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KONSERVATORIAI 
IŠPARDAVINĖJA KANADA 
AMERIKAI

Juo toliau, tuo labiau 
matosi dabartinės konser
vatorių valdžios, taip vadi
namoji., ekonominė politika. 
Ji ne tiktai šimtmečiais 
atsilikusi ir seniai atgyven
ta visame kultūringame 
pasaulyje, bet šiame kraš
te begėdiškai išpardavinėja 
visus Kanados žemės tur
tus Amerikos ir įvairių ki
tų tautų biznieriams. Ži
noma, nuo tokių kupčiavi- 
mų visuomet nubyra ir į 
savųjų turtuolių kišenes, o 
kaip tiktai tokių tarptau
tinių ir profesionalinių 
sukčių naudai tarnauja 
mūsų Mulroney vyriausybė 
ir partija.

Naujausias tokios "lais
vos" prekybos pavyzdys 
yra kanadiečių DOME 
PETROLEUM bendrovės 
likimas. Ją Pirksianti ame
rikiečių AMoCo korporacija, 
kurios vyriausia būstinė 
yra Čikagoje. Tačiau, štai, 
kokie tos vadinamos lais
vos prekybos užkulisiai: a) 
Jau kurį laiką šimtanuošim- 
tinės kanadiečių DOME 
PETROLEUM' bendrovės 
prezidentas buvo Amerikos 
pilietis; b) pastaraisiais me
tais DOME PETROLEUM 
turėjo - dėl neaiškių prie
žasčių - net 6.3 bilijonus 
dolerių nuostolio; c) AMO
CO korporacijos kanadie- 
tiškasai padalinys iki šiol 
į JAV-es siuntė iš Kanado
je padaryto pelno net 
šešis kartus daugiau pinigų, 
taigi, tik vieną šeštadalį 
jo investavo Kanados eko- 
nomijon; d) DOME PETRO
LEUM siūlėsi nupirkti net 
dvi kanadietiškos korpora
cijos: TRANSCANADA
PIPE LINES LTD. ir PET
RO-CANADA. Su pirmąja 
nesiderėta, o PETRO- 
CANADA bendrovei Mulro
ney vyriausybės buvo įsa- 
kyta neduoti savo pasiūly
mo, gi DOME pirmininkui 
Howard Macdonald buvo
įsakyta net nesikalbėti
dėlei pardavimo su PETRO- 
CANADA atstovais; e) yra 
rimtų įtarimų, kad šios 
milžiniškos kanadietiškos 
bendrovės pardavimas yra 
susietas su vykstančiomis 
derybomis dėl laisvesnės 
prekybos tarp Kanados ir 
JAV. Galimas dalykas, kad 
Mulroney vyriausybė yra 
pažadėjusi Amerikai DOME 
pardavimą, nes prieš kelias 
dienas vienas stambių JAV 
vyriausybės šulų net pagra
sino Kanadai, kad jeigu 
AMOCO negalėsianti nupirk
ti DOME ir Kanados parla
mentas tai sutrukdytų, 
tai, girdi, ir visos derybos 
dėl laisvesnės prekybos su 
JAV nueisiančios niekais; 
f) ir, pagaliau, pridurtina, 
kad netrukus parlamente 
apie šią neaiškią konserva
torių varomą Kanados
išpardavinėjimo Amerikai 
politiką, įvyks specialūs
debatai.

Paraštėje reikia paste
bėti, kad visos kanadietiš- 
kosios (ir net Kanadoje 
įsikūrusios amerikiečių) 
biznio bendrovės buvo ilgą 
laiką remiamos gana dide
lėmis kanadiečių vyriausy
bių sumomis. Tie pinigai 
gi yra visų Kanados pilie
čių mokamų mokesčių 
pinigai. Tad, nors jau yra 
gerai žinomas faktas, jog 
didelė dalis Kanados jau 
sėdi dėdės Šamo kišenėje, 
norėtųsi kaip nors bent 
dalį Kanados išgelbėti iš 
šios nepageidaujamos glo
bos.

AUSTRIJOS PREZIDENTAS
— NEPAGEIDAUJAMAS 
ASMUO AMERIKOJE

Vyriausias JAV proku
roras Edwin Meese, JAV 
Valstybės departamento 
pasiūlymu, Austrijos federa
linės respublikos preziden 
to Kurt ^ VALDHEIM pavar
dę įraše į nepageidaujamų 
asmenų sąrašą, nes jis, esą, 
prisidėjęs prie karo nusi
kaltimų, įvykdytų Antrojo 
Pasaulinio karo metu Ju
goslavijoje. Taigi, jei Kurt 
Waldheim norėtų aplankyt 
JAV kaip privatus asmuo, 
jis nebūtų į jas įsileistas. 
Tai tikriausiai pirmas toks 
atsitikimas, kad kitos 
valstybės galva šitaip 
traktuojama. Iki šiol net 
tokie tikri ir įrodyti žudi
kai, kaip Stalinas, Hitleris 
ir visa plejada KGB bei 
GESTAPO ir jų pavaldinių, 
tokių sankcijų nesusilaukė. 
Nesusilaukė jų ir tūkstan
čiai įvairių kitų vadinamų 
"didvyrių" išžudžiusių šim
tus ir tūkstančius nekaltų 
žmonių įvairiuose tariamuo
se išlaisvinimo bei Dievo 
pažadėtų žemių atgavimuo
se. ,

Austrijos vyriausybė 
reagavo greitai ir griežtai: 
tuojau atšaukė savo amba
sadorių iš Washington’ o.

Amerikiečių spauda 
aiškina, kad tai padaryta, 
spaudžiant įvairioms radiktt- 
lioms žydų organizacijoms 
JAV-ėse ir Izraelyje. Juo
kingai ir naiviai skamba 
JAV Teisingumo ministeri
jos atstovo baigminė pasta
ba apie JAV nuoširdų norą 
išlaikyt gerus ir glaudžius 
santyKius su Austrija. O 
dar įdomesnė vieno Wiesen- 
thalio grupės atstovo pasta
ba, girdi, Waldheim’as dabar 
jau nebeilgai bebusiąs 
Austrijos prezidentu. Ar 
tiktai toji nepavykusi anti
Waldheim’ o priešrinkiminė 
akcija nebus tasai karčiau
sias riešutas kaikuriems 
medžiotojams fanatikams?

• REUTERIO AGENTŪRA 
iŠ Maskvos praneša, kad 
Sovietų teismas peržiūrės 
nacių karo nusikaltėlio 
Kari Linnas bylų. Jis buvo 
deportuotas į Sovietų Sąjun
gų iš JAV. Kų tokia peržiū
ra reiškia, kaip jų išnaudos 
Sovietų vyriausybė ,turėtų ne 
trukus paaiškėti.

PRASIDĖJO DEBATAI DEL 
MIRTIES BAUSMĖS 
GRĄŽINIMO

Kaip Mulroney prieš 
rinkinius žadėjo, prasidėjo 
debatai Kanados parlamen
te, kad būtų grąžinta 
mirties bausmė Kanadoje 
tiems, kurie apgalvotai ir 
sąmoningai atima kito 
žmogaus gyvybę. Debatai, 
kaip matėsi iš pirmąją 
dieną įvykusiųjų, bus karš
ti ir ilgi. Daugumai Kana
dos piliečių, kaip visa eilė 
viešosios nuomonės įstaigų 
savo apklausinėjimuose 
patyrė, norėtų, kad mirties 
bausme būtų baudžiami 
įvairūs apsigimę ir išsigi
mę žmogžudžiai, ypač 
tokie, kurie prievartauja ir 
žudo jaunus vaikus arba 
nepajėgiančius apsiginti; 
taip pat ir tvarkos daboto- 
tojus bei prižiūrėtojus, 
t.y. policininkus, kalėjimų 
sargus ir 1.1.

Pačių parlamento atsto 
vų tarpe, tačiau, už mir
ties bausmės grąžinimą 
pasisako žymiai mažesne^ 

■ ...v Avjus laikui ■■
balsuoti, o tai įvyks, laik
raštininkų nuomone, negrei
čiau, kaip po metų, visi 
atstovai galės balsuoti 
vadovaudmiesi savo sąžine, 
o ne laikydamiesi partinės 
linijos.

AIDS - NAUJASAI MARAS 
PLEČIASI SIAUBINGU 
GREIČIU

Vos prieš kelerius me
tus pasirodžiusi AIDS liga, 
kuri su pagrindu visų medi
cinos žinovų prilyginama 
viduramžių marui, plečiasi 
žymiai greičiau, nei žino
vai buvo numatę. Pavyz
džiui, Kanadoje prieš kelias 
dienas jau užregistruotas 
1000-tasis susirgimas šia, 
iki šiol visiškai nepagydo
ma, liga. Liga plečiasi ypač 
tarp homoseksualų, bet 
taip pat ir tarpe kitų, ly
tiniai bendraujant. Ligos 
virusai patenka į kito
asmens organizmą per
gleivinius skysčius bei
kraują. Iki šiol nešiojančių 
šios ligos virusus Kanadoje 
jau yra virš 75,000 asmenų. 
Jie visi gali užkrėsti kitus.

/ 
Tačiau ne visi virusų ne
šiotojai suserga AIDS liga. 
Ženevoje, Šveicarijoje,

XV BALTIEČIŲ VAKARAS PARLAMENTO RŪMUOSE OTTAWOJE 1987.IV. 1. Kairėje; ministerio 
pirmininko pavaduotojas D. MAZANKOWSKI. pagrindinis vakaro kalbėtojas; dešinėje : T. KRON — 
BERGS, Latviu Bend. pirm, ii 
esanti Pasaulinė Sveikatos 
organizacija (WHO) prane
ša, kad 3t)-tyje šalių 1991 
metais bus nuo 50 iki 100 
milijonų žmonių apkrėstų 
šios mirtingos ligos bakte
rijomis.

LAINIXUnJM, M uy i i nu i ii i o

A. PACEVICIUS, KLB Pirm. Nuotr. J.V. Donio
paisant Maskvos pastangų jį sulaikyti. Tegu Maskvos 
diktatoriai žino, jog Amerikos institucijos nepasiduos 
Maskvos cenzūrai ir kad JAV gyventojai bus informuoj- 
mi apie imperialistinius Sovietų kėslus.

CLAUDE JUTRA - 
RASTAS PASKENDĘS

Vienas pačių įdomiausių
jų bei originaliausiųjų 
Quebec' o provincijos filmų 
gamintojų ir režisierių, 
Claude Jutra rastas Šv. 
Lauryno upėje, . ties Que
bec'o miestu. Paskenduolis 
išbuvo vandenyje keletu 
mėnesių,bet jo tapatybė 
buvo nustatyta radus jo 
artimiesiems bei draugams 
žinomą tatuiruotę ir užra
šą ant diržo (prancūziškai) 
"Mano vardas - Claude 
Jutra". Manoma, kad Jutra 
pats nusižudė, nušokęs nuo 
Montrealio tilto. Paskuti
niu metu jis buvo be galo 
prislėgtas, nes sirgo Alz
heimer' io liga. ,Jo žino
miausi filmai: "Mon Onele 
Antoine" ir "Kamouraska". 
Pirmasai 1984 metais 
išrinktas 100 kritikų geriau
siu visos 
Paskutinis 
vadinosi 
couleurs"
1985 metais.
jutra filmas "A tout prend
re" buvo susuktas 1963 m. 
Claude Jutra buvo 56 m. 
amžiaus.

Kanados filmu.
Jutra filmas 

"La Dame en 
ir buvo susuktas 

Pirmasai

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENES KRAŠTO 
VALDYBOS PRANEŠIMAS DĖL KARO NUSIKALTĖLIŲ

ALB Krašto valdyba, remdama Australijos Federalinę 
Baltų Tarybą, praneša, kad sausio 12 d. Australijos Baltų 
Taryba įteikė federaliniam teisingumo ministeriui (At
torney General) Lionel Bowen pareiškimą tariamų karo 
nusikaltėlių klausimu.

Pareiškimo nuorašai išsiuntinėti visiems federaliniams 
rninisteriams, opozicijos kabineto nariams bei kitiems 
įtakingiems parlamentarams ir etininių bendruomenių 
vadovams. Pareiškime siūloma šiuo atveju laikytis Kana
dos vyriausybės nutarimo kaltinamuosius teisti pagal Ka-
nados įstatymus, Kanadoje.

PRANEŠA ALFA.-
PADĖKA TELEVIZIJAI UŽ PERSPĖJIMĄ MASKVOS 
GRĖSMĖS

ABC televizijos tinklas perteikė serijinę programą 
"Amerika", čia buvo perspėjimas apie Maskvos komuniz - 
mo grėsmę Amerikai. Šia proga ALTO pirm. Teodoras 

. Blinstrubas pasiuntė ABC egzekutyvo pirmininkui Brandon 
STODDARD padėką, kad tas filmas buvo panaudotas, ne-

AMBASADORIAUS RAŠTAS ALTUI APIE VIENOS 
KONFERENCIJĄ

JAV delegacijos Vienos konferencijoje pirm. Warren 
Zimmerman, atsiliepdamas į pirm. Teodoro Blinstrubo 
laišką, atsiuntė raštą, kuriame užtikrina, kad JAV delega
cija Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo konferencijoje 
Vienoje ryžtingai reikalaus, kad būtų vykdomi Helsinkio 
įsipareigojimai, ypač kas liečia žmogaus teises, pagrindi
nes laisves ir tautų teisę tvarkytis pagal savo laisvą 
apsisprendimą.

