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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
' (h.n )

POPIEŽIUS VYKS 
LENKIJON '

Vatikanas oficialiai pa
tvirtino, kad šią, vasarą, 
Popiežius aplankys savo 
gimtąjį kraštą. Jonas Pau
lius II aplankys šiuos Len
kijos miestus: Varšuvą, 
Tarnovą, Lodzę, Stetiną, 
Gdynia, Dancigą (Gdansk), 
Čenstochovą ir Krokuvą. 
Lenkijos valdžia jau prane
šė ir vizito datą: Š.m. 
birželio mėn. 8-14 d.d.

Popiežius šiais metais 
atlaikė tradicines šventų 
Velykų,- mišias Romoje, 
dalyvujant rekordiniam 
žmonių skaičiui. Jis pasvei
kino viso pasaulio katali
kus net penkiasdešimėia 
kalbą.

PAGALIAU PRISIPAŽINO
Pagal seną, marksistinę 

formulę, kurią Kremliaus 
valdovai aiškino jau nuo re
voliucijos laiką, sovietų 
sistemoje, taigi ir Sovietų 
Sąjungoje, kalėjimą, nė 
koncentracijos stovyklą 
nesą. Tie, kurie suimami 
ir dar tuojau pat nesulik- 
viduojami, esą "perauklė- 
jami” arba atskiriami nuo 
sveikąją visuomenės sluoks- 
nią, kaip kokie nuodai. 
Tad jie nesą kalėjime, bet 
,lyg ir valstybinėje apsaugo
je. Kad tuo niekas, net ir 
tie, kurie tai skelbė, neti
kėjo - visiems labai aišku. 
Visas pasaulis ir visas 
sovietinis tautą kalėjimas 
tai žinojo. Bet oficialiai, 
viešai, spaudoje... Štai, 
pirmą kartą pasirodė tokia 
žinia: LITERATURNAJA
GAZETA atspausdino juodu 
ant balto: darbo lageriai 
egzistuoja ir juose žmonės 
taip žiauriai laikomi, kad 
po keliolikos metą patys 
tampa kriminalistais. Taip 
rašo buvęs kalinys V. Stav- 
rovsky iš Smolensko. Jis 
taip pat reikalauja, kad 
spaudoje būtų apie tokias 
koncentracijos stovyklas 
rašoma. Esą, jau laikas, 
kad būtu parašyta, kas 
tose stovyklose vyksta. 
Lit. GAZETA turi apie 3- 
4 milijonus skaitytojų ir 
išleidžiama karta į savaitę, 
Savaitraščio redakcija prie 
Stavrovskio straipsnio 
pridėjo prierašą, kad kai 
kurie skaitytojai gal būsią 
rašiniu nepatenkinti, bet 
Gorbačiov'o pradėtoji "glas
nost” (atvirumo) politika 
to reikalaujanti.

PLO SUSIVIENIJO
AP žinią agentūra 

praneša, kad visos tarp 
savęs besivaidijančios PLO 
(Palestiniečių Išlaisvinimo 
Organizacija) grupės paga
liau, susitikusios Alžyre, 
susitaikė ir susitarė vienin
gai veikti, siekiant laisvės 
ir nepriklausomybės oku
puotąją: Palestinai, lai buvo 
XVIII Tautinės Palestiniečių 
tarybos konferencija. PLO 
pirmininku vėl patvirtintas 
Yasser Arafat.

ARGENTINOJE LAIMĖJO 
DEMOKRATIJA

Argentinos civilinė 
valdžia, vadovaujama civi
lio prezidento Raul Alfon- 
sin, išrinkto ton vieton 
demokratiniu laisvu balsa
vimu, privertė vieną sukilu
sį kariuomenės dalinį pasi
duoti. Pasiduota buvo be 
kovos ir kraujo praliejimo. 
Tai buvo antrasai bandy
mas nuversti civilinę vai — 
džią Argentinoje ir vėl 
įvesti karinę diktatūrą. 
Tačiau minios žmonių 
demonstravo gatvėse aiškiai 
parodydamos savo palanku
mą ir pritarimą prezidentui 
Alfonsin, esančiam valdžio
je nuo 1983 metų.

Sukilęs buvo apie 150 
karių dalinys, ginkluotas 
tankais ir moderniais gink
lais. J: w vadovavę karinin
kai buvo, taip vadinami, 
Falkland'o karo su Didžią
ja Britanija didvyriai. 
Nežiūrint to, visi sukilėliai 
būsią nubausti, kaip prane
ša prezidento įstaiga. 
Argentinos kariuomenės 
štabo viršininkas jau atleis
tas iš pareigų.

FILIPINUOSE KAUNAMASI 
SU KOMUNISTŲ 
SUKILĖLIAIS

Prezidentė Aquino, ban
džiusi su komunistų pogrin
džio armija Filipinuose su - 
si tarti geruoju, pagaliau 
nutarė radikaliai išnaikinti 
Kraštą teriojančias komu
nistų gaujas, susivienijusias 
į taip vadinamą, Naująją 
Liaudies armiją (N PA). 
Kovos vyksta apie 50 
kilometrų į šiaurę nuo 
Manilos miesto.

RICK HANSEN ARTINASI 
PRIE KELIONĖS
PABAIGOS

Paralyžuotasai kanoie- 
tis, pasiryžęs su giedančią
ja kėde apkeliauti 40,073 
kilometrus, taigi, nuotolį 
aplinkui žemės rutulį, 
dabar važiuoja savo gimto
sios Britų Kolumbijos kal
nuotais keliais. Jisai pasu
ko šiaurėn todėl, kad So
vietų Sąjungai, Rytinei 
(komunistų) Vokietijai ir 
Egiptui atsisakius duoti 
leidimą keliauti per jų te
ritorijas, Hansen' as trūks
tamus kilometrus nuva
žiuos savo provincijos 
keliais. Šiuo metu jisai 
artėja prie savo ilgos ke
lionės galo. Toji jo, vadi
namoji, MAN IN MOTION, 
misija surinko virš 9 mili
jonų dolerių, kurie bus 
skirti tirti panašių į jį 
nelaimės ištiktųjų nugaros 
nervų sužeidimus.

KARL LINNAS 
DEPORTUOTAS SOVIETŲ 
SĄJUNGON

Aukščiausiajam JAV 
teismui 6 balsais prieš 3 
atmetus paskutinę apeliaci
ją, estas Kari Linnas š.m. 
balandžio mėn. 21 d. buvo 
deportuotas Sovietų Sąjun
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Atrodo, kad tuo džiau

giasi tiktai OSI žmonių me
džiotojai, nes esto Sovietų 
Sąjungoje laukia mirties 
bausmė. Jis buvo nuteistas 
mirties bausme už akių 
sovietinio teismo už tai, 
kad Estijoje, vokiečių oku
pacijos metu esą buvęs kon
centracijos lagerio viršinin
ku.

Šiuo metu jis randasi 
Tallin'o kalėjime ir, anot 
sovietų TASS agentūros, 
gali išvengti mirties baus
mės tiktai jeigu kreiptųsi 
į okup. Estijos sovietinį 
teismų ir šis mirties baus

PRANEŠA ALT A:
TEODORAS BLINSTRUBAS ATSISTATYDINO IŠ 
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS PIRM. PAREIGŲ

Amerikos Lietuvių Tarybos valdyba kovo 6 d. savo 
būstinėje turėjo posėdį, kurį pravedė pirm. Teodoras 
BLINSTRUBAS. Pradžioje susikaupimu buvo pagerbtas 
a.a. kun. Adolfo Stašio atminimas. Valdybos narių pra
nešimus pradėjo pirm. T Blinstrubas, papasakodamas, kad 
jam teko dalyvauti ir ALTO vardu tarti atitinkamus 
žodžius Klaipėdos atvadavimo minėjime, kun. a.a. Adolfo 
Stašio laidotuvėse ir kt. Buvo vedami įvairūs susirašinė
jimai; pažymėtini su kongr. Frank Annunzio, su sen. 
Paul Simonu dėl vasario 16 minėjimų Atstovų Rūmuose 
ir Senate. Sen. Simon daro žygius, kad kitais metais 
būtų pravesta Lietuvos Nepriklausomybės dienos rezoliuci
ja. Buvo atsiklausta Afganistano laisvės kovotojų infor
macijos centro, ar jų belaisvių tarpe nėra lietuvių, kad 
būtų galima juos paremti.

ALT pirm. pav. dr. Jonas VALAITIS painformavo apie 
Jungt. Amerikiečių Pabaltiečių Komiteto darbus: svarsty
tas jo biudžeto projektas. Komiteto darbus ALTAS kas
met paremia keliolika tūkstančių dolerių. Dr. Vladas 
ŠIMAITIS papasakojo apie gerai pavykusį Lietuvos Vyčių 
suruoštą Lietuvos atsiminimų banketą, kuriame jis pasakė 
sveikinimo kalbą ALTO vardu. Dr. Vytautas DARGIS 
nušvietė įvykius Washingtone, kur jis, atstovaudamas 
ALTO delegacijai, dalyvavusiai Vasario 16-tos minėjime 
Atstovų Rūmuose š.m. vasario 25 d. ir buvo JAV LB 
surengtame priėmime.

Posėdžiui baigiantis, pirm. Teodoras Blinstrubas per
skaitė šio turinio rastą valdybai:

"Su apgailestavimu pranešu, kad dėl susidariusių aplin
kybių nuo s.m. balandžio mėn. 16 d. pasitraukiu iš Ame
rikos Lietuvių Tarybos pirmininko pareigų ir iš valdybos.

Veikdamas Amerikos Lietuvių Taryboje nuo 1950 metų 
(1950-1960 metais Čikagos Lietuvių Taryboje ir nuo 1958 
metų Amerikos Lietuvių Tarybos valdyboje), esu, manau, 
šiai organizacijai savo duoklę pilnai atidavęs.

Džiaugiuosi, kad turėjau progos per tą ilgą laiką 
Valdyboje su daug kuo pabendrauti ir kartu dirbti mūsų 
tėvynės Lietuvos labui.

mės nuosprendį pakeistų.
Tai yra pirmasis atvejis, 

kad OSI sugebėjo priversti 
Amerikos Vyriausių Teismą, 
įvykdyti Amerikos piliečio, 
įtariamo nacių karo nusi
kaltimais, deportacijų.

• Belgrade pirmąkartą po 
30 metų Jugoslavijos žurna
las atspausdino pasikalbėji
mą su kovotoju už žmonių 
teises Milovan Djilas, kuris 
buvo kaltinamas išdavimu 
ir 1954 m. pašalintas iš 
komunistų partijos. Devyne
rius metus praleido kalėji
muose. Šiuo metu jam bu
vo leista vykti į Londoną, 
aplankyti savo sūnų Aleksą,

Visiems dėkoju už bendradarbiavimą ir linkiu geriausių 
sėkmių Amerikos Lietuvių Tarybos ir kituose darbuose.

Kartu noriu užtikrinti, kad jei kada nors mano talka 
būtų reikalinga, mielai ją suteiksiu."

Sekr. inž. G. LAZAUSKAS pranešė, kad suvesti duo
menys rodo, jog JAV-se kasmet būna apie šimtas Vasario 
16 įvairaus pobūdžio minėjimų. Šiais metais Rhode Island 
valstybėse priimtas nuostatas, įpareigojęs, kad tose valsti
jose Vasario 16 kiekvienais metais būtų skelbiama, kaip 
Lietuvos Nepriklausomybės diena. Tokį nuostatą jau yra 
priėmusios trys JAV valstijos.

• Posėdžio metu telefonu buvo gautas pranešimas, kad 
Vytautui SKUODŽIUI it jo šeimai leidžiama grįžti į JAV. 
Posėdyje valdyba nutarė apmokėti jų kelionės ir pradinio 
Įsikūrimo išlaidas bei juos globoti. Tą patį vakarą ALTO 
pirm. Teodoras Blinstrubas sį valdybos nutarimą telegra - 
ma pranešė valstybės departamentui, kartu prašant pra
nešti, kokius žygius toliau reikėtų atlikti.

• Gr. LAZAUSKAS ir dr. J. VALAITIS painformavo apie 
siekimus, kad Vilniaus vyskupija būtų oficialiai įjungta į 
Lietuvos Bažnytinę provinciją. Amer. Liet. Taryba 
yra tuo susirūpinusi ir remia visas pastangas,, kad tai būtų 
įvykdyta.

HOLOCAUST MUZIEJUJE TURI BŪTI IR KOMUNISTŲ 
AUKOS

Amerikos Lietuvių Taryba pakartotinai kėlė reikalą, 
kad Washingtone ruošiamame vadinamame Holocaust mu
ziejuje butų atžymėtos ne tik nacių genocido, vien žydų 
tautybės aukos, bet ir komunistų genocido aukos, ir tai 
įvairių tautybių, jų tarpe ir lietuvių. Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirm. T. Blinstrubas gavo to muziejaus 1987.III.3 
raštą, pasirašytą programų direktoriaus Richard FEEN, 
kuriame pažymima, kad muziejaus taryba yra nusistačiu
si tame muziejuje pagerbti įvairių tautybių nacių aukų 
atminimą. įsakmiai suminimi ir lietuviai, lenkai, ukrainie
čiai ir milijonai kitų. Dabar reikia dėti pastangas, kad 
muziejuje būtų pagerbtos ir nuo komunistų rankų žuvu -> 
sios aukos.

TARNYBA WASHINGTONE
Jungtiniame Amerikiečių Pabaltiečių Komitete vasa

ros darbui dešimčiai savaičių priimami internal. Lietuvio 
interno išlaikymą finansuoja Amerikos Lietuvių Taryba. 
Norintieji tą tarnybą gauti, turi raštu kreiptis į Ameri - 
kos Lietuvių Tarybą, 2606 W. 63-rd St. Chicago, 
IL.60629.

APIE SOVIETŲ PROPAGANDĄ WISCONSIN’E
Amerikos Lietuvių Tarybos pirm. Teodoras Blinstrubas 

ir inf. direkt. kun. J. Prunskis laišku kreipėsi į Wiskonsi- 
no sostinės Madisono merą Joseph SENSENBRENNER, 
atkreipdami dėmesį, kad Maskvos pastangos Madisoną 
jungti į"broliškus ryšius" su "sovietiniu Vilniumi" yra tik 
okupantų propagandinis žygis, kuris kelia rūpestį lietuvių 
kilmės amerikiečiuose. JAV nepripažįsta Lietuvos inkorpo
racijos į sovietinę valstybę. Vilnius yra ne sovietų mies
tas, o jėga užgrobta laisvos Lietuvos sostinė. Lietuviai 
tikisi, kad gerb. meras neįsijungs į Maskvos propagandos 
siekimus, o parems lietuvių pastangas atgauti Lietuvai 
laisvę išsivaduojant iš kolonialinės Maskvos priespauoos.



Ui Lietuvos iilaisvinimą! Ui iitikimybę Kanadai J 
Pour la liberation de la Lituanie! LoyautJ au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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PRANEŠA LIETUVIU INFORMACIJOS CENTRAS

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKAI 15 METŲ 
SUKAKTIS

Pries 15 metų, Sovietų Rusijos okupuotoje Lietuvoje 
pasirodė labai kuklus leidinėlis, kuris buvo leidžiamas 
pogrindyje. Jo pirmas numeris dienos šviesa išvydo 1972 
m. kovo 19 d. Tai buvo pavergto ir persekiojamo lietuvio 
skundas, kurio pasaulio galiūnai, laimėję II-jį Pasaulinį 
karų, negirdėjo, nes jie buvo užimti grobio dalijimusi ir 
karų sukėlusių teismu... To vargingo leidinėlio . vardas 
ilgokas - Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Pavienių 
nusiskundimų okupantas gaudavo ir prieš LKB Kronikos 
pasirodymų. Skundai dažniausiai būdavo nukreipiami j: 
CPSS - Komunistų Partijai Sovietų Sąjungos, KGB - 
Sovietinės Rusijos slaptajai policijai ir į vietinius socialis
tinius Lietuvos organus. į pasirodžiusį pogrindžio LKB 
leidinį, KGB atkreipė ypatingą dėmesį, ypač į katalikų 
kunigus, nes pogrindžio leidinėlyje pasirodė faktai apie 
tikinčiųjų persekiojimus, bažnyčių uždarymus, kunigų 
areštus ir jų grūdinių į kalėjimus ir net trėmimus į Sibi
ro koncentracijos lagerius, ir 1.1. Kai kurie įtarti, kad 
prisidėjo prie LKB Kronikos leidimo, tuojau buvo areštuo
ti ir areštuotų skaičius greit peršoko 1U skaitlinę. Oku
puota Lietuva buvo padalinta į rajonus (apylinkes), kažku
rias iš jų patys okupantai ėmė tiesioginiai kontroliuoti, 
pvz., Klaipėdos, Panevėžio, Vilniaus ir kt. Atsirado val
džios įstaigose atsiųstų iš Maskvos rusų pareigūnų, kurie 
ne tik stebėjo, bet darė slaptus užrašus, pasižymėdami, 
kuriuos pirmoje eilėje reikės izoliuoti ir išsiųsti į Sibiro 
koncentracijos stovyklas. Apskritai, visa civilinė valdžia 
pirklausė tiesiog nuo Sovietų Rusijos ir jos kontrolės.

