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SAVAITINIAI įvykiai
PASISAKĖ 
SU

todėl 
tuos 

o

(h.n )
KREMLIAUS NAUJIENOS

Vis daugiau ir dažniau 
pasigirsta balsų apie naują 
laisvėjimo ir demokratiza
cijos vėją, padvelkusį sovie
tų imperijoje. Balsai tačiau 
aidi iš Kremliaus, 
verta palaukti, kol
žodžius paseks darbai, 
tačiau Vakarų spauda, štai, 
neseniai pranešė, kad kolek
tyviniai vienetai ir koopera
tyvai 
rinkti 
vus, 
galės 
elgtis 
galės 
nius ryšius su užsienio ka
pitalistų firmomis, o priva
tūs asmenys turės teisę 
steigti įmones ir jas tvarky
ti. Visai kaip mūsų "netiku
sių" kapitalistų kraštuose, 
pasakytume. Ir tai verčia 
paabejoti kiek tokia utopija 
galima tikėti. Nes, čia pat 
rašoma, kad pati "Izviestija" 
skeibicffili, jog sovietiniai 
automobiliai prastai paga
minti. Prasčiausias iš jų 
esąs "Žigulis" (žinomas ir 
"Sputniko" vardu), už kurį 
reikia mokėti (jeigu iš viso 
gauni 
rublių (taigi 
doleriu) 
darbininkas 
3 su puse 
uždirbtų.

Nuolat rašoma taip pat 
apie politinių kalinių palei
dimą laisvėn. Kol kas jų 
paleista apie šimtas ir be
veik visi žydų tautybės 
disidentai bei ligoniai. Apie 
mūsiškius Petkų, Gajauską, 
kun. Svarinską ir kitus ne
sigirdi nieko. Neminimi nei 
žinomieji kitų tautybių 
disidentai.

Tuo tarpu Quebec' o 
mieste per šių metų žie
mos karnavalą Raudonosios 
armijos choras šoka ir dai
nuoja, ledo rutulininkai 
pliekia mūsiškius, o ištaigin
gose salėse keli šimtai 
piniguočių puotauja, gar- 
džiuodamiesi pasaulinio 
garso virėjų (ir sovietų) 
pagamintais nesibaigiančiais 
patiekalais bei skanėstais.

kovos 
kelias 
tautos 
nušovė

galėsią ateityje išsi- 
direktorius ir vado- 
kad tokie vienetai 
nutarti, kada ir kaip 
su pajamomis, kad 

užmegzti net tiesiogi-

nusipirkti)
apie

eilinis
turi dirbti -net
metų, kad tiek

ir

8,500 
13,000 

sovietų

Gi Afganistane 
tebevyksta. Prieš 
dienas tos pavergtos 
laisvės kovotojai 
transportinį karo lėktuvą,
gabenusį 43 kareivius. Lėk
tuvas nušautas ties Khost 
miestu, netoli Pakistano sie
nos. Tose vietovėse tebe
vyksta atkaklios kautynė^.

Gi sovietų užsienių reika
lų tvarkytojas Ševerdnadzė 
vis dar tvirtina pasauliui, 
kad sovietai "neturį jokios 
intencijos laikyti savo 
dalinių Afganistane, jeigu 
tik būtų galima pasiekti 
patenkinamo politinio spren
dimo". Kalbant paprastai, 
jeigu sovietai galėtų įtvir
tinti Afganistane savo 
pakalikus ir Kremliaus 
diriguojamą "liaudies res
publiką". O neatrodo, kad, 
tai pasisektų, todėl teks1

raporto švelninimu, be
galima lengvai spėti, kad 
tai ta pati mažuma, kuri 
jau metų mętus įvairiais 
būdais Kanados vyriausybę 
skatino pradėti šią tariamų 
nacių karo nusikaltėlių 
medžioklę, tačiau niekada 
neiškėlė reikalo jieškoti 
taip pat ir sovietinius karo 
nusikaltėlius Kanadoje.

Kaip žinoma, Deschen
es Komisija buvo suformuo
ta 1985 metų pradžioje ir 
praeitų 
mėn. 30 d.
apimantį net 1000 puslapių, 
baigė. Kiek žinoma, tą 
raportą sudaro dvi dalys: 
viešoji ir slaptoji. Pirmoje, 
tarp kitų siūlymų, rekomen- 

i įtariamus teisti,

8 PREMJERAI 
PRIEŠ SUTARTĮ 
PRANCŪZIJA

Š.m. vasario 
nių provincijų 
(išskyrus Quebec’o Bouras
sa ir 
Vander 
Toronte, 
pasitarimo nutarė Kanados 
federalinės vyriausybės 
prašyti, kad neseniai pasi
rašyta žvejybos sutartis su 
Prancūzija būtų persvarsty
ta. Tąja sutartimi Kanada 
suteikė Prancūzijai menkių 
žvejybos teises Kanados 
teritoriniuose vandenyse 
ties Newfoundland1 u. Už 
tai Prancūzija pažadėjo 
persvarstyti visą žuvavimo - duojama 

lerancijos ir net nutylėjimų, T teritorinių vandeni' jei būtų reikalas, Kanadoje, 
kai paliečiami jos (arba f'robtemą, liečiančią pran- 
Izrąelio) reikalai, niekad 
nesivaržo pasmerkti 
pareikšti savo nepasitenki
nimą bei pasipiktinimą, ko
mentuodami kitų reikalus.

š.m. sausio pabaigoje 
ius Jonas Paulius II 
oė palaimintąja vie 

Edith Stein, pėrsi 
r-ią žydę, 'kuri žuvo 
f 'S»'- • ■ ’ 'stovykloje per II-jį Pasauli

nį karą. Tuojau pat Italijos 
žydų organizacijų susivieni
jimo prezidentė T. Zevi 
paskelbė, kad toks popie
žiaus žygis pakenksiąs 
"katalikų ir žydų dialogui", 
nes "galįs būti laikomas 
paskatinimu žydams pereiti 
krikčionybėn."

Kremliaus 115,000 "išlais
vintojų" armijai ir toliau 
kovoti prieą nepriklausomos 
valstybės trokštančią afga
nų tautą.

PERDĖTAS {TARINGUMAS 
IR PRIEKABUMAS

Dvi neseniai spaudoje 
pasirodžiusios žinios ver
tos paminėti, nes jos aiš
kiai parodo, kaip žydų ma
žuma.' reikalaujanti iš visų 
kitu*- mažumų pakantos, to-

štai, 
popic 
paske 
nuoię 
krūtį

9 d. aštuo- 
premjerai

Britų Kolumbijos 
Zalm), susirinkę 

po 5 valandų

metų gruodžio 
savo raportą,

cūzų valdomas u.'d.vi saleles- 
arba (St. Pierre Miquelon) Šv.

Lauryno upės žiotyse. Kol 
kas Br. Mulroney pareiškė, 
kad sutartis nebūsianti at
šaukta ir kad naujos 
derybos' būsiančios pradė
tos šių metų pabaigoje. 
Newfounland’o ir kitų 
provincijų premjerai kal-

Antroji žinia liečia Kana
dos federalinės liberalų 
partijos veteraną parlamen
to narį iš Montrealio Mar
cei Prud'homme, kurį š.m. 
vasario mėn. 4 d. jo kole
gos parlamento nariai išsi
rinko savo grupės (caucus) 
pirmininku. Keturios žydų 
organizacijos (B'nai Brith, 
Canadian Jewish Congress, 
Canada-Izrael Committee 
ir Canadian Zionist Fede
ration) tuojau pareiškė, kad 
jos esančios "sukrėstos ir

Kodėl? O 
, kad Prud’homme 

"susidraugavęs ir vie 
palaikęs eilę metų 

ir "kurio pažiūros 
ir izraelitų 

bei PLO

bę išdavimu Kanados žvejy
bos interesų ir nesugebė
jimu apginti Kanados teri
torijos integralumo.

DESCHENES RAPORTAS 
PERRAŠOMAS

Kanados teisingumo 
ministeris Ray Hnatyshyn 
patvirtino, jog 
Deschenes raportas 
šomas todėl, kad 
apsaugoti teises tų 
kurie minimi, kaip 
nacių kolaborantai 
net karo
Ministeris tačiau užginčijo 
kad tai daroma, norint ra
portą sušvelninti, nusilei
džiant spaudimui, daromam 
ukrainičių ir baltiečių ma
žumų. Spaudoje neminima, 
kas vyriausybę kaltina

teisėjo 
pėrra- 

norima
asmenų 
tariami 

arba
nusikaltėliai.

Sakoma, kad Komisija 
ištyrė 30 atvejų ir iš jų 
išskyrė tiktai šešis (kiti 
šaltiniai tvirtina 12), apie 
kuriuos rasta rimtų įrody
mų. Jei tai tiesa, tai iš 
didelio debesio būta maža 
lietaus.

"The Gazette" rašo 
(1987.11.10), kad ukrainie
čių ir baltų grupės esan
čios ypač jautrios bawdyv 
hiams primesti kolektyvinę 
kaltę' visiems dėl tariamų 
kelių karo nusikaltėlių. Esą 
kai kurie konservatorių 
parlamento atstovai taip 
pat labai griežtai pasisakė 
prieš skirstymą įtariamuo
sius tautybėmis.

Norėtųsi pastebėti, kad 
žymiai jautresnė tuo at
žvilgiu yra viena mažuma, 
kuri be galo energingai 
kovoja, kad nebūtų pavadin
ta vardu, bet labai legvai 
visas kitas tautines' mažu
mas mini vardais ir prime
ta joms kolektyvinę kaltę 
už kelių individų nusikalti
mus. Tikriausiai tokių nu
sikaltėlių atsirastų ir pas 
kaltintojus, jei jų būtų 
jieškoma su tokia pačia 

1 aistra ir atsakingumu.

Šiam Lietuva susidomėjusiam japonui tuojau buvo 
pasiųsta dr. Kosto Jurgėlos "History of the Lithuanian 
Nation" ir kitokios informacinės medžiagos.

Lietuvos Generalinis Konsulatas 
LIETUVIS JŪREIVIS PALIKO SOVIETŲ LAIVĄ

Neseniai Ispanijoje iš Sovietų žvejybos laivo iš
spruko lietuvis jūrininkas ir paprašė politinio prieglobs
čio. Jis tikisi atvykti į Kanadą, kur yra jo giminių.

PALEISTA JADVYGA BIELIAUSKIENĖ
1986 m. gruodžio mėn. 2 d. USSR News Brief prane

šė, kad Jadvyga Bieliauskienė buvo truputį anksčiau, be 
sąlygų, paleista is konclagerio. Ji buvo 1982 metais nu
teista kalėti keturis metus griežto režimo konclageryje 
už "anti-sovietinę agitaciją ir propagandą" - už vaikų 
mokymą religijos ir patriotinės literatūros. Bieliauskienė 
nepasirašė malonės prašymo.

PRANEŠA ELTA
KOMUNISTINĖ SPAUDA APIE LIETUVIŲ AKCIJĄ

. VIENOJE
išeivijos lietuvių įnašas į Vienos ESB konferenciją, 

skaudžiai įgėlė Maskvą ir jos valdininkus Vilniuje. Oficia
lioje spaudoje pasipylė srautas straipsnių, tradiciniu sovie
tiniu stiliumi niekinančių ir keikiančių išeivių pastangas.

Jonas Lukoševičius Tiesoje (1986.XI. 13) aiškina, jog 
Washington'as pabaltiečius "išleidžia į areną", Kai Vienos 
konferencija vyksta "pernelyg rimtai". Pasak jo, "misterio 
Bobelio" ... vyriausioji vadavimo organizacija ... ragina 
(Europos Parlamento atstovus) kelti Pabaltijo tautų apsi
sprendimo teises ir Žmogaus teisių Lietuvoje, Latvijoje 
ir Estijoje klausimus". Bet Europos Parlamentas Lukoševi
čiui nerimta institucija, besirūpinanti "prostitučių teisė
mis". . ' . ..  V<„ ..

Panašiai žmogaus teisių klausimą traktuoja ir Mindau
gas Barysas ("Vienos susitikimas ir kreivi veidrodžiai," 
Tiesa, 1986.XI. 16). Prieš sovietus demonstruojantys yra 
amerikiečių apmokami,arba lytiniai iškrypėliai.

Stalinine pagieža persunktas veterano propagandisto 
Justino Lazausko straipsnis "Nauji “neįveikiamųjų- pokš- 
tai, (Tiesa, 1986.XI.25). Jam nepatinka Austrijos valdžios 
organai, kuriems "nuolaidžiaujant", į Vieną suplaukė "vai
dintojai" ir "perbėgėliai". Puldamas lietuvių-afganų bend
radarbiavimą, jis tvirtina, kad taikius Afganistano gyven
tojus žudo ne sovietiniai įsibrovėliai, o... afganai. Der
giami Tomas Venclova, Jurijus Orlovas, Kazys Bobelis. 
Pabaltijos okupacijai pateisinti, Lazauskas cituoja Ruzvel
to ir Stalino paiskalbėjimą Teherane 1943 metų gruodžio 
1 dieną, tvirtindamas, jog Amerikos "praktiški žmonės" 
ir su Pabaltiju pasielgs "ruzveltiškai".

Toje "kontrapropagandos" akcijoje dalyvavo ir partinis 
literatūros, kritikas Vitas Areška, (Tiesa, 1986.XII.12). 
Anot jo, į Viena, atvažiavę pabaltiečiai skelbia "priešišku
mo ir neapykantos idėjas", kurių pasėkoje išnyktų "didin
gi kultūros paminklai". Jį pykina faktas, kad "vaduotojų" 
spaudos konferencijoje dalyvavo "keli Amerikos Kongreso 
nariai," o "reakcingieji Amerikos sluoksniui suinteresuoti 
panašiomis provokacijomis, kalbomis apie kažkokią lietu
vių ir ukrainiečių "bylaj’. Fakto, kad pabaltiečių spaudos 
konferencijoje dalyvavo JAV delegacijos vadovas, Areška 
neišdrįso paminėti.