NUBAUDĖ SEKMINININKŲ RELIGINĖS 
BENDRUOMENĖS NARIUS

Kestono Kolegijos žiniomis, praeitos vasaros vidu
ryje VILNIUJE buvo padarytos kratos pas du registruo
tus religinės Sekmininkų Bendruomenės narius. Pas Pjotr 
Grigalčik, gyvenantį Kelių kaime, netoli Vilniaus, buvo 
padaryta krata, Trukusi 5 valandas. Konfiskavo Šv.Raštų, 
Giesmynų ir kitų religinę literatūrų. Taip pat šeimos 
nuotraukas ir užrašų knygelę su eilėraščiais.

Iš Pavel Romančiuk’o Vilniuje kratos metu buvo 
atimtas didesnis kiekis Šventojo Rašto ir kita religinė 
literatūra.

Abiem vyrams buvo pagrasinta, kad už tokių an
tivalstybinę veiklų galima būtų iškelti teisminę bylų. Y- 
patingai griežtai buvo įspėjamas Romančiuk'as, kuris Vil
niuje eina sekminininkų pastoriaus pareigas, Vadovauda
mas jų pamaldoms. Tai tokia "religijos laisvė" Sovietų 
Sąjungos diktuojamoje dikatatūroje.

PRANEŠA ELTA.-

• Margarita SAMATIENE, VLIKO/ELTOS įstaigos vedėja 
š.m. sausio mėn. pradžioje pranešė Tautos Fondui, kad 
1987 metais jai mokamo atlyginimo dalį pageidauja skir
ti įstaigos kompiuterio, telexo, įsigijimui. Dr. 
Valdybos vardu pareiškė jai padėką.

Krivickas

• Valdyba savo posėdyje vasario mėn. 28 d. priėmė 
1987 metų VLIKO sąmatą ir nutarė pateikti ją VL1KO
Tarybai patvirtinti. Taip pat nutarė patvirtinti jaunimo 
prašymus padengti dalį jų kelionės išlaidų į Vienos Konfe
renciją. , ' ’

e Sovietai išnaudoja apsikeitimo programas (Pelople to 
Peolple, Cultural Exchange) savo propagandai įtvirtinti 
Lietuvos pripažinimą. Pav., šį pavasarį Madison, Wise, 
mieste lankysis sovietų pareigūnai formaliai paskelbti 
Madisoną ir "sovietų miestą" Vilnių rniestais-seserimis. 
Nutarta paraginti lietuvius į tokius ir panašius renginius 
reaguoti, išaiškinant jų organizatoriams ir lankytojams 
tikrą Lietuvos padėtį ir sovietų siekius. z

• Nutarta surinkti VLIKO per eilę metų parengtus me
morandumus ir išleisti juos atskira knyga, kurią sureda
guoti sutiko dr. D. KRIVICKAS.

ŠVEDŲ KONSERVATORIAI REIKALAUJA IGNALINOS 
JĖGAINĖS INSPEKCIJOS

Londono TIMES vasario 16 d. pranešė, jog Švedijos 
opozicinė konservatorių partija pareikalavo, kad Jungti
nes Tautos apžiūrėtų Ignalinos branduolinę jėgainę, kuri 
esanti tiek pat nesaugi, kiek ir Černobilio reaktorius.
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IV-TASIS LITUANISTIKOS SEMINARAS
įvyks š.m. LIEPOS 18 - 31 d.d., Mt. Assisi Aca

demy patalpose, Lemonte, ILL.
siais metais Seminarui buvo jieškoma patogesnė 

ir pigesnė vieta. Rastoji vieta yra netoli Chicagos, pa
talpos patogesnės ir pigesnės.

Seminaro mokestis - $280,- Aasmeniui. Į šią su
mą įeina pilnas pragyvenimas su privačiu kambariu, mais
tas ir mokslas.

LITUANISTIKOS SEMINARAS yra Illinois valstijoje 
inkorporuotas pelno nesiekiantis vienetas.

Šiais metais buvo perorganizuota Lituanistikos Se
minaro direktorių taryba, kurių dabar sudaro:
L Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vicepirm, švietimo 
ir tautinio auklėjimo reikalams - Birutė Jasaitienė.
2. JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo Tarybos pirm, 
dr.prof.Jonas A.Račkauskas.
3. Kanados Lietuvių Bendruomenės Švietimo Tarybos 
pirm. Vytautas Bireta.
4. Lituanistikos Katedros vedėjas prof.dr. Bronius Vaš
kelis.
5. Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos atstovas Dovas 
Šaulys.
6. Kanados Jaunimo Sąjungos atstovė Marytė Adamony- 
tė.
7. Lituanistikos Seminaro lektorių atstovas kun. J.Vaiš- 
nys, SJ.
8. Lituanistikos Seminaro valdybos pirm. Mindaugas 
Pleškys.

Seminaro ruošos darbus atlieka Seminaro valdyba, 
kurią sudaro: pirmininkas - Mindaugas Pleškys ir nariai- 
Rūta Sušinskienė, Danutė Rukšytė ir Emilija Sakadols- 
kienė.

Studentai, lankę Lituanistikos Seminarą, galės gau- 
ti Illinois valstybinio universiteto arba University of Illi
nois 3 valandų kreditą.

Lietuvių jaunimas, lituanistinių mokyklų mokytojai 
bei asmenys, norintiejji pagerinti lietuvių kalbos žinojimą 
prašomi jau dabar registruotis.

Visais Seminaro reikalais kreiptis adresu: 
Lituanistikos Seminaras, 5620 So. Claremont Ave., CHI
CAGO, IL 60632.

PASAULINIS DAINININKAS DAINUOJA LIETUVIŠKAS 
DAINAS

Lietuvos Vokiečių laikraštis DIE RAUTE (Rūta) š.m. 
Nr. 1 rašo apie pasaulinio masto pasiekusį operečių daini
ninką H AR ALDĄ, SERAFINĄ, dabar su Vienos operos 
orkestru gastroliuojantį Japonijoje. Laikraščio redaktoriui 
jis pareiškė: "Kur iš Lietuvos kilęs, bet Vokietijoje užau
gęs žmogus gali nusėsti? Aišku, kad Vienoje". Per Kūčias 
jis Austrijos televizijoje dainavo didelio pasisekimo susi
laukusią "Kur bakūžė samanota". Dar šiemet Serafinas 
tikisi išleisti 12-kos lietuviškų dainų ilgo grojimo plokštelę.

į Vieną jį atvedė kelias per Zūrichą, Frankfurtą, Ber
ną, Mūncheną. Serafinas yra gastroliavęs JAV-ėse, Japo
nijoje ir daugelyje kitų kraštų. Naujos plokštelės "įsimylė
jęs vieną" pasirodymo proga DIE RAUTE išspausdino 
dainininko fotografiją su žmona ir dukrele.

BALTIEČIU VETERANU SĄJUNGOS PIRMININKAS IR 
DALIS GARBĖS SVEČIU.

II kairės: St. JOK U B Al TIS , 
kun. A. SIMANAVIČIUS, OFM, Latvijos konsulas 

dr. E. UPENIEKS, senatorius St. HAIDASZ, 
generolas B. L EG E E ir majoras E.BISSCHOP.

Nuotraukos S. Dabkaus

(žiūr. aprašymą 6 psl. )

PRANEŠA ELTA
TARYBINĖS RESPUBLIKOS AR OKUPUOTOS 
VALSTYBĖS?

Ar Lietuva, Latvija ir Estija - "tarybinės respublikos" 
ar okupuotos buvusios nepriklausomos valstybės? Vasario 
16-tos išvakarėse THE NEW YORK TIMES redaktoriui 
šiuo klausimu išsamų laišką pasiuntė amerikietis tarptau
tinės teisės žinovas WILLIAM HOUGH III, kurio studija 
apie Pabaltijo valstybių teisinę padėtį pernai išėjo iš 
spauduos.

Nurodydamas, jog kai kuriuose TIMES straipsniuose 
Lietuva, Latvija ir Estija vadinamos "tarybinėmis respub
likomis", laiško autorius pareiškia, kąd toksai terminas 
netiksliai aptaria jų dabartinę teisinę ir politinę padėtį. 
Toks terminas, rašo jis, išreiškia Maskvos požiūrį, jog 
Estija, Latvija ir Lietuva 1940 m. rugpjūtį savanoriškai 
įsijungė į Tarybų Sąjungą". Tačiau šis terminas nesutam
pa su vyraujančia Vakarų ir Azijos valstybių pozicija, 
kad Pabaltijo valstybes 1940 metų birželio mėnesį užpuolė 
ir okupavo Tarybų Sąjunga. Nesovietinis pasulis teigia, 
kad Sovietų Sąjunga mėgino įteisinti savo agresiją 1940 
metais liepos mėnesį, pravesdama apgaulingus rinkimus į 
Pabaltijo valstybių "liaudies seimus". Tie "marijonetiniai 
seimai" netrukus nubalsavo už įsijungimą į Tarybų Sąjun
gą-

Hough primena TIMES redaktoiui tame dienraštyje 
1940 metų liepos 20 d. išspausdintą vedamąjį, pavadintą 
"Rusų stiliaus demokratija", kuriame buvo pasmerkti 
Tarybų Sąjungos smurto veiksmai prieš Pabaltijo valsty
bes. Tada TIMES taip rašė: "Tokiais savo rinkimais Pa
baltijo valstybėse, Stalinas vėl pralenkė Hitlerį. Šį sykį 
Kremliaus valdovas surežisavo demokratiją iškraipantį 
farsą, kurio nuogas cinizmas viršija bet kurį liūdnai pa
garsėjusį Hitlerio plebiscitą". Anot laikraščio, "tuose vie
nos partijos kandidatų rinkimuose Pabaltijo valstybių 
piliečiai nedaugiau norėjo balsuoti, kaip ir mūsų piliečiai, 
jeigu jie būtų patekę į panašias aplinkybes. Pabaltiečiai 
buvo išsikovoję savo laisvę iš Rusijos bolševikinės revoliu
cijos chaosui siaučiant. Daugiau kaip 20 metų jie gyveno 
nepriklausomybėje ir taikoje... Nuostabu ne tai, kad dau
gelis balsavo tuose nešvariuose ir labiausiai apgailėtinuo
se iš visų rinkimų, bet tai, kad kai kurie iš viso išdrįso 
nebalsuoti".

Taip pasmerkdama Sovietų Sąjungos veiksmus, rašo 
Hough, Europa išreiškė savo vieningą nusistatymą. Todėl 
dauguma pasaulio valstybių, pasiremdamos tarptautinės 
teisės nuostatais, atsisakė ir tebeatsisako pripažinti Pa
baltijo valstybių užgrobimą. Jų tarpe yra JAV, Britanija, 
Kanada, Australija, Prancūzija, Vokietijos Federalinė 
Respublika, Airija, Islandija, Portugalija, Italija, Graikija, 
Danija, Norvegija, Liechtenšteinas, Liuksemburgas, Kolom- 
bija, Brazilija, Venezuela, Urugvajus, Paragvajus, Kosta 
Rika, Panama, Meksika, Filipinai, Pietų Korėja, Kinijos 
Liaudies respublika, Taiwanas, Šveicarija, Trinidadas ir 
Tobago bei Vatikanas. Pabaltijo atstovybės ir toliau vei
kia įvairiose pasaulio šalyse. Washingtone, Ottawoje, 
Londone, Romoje ir kitose sostinėse pabaltiečių diploma
tai išduoda Pabaltijo pasus. Tūkstančiai pabaltiečių su 
tais pasais reguliariai gauna vizas ir teisę įvažiuoti į 
daugelį Europos, Afrikos, Azijos ir Pietų bei Vidurio 
Amerikos šalių. Tebegalioja ir Pabaltijo valstybių sutar
tys su jas pasirašiusiomis valstybėmis. JAV departamento 
sąrašuose Estija, Latvija ir Lietuva išvardintos tarp tų 
valstybių, kurių piliečiai turi teisę gauti įvažiavimo vizas.

Hough pabrėžia, jog ir patys pabaltiečiai savo tėvynė
se nepripažįsta tarybinės okupacijos teisėtumo. Jis išvar
dina daugelį jų pasipriešinimo pavyzdžių, įskaitant 1979 
metais paskelbtą atvirą laišką, pasmerkiantį Molotovo- 
Ribbentropo paktą. Anot Hough, tarptautinė teisė ir vy-

riausybių elgsena rodo, kad Pabaltijo valstybės ir toliau 
egzistuoja, nors jos ir pavergtos. Dienraštis THE NEW 
YORK TIMES turėtų nevartoti . termino "tarybinės respub-6QO| 
likos", o vadinti šias šalis "Tarybų Sąjungos okupuotomis 
Pabaltijo valstybėmis" ar tiesiog, EsUja, Latvija ir Lie
tuva - užbaigia savo laišką amerikietis tarptautinės teisės 
žinovas*
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AMERIKIEČIŲ ORGANIZACIJOS UŽTARIA 
POLITKALINIUS

Vasario 19 d. JAV "Helsinkio Stebėjimo" (Heksinki 
Watch) grupės vardu, GORBAČIOVUI buvo pasiųsta tele
grama apie tebemarinamus politinius kalinius, įskaitant 
VIKTORĄ^ PETKŲ. Telegramą pasirašė du Nobelio litera
tūros premijos laureatai, poetas Česlovas MILOŠAS ir 
amerikiečių romanistas Saul BELLOW, du dabar Ameriko
je gyvenantys Maskvos Helsinio grupės nariai, Jurijus 
ORLOVAS ir Liudmila ALEKSIEJEVA, bei poetas ir Yale 
universiteto profesorius Tomas VENCLOVA.