Grįžtant prie LKB Kronikos, KGB neįveikdavo areštuo
ti visų jos bendradarbių ir ji išsilaikė iki šių dienų. Jos 
yra išleista 72 numeriai, kurie slaptai pergabenami per 
Geležinę Uždangą. LKB Kronikos platinimu pradžioje 
rūpinosi Amerikos Lietuvių Kunigų Religinė Šalpa, bet 
platinimas nebuvo sėkmingas. Vėliau Kronikų platinimą 
perėmė kun. K. KUZMINSKAS, įsteigdamas joms platinti 
sąjungą, kuri stengėsi sukaupti šiokį tokį kapitalą jų 
vertimui į svetimas kalbas ir jų leidimui atskiromis kny
gomis, į kurias sutalpindavo po 6-7 kronikas. Buvo surasti 
vertėjai.

Pirmas LKB Kronikos rinkinys - viso 7 nr. - buvo 
išversti į anglų kalbą. Jį išleido Loyola Universitetas 
Chicagoje. Jo pavadinimas: "Volume 1" of the Catholic 
Church in Lithuania is dedicated to commemorating the 
400 year anniversary of the University of VILNIUS in 
Lithuania 1579-1979".

Šiame tome patalpintos 9 LKB Kronikos nuo pirmo
sios. Kronikų -Leidimo ir Platinimo Valdybai išplatinus 
LKBK I-jį tomą, liko kasoje ribota pinigų suma. Tuoj 
griebtasi versti ir į kitas kalbas, susirandant vertėjus. 
Dabar jos yra išverstos į prancūzų, vokiečių, ispanų, portu
galų ir kt. kalbas. Tokiu būdu LKB Kronikos pradėjo 
sklisti po platų pasaulį. Kronikose patalpinti faktai ir 
komunistų parodyti žiaurumai, elgiantis su okupuoto kraš
to gyventojais pateko į užsienio spaudą, radiją, kas sukėlė 
tuos pačius komunistus ant kojų ir jiems padarė daug 
nemalonumų.

Areštuotieji kronikų platintojai teismuose liudijo, kad 
kronikose aprašyti atsitikimai yra tikra teisybė. Ateisti
nis komunizmas yra pasiryžęs lietuvių tautą surusinti, 
naudodamas visokiausias priemones. Tačiau jis susiduria 
su okupuoto krašto gyventojų pasipriešinimu. Sovietų 
Sąjunga stengiasi gyventojų pasipriešinimą palaužti,trem- 
dama gyventojus į koncentracijos lagerius, arba marinda
ma kalėjimuose ir kitomis priemonėmis atsiekti savo 
tikslo. Reikia pažymėti, kad Vakarų Europoje tikėjimas 
laikomas integraline dalimi žmogaus prigimtinių teisių. 
Tuo tarpu Sovietų Sąjungoje tikėjimui nepripažįstama 
jokių teisių. Todėl ir LKB Kronikų leidėjai nėra apsaugo
ti nuo persekiojimų ir, juos sugavus, jiems taikomos skau
džiausios bausmės, kokias tik teisėjai sugalvoja. Tačiau 
krikščioniškas tikėjimas okupuotoje Lietuvoje yra įleidęs 
gilias šaknis, kurios siekia net 13 šimtmetį. Lietuvos 
krikšto atnaujinimo sukaktį kaip tik šiais metais ruošia
masi iškilmigai atšvęsti .

LKB KRONIKOS PENKILIKOS METŲ SUKAKTIS 
PAMINĖTA KAPITOLIUJE

' Šimtas su viršum žmonių kovo 19 d. susirinko 
Kapitoliuje Washingtone paminėti LKB Kronikos 15-kos 
metų sukaktį.

Priėmimą surengė kongresmenas John Miller, Lie
tuvių Katalikų Religinė Šalpa ir Washingtone veikiąs ty
rimo Institutas Religijos ir Demokratijos reikalams. Į 
jį atsilankė kongresmenai ir jų štabo nariai, Valstybės 
Departamento pareigūnai, atstovai iš įvairių religinių 
ir Žmogaus Teisių organizacijų ir Washingtono bei jo 
apylinkių lietuviai. Salia Millerio, priėmime dalyvavo 
kongresmenai Dornan, Levine ir Feighan bei kongresme
nų Kennedy, Ritter, Yatron ir Barton ir senatorių Metz- 
enbaum ir Lautenberg pasiųsti atstovai. Daugiau negu
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Kun. Sigitas Tamkevičius

Kun. Sigitas Tamkevičius, 49 m., buvo pasodintas 
1983 m. dešimčiai metų į Permės priverčiamųjų darbų 
stovyklą. Praėjusių metų pabaigoje buvo atgabentas į Vil
nių ir verčiamas prisipažinti kaltu. Bent du kartus jis 
atsisakė apgailėti savo "antitarybinę veiklą", nes .nesi
jautė kuo nors nusikaltęs. Tada saugumas vėl jį grąžino 
į tą pačią Permės stovyklą, net ir į tą pačią lovą.

Viename laiške rašė:"...Galbūt saugumo valdinin
kai mane prievartaus kaip provoslavų šventiką Dimitrijų 
Dudko, kad apgailėčiau savo veiklą, kaip nusikaltimą 
prieš valdžią ir žmones. Kas gali iš anksto užgarantuoti, 
kad pajėgs atsispirti prieš visas saugumo žinioje esan
čias priemones ir nepaluš. Gulago pragare palūžo tūks
tančiai. ..." 

pusė svečių atstovavo kitataučių institucijas, besidomin
čias Lietuva ar tiesioginiai dirbančias persekiojamų lie
tuvių naudai, kaip pvz. JAV Kongreso Helsinkio komisija, 
National Center for Public Policy Research, Christian 
Response International, ir visa eilė kitų.

Prieš priėmimą vysk.Thomas Lyons, Washingtono 
arkivyskupijos augziliaras vyskupas, aukojo LKB Kronikos 
intencijai mišias, koncelebruojant J.E.vysk. Pauliui Bal
takiui ir Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos reikalų ve
dėjui kun. Kazimierui Pugevičiui, kuris šia proga pasakė 
specialiai pritaikytą pamokslą.

Kiekvienas kitatautis svečias gavo po informacijos 
paketą apie LKB Kronikos vaidmenį okupuotos Lietuvos 
rezistencijoje . Priėmimo kambaryje buvo išstatyta im
ponuojanti paroda ir literatūros stalas. Be sustojimo pri
ėmimo metu buvo rodomos vaizdajuostės apie Lietuvą.

Specialioje programoje kalbėjo Kent Hill, 
Institute on Religion and Democracy p-kas, kongresme
nas John Miller, kun.Kazimieras Pugevičius ir vysk.Pau
lius Baltakis. Baltųjų Rūmų atstovas Linas Kojelis per
skaitė prez. R.Reagan'o sveikinimą.

Vysk.P.Baltakis trumpai pasveikino LKB Kronikos re
daktorius ir Lietuvos katalikus lietuvių kalba. .

Šia proga kongresmenas Miller'is pranešė, kad 
JAV Kongrese yra steigiama religines laisves pakomise 
Lietuvos katalikams. "Neturiu daug lietuvių savo distrik- 
te ir nesu lietuvis, nei katalikas..., bet esu įsitikinęs, 
kad ši pakomise yra nepaprastai svarbi, nes ji gina pa
grindinę žmogaus teisę, būtent religinę laisvę",- aiškino 
jis.

(Mes suprantame, kad religine laisve turi būti 
pripažinta ir kitoms konfesijoms. Nedaug turime žinių 
apie liuteronus ar kitokio tikėjimo lietuvius Lietuvoje. 
Butų gerai, kiek įmanoma, atstovauti visus tikinčiuosius. 
Red.)

O 
"LITHUANIAN MOTHERS" DENOUNCE SOVIET 
AGGRESSION IN AFGHANISTAN

An appeal signet by "Lithuanian Mothers", denouncing 
the Soviet aggression in Afghanistan, was addressed last 
year to the official Soviet Mother’s Committee. The 
appeal was published in 51-st issue of the Lithuanian 
underground periodical AUŠRA (The Dawn), dated Decem
ber 1985.

The Lithuanian mothers' appeal was occasioned by a 
statement issued in June 1985 by the Soviet Mothers' 
Committee ir response to a plea of Ivanka Antonov, the 
mother of Sergiej Antonov, one of the suspects in the 
Rome trial dealing with the attempt against the life of 
Pope John Paul II. The Soviet Committee had sent a 
telegram to the Rome court, demanding Antonov's re
lease.

^BALTIC VETERANS’ LEAGUE IN CANADA 
LA SOCIĖTĖ BALTIQUE 

DES VETERANS’ AU CANADA

R e s o 1 u t i o n

of NINTH CONVENTION OF
ESTONIAN, LATVIAN and LITHUANIAN WAR VETE
RANS in CANADA, held on April 4-th, 1987 at THE 
LITHUANIAN HALL, 1573 Bloor St. W. Toronto, Ont. 
Canada.

Forty-six years ago the Soviet Union, in agreement 
with Hitler's Germany, ivaded Estonia, Latvia and Lithua
nia, in direct violation of all international treaties. June 
15-th, 1940, Red Army troops in great numbers robbed 
the Baltic countries of their independence and transfor
med them into colonies of the Soviet Union. Suppression 
of human rights, denial of fundamental freedom, econo
mic exploitation, mass murder and deportations followed 
in quick order.

During the WWII Estonian, Latvian and Lithuanian 
armed forces fought fierce battles against the commu
nist invaders. Heroic armed resistance in the Baltic 
States continued into 1950-s and in some cases up to 
1964. Certain operations against Soviets were even sup
ported by British military intelligent services.

&11SF 40 years? ^after all colonial empires have been 
disolved, Soviet colonialism and communistic expansionism 
is growing at a rapid rate. President Reagan's efforts to 
stem the tide of communism has not been supported 
whole heartedly by many Western democracies, including 
our own Canadian Government.

WE DEMAND that the Soviet Union withdraw its 
military, police and administrative personnel from Baltic 
States.

WE PLEDGE to intesify our efforts in the free world 
aimed at restoration of self-determination rigths for the 
Baltic ana Eastern European people.

WE APPEAL to the concience of Canadian Govern
ment to perceive the magnitude of the injustice perpetu
ated upon the Baltic people, and to support all efforts 
aimed at restoring the freedom in the Blatic States.

WE ASK the Government to keep Canada strong and 
free.

WE PLEDGE our loyalty to Canada.
This resolution was approved by the delegated of the 

convention.
Chairman: S.t. Jokūbaitis
Recording sekretaries: O. Berztiss, E. Lindaja.

The Lithuanian mothers ask the Soviet Committee to 
publish their reply to Ivanka Antonov and "to support us 
in the case of our son's senseless dying in Afghanistan". 
They express their opinion that the USSR organs have 
contributed to the crime against the Pope and dismiss 
the "propaganda noise" against a "Western democratic 
court". Voicing their understanding of Mrs. Antonov's 
concern regarding her son, they write:

Very many sons of Lithuania have never returned 
from Afghanistan an unknown country for them. They 
were killing innocent Afghan people, and they were 

killed, also innocent. Our children do not go to their 
death voluntarily, and they bring death to others not 
willingly...
The mothers, whose sons have perished in Afghanis

tan, go on to challenge the "good will objectivity" of 
the Soviet Mothers' Committee:

Members of the Committee, Soviet mothers!
You published a statement, demanding the liberation 
of S. Antonov... Who will demand from whom the re
turn of our sons, hundreds of whom... have not retur
ned home after we gave them to the Soviet army. 
We, mothers, are still waiting for our children who 
have perished in Afghanistan. Soviet women, mem
bers of the Committee, have any of you mourned 
a son who died by the hand of a freedom-loving 
nations son? Have'nt you felt the echoes of 
damnation by the Afghan mothers, orphans, 
and their entire devastated land? But we have!

That is why we are waiting and gazing 
at the highway, because we still hope to see our 

sons at home. We don't even know where to look for 
the fallen ones; if only we could visit their graves. 
Help us to find our sons. Free them, so they can re
turn to their homes!



DĖMESIO SIUNTINIŲ Į LIETUVĄ SIUNTĖJAMS
Sovietų Sąjunga pranešė visiems kraštams, priklausan - 

tiems Tarptautinei pašto unijai, kad nuo gegužės 1 d. 
deklaracijos formos siuntiniams turės būti pildomos pran
cūzų ar rusų kalbomis. Šią informaciją Lietuvių Informa
cijos Centrui perdavė Walter Duka, JAV pašto vicedirek
torius, su kuriuo LIC vedėja Gintė Damušytė kartu liudi
jo JAV Kongreso apklausoj apie soivietų pašto pažeidi
mus.

Sovietai taip pat perspėjo, kad nuo gegužės 1 d. visi 
siuntiniai su neteisingai išpildytomis muito formomis iš 
viso nebus priimami, o automatiškai atmetami ir grąži
nami.

Tame pačiame komunikate sovietai pabrėžė, kad kiek
vienas siunčiamas dalykas ir jo vertė turi būti atskiru 
sakiniu apibūdintas ir pažymėtas. Bendri prekių užvadini- 
mai, akip "drabužis", "kosmetika" ir pan., nėra priimtini.

Sovietai teigia, kad jie šias taisykles įvedę "išvengti 
laiko gaišinimo muito formalumuose ir pagreitinti pašto 
ekspedijavimą". Sovietai irgi tvirtina, kad naujieji reikala
vimai pilnai derinasi su Tarptautinės pašto unijos reikala
vimais.

JAV pašto centrinė jau nuo šių metų balandžio 15 d. 
įveda naująsias sovietų taisykles su tikslu, kad dabar 
siunčiami siuntiniai, kurie pasieks Sovietų Sąjungą iki 
gegužės 1 d. pilnai išpildytų sovietų reikalavimus. Kitaip 
siuntėjai praras ne tik pašto išlaidas, bet ir bus pri
versti sumokėti siuntinio sugrąžinimo mokestį.

1984 m. sovietai sustabdė siuntinių siuntimą per licen- 
cijuotas persiuntimo kontoras: per jas Lietuvos žmonės 
galėjo gauti iš užsienio siuntinių, apmokėtų siuntėjų mui
tais. Dabar nepaprastai aukštus muitus apsimoka patys 
gavėjai. Vienintelė likus galimybe siųsti siuntinius į Lie
tuvą - tiesiog per paštą, dar daugiau apribotą naujais 
sovietų reikalavimais.

JAV pašto centrinė užprotestavo, kad naujieji pakeiti
mai buvo nepakankamai anksti pranešti. Sovietai į pro
testą nereagavo.

J. GLEMŽA SOCIALISTŲ INTERNACIONALO KONFERENCIJOJE

VIENOJE 1957 METAIS.

PAGERBTAS LIETUVIŠKASIS PATRIARCHAS JONAS 
GLEMŽA

Pirmą kartą Vokietijos lietuviai turėjo progą paminėti 
savo ne eilinio tėvynainio, bet vieno iškiliausių nepriklau
somos Lietuvos ūkio ir pokario išeivijos darbuotojo 
šimtąjį gimtadienį.