AUSTRALIJOS SENATO REZOLIUCIJA APIE LIETUVA <r
New South Wales provincijos senatorius Peter Baume 

rugsėjo 16 d. Australijos Senate pareiškė, kad sekančią 
posėdžių dieną senatorius Lewis pasiūlys tokią rezoliuci
ją: "Kadangi 1987 metais sueis’600 metų nuo krikščio
nybės įvedimo Lietuvoje, Senatas kreipiasi į federalinę 
vyriausybę, kad ji ragintų Sovietų Sąjungos vyriausbę -

(a) leisti Vilniaus vyskupui sgrįžti iš nutrernimo;
(b) Sugrąžinti konfiskuotas ir galerijomis bei muzie

jais paverstas bažnyčias;
(c) Paleisti lietuvius sąžinės kalinius iš koncentracijos 

stovyklų;
(d) Suteikti Lietuvai pilnutinę religijos laisvę.

Šis rezoliucijos projektas buvo išspausdintas rugsėjo 
16 d. Australijos Senato Žiniose (HANSARD). Projekte 
atsispindi Australijos Lietuvių Katalikų Federacijos Gorba
čiovai pasiųsto memorandumo mintys.

PRANEŠA ALT A:
LIETUVIAI AFGANISTANO PARTIZANŲ NELAISVĖJE

Afganistaniečių sąjunga "Islamic Unity of Afganistan 
Mujahideen" savo rašte Amerikos Lietuvių Tarybai prane
ša, kad afganistaniečių partizanų nelaisvėje turima rusų, 
ukrainiečių, lietuvių ir kitų, kurie, matyt, buvo mobilizuo
ti, ir nusiųsti ten su sovietiniais daliniais. Prašo paramos 
tiems belaisviams išlaikyti ir praneša apie afganistaniečių 
patriotų ir kitų juos atjaučiančių numatytas demonstra
cijas gruodžio 2 d. prieš Sovietų ambasadą Washingtone. 
ALTAS kreipėsi į afganistaniečius, pršydamas atsiųsti 
lietuvių belaisvių adresus ir pranešti, ar galima jiems 
siųsti laiškus bei siuntinius.

susirūpinusios", 
gi todėl, 
esąs 
šai 
PLO" 
apie 
nesutarimus 
skiriasi nuo partijos lyderio 
pažiūros ir nesiderina su 
partijos linija". Liberalų 
lyderio John Turner atsaky- toji grupė pasirinko kaip Baltijos kraštų atstovę, 
mas šiuo atveju buvo tie- *''“**' k
sus ir teisingas: "Aš gerbiu 
kitų grupuočių pažiūras, 
tačiau liberalų grupė prave
dė rinkimus laisvai ir aš, 
kadangi esu demokratas, 
visuomet priimu 
rinkimų rezultatus".

Nesmerkiant budrumo iš 
esmės (mums jo trūksta), 
betgi kyla toks klausimas: 
Jei Vatikanas ir 
politinės partijos 
liečiančiuose 
atrodo, turi 
gauti žydų 
aprobatą, tai 
pačios organizacijos į kitų 
pažiūras kreipia taip maža 
dėmesio, nerodydamos nei 
reikiamos tolerancijos, nei 
pakantos?

eilę 
"kurio

arabų

tokių

Kanados 
žydus 

reikaluose, 
pirmiausia 

organizacijos 
kodėl tos

IETUVA JAPONIJOS TELEVIZIJOJE //
Prieš keletą metų į Lietuvos Generalinį Konsulatą 

New Yorke kreipėsi vieno iš didžiausių Japonijos televizi- 
jos-radijo tinklo po pasaulį keliaujanti filmuotojų grupė, 
kuri pasisakė, renkanti medžiagą kultūrinei televizijos 
programai. NHK, (Nippon Hoso Kyokai) televizijos tinklas 
turi savo atstovybes Washington'*e, Los Angeles ir Azijos 
bei Europos kontinentuose. Į grupės programą įtrauktas 
ir medžiagos rinkimas apie Baltijos valstybes. Lietuvą 

Su
tartą dieną į Generalinį Konsulatą atvyko keturių asmenų 
įgula su savo filmavimo aparatais ir čia praleido visą 
dieną filmuodama konsulatą darbo eigoje ir rekordąvo 
pasikalbėjimus su Lietuvos generaliniu konsulu. Pasikalbė
jimuose buvo apžvelgta naciškoji ir sovietinė okupacija, 
JAV-ių ir kitų valsybių okupacijos nepripažinimas ir Lie
tuvos diplomatinės oei konsularinės tarnybos egzistavimas, 
jų veiKla JAV.-ėse 
būti iškabinta 
konsulo lango, kad

Kai jau apie šį japonų televizijos bendrovės vizitą 
buvo spėta užmiršti, šių metų sausio mėnesio vidury 
netikėtai buvo gautas iš Tokio tūlo japono Akito lida 
sekančio turinio angliškai rašytas laiškas:

"Man padarė didelį įspūdį TV programa, kuri supažin
dino su jūsų konsulato veikla Jungtinėse Amerikos Valsti
jose ir pastanga suvienyti lietuvius visame pasaulyje.

Apgailestauju, kad Japonijoje nėra Lietuvos Respubli
kos istorijos japonų kalba. Šioji aplinkybė reiškia, kad 
jūsų krašto istorijos čia neįmanoma studijuoti. Tad aš 
norėčiau priėjimo prie Lietuvos Respublikos istorijos 
anglų ar vokiečių kalbomis. Prašau nurodyti knygas, ku
rios supažindintų su jūsų krašto istorija."

ir kitur. Net Lietuvos trispalvė turėjo 
iš penktame aukšte esančio generalinio 

filmuotojai galėtų ją nufilmuoti.
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Ui Lietuvos itlaisvinima! Ui Htikimybį Kanadai !
Pour la liberation de la Lituanie! /.oyqwtZ au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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Laisvės statula Karo muziejaus sode.

Kazys Bradų
PARTI ŽANŲ BALADĖ
Tik suplojo rankomis tėvas 
Ir atbėgo gražūs žirgai.
- Ko neėdat žalios žolės,
Ko negeriat marių vandenio?

n a

Nepriklausomybės laikais Lietuvos nepriklausomybės šventės 
metu prie Karo Muziejaus vykdavo gražios iškilmės. Nuo
traukoje matome karo invalidų orkestro vėliavėlę ir išsi
rikiavusius Karo Mokyklos dalinius.

VASARIO 16-TOJI - MŪSŲ LAIMĖJIMO IR VILTIES 
ŠVENTĖ. TĄ DIENĄ LIETUVOS TARYBOS PASKELB
TAS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTAS įGALINO LIE
TUVIŲ TAUTAI KURTI SAVO GYVENIMĄ NEPR1KLAU - 
SOMOJE, SAVARANKIŠKOJE VALSTYBĖJE PO ILGŲ, 
CARŲ UŽMESTŲ VERGOVĖS IR SAUVALIAVIMO METŲ, 

BET--ISTORIJOS EIGA RODO, KAD NETEISUS, NORS 
IR STIPRUS - GRIŪVA, o SILPNAS IR TEISUS - KE
LIASI. TIKĖDAMI LIETUVIŲ TAUTOS TEISĖMIS IR DEG
DAMI MEILE SAVO TAUTAI, NEPRIKLAUSOMYBĖS 
AKTĄ PASIRAŠĖ: Jonas Basanavičius, Saliamonas Banai
tis, Mykolas Biržiška, Kazimieras Bizauskas, Pranas Do
vydaitis, Steponas Kairys, Petras Klimas, Donatas Mali
nauskas, Vladas Mironas, Stanislovas Narutavičius, Alfon
sas Petrulis, Antanas Smetona, Jonas Smilgevičius, Jus
tinas Staugaitis, Aleksandras Stulginskis, Jurgis Šaulys, 
Kazimieras Šaulys, Jokūbas Šernas, Jonas Vailokaitis, 
Jonas Vileišis.
MINĖDAMI VASARIO 16-TĄJA, IŠ NAUJO įSIPAREI - 
GO J AME NEPAMIRŠTI MUSŲ TAUTOS SUNKIAME KE
LYJE, KUOMET JOS ŽMOGAUS IR SĄŽINĖS TEISĖS 
YRA VISOKERIOPAI LAUŽOMOS, SLOPINAMOS, NUTY
LIMOS, IŠKREIPIAMOS. VASARIO 16-TOJI - MUSŲ 
VILTIES ŠVENTĖ. MŪSŲ TAUTOS ATSPARUMAS- MU
SŲ VILTIS. GALIAUSIAI - IR MŪSŲ VISŲ VEIKSNIŲ - 
.ĮKAITANT IR KANADOS, INTENSYVUS , PROFESIO -
N ALUS DALYVAVIMAS VIENOS KONFERENCIJOJE - 
TAIP PAT YRA MŪSŲ VILTIES IR RYŽTO LIUDIJIMAS.

Ir stovi žirgai, 
Nė galvų nepakelia.
- Kaip mumis esti žalia 
žolė,
Kaip mumis gerti marių 
vandenai -
Nuo ųžuolo eina kraujo laštakis 
Į miško gilumų. ,
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Tik suplojo rankomis motina, 
’r atplaukė baltos gulbės,
- Ko nelesat aukso grūdų,
Ko negeriat sidabro vandens ?

Ir pluko gulbės, 
Galvų nepakeldamos.
- Kaip mumis lesti aukso grūdai, 
Kaip mumis gerti sidabro vanduo - 
Per ežerų eina kraujo laštakis 
Į miško gilumu.

Ir pravirko sesuo balsu 
Ir išėjo brolių ieškoti 
Kruvinu laštakiu 
j miško gilumų.

VLIKAS IR TAUTOS FONDO 
L. G i r 

1986-tųjų metų įvykiai 
Austreijos sostinėje VIĖNO- 
JE jau yra praeityje. Iš 
aprašymų musų ir svetimų 
kalbų spaudos sužinome, 
kad demonstracijos buvo 
vertos dėmesio, rizikos, 
pastangų ir išlaidų.

Nėra abejones, kad rizi
kų, išlaidas ir atsakomybę

UŽDAVINIAI
i n i s
bendrasis tėvų žemės nete
kimo jausmas pasaulio lie
tuvius suartino kaip vieno
do likimo brolius. Vienos 
įvykiai liks kaip didelis, 
nepamirštamas žingsnis lais
vėjimo istorijon.

Jis buvo brangus, bet 
ar apsimokėjo? Į šį klau
simų tinkamai atsakyti ga-

guma aukotojų žino; kad 
VLIK'ų sudaro tos pačios 
idėjinės grupės, kurios de
mokratiniame apsijungime 
paskelbė VASARIO 16-TO- 
SIOS AKTĄ. Jos išeivijoje, 
prisilaikydamos europinės 
kultūrinės santvarkos, tęsia 
Lietuvos laisvinimo idėjų 
ir siekia politinės vienybės.

Vėl artėjame prie Vasa
rio 16-tosios minėjimo, vėl 
matysime Tautos Fondo 
aukų rinkėjus, vėl pildysime 
sųrašus, rašysime skaitlines. 
Ir taip metai iš metų bel
džiamės į kaimynų duris, 
primindami tautinės aukos 
reikšmę. Nelengva prašyto
jų pareiga kas metai verčia 
suabejoti, ar tokia rinkliavų, 
sistema iš viso palaikytina? 
Kitokios, tačiau, nesuran
dame... Kanados Tautos 
Fondas, remiamas patrioti
nio jausmo dosniųjų tautie- ' 
čių tapo pirmaujančiu 
vijoje.

1986
d. Toronte, Lietuvių 
muose Bendruomenės

išei-

m. lapkričio

VASARIO 1 6 - T A J A I :
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO 

ŠVENTES PROGA kviečiame laisvojo pasaulio lietuvius 
sustiprinti mūsų bendrų kovų už Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę, kurią sėkmingai veda visų kraštų Bendruo
menės.

KVIEČIAME TAUTIEČIUS GAUSIAI DALYVAUTI 
VASARIO 16 DIENOS MINĖJIMUOSE ir su savo moraline 
bei materialine parama tą laisvės kovą tęsti ir Bendruo
menių atliekamus darbus remti.

Vytautas Kamantas,
PLB Valdybos Pirmininkas

Algimantas S. Gečys,
JAV LB Krašto Valdybos Pirmininkas

Algis Pacevičius,
Kanados LB Krašto Valdybos Pirmininkas

UŽ TĖVYNĖS RIBŲ G I M U S 1 O J I
KARTA
Ką rodo Pasaulio lietuvių anketos duomenys.

Prof. dr. Kęstutis Trimakas 
( tęsinys)

išvados
Peržvelgus Pasaulio lietuvių anketos duomenis, 

- čiančius jaunosios kartos lietuvišką sąmonę, ryškėja 
faktai:

1. Šioje už Lietuvos ribų gimusioje ir augusioje gene
racijoje didžiulė dauguma (86%) save laiko dvitaučiais, 
t.y. dalinai gyvenamojo krašto, dalinai (paprastai kiek

’ daugiau), lietuvių tautybės.
2. 12% (t.y. vienas iš 8-9)save laiko grynais lietuviais.

3. Tėvai paties jaunimo yra pripažinti svarbiausia 
priežaatimi, kodėl jie save laiko lietuviais.

4. Pagal paties jaunimo priduodamą svarbą (tokia 
eilės tvarka), auklėjimas lietuvių kalba ir bendravimas su 
lietuviais taipogi yra jų lietuviškos sąmonės priežastys.

5. Asmeninis apsisprendimas yra rečiau minima ir 
mažiau svarbia laikoma lietuviškos sąmonės priežastis.

6. Jaunajame jaunime iš JAV-ių ir Kanados lituanisti
nių mokyklų pastebimas teigiamas lietuviško šiltadaržio 
efektas: t.y. iš visos jaunosios kartos lietuviškiausi, tik 
dar neužgrūdinti ir be svaraus asmeninio apsisprendimo.

7. Jaunosios kartos dvitautėj sąmonėj su vyresniu am
žiumi palaipsniui mažėja* lietuviškumo persvara gyvena
mojo krašto naudai.

8. Apsisprendimo elementas lietuviškam identitetui 
(kuo save laiko) dažnėja ir svarbėja su amžiumi ir pasie
kia zenitą 21-25 m. amžiaus tarpe, vyresniuose vėl im
damas retėti ir nustoti svarbos. Šis 21-25 m. amžiaus 
tarpas yra ne išimtinis, bet gyvesnis tautinio apsispren
dimo laikotarpis.

lie- 
šie

S

Pastaba j
Šis straipsnis yra pirmasis kelių straipsnių serijoje 

apie Pasaulio lietuvių anketos duomenis, ap* 
jaunosios kartos padėtį keturiuose I
gale buš pateiktos išsamesnės išvados.