Telegramoje išreiškiama viltis, kad bus paskelbta 
"visuotinė, besąlyginė" amnestija, kokios dar nėra buvę 
Sovietų Sąjungos istorijoje. Kadangi politiniai kaliniai vis 
dar paleidžiami labai iš lėto, pasirašiusieji atkreipia 
Gorbačiovo dėmesį į kalinius ypatingo režimo lageryje 
netoli Permės (učr. VS-389-36-J), kur sąlygos tokios, kad 
praėjusių metų bėgyje ten mirė šeštadalis kalinių (10 iš 
60). Šiuo metu tame lageryje yra 18 politkalinių, kurių 
ašuoni buvo nuteis.ti už dalyvavimą Helsinkio grupėse: 
Viktoras PETKUS, estas Mart NIKLUS, ukrainiečiai LUKI
ANENKO, KANDYBA ir kiti. Gruzinas Merab KOSTAVA 
sunkiai serga džiova. Nė vienas šių kalinių nebuvo paleis
tas, nors "bet kokia bešališka medicininė komisija juos 
neabejotinai paleistų sveikatos sumetimais".

Vasario 4 d. Amerikiečių PEN Klubas pasiuntė dvi 
telegramas 1986 m. liepos 29 d. suimto Algirdo PATAC
KO reikalu. Viena telegrama adresuota vyriausiam tardy
tojui Vytautui URBONUI (Vilniaus KGB, Lenino prosp.40) 
kita - Tarybų Sąjungos ambasadoriui Jurijui DUBYNINUI 
Washingtone. Telegramas pasirašė rašytojos bei PEN 
"Rašymo laisvės" komiteto pirmininkės Frances FITZGE
RALD ir Rose STYRON, telegramoje rašoma: "2000- 
čių Tarptautinio PEN Klubo Centro narių vardu, reiškia
me gilų susirūpinimą Algirdo PATACKO suėmimu. Prašom 
jį bematant paleisti".

Savo "Rašymo laisvės" (Freedom to Write) biuletenyje, 
amerikiečių PEN centras, remdamasis savilaidinės AUŠ
ROS žiniomis, informuoja, kad Patackas buvo vienas iš 
apie 60-ties lietuvių, kuriuos praėjusiais metais palietė 
kratos ir tardymai. PEN centro nariai raginami rašyti 
laiškus Urbonui bei Dubyninui, kad Patackas būtų paleis
tas.

į visas šias telegramas ir laiškus iki šiol dar nesusi
laukta jokio atsakymo.

Neseniai paskelbta, kad kun. Alfonsas SVARINSKAS
randasi dabar Vilniaus KGB kalėjime. Spėjama, kad jam 
siūlo pasirašyti pareiškimą.

MINĖJO ČERNOBYLIO METINES
Montrealio ukrainiečiai š.m. balandžio 27 d. suor

ganizavo Černobylio nelaimės metinių minėjimą St.Jo
seph Oratorijoje, Montrealyje. Susirinkio tūkstantinės mi
nios, dalyvavo jų ir kitų tautų organizacijų vėliavos, 
Minia ėjo su uždegtorhis žvakėmis rankose. Ta proga 
išleido informacinius lapelius su žemėlapiu. Lietuviai ir
gi buvo atstovaujami.
( dešinėje- lapelių pavyzdys )

□avril 1986 M n i—i
April 1986 cu i—i

' ’.. .the growth of the number of hereditary diseases, 
deformities or abnormalities of development, sponta
neous abortions, and premature births will turn out 
to be a more sinister result of Comobyl than cancer 
diseases and cancer deaths. Multiplied in generations, 
the genetic burden of Chernobyl would be even heavier 
(than cancer)...'1

Valery N. Soyfer (Soviet geneticist)
•'  L'explosion de Chernobyl nous a apportė 
de grands malheurs. Certains enfants ont ete 
enleves et les authorites ne disent pas tou
jour s ou. Je ne me soucis pas de non propre 
sort. Je m'inquiete pour les enfants! — ''

Extraits d’une lettre enveyee de 
1'Ukraine (1987)

THE SOVIET GOVERNMENT HAS CALLOUSLY WITHHELD CRITICAL
DETAILS OF THE DISASTER, THEREBY CONDEMNING UKRAINI 
ANS, ALONG WITH OTHER AFFECTED PEOPLES, TO A SLOW 
and PAINFUL DEATH, TANTAMOUNT TO ANOTHER SOVIET

KADA PRADĖS IEŠKOTI KOMUNISTŲ KOLOBORANTUS 
NUSIKALTĖLIUS?

Laikraštis "Jewish Daily" 1987 m. sausio 2 d. paskel
bė, kad JAV Teisingumo departamentas kreipėsi į Pasau
lio žydų kongresą, prašydamas padėti surasti liudininkus 
nacių nuskikaltimų II Pasaulinio karo metu. Amerikos Lie
tuvių Tarybos pirmininkas Teodoras Blinstrubas kartu su 
inform, direktorium kun. J. Prunskiu, parašė Teisingumo 
departamentui vadovaujančiam generaliniam prokurorui 
Edwin Meese raštą, užklausdamas, kada departamentas 
pradės ieškoti liudininkų, mačiusių komunistų nusikalti
mus II Pasaulinio karo metu. Komunistai okupuotuose 
kraštuose yra padarę tiek pat, gal net daugiau, nusikalti
mų, kaip naciai.



50- METŲ, MŪSŲ

Š.m. GEGUŽĖS 7 d. sueina lygiai 50 metų nuo 
tos dienos, kai nepriklausomoji Lietuva pirmų kartę pasi
puošė Europos krepšinio čempionę titulu. Tų dienų lietu
viai, Rygoje įvykusių II-jų Europos krepšinio pirmenybių 
finalet įveikė Italijų 24-23 ir tapo Europos nugalėtojais.

Šiose pirmenybėse rungėsi 8 komandos: Lietuva, 
Latvija, Estija, Prancūzija, Lenkija, Čekoslovakija, Italija 
ir Egiptas. Europos spauda ir sporto žinovai Lietuvai 
prieš pirmenybes skyrė maždaug 7-tųją vietų ir niekas 
netikėjo, kad lietuviai pateks į prizininkų tarpų.

Komandos buvo paskirstytos į dvi grupes, kurių 
po dvi iš kiekvienos jų pateko į tolimesnes varžybas. 
Pirmosios rungtynės lietuvius suvedė su vienais iš pirme
nybių favoritų - italais. Kova buvo sunki ir čia gimė 
pirmoji staigmena, nes lietuviai nugalėjo 22 - 20 (15 - 

9). Pirmuosius taškus šiose rungtynėse pelnė tada buvęs 
tik 19 metų amžiaus žaidėjas, dabar gyvenantis Chica- 
gos apylinkėse, Zenonas Puzinauskas.

Antrame pogrupio susitikime buvo žaista prieš 
stiprių Estijos komandų, kuri irgi buvo nugalėta 20-15 
(16 - 10). Pirmame kėlinyje lietuviai vedė 11 - 1, o ant 
rame 20 - 10.

Trečiame susitikime lietuviai neturėjo daug vargo 
prieš vienų iš silpniausių pirmenybių dalyvių- Egiptu, ku
rį įveikė 21 - 7. Tada pusfinalis Lietuvų suvedė su Len
kija (jos rinktinės eilėse irgi žaidė 3 JAV lenkai), kuri 
jau buvo nugalėjusi tuometinius Europos čempionus lat
vius 32 - 25. Lietuvos komanda nesunkiai sudorojo ir 
lenkus (32 - 25) ir tokiu būdu pateko į finalų. Čia vėl 
reikėjo kovoti prieš kito pusfinalio nugalėtojų Italijų. 
Šį kartų kova buvo dramatiška, ypatingai antrame kėli
nyje. Vienu metu lietuviai vedė 24-18, bet už baudas 
aikštę palikus Feliksui Kriaučiūnui, (jis jau mirė Chica- 
goje)italai pradėjo lyginti ir priartėjo prie rezultato 24 
- 23. Tada jie turėjo galimybę išlyginti ir persverti, nes 
gavo teisę mesti tris baudas, iš kurių nė vieno karto 
nepataikė.

Daugiausiai taškų finalinėse rungtynėse surinko 
P. Talzūnas -14. Likusius taškus sukalė - F.Kriaučiūnas- 
-3, J.Žukas - 3, Z.Puzinauskas ir A. Andriulis - po 2. 
Talzūnas buvo daugiausiai taškų surinkęs pirmenybių žai
dėjas, per 5 rungtynes laimėjęs 69 taškus ( kaip žinoma, 
tais laikais vienerių rungtynių pasekmės sukdavosi apie 
20 taškų) ir toks jo pasiekimas buvo nepaprastai geras. 
Tas pats Talzūnas, kuris gyveno Ciceroje (prieš porų 
metų jis mirė kaimyniniame Berwyno miestelyje) kartu 
su F.Kriaučiūnu buvo išrinkti į simbolinę Europos rink
tinę.

Mes turime P. Talzūno laiškų, rašytų adv. K.Sa
vickui, kuris prieš šias Europos pirmenybes treniravo 
Lietuvos krepšininkus ir, sugrįžęs į Chicagų, pasiuntė 
Lietuvon tų patį Talzūnų ir Kriaučiūnų, kad jie padėtų 
Europos pirmenybėse Rygoje. Talzūnas šiame 1937 m. 
gegužės mėn. 11 d. Kaune rašytame laiške smulkiai nu
pasakoja Europos pirmenybių eigų ir labiausiai akcentuo
ja nepaprastų lietuvių krepšininkų sutikimų, jiems grįž
tant iš Rygos traukiniu į Kaunu.

■ Krepšininkus vežantis traukinys daugelyje vietų 
buvo sustabdytas, kad žmonės galėtų pasidžiaugti Euro
pos krepšinio čempionais. Kaune buvo susirinkusi apie 
50.000 minia, kuri užtvindė miesto gatves, palydint nu
galėtojus iš geležinkelio stoties į Kauno Kultūros Rūmus. 
Gatvėse mirgėjo sveikinimo plakatai, buvo mėtomos gė
lės, skambėjo džiaugsmo šūkiai. Kaip Talzūnas rašo, to
kio vaizdo jis niekur nebuvo matęs.

Po šios Lietuvos krepšininkų pergalės, kuri, žino
ma, buvo atsiekta daugumoje Amerikos lietuvių P.Talzū- 
no, F.Kriaučiūno, J.Žuko ir anksčiau Lietuvos rinktinę 
treniravusio K.Savicko dėka, krepšinis Lietuvoje labai 
išpopuliarėjo ir išsiplėtė į provincijų, kur gimė daugiau 
komandų.

Toks krepšinio atgimimas Lietuvai davė pagrindų 
apginti Europos čempionato titulų ir 1939 m. Kaune vy
kusiose pirmenybėse. Jose irgi talkininkavo Amerikos lie
tuviai krepšininkai.

Chicagoje, 1957 m., minint 20 metų sukaktį nuo 
I-ojo Lietuvos laimėjimo Europos krepšinio pirmenybėse, 
buvo surengtas gražus mūsų krepšinio veteranų pagerbi
mas. Nuo to laikotarpio jau netekome daugelio Europos 
krepšinio pirmenybių žaidėjų. Tačiau dar jų turime, ypa
tingai, jeigu pridėsime ir 1939 metais Europos pirmeny
bėse žaidusius. Butų gera, kad šiemet, minint 50-ties 
metų sukaktį, vėl įvyktų didesnis jų pagerbimas. Girdė
jome, kad tai bus įvykdyta per ŠIAURĖS AMERIKOS LIE
TUVIŲ SPORTO ŽAIDYNES, įvykstančias gegužės 16 - 
17 d.d. New Yorke, nors dar neaišku, kaip tas pagerbi
mas bus atliktas.

Š.m.vasario mėn. LIETUVOS VYČIŲ ORGANIZA
CIJA per savo metinį "Lietuvos Prisiminimų" renginį at
žymėjo sporto veteranus. Dabar tik norisi, kad tas pager
bimas būtų didingesnis ir visuotinesnis, nes tie krepšinin
kai, įskaitant ir bene daugiausiai Lietuvos krepšiniui da
vusį trenerį adv. K.Savickų, yra to nusipelnę.

Ed .Šu1 a i t i s

REMKIME KANADOS LIETUVIU FONDAc. 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 turto 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!"