Jono GLEMŽOS iškilmingą minėjimą suruošė Vokieti
jos LV, Vasąrio 16 gimnazijos kuratorijos ir Lietuvių 
šalpos draugijos LABDARA valdybos 1987 m. sausio 24 
d. Hūttenfeldc. Pradėtas katal. bažnytėlėje tėv. Alfonso 
BERNATONIŲ aukotomis šv. mišiomis. Giedojo mok. Br. 
LIPŠIENĖS mokinių chorelis, vargonavo muzikos mokyto
jas A. PALTINAS. Tėv. Bernatonis pamoksle dėkojo Die
vui už jubiliatui suteiktas malones, ypač už ilgą amžių, 
kurį prasmingai panaudojo.

Iš šventovės visi suėjo į čia pat esančio Peter A. 
Delpo centro erdvias patalpas. Susirinko per 70 tautiečių 
iš Vokietijos, Anglijos, Šveicarijos ir Švedijos, iškilmę 
pradėjo Vokietijos LB valdybos ir LABDAROS draugijos 
iždininkas Arminas LIPŠYS. Sveikindamas jubiliatą, apri
šo lietuviška juosta su įrašu: "Jonui Glemžai 100" ir 
apdovanojo gėlėmis. Visi pakėlė šampano taures ir sugie
dojo Ilgiausių metų.

Laudatio sakė Petras VARKALA iš Anglijos. Jam 
teko prieš 50 metų artimai bendradarbiauti su Glemža, 
kai buvo pasiųstas į Didž. Britniją rūpintis Lietuvos že
mės ūkio gaminių eksportu į šį kraštą. Kalbėtojas vaiz-

REMKIME KANADOS LIETUVIU FONDA IG V

Iki šiol šis fondas išleido per 350,000 dolerių 
lietuviškai kultūrai, menui, švietimui paremti. Pa
grindinis Fondo kapitalas yra neliečiamas, tiktai 
palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai Įvairiose 
srityse.

Sudarydami testamentus, bent dalį tūrio pali
kime 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 1A6

šio Fondo šūkis: "Kapitalas Lietuvai, palūkanos - 
. lietuvybei išeivijoje!" 

JONAS GLEMŽA

džiai nupasakojo mūsų krašto padėtį prieš I-jį 
karą ir pirmuosius jauno Glemžos žingsnius.

P. Varkala pateikė smulkių duomenų apie Lietuvos 
pieno ūkio išvystymą, vadovaujant jubiliatui. Pvz., 1927 
m. buvo tik 209 pieninės ir pieno supirkimo centrai, paga 
minę 802 tonas sviesto, kurio eksportuota 551 tona; gi 
1939 m. jau buvo 2,335 centrai, pagaminę 19,936 tonas 
sviesto, kurio eksportuota 17,308 tonos. Prekės buvo 
pervežamos svetimais laivais. 1935 m. Pienocentras, 
Maistas ir Lietūkis nusprendė įsteigti Lietuvos Baltijos 
Lloydo laivininkystės bendrovę, kuri 1939 m. jau turėjo 7
prekinius laivus. Kad nereikėtų svetimiesiems mokėti 
draudimo už krovinių pervežimą, įkurta Kooperacijos
daraudimo bendrovė.

Jubiliatas būdamas socialdemokratas, gražiai sugyve
no ir- bendradarbiavo su tautininkų vadais - prezidentu 
A. Smetona ir min. pirm. J. Tūbelių. Tai rodo jo didelį 
tolerantiškumą, tautos reikalų .statymą aukščiau partijos.

Po pastarojo karo G. įsijungė į lietuvišką veiklą: 
ėmėsi organizuoti Vokietijos lietuvių tremtinių sąjungą 
Schleswig-Holsteine, o po poros metų - steigti Vokietijos 
LB. Jis buvo pirmųjų Vokietijos LB tarybų 1950-56 narys, 
o 1953-55 ir valdybų narys, vienas Vasario 16 gimnazijos 
steigėjų ir rėmėjų. Kaip lietuvių socialdemokratų atsto
vas dalyvavo VLIKE, buvo išrinktas jo Vykdomosios tary
bos pirmininku. Vėliau atsidėjo šalpos darbui - įsteigė ir 
iki praeitų metų pirmininkavo LABDAROS draugijai. 1972 
m. parašė ir išleido knygą "Žemės ūkio kooperacija Lietu
voje 1920-1940". 1975 m. pasirodė jo studija "Sovietinės 
Lietuvos žemės ūkis 1960-1975".

LABDAROS draugijos vicepirmininkas dr. Jonas NOR- 
KA1TTS iškėlė G. vitališkumą, pareigingumą, darbštumą, 
optimizmą, ateities numatymą. Kai buvo kuriama LABDA
RA, nors G. buvo jau 80 metų slenkstį pežengęs, nedvejo
damas ėmėsi jai vadovauti..i Jos veiklą vystė daugiausih 
asmeniškais kontaktais ir korespondencija. Paramą kreipė 
į jaunimą, pirmiausia į Lenkijos lietuvius, kuriuos, jau 
būdamas 89 metų amžiaus, 1975 aplankė. Dr. NORKAI- 
T1S pažadėjo tęsti jubiliato prieš 20 metų pradėtą lietu
vių jaunimo šalpos darbą.

Vasario 16 gimnazijos direktorius Andrius ŠMITAS 
gyrė G. drąsą prieš 35 metus angažuotis pirkti Renhofo 
pilį Vasario 16 gimnazijai. Vėliau daug tos gimnazijos 
mokinių gavo stipendijų ir kišenpinigių iš LABDAROS. 
Jiems, paremti jubiliatas tuštino ne tik LABDAROS kasą, 
bet ir savo kišenę, aukodamas ne šimtais, bet tūkstan
čiais DM.

Kun. Fr. SKĖRYS pradėjo ir baigė sveikinimą psalmių 
žodžiais apie žmogaus gyvenimą akistatoje su amžinybe. 
Apibūdino jubiliatą ne tik kaip didelį ekonomistą, bet ir 
eicumenistą, gražiai bendraujantį su evangelikais.

Inz. Jonas VALIŪNAS sakėsi dar moksleiviu būdamas 
Kaune girdėjęs apie G. ir stebėjęsisi jo darbais. Ir dabar 
sulaukęs 10U metų, jis mus stebina savo protingu žodžiu.

Raštu jubiliatą sveikino vokiečių vyriausybės vadovai 
- Respublikos prez. V. WEIZSACKER, Baden-Wurtember- 
go mininisteris pirm. Lothar SPATH, Stuttgarto burmist
ras M. ROMMEL ir kt. Perskaityti gausūs sveikinimai 
raštu: Lietuvos atstovo prie Šv. Sosto Stasio Lozoraičio, 
Lietuvos gen. konsulo New Yorke Aniceto Simučio, Vinco 
ir Stefanijos Balickų iš Lietuvos pasiuntinybės Londone, 
Didž. Britanijos, VLIKO pirm. dr. K. Bobelio ir jo įga
liotinio Austrijoje bei Šveicarijoje Algio Klimaičio, Myk. 
Pranevičiaus, Lietuvos socialdemokratų partijos delegatū- 
ros užsienyje vardu, Šveicarijos LB pirmininko Narcizo 
Prielaidos, Vokietijos liet, socialdemokratų valdybos Ir. 
bei K. Dikšaičių ir dr. V. Bylaičio, Lietuvių kultūros 
instituto vedėjo V. Bartusevičiaus, Vidur. Rytų ir Rytų 
Europos socialistų vardu Wilh. Bernard, Estų socialistų 
partijos vardu John Michelson, Baltiškosios draugijos 
pirmininkas dr. Olgred Aule, Calw miesto burmistras' 
K.H. Lehmann, senas bičiulis prof. dr. Pranas Zunde iš 
Atlantos, USA, Jackus Zondą iš JAV-ių, dr. Stasys Kuz
minskas iš Anglijos, VLB Mūncheno apylinkės valdyba, 
Bruno Kalninš iš Švedijos, stud. Marytė Balaišytė iš Toron
to, Regina ir Petras Glemžai iš Kauno, Vokietijos liet, 
moterų klubų federacijos vardu - E. Luciene ir kiti.

Mokyt. Br. LIPŠIENES vadovaujamas mokinių chorelis 
padainavo tris liaudies dainas, o solistas Ričardas DAU
NORAS, akompanuojamas A. PATLTNO: Saldus alutis. 
Pranešta, kad buv. Pienocentro aarbuotojai iš JAV-ių per 
DAUGĖLĄ su sveikinimu atsiuntė $700.- US. LABDARAI.

Jubiliatas Jonas GLEMŽA savo kalboje prisiminė per
gyventus karus: 1905 Rusijos su Japonija, 1 pas. karą ir 
bolševikų revoliuciją, II pas. karą. Aktyviai dalyvavo 
1905 sukilime Lietuvoje. Teko pasėdėti net metus laiko 
kalėjime. Vaizdžiai nušvietė nykią padėtį prieš spaudos 
atgavimą ir vėlesnę. Labai nualino kraštą vokiečių oku
pacija per I pas.karą. Grįžo į Lietuvą 1919 su 10 metų 
gero valdininko stažu ir tuoj įsijungė į darbą. Visi tada 
stengėsi dirbti sąžiningai su dideliu entuziazmu, nors 
pvz., 1919 m. Lietuvos iždas net du mėnesius negalėjo 
išmokėti tarnautojams algų. Iš tų laikų paliko gražiausi 
atsiminimai.

Su dideliu malonumu prisiminė ir gražų bendradarbia-

VASARIO 16 GIMNAZIJOS MOKINIAI GIEDA ’’LIETUVA BRANGI”

vimą su sąžiningais žmonėmis, steigiant kooperatines 
organizacijas Lietuvoje. Su po pasaulį išsisklaidžiusiais 

Dasaulini t->uv- bendradarbiais palaiko draugiškus ryšius. Po pastaro- 
p jo karo, gyvendamas Vokietijoje, visą laiką dirbo tik

lietuviams ir lietuviškiems reikalams. Dėkojo LB, LABDA-
RAI ir Vasario 16 Gimnazijai už šio minėjimo suruošimą.

Puošnus ir turtingas buvo šaltas bufetas. Visiems 
žvaliai patarnavo tautiniais drabužiais apsirengę dainų 
būrelio moksleiviai. Jie daug pagarbos ir nuoširdumo 
parodė Glemžams bei jų svečiams, išlydėdami su daino
mis.

Jubiliejaus proga LABDARA, kurios garbės pirmininku 
yra J. Glemža, gavo apie 7,000 DM. aukų. Apie retą 
jubiliejų rašė lietuvių ir vokiečių laikraščiai.

KANADOS LIETUVIU FONDAS
NAUJI NARIAI

1294. Svilienės Marijos atminimui................................ $ 100.-
1354. Viskontienės Darijos Test, palikimas...........2000.-
1355. Steponavičius Bronius ir Aleksandra........... ......100.-
1356. Rakščių S. ir S. 50 m. Ved. sukakt. proga.1330.-
1357. Bersėnas Pranas ir Elena ...................................... 100.-
1358. Sidaras Petras........................................  1000.-
1359. Gaurio Antano atminimui .........................  470.-
1360. Mažeikos Juozo atminimui........................................100.-
1361. Gaputienė Vilma........................................................100.-
1362. Gaputis Paulius.......................................................... 100.-
1363. Sakus Gedas...................................................................100.-
1364. Sakus Dana.....................................................................100.-
1365. Sakus Rita.................................................................... 100.-
1366. Sakus Kristina................................................................ 100.-
1367. Sakus Indrė....................................  100.-

1368. Piečaitytė Daiva....................................................... 100.-
1369. Maniuška Jonas.......................................................... 100.-
1370. Norkus Juozas .......................................   100.-
1371. Grikietis V. ..............    ....200.-
1372. Matuliūnas Adolfas ........................................... 100.-
1373. Kratauskienės D. atminimui.....................  200.-
1374. KauJiaus Adomo atminimui......................................185.-
1375. Gudinskas J....................... ..............................................100.-
1376. Janušonis S. ir P............................................................100.-

Pradiniai įnašai:
Dargienė G.- $50.-; Uroantas St. - $40.-; KliorikaitisG.- 
$20.-; Juozaičio Juozo atminimui - $80.-; Čerkesaitė A.
- $50.- 

įi lašus papildė:
20. Paškevičius Albinas ir Alė iki.............................$ 900.-
23. K.L.B. Ottawos Apylinkė ......................................9000.-
34. Mališka Izidorius....................................  .300.-
72. Lukošius Kostas...................... . ...........-............................600.-
73. Koyelaitis Aleksas ir Teodora..........................65,100.-
77. TALKA Hamiltono Kred. Kooperatyvas .......2,900.-
109. Balsys Leopoldas ...........................................................850.-
142. Bersėnas Eugenijus ........................................................ 500.-
161. Baranausko Beno atminimui .. ................................ 565.-
180. Bersėnaitė Zita ......... ,..................................................200.-
198. Karbūno Leono atminimui .................................. 1,700.-
217. Poderio Kazimiero atminimui.................................. 720.-
234. Šilinsko Alfonso atminimui ......................................620.-
241. Strazdo Jurgio test, palikimas........................50,805.-
289. Šulma Vladas dr...........................................................1,800.-
354. Vitkūnas Jonas ...........................................................3,300.-
374. Stasevičius Albinas ........    1,000.-
381. Lietuvių Karių Veteranų S-ga RAMOVĖ.............200.-
383. Kardelio Jono atminimui ......... 500.-
433. Kardelienė Elzbieta ........ 500.-
596. Čepo Stasio atminimui ......................................  855.-
655. Tumosa Zenonas..............................................................500.-
718. Agurkis Vitoldas ir Genovaitė ...................1,u00.-
766. Toronto Lietuvių Namai .................................... 6,300.-
767. Baltuonis Pranas ir Jadvyga ................................. 225.-
813. Anapilio Moterų Būrelis ...........................................200.-
851. Januškevičius Česlovas ......................................... 1,000.-
988. Bersėnienė Vida................................................................. 300.-
1098. Regina Petras ............................................................400.-
1110. Andriuškevičiene Marija ........................................ 800.-
1148. Piečaitis Vincas ir Silvija ................................300.-
1232. Nagių Augustino ir Antaninos atminimui ...200.- 
1303. Ralio D. Testament, palikimas...................32,000.-
1310. Fredas Stephen.............................................................. 400.-
1329. Grajauskienės Petronėlės atminimui.....................280.-
1330. Atočkaus V. atminimui ........................................... 304.-
1331. Sitkausko Kazimiero atminimui ..........................,605.-

Kanados Lietuvių Fondas musų išeivijoje nepaprastai 
kilnus ir reikalingas. Visi esame įsitikinę, kad MŪSŲ 
TĖVYNĖ BUS LAISVA! K.L. Fondo kapitalas eis mūsų 
TĖVYNEI, o palūkanos - lietuvybės išlaikymo reikalams 
bei pagalbai mūsų jaunimui.

Kanados Lietuvių Fondas sveikina visus naujus ir įna
šus papildžiusius narius. Mieli broliai ir sesės lietuviai - 

laukiame Jūsų visų įsijungiant į taip svarbų mūsų užda
vinį ir tikslą - TĖVYNĘ !!!

įnašai į K.L. Fondą priimami visuose lietuvių kredito 
kooperatyvuose: Hamiltone, Montrealyje ir Toronte; arba 
galite siųsti tiesiai KANADOS LIETUVIŲ FONDUI, 1573 
Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A6.
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KULTŪRINIS PUSLAPISV

išeivijos lietuvių

&erkeliūnas • ^Mickevičius • QKrafai/skas

IŠEIVIJOS LIETUVIŲ SPORTAS 1944-1984. Kęstutis 
Čerkeliūnas, Pranas Mickevičius, Sigitas Krašauskas.
501 psl. Viršelis ir titulinis lapas- dail.Viktoro Simanke- 
vičiaus.

Išleido Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėji
mo ir Sporto Sąjunga. Toronto 1986. Kaina nepažymėta.