Serijos

Vasario 16-tos dienos minėjimas Karo muziejaus aikštėje 1920 metais.

nuoširdžiai pasi- 
atstovų bei talki-

pasiėmė VLIK'as, paremtas 
Tautos Fondo lėšomis. Hel
sinkio Žmogaus Teisiu. Kon
ferencijai Vienoje VLIK'o 
ruoša truko virš metų./Lais 
vojo pasaulio lietuviai taip 
pat žinojo ir ruošėsi. Tau
tos Fonde padarytos išlai
dos atžymėtos nemaža fi
nansine spraga. Nemažas 
spragas savo kišenėse pa
darė ir kiekvienas tautietis, 
kuris dėjosi prie žygio ir 
dalyvavo demonstracijose. 
Neteko girdėti, kad bent 
vienas gailėtųsi jose dalyva
vęs. Dalis apgailestavo, kad 
negalėjo dalyvauti, nes tai 
buvo istorinė ir gal vienkar
tinė proga taip įspūdingai, 
dramatiškai ir sėkmingai 
iškelti Lietuvos pavergimo 
klausimų Europoje ir lais
vojo pasaulio spaudoje.

Lietuvybė, nedidelis at
stumas nuo gimtojo krašto,
Z p si

i

lėtų tik tie, kurie kartkar
tėmis laikraščiuose, TV, 
radijo talpina žinių perdavi
mus. Jie žino, kokios su
mos būtų susidariusios, jei
gu būtų tekę apmokėti pa
saulinio masto žinių perda
vimai. VLIK'o biudžete ne
būtų užtekę keletos metų 
taip kruopščiai rėnkamų 
aukų.

Bet po kiekvieno finan
sinio pasunkėjimo atsiranda 
ir šviesesnių pragiedrulių. 
Londone, VLIK'o posėdžiuo
se- (Seime, vykusiame po 
demonstracijų Vienoje), Ka
nados Krašto Tautos Fondo 
Atstovybės p-kas A.Patam- 
sis įteikė čekį $60.000. Iš 
jo pranešimo sužinome, kad 
šiuo metu būtų nelengva 
rasti Kanadoje lietuvį, ku
ris nebūtų aukojęs per 
Tautos Fondų VLIK'o sėk
mingai veiklai. Didžioji dau-

19
Na
šu-

vietovių, 
šv.entusių 
ninku ir šiais metais steng
sis priminti pavergtųjų bro
lių šauksmų:"Jūs, kurie išli
kote ir gyvenate laisvėje, 
padėkite mums".

prezidento A. 
žodžius, tartus 
1862 m. gruodžio

"Ramios praeities 
mos yra nepakankamos aud
ringai dabarčiai. Dabarties

Linkolno 
kongresui 
1 d.:

dog-

aplinkybės yra pilnos sun
kumų ir mes turime joms 
prisitaikyti. Kai mūsų at
vejis yra naujas, mes turi
me galvoti naujai ir veikti 
naujai".

kviestame susirinkime inž. 
H. Lapas buvo davęs platų 
ir išsamų pranešimų apie 
Vienoje VLIK'o ruoštų Žmo 
gaus Teisių Konferencijų 
ir demonstracijas. Susirin
kimas, išklausęs ir stebė
jęs skaidrių rodymų, vien
balsiai priėmė rezoliucijų, 
prašančių KLB-nės išsiųsti 
VLIK'ui sveikinimus, linkė
jimus ir padėkų už taip 
sėkmingai atliekamų veiklą. 
Priimtoji rezoliucija buvo 
balsuojama, o vienbalsiai 
pakeltos rankos įrodė, kad 
tai nebuvo tušti žodžiai, 
jie atėjo iš kiekvienos lietu
viškos širdies.

Kanados Krašto Tautos 
Fondo Atstovybės p-kas 
A. Patamsis ir apylinkių 
įgaliotiniai: Toronte- A^Vai- 
dila, Montrealyje- J.Šiau- 
čiulis, Wasagoje- A.Masio^ 
nis ir visoje eilėje kitų

VLIK'o, Tautos Fondo 
žinomi, suprantami, gyvybi
niai svarbūs tautos gelbėji
mo uždaviniai šaukte šau
kia visus susiorganizavimus 
į bendrą talkų, į daugiau 
koncentruotų veiklos būti
numų.

Gyvybiniai tautos gel
bėjimo uždaviniai šaukte 
šaukia visus į bendrų talką, 
į labiau koncentruotų veik
lų. Nėra abejonės, kad kiek
viena veikla kartais reika
linga revizijos. Eidami į 
demokratinę talkų lietuviš
kai kultūrai išlaikyti, ugdy
ti ir vieningai vesti kovų 
už tautos laisvę, privalėtu
me nebesilaikyti kaikurių 
sustingusių, pasenusių idėjų, 
nes jos sudaro pagrindinį 
stabdį Vyr.Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto siekiamos 
vienybės įgyvendinimui.Šiuo 
atveju dera prisiminti JAV

PIRMOJI KANTATA - MONTREALYJE
Montrealio lietuvių ryžtas sukurti ir parengti kon

certui Jubiliejaus Metų pavasarį LIETUVOS KRIKŠTO 
KANTATĄ jau tampa džiugia tikrove: poezija buvo su 
dideliu atsidėjimu užbaigta poeto Henriko NAGIO 1986 
m. gruodžio mėn. 14 d. o muzika - kompozitoriaus A- 
leksandro STANKEVIČIAUS š.m. vasario mėn. 3 d.

Pirmyn chorai, pirmyn muzikai ir solistai, kad ŠEŠ- 
TADIENį, GEGUŽES 23 d. Kantata nuskambėtų P i r- 
m ų kartų Kanados padangėje - Montrealyje.

Jau eina derybos dėl Kantatos atspausdinimo.
Šv. Kazimiero Parapija ruošiasi priimti'v kolonijos 

lietuvius ir svečius garbingam įvykiui.
Tai bus pirmutinis lyrinis muzikinis vei

kalas, atliktas šiais Šventaisiais Lietuvos Krikščionybės 
Sukakties Metais lietuvių išeivijoje.

Tegul jo garsai per mūsų tautos globėjų Šv. Kazi
mierų drauge su arkivyskupu Jurgiu Matulaičiu veda mus 
visus į naujas pergales ir į naujų šventumų.

St. Š i 1 e i k a, SDB
Kantatos Komisijos 

s Pirmininkas

Chorų repeticijos prasidės VASARIO mėn. 22 d.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



PAJŪRIAIS, PAMARIAIS IR UPE
B. Stundžia (tęsinys)iš visų baltų genčių labiausiai kultūriniai prasimušę buvo prūsai, nes turėjo betarpinius ryšius su Skandinavija, Vakarų ir Pietų Europa. Net senovės Romoje buvo žinomas Sembos gintaras. Bet prūsai nesuspėjo sudaryti savo valstybės ir buvo vokiečių vienuolių riterių ordino pavergti. 1260-74 metais dar vyko didelis Herkaus Manto vadovaujamas sukilimas, bet buvo žiauriai numalšintas, o prūsų didvyris H. Mantas pagautas ir nužudytas. Lietuviai prūsams nedaug, pagelbėjo, nes kunigaikščiai tarp savęs kariavo dėl vyriausios valžios. Prisimintina, kad prūsai turėjo kariauti su patyrusiais profesionalais kariais.Skaudus buvo prūsų likimas; gal jų kova su kryžiuočiais buvo skydas, už kurio galėjo susikurti Lietuvos valstybė. Be to, karas šiek tiek nuslopino ir kryžiuočių karinį pajėgumą ir davė laiko sustiprėti Lietuvai. Dalis nugalėtų prūsų persikėlė į Lietuvą, o kiti pasitraukė į Lenkiją. Likę buvo vokietinami ir jau dalyvaudavo ordino kariuomenės žygiuose prieš Lietuvą. Spėjama, kad paskutinieji prūsai dar mokėję savo kalbą, išmirė 18 a. pradžioje, per kraštą nusiaubusį marą. į ištuštėjusį kraštą plūdo kolonistai iš Vokietijos. Ir tik 1923 m. sukilėliai privertė sąjungininkus sutikti su Klaipėdos srities prijungimu prie Lietuvos.Plaukiant per Marias į Nidą, dešinėje pasilieka Ventės ragas su švyturiu ir paukščių žiedavimo stotimi. Kartą, netoli rago užsiinkaravę savo burinę valtį ir vidunaktyje pabudę pajutome, kad pakilęs vėjas velka valtį į Marias. Matomai, lynas buvo apsisukęs apie inkarą^ ir neįkibo į dugną. Buvo vargo, kolei tamsoje iš naujo užsiinkaravome. 

Keliaujame po NerijąNidoje palikę laivą, pasidairykime po miestą, kuris yra didžiausia Nerijos vasarvietė su senais žvejų namais, buitiniu žvejų muziejumi, F. Mann’o namu ir nauja statyba. Nukeliaujame į Urbo kalvoje stovintį gražuolį, į Par- nidos kopas, kur buvo nacių kareivių sunaikinta sklandymo mokykla. Prie Grobšto rago baigiasi Lietuvos žemės.

Keliaujame Nerijos pagrindiniu keliu į šiaurės rytus, pasiekiame nedidelį žvejų kaimelį Preilą, kuris greitai plečiasi. Truputį į šiaurę už Preilos yra senas Karvaičių kaimas, kurį 17 a. užpustė smėlis. Ten gimė poetas ir Karaliaučiaus Universiteto profesorius Liudvikas Rėza. Jis pirmas išleido Kristojono Donelaičio "Metus" ir sukūre gražų eilėraštį apie savo kaimą.Vos prieš keletą metų ties pirkiom čia sodai žydėjo Ir kaimelis romus tęsės lig marių pakrantės.Šiandien tačiau ką matau? Vien vėjo nešiojamą smėlį.
t vPakelėje pasirodo daugiau lapuočių ir pasiekiame Pervalkos vasarvietę, kuri beveik išimtinai skirta poilsiautojams. Mums, ten prieš kabą atplaukus, kaimelis labai skurdžiai atrodė. Prie Pervalkos, Mariose stovi Agilos arba Birštvyno švyturys.Negalime aplenkti Juodkrantės, kuri, turbūt po Nidos, sekanti didžiausia Nerijos gyvenvietė. Juodkrantė atrodo apsupta lapuočių miško. Prieplaukoje sustoja greitaeigis laivas, o prie krantinės matosi išsirikiavusios jachtos ir motorvaltės. Miestelis pagarsėjo, kai prie jo ėmė kasti gintarą, kurio iki 1900 metų išgauta 2250 tonų. Kur buvo kasamas gintaras, atsirado nedidelė įlankėlė.

Jau KlaipėdaSmiltynėje išvažiuojame iš ilgiausio Lietuvos miesto Neringos, kurio centras yra Nida. Smiltynė yra Klaipėdos priemiestis ir šiaurėje baigiasi Kopgaliu, kur sena tvirtovė perstatyta į jūrų muziejų, ir akvariumą. Šiame priemiestyje rasime ir Klaipėdos jachtklubą su savo uostu Šalia jo stovi senas pastatas jachtoms žiemą laikyti. Tame pastate teko gyventi 1936 m, mokantis pirmoje buriavimo mokykloje.IŠ Smiltynės eina į Klaipėdą keli keltai, kurie perkelia žmones ir automobilius.Seną žemaičių gyvenvietę 1252 m. užgrobė Livonijos ordinas ir pastatė pilį, pavadindamas iš karto Memelbur- gu, o vėliau Memeliu. Po kiek laiko tą pilį perėmė kryžiuočių ordinas. Klaipėda buvo svarbi strateginė vieta, nes saugojo kelią, kuriuo kryžiuočiai palaikė ryšį su Livoni-
KAIREJE-šioje retoje' nuotraukoje matome lietuvius inžinierius arba studijavusius inžineriją 1950 m. Montrealyje su hidrologu, žymiuoju lietuvių mokslininku prof. S. Ko
lupaila viduryje. Jis buvo apkeliavęs Lietuvą vandens keliais ir parašė seriją labai svarbių veikalų hidrologijos klausi - mais. Mirė 1964 m. JAV-se. Paskutinioji jo knyga išleista (1961 m. "Bibliogra - phy of Hydrometry? Anglų kalba taip pat buvo parašęs dar 4 straipsnius.Prof. St.Kolupailos kairėje matome, tada buvus; "NL" redaktorių J opą Kardelį, o dešinėje inž. J.V. Danį.Pirmas kairėje stovi J. Zabieliauskas. Atpažįstame ir dar vieną kitą mūsų montrealiečių,u -sd omžo; .(Nuotr. iš. J. Zabieliausko archyvo)

r
REMKIME KANADOS LIETUVIU FONDA !C oIki šiol šis fondas išleido per 350,000 doleriu, lietuviškai kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis Fondo kapitalas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai Įvairiose srityse. /

Sudarydami testamentus, bent dalį turto palikime KANADOS LIETUVIŲ FONDUI (Lithuanian- Canadian Foundation).
Tapkime šio fondo nariais ir aukokime jam! Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

Testamentines ir kitas aukas siųsti:
Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor 

St.W., Toronto, Ont. M6P 1A6Šio Fondo šūkis: "Kapitalas Lietuvai, palūkanos - 
lietuvybei išeivijoje!"

jos ordinu, be to, buvo natūralus uostas.Abu ordinai politiniais ir ypač kariniais veiksmais stengėsi palaužti žemaičius, nes jie trukdė abiems ordinams susisiekti ir užvaldyti pajūrį. Žemaičiai daug kartų bandė Klaipėdos pilį paimti ir tai jiems pavyko tik 1454 metais, bet ilgai ten neįstengė išsilaikyti, nes jų neparėmė didžiojo kunigaikščio valdžia. Per ilgus šimtmečius miestas buvo suvokietintas ir tik 1932 m. sausio 15 d. 
buvo, dar neoficialiai, prijungtas prie Lietuvos. Per keliolika metų uostas buvo išplėstas ir jau kūrėsi tautinis prekybos laivynas.
Vėl Klaipėda atplėšiama, ir kas toliauHitleriui atėjus valdžion, krašte pradėjo siautėti naciLj gaujos, kurios terorizavo vietos lietuvius. 1939 m. kovo mėn. 23 d. Hitlerio kariauna įžengė į Klaipėdą. Tuoj buvo panaikintos visos lietuviškos organizacijos, uždrausta spauda ir net kalba.1945 m. sausio mėnesyje, po sunkių kautynių, kuriose dalyvavo gen. A. Urbšio vadovaujama 16-ta lietuviška divizija, rusai užėmė Klaipėdą. Klaipėda yra neužšalantis uostas su 180.000 gyventojų, J<urių dabar, turbūt^ pusė, yra rusai. Mieste veikia daug įmonių, prekybos ir žvejy - bos uostai, jūrų perkėla į R. Vokietiją, taip pat laivų statykla.Yra eilė vidurinių ir technikos mokyklų kartu su jūreivyste, taip pat universitetų, konservatorijos, poliklinikos ir pedagogikos fakultetai.Tarp kultūrinių įstaigų pažymėtini teatras ir filharmonijos filiale.Buvę R. Prūsijos vokiečiai ir vadinamieji "memelen- deriai" Vakarų Vokietijoje savo spaudoje ir susirinkimuose vis dar šūkauja, kad Klaipėda vėl būsianti prijungta prie Vokietijos. Reikia tikėtis, kad jų veržimuisi į rytus, kartą atėjo galas, kad Klaipėda jau niekad nebus Memel’iu ir Klaipėdos krašto žemės netryps vokiškas kolonistas.Asfaltuotu keliu patraukiame į gražuolę Palangą, kur pavaikščioję po švarias gatves, naujas statybas, eikime prie jūros ir užlipę ant tilto, pasigrožėkime saulėleidžiu. Iš Palangos lygiu keliu pavažiuokime į Šventąją, kuri sinąr.kiai išaugo pristačius eilę poilsio namų, dažniausiai priklausą įvairioms įmonėms ir įstaigoms. Dar truputį pasistūmę į šiaurę, būsime perkeliavę . visut Lietuvos pajūriu.