1987.IV.30 

Daug Lietuvos krepšiniui nusipelnęs treneris adv. K. SAVICKAS 
šiuo metu tebegyvena Čikagoje ir dar gerai atsimena tas dienas, 
kai jis rengė lietuvius krepšininkus 1937 m. Europos pirmenybėms

N uotr. E d. Sul ai cio

DAR ŠIS TAS APIE KREPŠININKUS
/ IŠ "Lietuvių Enciklopedijos" 13 t./

1940 m. Lietuva turėjo dvejas tarpvalstybines rungty
nes: su Estija Taline laimėjo 40:38 ir su Latvija Kaune 
laimėjo 25:20. 1941 m. sužaista dvejos tarpvalstyoinės 
rungtynės (per Pabaltijo turnyrų Kaune) ir pralaimėta 
Estijai 27:30, bet Latvija įveikta 38:33. Šiose rungtynėse 
amerikiečių lietuvių jau neoebuvo.

Be ^tarpvalstybinių rungtynių, Lietuvoj viešėdavo atski
ri klubai iš užsienio, taip pat pajėgesni lietuvių penketu
kai važinėdao į Kitus kraštus. Stipriausios komanoos buvo 
apjungtos į L (Lietuvos) Klasę, toliau sekė A, B ir C 
klasės. Be to, buvo jaunių klasės.

Krepšinis buvo populiarus gimnazijų moksleiviuose. 
IŠKilesnes komandas turėjo Klaipėdos V.D., Šiaulių, Telšių 
ir Panevėžio gimnazijos. Kauno moksleivių stipriausius 
penketukus ilgą laiKą turėjo “Aušros" ir Jėzuitų gimnazijos. 
Atskiras pirmenybes dviejose klasėse buvo laimėję VDU 
studentai, susibūrę į Korporacines komandas. Žymesnės 
sporto klubų komandos: LFLS, Kauno Teniso Klubas, 
LGSF, Karo Mokykla, Tauras, C JSG, Grandis, Klaipėdoj 
-KSS.

Žymiausi krepšininkai dalyvavę tarpvalstybinėse rungty
nėse: Z.Puzinauskas, Art. Andrulis, Leščinskas, L. Baltrū
nas, KulakausKas, Vyt. NorKus, Žėruolis, Nikolskis, iviae- 
kevičms, Petrauskas, Vyt. Puzinauskas, Balkevičius, Šač- 
kus, Alg. Norktfe, o iš amerikiečių lietuvių: V. BudriūnaSį 
M. Ruzgys, Pr. Lubinas, Pr. Talzūnas, F. Kriaučiūnas, J. 
Jurgėla, J. Žukas, K. Savickas, -J. Knašas ir Giedraitis.

Kur Vėjas, Vanduo ir 
Dangus

I B. S t u n d ž i a

Mano kambaryje kabo gėlo vandens "žemyno ju
ros" - Ontario ežero- ežerėlapis. Dažnai prie jo sustoju 
ir peržiūriu vietoves ar uostus, kuriuos teko daugelį kar
tų ar tik kartų aplankyti. Bet vis dar pastebiu vietovių, 
kuriose dar nebūta. Tiesa, Ontario ežeras savo dydžiu 
neprilygsta nei jūroms, nei kitiems didesniems ežerams; 
nepučia atogrąžų pasatų vėjai, bet užtat jachtos apranga 
"neapšerkšnijusi" nuo jūros vandenyje esančių druskų; ran
komis kų nors palietus, nelieka pirštų nuospaudų, džiūs- 
tantis vanduo "neužtinkuoja" akinių stiklų ir plaukai ne
pasidaro lyg šluotražiai.

Jeigu jūroje, kur pučia pasatų vėjai, su vidutinio 
dydžio jachta per parų nuburiuojama 200-250 km., tai 
ežeruose ir šaltesnėse jūrose reikia pasitenkinti 50-120 
km., nes vėjai dažnai būna permainingi.

Didžiuose ežeruose vakarop vėjas dažniausiai su
silpnėja arba visai aprimsta.

Šiltose jūrose užsivelki marškinius , idant saulė 
perdaug nenusvilintų, o šaltose jūrose ir čia, ežeruose 
kartais dienos metu ir megztinio nepakanka, o naktį ir 
šiltų švarkų reikia išsitraukti. Bendra su šaltesnėmis jū
romis yra ledinis vanduo, tirštas rūkas ir nepastovūs vė
jai.

Plaukiame į R y t u s
Kaip buvo sutarta, Raimundui N a m i k u i 

iš aerodromo atvežus Vygandų V a 1 a i t į į klubų, 
jachta NEMIRA IV jau buvo paruošta išplaukimui. Nežiū
rint visų pasirengimų, visados kas nors užmirštama pasi
imti- ar tai dantų šepetukų, pasų, ar kokį įrankį. Spėjo
me, kad viskas tvarkoje: 90 litrų geriamo vandens bake, 
degalų dizelio varikliui 80 litrų, maisto pilnos lentynos 
ir ledo spintoje- ledo luitas.

Jachtos apranga patikrinta; burės, o jų jachtoje 
penkios - tvarkoje, variklis veikia, saugumo ir navigaci
niai reikmenys savo vietoje. Dažniausiai bėdos būna su 
elektroninėmis navigacijos įrangomis - jos turi blogų y- 
patybę nepernešti drėgmės. Taip ir dabar - neveikė grei
čio ir nuotolio matavimo įranga. Bet buvo laikai, kada 
niekas apie elektronines įrangas negirdėjo, oiaivai pasiek
davo tolimiausius žemės vandenis.

Atrištos virvės, kuriomis jachta pritvirtinta prie 
doko, surinkus elektros kabelį, 15 vai. 15 min. su variklio 
pagalba išplaukėme iš klubo uosto ir paruošėme bures 
pakėlimui. Šį kartų įguloje, be savininko, buvo du patyrę 
vyrai, išburiavę tūkstantį, antrų kilometrų, todėl darbas 
vyko sparčiai.

Vėjui ištempus bures, trumpai pasitarę, nuspren
dėme pasivaryti rytiniu kursu ir iškilti beveik į ežero 
vidurį. Pūtė silpnokas pietvakarių vėjas arba, kaip pajūr- 
riškiai žvejai sakytų - šakšinis-, todėl per naktį nesiti
kėjome toli nukeliauti.

Viršuje: jachta NEMIRA IV Bellville uoste. Apačioje: lietui 

pilant ir vėjui švilpiant, Raimundas vargsta prie vairo.

Aplenkę Toronto salas ir palikę kairėje rytinį į- 
plaukimo į uostų švyturį, pamažu tolome nuo šiaurinės 
pakrantės. Diena buvo šilta, saulėta,su retais debesėliais 
tad spėjome, kad naktis bus šviesi, žvaigždėta... bet gal 
ir be vėjo.

Sutarėme, kad dienų kas valandų keisimės prie 
vairo, o naktį, pradedant 22 vai., kas tris valandas. Ti
kėjomės, kad kiekvienas gausime truputį numigti,o trūks
tamų poilsį papildyti dienų. Paprastai dienos miegų daž
nai trukdo musės, ypač prieš lietų. Iš kur jų spiečiai 
toli nuo krantų atsiranda, taip ir neišsiaiškinome.

Prieš vakarienę vėjas paguro ir tik po pusantros 
valandos atsirado Žiemelis- vėjas iš šiaurės ir sutemus 
dar truputį sustiprėjo. Jachtos kompaso kursas buvo 110 
laipsnių, kurį turėjome laikyti visų naktį. Vygandas jau 
darbavosi prie viryklos, kažkų virė, kepė ir ruošė stalų
vakarienei.

Apie 23 vai. nuėjau prigulti, o Raimundas su Vy
gandu dairėsi į žvaigždes ir šnekučiavo apie praėjusias 
paauglystės dienas, apie nuotykius kartu buriuojant. Nors 
Vygandas gyvena Bostone, o Raimundas Toronte, bet jų 
draugystė per ilgus metus nenutrūko ir jie vis kartais 
susieina.

Apie 3 vai. nakties vėjas nusilpo ir burės kabojo, 
lyg padžiautos paklodės. Atrodytų, kad visi galėtume 
eiti miegoti, bet taip netinka, nes artinomės prie di
džiųjų laivų kelio ir nesinorėjo, kad dešimtys tūkstan
čių tonų sutriuškintų mūsų 5 tonų jachtų. Todėl vienam 
visada reikia budėti jachtos vairinėje. Didieji laivai per
daug nesistengia saugoti mažų jachtų, kurių navigacinės 
šviesos atrodo kaip spinksulės, o liemuo vos pastebimas 
vairinės radare.

Laive įrengtas automatinis vairavimas ir budintis 
vairinėje dažnai nueina žemyn išgerti kavos ir tik ret
karčiais pasidairo aplink, bet atidžiai seka kas matosi 
radare. Jiems svarbu tik nesusidurti su tokiu panašiu 
kaip jų, laivu.

Mūsų jachta irgi turi automatinę vairavimo įran
gų, bet jų naudojame tik esant vidutiniam ir pastoviam 
vėjui arba buriuojant vienam.

Iš ryto, kolei vėjo beveik nebuvo, pasiruošėme 
gerus pusryčius. Vygandas sudėtingų kiaušinienę kepė - 
mat jis neblogai nusimano apie kulinarijų. Prieš porų 
metų, kartu buriuojant, Bahamų salyne iš jo išmokau 
kaip greitai ir skaniai iškepti žuvį - net mano žmona 
tų kepimo būdų dabar pasisavino.

Kaip Galėj o Atsitikti!
Ta proga prisiminiau nelemtų įvykį iš to paskuti

nio buriavimo Bahamose. Salyne yra daug vietų, kur nak
tį neburiuojama, net ir dienų pasitaiko užsėsti ant sek
lumos, kaip mums nutiko prie Spanish Wells uoste. Grįž
tant iš ten į Eluthera salų, visų laikų turėjome bėdos 
su varikliu, kuris dažniausiai neveikė. Tų dienų buvo stip
rokas vėjas, beveik priešais,ir reikėjo vingiuoti. Bangos 
pasišokėdavo ant jachtos blikties (denio) ir viduje nuo 
lentynų viskas riedėjo žemyn - net ir stalas atsirado 
ant grindų. Bet tai yra priprasta.

Vienu metu priartėjus arčiau kranto, kurio išvaiz
da nebuvo viliojanti, nes iš jūros stačiai kilo gal dvide
šimt ar trisdešimt metrų uolieta siena, nuo jachtos prie
kio - rago- nusmuko inkaras ir jo lynas apsisuko apie 
vairų. Matomai, išplaukdami nepatikrinome, ar inkaras 
gerai pritvirtintas. Vairo negalėjome pasukti, o jachta 
taikė tiesiai į uolų. Bandėme padaryti posūkį su burėmis, 
bet prie aukštesnio bangavimo nepavyko. Aišku, ir varik
lis neužsivedė - būtume atbulinę pavarų įjungę.

Karštiligškai visaip bandėme išlaisvinti vairų. Liko 
100 metrų iki kranto...50...negi bangos ir vėjas užvarys 
jachtų ant uolų, sutriuškins ir mus užmuš, nes į statų 
krantų negi įkopsi. Bet matomai Bangputys mūsų pasi
gailėjo ir kai liko iki kranto gal koks 30 metrų, ar ma
žiau, lynas nuo vairo nusmuko ir pavyko laiku pasisukti. 
Visi lengviau atsikvėpėme ir gal pusvalandis praėjo, ko
lei atslūgo vidinis įtempimas. ( bus daugiau )

i 3 psl.
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’URI
Jolanta Malerytė
Saulius Kubilius

Vainis Aleksa
Gintarė Remeikytė

KETURI. Jaunųjų pozijos rinkinys. Jolanta Malery
tė - Vainis Aleksa - Saulius Kubilius - Gintarė Remeiky
tė. 1986. Aplankas ir viršelis Jono Kuprio. Išleido Atei - 
ties Literatūros Fondas, Chicago, IL. 103 psl. Iliustruota 
autorių portretinėmis nuotraukomis.

Leidėjai savo žodyje rašo: "... Juos visus (autorius) 
apjungia gal tik tas pats gimimo penkmetis ir pastangos 
reikštis lietuviškai. Šiaip kiekvienas jų eina savo keliu, 
tačiau yra ištikimi savam laikui ir savam braižui.

Tebūna tad "KETURI" malonus liudijimas ir doku
mentas, rodantis šiuo metu pačias jaunąsias mūsų poezi
jos atžalas išeivijoje, praėjus net keturiems dešimtme
čiams nuo didžiojo lietuvių literatūros egzodo."

Keturi autoriai- vienoje knygoje. Tai praktiškas 
ir įdomus sprendimas. Skaitytojui bus įdomu susipažinti 
su kiekvienu jiį . Ir šioje jauniausioje poezijos atžaloje 
atpažįstame senųjų ąžuolų , ar eglelių, ar beržo syvus. 
Jie prasiskverbė pro kito kontinento plutą, pro didmies
čių mūrus, pro klegančios minios triukšmą. Ir tai yra 
nudštąbu. b-

Dobilas

IŠMESTINUKAS
APYSAKA 

( tęsinys)

Netrukus atskubėjo Petras su savo draugu. Pava- 
dintasai vertėju, stipriai paspaudė Laimai ranką:

- Kaip matau, mūsų būrelis pradeda didėti. Pet
ras džiaugiasi, kad lietuviški berželiai vieną jauną lietu
vaitę mums atpūtė. Dar jeigu po stotį nepatingėsime 
su dainelėmis pasibastyti, tai prisirinksime visą koloniją 
tautiečių.