Ši knyga yra tikras siurprizas. Nesitikėjome kada 
nors pamatyti vienoje didelėje knygoje surinktų tiek įdo
mių mūsų sporto nuotraukų, tiek įvairių aprašymų iš tiek 
įvairių vietų. Pasklaidžius. ir perskaičius Leidėjų Žodį,su
tinkame, kad tik gerai disciplinuoti sportininkai galėjo šį 
užmojį įgyvendinti. Šios knygos atpasakoti sporto takai ir 
takeliai yra ir mūsų išeivijos mozaikos neatskiriama da - 
lis. Tikime, kad jaunimas nustebs susipažinęs : su šia 
knyga, kaip ir mūsų sportininkų entuziazmu. b.

LEIDĖJŲ ŽODIS "...Kiek skaitytojai, tiek ir pati redakcija žinome,
"Po sėkmingai pravestų 1978 metais Toronte I-jų kad šio veikalo redagavimas pernelyg užsitęsė. Tačiau

Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynių ir tuometinio ŠALFas reikia priminti, kad entuziazmas, kurio buvome pagauti
ir Žaidynių Organizacinio komiteto p-ko Pr. Bernecko 1979.12.8 ir 1980.12.13 ( tai datos, kurios žymi du po-
iniciatyva sukeltų Sąjungai pinigų, gimė idėja paruošti sėdžius leidinio reikalais su SALFascentro valdybos atsto-

- u o d i i a i

IŠMESTINUKAS
APYSAKA 

( tęsinys)
16.

- Žemaičius labai gerai pažįstu, bet deja, jų čia 
nėra. Atvažiavom iš Lietuvos kartu, bet tik aš pasilikau 
šioje* stotyje, o jie nuvažiavo toliau į Vokietiją.

- Reiškia, jie gyvi?
- Taip, nes gal tik prieš savaitę gavau iš jo laiš

ką. Visi trys sveiki ir gyvi.
- Garbė Aukščiausiam, - atsiduso Laima, lyg naš

tų numetusi nuo pečių.
Iš Lietuvos jie buvo paskirti į Braunschweig'u. 

Dar tolimas nuo čia kelio gabalas. Jei nieko iš savųjų 
čia neturite, tai galėsite porų dienų pailsėti pas mus. 
Turime mažų butą, bet kaip nors sutilpsime. Turim vie
nas kitam padėti. Kur jūsų daugiau bagažo?

- Tik ši kuprinėlė. Kelionėje užtiko bombų kruša 
ir iš mano artimųjų tik aš viena išlikau.

— Gal ir gerai, kai žmogus nesi apsikrovęs. Šiuo 
metu reikia tiktai galvą saugoti, o ją turint, kaip nors 
išsiversti galima...Nusiraminkit, būkit tvirta ir laiminga 
likus gyva. Tik to ir reikia norėti šiuo metu. Rasiu čia 
jums ramų kampelį, kur galėsite nusnausti, o aš per tą 
laiką baigsiu savo pamainą ir abu pareisime j namus.

Nelaukdamas atsakymo, užsimetė Laimos kuprinę 
ir kita ranka paėmęs už alkūnės, išsivedė.

Išraudusi saulė nušvietė miestelį išsidraikiusį pen
kiose gatvėse. Žemiau dauboje driekėsi plona rūko juosta. 
Lietuvis geležinkelietis, Šelmokas, kaip prisistatė Laimai 
palikęs ją poilsio kambarėlyje, išskubėjo į tarnybą.

Džiaugsmingas pragiedrulys žybtelėjo Laimos min
tyse. "Vis tik esama gerų žmonių pasaulyje",- galvojo 
ji. "Nors visai nepažįstamas, o priėmė nuoširdžiai, lyg 
būčiau jo sesuo". Džiaugėsi, kad sužinojo apie sūnų ir 
daugiau jai nieko nereikėjo, nes brolį tikėjosi irgi susi
rasti. Atsirėmusi plataus suolo atramos nė nepajuto,kaip 
giliai užmigo. Rodos, tik po keletos sekundžių, kažkas 
ją švelniai purtydamas, pakėlė. Net nesusigaudė, kur e- 
santi, bet pamačiusi gerojo Šelmoko veidą, atsipeikėjo. 
Dėkingai pažiūrėjusi, nevykusiai pasakė:

- Žiūrėk tu man, taip ir užmigau...
- Miegojai, kaip pas motiną. Nors labai gaila ža

dinti, bet jau atėjo nauja pamaina ir laikas slinkti į 
mano namelius. Žmona nieko nežino, tai labai apsi
džiaugs, pamačiusi viešnią iš tėvynės. Taip nustebs, kad 
pagalvos, jog iš tų miglų būsiu kokią deivę ištraukęs...

- Nežinau kaip ir atsidėkoti. Taip daug man pa
dėjot...

- Ko gero, tik jau nepradėk skaičiuoti. Atvirai 
pasakysiu, kad nors mažas jaukumo žiburėlis apšvies 
mus, ištroškusius savo krašto. Dar yra trys tarnautojai, 
dirbantieji remonto darbus, bet jie tik tarpusavyje susi
tinka ir mūsų dar nebuvo aplankę. Jie dirba dienomis,

4 psl. . '

ir išleisti veikalų, kuris apimty išeivijos lietuvių, pokario 
sportinės veiklos laikotarpį. Taip ir prasidėjo: sudarymas 
redakcijos, lėšy telkimas bei kaupimas medžiagos.

Redakcinis kolektyvas buvo sudarytas iš: Kęstučio 
Čerkeliūno (Niujorkas, šiuo metu Muenchenas, V.Vokieti- 
ja), Prano Mickevičiaus (Milwaukee) ir Sigito Krašausko 
(Torontas). Tai buvę aktyvūs sportininkai, ŠALFSS-gos na
riai, lietuviškosios ir sportinės spaudos bendradarbiai bei 
buvę redaktoriai.

Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Sąjunga savo veiklų pradėjo Vakarų Vokietijoje. 
Sunkiomis pokario sąlygomis sporto entuziastai sukūrė 
lietuviškus sporto klubus bei juos apjungiantį centrinį 
Komitetų. (Fizinio Auklėjimo ir Sporto Komitetas - su
trumpintai - FASKas). Tas laikotarpis pasižymėjo dideliu 
entuziazmu, sporto idėjinės bei tautinės savigarbos aspele 
tu. Sporto šakos, kaip krepšinis, stalo tenisas, dalinai 
lengvoji atletika vaizdžiai kalba už tuo metu atsiektus 
laimėjimus.

Persikėlus į Šiaurės Ameriką, pradinis sąjūdis išsi
vystė į tvirtų išeivijos lietuvių organizacijų. Sporto klu
buose dvasiniai bei tautiškai stiprėjo ir vystėsi tūkstan
čiai lietuvių. Daugumas iš jų ir dabar aktyviai reiškiasi 
visuomeniniame gyvenime. ŠALFas buvo ir yra atviras 
įvairių pasaulėžiūrų lietuviams. Mūsų pagrindinis tikslas 
buvo ir yra, sportinėmis pergalėmis bei veikla stiprėti 
dvasiniai, fiziniai bei tautiniai ir tuo padėti savo Tėvy
nei Lietuvai.

Sportas yra puiki priemonė pritraukti ja'-nimų prie 
lietuviško kamieno. Šia priemone naudodamiesi pirmieji 
pradėjome statyti "tiltus" tarp visuose kontinentuose gy
venančių lietuvių. Tų "tijtų",t.y.sportinių išvykų metu, 
šildėme tūkstančiams lietuviškas širdis, budinome jų tau
tinį pasididžiavimų. Jų džiaugsmo ašaros yra mums atpik 
das už mūsų darbų. Sportininkai neužsidarė vien tik savo 
tautiniame kieme. Mūsų sportinės išvykos, šventės, var
žybos bei pergalės tarptautinėse rungtynėse, daug karty 
atkreipė pasaulio dėmesį į mus bei mūsų Tėvynę Lietu
vą.

Vyresniąja!, dar Lietuvoje gimusiai kartai trau
kiantis iš mūsų tarpo, visuomeninė, o kartu ir sportinė 
veikla keičiasi. Dėl to, šiame kontinente jau užaugusiai 
kartai linkime sėkmės sportinėje bei visuomeninėje veik
loje. Tikimės, jog ši knyga jaunimui padės geriau su
prasti lietuviškosios sportinės veiklos tikslus. Tebūna šis 
leidinys dar vienas grūdas lietuvių tautos aruode, pade
dantis mums bei ateinančioms kartoms geriau suprasti 
bei vertinti lietuviškos išeivijos kultūrines apraiškas.

Prisidėjusiems prie šios knygos pasirodymo, esame 
dėkingi sporto klubams, sporto darbuotojams, visiems 
asmenims bei organizacijoms. Sporto duomenys, žinios, 
paskiri atsiminimai, gal ne visur yra tikslūs, nes, daugu
moje patys sportininkai, sporto vadovybė, spauda dar 
ir šiandien nepajėgia tiksliai ir objektyviai užrašyti įvy
kius." (

o aš naktimis.
Šelmokas, nors kelias nebuvo ilgas, spėjo per tą 

laikų pasakyti Laimai paskutiniąsias žinias. Paminėjo, 
kad Rytų frontas keletą savaičių apsistojęs, vėl subyrėjo 
į šipulius ir Raudonoji Armija, viską naikindama, artėja 
į pačių Vokietijų. Kasdien siaurėja žiedas ir) nuo Balka
nų aštriais kyliais skverbiasi į patį Vokietijos centrą. 
Netrukus Šelmokas pasibeldė į savo buto duris, garsiai 
perspėdamas viduje esančią žmoną:

- Brangioji, daug kartų tau esu sakęs, kad mes 
turėsime dukterį- štai šiandien ją atsivedžiau!

Greitai atsidarė durys ir jose pasirodė aukšta mo
teriškė. Iš pradžių lyg nustebusi, kilstelėjo abi rankas 
į viršų, bet greitai visai ramiai atsakė:

— Maniau, kad čia, tavo kasdieninis šposas, bet 
šį kartą nepamelavai. Galėjai kaip nors žinelę duoti, tai 
būčiau, kaip pridera, blynelių pusryčiams iškepusi.

- Nežinojau, kad štai iš rytmečio rūkų pas mane 
undinė atsiras. Tai lietuvaitė, atvyko jieškoti Žemaitie- 
nes, savo geros pažįstamos.

- Vargšelė.' Taigi padarei labai didelį posūkį iš 
kelio. Bet ką darysi...Slinkite į vidų, tikriausiai esate 
labai pavargus. Susipažinti ir nereikia, čia kiekvienas 
atsiradęs tautietis yra daugiau negu brolis ar sesuo.

Šelmokiene nuo pat slenksčio perėmė Laimų į savo 
motiniškų globą. Per pusryčius Laima daugiau sužinojo 
apie Žemaičių šeimą ir apie jų auginamą sūnų, nes pa
slapties apie vaikelio įsūnijimą nebuvo. Kai Šelmokas 
po nakties pamainos nuėjo poilsio, šeimininkė, laikydama 
Zemartienę savo drauge, neslėpdama nupasakojo tos šei
mos rūpesčius ir vargus. Jos pareiškimu, geros santaikos 
Žemaičių šeimoje nesą. Šelmokiene dar nevedusį Žemai
tį gerai pažino ir dabar Laimai atvirai pasakė:

- Žinojau jį buvus tikru vėjo botagu, bet dar 
galvojau, kad kartą vedęs, susitvarkys. Bet kur tau! Vė
jo pamušalų gali tik į voratinklį mainyti, bet ne į šei
mos rimtų gyvenimą. Gavau iš jos laišką praeitą sa
vaitę. Skundžiasi moteriškė, kad jis kaip koks beprotis, 
laksto paskui sijonus. Žinai,- tęsė toliau Šelmokiene,-' 
čia, kur jaunų vyriškių galima sakyti nepamatysi,, jei 
bent luošieji ir seniai palikę,- tai tokiems sijonvaikiams 
ko daugiau ir bereikia...

Kiek patylėjusi ji pataisė: "Matai, kaip apkalbu 
savo draugę. Bet turiu šiokį tokį tikslą. Pastebėjau, kad 
ten kaime, ji save gerai aptvarkydavo tik prieš eidama 
į bažnyčią. Čia gi, brangioji, su tokiu vyru reikia kas
dien ir plaukus susitvarkyti ir kartais pasipuošti. Pažįstu 
tokius pramuštgalvius- jei apsileisi, tai jie tave apleis 
tikrai.

- O ji tą augintinį vaiką myli ir jo neapleidžia?- 
įsiterpė Laima.

- Atrodo, kad ji tą vaikų tikrai labai ir labai 
myli. Važiavome kartu viename vagone, tai galėjau ma
tyti, kaip jo iš rankų nepaleidžia. Gera moteriškė, vis 
kartoja, kad Dievas duos ,ir tas jos vyras susitvarkys, 
bet kai pati pas ją nuvažiuosi, tai nežymiai patark, kad 
daugiau save apžiūrėtų...' 

vais ir bendradarbiais Chicagoje), laikui bėgant,t.y., kada 
reikėjo redakcijai duotus pažadus tęsėti, greitai išblėso. 
Jeigu to paties entuziazmo diktuojami, pačioje pradžioje 
tikėjome, kad per dvejus metus būtų galima knygą pa
rengti spaudai, tai tikrumoje, surinktos medžiagos- 
straipsnių kiekis, buvo atvirkščiai proporcingas pareikš
tam entuziazmui ir pažadams.

Mes visuomet priklausėme nuo bendradarbių ir 
laiko. Deja, nei pirmieji, nei pastarasis niekuomet nebu
vo mums gailestingi............ Nors atpasakoti įvykiai, jų gau
sa ir pralaužia bet kokios apybraižos, apžvalgos, prisi
minimų, nueito kelio, pastangų ir 1.1, rėmus, vis dėl to, 
ši knyga, nors ir yra istorija, bet nepilna. Todėl ir žo - 
džio istorija teko atsisakyti. Niekuomet nebuvome įsiki
bę istorijos vardo, tačiau visuomet tikėjome, kad bend
romis ir visų pastangomis galėsime tai padaryti. Klydo
me, nes mums talkino ne visi ir ne visomis pastangomis.

Štai, turime prieš save sportinės šeimos kraitį, 
kuriame sukauptas jos lobis. Jame chronologine tvarka 
atkartoti, atkurti 40-ties metų sportiniai įvykiai ir jų 
kūrėjai - lietuviai sportininkai-ės. O tai jau dviguba 
reikšmė. Pati redakcija istorijos įvykių nekūrė. Jie jau 
buvo sukurti. Jų autoriai: sporto darbuotojai, klubai, daž
nai tik dinamiškai nusiteikę būreliai arba ryžtingi indivi
dai, kurie rado savo idėjoms atgarsį aplinkoje. Redakto
riai buvo tik lyg tarpininkai tarp anų įvykių, mūsų bend
radarbių ir skaitytoje.

....... Baigdami šį savo atvirą žodį, turime prisipažinti, kad 
aštuonerius metus gyvenome musų visų praeitimi. Su 
nuostaba ir susijaudinimu sklaidėme ir narpliojome jau 
amžinybėn nubėgusių dienų įvykius ir dar kartą susitiko
me akis-akin netik su savo, bet ir sportinės šeimos entu
ziazmu ir veikla alsuojančia jaunyste. Dar kartą įsitiki
nome , kokį didelį ir pozityvų vaidmenį per 40 metų 
Sporto Sąjunga yra suvaidinusi mūsų jaunimui.

Dirbome ne praeities nostalgijai sukelti, bet mė
ginome atkurti praeitį ir tikėdami Sporto Sąjungos gali
mu ir prasmingu rytojum - skiriame šį leidinį patiems 
jauniausiems šiandieninės sportinės šeimos nariams ir 
būsimiems sporto darbuotojams.

Muenchenas, Milwaukee, Torontas.

Redaktoriai$•*•••••••••••••••••«
Šelmokiene globojo Laimą, kaip tikra motina, o 

jos vyras stengėsi kuo daugiau jai perduoti vokiečių kal
bos žinių, nes jis kiekvieną dieną lankė- kursus ir buvo 
sudaręs labai naudingų žodynėlį. Po savaitės pas Šelmo- 
kus Laimos mintys jau pasikeitė į viltingas kibirkštėles. 
Sugrįžo iš gimnazijos laikų išmoktieji svetimos kalbos 
žodžiai. Pinigų ji turėjo dar be užsiūtųjų, pakankamai. 
Galų gale, vieną rytą Šelmokiene ją išlydėjo į kelionę.