LITUANISTIKOS SEMINARAS
, Lituanistikos Vasaros Seminaras Šiais metais vyks 

liepos 18 - 31 d.d., Mt.Assisi Academy patalpose, LE
MONT, ILL. Seminaro vieta perkelta iš Kento Universiteto patalpų į Lemonto (netoli Chicagos) mokyklą. Taip pat perorganizuota Seminaro Taryba. Naują Lituanistikos Seminaro Tarybą sudaro: PLB švietimo reikalų vicep. Birutė Jasaitienė, JAV LB švietimo Tarybos pirm, prof. dr. J.Račkauskas, Kanados Švietimo Tarybos pirm. Vytautas Bireta, Lituanistikos Katedros vedėjas prof, dr. Bronius Vaškeis, PLJS atstovas, JAV LJS atstovė Danutė Račiūnaitė, Kanados Jaunimo Sąjungos atstovas, 
Seminaro lektorių atstovas kun. Juozas Vaišnys.SJ, ir 
Seminaro Valdybos pirm. Mindaugas Pleškys. Tarybos pirmininkė yra Birutė Jasaitienė, sekretorė- Danutė Račiū
naitė.Studentai, 'ankę Lituanistikos Seminarą galės gau
ti 3 Illinois U-to ar Illinois Valst. U-to kreditus. Kviečiame visus lietuvius jaunuolius, norinčius pagerinti lietuvių kalbos žinojimą, registruotis į šį Seminarą.Visais Seminaro reikalais prašoma kreiptis šiuo adresu: LITUANISTIKOS SEMINARAS, 5620 So. Claremont Av., CHICAGO, IL 60632, USA._______________________
APIE ETNIŠKŲJŲ RAŠYTOJŲ 
ANTOLOGIJĄ.

"MOZAIC IN MEDIA" (Mozaika Medioje) straipsnių, esejų ir kūrybinės fantazijos antologiją išleido Etniškųjų Kanados Žurnalistų ir Rašytojų Klubas (Canadian Ethnic Journalists1 and Writers' Club).Tai 240-ties puslapių knyga, kurioje 89 autoriai, visi Klubo nariai, pasižymi plačia temų skale ir stiliaus įvairumu. Jų tarpe- nuo blaivaus čekų rašytojo John Hasek Į Kanados gynybos sistemą žvilgsnio iki subtilios odės Nova Scotia provincijai, sukurtos Valve Andre imigrantei iš Lietuvos ( taip rašo- from Lithuania); nuo Mirko Janaček'o satyros apie Raudonosios Armijos Choro pasirodymo programą Maple Leaf Gardens forume Toronte iki Arnold Auguste memuarų ( jis įsteigė gerai gyvuojantį laikraštį "Share" Vakarų indėnų bendruomenei.Mozaic in media yra beveik visa parašyta angliškai ir tai gyvai primena tiems, kurie gali tik ta kalba skaityti, kad daugiakalbėje Kanadoje yra talentingų, dinamiškų žmonių, kurie išlaiko gyvastingą etninę medią.Antologiją paruošė per 13 mėnesių Leidimo Komitetas, kurio p-kas Vaclav Taborsky, filmų studijų dėstytojas York'o Universitete. Nariai- Jolanta Siedlecka, į- steigusi naują periodinį lenkų kalba leidinį "Variety", ukrainiečių savaitraščio moterų skyriaus redaktorė Vera Ke ir Mathew Syrokomla TV "The Polish Hour" producen- tas. Etniškųjų Žurnalistų ir Rašytojų Klubo p-kas Ostap Sokolsky pareiškė: "Mes esame patenkinti, kad multi- kultūrinio žurnalizmo leidinį galėjome patiekti plačiai skaitytojams ir esame labai dėkingi Multicultūralism Canada ir Ontario Provincijos Pilietybės ir Kultūros Ministerijai už parėmimą "Mosaic in Media" leidimo." MOZAIC IN MEDIA gaunama: ECW Press, 307 Coxwell Ave.,Toronto,M4L 3B5,Canada. Kaina- $15,- su per- siuntimu.(Canadian Scene,'ssue 1223, 1987).
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ISMESTINUKAS
APYSAKA

6. ( tęsinys)
- Kas čia dabar? - sušuko Laima.-Pas mus na

muose nieko nėra! Gal padėsi man, mieloji, pažiūrėti?
- kreipėsi į kaimynę.

- Atsargiai,- perspėjo pro duris einančių Laimų kai
mynė. Laima aiktelėjo:'

- Kas tai per baidyklė? -abi nusigandusios ir nu
stebusios žiūrėjo: ant laiptų, į antrų aukštų persilenkęs 
ir galvų po savimi užgulęs, gulėjo keistai išsiraitęs žmo
gus. Viena jo koja buvo įsirėmusi į atramos stulpelį.

- Bėk pas gretimų kaimynų. Tu jį geriau pažįsti. 
Jis turi telefonų, - verkšlendama prašė Laima kaimynės.
- Aš pasiliksiu čia. Skambink tuojau policijai. Taip persi- 
gandau, kad negaliu ir pajudėti.

Kaimynė, vos tik pravėrusi duris į gatvę, pradėjo 
visa gerkle šaukti pagalbos. Laima tuo tarpu, kaip kokia 
akrobatė, perlipo per skersai laiptų gulintį žmogų ir pa
lipusi, skubiai atrišo užskersuotų virvę ir su ja nuskubė
jo į pastogę. Per keletu minučių ji išmetė, išnešusi per, 
užpakalines duris, šapirografus ir popierį bei voliukus į 
sniegų, užbėrė dar sniego ir nusiskubino vos atgaudama 
kvapų,prie priekinių durų. Rapolo Šlubis gulėjo užskersa- 
vęs laiptus, kaip ir anksčiau. Dabar Laima pastebėjo, 
kad siaura srovele kraujas lašėjo iš po jo ant žemiau 
esančių laiptų. Is išgųsčio suspiegusi,išbėgo į gatvę. Čia 
jau pradėjo rinktis žmonės, o tarp jų, rankas mėtydama 
į viršų, aiškino kažkų apatinio aukšto kaimynė. Veik tuo 
pat metu gatve atskubėjo ir Vladas. Sužinojęs kas įvyko, 
skubiai palto skvernais apglėbęs Laimų ir kaimynę, nu
vedė pas jų ligi policija atvyks. Laima tarpduryje nežy
miai kumštelėjo Vladui ir tyliai į ausį pasakė: "Viskas 
sutvarkyta viršuj. Nesirūpink."

Visi trys suėjo į kaimynės butų ir besidalindami 
įspūdžiais, laukė policijos.

- Ko dar betrūko?- išsitarė Vladas. - Parsivežiau 
iš kaimo sesutę, nė ten neramu nuo tų iš proto einan
čių vokiečių, o čia dar didesnė nelaimė!

- Ji nekalta, - skubiai pertraukė kaimynė. Kai 
tas žmogus nuo laiptų nuvirto, ji buvo pas mane. Grei
čiausia, tai koks vagišius ar žmogus be namų ir paieško
mas, kokių dabar netrūksta, bus užlipęs pasišildyti.

- Kai įsimaišys policija, gali būti visokių nemalo
numų. Dabar nė vienas jaunas vyras nėra saugus, ypač 
studentas...

- Čia ne politinis įvykis, tai viskų tvarkys musų 
policija, nėra ko bijotis, - užbaigė kaimynė.

Bekalbant,ir policija atvyko. Atsirado ir gydytojas. 
Apžiūrėjus nukentėjusį, gydytojas pareiškė policijai, kad 
jį skubiai vežtų į ligoninę, nes jo pulsas trūkčiojantis 
ir labai silpnas. Atsirado ir sanitarinė mašina.

Išavežus į ligoninę Rapolo Šlubį, kvotų pravedė 
pasilikęs policijos pareigūnas. Vladas paprašė, kad, jei 
4 psl.

Patmos, vertė A.Nyka- Niliūnas; Algirdas Julius Grei
mas - Vėlinąs ir Kalevelis; Algis Mickūnas - Išeivijos 
Filosofija; poezija : Eglė Juodvalkė; Pranas Visvydas - 
Trys Renginiai Aspazijai. Dvi recenzentės: Ilona Gražy
tė Maziliauskienė, Violeta Kelertienė -Kažkas, kažkas... 
ir triukšmas aplink save.
Istorija ir Dabartis skyriuje: Viktoras Nakas - Lietuvių 
Veikla ir Gyvenimas Amerikietiškoj Aplinkoj; Kūrybi
niuose Pasauliuose Skyriuje: R. Šilbajoris - Apie Litera
tūrų, Laikę ir Save; Vincas Trumpa - Du Naujosios Lie
tuvos Istorijos Tomai.

Šis METMENŲ numeris savo temų įvairumu 
( kai kuriomis temomis buvo pasisakyta Santaros-Šviesos 
suvažiavime), įžvalgumu ir aktualumu yra ypatingai įdo
mus. Kaip visada, rūpestingai .estetiškai apipavidalintas.

b.

Iš METMENYS, Nr.52: Antanas Gustaitis

UODO RUDENS ELEGIJA

Gifdžiu, kaip garsiai džiūgaujat: "Ruduo.
Tuojau ateis uodam ir musėm galas1..."
Tarytum čia visų dievų vardu
Tik jum skirti žiedų laukai ir balos.

Ar gaila gi, pripūzrinti maišai,
Užu stalų suglaudinti į kertę, 
Jei pakuždom į ausį paprašai 
Tik vieno kraujo lašo atsigerti ?

Ar karčemon iš lauko pagelaus
Dar įskrenda ir mašale vientautė
Tik per barzdas nudribusio alaus 
Nors vienękart dėl skonio paragauti?

O ne ne nei Nė trupinys ne taut 
Nė sparneliu neprisiliesk dvirankį, 
Kurs ir mane, net jaunas prikurtau, 
Abiem delnais tarsi patrankom trenkė.

Arba nakčia poniutė apvali
Žiūrėk, tamsoj lyg ragana pašėlo, 
Kai aš dar tik nuo patalo toli 
Iš ilgesio užgroju savo cello.

Dar tik męstau, kaip nuostabiai smagu 
Prie dekolte ištroškusiam priglusti, 
O jau tave lyg velnias be ragų 
Iššokusi iš guolio ima plūsti: .

" Mirtis, mirtis, mirtis visiem uodam, 
Kurie šiame pasaulyje dar zyzia!..
Ir noris tart: "Atleiskite, madame, 
Ir jums ruduo. Ramybės. Take it easy. 
Dar nežinia, kurį šalta mirties šarma 
užkris pirma..." ,. < , 

nėra rimto reikalo, jo sesers neįveltų, nes ji čia atva
žiavo pas brolį persekiojama vokiečių. Šis padrųsindamas, 
pažadėjo padaryti Viskų ,kas tik galima ir baigdamas pri
dūrė, kad kvota greičiausiai bus nutraukta, nes gydyto-
J’as pažymėjęs, jog nukentėjusio labai retas alsavimas 

Dobilas dvokė degtine.
Po apklausinėjimo, Vladas su Laima nuėjo į savo 

butų. Tik užtrenkęs duris, jiš paklausė:
- Kaip čia iš tikrųjų viskas įvyko?

Laima ,drebėdama ir užsikirsdama ,viskų papasako
jo ir pridėjo:

- Tik norėjau jį sulaikyti nuo pranešimo gestapui 
ir paslėpti spausdinimo įrankius, bet matai, gal jis užsi
mušė...Dieve mano, Dieve..^Nežinau kaip, viskų dariau, 
kaip automatas! Iš kur ta mintis kilo jį taip sulaikyti 
ir pati negaliu suprasti. .Atvirai sakant, saugojau daugiau 
tave, kaip save...Taip pat automatiškai viskų dariau 
slinkdama per frontų,lyg išprotėjusi...Man rodėsi, kad bū
tinų uždavinį vykdžiau.

- Raminkis , brangioji, - švelniai ramino jų apka-r 
binęs brolis. - To nacių pataikūno tu ir pirštu neprilie- 
tei. Kokių teisę jis turėjo eiti į svetimų butų? Jei jo 
nebūtum sustabdžius, be abejo, abu būtume sėdėję gešta- 
po naguose. Gintis nuo priešo nėra jokia nuodėmė.

Laima tylėjo, tik jos pečiai trūkčiojo ir ašaros 
riedėjo per veidus. Vladas jų nusivedė į palėpę apžiūrėti 
ar dar neužmiršo ko ir ar nepaliko ko nereikia. Kieme 
paslėptuosius dalykus Vladas pašalino.

