETĄ gavot, 
Tuoj darniau, gražiau dainavęt.

Pritarė TĖVAI noriai, 
Dirbot visos nuoširdžiai.
Rūpesčių nieks nestokoja - 
VIDOS motina globoja...

Pamaldų metu giedojot, 
Laiko daug tam paaukojot. 
Su MOKYKLA daug bendrauta, 
Jai dažnai talkininkauta.

Po Kanadą koncertavot, 
"Folkloramoj" dalyvavot.

> Džiuginot smagiai visus: 
Kanadiečius ir savus.

Veiklą savo vainikavot, 
Kai PARLAMENTE dainavot.
Sužavėję jo narius,
Puikiai atsfovavot mus.

Štai, vadovės ištekėjo...
"Dirbs toliau" - jos pažadėjo.
Vienetas DAINOS nežus, 
Jei visų pastangos bus.

Mūs Mokykla padidėjo,
Daug mergaičių prisidėjo...
Tai naujos laidos pradžia
"RAMUNĖLĖMS" būtų - čia.

Lauksim RŪTOS vėl naujos...
Ir visų - gražios TALKOS.

Nuotr, J. Urbono

/Š.m. lapkričio 15 d. Ottawos Mergaičių Dai
nos vienetas RAMUNĖLES paminėjo savo veik
los dešimtmetį. Dainininkes, išskyrus vieną, 
yra buvusios Šeštadienines Ottawos Mokyklos 
mokines. Mokyklos Vadove mokytoja Ale Paš- 
kevičiene ta proga prisijungė prie kitų sveikin
tojų tai progai pritaikintu eilėraščiu/.

Kazys Boruta
OBELIS IŠ SUVALKIJOS SODO

Rūsti dalis man nusibodo, 
Širdis rūdyse surūdijo.
Obelis iš Suvalkijos sodo
Sausa šaka prigijo.

Obelies žiedai širdies rūdyse
Aršiau neg pjūklas širdį graužia.
Obuolip tos obelies gal niekad nematysiu,
Tačiau širdy nunoks,kaip meile, dainos graudžios

Vai. dainos, dainos, širdgėloj sužėlę,
Pavasariu sugriaudesite jus.
Vai žydėk, žydėk, sausa obelele, 
Tos dainos tau žalius lapus supus.

| NAUJU MĖTŲ
sovo

šv. Kalėdomis

Metais

ŠEŠTADIENINĖ LIETU-
1 MOKYKLA padidėjo 

dviem mokinukėm.

ir 1987- a is metais g

't

SnJjCatėdu a
OCaujnįa JHpta $

/NA ir ALGIS KLICIAI 
ir JADVYGA SIPELIENE

sveikinu gimines, draugus ir 

pažįstamus I inkėdamas daug

proga sveikiname visus 
gimines, draugus ir 

pažjstamus — 
STASĖ ir JUOZAS VERBYLAI

SVEIKINAME 
gimines, draugus ir pažistamus su

įjf 'SKUČAI ir ŠEIMA Į

džiaugsmo ir laimės-
Ona JUODELYTĖ - REINOTIENĖ .Ū 
ir Petras JUODELIS

proga Sveikiname draugus bei pažįstamus, yT 
linkime sveikatos, . sėkmės ir
LAIMINGŲ 1986—tujų METŲ! g

ANELĖ ir KAZYS GUDŽIŪNAI
Ottawa Irt

8 p»l.

Malonių 
Kalėdų 
Švenčių 
ir laimingų 
naujų metų

SAVO GIMINAIČIAMS
DRAUGAMS IR BIČIULIAMS

LINKI

iclus savo draugus ir 
pažįstamus sveikinu su

ir Naujaisiais

linkėdamas daug laimčs-

J. ŠARAPNICKAS, 
St. Catharines

| NAUJU MĖTŲ
proga sveikiname visus savo 

gimines, draugus ir 
pažjstamus —

EMILIJA ir JUOZAS PAUNKSNIAI

® SVEIKINAME visus gimines, 
$ draugus ir pažjstamus u?

RISTAUS gimimo 

ir NAUJŲ METŲ proga gį

SESELIŲ SUKAKTĮ 
PRISIMINUS

Montrealio Skyriaus 
MNP Seselės savo veiklos 
50-metį atžymėjo ir ypatin
gu renginiu A V Parapijos 
salėje, kaip buvo rašyta, 
ir gražiai išleista bei įdo
miai iliustruota knygele "Ste
bėtinu Keliu". Ją paruošė 
Sės. Ona Mikai laite ir iš
leido MNP Seserys Putna- 
me, Conn., JAV.

Atvykusios pirmosios 
Seselės į Ameriką prieš 
50 metų Tėvų Marijonų 
pagalbon, nesibaidė jokių 
darbų - nei skalbyklos, nei 
lauko, nei spaustuvės, nei 
našlaičių globos, nei Vaikų 
Darželio darbų, nei ligonių 
ar senelių globos.

Astuonios Seserys imig
ravusios po 11 Pas. Karo 
į Kanadą, atvyko į Torontą,. 
Čia kardinolas McGuigan 
paskyrė joms globoti 80- 
ties vaikų našlaityną. Atsi
rado darbo ir lietuvių imi
grantų Vaikų Darželyje. 
Jų vis daugėjo, ir 1960 
m.buvo pastatyti Lietuvių 
Vaikų Namai, kuriems va1 
-dovavo Sesuo Margarita.

kitataučiais vaikais. <
Montralyje Seselių veik

la prasidėjo 1953 m. Da
bartinis pastatas buvo baig
tas 1958 m. Ir čia ilgus 
metus veikė Vaikų Darželis.

Pasikeitus sąlygoms, 
1976 m. Darželis uždarytas. 
Įsisteigęs Auksinio Amžiaus 
Klubas "Rūta" randa prieg
lobstį Seselių patalpose, 
kurias gali nuomoti savo 
reguliariems susirinkimams 
ir džiaugiasi visokeriopa 
Seselių talka.

Montrealyje Seselės dir
ba su jaunimu, talkininkau
ja Šeštadieninėje Mokykloje, 
praveda šventinius susitelki
mus ir kt. Jos pagloboja 
ir mūsų klebonus, atlieka 
giedojimus ir maldas mišių 
ir laidotuvių metu. Aplanko 
bėdon ar ligon patekusius.

Seselių Namuose Mont
realyje dirbo ar dirba Sės. 
Felicija, Sės. Celina, Sės. 
Benigna, Sės.' Eugenija, Sės, 
Margarita, Sės. Judita, Sės. 
Paulė, Sės. Jonė, Sės. Oli- 
veta, Sės. Magdalena, Sės. 
Teresė (dabar mirus), Sės. 
Agnietė, Sės. muz.TerdŠė 
Meškauskai tė, Sės. Teres iria 
Sės. Palmira, Sės. Margari
ta, Sės. Bernadeta.

Dabar Toronte jos dirba 
su III-čiąja lietuviukų karta 
ir į Darželį ateinančiais

-*į Sv. Kalėdų ir
2 Naujų Metų proga

sveikiname visus gimines, draugus 
ir pažistamus

4*
LENA ir JUOZAS ASIPAVICIAI

E. ir A. BUDVILAI

K

a
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Nuoširdžiai sveikiname 
gimines, draugus, pažjstamus su 
šv. Kalėdomis ir linkime 
laimingų bei džiugių 
NAUJU WKJ -

Sveikiname

gimines, prietelius ir pažistamus

NAyjŲ MĘTir proga
LINKĖDAMI DAUG LAIMĖS —

JULIJA ir PETRAS ŽUKAUSKAI

4.
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