- Tikrai puiku jus matyti, bet tuojau noriu užsika
binti ant pečių, nes prašysiu padėti susirasti kokią nors 
pastogėlę. Dar nešalta, ir lova nesvarbu, tik kad lietus 
ir vėjas neužpūstų.

- Petras man jau apie tai minėjo. Darysime, ką 
tik galėsime, kitaip ir būti negali. Turiu vilties, nes pa
žįstu vietinę mergaitę, kuri dirba netolimai esančiame 
viešbutyje. Mano nuomone, geriau suvaidinkime, kad jūs 
esate mano sesutė. Anksčiau jai esu minėjęs, kad turiu 
palikęs seserį Lietuvoje. Visi bėga, ir ji galėjo atbėgti.

- Svarbu kokį nors kambarėlį gauti. Galiu mokėti 
dvigubai ar daugiau. Brolis prieš išsiskiriant, gerą gniu
žulą markių įspaudė... Būtų geriau, kad nors kiek ilges - 
niam laikui, ne tik vienai dienai.

- Mes su Petru turime laiko ligi pat vakaro. Ko
dėl nepabandyti? Judu pasilikite čia, stotyje. Nors atsi
sėsti yra kur, o aš tuojau bandysiu pasimatyti su Erika. 
Tik vienas dalykas man suka galvą: viešbučiuose reikalau
ja dokumentų ir registruoja žmones. Ar galėsi be bai
mės pasakyti jiems savo- pavardę?

- Dokumentus turiu, ir jie tvarkoje. Jokios baimės 
dėl to neturiu, o jei panorės mane kur į darbą nukišti, 
tai nereikės man pačiai jo jieškotis. Negi dabar be dar
bo būsiu? Esu baigus pirmosios pagalbos kursus, tai galiu 
dirbti padedant gelbėti žmones po bombardavimų.

-Negi taip būtų pairę nervai, kad pati pasisiūly
tum lįsti į pragarą?- nusistebėjo vertėjas. - Bet apie 
tai vėliau pasikalbėsime.

Jis paliko jiems savo sumuštinius, sakydamas , 
kad šiaip ar taip Erika jį pavaišinsianti, ir padavęs krep
šelį, išskubėjo.

Atbraškėjo naujas ešalonas ir išleido naujus kelei
vius. Bematant stoties laukiamasis sukrutėjo lyg pamai
šytas skruzdėlynas.

Vertėjas Jeronimas grįžo labai greitai. Iš tolo ro
dė rankos mostais, kad ateina su geromis žiniomis.

- Laimė mūsų šiandien neapleidžia. Gavau trečia
me aukšte, galima sakyti palėpėje, labai švarų kambarė
lį su langu į gatvę. Susitariau po 4 markes į dieną, o 
jei iš karto visam mėnesiui sumokant, tai 100 markių 
mėnesiui. Įdaviau rankpinigius ir paėmiau kambarį mė
nesiui. Tikiu, kad per tą laiką tikrai pailsėsi. Tad, ilgiau 
nelaukdami, einam.

Visi -trys pasišnekučiuodami pasiekė viešbutį.
Laima nuoširdžiai padėkojo tautiečiams ir nusekė 

paskui mergaitę su raktais, mediniais ornamentuotais

JOLANTA MALERYTĖ
Jolanta Malerytė gimė Plungėje 1957 m. Augo ir mo

kėsi Raudondvaryje. 1974 m. su tėvais išvyko is okupuo
tos Lietuvos į Izraelį, kur baigė gimnaziją. Tel Avivo 
universitete studijavo klasikines kalbas ir įsigijo bakalau
ro laispnį. Studijose parodė didelius gabumus kalboms bei 
literatūrai. Profesoriai skatino siekti daktarato. Vis dėlto, 
atisakiusi tolimesnių studijų, ji išvyko į Kanadą gyventi 
Vaneouveryje, arčiau tėvų.

Poeziją rašyti pradėjo okupuotoje Lietuvoje, išeivijoje 
jos eilėraščiai buvo spausdinami "Aiduose", "Ateityje" ir
"Draugo" kultūriniame priede. 1976-1979 m. ji 
kelias pirmąsias poezijos premijas "Ateities" 
konkursuose.

**** -ų
Vasara skalauja upėse vaivorykštes, 
Pievose džiovina,
Saulėtam šaltiny, drebulių paunksmėje, 
Ilgesį skandina...

Garbanas žaliąsias medžiams iššukuosiu 
Šukom papartinėm,
Nes padovanojo vasara man širdį - 
Virpantį šaltinį...
****
AŠ sugrįšiu vidurvasary, 
Kai tavo lūpos ir žemė 
Suskeldės nuo kaitros...
Aš sugrįšiu lietum
Ir pagirdysiu tavo ir žemės 
Alsų troškulį.
Aš sugrįšiu vidurvasary,
Kai mėlynas šilų varpelių džiaugsmas 
Virpės padangėje.
Aš sugrįšiu,
Kai tu mane pašauksi...
Grįšiu vidurvasary...

* ***
Gudobelėm sukrykštė naktys...
Pabusiu...
Ir, baugiai apglėbus šešėlį, 
Suklusiu.

Languose sustings minčių šukės.
Palūšiu...
Prašau, pasakyk man nebūti - 
Nebūsiu.

O keistos gudobelių naktys 
Vėl tylios.
Bejėgiškai purtau šešėlį (
Nebylų...

Ir šiandien,kaip vakar, nuo skausmo 
UŽmi gsiu, 
'lik dar vieną šukę languose 
Paliksiu...

Vienatvė per miegą sukliko!
Pabūsiu...
Nutykino paupiu medžiai - 
Pajusiu...

laiptais. Petras su Jeronimu pažadėjo už poros dienų 
aplankyti ir patenkinti išėjo atgal į stotį.

Debesys visai aptraukė dangų. Gatvėje retai kur 
matėsi slankiojant žmones, atrodė, lyg jie patys pasime
tę tarp namų. Smulkūs lietaus lašeliai protarpiais žaidė 
nenoromis jungėsi su šaligatvių dulkėmis. Vėjas žaidė su 
pagriebtais iš patvorių išrudusiais lapais. Pavojaus sirenos 
tylėjo.

Laima džiaugėsi švariu ir jaukiu kambariu ir tuo, 
kad ji beveik viską suprato, ką ją atvedusi mergaitė sa
kė apie bendrą tvarką. Prausykla ir kitiems reikalams 
patalpa buvo skirta penkiems tokiems kambarėliams 
bendra. Išsimaudyti ar po dušu nusiplauti galima tik 
kartą į savaitę pagal susitarimą. Apsiprausti su skuduriu- 
ku, kaip čia bendrai buvo priimta, reikėjo dubenėliu van
denį atsinešti ir savame kambarėlyje tai atlikti. Apsi
tvarkiusi ir apsitrynusi drėgnu skuduru veidą, Laima, 
pilnai nenusirengusi ir neatvertusi antklodės, bematant
užmigo. Kuprinėlė irgi ilsėjosi giliai po lova pakišta. 
Kai ji pabudo, kambarys ir miestas skendo tamsoje. 
Prieš atsiguldama, gerai apžiūrėjo kambarį, pašokusi už
žiebė šviesą ir skubiai uždangstė langą. Pakedenusi gar
banas ir nusirengusi tikram poilsiui, ji atvertė antklodę, 
užgesino šviesą ir atsiklaupusi paskendo maldoje. Meldė
si ilgai ir karštai, perleisdama paskutiniuosius įvykius 
savo mintyse ir už juos dėkodama. Galų gale, apsirami
nusi ir lyg po sunkaus darbo, atsileido ramiam poilsiui.

Ryte Laima pasijuto lyg naujai gimusi. Ta pati 
raktų mergaitė atnešė jai du sumuštinius ir pasakė, kad 
juos siunčia Erika, primindama, kad kavą galima pasiim
ti apačioje, virtuvėje.

Skubiai apsirengusį, Laima sudarė planą, kaip su
rasti, kur apsigyvenęs Žemaitis su šeima. Nusprendusi, 
kad tik stotyje galėtų tai sužinoti, į ten ir nuskubėjo. 
Ilgai klausinėjo, ėjo kaip sakoma, nuo Ainošiaus prie 
Kaipošiaus, bet ne visi ją suprato, ar norėjo suprasti. 
Galų gale, padedant patalpų valytojai ruselei Gigai, kuri 
tuojau prasidėjus karui buvo atvežta ir per tą laiką iš
mokusi gerai kalbėti, sužinojo, kad remonto darbininkas 
Žemaitis dirba ruože ligi sekančios stotelės ir ten, ma
žame miestelyje gyvena.

Gavusi adresą ir gerai atsilyginusi Olgai, susitarė 
su ja vėliau susitikti. Džiūgaudama grįžo į viešbutį. Po 
pietų pasivaikščiojo aplinkinėse gatvėse, norėdama ką 
nors nusipirkti, bet tik apsižvalgė. Tą patį vakarą ją 
aplankė Olga. Iš jos ji sužinojo daug jai rūpimų dalykų. 
Anksčiau padarytą nutarimą sekančią dieną aplankyti 
Žemaičius, atidėjo ir nutarė su Olgos pagalba susime
džioti šiokius tokius drabužėlius juodojoje rinkoje, nes 
iš tikrųjų ji pati atrodė labai skurdžiai po kelionių ir 
dulkių. Atvežtųjų rusių darbams buvo virš šimto. Jos 
dirbo įvairius darbus ir nakvoti susirinkdavo daugiausiai 
į apleistus barakus. Apart maisto ir duodamų drabužių, 
joms labai mažai mokėdavo pinigais. Markės buvo labai 
sunku sutaupyti. Todėl Laimai pasiūlius didesnę sumą, 
atsirado šis tas tinkamo pakeisti sudėvėtus senus drabu
žius. ( bus daugiau )

VAINIS ALEKSA
Vainis Aleksa gimė 1958 m. Čikagoje. Augintas ir 

auklėtas Čikagos Marquette Parke. Mokėsi Kristijono 
Donelaičio pradžios ir aukštesniojoj lituanistikos mokyklo
se ir Pedagoginiame lituanistikos institute. Priklausė 
lietuvių jaunimo organizacijoms, bendradarbiavo jų spaudo
je. 1984 m. baigė Illinojaus universitetą Čikagoje, įsigyda
mas anglų literatūros magistro laispnį. Po to išvyko į 
Vasario 16-tos lietuvių gimnaziją V. Vokietijoje, kur iki 
šiol eina berniukų bendrabučio vedėjo pareigas ir dėsto 
anglų literatūros kursą.

Poezija susidomėjo dar universitetiniais metais. Anglų 
kalba jo rašytieji eilėraščiai yra laimėję premijas periodi
niuose universiteto leidiniuose. Lietuvių kalba sukurtieji 
eilėraščiai taipgi yra laimėję "Ateities" žurnalo konkursą.

laimėjo
jaunimo

***

vargas vargas vargas 
iš lovos išriedu 
į sūnus pažiūrėt.
vienas poetas vienas angelas, 
tėvo dvasia iš Sibiro 
juos bemiegančius varto, 
kad užuostų miestą
kuriame naktis kvepia miškais, 
yra darbo yra duonos, 
yra butas, ir dar lieka laiko 
švelniai pribudint sūnus.
vienas kaip ąžuolas 
kitas lyg beržas atsistoja.
vos yra butas, vos yra duonos, 
ir darbo nėra 
niekur tik čia pat 
išpainiot išdraskytą širdį ir 
klajot klajot klajot:

***
randu savyje po brolį.
rūstūs jie kaip aš, tyliai 
moka tylėt
tylėjimo eroje.
susibūriuojam laidotuvėse, 
rungtynėse, einam dainuodami 
pagl upę
lig proga pasidarys 
traukt ranką
iš kišenės, pakelti galvą
nuo tų žingsnių
kurie geriau nujaučia pavojų 
negu meilės instinktą.
ne mums daug ko sakyt, 
jei kraujo puta
tai saugumas ant kulnų, 
jei Nemunas teka 
tai negavau per blatą 
ir alkanas stoviu eilėj:

SAULIUS KUBILIUS
Saulius Kubilius gimė 1960 m. Pietų Australijos sosti

nėje Adelaidėje. Yra penktas šešių vaikų šeimoje, kurioje 
lietuvių kalba buvo šventas dalykas. Todėl nuo pat mažu
mės lankė lituanistines mokyklas, deklamavo, vaidino 
įvairiose minėjimų ir koncertų programose. Ir ūgtelėjęs 
su visa šeima buvo įsijungęs į vietos lietuvių religinį, 
kultūrinį bei socialinį gyvenimą. 1978 m. išvyko studijom 
į Italiją. Naujas pasaulis ir kultūrinė Europos aplinka 
pažadino domėjimąsi literatūra, ypač poezija. Sauliaus 
Kubiliaus eilėraščiai ėmė rodytis išeivijos jaunimo spaudo
je ir šiaip kultūriniuose jos puslapiuose. 1983 metais yra 
laimėjęs "Ateities" žurnalo poezijos premiją, o 1984 m. 
jam paskirta JAV LB Kultūros tarybos skelbtojo jaunimo 
kūrybos konkurso pirmoji poezijos premija (mecenatas 
Lietuvių fondas).