Tų vakarų vėlai Vladas sugrįžo namo ir pranešė, 
kad Helmutas Neumanas- Rapolo Šlubis- mirė kelyje į 
ligoninę ir kvotų veda mūsų kriminalinė policija. Žandar
merija pasitenkino tik kvotos santrauka..Gi.-L ■ -

Žinios iš frontų kas kartų blogėjo. Žaibinis karas 
apsisuko į kitų pusę ir slinko atgal į "faterlandų". Pra
dingo svajonės ir dvarai Ukrainoje. Mūsų žymus genero
las sukruto rinkti vyrus į pulkus, kad apgintų savo kraš
tų. Žinoma, vokiečiai pažadėjo jo vyrų nesiųsti į kitus 
kraštus ir laikyti juos tik savo krašto apsaugai. Bet pa
žadai atrodė miglotai.

Baigiantis kovo mėnesiui, pasirodė ir pirmieji pa
vasario pranašai. Kartu su suirusio fronto artėjimu,šiau
šėsi ir žmonių nuotaika, siaubas dilgino visų nervus. Kas 
bus toliau? Kų darysime? - klausimai sklido iš lūpų į 
lūpas, miestui skęstant pavasario rūkuose.

■■ ; K ■ : . ", , č

Laima(atgavusi jėgas, nenoromis pasijusdavo jauna, 
bet vyrai jai priminė jos nelaimių priežastį Griškų, dau
giausiai jos mintyse maišydavosi jos sūnus ir tuomet vėl 
viskas nublukdavo ir ji vengė vyrų draugystės. Gyveni
mas nėra be išimčių ir nukrypimų, taip pradėjo reikštis 
jie ir Laimos širdyje.

Vienas jų spaustuvėlėje daugiausiai dirbęs vyrukas 
kažkodėl Laimai atrodė nepriskiriamas prie vyrų prigim
ties. Ji su juo kalbėjo lyg su savo broliu ir visada jis 
jų suprasdavo. Apie meilę Laima nesvajojo, bet jo artume 
ji jautė didelį pasitenkinimų, malonumų ir dar kažkų, 
kam ji nenorėjo duoti vardo. Kartų ji sapnavo, kad Ed
vardas nešė jų per melsvai žydrų kambarį. Pabudo, pasi
jutusi linksma ir laiminga, kaip niekad anksčiau. Bet ir 
vėl kasdieniniai rūpesčiai, arši vienuma ir nuolatinės min-

Rimas Vėžys

NETIKĖTAS ĮVYKIS 
DIRBTINŲ ORGANŲ AMŽIUJE

Kiekvienų vakarę 
prieš miegant 
aš įmerkiu 
savo dirbtinę 
galvų 
į kibirų vandens 
ir oriai pastatau 
ant naktinio staliuko.

Šį rytų 
važiuojant darban 
skersai ir išilgai 
Mičigano bulvaro 
skambėjo varpeliai: 
per klaidų 
ant pečių 
prisukau žadintuvų.

ŽIRMŪNUOSE

Žirmūnuose 
prie Aukštaičių 
aludės durų 
minia 
ištroškusių 
piliečių 
laukia išganymo. 
Mano palydovas 
tartum 
modernus Mozė 
iškėlęs rankų 
paliepia: 
duokit kelių, 
delegacija atvažiavo 
ir minia 
lyg Raudonoji Jūra 
prasiskiria. 
Mes žengiam 
į pažadėtųjį barų 
tik kažkas 
paleidžia replikų: 
dar nevisus 
buržujus 
išpjovėm...

MOTERIS. Nr. 6. Lapkritis-gruodis, 1986., Lietuvių Mote
rų žurnalas. Leidžia Kanados Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugija. Prenumerata metams $10,- garbės prenumerata 
$15; vieno numerio kaina $1.75. Išeina kas du mėnesiai.

Redaguoja Nora Kulpavičien’ė. Skyrių vedėja L. Mu - 
rauskienė.

Šio numerio iliustracijos: A. Sodeikienė, M.K.Čiurlio
nis, L. Richter, keturios 19 a. graviūros, J. Daniliaus - 
kienė- karpiniai. 1 ,
Turinyje:
D.N.- Ar Ji Kalta?, J. Vaišvilaitė- eilėraščiai: Parafra
zės M.K.Čiurlionio Kūriniams, S.Čiurlionienė- Pirmoji Pa
žintis,, L.B.Kuprienė - Vakarykštis Pasaulis, J.Austen. - 
Iš "Pride and Prejudice1^ vert.), M.G.Spence - Millordo 
Keliukas (vert.), M. Aukštaitė - Mano Alyvos (eilėraštis), 
Knygos: Alė Rūta - Knygų Apžvalga; S.G. - Istorikę 
A. Rūgytę Prisimenant. Moterys Pasaulyje: - N.K. Su
kaktuvininkė A. Grinienė, J.P.Davis - Solistė G. Vasiliau- 
kienė, G. Roy - Kregždžių Mišios (vert.). Organizacinė 
veikla: A. Baltrukonienė - Australijos Melbourne L.K.M. 
D-jos Sukaktis. Skyriuje Lietuvoje- paminėtos dviejų sce
nos darbuotojų mirtys: E. Žalinkevičaitės-Petrauskienės 
ir sol. Petronėlės Zaniauskaitės; supažindinama su daili
ninkėmis Sofija Veiveryte-Liugailiene, Juliia Dani
liauskienė, Brone Valantinaite- Jokuboniene, ir kt. žinut- 
tės.
Skyriai: Sveikata ir Madų ir Grožio Kampelis, Šeiminin

kių kampelis. ; Atsiųsta Paminėti.

?.o f ‘ ' i : tys apie sūnų viskų vertė aukštyn kojomis.
Vienų kartų lyg ir netikėtai ji paklausė savo 

brolio:
- Kur dingo Edvardas Kojelis? Jis čia daugiau ne-

sirodo.
- Pasibaigė spausdinimo darbai, jam nėra čia kų 

veikti. Vienišas, kaip ir tu. Vaikščioja Panemuniais už
sisvajojęs. Kartų užkalbinus atsakė, kad renkųs savo bū
simai apysakai herojus, nes iš nuobodumo jį siaubas api- 
mųs.

Žvilgtelėjęs į šyptelėjusių seserį, Vladas pridėjo:
- Jau pradedi normaliai šypsotis, gal tai kų nors 

reiškia?
- Be reikalo jį prie manęs derini. Neteko gerai 

nė pasikalbėti. Tik jis man primena kažkų buvusio bran
gaus...

- Pastebėjau, kad jam patinki, nes apie tave užsi
minus, nušvinta , lyg auksinę grivenų radęs.

- Būtų labai įdomu su juo pasikalbėti, bet nema
nyk, kad į jį įsižiūrėjau - mylėti man atrodo, draudžiama, 
Vienų, kurį taip nekaltai mylėjau ir jis mane, - kulka 
pervėrė, dar ir dabar matau, kaip srovele kraujas bėgo 
ir dažė Rusijos lygumų žolę... Kitų buvau pamylėjus, 
kritau į jo glėbį kaip apsirgusi jaunystės kvaituliu - o 
jis mane skaudžiai nuvylė, nuslėpęs, kad turi žmonų ir 
vaikus...

- Gyvenimas neša visokiausių netikėtumų, tai ir 
nereiškia, kad tik nelaimėmis bus ir toliau tavo kelias 
klotas. O aš jam , prie progos, priminsiu, kad nuobo
džiauji ir apie jį teiravaisi.

- Gal tai atrodys tik nevykęs pasiūlymas... nutęsė 
Laima.

- Na jau, argi negalima su žmogumi pasikalbėti 
ir praleisti laikų? Reikia atsigauti ir netepti visų dienų 
tik juoda spalva. Kartų turi ir laimė nusišypsoti. Tarp 
kitko, jo tikra pavardė ir vardas yra Albertas Tumonis, 
kilęs iš Rokiškio, studijavęs literatūrų. Netikrų pavardę 
naudojo , nes karštai dirbo prieš abu okupantus. O tau 
dar kartų primenu, kad pilnai užtenka to neužtarnauto 
gedulo.

Laima pradėjo nervingai barškinti stiklinėmis, 
ruošdama arbatų. Vladas nusisuko ir nusišypsojo. Dangu
mi triukšmingai sudundėjo bombonešiai. Gal vokiečių, 
gal bolševikų. Kurį laikų kambaryje buvo tylu.

- Žinai, Laima, visiems ir man padarysi didelį 
malonumų eidama kartu su manim į žalgiriečių pasita
rimų- susirinkimų. Be oficialios dalies ir dainelę užtrau
kiame, po apėjusios aplink taurelės. Reikia pabūti tarp 
žmonių. Be abejo, bus ir Tumonis. Jis dažnai paskaito 
kų nors iš savo kūrybos.

-Tikrai...gal reikėtų pabandyti įsijungti tarp žmo
nių. Skaudžiai įgriso vienai...

Ir sutarė ketvirtadienį eiti kartu.
Balandžio saulės pavasariški spinduliai juodino li

kusį sniegų. Nemunas nusvaidė ledus ir kaikuriose vietose, 
sušiaušė jų kalnus. Vladas su Laima išėjo į pogrindžio 
sueigų. Vakaras buvo miglotas, smulkiai lijo.

IŠ pradžių susirinko tik virš dvidešimt asmenų. 
Dar keli atėjo pavėlavę. Vieta buvo nuošali ir apaugusi 
dideliais medžiais. Matyt iš anksto susitarę, kiekvienas 
atsinešė sumuštinių ar ko daugiau. Buvo parūpinta ir 
skaidriosios. Mergaitės paruošė bendrų stalų. ( b.d. ) 

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



IB PADANGĖS MIELOS 
f iJ SPAUDOS OKUPUOTO JE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

Varpinė (Šaukėnai) Matislavas V. Dobužinskis (1933)

f

GERIAUSI SPORTININKAI
Geriausiais praeitų me-- 

tų sportininkais Lietuvoje 
yra pripažinti: 1. A.Sabonis
- krepšinis, 2. V.Chomičius
- krepšinis, 3. R.Ubartas 
(lengvoji atletika), 4. R. 
Kurtinaitis (krepšinis), 5. 
G.Umaras (dviratininkas), 
6. V.Česiūnaitė (akademinis 
irklavimas), 7. S.Jovaiša 
(krepšinis), 8. J.Romanovas 
(dviratininkas), 9. R.Udra- 
kis (žirginis sportas), 10. 
V.Kidykas (lengvoji atleti
ka).

-i

ALYTAUS KAPELA 
VIETNAME

Alytaus Kultūros Na
muose buvo įkurta Kaimo 
Kapela 1975 metais. Jai 
vadovavo Juozas Karpavi
čius. Ši muzikinė grupė 
išaugo į aukštos kokybes 
vienetų ir yra laimėjusi 
festivalių pirmenybes. Per 
30 m.su viršum savo veikios

mųjį Vietnamu. Įdomu, kaip 
jiems patiko tokia visai 
svetima muzika. Ir ar jie 
galėjo pasakyti, kad jiems 
ji buvo nesuprantama. O 
gal, v'sdėlto, ir įdomi, ypa
tingai, jeigu repertuaran 
buvo įtraukta mūsų senovi
nė liaudies kūryba- sutarti
nės.

ŽIRGŲ LENKTYNĖS
Dusetuose, kasmet va

sario 2 d. ant užšalusio 
ežero vyksta žirgų lenkty
nės,.

Šit) tradicijų nepriklau
somos Lietuvos laikais įve
dė 1933 metais Vacys But- 
kys, dabar gyvenus JAV, 
Great Necke,N.Y.

• Sausio 22 d. Vilniaus A- 
kademinio Dramos Teatro 
salėje buvo iškilmingai pa
minėta rašytojos Ievos Si
monaitytės gimimo 90-toji 
sukaktis.

Jos atminimų pagerbė
1 UK© teęer t av^,# #*1$^,^ W ® 4^3^
ir už Lietuvos ribų- Latvi- veikėjai, darbininkų kolek- 
joje, Baltarusijoje, Sovietų 
Sųjungoje, Lenkijoje, Če
koslovakijoje, Vengrijoje. 
Paskutiniu metu net buvo 
nuvykę koncertuoti į toli-

tyvų atstovai bei jaunimo 
atstovai.

e ŽEMAITIJOJE, Skuodo 
valsčiuje, Puokės kaimo lau-

***********************
Netrūksta žmonių, kurių atmintis toli siekia. Paskuti

nė moteris, kuri atminė, kaip vyrai kalė dalgius 1863- 
čių sukilimui, numirė 1956-tais. Tad prisiminimas apie 
juodžiausius sovietinius laikus, apie 1940-tuosius, dar liks 
neišdilęs bent iki 2020-tųjų. Visas sovietinis laikotarpis 
jau- yra dokumentuotas skelbtuose ir neskelbtuose doku
mentuose ir dar bus aprašytas skaitlinguose atsiminimuo- 
se* "Akiračiai", 1983.
APIE AVIACIJĄ 

y

Besikuriant Lietuvos Karo aviacijai, mes parašiutų iki
1928 m. neturėjome. Skraidėme senais lėktuvais ir kiek
vienas skridimas buvo pavojingas ne tik dėl mažo lakūnų 
patyrimo, bet ir dėl lėktuvų rūšies. Keikia pasidžiaugti 
tuometiniu skraidančiu personalu, kuris nekreipė dėmesio 
į paminėtus trūkumus, bet drąsiai skraidė, statydamas 
pavojun savo gyvybes. Kiekvienais metais įvykdavo viena 
ar dvi mirtinos avarijos, kurias ne tik lakūnai, bet ir 
Kauno visuosmenė jautriai išgyvendavo. Karo aviacijos 
Ramovėje žuvusiųjų garbei buvo įruoštas sienoje meniš
kas bareljefas su lakūnų pavardėmis.