Kelionė truko tris dienas. Spalio pabaigoje ji išli
po didelio, bet palyginamai mažai apgriauto miesto sto
tyje. Grupelė kareivių nuobodžiavo prie bagažinės ir 
vienas iš jų įgudusiai ir liūdnai grojo lūpine armonikėle ’• 
"Tai mano tėvyne, tai mano namai". Tie garsai dar liūd- 
nesniais virto sklaidydamiesi aukštoje salėje. Toliau 
kampe, ryšuliais apsikrovę, ilsėjosi keleiviai . laukdami 
traukinio. Laima džiūgavo, kad vistik laimingai atvažia
vo. Nepaleisdama kuprinėlės nuo pečių ir gerai apsidai
rydama, apėjo visas stoties patalpas. Dienojau buvo į- 
pusėjusi. Prieš tai buvusioje. stotyje Laima buvo pateku
si į eilę prie katilo karštos ir tirštos kareiviškos sriubos. 
Šio krašto gyvenimą jau spėję pakankamai suprasti, ge
rieji Šelmokai padovanojo Laimai kareivišką sriubai kati
liuką pasiimti kelionėse dalinamam maistui. Katilą aptar
naujanti jauna mergaitė paklausė Laimos, keliems kelei
viams ji laukianti sriubos. Nepagalvodama, Laima pame
lavo, kad trims. Mergaitė, nieko nesakydama, įvertė tris 
pilnus samčius, kurie beveik pripildė katiliuką. Alkis jau 
įkyriai vargino , ir Laima, susiradusi patogią vietelę, su 
pasigardžiavimu valgė atšalusią, koše virtusią sriubą. Pa
valgiusi, nusiėmė kuprinėlę ir jos atsirėmusi, pradėjo snū
duriuoti. Nemiegotos naktys merkė be gailesčio akis.

Kažkaip, lyg per sapną užgirdo dainuojant gerai 
žinomą lietuvišką dainelę. Staigiai iš snaudulio pašokusi, 
pamatė netolimai kareiviškoje uniformoje, tik be ženklų 
antpečiuose, vyriškį, pusgarsiai traukiantį: "Trys berželiai 
svyru svyruonėliai, tarpe savęs kalba, kalba..." Laima, 
nieko nelaukdama pasiėmė kuprinę ir priėjo prie dainuo
jančio kareivio.

- Tikriausiai būsi lietuvis? - užklausė.
- Nu, kaipgi kitaip? Žiūrėk tu man, šį kartą pasi

sekė.’
- Kas taip pasisekė?

- Matote, -tyliau šnekėjo lietuvis,- čia mūsų yra 
daugiau, o kaip atrodo, ir jūs esate ištroškus susitikti 
savuosius tautiečius. Kai iš mūsų grupelės atsiranda ku
ris laisvesnis nuo pareigų, tai nutarėme atėję, į stotį 
pasižvalgyti. Kad išvengtume klausinėjimų, esame nutarę 
dainuoti lietuviškas dainas ir taip atkreipti dėmesį . Iš 
pradžių traukėm "Lietuva, brangi, mano tėvyne" Bet ta 
pati daina nusibodo, tai pabandžiau berželių šauktis. Tai 
va, labai puikiai pasisekė ir tie galulaukės berželiai man 
gražią mergelę parodė.'

- Na, taip melagingai išgirti gal būtų ir negražu. 
Bet tik susitikus, nedera tuojaus šiauštis. Na, tai tų pa
gyrų negirdėjau. Tai sakote, jūsų čia daugiau randasi? 
Tai tikrai malonu girdėti! Geras būdas atėjo jums į gal
vą dainelėmis savuosius susirasti. Aš tai važiavau nosies 
tiesumu, jieškodama brolio, su kuriuo pasimetėme. Pas
kui teks jieškoti darbo ir taip gyventi.

- Ar galvoji toliau važiuoti, ar čia apsistoti?
- Labai norėčiau baigti tą sunkią kelionę, bet kaip 

bus, negaliu pasakyti. Svarbiausia, kad kur nors rasčiau 
stogą virš galvos. O gal ir mano brolis jūsų tarpe?

- Dar nesusipažinome. Galiu sužinoti jo pavardę?
- Vladas Baltušis. Mano vardas Laima. <.

- Labai malonu. Aš- Petras Šermukšnis. Ne, Bal
tušio mūsų tarpe nėra. Labai gaila. Iš kokio krašto iš 
Lietuvos?

- Nuo» Rokiškio, o jūs ?
Esame, galima sakyti kaimynai, esu "na Utenas". 

Mus suėmė į bučių, kaip žuveles. Laimė, kad nenujojo 
į Kuršą Rygos ginti...Aišku, bėda, kai neturi žmogus kur 
apsistoti. _Palauk čia ant to suolo, o aš pakviesiu drau
gų. Jis musų grupelėje vertėjas ir pažįsta vienų vokie
taitę. Iš jos daug visokių žinių mums praneša. Už kele
tos minučių jų čia atsivesiu,- ir jis dingo, įsimaišydamas 
tarpe kareivių. Laima pamažu vėl užsikorė ant pečių 
kuprinėlę ir atsirėmusi sienos, laukė. Lauke kartais pro 
debesis prasiveržusi saule pašvyturiuodavo ir pasislėpda
vo. Garvežiai trankė vagonus ir daužėsi garais. (b.d.)

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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LAUKIA TEISINGŲ ŽINIŲ
Lietuvių Mokslo Draugi

jos Kongrese, vykusiame 
kovo mėn. viduryje, buvo 
iškelti sunkumai gauti in
formacijų iš Centrinio Sta
tistikos Biuro. Paskaitinin
kai negauna pilnų davinių 
apie gyventojų sveikatos 
stovį, uždarbius, pragyve
nimo lygį ir visiškai jokios 
informacijos neduodama 
^rba ir nerenkama) apie 
nusikaltimus, girtuoklystes 
ir gamtos apsaugos stovį.

VĖL REIKIA EITI l 
RAUDONĄJĄ ARMIJĄ

Vėl ruošiamasi pavasari
niam šaukimui į Raudoniją 
Armijų. Lietuvoje miestų, 
rajonų kariniai komisarai, 
vyriausiųjų gydytojų pava
duotojai - šaukimo komisijų 
nariai, karininkai , dirban
tieji su šaukiamojo am
žiaus jaunuoliais renkasi 
pasitarimams Naujokų Rū
muose.

Lietuvos jaunimas vėl 
bus išvežamas už Lietuvos 
ribų kariniam apmokymui, 
svarbiausia- indoktrinacijai 
ir "integravimui" į "Didžio
sios" tėvynės mums visai 
nepriimtinus tikslus bei 
metodus kariniame gyveni
me. Afganistanas dar vis 
tebeprievartaujamas. Ka
riai ten tebesiunčiami. Ka
riuomenės daliniai tebesau- 
goja Sovietų Rusijai neap
žiojamas sienas...
DARBŠTŪS LIAUDIES 
MEISTRAI

PANEVĖŽIO Miesto Pa
rodų Rūmuose buvo atida
ryta zonos liaudies meistrų, 
paroda. Joje dalyvavo apie 
35o meistrų su daugiau 
kaip 1300 medžio drožinių, 
audinių, kalto metalo dirbi
nių, tapybos ir kt.

• Šių metų sausio 1 d. Lie
tuvoje gyveno 3milijonai 
641 tūkstantis gyventojų.

Dešimčiai tūkstančių 
Lietuvos gyventojų dirba 
124 vidurinio medicinos 
personalo darbuotojai ir 
skiriama 126 vietos ligoni
nėse.

Pernai buvo pastatyta 
ligoninių, kuriose yra 260 
vietų, taip pat ambulatori
jų ir poliklinikų, kuriose 
per parų galima priimti 
apie 2.500 pacientų.

Statistikoje nepažymi 
oficialiai, kiek laiko skiria
ma vieno paciento apžiūrai, 
nė kaip aprūpinamos gydy
mo įstaigos vaistais ir reik
menimis.

• VILNIUJE Dųilės Muzie
juje vyko paroda, skirta 
paminėti vieno iš Lietuvos 

teatro kūrėjų, režisoriaus 
ir aktoriaus - Kastanto 
GLINSKIO 100 metų gim
tadienio minėjimui. Ta pro
ga scenos veteranai papa
sakojo atsiminimus, dirbant 
su juo.

K.Glinskis buvo gimęs
1886 m. Jurbarke, mirė 
1938 m.gruodžio 3 d. Kau
ne).Su jo surežisuotu Asny- 
ko veikalu "Kęstutis" 1921. 
II. 16 d., pradėjo pamatus 
Lietuvos Valstybiniam Te
atrui. Nuo 1924-1927 m. 
režisavo kartu su Daugu
viečiu, nuo 1927 m. su Sut
kum, kol 1937 m. pasitrau
kė iš teatro.

1921-37 m. K. Glinskis 
pastatė 31 dramų ir 2 o- 
peras, pats suvaidinęs 31 
rolę, kur labiausiai pasižy
mėjo komiškomis rolėmis.

Buvo gabus, kultūringas 
režisorius.

NESKUTA BARZDŲ
Vienas kaunietis buvo 

nuvykęs į Panevėžį ir ke
lionei nepasiėmė skutimosi 
įrankių. Užėjęs kirpyklon 
ir mandagiai pasodintas 
į kėdę, pareiškė, ko pagei
dauja. Bet kirpėja tik pa
kratė galvų. Paaiškinus, 
kad ne vietinis ir neturįs 
pažįstamų, klausė patarimo, 
kur šiame mieste skuta, 
kirpyklose barzdas. Buvo 
trumpai atsakyta, kad - 
nė viena kirpykla Panevė- 
vėžyje barzdų neskuta. Ne
norėdamas pasirodyti apsi
leidusiu, keleivis negalėjo 
ilgiau pasilikti Panevėžyje.

Tikriausiai, kirpėja bijo
jo įžeisti sovietinę sant
varkų ir pripažinti, kad 
negauna skutimuisi peiliu
kų. Bet- negi už tai trem
tų į Sibiru ar sodintų į ka
lėjimų? O gal...Gorbačiovo 
reformomis nepasitikintys 
ir susigalvotų.

• PAKRUOJYJE pastatyta 
nauja turgavietė, kur šeši 
paviljonai skirti sodinin
kams, bitininkams, mėsos 
bei kitais maisto gaminiais 
prekiaujantiems kolūkie
čiams ( kad tik mėsos už
tektų).

Kruojos parkas pertvar
komas pagal architektės 
O. Bardauskienės projektų. 
Įrengtų Sveikatos Takų 
puošia akmeninės ir ųžuoli- 
nės liaudies meistrų sukur
tos skulptūros- pasakų nykš
tukai ir milžinai. Žadama 
įrengti tvenkinį su tiltais.

Taip pat padidinta Pa
kruojo telefonų stotis Kau
no Politechnikos Instituto 
Statybos Būrio "Versmė" 
darbuotojų dėka.

t************************
ANGLOSAKSU JŪRININKAS APIE PRŪSIJĄ

Anglosaksas jūrininkas Vulfstan, keliavęs per Prū- 
sijų apie 880-890 m., savo aprašymuose mini, kad aisčių, 
žemė esanti labai didelė, jog joje esu daug pilių ir kiek
vienoje pilyje esųs karalius. Tarp jų būna daug vaidų.

Karalius ir turtingieji gerdavo kumelės pienų, o 
neturtingieji midų. Tie socialiniai santykiai atsispindi 
ir proistorinėje medžiagoje. Kai kurių kapų turtingumas 
kalba apie turtingųjų ir karių luomų. Rasta kapų, kurie 
pasižymi ypač gražia kapo architektūra ir radiniais, jų 
tarpe ne tik žalvario, bet ir aukso ar sidabro papuoša
lais bei ginklais.

Šalia tokių vadinamųjų kunigaikštiškųjų kapų daž
nai randami žmonos bei kitų artimųjų ar tarnų kapai, 
arkliai , paaukoti avinai ar jaučiai.

ATKIK I LIETUVIU A,A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPES SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIAOIENI. 1112 GEORGE ST. LA SALLE. OUE.

Hamilton 522-8392

JEIGU CERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS.
JEIGU NORI NUSTOTI -MUSU.

AA CENTRINES ;
Montreal 273-7544
Ottawa 523^9977

438-1122 
252-3842 
287-2712 

Winnipeg 233 — 3301 
Sudbury 674- 6217

Landan 
Windsor

Juozui S.: 631—6834 (namų); Henrikui N.: 366—7770 
Dainiui L. t 768-9606; Jonui R.: 337-8637
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ARBA SKAMBINK MUMS:

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIBMA
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Tilžės vaizdas iš C'. - Hartknoch'o ..Alt- und Neues Preussen". 1684.
Frankfurtas/ M. (Courtesy of the Newberry Library. Chicago)
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PRIVALOMAS MOKSLAS
Privalomas mokslas Europoje seniausiai buvo įves

tas Anglijoje. 1405 metų įstatymu buvo reikalaujama, 
kad visi nedirbantieji vaikai būtų mokomi.

Europos žemyne privalomas mokslas pradėtas įves
ti reformacijos metu. XVIII amžiuje jis bu
vo įgyvendintas įvairiose Vokietijos ir Prancūzijos dalyse. 
Prūsijoje įvestas 1717 m. įstatymu.

JAV-se pirmoji privalomų mokslų įsivedė 1852 m. 
Massachusetts valstija, o kitos palaipsniui įsivedė jį iki 
1-ojo Pasaulinio Karo.

Azijoje labiausiai pažengusi buvo Japonijos 
valstybė, kuri nuo 1906 m. įvedė privalomų pradžios 
mokslų. Šiek tiek pažengęs raštingumas yra Korėjoje, 
Philipinuose ir Turkijoje.

Patiekiu porų receptų 
vištienos patiekalų paįvairi
nimui.
VIŠTIENOS SCALLOPINI 
SU CITRINOS PADAŽU 
6 viščiuko krūtines puse
lės, be kaulo
1 puodelis miltų
į šaukštelio pipirų
2 suplakti kiaušiniai 
a puodelio margarino
3 " augalinio aliejaus
į ar 3/4 svaro plonai surai
kytų šviežių grybų 
3 puodelio vandens 
į " balto vyno 
į " citrinos sunkos 
į " sukapotų petražolių

Nulupti odų nuo vištie
nos ir kiekvienų krūtinės 
puselę įdėti tarp vaškinio 
popieriaus lakštų. Su mėsai 
minkštinti plaktuku arba 
kočėlu suploti vištienų iki 
į" plonumo. Sumaišyti mil
tus ir pipirus, nupurtyti 
miltų perteklių.

Pakaitinti margarinų 
ir aliejų, kepti vištienos 
gabalėlius po 4 min.iš abie
jų pusių ant vidutinio karš
čio. Sudėti į lėkštę ir lai
kyti šiltai.

į tų pačių keptuvę įpilti 
vandens, sudėti grybus ir 
dažnai pamaišant, pavirinti 
3 minutes. Užpilti mišinį 
ant vištienos.

Dabar supilti vynų ir 
citrinos sunkų į keptuvę 
gerai pakaitinti ir užpilti 
ant patiekalo. Pabarstyti 
petražolėmis ir - valgis 
paruoštas.
/Šešios porcijos. Paruoši
mas ir virimą?- 45 min./

VIŠTIENOS IR BROKOLIŲ 
KREPAI (ploni blyneliai) 

4 kiaušiniai
1 ir 1/3 puodelio pieno
2 šaukštai margarino 
1 puodelis miltų
į šaukštelio druskos

Sumaišyti sriubų iš

skardinėlės, pienų ir sūrį 
ir pakaitinti kol sūris iš
tirps, nuolat maišant, apie 
5 minutes, f kiekvieno krepo 
centrų įdėti į puodelio viš
tienos ir brokolių mišinio. 
Užlankstyti krepų ant mi- 
'!šinid: .