**
pirmoji sėkla 
buvo lengvutė 
kaip pūkas 
ir vėjas
stiprus rūstus ir 
galindas 
ją nešė 
kai žemėje 
dar nebuvo 
nė vieno 
medžio

**

Piramidžių freskose 
jauni faraonai 
auksinėse procesijose 
neša dievam gyvybę.

Seni archeologai 
žibalinių žibintų šviesa 
ardo tamsių kambarių ramybę 
ir linksmai skaito hieroglifus.

GINTARĖ REMEIKYTĖ
Gintare Remeikyte gimė 1962 m. Čikagoje. Jau vai

kystėje įsimylėjo į močiutės pasakas. Vėliau lankė Šve. 
Mergelės Marijos Gimimo parapijos pradžios mokyklą 
Čikagos Marquette Parke, išėjo ir visą įprastą išeivijoje 
lituanistinį švietimą. O skautaudma, pamilo gamtą ir 
liauoies dainas. Studijuodama medicinos mokslus North
western universitete, vadovavo Lietuvių studentų klubui. 
1981-1983 redagavo "Akademines prošvaistes" dienraščio 
"Draugo" puslapiuose. 1986 m. įsigijo medicinos daktarės 
laipsnį Northwestern universitete ir pradėjo psichiatrijos 
rezioentūrą Georgetown universitete Vašingtone.

Pirmieji eilėraščiai, atspausdinti 1981 m. "Ateityje" ir 
"Mūsų Vytyje", atkreipė skaitytojų dėmesį. 1982 m. jai 
buvo paskirta "Atieties" konkusro poezijos premija. Šiame 
rinkiny spausdinamą savo poezijos pluoštą ji skiria močiu
tės a.a. Aplolonijos Šalkauskienės atminimui.

KUKUČIO VAIKAI

Pasklido gandas 
vbs*) stotimi, 
jog mes ne Kukučio vaikai, 
kadangi negimėm Kukučio tėviškėj 
(o Kukutis iš tėviškės neiškeliauįa).

*
Dainius -
elektrinė gitara 
pritariu neauksinėm sutartinėm 

begalinėm kanapinėm.

Vaiva - 
audžiu juosteles 
kompiuteriu.

Linas— 
turguose pardavinėju ■ į
marškinius su užrašu

"Kugelis - Breakfast of Champions".

Rūtelė - nusikirpau kasas.

Ąžuolas - dėviu gintarinį auskarą. t < , 
i £,<•1

' U.
AŠku,
Kukutis kartais 
nepažįsta 
savo vaikų 
(ir nenorime ' T
pažinti)... <

’ Ž'
Bet be abejo
PER PASAULI KELIAUJA KUKUČIO VAIKAI!
*) Viena boba sakė. >
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DIDŽIOJI PREMIJA-- 
KAUNIEČIUI

Kovo pabaigoje Estijos 
e vykusia- 

"Gintaro
sostinėje Tailin' 
me fotoparodos 
Kraštas-87" vertinimo ko
misijos posėdyje didžioji 
premija paskirta kauniečiui 
R.Požerskui už nuotraukų 
serijų "Paskutinieji Namai".

VILNIAUS MEDICINOS 
MOKYKLA persikėlė į 
jas patalpas Didlaukio 
vėje.

Medicinos Mokyklos 
chitektas- R.Steponaitis.

nau- 
gat-

ar-

SUSIDOMĖJO LIETUVOS 
BLAIVYBĖS DRAUGIJA

Netgi Maskvos TASS 
žinių agentūra praneša, kad 
Lietuvos Blaivybės Draugija, 
įsteigta prieš vienerius 
metus, dabar turinti 6.000 
skyrių ir 90.000 narių.

Taip pat rašo, jog mies
tuose ir rajonuose Draugi
ja veikia ir per Blaivybės 
Klubus, kurių dabar Lietu
voje esama apie 130.

Kiek tokių klubų ar 
Blaivybės Draugijos skyrių 
randasi Maskvoje ir Sovietų 
Rusijos rajonuose, nebuvo 
parašyta. O niekam nepa- 
slaptis, kad ir su išgerian
čiais, lietuviai dar sugeba 
šerti ir Leningrado, ir Mas
kvos partijos uoliuosius bei 
gyventojus, patys padėkos 
ženklan ir tautų draugys
tės principais 
pagal "didžiųjų partiečių’ 
įsakymus privalo tenkintis 
daugiausiai skurdžiausiomis 
atliekomis ir dar dėl jų 
reikia rūpintis, stovint ei
lutėse... Negi nėra aplink 
Maskvų, ar Leningradu, ar 
Kijevu didlųjų, pavyzdingų
jų kolchozų, sovchozų ir 
kitokių didžiaūkių?

Gal 
reikėtų apsižvalgyti ir pasi
tikrinti,kiek Blaivybės Drau
gijos skyrių yra ir kaip jie 
veikia. Gal tada ir jų pa
čių ūkiai išmaitins savuo- 

nereikės apgrobti 
darbščius

remiantis,
it

gi ten TASS’ui

sius ir 
kitų valstybių 
gyventojus. Kaip sakoma, 
tegul tik savo daržų pirma 
apsivalo, prieš šluodami 
kito.

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 

AALB^- lietuviškai i _

VE/dRODž/N
KOKS VARDAS?

Gomelski's, treneris stipriausios Sovietų Sąjungos 
krepšinio komandos CASK, pamatęs, kad lietuvių ŽAL
GIRIS vėl laimėjo, siūlo ŽALGIRIO treneriui Garastui pa
daryti iš tų dviejų komandų vieną super-komandą.

Garastas sutinka, tik iškyla pavadinimo klausimas. 
' i pirmąsias raides: "Žal- Cask" arbaSiūlo abiejų komandų pirmąsias' raides: "Žal- 

ir atvirkščiai- "Cask-Žal".
("žal" rusų kalboje reiškia "gaila")

VARŽYTINĖSE
Varžytinėse tarpe kitų dalykų buvo 

didelė papūga. Kainų pasiūlos vyko sparčiai 
buvo paskelbtas pirkėjas, pasiūlęs aukščiausių

Užsimokėdamas, jis paklausė 
papūga galinti kalbėti.

- Žinoma,- atsakė aukcionierius.- Tai ji su 
ta lenktyniavo kainose.

parduodama 
ir netrukus 
kainą.

aukcioniėriaus, ar

Tams-

PASLAPTIS
Reporteriui prispyrus, turtuolis galų gale 

išduoti savo pasisekimų paslaptį: Aš praturtėjau, 
vinėdamas pašto karvelius", - pasisakė.

- Tikrai?- nustebo reporteris. - Su kiek karvelių 
Jūs pradėjote prekybą?

- Tik su vienu,- atsakė turtuolis,- bet jis vis su
grįždavo pas mane.

Trys škotai karštai meldėsi bažnyčioje, 
pamatė, kad rinkliava nebetoli, 
tarp savęs kalbėtis 
apalpo, o kiti du jį

KURIS GABESNIS ?
Du pardavėjai

nutarė 
parda-

bet kai 
tai pašnibždomis ėmė 

ir tuoj tą reikalu išsprendė: vienas 
išnešė laukan.

Momentas iš paskutinių superfinalo rungtynių 1987 m. kovo 25d. Maskvoje tarp Kauno ŽALGIRIO 
ir Maskvos CASK komandų, kurias lietuviai laimėjo 93 —83 ir trečia kartą iš eilės tapo Sov. Sąjun
gos čempionais. Nuotraukoje matomas vienas iš geriausių pasaulio centru Arvydas SABONIS.

Nuotrauka iš Ed. Šulaičio archyvo 

turai buvo apdovanotas 
Lietuvos aukščiausios tary
bos prezidiumo 
tu. Tokiais pat 
tais 
kėjai 
čius 
kas.

• KLAIPĖDOJE pradėjo 
veikti psichologinės pagal
bos įstaiga. Paskelbtu tele
fonu klaipėdiečiai . galės 
gauti kvalifikuoto gydytojo 
psichologo patarimų. Psicho
neurologinio skyriaus budin
tieji psichologai padės iš
nagrinėti susidariusių sun
kių situacijų ir konfliktus 
darbe, šeimoje ir patars, 
kaip įveikti nuovargį, at
gauti pasitikėjimų savo jė
gomis. Poliklinikoje du 
kartus per savaitę bus pri
imami žmonės, 
asmeniškai susitikti 
chologu, nurodys

įstaigas, kur bus galima 
gauti medicininę pagalbą.

Tokia įstaiga yra nau
jiena Klaipėdoje (o gal ir 
iš viso naujiena). Ar gali 
būti laisviausioje, 
giausioje, 
santvarkoje 
problemų?
čiams užsispyrus, buvo tvir
tinama iki šiol, kad jokių 
problemų nesu, o ypač to
kioje santvarkoje jų nepri
valo ir būti.

pažan- 
teisingiausioje 

psichologinių 
Tik bukapro-

garbės raš- 
garbės raš- 
meno vei- 
Steponavi-

apdovanoti
Algirdas

ir Mečislovas Ostraus-

norintieji 
su psi- 
gydymo

Šiemet sukanka 215 metų, kai gimė žinomas 
gamtininkas, šv. Pranciškaus ordino vienuolis 
Ambraziejus PABRĖŽA. Lietuvos Vyriausioje mokykloje 
studijavo mediciną, po to baigė Varnių kunigų seminariją. 
Kunigaudamas ėjo ir gydytojo pareigas. Kruopščiai tyri
nėjo Žemaitijos vaistinguosius augalus ir aprašė juos 
žemaičių kalba. Sudarė botanikos terminų žodyną žemai
tiškai, panaudodamas lietuvių mitologijos vardus. Atsirado 
tokie augalų vardai, kaip Austėja, Gardunytis, Patrim
pas. Mirė 1840 metais. Palaidotas Kretingoje.

lietuvių
Jurgis-

1000 TAUTOSAKOS PLOKŠTELIŲ
Rugsėjo 21 d. Lietuvių Tautosakos Archyvas užrašė 

fonografu tūkstantąją tautosakos plokštelę. UŽ. 
buvo pradėta 1935 m. kovo 2 d. 
įdainavo Martynas JANKUS, 
BALIUKONIENE, 82 metų amžiaus. Iš viso į plokšteles 
užrašyta 6,895 tautosakos dalykai, daugiausia dainos. Viso 
buvo pakviesta dainuoti 240 asmenų, daugiausia iš Aly - 
taus apskrities - 55 asmenys, toliau eina Biržų apskr. - 
30 asmenų ir 1.1. Kviestųjų tarpe žymiai daugiau moterų 
negu vyrų. Kviečiami paprastai senyvo amžiaus žmonės, 
vidutiniškai 50-80 m. 
metų , bet buvo pora ir 
"Naujoji Romuva", 1938 
(Iš NIDOS kalendoriaus).

Užrašinėti 
f pirmąją plokštelę 

o į tūkstantąją - Petronėlė

Seniausia dainininkė 
septyniolikamečių, 
m.

buvo 103

• VALSTYBINIS LIETUVOS 
NUSIPELNĘS KVARTETAS 
už nuopelnus muzikos kul-

• KAUNO VALSTYBINIO 
DRAMOS TEATRO akto
rius Antanas Mackevičius 
neseniai atšventė 85 metų 
amžiaus ir 60 metų sceni
nio darbo sukaktis. Sukūrė 
daugiau kaip 200 vaidmenų, 
dar ir 
keliuose

dabar tebevaidina 
spektakliuose.

pakeliui iš Amerikos į Europų su
sipažino ir pradėjo pasakotis apie savo darbų.

Vienas jų sako:
- Gal ir nepatikėsi, bet prieš išvykdamas, dar su

gebėjau įpiršti General Electric bendrovei kartoninių 
dėžių už 50.000 dolerių.

, - Tai dar nieko! Tu paklausyk, kaip man pasisekė*
Atėjo moteriškė nupirkti savo mirusiam vyrui palaidoti 
kostiumo, tai aš dar įkalbėjau, kad ji paimtų porų kel
nių priedo.

London 
Windsor

ATEIK Į LIETUVIU A,A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPES SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENI. 7722 EEORGE ST. LA SALLE. RUE.

Hamiltun 522-8392
JEIGU CERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU.

438-1122 
252-3842 
287-2712 

Winnipeg 233 — 3504
Sudbury 674- 6217

AA CENTRINES ;
Muntrual 273-7544
Oit«w« 523-9977

UMAŽĖ JI MAS
Mokslininkai atmos

ferą yra suskirstę į keturius klodus. Pats aukščiausias 
sluoksnis vadinamas Inonosfera, kuris nuo žemės pavir
šiaus nusitęsia į erdvę bent keliasdešimt km. ir joje pra
nyksta. Inonošferos sluoksnis yra labai reikšmingas radijo 
komunikacijai, kurio bangos, atsimušusios į jį, grįžta į 
žemę ir kartu su žemės sukimusi apkeliauja aplink že
mę, Antras oro sluoksnis vadinamas termosfera. Jis yra 
nestoras, jį gerokai įkaitina saulės spinduliai taip, kad 
rudens metu ir sutemoje dažnai pasirodo jame šiaurės 
pašvaistės. Meosferos sluoksnis yra žemiausios tempera- 
tūros-minus 3 laipsnių. Jame skraido komerciniai ir ke
leiviniai lėktuvai, nes jis yra geriausias motorų vėsintu
vas. Šiame sluoksnyje, kuris yra arčiausiai žemės, susi
formuoja lietaus ir sniego debesys. Čia randasi daug tar
šos dulkių ir kitų, į orą patekusių ,priemaišų, tarp kurių 
svarbiausią vietą užima ozono dujos arba kitoje formoje 
- deguonies dujos. Jų kvapą mes pajuntame stovėdami 
arti veikiančių elektros motorų ir dažnai užuodžiame 
siaučiant griaustiniui. Ozonas yra laikomas svarbiausiu 
pro švarintojo ir sargu nuo visokių bakterijų, kurios su
kelia ligas.