Po 1934 m. birželio 7 d. nesėkmingai bandyto pervers
mo, nedelsiant paskyrus Aviacijos viršininko pareigoms 
inž-. pik. A. Gustaitį, Karo aviacija sparčiai pradėjo aug
ti ir tobulėti. Jis suorganizavo ir vadovavo skridimą per 
Europos sostines 1934 m. Trijų ANBO-4 lėktuvų maršru-
tas: Kaunas, Stockholmas, Kopenhaga, Amsterdamas, 
Briuselis, Londonas, Paryžius, Marselis, Roma, Undinė, 
Viena, Praha, Budapeštas, Kijevas, Maskva, . Vėl.Lūki,
Kaunas. A. Motuzas, "Karys"

ARBA SKAMBINK MUMS:

Juozui S.: 631-6834 (namų); Henrikui N.: 366-7770

ATEIK Į LIETUVIU A,A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS) W |Į 
gruHs’ SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ H & 
TREČIADIENI. 7722 GEORGE ST. LA SALLE. DUE. 3Ž įg

1987.11.12

London 438-1122 
Windsor 252-3842 
Calgary 287 - 2712 
Winnipeg 233 - 35 Oi || 
Sudbury 674-6217 M

B A A CENTRINĖS ;
£ Montreal 273—7544 

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

JEIGU NORI NUSTOTI > MŪSU,

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA

.9

f. kad didysis akmuo yra 
s Skandinavijos uolų atplaiša, 

atnešta į Žemaitija ledynų 
slinkimo laikotarpyje. Le
dynas sutirpo prieš 14 - 15 
tūkstančių metų. Šis akmuo 
yra 13 m.ilgio, 6,5 m. plo
čio ir 4 m. aukščio.

VE/DRoDZ/AI

Tai linksmas pasako- 
apie gerųjį vaiduoklį, 
tapo mergaitės drau- 
Filmoje perduodami

svarstymai apie tėvų 
Reži-

• LIETUVOS Kino Studijoje 
ruošiama nauja filmą "Bau
bas".
jimas
kuris
gu.
ir
ir vaiky santykius.
suoja Uja Bereznikas, fil- 
mos medžiagų atrenka asis
tentas Vytautas Rupas.

• Anot patiekiamos statis
tikos- Lietuvoje kas 9 mi
nutes gimsta kūdikis, 
dienų- 1 60, kasmet 
tūkstančiai.

kas
58

ke nuo neatmenamų, laikų 
kyšojo didelio akmens vir
šūnė. Buvo pasakojama, 
kad senovėje toje vietoje 
buvusi pagonių šventovė. 
Dabar tų didžiulį akmenį 
iškasus, buvo sutvarkyta 
aikštelė aplink jį ir turis
tai gali jį apžiūrėti. Jis, 
pasirodo, yra didesnis už 
Puntuku, kuris iki dabar 
buvo didžiausias akmuo Lie
tuvoje. Geologai aiškina.

• Netoli Minsko surengtose 
Sov.Sųjungos slidinėjimo 
rungtynėse aukso medalį 
laimėjo 5 km distancijoje 
Vida Vencienė, Vilniaus Pe
dagoginio Instituto studentė. 
Jos čempioninis laikas- 15 
min. 17,5 sekundės. Tai pir
masis tokios rūšies laimėji
mas Lietuvos slidinėjimo 
istorijoje.

SENAMADIS
( Humoreska )

Vytautė Žilinskaitė 
lc- . • • t.
>li- ' . .

Tų seno sukirpimo žmogų dažnai sutinku netoli 
savo darbovietės. Jau iš tolo krinta į akis jo nebema
dingas švarkas neatsiknojusiais skvernais, nesuglamžinto- 
mis rankovėmis ir nuvalytas ne batų šepečiu.

Kad jis ne šiuolaikinis, vaizdingiausiai liudija jo 
eigastis. Eina tiesus, nesigrųžiodamas, nežįsdamas ciga
retės, netaškydamas purvo kitiems ant batų, ir nekliuksin- 
damas pūpsančio kišenėje butelio. Susitikęs pažįstamų, 
kilsteli skrybėlę ir labai aiškiai ištaria "laba diena". Pa
žįstamas atsiliepia į pasveikinimų neaiškiu skiemeniu ir 
užsimaukšlina kepurę ant akių: dar kas pamatys jį labi- 

tokiu./at i t rūkusių nuo šios die-\ 
nos ž.mogumi. .... n

Itin polaikės senamadžio manieros su moterimis. 
Kai jis pasiūlo nebejaunai moteriai vietų troleibuse ar 
pirma savęs jų praleidęs pro duris, ši dar ilgai stovi 
skersa ir liūdnai kraipo galvų. O jauna motina, kuriai 
jis padėjo užkelti ant laiptų vežimukų, ištiesė aguonomis 
pabarstytų bandelę...

Sulaukęs autobuso, senamadis nepavirsta riaumojan
čiu skeltanagiu ir neskina sau kelio ragais ir nagais. Sy
kį mačiau, kaip autobusai vienas po kito atvažiuodavo 
ir nuvažiuodavo, o jis taip ir likdavo rymoti it vienišas 
pakelės stulpas.

Tųįp jam nemadingai rymant, prisiartina mergina 
- pati ta, iš kurios virsta tuntulais epochos garas: pusė 
sijono, du šinjonai ir melsvos bedugnės aplink akis. Se- 
naųiadis, žinia, jai irgi padeda įsisprausti į autobusų, 
o kad nęišgriūtų, palaiko ranka.

Mergina įdėmiai pažvelgia į senamadį, sučiumpa 
jo rankų ir iššoka iš autobuso.

- Na, gerai, - sako,- o kur tu mane vesi?
Senamadis nustebęs pažiūri į sučiuptų savo rankų 

ir antrųja ranka mandagiai pabando jų ištraukti .
- Aš taip pat tave myliu,- prisipažįsta mergina 

ir sučiuptųja ranka apkabina savo klubus.
Senamadis iš baimės liaujasi alsavęs. Visada tvar

kingas' jo katiliukas čiuožia ant ausies.
- Na?...- stukteli šlaunimis mergina.

- Atleiskite, - murmlena senamadis, nesugriebda
mas krintančio katiliuko,- Aš., ne...

Bedugnių melsvėje plyksteli žalias žaibas.
- Tai ko grabinėjaisi? Ko lindai? - užsimoja ranki

nuku su geležtėmis. Ar turi bent vienų neuronų baškė- 
je, senas krankly? Gyvenime dar neregėjau tokio...tokio.
- Gramofono,- prišoka jaunikaitis madingai sugarankščiuo- 
tomis kiškomis ir škaplieriumi ant nuogos krūtinės.

Senamadis tylėdamas valosi žemėtų katiliukų ir 
graudžiai,nemadingai šypso. Vėl pravažiuoja autobusas,
ir vėl jis lieka rymoti stulpu; pagaliau - ir nėra ko jam 
skubėti namo: jo žmona pabėgo pas šiuolaikinį vyrų, ku
ris pavasarį nenešioja jai juokingų žibuoklių, o atitempia 
po skvernu gabalų skilandžio...

1987 METU KELIONĖS LIETUVIAMS.
* Kelionėj Lietuvos Krikščionybės Jubiliejų Romoje 

nuo BIRŽELIO 21 d. iki BIRŽELIO 30 d.
-$ 1935.00 ( U.S. $ 1435.00)

* Jaunimo grupės kelionė J Lietuva^ 10 dienų : Vilnius, 
Kaunas, Trakai, Maskva ir Leningradas,
nuo BIRŽELIO 29 d. iki LIEPOS 13 d.

-$ 1999.00 (U.S.-$ 1480.00)
* Kelionė į Lietuvą 10 dienų: Vilnius, -Kaunas, 

Panevėžys, Trakai, Maskva ir Leningradas, 
nuo RUGSĖJO 25 d. iki SPALIO 9 d.

- $ 1885,00 (U.S. $ 1400.00)
Dėl smulkesnių informacijų kreipkitės L.L. STANKEVIČIŲ, 
1053 Cr, Al b an el, Duvernay, Laval, Canada, H7G 4K7

Tel.:: 514-669-8834

Dar vienas didelis užsakymas etikečių - "Made in USA’’.

TAIWAN 7 
PRINTING CO.

• Motina pelė aiškina savo peliukėm:
x - Kai jūs užaugsite, tai pamatysite, kad mes bijo

me vyrų, o vyrai bijo moterų, moterys gi bijo - pelių!

• - Tu nustūmei broliukų nuo laiptų. - šaukia 
mama.

- Ne, aš nustūmiau tik nuo vieno laipto! Nuo kitų 
jis pats nukrito, - pasiaiškino sūnus.

O. L A Š A S
JEIGU PERŠALOTE

"Pagavus šaltį" - kaip šiame krašte sakoma, (tei
singiau pasakius, "kai šaltis jus pagauna") ir jeigu tenka 
vistiek dirbti - galite sau pagerinti savijautų, sekdami 
žemiau atspausdintus patarimus.

Kelių paskutinių metų bėgyje gydytojai pastebėjo, 
kad nėra reikalo, kaip seniau buvo galvojama, gulėti lo
voje, gerti daug skysčių.

Dabar, sako, geriau atsikelti iš lovos ir šiek tiek 
padirbėti, nebent tikrai taip blogai jaučiatės, kad lova 
atrodo vienintelė vieta. George Washington'o Universite
to Medicinos Mokyklos prof. dr.Lawrence d'Angelo skel
bia, kad gulint, ilgiau neatsipalaiduoja ausų, sinusų ir ki
tų peršalimo vietų užsikimšimas. O atsikėlus ir judant, 
atliekant kokius darbus- pagreitėja išsivalymo procesas. 
Jis sako, kad lengvas raštinės darbas arba namų/kaip 
virimas ar valymas - tinkamas darbas šiuo atveju. "Ta
čiau, jeigu skauda visų kūnų ar sąnarius, gerklę ir jeigu 
turite karščio, būtų nesųmonė dirbti". Bandykite nukreip
ti dėmesį nuo peršalimo simptomų, pataria profesorius 
D'Angelo.

Greitas pasivaikščiojimas vėsiame ore padeda išsi
valyti užkimštai nosiai, nes sutraukia pabrinkusius kraujo 
indus.

Gerkite daugiau negu paprastai arbatos ir sriubos. 
Skysčiai padeda drėkinti kvėpavimo takus ir išsivalyti.

Pasiimkite su savimi megztinį, jeigu pasidarytų 
vėsu. Peršalus, jūsų organizmas reaguoja lėčiau ir sun
kiau prisitaiko prie temperatūros pasikeitimų.

Dr. d'Angelo pataria, jeigu reikia, vartoti prieš 
kvėpavimo organų užsikimšimų "decongestants" dienos 
metu, o ne antihistaminus. Pastarieji gali padidinti jūsų 
nuovargį. Naktį jis pataria vartoti kombinacijų antihis- 
taminų ir "decongestants"- atbrinkinimo vaistų.

NAMŲ REMONTO

_$ 15.000 VAJUS
L- ' REIKALINGA $.15,000

ML 10.000

MALONŪS "NL" SKAITYTOJAI,-

■— Prašome pasinaudoti žemiau

5.000 esančia atkarpa ir jų

atgal atsiųsti "NL" adresu:
R— 7722 GEORGE ST. LASALLE,P.Q.|L- 1.000 H8P IC4, CANADA

Mr.Mrs..........................................>............................................. ...

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

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

*

v > -L ; . '
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toronto TAURO” KLUBO MEDŽIOKLĖJE

Bgfc

VIRŠUTINĖJE GRUPINĖJE NUOTRAUKOJE stovi vyrai,išvarę iš tan
kynės 4-5 m.ožį medžiotoję baliui. Iš kairės į dešięę:

Nuotr: J.Š i m k a u s

• KANADOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS Toronto 
Apylinkės posėdis-susirinki- 
mas įvyks Lietuvię Namuo
se Vasario 17 d., antradie
nį, 7 vai. v.

Dalyvaus Tarybos ir A- 
pylinkės Valdybos nariai. 
Taipogi kviečiami visi lietu 
viai, besidomintys bendruo,- 
menės veikla.

• Vasario mėn. 8 d. LN-’ 
se įvyko informacinis susi
rinkimas, liečiantis Desche
nes Komisijos rekomendaci
jas Kanados vyriausybei. 
Dalyvavo daugiau kaip 
dalyvių.

Pranešimų rengė 
Visuomeninių Reikalų
misija. '-’’ranešimus patiekė 
ir į klausimus atsakinėjo 
advokatai- Joana Kuraitė- 
Lasienė ir Algis Pacevičius.

200

KL3
Ko-

MIRĖ SAVANORIS 
STASYS KVIECINSKAS

Kviecinskas Stasys, 
m. amžiaus, mirė nuo
dies atakos Calgary mieste.

86 
šir-

Stojęs savanoriu į nepri
klausomos Lietuvos kariuo
menę, 1921 m. baigė Karo 
Mokyklų. Nuo 1928 m. tar
navo Karo Policijos Mokyk
loje, 1931-34 m. buvo šios 
Mokyklos viršininku.

Vėliau tarnavo
dos Uosto Valdyboje, 
mojo bolševikmečio 
buvo suimtas ir

Klaipė- 
Pir- 

laiku 
kalinamas.

Kauno Ka- 
1-ojo gene-

TAUPYK IR SKOLINKIS PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE PARAMA

AKTYVAI VIRŠ 58 MILIJONŲ DOLERIŲ.

MOK A :
6 % % už 90 dienų term, tndėl. 
6%% už 6 mėn. term, indėlius 
7'/2% už 1 m. term, indėlius 
73/4% už 2 m. term, indėlius 
73/4% už 3 m. term, indėlius
8 % už GIC 1 m. garantuoti 

investavimo pažymėjimai
7’/4% už pensijų planą

(variable rate)
8’/4% už 1 m. term, pensijų planą 
73/4% už pensijų fondą - RRIF

(variable rate)
6!4% už specialią taup. s-tą
6 % už taupymo s-tas
5%-6% kasd. palūkanų sąskaita
5 % % už čekių s-tas (dep.)