' Taip paruoštus krepus 
sudėti į 13"x9" kepimo in- 
dų(netepus jo su riebalais). 
Užpilti karšto sūrio padažą 
ant krepų ir kepti 350°F 
krosnyje apie 20 minučių.

. Suplakti kiaušinius vidu
tiniam inde. Sudėti likusius 
produktus ir gerai suplakti. 
Lengvai pavilgyti riebalais 
keptuvę ir pakaitinti jų 
ant vidutinės ugnies.
- Supilti apie 3 šaukštus 
mišinio, pavartyti, kad ly
giai apdengtų keptuvės dug
nų ir lengvai parudavus, 
apversti į kitų pusę. Išimti 
ir kepti kitus blynelius, 
viso 12.

įdaras:
2 (10 uncijų) pakeliai su
šaldytų, kapotų brokolių; 
atitirpyti ir nusunkti,
į puodelio žalių kapotų 
pipirų, 
į puodelio Cheddar arba 
šveięariško tarkuoto sūrio
3 puodelio kapotų svogūnų 
3 šaukštai margarino
į šaukštelio druskos
3 puodeliai supjaustytos 
kubeliais virtos vištienos
1 (10 uncijų) skardinėlė
kondensuotos "creme of 
chicken" sriubos
1 puodelį pieno
1/8 šaukštelio pipirų.

Paskrudinti žalius pipi
rus ir svogūnus kol su
minkštės svieste arba mar
garine, pridėti prieskonius 
ir brokolius ir lengvai pa
kaitinti apie 10 minučių 
Įmaišyti kapotos vištienos 
ir pavirti 5 minutes.

Pašildyti orkaitę iki 350 
laipsnių F.

Parinko S M A L I Ž Ė

C F M B LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

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

1053 Albanel Cr. Duvernay, Laval, P.O. H7G 4K7 
Tek: 669-8834

’’Gerai, pasiduodu — tai pro kur gi reikia įpilti gazolinu?

■I1— . --

DRAUGYSTĖ
Viename Amerikos kalėjime N. Metų proga buvo su

ruoštas kalinių atsiminimų vakaras, kurio metu vienas 
kalinių papasakojo:

-Dalyvavau kartą provincijos banko užpuolime. Viskas 
ėjo puikiai, tik kasininkas, kurį pirmąjį surišome ir ku
riam buvome užkimšę burną, muistėsi, vartė akis, rody
damas, kad nori kažką pasakyti. Susidėję pinigus, atkimso- 
me jam burną.

- Ponai, - sudejavo kasininkas, - paimkite ir kasos 
knygas. Paėmiau iš kasos 50,000 dolerių. Kai paaiškės, 
tai aš prapulsiu!

- Ką gi darysi, - sako kalinys, - paėmėm ir knygas. 
Reikia juk savo artimui padėti!

O.L ASAS

KAS ŽINOTINA APIE KOKAINĄ
Kokainas veikia kaip vadinamas "speed", dekse- 

drinas: greitina širdies plakimų ir pakelia kraujo spaudi
mų. fufts Universiteto Bostone tyrinėtojas dr. Jeffery 
M.Isner sako, kad kokainas stipriai dirgina adrenalino 
liaukas ir todėl greitina širdies plakimų. Ji nespėja gau
ti pakankamai kraujo, kad galėtų gerai veikti ir tai su
daro nepastovius elektros impulsus širdies raumenyje.

Dr. Isner ir jo kolegos yra įsitikinę, kad kokainas 
sukelia spazmas arterijose ir taip užkerta kraujo tekė
jimų į širdies raumenį. Uostant kokainų, susitraukia no
sies kraujo indai, neprateka kraujas ir nosies audiniai 
tampa sužaloti.

Dr. Isner'is daro išvadų, kad kokainas gali pana
šiai veikti į širdies arterijas, kaip ir į nosies indus.

Laimei, lietuviai tėvai dažniausiai rūpinasi savo 
vaikų prasmingo laisvalaikio praleidimu, ragina baigti 
mokslus ir įdiegia supratimų, kas yra vertinga asmenybė- 
Tik neseniai Kanadoje pradėta rūpintis informuoti jauni
mą apie narkotikų, jų tarpe ir kokaino, daromus fizinius 
ir psichinius sužalojimus, kurie dažniausiai baigiasi mir
timi. Tačiau mes, Europos kilmės imigrantai, žinome, 
kad per maža dar yra daroma, nenorint sulaukti epide
minių proporcijų jaunųjų narkotikų vartotojų skaičiuje. 
Jeigu reklamuojamos nereikšmingiausios prekės prašmat
niose reklamose ir nuolat, ar ne keista, kad tik dabar 
ir retkarčiais pasirodo reklamos, skelbiančios narkotikų 
daromų žalų?

$ 15.000

10.000

5.000

1.000
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Lietuvių Namų 
Žinios

® LIETUVIŲ NAMŲ Poilsio 
Stovykla rengiama Wasa- 
goje, Tėvų Pranciškonų sto
vyklavietėje nuo RUGPJŪ
ČIO 8 d. iki RUGPJŪČIO 
16 d.

Patalpų kainos 8 die
nom vienam asmeniui 45 
doL,šeimai 75 dol. Veiks 
virtuvė.

Numatytos įvairios pra
mogos ir programos.

Registruotis pas Vyt. 
Kulnį tel: 1-416- 769-1266, 
1573 Bloor Str., Toronto, 
Ont., CANADA, M6P-1A6.

• LN tradicinis Velykinis 
Stalas rengiamas balandžio 
26 d., 1 val.p.p.

Bus smagi programa, 
atvyks ir Velykų Bobutė. 
Maloniai kviečiami visi.

0 BALTIEČIŲ MOTERŲ 
ORGANIZACIJA mini savo 
veiklos 35-metį iškilminga 
POPIETE balandžio mėn. 
26 d., sekmadienį, 4 vai.p. 
p. Prisikėlimo Parapijos 
salėje.

Kalbės . federalinės val
džios atstovė M.P. Pauline 
Browes. Bus muzikinė prog
rama, bus demonstruojami 
estų, latvių ir lietuvių tau
tiniai drabužiai. Kavutė 
ir užkandžiai.

Baltiečių Moterų lietu
vių skyrius maloniai kvie
čia atvykti į šių Popietę, 
ne tik pabendrauti, bet ir 
pagerbti vyriausybės narę.

• ANAPILIO Parapijos pa
rengimų sekcija rengia A- 
napilyje Velykų Stalų ba
landžio mėn.26 d.

• PRISIKĖLIMO Parapijos 
Jaunų Šeimų sekcija orga
nizuoja išvykų į Toronto 
salas gegužės mėn.23 d., 
šeštadienį. Tam vakarui 
Second City teatre yra re
zervuotų vietų vakarienei. 
Informacijų galima gauti 
pas J.Bušinskienę tel: 842- 
6524 ir M.A.Kušlikienę tel: 
769-2321.

• IŠGANYTOJO Parapijoje 
lietuviai evangelikai-liute- 
ronys šventė Velykas Ga
vėnios specialiu apmųstymo 
vakaru balandžio mėn. 1 1 
d., Verbų Sekmadienio pa
maldomis, kurias laike kun 
P.Dilys, Didžiojo Penkta
dienio pamaldomis su Šv.Va- 
kariene, dalyvaujant dviem 
kunigams: angliškai daliai 
kun. J.Saarinen ir lietuviš
kai - kun.P.Diliui. Giedojo 
Parapijos Choras.

Pirmųjų Velykų dienų 
iškilmingas pamaldas laikė 
kun. P.Dilys, giedojo Para
pijos Choras.

• Inai LUKOŠEVIČIŪTEI 
buvo suruoštos didelės, ypa
tingai elegantiškos pavasa
rine tema vaišės jos merg

vakario proga Prisikėlimo 
Parapijos salėje.

Dauguma ruošusių merg
vakarį yra dar Dotnuvos 
Žemės Ūkio Akademijos 
auklėtinės ir ta proga savo 
kolegos dr.Petro Lukoševi
čiaus dukrai pagerbti paro
dė įmantriausius gardumynų 
prajovus. Jaunoji gavo ir 
gražių dovanų. Už viskų

ji labai nuoširdžiai padėko
jo.
• SKAUTŲ STOVYKLA 
"ROMUVA" minės 25 metų, 
gyvavimo sukaktį stovyklo
je, kuri vyks RUGPJŪČIO 
1-15 d.d.

Stovyklos ženklo kon
kursų laimėją sk. Gintaras 
Karasiejus. Premija- savai
tės stovyklavimas nemoka
mai.

ių o K A :
6 % i»X 90 dienųjerm. indė! 
6Ų% ui Snv5n.tern>. indėlius
7 %. vf 1 rn tPrm. indėlius 
7 % už t m term, indėlius 
7’4% už 3 m. term, indėlius 
716% už GIC 1 m. garantuoti

investavimo pažymėjimai
7Ų% už pensijų planą

(variable rate)
7/2% uj 1 rn. term, pensijų planą 
7J6% už pensijų fondą - RRIF 

(variable rate)
6'4% už specialią taup. s-tą
6 % or taupymo s tas

5%-6% kasd. palūkanų sąskaita 
534% t‘ž čekių s tas (dep.)

IMA:
už asmenines 

paskolas nuo .... 10?4%
už nekilnojamo turto

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ................... 9’,?.%
2 metų ................... 9’4%
3 metų ................ 10 %
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ........ 8%%
(variable rate)

AKT Y V Al VI RŠ_58 MILIJONŲ DOLERIŲ

Asmenines paskolas duooame iki $65,000 lt tnoi tgičius Iki 75% (kal- 
nvto tuilo Vist; r-.arių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2 vuu. Asmenines paskolos mirties atveju apdraustos Iki 
$ i.*» ,ooo Hemukamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
gines pc-’laidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los (Line of Credit} ir antrieji mortgičiai.

.......... — • — ............................ m 1 >■' *■ ■ ■ 1 1 - -   ,

KASOs t M piruurdieniais, antradieniais ir trečiadieniais —
nuo 10 »>i ' Iti iki t n>l pu Įlietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
iiiiu.i'i -, >1 <.,li O.i H vj| iuk.uo. šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. 
po )ih Ut ibi i u -ji i u i; pjūvio mene-.iais šeštadieniais uždaryta)
BŪS'HNE. Lietuvių Namai 1573 Bloor Street West.
Teltjfcnai: 532*8723 Toronto, Ontario

b 532-1149 M6P1A6■*

//? SkOUNKlS PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

'lOllcN i O LIETUVIŲ

KREDITO KOOPERATYVE PARAMA

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

AKTYVAI VIRS 33 MILIJONŲ DOLERIŲ

KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 9.30-3.30 E
Antradieniais 9.30-3.30 S
Trečiadieniais 9.30-3.30 f
Ketvirtadieniais 9.30-8.00 2
Penktadieniais 9.30-8.00 =
Šeštadieniais 9.00-1.00 E
Sekmadieniais 9.00-12.30 E

DUODA PASKOLAS: f
s

asmenines nuo ...........
mortglčius nuo...........

MOKA UZ:
90—179 d, termin. ind. .....6 % 

180—364 d. termin. ind..........6H%
Term, indėlius 1 metų. .......7 % 
Term, indėlius 2 metų........ .7 %
Term, indėlius 3 metu......... 7!4%
GIC -1 m. (met. pal.) ..........~7'/2%
GIC— 1 m. (mėn pal.)..........7/4%
RRSP ir RRIF (pensiiosi...7/2% 
RRSP 1 metų. term. .......... 7/2%
Spec. taup. s—tą................6'4%
Taupomąją s—tą................6 %
Kasd. taupymo s—tq ........6 % 
Čekiu kasd. paluk.s — tav 5%%

........... 10/2%
834%-10%

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

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki. $100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Drbudtiame norių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asmenines paskolas iki $10,000. 
P arduodame pinigines peri aidas (money orders) ir kolionės 
Čekius (travelers cheques). Nei mam mokesčio už išrašytus 
čekius bei apmokamas ivaiii as sąskaitos. MUSŲ TIKSLAS-

NE PELNAS, BEI SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 1

6 psl.

|chicago|
e LIETUVIŲ OPERA savo 
31-ojo sezono spektakliams 
balandžio 25 ir 26 d.d.pa
sirinko žinomo čekų kom
pozitoriaus Smetanos operą 
"Parduotoji Nuotaka". Spek
takliai vyko Morton HS 
teatre, Cicero ILL.

• "VAIDILUTĖS" Teatras 
parodys naujų programų 
gegužės mėn.3 d. Jaunimo 
Centro didžiojoje salėje.

© BALZEKO LIETUVIŲ 
KULTŪROS MUZIEJUJE 
gegužės mėn.4 d., 7 v.v.Jo
nas Dainauskas skaitys pa
skaitų tema "VASARIO lė
tos DIENOS SIGNATARAI"

J.Dainauskas yra teisės 
istorikas, studijavęs Pary
žiuje. Baigęs teisės moks
lus Kaune, jis advokatavo. 
Parašęs daug straipsnių a- 
pie Lietuvos istorijų, nuo 
1964 m.redagavo. "Tautos 
Praeitį", istorinį žurnalų, 
leidžiamų Chicagoje. Jis 
yra Lietuvos istoriografijos 
sųsiuvinių redaktorius, Li
tuanistikos Instituto leidžia
mų Lietuvos bibliografijos 
tomų redaktorius, Pedago
ginio Lituanistikos Instituto 
lektorius. Muziejuje kiekvie
nų mėnesį pirmų pirmadie
nį bus paskaitos įvairiomis 
temomis lietuvių kalba.

• Br.KVIKLIO Lietuvos Baž
nyčių V-tojo tomo (Vilniaus 
Arkivyskupijos I-osios ir 
Il-sios dalies) sutiktuvės 
bus gegužės mėn. 8 d.,Jau
nimo Centro kavinėje.

e "MARGUTIS" rengia est
radinės dainininkės ir muz. 
Nelės ir Arvydo Bal
tinų koncertų Jaunimo 
Centre.
• GEGUŽĖS 15 d.- Algi
manto MACKAUS Knygų 
Leidimo Fondas rengia va
karonę Jaunimo Centro ka
vinėje.

0 GEGUŽĖS 17 d.- "LAIŠ
KAI LIETUVIAMS" rengia 
metinį savo pobūvį Jauni
mo Centro didžiojoje salėje

- SUVALKIEČIŲ gegu
žinė vyks Šaulių Namuose.

0 GEGUŽĖS 22 ir 23 d.d.- 
POEZIJOS DIENOS Jauni
mo Centre.

v GEGUŽĖS 24 d.- Eugeni
jaus KRIAUČEL1ŪNO Jau
nio Premijos įteikimas Jau
nimo Centre.

- PANEVĖŽIEČIŲ Klubo 
gegužinė Šaulių Namuose.

PREKYBOS NAMŲ 
Stipendijų Vakaras Marti
nique restorane.

« GEGUŽES 25 d. Mirusių
jų PAGERBIMAS Šv.Kazi- 
miero kapinėse prie steigė
jų paminklo.

VOKIETIJOS LB TARYBOS NARIŲ SUVAŽIAVIME
Vokietijos LB Taryba- yra1 Vokietijos LB vyriausias* orga
nas. Ji mūsų Bendruomendjė atlieka tas funkcijas,Jkurras 
valstybėse paprastai atlieka parlamentarai: nustato ir 
priima Bendruomenės statulą, renka Valdybą ir nustato jos 
būstinę, tvirtina sąmatą ir sąmatos įvykdymą. Ji taip 
pat renka Kontrolės komisiją, Garbės teismą ir kitus 
organus. Tarybą kas treji metai tiesioginiu ir slaptu 
balsavimu renka visi Bendruomenės nariai (žr. statuto 
30 ir 31 str.).

1986-tieji buvo rinkiminiai metai. Naujai išrinktoji 
Taryba pirmosios sesijos susirinko 1987 m. kovo mėn. 7 
d. Vynmedžio (Zum Rebstock) svetainėje Ffūttenfelde. iš 
išrinktų 15 narių atvyko 12.