Ozoną aptiko 1840 m. vokiečių chemikas Fr. 
Schoenbein'as. Žaibuojant, ore padaugėja ozono, bet ap
lamai, ore jo randasi apie 1%. Ozono kiekis padidėja, 
pakilus nuo žemės paviršiaus apie 24 km. Susidaręs sto
resnis ozono, sluoksnis apsaugo žmogų nuo pavojingų sau
lės ultravioletinių spindulių, kurių didesnė koncentracija 
galėtų užmušti net dramblį. Pats ozonas chemijoje žy
mimas ženklu- 0. Jį įkaitinus, jis pradeda švytėti blan
kiai mėlyna šviesa. Ozoną naikina pramonės įmonių į 
orą išmetamas fluorokarbonas ir plačiai naudojamas aero- 
solis, kuris išgaruoja į orą. Chemikai ir kitų sričių moks
lininkai jau senokai pastebėjo, kad ties pietiniu žemės 
ašigaliu ir prie Australijos krantų atmosferoje atsirado 
skylė, kurioje ozonas yra stipriai praretėjęs. Šiuo reiški
niu ypatingai susidomėjo Amerikos mokslininkai ir ruo
šiasi specialiu lėktuvu vykti į Australiją ištirti ozono 
sumažėjimo priežastis.

PAVOJINGAS OZONO S
Ozonas yra sudėtinė oro dalis.

Auganti pramonė ir žmogaus neatsargumas sudaro 
didelį pavojų pačiam žmogui ir visai gyvūnijai. Mūsų pla
neta žemė savo dydžiu yra tarp 9-ių kitų planetų penk
toji, tačiau žmogus yra toks sutvėrimas, kuris pajėgtų 
užteršti atmosferą ir susidaryti sau mirtiną pavojų.

Statistika rodo, kad 2000 metais žmonių padaugės 
iki 6 bilijonų ir į. Kristaus laikais tebuvo tik 138 milijo
nai, o jau praėjus tūkstančiui metų, žemės paviršiuje 
gyveno 275 mil.žmonių . Dabar viename kvadratiniame 
km.vidutiniškai gyvena 30 asmenų.

Visi žmonės siekia geresnio gerbūvio, kuris suve
damas į pramonės išaugimą Anglijoje apie 1800 m. Svar
biausią impulsą pramonės išaugimui davė naujų mašinų 
išradimas ir jų pritaikymas kasdieninio gyvenimo reika
lams. Beveik su pramonės iškilimu išaugo industrializ- 
mas , o su juo ir oro tarša.

Ateinančios iš Australijos aliarmuojančios žinios, 
teigiančios, kad prasiveržę ultravioletiniai spinduliai per 
tariamą atmosferos skylę (arba vietoje, kur manoma su
mažėjo ozono kiekis),, naikina pietinio žemės ašigalio 
gyvūniją. Tai _ yra taip pat rimto pavojaus ženklas ir 
žmonijai. Todėl siunčiama moksininkų ekspedicija turės 
nemažai darbo.

P. I n d r e i k a

NAMŲ REMONTO

VAJUS_ $ 15.000

REIKALINGA $.15,000

10.000

MALONŪS "NL" SKAITYTOJAI,-

Prašome pasinaudoti žemiau

esančia atkarpa ir ją5.000

atgal atsiąsti "NL" adresu:

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

Mr. Mrs.

C F MB LIETUVISKA RADIJO 

PROGRAMA Adresas

1987. IV. 30

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

ARBA SKAMBINK MUMS:

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

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

Siunčiu už "NL" PRENUMERATĄ 198 
"NL" NAMŲ REMONTO VAJUI

m. dol.
dol.

J



tononto
Lietuvių Namų 

Žinios
• LIETUVIŲ NAMŲ aštuo- 
nią dieną POILSIO STO
VYKLA šiemet rengiama 
Tėvą Pranciškoną stovykla
vietėje Vasagoje RUGPJŪ
ČIO 8-16 d.d.

Stovyklą rengia LN Vy
rą Būrelis. Stovyklos infor
maciją teikia ir registraci
ją veda V. Kulnys,tel: 1- 
/416/- 769-1266.
• LN SOCIALINIŲ REIKA
LŲ SEKCIJOS talkininkai 
Velyką švenčių metu ap
lankė 45 tautiečius, esan
čius Slaugos Namuose, li
goninėse arba sergančius 
savo namuose.

Lankė: Iz. Antanai t is, L. 
Balsienė, A.Borkertas, A. 
BričkusJ.Dambaras, A.Ga- 
čionis, A.Kulnienė, j.Paš
kevičius, A.Petryla, ’ B.Tru- 
kanavičius, V.Turūtaitė, 
O.Tunaitienė, R.Žiogarys.

VISIEMS _ lankytojams 
nuoširdus AČIŪ!

Vytas Kulnys

• SPORTO KLUBAS "AUŠ
RA" išsirinko naują pirmi
ninką- Algį Malinauską.

Klubas dėkoja K.Šapoč- 
kinui, kuris vadovavo Klubui 
daugelį metą ir jo pirmi
ninkavimo laiku "Aušros"

iWWW* « . . . . LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS
- ■ . . . :■ ; ‘.'L'.

MOKA:
,6 % dieniųterm. indėl. 
6%>% ui 6 mėn. term, indėlius 
7 % u? 1 m term, indėlius 
7 % už 2 m. term, indėlius 
7% % už 3 m. term, indėlius 
7'4% už GIC 1 m. garantuoti 

investavimo pažymėjimai 
7/2 % už pensijų planą 

(variable rate)
7/2 % už 1 m. ter m, pensijų planą 
7F2% už pensijų fondą - RRIF 

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

5%-6% kasd. palūkanų sąskaita 
5%% už čekių s-tas (dep.)

AK T YVAI VIR Š 5 8 MILIJONŲ DOLERIŲ

Asmcnines paskalas duodame iki $65,000 ir mortglčlus Iki 75% Įkai
noto tui to Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2 uūU. Asmenines paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$ t*>,ooo Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini- 
ginęs c-»:-laidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los: (Line of Ciedit) ir antrieji mortgičlal.

KASO.s VAI ANUOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vat. ryto iki T v.<l po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
ii.io Ml U. • >te iki 8 ui. inkaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. 
po pk tų tin 1 tistpjucio mėnesiais šeštadieniais uždaryta) 
□ŪSilNE; Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West.

532-8723 Toronto, Ontario
532-1149 M6P1A6ir

TAUPYK IR SKOLINKIS PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

r elJ?

TORONTO LIETUVIŲ

K R EDI TO K CM) P E R AT Y V E

^Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 
Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 8.00 v.v.; šeštadieniais - nuo 9.00 v. ryto iki 1.00 p.p.; 
sekmadieniais nuo 9.00 v. ryto iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: 
Sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto iki 1.00 v.p.p.

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind............

180-364 d. term, ind.............
1 metų term, indėlius.........
2 metų term, indėlius.........
3 metų term, indėlius.........
1 metu. GlC-met. palūk.......
1 metų GlC-mėn. palūk......
RRSP ir RRIF (pensijos) .... 
RRSP-1 metų term, ind......
Specialią taup. s-tą ...........
Taupomąją sąskaitą .........
Kasd. pal. taupymo sąsk. 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki 

6 % 
6'/2%
7 %
7 %

7'/2%
71/4°/o

7'/2%
7'/2%
61/4%
6 %
6 %
53/4%

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir morgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės. P arduodame piniaines peri aidas (money 
orders) ir kelionig čekius (traveler's cheques). Neimame mokes
čio už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI VIRŠ 34 MILIJONU DOLERIU

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

9

krepšininkai laimėjo tris 
kartus Šiaurės Amerikos 
Lietuvią vyrą krepšinio pir
menybes.
KEGLIAVIMO ir STALO 
TENISO PIRMENYBES

vyks š.m. GEGUŽES
d., Toronto, Ont.

Jas vykdo ŠALFASS-gos 
Centro Valdybos pavedi
mu, TORONTO LIETUVIŲ 
LEDO RITULIO KLUBAS.

Šios varžybos yra dalis 
37-tąją Taures Amerikos 
Lietuvią Sporto Žaidynią.

Pirmenybią koordinato
rius yra Rimas Kuliavas, 
297 Kennedy Ave., Toronto 
Ont., M6P 3G4. Tel: (416)- 
766-2996. ŠALFASS-gos

Valdyba
KARA- 
tradici- 

lietuviai

Centro
• TARPTAUTINIS 
VANAS, kuriame 
niai dalyvauja ir 
su savo paviljonu VILNIUS,
šiemet vyks Prisikėlimo 
Parapijos patalpose BIRŽE
LIO 19-27 d.d.

Paviljono paruošimui 
KLB Toronto Apylinkės 
Valdyba sudarė speciali; 
komitetą, kuriam pirminin
kauja Rebeka Josys (Rauth).

Visi susidomėję paviljo
nu VILNIUS, prašomi ateiti 
į talką Komitetui, skambi
nant Rebekai tel: 588 - 
1928.
• PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
BINGUI, antradieniais ir ket
virtadieniais nuo 11 vai. . 
iki 2:15 vai.p.p. reikalingas 
šaukėjas. _____________

IMA:
už asmenines 

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

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

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

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

PARAMA

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo  .................... 1O’/z%
Sutarties paskolas

nuo........................  1O'/z%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų................... 9'/2%
2 metų................... 93/4%
3 metų................... 10 %
Su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ir 3 metų..........83/4%

Draudžiame asmenines ir su
tarties p askol as iki $10,000_ 
ir narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, če
kių i r taupymo sąskaitose.

GAUSUS SVEČIAIS 
BALTIEČIŲ VETERANŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Stasys Jokūbaitis, 
buvo įsteigta 1987 
Jokūbaičio sumanu- 

darbstumo dėka,

apie 6

atsilanke 
veikėjai

Stepas Varanka
Baltiečią Veteraną Są

junga - Baltic Veterans' 
League in Canada - yra 
palyginus jauna organizaci
ja. Jos pagrindiniu steigėju 
yra Toronte žinomas vei
kėjas 
Sąjunga 
m. St. 
mo ir
Baltiečią Veteraną Sąjunga 
per tą laikotarpį tapo jau 
žinoma visoje Kanadoje 
savo veikla. Sąjunga palai
ko glaudžius ryšius su ka
riuomenės įstaigomis. Bal
tiečią Veteraną Sąjunga 
yra Kanados Strateginią 
Studiją ir Planavimo Institu 
to narė. Institutas Kanados 
valstybiniame gyvenime 
yra svarbi studiją įstaiga.

St. Jokūbaitis, būdamas 
7 metus šios Sąjungos pir
mininku, sugebėjo savo 
veržlumu ją įtraukti į Ka
nados politinį gyvenimą. 
Į Baltiečią Veteraną Są
jungos suvažiavimus atsilan
ko Kanados ir JAV žinomi 
kariškiai, senatoriai ir poli
tikai su pranešimais ir 
sveikinimais.

Baltiečią Vetraną Sąjun
ga yra gavusi iš aukščiau 
minimo Instituto direkto
riaus generolo Ben G. 
Bell keletą laišką, kur jis 
teigiamai įvertina šios Są
jungos veiklą. Čia galima 
pastebėti, kad organizaci
jos veikla daugumoje pri
klauso nuo jos valdybos, 
ypač jos pirmininko darbš
tumo, sumanumo ir verž
lumo.

Devintojo 
Eiga

Suvažiavimas įvyko 
1987.IV.4 d., šeštadienį,
1 vai., Toronto Lietuvią 
Namuose. Suvažiavimo prog
rama: Kanados himnas, įva
dinis žodis, Invokacija, 
Svečią pristatymas, Pagrin
dinio kalbėtojo pristatymas, 
Sveikinimai, Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos himnai.

Po pietą pertraukos vy
ko antroji suvažiavimo 
programos dalis. Buvo 
svarstomi įvairūs Sąjungos 
valdybos narią pranešimai. 
Pirm.Stasys Jokūbaitis pa
darė Sąjungos veiklos ap
žvalgą. Iždininkas padarė 
apyskaitos pranešimą. Kiti 
valdybos nariai pateikė sa
vo pranešimus. Buvo svars
tomi ir diskutuojami nauji 
planai veiklai suaktyvinti. 
Valdyba, susidedanti iš 12 
narią, buvo iš naujo per
rinkta. Pirmininku vėl išrink
tas Stasys Jokūbaitis. Suva
žiavimas baigtas 
vai.vakaro.