IMA: 
už asmenines 

paskolas nuo ......11
už nekilnojamo turto 

paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ...................  9%
2 metų ................... 10
3 metų .....................1014 %
(fixed rate)

%
%

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

Asmenines paskolas duodame iki $65,000 Ir mortgičius Iki 75% Įkai
noto turto Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau 52,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$15,000 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. rvto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. 
po pietų (liepos ii rugpjūčio menesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Narnai — 1573 Bioor Street West, 
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P1A6

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas
999 College Si-., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 ' • 532-3414

AKTYVAI VIRŠ.32 

KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais
Antradieniais
Trečiadieniais
Ketvirtadieniais
Penktadieniais
Šeštadieniais
Sekmadieniais

9.30-3.30 
9.30-3.30
9.30- 3.30
9.30- 8.00 
9.30 -8.00
9.00-1.00 
9.00-12.30

DUODA PASKOLAS:

MILIJONŲ DOLERIŲ 
MOKA UŽ:

x; 90-179 d. termin. ind.
S. 180—364 d. termin. ind........ 6% %
Ž Term, indėlius 1 metų,......... 7/2%
S Term, indėlius 2 metų........ .7%%
— T erm. in dėlių s 3 metu........7%%
E GIC — 1 m. (met. pal.) .......~8 %
x GIC - 1 m. (mėn pal.) ......... 7?4%
- RRSP ir RRIF (pensiiosj...7%% f 
s RRSP 1 metu term. ....... 8 %
- Spec. taup. s—tą....... .  614%
E Taupomąj <J s—tą.................6 %

Kasd. taupymo s-tq ........6 %
Depo zity —čeki y s—tą ... 3-6 %

asmenines nuo ............... .... 10/2%
mortgičius nuo........... • 9%% —12%

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

x

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydi iki $2,000 ir asmenin es paskolos iki $10,000. 
P ai duodam e pinigines peri aidas (money orders) ir kelionės 
Čekius (travelers cheques). Neiiram mokesčio už ižražytus 
čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas. MUSŲ TIKSLAS-

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS I

6 psl.

Jonas Lasys, AlfredasJonas Lasys, Alfredas Lan
gas, Antanas Čeponis, Juo
zas Pažemeckas, Albertas 
Daržinskas. Varyme daly
vavo ir nuotraukų padaręs 
Jonas Šimkus Jr kukliai sto
vintis Aillette.

ŽEMIAU-
Langas, nukovęs 
vienu šuviu iš apie 
dų atstumo. Už 
būstinė.

Po to dirbo 
ro komendantu, 
ralinio tarėjo gen.P.Kubiliū
no adjutantas ir taip pat 
nuo 1943 m. birželio mėn. 
Tarėjo įstaigos direktorius. 
Jš kapitono laipsnio 
pakeltas į pulkininko 
nanto laipsnį.

buvo 
leite-

medžiotojas 
tę ožį 
150 jar- 

- Kluboiv

1944 m. su šeima 
traukė iš Lietuvos ir 
1949 m. 
ilgę laikę 
žmona 
šeimomis.
dail. Jonė Kvietyte- Young 
ilgesnį laikę gyvenanti Cal
gary mieste.

pasi- 
nuo 

gyveno Kanadoje, 
Toronte. Liko

ir 2 dukterys su 
Viena dukterų-

Š. metų, VASARIO 22 d. SEKMADIENĮ, 
2:30 vai. p.p.

TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE KEGIAMAS

KONCERTAS
Programoje: lietuvių, ir pasaulinių, kompozitorių 

kūrinius atlieka sol. Vilija MOŽ0RAITYTĖ, 
iš V. Vokietijos, 
Smuikininkas - Mykolas KOLLARS, 
Pianistė - Raminta LAMPSATYTĖ.

Bilietai: - $7.-j pensininkams ir studentams -$5.~ 
VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI

Rengia: LN KULTŪRINĖ KOMISIJA

Lietuvių Namų
Žinios

» Lietuvių evangelikų-liu
teronų IŠGANYTOJO Para
pijos jaunimas ir jaunos 
šeimos ruošia Širdžių Die
nos (Valentines) pobūdžio 
vakarų su karšta vakariene 
ir su 1950-1960-ių m. mu
zika šokantiems, vasario 
14 d., šeštadienį, 7:30 vai. 
vakaro.

Kviečia dalyvauti VISĄ 
visuomenę.

• LN paskyrė $660, aukę 
Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sęjungos "Svajonių" koncer
to rengėjams IV->am Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Kong
resui 1987-^8 m. Australi
joje remti. Koncertas davė 
virš $1500,- pelno.

• UŽGAVĖNIŲ KARNAVA
LO bilietai jau platinami. 
Prašoma juos iš anksto įsi
gyti Lietuvių Namuose. Bi
lietų kaina $5.

• ATŽALYNAS - Tautinių 
Šokių Grupė- rengia tradi
cinį Monte-Carlo 
VASARIO 
vai.v. su 
Gros Les 
Masters 
pajamos 
LYNO
padengti.

vakarę 
mėn. 21 d.. 7 

karšta vakariene. 
& The Music 
orkestras. Visos 

skiriamos ATŽA- 
kelionių išlaidoms

• LIETUVIŲ NAMŲ Švieti
mo Fondo LABDARA lenta 
paruošta su aukotojų pavar- 

bus 
Na-

• LN Valdyba savo vasario 
mėn. 6 d. posėdyje disku
tavo bingo, visuomeninės 
veiklos, baro LOKYS, naujo 
vedėjo samdymo ir Sekly
čios - Muziejaus reikalus.
• LN Ligonių Lankymo Ko
miteto posėdis kviečiamas 
vasario 24 d., antradienį, 
8 vai.v.

Galintieji prisidėti prie 
ligonių lankymo arba žinan
tieji apie sergančius, pra
šomi pranešti Vytautui Kul 
niui, tel.769-1266 arba J. 
Dambarui, tel.769-4891.

dėmis ir greitu laiku 
pristatyta Lietuvių 
mams.

• LN VYRŲ BŪRELIO 
dyba posėdžiavo
mėn. 6 dienų. Būrelis daly
vaus LN rengiamajame Kar
navale, ruoš gegužinę bir
želio 21 d. LN Poilsio Sto
vyklų rugpjūčio 8-16 d.d., 
organizuos slidinėjimo išky 
lų.

Vai- 
vasario

• Organizuojama JAUNIMO 
SLIDINĖJIMO IŠKILA auto
busu į Moonstone-St. Louis 
Ski Ressort kovo 7 d., nuo 
Lietuvių Namų.

Informacijoms skambin
ti Jonui Ažubaliui,tel.766- 
7040 arba T.Stanuliui darbe 
224-4773,namuose 231-4937.

Iškilę orgąpizuoję lietu
vių LN jaunimas ir Vyrų 
Būrelis.

1987 m. Š. AMERIKOS LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS
37—sios Š. A. Lietuvių Sporto Žaidynės įvyks 1987 m, gegužės 16-17 d. d., Nevi 

Yorke, N.Y. Visuotinio ŠALFASS-gos Suvažiavimo nutarimu ir SALFASS-gos Centro Valdybos 
pavedimu žaidynes vykdo Nevi Yorko Lietuvių Atletų Klubas. Šios žaidynės skiriamos pami
nėti 50 metų sukaktį nuo Lietuvos rinktinės laimėjimo Europos krepšinio p-bių 1937 Rygoje.

Žaidynių programoje - 1987 m. Š. A. Lietuvių Krepšinio, Tinklinio, Šachmatų, 
Raketbolo ir Plaukimo Pirmenybės. Plaukime vyks kartu ir Š. A. Pabaltiečių Pirmenybės.

r. .
Krepšinio pirmenybės numatomos pravesti šiose klasėse; Vyrų A, Vyrų B, Jaunių A, 

Jaunių B ir Jaunių C.

Tinklinio pirmenybės planuojamos vykdyti šiose klasėse; Vyrų, Moterų, Mergaičių A ir
Mergaičių B.

. Krepšinyje ir tinklinyje - prieauglio A klasei priklauso girnų 1968 m. ir jaunesni 
prieauglio B - girnų 1970 m. ir jaunesni, prieauglio C - girnų 1972 m. ir jaunesni.

Vyrų A klasų sudaro iškilesnes komandos, atrinktos ŠALFASS-gos Krepšinio Komiteto. 
Likusios komandos žaidžia B klasėje, kur gali dalyvauti ir vyrų A klasės komandas turin
čių klubų antrosios komandos.

Tinklinyje - komandų skaičius neapribojamas.

Krepšinyje, kiekvienoje klasėje gali dalyvauti nedaugiau kaip 8 komandos, reikalui 
esant, atrinktos pagal apygardinių pirmenybių davinius ar pagal ŠALFASS-gos Krepšinio 
Komiteto bei Centro Valdybos parėdymą, arba vykdant preliminarinius priešžaismius,

šachmatų ir Raketbolo Pirmenybių formatas ir klasifikacijos bus nustatyta po preli
minarinės registracijos, atsižvelgiant į pateiktus pageidavimus.

Plaukimo pirmenybės vyks Pabaltiečių pirmenybių rėmuose. Programa, ta pati kaip ir 
pabaltiečių. Varžybos vyks vyrų bei moterų (15 m. ir vyresnių) ir berniukų bei mergaičių 
13-14 m., 11-12 m. ir 10 m, ir jaunesnių klasėse. Programa apima visus pagrindinius sti
lius. Šuolių į vandenį nebus. Lietuvių pirmenybės išvedamos iš pabaltiečių varžybų.

Prelimimnarinė registracija visoms sporto šakoms iki 1987 m. kovo 15, šiuo adresu:

Pranas Gvildys, 93 Wheeling Ave., Staten Island, MY IO3O9. Tel. (718)-356-7871 namų;
(212) - 839-2722 darbo

Pagal preliminarines registracijos davinius bus nustatyta galutinės visų varžybų 
programos ir paskelbta galutines dalyvių registracijos data.

y
Dalyvavimas yra atviras visiems b. Amerikos lietuvių sporto vienetams ir individams 

atlikusiems metinų 1987 m. registracijų ŠALFASS-je.

Smulkesnes informacijos pranešta visiems ŠALFASS-gos klubams. ŠALFASS-gai nepri
klausą vienetai ir pavieniai, klubams nepriklausą individai dėl informacijų prašomi 
kreiptis į P. Gvildį.

JEIGU GERI IR GALI GERTI • TAVO REIKALAS 
JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ !

ATEIK į LIETUVIU A.A. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPES 'SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE. 
(Skersai gatves nuo pensininku rūmų, 1610 
Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai. v.

SKAMBINKITE Tek: 487-5591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
- Įsikūręs nuosovuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
•TALKA”

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M iL6 
Tel. 544-7125

AKTYVAI PER 24 MILIJONUS DOLERIU
MOKAME UŽ: IMAME UŽ:

indėlius (P.C.A.)...... 5 % nekiln. turto pask.9.25%
santaupos.................... 5.25% asmenines paskolas! 1.75%
kosd. palūkan. ui sant5. % Nemokamas pilnas Čekiu 
term, indėlius 1 m. ....7.75% patarnavimas 
term, indėlius 3 m....... 8.75% Nemokama nariu gyvybės
reg. pensijų fondo......6.75% drauda pagal santaupų
90 dienų indėlius....... 6.75% dydį iki $ 2.000
( minimum $ 5-000) Nemokama asm. paskolą
Reg. pensijų 1 m. ..8. % drauda iki $25.000

DARBO VALANDOS.: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirta
dieniais — nuo 10 vai. r. — 1 vai. p.p.; penktadieniais — nuo 
10 vai. r. — 7 vai. v. ; Šeštadieniais — nuo 9 vai. r. — 12 v.r.

Liepos ir rugpjūčio mėnesiais Šeštadieniais — uždaryta.

Hamilton

» KAUKIŲ BALIŲ

GYVATARAS

kuris įvyks VASARIO 21 d. 7 vai. v. 
JAUNIMO CENTRE HAMILTONE

• Laimės staliukai, loterija, baras, 
geras orkestras. 

« Kaukės bus premijuojamos.

KAIRĖJE ir VIRŠUJE -Lietuviai imigrantai tolimuose Kanados Vakaruose Britų Kolumbijoje, atvykę į darbus 1949 m. ( Iš Jono Zabieliausko archyvo)

Jeigu norite 
daugiau žinių.. ■
užpildykite atkarpą, 
ir nusiųski te: 

RPC - INFO '
CASE POSTALE 5400
SUCCURSALE"D” 
SCARBOROUGH, ONTARIO 
M1R 5E8

S'il vous plait, faites-moi parvenir 
tous les renseignements

□ enfranęais □ en anglais

ė propos de:
□ La pension de retraitą.
□ Les prestations d'invaliditė
□ Les prestations de deeds 

et desurvivants
□ La division des

«droits a pension"
□ Les ditfėrentes possibilitės 

quant a Cage de la retraite
□ Le financement du Regime 

de pensions du Canada

Norn

Adresse

Viile

Province Code postal

03

Kanados Pensijos Planas ir
Quebec'o Pensijos Planas...

panašėja.

1966 m. įsteigus Kanados Pensijos Planą ir Quebec’o Pensijos Planą - abu 
buvo panašūs: nesvarbu, kur žmonės Kanadoje gyveno ar dirbo, jų Įmokėjimai 
ir gaunamos išmokos buvo visų, v ienod i.

Laikui bėgant, išsivystė skirtumai tarp tų, dviejų, P lanų. dėl išmokų,. Dėka ar
timo bendradarbiavimo federalinės vyriausybes ir p rov įn c ini'iį vyri ausy b i ų įvyk
dyti svarbūs pakeitimai*!? abi ėją P lahą išmokų, skirtumai sumažėja.

Tie pakeitimai galioja nuo 1987 m. sausio mėn. 1 d. ir nepakeičia senatvės 
užtikrinimo pensijos.

Ir toliau Pensijų, Planas apsaugoja visus kanadiečius -tęs:

• Suteikia didesnių, pasirinkimų, 
išeinant į pensiją

• Padidina invalidumo išmokas

• Tęsia našlių išmokas, jeigu 
ir vėl susituokia

Padalinant pensijų 
“teisę. į pensiją“

Padidina išmokas 
išlaikomiems vaikams.•- x

Quebec’o provincijoje tie pakeitimai liečia tiktai tuos Quebec’o provincijos 
gyventojus, kurie Įmokėjo tiktai Į Kanados Pensijos Planą, kaip kariuomenės 
personale dirbantieji , RCMP tarnautojai, Tederaliniai teisėjai ir kvebekieciai 
dirbantieji už Quebec’o Provincijos ribų.

KANADOS IR QUEBEC’O PENSIJŲ PLANAI MUS SUARTINA.

■ Santė et Bien-ėtre social Health and Welfare O TA Q rlc?
|Y Canada Canada Vvdl Iclvltl

Dim Į MUVMLI iI SPECIALYBES:
TAISYMAS

D R F C U F D INSURANCE &
y n C 3 O & ii REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3839 B Bloor Street West • Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja- V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ 
Darbo valandos: 9 v.r. —7 v. v. , šeštadieniais 9 v.r, r 12 v.p.p.