Vokietijos LB daugelį metų turi maždaug pastovų 
narių skaičių - apie 1,000. Per praėjusius kadeneinius 
metus įstojo 36 nauji nariai (20 į Memmingęno LB apy
linkę, 5 į Romuvos, 4 į Schwetzingeno ir 1.1.). Maždaug 
tiek pat narių mirė arba "dingo be žinios", t.y. pakeisda
mi gyvenvietę, - nepranešė naujo adreso ar išvyko iš Vokie
tijos. Vokietijos LB apylinkių sąraše dar yra 30 apylinkių.

1986 m. lapkričio 21-23 d.d. buvo sukviestas gausus 
Vokietijos LB darbuotojų suvažiavimas. Jame Puvo plačiai 
aptartas LB statuto keitimas ir kiti klausimai. Vertingą 
meninę programą pateikė Vokietijos lietuvių Kultūros 
Draugija.
0 Vokietijos LB valdyba kartu su Vasario 16 gimnazija 
ir LABDAROS draugiją š.m. sausio 24 d. surengė dideles 
Jono Glemžos 100 metų amžiaus jubiliejaus iškilmes. 
Pasisekė centrinis Vasario 16 minėjimas ' š.m. vasario 14 
d. Hūttenfelde.
0 Apie Europos kraštų LB ir Lietuvių Jaunimo sąjungų 
vadovų suvažiavimą XXXIII Lietuviškųjų studijų savaitės 
išvakarėse 1986 m. liepos 27 ir 28 d.d. Salzburge Austri
joj pranešimą pateikė Vokietijos LB valdybos vicepirminin
kas Vincas BARTUSEVIČIUS.
0 Kontrolierius Jonas VITKUS supažindino su š.m. sausio 
30j Kontrolės komisijos vykdyta kontrole. Rasta, kad 
atskaitomybės knygos vedamos tvarkingai ir visi peržiū
rėti finansiniai dokumentai teisingi, todėl siūlė juos tvir
tinti, atleidžiant Valdybą nuo atsakomybės.
0 Garbės teismo pirmininkas Justinas LUKOŠIUS prane
šė, kad joks skundas Garbės teismo nepasiekė, nors jų 
buvo. Juos išsprendė VLB tarybos rinkimų komisija ir 
VLB valdyba.
0 VLB rinkimai kainavo 2,705 DM. Rinkimų komisijos 
nariai‘neėmė mokesčių už naudojimą savo automobilių, 
telefonų ir kitų išlaidų, neskaitant net ir sugaišto laiko 
rinkimų reikalams. Už teisingą ir tvarkingą rinkiminį 
pravedimą Tarybų rinkimų komisijos pirmininkui Jonui 
VITKUI, vicepirmininkui Antanui VERŠELIUI ir sekreto
riui Ričardui TENDZEGOLSKIUI suvažiavimo dalyviai 
garsiais plojimais išreiškė padėką.
0 Vasario 16 gimnazijos auklėjamąjį darbą ir finansinę 
padėtį nušvietė jos direktorius Andrius ŠMITAS. Per pas
kutiniuosius dvejus metus Gimnazija turėjo patenkinamą 
mokinių skaičių. Šiemet jų buvo 82 iš 12 kraštų; praėju
siais metais kiek daugiau. 1986 m. mokyklos išlaikymas 
kainavo 1,840,000 DM., kurių 90% davė Vokiečių valdžia. 
60,000 DM. pridėjo Vokietijos katalikų vyskupų konferen
cija. iš Europos ūkio bendruomenės (EWG) pasisekė gauti 
104,000 DM. ir tik su mažu trūkumu įvykdyti praeitų 
metų sąmatą.

Laisvalaikį mokiniai užpildo dainuodami chore, groda
mi orkestre, šokdami tautinius šokius, lošdami krepšinį ir

ALDONOS

VAITONIENĖS 

kilimas.
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Instituto

T oronto 

skyri au s 

pirmininkė, 
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audėj a.

0 GEGUŽĖS 29 d. - Mani- 
girdo MOTEKAIČ1O forte
pijono, ^vargonų ir dainavi
mo Studijos KONCERTAS 
Jaunimo Centro didžiojoje 
salėje.

e GEGUŽĖS 31 d.- "Lietu
vos Aidų" GEGUŽINĖ Lie
tuvių Tautiniuose Namuose.

ZARASIŠKIŲ Klubo 
gegužinė Šaulių Namuose.

Toks veiklus pavasariš
kasis mėnuo Čikagoje.

stalo tenisą, visur pasiekdami gerų rezultatų. įrengtos 
naujos sporto aikštės Romuvos parke, kuriomis bus pradė
ta naudotis pavasarį.

Š.m. gegužės mėnesį numatomas baigti ir pašventinti 
berniukų bendrabutis. Jau dabar pradeda registruotis 
mokiniai ateinantiems mokslo metams. Iki šiol yra užsira
šę 6 iš užsienio, daugiausia iš Kanados. Atrodo, kad jų 
skaičius nebus mažesnis už šiemetinį. Mokslas Gimnazijoj 
aukšto lygio. Didžiausias dėmesys kreipiamas į lituanisti
nius dalykus.

Vasario 16 Gimnazijai remti fondo apyskaitą pateikė 
jo iždininkas Antanas ŠIUGŽDINIS, jun. Daugiausiai aukų 
sudėjo Vokietijos lietuviai - 55,6U4.62 DM., iš užsienio 
gauta 35,211.43 DM. Pinigai naudojami aukotojų nurodo
miems tikslams

Atsakydamas į klausimus, direkt. A. Šmitas paaiškino, 
kad Gimnaziją lanko keletas mokinių, kurių tėvai netur
tingi ir gyvena, iš socialinės paramos. Už jų išlaikymą 
(pastogę, maistą ir kt.) sumoka Vasario- 16 -Gimnazijai 
remti fondas arba privatūs rėmėjai. Mokiniams iš užsie
nio stipendijas skiria Lietuvių Fondas per Pasaulio LB 
valdybą.

Kontrolės komisija rodo, kad Romuvos gyventojai 
moka per žemas nuomas už butus. Nutarta šį klausimą 
spręsti pavesti Vokietijos LB valdybai.

Buvo baimintasi, kao labai daug laiko pareikalaus 
statuto keitimas, bet baimė pasirodė be pagrindo. Buvo 
svarstomas dipl. teisininko J. LUKOŠIAUS praeitam su
važiavimui pateiktas statuto projektas lietuvių kalba ir 
Vokietijos LB valdybos šio suvažiavimo nariams išsiunti
nėtas projektas vokiečių kalba. Referavo Vincas BARTU
SEVIČIUS. iš esmingesnių pakeitimų paminėtinas tik 
išbraukimas neaiškios nepilnateisio nario sąvokos. Nauja
sis statutas priimtas vienbalsiai. Jis įsigalios įregistruo
tas teisme. Prieš tai jis bus duotas vokiečių stilistui 
peržiūrėti kalbą. įsiregistravus teisme, jis bus išverstas į 
lietuvių kalbą ir išsiuntinėtas LB nariams.

Apie ateitininkų veiklos planus pranešė dipl. inž. 
Juozas SABAS. Bus tęsiamas pilies remontas. Ateinančią 
vasarą bus bandoma suruošti lietuvių tėvų ir vaikų sto
vyklą Romuvoje, LB darbuotojų suvažiavimą rudenį, 
išversti naująjį LB stautą į lietuvių kalbą ir išsiuntinėti, 
1988 m. surengti centrinį Vasario 16 minėjimą (vasario 
20) Hūttenfelde.

Per diskusijas pageidauta, kad į LB darbuotojų suva
žiavimus būtų kviečiami Vokietijes liet, krikščionių sielo- 
vadų atstovai ir tautinių šokių grupės vadovės. Tėv. Alf. 
BERNATONIS kvietė LB paveikiai įsijungti į Lietuvos 
krikščionybės 600 metų jubiliejaus minėjimą. Jis bus 
ruošiamas visose Vokietijos katalikų vyskupijose. Vienas 
didžiausių bus š. m. spalio 25 d. Mainze. Pageidauta, 
kad ruošiant šiuos minėjimus, evangelikai bendradarbiautų 
su katalikais.

į Vokietijos LB valdybą slaptu balsavimu išrinkti ir 
po suvažiavimo taip pasiskirstė pareigomis: pirm. dipl. 
inž. Juozas SABAS, vicepirm. vyr. mokytojas Vincas 
BARTUSEVIČIUS, sekretorė Elena TESNAU, iždininkas 
banko skyriaus vedėjas Antanas ŠIUGŽDINIS ir narys 
direktorius Andrius ŠMITAS. Kandidatas - tarnautojas 
Walter VITKUS. Kontrolieriais išrinkti - Ričardas TEN- 
DZEGOLSK1S, Antanas VERŠELIS ir Jonas VITKUS.

Garbės teismas sudarytas iš pirmininko dipl. teis. 
Justino LUKOŠIAUS ir narių - vyr. mokyt. Vingaudo J. 
DAMIJONAIČIO, dr. Sauliaus GIRNIAUS ir dr. Viliaus 
LĘNERTO.

Politiniais reikalais rūpintis pavesta Vokietijos LB 
valdybai.

/ nukelta į 7 psl............... ....... /

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 
JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ 1

! ATEIK Į LIETUVIŲ A.A. (Alcoholics Anonymous) 
i GRUPES SUSIRINKIMU. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 

[PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE.
(Skersai gatves nuo pensininku rūmų,' 1610
Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai. v.'

SKAMBINKITE tel.; 487-5591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
- Įsikūręs huosovuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

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

AKTYVAI PER 24 MILIJONUS DOLERIU 
MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) ...... 5 % ne kiln, turto pask. 9%
santaupas ...................... 5.25/j% asmenines paskolas 11.25 %
kasd. palūkan. už sant5. % Nemokamas pilnas čekiu 
term, indėlius 1 m. .... 7.25% patarnavimas 
term. i’-dėlius3m........8.50% Nemokama nariu gyvybės
reg. pensijų fondo  6. % drauda pagal santaupų
90 dienai indėlius........6, % dydį iki $ 2.000
( minimum $ 5 000) Nemokama asm. paskolą
Reg. pensijų 1 m. ..7.25% 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.

V O K I E T I J A 
/...........atkelta iš 6 psl./

Uždarydamas suvažiavimą, tėv. Alf. BERNATONIS 
dėkojo senajai Vokietijos LB valdybai už atliktus darbus, 
VLB tarybos rinkimų komisijai - už pavyzdingai praves - 
tus rinkimus, ir Kontrolės komisijai - už kruopštų VLB 
valdybos atskaitomybės patikrinimą.

Sugiedotas Lietuvos himnas.
MIUNCHEN
Baltų kultūros dienos Mūnchene vyko nuo vasario 10 iki 
kovo 1 d.d. užsieniečių Susitikimo namuose. Atidarytos 
dail. Alfonso KRIVICKO paruošta paroda apie lietuvių 
grafiką ir meno leidinius. Atidarymo žodį tarė Susitikimo 
namų kuratorijos pirmininkas prof. dr. H. GLASSL. Dail. 
Krivicką pristatė LB Mūncheno apylinkės pirmininkas 
inž. R. HERMANAS. Parodos ruošėjas kalbėjo apie lietu
vių grafikos vystymąsi iki jos pasaulinio pripažinimo. 
Buvo išstatyti Lietuvoje kuriančių ir išeivijos grafikų 
darbų pavyzdžiai: daug plakatų, meno leidinių. Skyrelyje 
apie lietuvius kultūrininkus Vokietijoje buvo išstatyta sol. 
Lilijos Šukytės, rež. Jono Jurašo ir Lenos Valaitytės 
nuotraukos, plakatai, plokštelės, recenzijos.

Dr. Kajetonas J. ČEGINSKAS skaitė paskaitą tema - 
-600 metų Lietuvos krikščionybei, o latvis Valdis LABIN- 
SKAS kalbėjo apie Estijos, Latvijos 800 m. krikščionybės 
sukaktį. Baltų Centr. bibliotekos vedėjas Darmstadtę 
Otto BONG du. vakarus aiškino ir rodė skaidres apie 
pabaltiečių istoriją knygose iki 1914 m. Alla SEEBERG 
pranešė ir rodė skaidres apie latvių tautinius drabužius. 
Literatūros vakare H. von HIRSCHEYDT skaitė latvių ir 
vokiečių autorių kūrybą.

Vasario 21 d. lietuviai ir estai kartu minėjo savo 
nepriklausomybės atstatymo 69-ąsias metines.

Meninę programą atliko Vasario 16 gimnazijos tauti-- 
nių šokių grupė, vadovaujama Živilės GRODBERGIENĖS, 
akordeonu palydint miuncheniškiui Mečiui BUVIUI. Su 
dideliu pasisekimu mokiniai pašoko 5 šokius, padainavo 5 
dainas, padeklamavo eilėraščių. Gražiai pranešinėjo Gabi
ja DIAVARAITĖ. Tikriausiai mūsų gimnazijos pasirodymas 
sutraukė apie 200 žmonių, kurie įvairiais šūkiais ir ploji
mais palydėjo astuonių porų grakščius lietuviškus šokius.

Turtingų .vaišių bufete pasistiprinę, gražiai bendravo 
pabaltiečiai ir jų svečiai, pageidaudami daugiau panašių 
renginių. Baltų kultūros dienos užbaigtos ekumeninėmis 
pamaldomis, kur lietuvių maldas skaitė Jurgis PAULIU
KEVIČIUS.
• Vasario 16 gimnazijoj: vasaros atostogos nuo 1987 m. 
liepos 4 d. iki rugpjūčio 30 d.

Nauji mokslo metai prasideda 1987 m. rugpjūčio 31 
d.
• VOKIEČIŲ SPAUDOJE 
" Lampertheimer Zeitung" 
vasario 16 dienos laidoje 
buvo plačiai aprašytas Lie
tuvos nepriklausomybės at
statymo 69-tųjų metinių 
minėjimas Huettenfelde.

Įdėtos dvi iiiustracijos- 
tautinių šokių grupės ir 
Vasario 16-tosios Gimnazi
jos choro. Paminėti minėji
mo dalyviai ir aprašyta 
išsamesnė Lietuvos istori
nių įvykių eiga.

Dim I VALYKLA
| SPECIALYBĖS

• BATŲ TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
@ ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE)
• zomSas
495-90e AVENUE, LaSalle

7661 A CENTRALE, LaSalle
365-7146

2955 ALLARD, Ville Emard
766-2667

1987. IV.23
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PAVASARINĮ POKYLĮ
JAUNIMO CENTRO SALĖJE 

Š. M. GEGUŽĖS 3 d., SEKMADIENĮ

Meniškąją programą atliks :
E. DAUGUVIETYTĖ-KUDABIENĖ

Instrumentalistas : A. DUDONIS 
Solistė: A. LAUGALIENĖ, 
Pensininkų choras, vad. A. MATULICZ, 
Akompanuoja: D. DEKSNYTE-POWEL 
Akordeonistas: V. REMESAT 
Kanklininkė: A. MATULICZ i

• Po meniškosios dalies, vyks šilta vakarienė su vynu. 
PRADŽIA 4 vai. p.p.
ĮĖJIMAS 6 dol. asmeniui.

Bilietus prašoma įsigyti J, Centro salėje 
sekmadieniais; ir vakarais pas L. Klevą, 

Tel.: 528-1327 iki gegužės,! dienos.
Klubo Valdyba

montreal
• Keliolika lietuvių, para
šiusių Deschėnes Komisijos 
klausimu nuomones į Kana
dos vyriausybės įstaigas, ga

vo eilę atsakymų, jų tarpe 
ir iš min. p-ko Brian Mul
roney. Čia dedame tekstų 
originalo ir jo vertimų:

Dėkoju už ]ūsų laiškų, iš
reiškiantį Jūsų nuomones apie 
karo nusikaltėlius Kanadoje.

Įvertinu, kad atkreipė-’

"Thąnk you for your correspondence, expressing 
your views with regard to war criminals in Canada.

I appreciate your bringing your views on this 
matter to my attention and I have forwarded your cor
respondence to my colleague, The Honourable Ray Hna- 
tyshyn, Minister of Justice. As you are aware, responsi
bility for this area falls under the Minister's jurisdiction 
and I feel sure your concerns will be given every consi
deration.