Narys of "Better Business" Būro

• BATU ________
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• užuolaidų valymas
• SAUGOJIMAS (STORAGE/
• ZOMfAS
495-90e AVENUE, LaSalle

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS !

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

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

7661 A CENTRALE, LaSalle

2955 ALLARD, Ville Emard
766-2667

y. Bačėnas
1551 Bloor St. W. 
Toronto, Ont.
M6P IA5

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

Tel. 533-3531
1987JI J2

ATVIRAS LAIŠKASSveikatą žmogus įvertina, tik kai jos netenka. AŠ, jau virš 9 metai, kaip esu silpnų kojų ir iš savo butuko niekur nebeišeinu - nepajėgiu. Niekas iš pažįstamųjų, net ir giminių, manęs jau kelinti metai nebeaplanko ir net telefonu nepaskambįna. Kai dar buvo gyvas mano vyras a.a. Liudas, pinigų turėjome, svečių visokiais titulais pasivadinusių tautiečių ir jų prakilnių ponių, tai niekad netrūkdavo. Net kartais stalų jiems susodinti pritrukdavome. Ūždavo kaip bitės avilyje. Dabar’, kai aš likau našlė ir man atėjo senatvė, gyvenant vien tik iš senatvės pensijos, viskas pasikeitė...Veidmainingi "Sudegusio teatro" artistai mane visai pamiršo. Liko tik liūdnoki atsiminimai...Antosė Bielskienė, New Westminster, B.C.
"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ ATSIUNTĖ:J. Gustainis, M. Matusevičienė, K. Smilgevičius, Ž. Jakubonis, St. Vasiliauskienė, P. Mikšys, Mrs. M. Smith,K. Vilkonis (2 m.), S.Vciverys (2 m.), Br. Rudzevičienė,' I. Gražys, G.Vanagaitis, Rev.V. Skilandžiūnas, J. Pau- iaitis, M. Malcienė, J. Ladyga, J. Kupris,Z.Brazauskas, V. Dagilis, A. Bielskienė.
RĖMĖJO PRENUMERATĄ IR AUKĄ:po $ 10,- .(.Žemaitaitis, P.Girdžius; $5, J.Račinskas;
PRENUMERATĄ IR AUKĄ:$ 20,- J. Intas; $ 10, A.Jonelis;

r - '

AUKOS:$50,- E.Kardelienė, a.a. Jono Kardelio atminimui; J. $ .38,- J.Pukteris; $10,- J.Gražys;
VISIEMS - nuoširdus AČIŪ! "NL"

|GUY S
RICHARD
ROOFER----- COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogodengy*

7 psl.



montreal
, • MERGAIČIŲ CHORAS 
"PAVASARIS" vasario mėn.
22 d., sekmadienį, ant gra
žiojo Mount Royal kalno, 
Beaver Lake čiuožykloje, 
tarp 2-3 vai.p.p. dalyvaus 
maratone. Visi kviečiami 
atvykti pasižiūrėti- ir pa
remti mūsų jaunąsias dai
nininkes.

Kovo mėn. 8 d. PAVA
SARIS rengia pyragų išpar
davimų AV Parapijos salėje 
po 10 ir 11 vai. pamaldų.

Sutelktos lėšos parems 
jų repeticijas ir išvykas.

• "PAVASARIS" dalyvauja 
VASARIO 16 DIENOS MI
NĖJIMO PROGRAMOJE. 
DĖL TECHNIŠKOS KLAI
DOS "PAVASARIS" NEBU
VO SKELBIME PAMINĖTAS.

Apgailestaujame. "NL"

30 -J E j g. j E.'" j g; 3 g. '3'r

1987 m. KOVO mėn. 8 d. SEKMADIENI minima

šv. KAZIMIERO
ŠVENTĖ

Šv. KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJE 
3426 Parthenais

11 vai. - iškilmingos pamaldos
Po to - Šilti pietus, meninė dalis, baras, loterija.

Progrmą atliks -
MONRTEALIO VYRŲ OKTETAS 

ĮĖJIMAS : $ 10. - • Stalai numeruoti.
• Lietuviška muzika 

Dalyvavimas šioje šventėje turės šįmet ypatingąreikšmę, 
nes Šv. Kazimieras — tai gražiausias Lietuvos krikšto žiedas.

PARAPIJOS VALDYBA

• L.K.MINDAUGO Saulių 
Kuopos VISUOTINAS METI
NIS narių SUSIRINKIMAS 
šaukiamas š.m.KOVO mėn. 1 
d., 12 vai. Aušros Vartų 
Parapijos salėje.

Nariams dalyvavimas 
būtinas. Kuopos Va 1 dyba

• Kompozitorius,mūšy var
gonininkas ir chorvedys A- 
leksandras STANKEVIČIUS 
baigia paruošti muzikinę 
Kantatos dalį ir netrukus 
jų patieks solistę ir chorų 
repeticijoms. Kantata bus 
atlikta GEGUŽĖS mėn. 23 
d.. Šv. Kazimiero bažny
čioje.

• GARBĖS STUDENTŲ są
raše Cavelier-de-LaSalle 
Gimnazijoje- randame ir 
A.ir R.Ottę sūnaus Romu
aldo OTTO pavardę. J is taip 
pat lanko ir Šeštadieninę 
Lituanistinę Mokyklą ir 
yra taip pat aktyvus skautas.

• Seselė PAULĖ, buvusi 
vaikų darželio . vedėja 
Montrealyje ir Toronte, 
dabartiniu laiku yra Seselių

Dr. J.MALISKA
D. D. S.

DANTŲ GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
1440 St. Catherine St, W. Suite 600, .

Montreal, Que., H3G 1S5

TEL:, Bus.:: 866-8235
Namų: 761—4675

Vyresnioji Putname. Ji lan
kėsi Montrealyje, Seselių 
Namuose, susipažindama. 
su Seselių darbo ir gyveni
mo sąlygomis.
• Minėdami Stasio Daukšos 
1 metų mirties sukaktį, 
duktė Marija Girdžiuvienė 
ir jos vyras Dovydas po 
Mišių AV Parapijos bažny
čioje vasario 7 d., suruo
šė priėmimų savo namuose. 
Dalyvavo Danutė Smilgevi
čienė, Saulius ir Lucette 
Daukšai, Aldona Mališkienė, 
Jacek ir Yolande Zielinski.

• BUFFET LAPJERRE Ltėe 
skelbia, kad pakeitė ad
ministracijų ir siūlo savo 
patarnavimus įvairiems po
būviams, ir kt. Informacijos 
tel: 364 3214.

Dr. Gaetan BERARD, D.M.D, 
Dantų gydytojas — chirurgas 
466 A. boul. dės Laurentides
Pont Viau, Laval, H7G 2V1 

(Prie boul. Concorde ) 

Skambinti Tel : 662—1177

Dr, Philip Stulginskį
D. D. S.

DANTŲ GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
8606 Central e, kampas 45—th Ave,, 
Suite 209, Que., H8P 1N5

Tel.: 364-4658 , .

M. CUSSON 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. vok

GREITAS, NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS.
7635 Central St. Ville La Salle, P.Q. H8P 1L2

Tek: 366-9742 ir 365-0505

Dr. A. S. POPIERAITIS
B.A. M.D. C.K M.Sc. L.M.C.G F.R.G.5. (c) 

MEDICAL ARTS BUILDING
1538 Sherbrooke St. W. Suite 215, Montreal, Que., H3G 1L6

Tel..| 931-4024

NOTABAI

J. BERNOTAS - RŪTA POCAUSKAS
SUITE 2039, SUN LIFE BUILDING

1155 , rue METCALFE, • Montreal, Que., H3B 2V6
Tel. <514) - 871-1430

8 psi.

VASARIO 16
MINĖJIMAS

ĮVYYKS 1987 m. VASARIO 15 d. sekmadienį.

11 vol. r. - IŠKILMINGOS MIŠIOS Aušros Vartų, bažnyčioje.
3 vai. p.p. - AKTAS - KONCERTAS

ST. HENRI POLYVALENTE MOKYKLOS AUDITORIJOJE
( Ir mūsų Šeštadieninės Mokyklos)

4115 St. Jaques W., prie pat St. Henri Metro stoties.
(1 kvartalas nuo Atwater į Vakarus).

*, PRELEGENTĖ -
adv. JOANA KURAITĖ-LASIENĖ, (.Vienos Konferencijos dalyvė)

* KONCERTINĖJE DALYJE - Mergaičių choras "PAVASARIS’,’
Montrealio Vyrų Choras, Montrealio Vyrų. Oktetas, ‘‘Gintaro’’ Ansamblio 
Dainininkai ir Šeštadieninės Mokyklos mokiniai.

VISI ATVYKIME PAMINĖTI SAVO VIENA SVARBIAUSIŲ ŠVENČIŲ I 
Rengia - KLB MONTREALIO APYLINKĖS VALDYBA

EKSKURSIJA į LIETUVA
išvyksta š.m. GEGUŽĖS mėn.15 d. Lietuvoje išbus 10 dienų,. 
Sustojimas Maskvoje. Užsirašyti ir įmokėti užstatųS 300.— 
iki kovo mėn. 15 d. Kel ionė-$1800. viza-$25.( mokesčiai-S15

Kreiptis į J. Vilkelienę, 1016 Belleville Ave., Laval, Que.
H7C 2C1 Tel.: 661-8697

G REITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS Tel
C. I. B.

GAISRAS * AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ * GYVYBE

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD- MONTREAL, QUE. Ii IX IL 7

STANDARD PETER SODO

profesiniai patarnavimai finansų reikalais;
Annuities, R.R.S.P., Life Insurance, Group Pension, 
Finansų ir mokesčių planavimas .

4150 St. Catherine St. West, Suite 330 Tel. Bus.: 937-4294
Westmount, Quebec H3Z 2Y5 Res.. 255—5579

MONTREAL ENTERPRISES RBg’d
. ■> ■ ■ -■ i \

DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ
6695 —'35—th Ave., Montreal, P.Q. JUT 3A6

ALBERTAS NORKELIŪNAS , b.a. c.s.c.., lb.
tel, bus.: 727-3120 REZ.: 376-3781

- -- - j--,-i-t-——■- - m - T   BU —

ENTREPRENEUR ELECTRICAL 
ĖLECTRICIEN CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

1O2A, ALLION
LASALLE,QUĖ. H8P2C5 TEL: 366-5484

PASTATŲ KANALIZACIJOS VALYMO SPECIALISTAS (CMG) 

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING) TVARKYMO 

REGISTRUOTA [STAIGA
atlieka darbus, kreipianti s į COST A, Tel.: 733-9878

WAWELLENKŲ CUKRAINĖ
• Gateaux • Biscuits
• Gdteaux au fromage
• Pam • Catė
• Meilleurs beignes

(Ponchki)

• Įvairūs pyragaičiai
• Spurgos
• Sausainiai
• Aguonlniai Ir kitokie 

pyragai

2524, Ontario E.. Mtl 524-3348

PRISTATO VESTUVĖMS IR KITOMS PROGOMS

’’ADAMS” RESTORANAS
7633 La Salle Blvd. La SALLE, P.Q H8P 1Y1 

Tel.: 365-8666
Sav. Ona Voroninkaitienė “Smoked meat” specialistė

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

I ITAC MONTREALIO LIETUVIŲ
LIIMO KREDITO UNIJA

1475 DE SEVE ST. MONTREAL QUE H4E 2A8 Tel: 766-5827; 766-5830 

SKYRIAI: 3907 A ROSEMONT Blvd, ir SV. KAZIMIERO P-ja

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAI virs $ 19,000,000; REZERVAS virs $600,000.

MOKA UŽ:

CERTIFIKATUS ... 7% % TAUPYMO —special .. ■5/2 %
TERM. INDĖLIUS: TAUPYMO— su Gyv, dr. 5% %

1 metų.............. . 7'/2% TAUPYMO— kasdieninės 4% %
180 d.- 364 d......... 7 % EINAMOS ........................4/2 %
120 d. -179 d. ... 614 % PENSIJŲ - RRSP term. 8’4 %

30 d.-119 d. ... 6’/2% PENSIJŲ- RRSP taup.

• IMA UŽ;

6 %

NEKILN. TURTO nuo 9F2% , A SM E N1N Ė S n uo W2%

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA ‘‘LITE”

Vasaros sezono laiku nuo GEGUŽĖS 15 d. iki SPALIO 15 d. 
SEKMADIENIAIS “LITAS" bus uždarytas.

.............................................. ................ ... ....... ....  muw—ra

KASOS VALANDOS

1475 De Seve

• 9:00-3.00
12:00-8:00
10:00-6:00

10:30 - 12:30

■ 1
Ro semont S v. Kazimiero

Pirm. Antr. Tree 
Ketvirtadieni ai s 
Penktadieni ai s 
Sekmadieni ai s

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

10:30-12:30
4

RESTORANAS
KOSUflS

Įvairūs gėrimai

Specialybė - “BRGCHETTERIE” -

Mėsa kepta ant iešmo. Vėsinama salė.

Priėmimų salė 2-me 'aukšte, talpina apie 120 asmenų, 
tinkama banketams, vedyboms ir kitiems susibūrimams.

6201 Bannantyne, Verdun h4h U4
(coin Allard corner)

768-2707 - 768-9189

I'• Automobilių nuoma
• Naujų ir vartotų 

pasirinkimas
e Pardavimas ir
e Aptarnavimas

5987 Verdun Ave., Verdun, P.Q. H4H 1M6 
Tel.: (514) 768-2551

memse*

FOTO M. L.S 
SYSTEM

D.N. BALTRUKONIS
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto visapusiškas patamavimaa

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

Tel. Business: 273—9181 Residence: 737—0844.
______

TEL.: (514) 767 - 4690

VINCAS PIEČA1TIS
1265 LECLAIR, VERDUN, P.Q. H4H 2M4

JONAS & COTE REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TONY I 
photo! 
STUDIO*

PASSEPORT - COMMERCIAL 
MARIAGE - WEDDINGS.

5220 Queen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

Montreal, P.O. H3W 1X5 TeL: 481-66U8

/

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD

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

APDRAUSTAS

Sovininaaa : JONN Q5KOW/CZ 
3351 Belair St>, Montreal, Que., H2A 2A5 

Telefono* : 721-9496

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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