Again, thank you for writing.
With every good wish,

Yours sincerely,
Brian Mulroney”

GERBIAMIEJI SKAITYTOJAI , BUTU LABAI GERAI, JEIGU 
IKI ŠIO MĖNESIO PABAIGOS ATS1ŲSTUMĖTE “NL” PRE
NUMERATĄ UŽ ŠIUOS METUS. KITAIP PASTAS REIKALAUS 
IŠ MUSŲ PABRANGINTOS SIUNTOS. DĖKOJAME' -NL-

“AUDRA” TRAVEL
CORPORATION

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
1 987

12 dienų lietuvių kalbos kursai jaunimui 
Lietuvoje nuo liepos 6-22 — kaina $1979 kan.

❖
Kelionių į Lietuvą išvykimo datos:

Gegužės 8 Birželio 29 Rugsėjo 6
Gegužės 21 Liepos 9 Rugsėjo 3
Gegužės 28 Liepos 17 Rugsėjo 17
Birželio 8 Rugpjūčio 6 Spalio 26

ORO LINIJOS - Air France”, “Aeroflot”, “JAT”, “Finnair”. 
Šių metų naujienos: Klaipėda ir Palanga -3,4,5 dienos, 

Kaunas — 2, 3 dienos, Panevėžys — 1 diena 
Kelionės 5-7 dienom į Lietuvą sutvarkomos individualiai 

pagal norimą maršrutą, pageidaujamu laiku.

KELIONĖ I ROMA - BIRŽELIO 24 - LIEPOS 2• <•

Smulkesnių informacijų teiraukitės mūsų įstaigoje nuo pirmadienio 
iki penktadienio nuo 9.30 ryto iki 17.00 vakaro, šeštadienį nuo 

11 v. ryto iki 14.00 v.p.p. šiuo adresu:
2100 Bloor St. W., Toronto, Ont., Canada, M6S 1M7

Tel. (416) 769-2500 arba (416) 769-8077
Telex 06-986766 TOR

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2559030

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I 

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

V. Bačėnas
1551 Bloor St. W. 
TORONTO, Ont. 
M6P lA5

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

Tel. 533-3531

A f A 

JADVYGAI ŠIPELIENEI 

tragiškai mirus,

jos vaikus INĄ ir VITOLį su šeimomis 
giliai užjaučia ir kartu liūdi -

LILIAN BULOTIENĖ

Tragiškai žuvus mylimai Motinai, Močiutei
ir Uošvei

A t A

JADVYGAI ŠIPELIENEI,

jos dukrą INĄ, sūnų VITOLI, jy Šeimas 
ir vaikaičius nuoširdžiai užjaučiame —

BIRUTĖ ir HENRIKAS NAGIAI

te mano dėmesį į savo pa
žiūras tuo klausimu ir per
daviau Jūsų korespondenci
jų: savo kolegai Hon.Ray 
Hnatyshyn, Teisingumo mi- 
nisteriui.

Kaip žinote, atsakomy
bė šioje srityje tenka Mi- 
nisteriui ir aš esu visiškai 
tikras, kad bus rimtai atsi
žvelgta į Jums rūpimų rei
kalų.

Dar kartų dėkoju už 
Jūsų laiškų.

Su geriausiais linkėji
mais

Jūsų Brian Mulroney",

e PRISIKĖLIMO pamaldose 
AV bažnyčioje gražiai ir 
pakiliai giedojo AV Parapi
jos Choras, talkininkaujant 
ir "Pavasario" mergaitėms. 
Ypač įspūdingai skambėjo 
"Linksma diena", "Gloria", 
"Sanctus" ir "Tėve mūsų". 
Vargonavo Mmė Madeleine 
ROCH. Dirigentas muz. 
Aleksandras STANKEVI-

• M'ontrealyje kovo mėn. 
21 d.sol. Gina ČAPKAUS- 
KIENĖ Italų Kultūrinei Or
ganizacijai minint veiklos 
sukaktį, atliko giesmių ir 
dainų programų. Minejiman 
buvo atvykęs ir Italijos 
konsulas Massimo Gaiani.

• ŽVEJOTOJO IR MEDŽIO
TOJŲ KLUBO "NIDOS" 
pirmininku dviejų metų ka
dencijai išrinktas Albertas 
Jonelis. Valdybos nariai- 
B.Kasperavičius, Br.Kirs
tukas, Aug.Mylė, A.Kačins
kas, P.Ražanas, A.Žiūkas; 
kandidatas- St. Rimeikis.

Revizijos Komisija liko 
ta pati- K.Toliušis, Vyt.Mu
rauskas ir A. Rusinas.

• Aldonai ir Gintarui 
NAG1AMS gimė sūnus.

Justinas džiaugiasi bro
liuku, o Bronė Rudzevičie
nė „ Birutė ir Henrikas 
Nagiai naujuoju vaikaičiu .

ČIUS ir Choro vadovas sol. 
(Antanas KEBLYS ypatingai 
rūpinosi velykiniu giedojimu
Intensyvios repeticijos 

vyksta Kantatos premjerai, 
kuri vyks gegužės mėn. 23 
d. ’

• KUNCEVIČIENĖ Antani
na išvyko 2 savaitėm pas 
sūnų atostogoms į Calgary.

PARDUODAMI MUZIKOS 
INSTRUMENTAI: 
1 Banjo, 5-kių stygų, 

Baęon firmos;
1 Saksofonas - alto, 

Conu firmos;
1 Mandolina
1 Auto Art, 15 barų 

(bars)
1 Bongo - būgneliai.
Skambinti Tek: 366-4781

REIKALINGA MOTERIS 
kelioms dienoms į savaite paruošti valgyti ir patvarkyti 
butą dviem vyresnio amžiaus moterims. Kreiptis į 
Liudat STANKEVIČIŲ, Tel.: 669 - 8834 .

Susitarus, butų duodamas kambarys apsigyvenimui.

PARDUODAMAS SKLYP/xS
prie vandens, "Dainavos" ežero, Laurention kalnuose. 
Sklypo N r. 213-76; $25.- sq. ft., 55 pėdos prie 
vandens. Skambinti: Tony Janush, Tel.: 721-8723

GUY e 
RICHARD
ROOFER------COUVREUR

7725 George LaSalle 
Žeriousias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 

UY RICHARD, kuris jau seniai Lietuviams patarnauja, 
Darbą atlieka sąžiningai !r prieinamomis kainomis. 
Stogo' dengimui or tai w ui skambinkite : 364-U70

7 psl.



NEPRIKLAUSOMOSSPAUDOS BALIUS
Jono Šulmistro Digital Compact Disc-Laser Pick Up muzikašokiams gros

SPAUDOS BENDROVĖ

ĮĖJIMAS. $10.00 
JAUNIMUI : $6.00

Š. m. GEGUŽĖS 2 d. 

ŠEŠTADIENI

Aušros Vartų parapijos salėje
1465 rue de Sfeve, Montreal.

PROGRAMOJE:-Sol. Vaclovo POVILONIO TRIO, iš Toronto

LIETUVOS"

• Karsta vakarienė, seimininkė M. Vaupsiene
• Visokių rūšių gėrimai
• Loterija

VISI MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI

montreal

MIRUSISJI :
» ŠIPELIENĖ Jadvyga žuvo 
eismo nelaimėje balandžio 
18 d.

Liko duktė Ina ir 
žentas Algis Kilčiai, sūnus 
Vitolis ir marti Aldona Ši- 
peliai(Toronte),vaikaičiai- 
Kristina Gustainienė, Asta 

Staškevičienė, Liana ir Vi
tas.

Palaidota balandžio 22 
d., Notre Dame dęs Neiges 
kapinėse.

Vietoje gėlių, prašoma 
paaukoti AV bažnyčiai.

Užuojauta artimiesiems.

c BALANDŽIO mėn.26 d., 
12 vai., AV salėje vyks 
PAVASARIO metinis KON
CERTAS.
o Š.m. GEGUŽĖS 3 d., Se
selių Namuose, 12 vai. bus 
visuotinas KLB Montrealio 
Apylinkės susirinkimas.

o Alain STANKE(Stankevi- 
čitis), remdamas Kantatos 
pastatymų, parūpins profe
sionalius video juostos ir 
garsųjuostės įrašus.

Kantatos premjera- ge
gužės mėn. 23 d., Šv. Ka
zimiero Parapijos bažny
čioje.

» Auksinio Amžiaus Klubas 
RŪTA pirmųjų savaitę bir
želio mėn. organizuoja 
dviejų dienų ekskursijų. Ap
lankysiu! Cap de la Made
leine , Quebec'© miestų, 
St. Anne de Beauprė ir 
Chutte St.Anne. Nakvosim 
vienų naktį Quebec'e Ho
tel Clarendon po du kam
baryje. Kaina asmeniui 
$100., maistu pasirūpina 
kiekvienas dalyvis. Regis
truotis pas Valdybos narius 
ir įmokėti pusę kelionės 
kainos iki gegužės men. 1

Dr. J. FALIŠKA
D.D.S.

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

Montreal, Que., H3G 1S5

TEL: Bus.: 866-8235
Namų: 761-4675

ftaru,——gaauawiiwitisi iiwimwiwwii—I

dienos.
Kviečiami nariai ir sve

čiai. Valdyba

o Pr. ir H.BERNOTAI šio
mis dienomis Kanados Lie
tuvių Fondui paaukojo 800 
dol. Anksčiau KLFondan 
buvo įnešę 1.600 dol. Tuo 
būdu dabar jų įnašas siekia 
2.400 dolerių.

Kanados Lietuvių Fon
das jiems nuoširdžiai DĖ
KOJA.

KANTATOS "KRYŽIŲ IR 
RŪPINTOJĖLIŲ LIETUVA" 
PASTATYMO IR LEIDINIO 
RĖMĖJAI:

( tęsinys )
$ 1000,- KANADOS LIE

TUVIŲ FONDAS;
$ 70,- Ona ZABLOCKAS 

(USA);
$ 50,- X.X.;

po $ 5, E.ir K. YUŠ-. 
KA, V.LUČ1NSKAS, A.;r 
A.BR1LVICAS, L.URBONAS 
J.MEL1AUSKAS, E.JASIU- 
KEVIČIUS, Ir. KONCEVI
ČIUS, K.BALTUŠKEVIČIUSi 
A.ŽIŪKAS.

ŠlrŠALTENIS Julius.
VISIEMS nuoširdi padėka.

Būtų labai gerai, kad 
visi žodžiu ar raštu pasi
žadėjusieji paremti, kreip
tųsi į bet kurį Komiteto 
narį su savo įnašu, nes su
rašai baigiami paruošti lei
diniui.

Kantatos Komitetas

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

(Prie boul. Concorde )
Skambinti Te| : 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 VAISTINE

Atidaryta kasdien nuo 9 vai. r. iki 10 vai. v. 
Šeštadieniais : nuo 9 vai . r, iki 9:30 vai. vdc. 

Sekmadieniais : nuo 10 vci. 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.M. M.Sc. L.M.C.C. F.R.GS. (c) 

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

Tel.:| 931-4024

minimu
NOT AKAI

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

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

8 psi.

TAKSU FORMŲ PILDYMAS
GREITAM IR TIKSLIAM PATARNAVIMUI 

KREIPKITĖS I

ROBERT BERNOTAS B.Com.
SUN LIFE BUILDING, Suite 2039 

Tel.: 871-1430
—i—mimu ■nil Iiinrnwnrr-’W...........-inui—iu—irnnmana

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS AD AM ON IS Te,LT 
C. I. B.

GAISRAS * AUTOMOBILIAI * ATSAKOMYBĖ * GYVYBE

ADAMONIS INSURANCE AGENCT INC.
3907 A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, QUE. Ii IX 1L7

iiniMWiiiiii'iiiwiinmi iinnim imi uiu. i-. inriTm.'-— .u.u-/..:irj|iiiiTmi»iiiiii ... ........... . ........... ,,

STANDARD PETER SODO
LIFE 

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

4150 St. Catherine St. West, Suite 330 Yel. Bus.. 937—4294
Westmount, Quebec H3Z 2Y5 Res.. 255 5579
———aiai—mu iiumu—i—u——

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

6695 —35—th Ave.,' Montreal, P.Q. HIT’ 3A6

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

ENTREPRENEUR ELECTRICAL
ĖLECTRICIEN CONTRACTOR

' MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS 
j LXi^.H8P2C5 TEL: 366-5484

■MmnrnwmrniBiiiTimiiMiifir'",*''‘^‘",^,',,'ii iiiibii 1 l> i —""^-TrnTririiiiiimBi-iini—į—— m ai

PASTATŲ KANALIZACIJOS VALYMO SPECIALISTAS (CMG) 

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING) TVARKYMO 
REGISTRUOTA [STAIGA

atlieka darbus, kreipianti s į COSTĄ, Tel-.: 733-9878

• GSteaux • Biscuits
• Gdteaux au frontage
• Pam • Catė
• Meilleurs beignes

(Ponchki)

WAWEL
LENKŲ CUKRAINĖ

• Įvairu s pyrag aic i ai
• Spurgos
• Sausainiai
• Aguoniniai ir kitokie 

pyragai

2524, Ontario E., Mil 524-3348

PRISTATO VESTUVĖMS IR KITOMS PROGOMS

-ADAMS” RESTORANAS
7633 La Šalie Blvd. La SALLE, P.Q. H8P 1Y1

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

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

Kailių Siuvėjas

r
• Didelis pasirinkimas .• Vasaros laiku saugojimas (Storage i
• Taisau,ir remodeiiuoju
• Siutu ir p at duodu

1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A 
Montreal, P.Q. &H3A 2G6 Tel: 2S8-9S4<

I ITAQ MONTREALIO LIETUVIŲ
LI I AO KREDITO UNIJA
L___ ..___;_____ ... ^ ■ l___ .......____ :_____ ■

MOKA UŽ:

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 $ 21,000,000; REZERVAS virs $600,000.

CERTIFIKATUS ... 7V2% TAUPYMO -- speci ai .. 5% %
TERM. INDĖLIUS:

7!4%
TAUPYMO - su Gyv, dr. 5 %

1 metų.................. . TAUPYMO- kasdieninės 4/2 %
180 d.- 364 d......... 6% % EINAMOS .. 4F2 %
120 d. -179 d. ... 6'/i % PENSIJŲ - RRSP term. 8% %

30 d.- 119 d. ... 6% % PENSIJŲ - RRSP taup. 6 %

IMA UŽ:
NEK1LN. TURTO nuo9J4%, ASMENINĖS nuo 10/2%

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA “LITE”

KASOS VALANDOS

P irm. Antr. Treč. 
Ketvirtadieni ai s 
Penktadieni ai s 
Sekmadieniais .

1475 De Seve

9:00-3.00 
12:00-8:00 
10:00-6:00 

10:30 - 12:30

Ro semonr

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

Sv. Kazimiero

10:30-12:30

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

—f—iieiini umm nm

RESTORANAS
KOSCflS

Įvairūs gėrimai

Specialybė - “BRGCHETTERIE” -
Mėsa kepta ant iešmo. Vėsinama salė,

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

6201 Bannantyne, Verdun h4h ij4
(coin Allard corner)

768-2707 - 768-9189

• Automobilių nuoma
• Naujų ir vartotų

pasirinkimas
e Pardavimas ir
• Aptarnavimas

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

D.N. BALTRUKONIS
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto visapusiškas p atarnavitnaa 
**» flu l'*»"

PIRKIMAS - PARDAVIMAS
jrsTEM 445 J e on Talon W. Suite 305,Montreal, P.Q. H3N1R1

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

TEL.: (514) 767 - 4690VINCAS PIEČAITIS
1265 LECLAIR, VERDUN, P.Q. H4H 2M4

JONAS & C6TĖ REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

PORTRAITS
PASSEPORT - COMMERCIALTONY

PHOTOI MARIAGE - WEDDINGS

STUDIOl• 5220" Queen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

Montreal, P.O. H3W 1X5 Teh: 481-6608

TRANS aotBfC SIDINGS LTD
ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINI JUM, PLIENO, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS
A

Savininkas .• JOHN QSKOWICZ
3351 Belair St., Montreal? Que., H2A 2A5 

Tolefoan* 721-9496

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

B.Com
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