Garbės Svečiai 
Į suvažiavima^ 

sekantieji žymūs 
svečiai:

Senatorius dr.S.Haidasz, 
Latvijos gen.konsulas dr. 
Upenieks, Kanados kariuo
menės štabo teisininkas 
generolas Bruce Legge, Ka
nados Parlamento narys 
Andrew Witer, Toronto 
miesto savivaldybės atsto
vas Ben Grys, kuris atsto
vavo miesto burmistrą,On
tario provincijos parlamen
to atstovas Y.Shymko, To
ronto apygardos kareivinią 
viršininkas pulkininkas M.A 
Stevenson, Olandą Vetera
ną Kanadoje pirmininkas 
su žmona Majoras E.R.Bi
shop, Kanados Lietuvią 
Bendruomenės pirm. adv. 
Algis Pacevičius, kun.Aug. 
Simanavičius OFM, prel. 
J.Tadarauskas, Lietuvią Ve
teraną Sąjungos vice-pirm. 
M.Abarius iš Detroito, Vil
niaus Šaulią Rinktinės pirm. 
J.Šiaučiulis, Estą Karo Ve
teraną Sąjungos Kanadoje 
pirm. U.Tamre, Laisvojo 
Pasaulio Estą Laisvės Ko
votoją Sąjungos pirm. A. 
J urs. Iš viso garbės svečią 
buvo pakviesta apie 25. 
Į suvažiavimą atsilankė 17- 
19. Prie pirmininkaujančio 
suvažiavimui stalo buvo 
išrikiuota 13 vėliavą įvairių 
organizaciją, ją tarpe estą 
ir latvią. Visi veteraną at
stovai, vyrai ir moterys, 
buvo uniformuoti. Visa su-

BALTŲ VETERANŲ LYGOS SUVAŽIAVIMAS TORONTE 1987.IV.4. IŠ kairės: M. ABARIUS - Šaulių Sąjungos 

vicepirm. i š Detroito, JAV; kun. A. SIMANAVIČIUS; Toronto miesto aldermanas B. GRYS; prel. J. TADARAUS- 
KAS, adv. A. PACEVIČIUS — KLB Krašto Valdybos pirmininkas. Nuotr. Sta. Dabkaus •

važiavimo programa vyko 
anglą kalboje.

Sveikinimai
Suvažiavimą žodžiu 

sveikino Kanados LB pirm, 
adv. Algis Pacevičius, Lat
vijos gen.konsulas dr. E.U- 
penieks, pagrindinis kalbė
tojas dr.S.Haidasz, Kanados 
parlamento narys A.Witer, 
Ontario parlamento narys 
Yuri Shymko, Kanados ka
riuomenes štabo gen. B. 
Legge, Kanados 
Legiono viršininkas 
E.Bishop ir kiti.

Raštu sveikino Kanados 
ministeris p-kas Brian Mul
roney, kuriame rašoma: 
"Vyriausybės vardu sveikinu 

Suvažiavimo *r siunčiu šilčiausius linkė
jimus Baltiečią Veteranams 
metinio suvažiavimo proga. 
Mes, kanadiečiai turime 
atsiminti, kad mūsą neap
rėpiamas dėkingumas pri
klauso tiems, kurie kovojo 
dėl laisvės ir demokratijos, 
kuria mes džiaugiamės šian
dieną... Baltiečią veteranai 
gali didžiuotis, žinodami, 
kad vaikai gali žvelgti į 
geresnę ir šviesesnę atei
tį..." Pabaigoje sveikinimo 
rašoma: "I am looking for
ward to 
suits of 
from the 
liament 
High Park, Andrew Witer".

Anglijos karalienės at
stovė Kanadoje savo svei
kinime dėkojo už pakvieti
mą ir atsiprašė, kad asme
niškai negalėjo dalyvauti 
dėl ankstyvesnią tarnybinių 
įsipareigojimą, prašė per
duoti suvažiavimo daly
viams nuoširdžius sveikini
mus, linkėdama sutartinio 
našaus darbo rezultatą...

Kanados opozicijos libe- 
vadas J ohn 

rašo:

gen.
Olandą 

maj.

hearing the re- 
your discussions 
Member of Par- 
from Parkdale-

ralą partijos
Turner sveikinime
"Aš užgiriu jūsą vieningą 
ryžtą atgauti ir atstatyti 
nepriklausomą Estiją, Lat
viją ir Lietuvą ir grįžti 
į laisvą valstybią tarpą. 
Tegul šis suvažiavimas su
teikia jums progą pagerbti 
savo tėvus, senelius, ją var
gus ir džiaugsmus. Jūsą 
įnašas į šį kraštą yra reikš
mingas visai Kanadai".

Ontario provincijos
premjeras David Peterson 
gana ilgame sveikinime ra
šo: "Negalėdamas dalyvauti 
jūsą suvažiavime, siunčiu 
jums šiltus linkėjimus. Bal- 
tiečią Veteraną Sąjunga 
Kanadoje glaudžiai sujungė 
estus, latvius ir lietuvius 
į vieningą bendradarbiavi
mą atgauti savo kraštams 
prarastą nepriklausomybę. 
Baltiečią Veteraną Sąjunga 
primena kanadiečiams apie 
gręsiantį pavoją demokrati
niams kraštams. Aš sveiki
nu Baltiečią Veteraną Są
jungos įsteigėjus ir tuos, 
kurie prisidėjo prie Sąjun
gos sėkmingos veiklos..."

Ontario provincijos Kul
tūros ir Pilietybės ministe- 
rė Lily Munro atsiprašė 
savo sveikinimo rašte, kad 
negalėjo asmeniškai suva
žiavime dalyvauti. Prašė 
perduoti suvažiavimo daly
viams jos sveikinimą, 
reikšdama: "Man yra žino
ma jūsą

pa-

veiklos apimtis,

Sąjunga 
spalvin-

Lietu- 
Jonas 

at- 
telegramną-sveikini-

Toronto miesto savi- 
W.Boy- 

parlamento

kuri užsitarnauja pagarbos 
kanadiečią tarpe. Kanados 
Ontario provincija yra tau- 
tybią mozaika, į kurią Bal
tiečią Veteraną 
įnešė savo veiklos 
gą lapą...".

Kiti sveikintojai, 
vos gen.konsulas dr. 
Žmuidzinas, VLIK'as 
siuntė 
mą, 
valdybės atstovas 
tehuk, buvęs 
atstovas Jesse Flis ir kiti 
visi vieningai išreiškė Bal
tiečią Veteraną Sąjungai 
pagarbą už ją veiklą ir lin
kėjo ją stiprinti, priside
dant prie Kanados gerovės 
ir vieningumo.

Pagrindinio Kalbėtojo 
Žodis

Čia labai suglaustai pa
teikiu pagrindinio kalbėtojo 
dr.Stanley Haidasz pagrin
dinius išsireiškimus:

žiaurią 
įvykdyt? komu- 

Rusijos. Priminė 
žmoni? aukas ir 
ginant savo kraštu 
"Mes gerbiame ir 

jus, tęsiančius

Savo kalbos pradžioje 
dr. Haidasz priminė Balti
jos valstybią- Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos 
okupaciją, 
nisttnės 
gausias 
kančias, 
laisvę: 
sveikiname 
kovą už savo kraštą lais
vės ir nepriklausomybės 
atgąvimą",- sakė jis.

Kanada, kovodama I- 
ame ir II-ame Pasauliniame 
karuose, už laisvę paaukojo 
daug gyvybią, gindama de
mokratiją. Šiandieną Kana
da, nors didelė valstybė 
žemes plotu, yra palygina
mai silpna kariniu pajėgu
mu. Ji neturi reikalingo 
skaičiaus karią ir moderniš
ko apsiginklavimo. Sovietai 
tą Kanados silpnumą išnau
doja savo reikalams. Sovie
tą povandeniniai laivai yra 
dažni "svečiai" prie Kana
dos krantą. Ją lėktuvai 
dažnai skraido Kanados pa
dangėje, pratindamiesi prie 
būsimą galimą veiksmą...

Kanada, kaip žinote, 
niekada nepripažino Estijos 
Latvijos ir Lietuvos valsty
bią nelegalios priverstinės 
aneksijos ir ją įjungimo 
į Sovietą Sąjungą. Kanada 
nuolat primena ir kovoja 
už Žmogaus Teises. J ūsą 
kova už laisvę yra pavyz
dys kitiems...

Nuo II-ojo Pasaulinio 
Karo Sovietą Sąjunga savo 
karinią pajėgą nesumažino. 
Ji savo kariuomenę apgink
lavo naujausiais ginklais. 
Ją laivynas ir oro pajėgos 
šimteriopai peržengė nu
statytą skaičią.

Toji padėtis yra pavo
jinga ne tik Kanadai, bet

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 
JEIGU NORI NUSTOTI - MUSŲ J

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

SKAMBINKITE tel.; 487-5591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

pasauliui.

ma- 
dis- 
so- 

ver-

visam laisvam
Štai, š.m. vasario 17 d., 2 
Sovietą Sąjungos "Bear H" 
bombonešiai buvo užklupti 
Kanados oro erdvėje ties 
Beaufort jūra. Sovietą lai
vynas šiuo metu turi 40 
tokio tipo lėktuvą, kurią 
kiekvienas gali pakelti 
žiausiai 6 "As-15" ilgą 
tanciją raketas. Toks 
vietą apsiginklavimas 
čia Kanadą susirūpinti savo 
saugumu. Deja, Kanados 
vyriausybė iš savo metinio 
biudžeto kariuomenei ir 
ginklams skiria tik virš 9% 
sumos. Kanados karinės 
pajėgos sudaro 86.000 vyrų 
ir moterų. Tai labai nedidelė 
jėga. Kanados įsipareigoji
mai NATO ir NORAD nėra 
pilnai vykdomi. Kanados 
gyventojai ir įvairios gru
pės turėtą daryti vyriausy
bei spaudimą tą reikalą 
pagerinti ir ’ susirūpinti Ka
nados saugumu. Laisvės 
kaina nėra pigi- ji išperka
ma krauju.

Jūs, Baltiečią Veteranai 
savo patriotizmu, drąsa 
pasiryžimu ir ištikimybe 
esate gražūs pavyzdys vi
siems kanadiečiams. Bai
giant, linkiu jums ir toliau 
tęsti savo garbingą veiklą, 
kol atsieksite savo tikslą...

Dr.Haidasz' 
truko 
buvo 
mais.

Po 
ir gyrė Baltiečią Veteraną 
veiklą gen.Legee, parla
mentaras Witer, Shymko, 
Ben Grys ir visi kiti. Par
lamentaras Andrew Witer 
priminė, kad jis dažnai Ka
nados Parlamente pasisako 
Baltijos valstybią pavergi
mo ir religijos persekiojimo 
bei rusinimo klausimais. 
Visi kalbėtojai ragino Są
jungos narius ir toliau iš
tvermingai siekti savo tiks-

Kanados 
Visiems 
St. J o- 
nuošir-

o kalba už- 
virš 20 minučiŲ. Ji 

priimta gausiais ploji-

to kalbėjo, sveikino

lą, įsijungiant į 
politinį gyvenimą, 
kalbėtojams pirm, 
kubaitis pareiškė 
džią padėką.

Rezoliucija
Baigiantis oficialiai da

liai, suvažiavimo sekreto
rius perskaitė paruoštą re
zoliuciją, kuri buvo Suvažia
vimo dalyvių priimta ploji
mais. Rezoliucija pasiąsta 
Kanados vyriausybės na
riams ir ministeriui pirmi
ninkui Brian Mulroney.(Re- 
zoliucijos tekstas buvo at
spausdintas . "NL" Nr. 17, 
2 psl.).

Rezoliucijoje išdėstytos 
Baltijos valstybią okupacijų 
aplinkybės, gyventoją masi
nės deportacijos, teroras, 
partizaną beviltiškos kovos 
laisvei atgauti ir pabaigoje 
nukelta į 7 psl...................... /



Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
Įsikūręs nuosovuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

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

AKTYVAI PER 24 
MOKAME UŽ:
indėliu* (P.C.A.)...... 5 %
santaupas....................5.25%
kosd. p ai ūk an. ui sant5. % 
term, indėlius 1 m....... 7.25%
term, i'-dilius 3 m....... 8.50%
reg. pensijų fondo ......6. %
90 dienų indėlius....... 6., %
( minimum $ 5.000)
Reg. pensijų 1 m. ..7.25%

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.

/...BALTIEČIŲ VETERANŲ 
......atkelta iš 6 psl. /

prašymas Kanados vyriau
sybę kelti viešumon netei
sėtu tų kraštų okupacijų 
ir jų troškimų atgauti lais
vę ir nepriklausomybę...

Baltiečių Veteranų Sų- 
jungos Kanadoje rengiami 
metiniai suvažiavimai, į 
kuriuos atsilanko žinomi 
politikai, valdžios atstovai 
ir kariškiai, nelieka be vai
sių. Sųjungos pirmininkas 
gauna iš politikų ir kariš
kių laiškus su įvairiais už
klausimais ir patarimais.

MILIJONUS DOLERIU
IMAME UŽ:
ne kiln, turto pask. 9% 
asmenines pa*k«la* 11.25 % 
Nemokomas pilna* Čekiu 
patarnavimas
Nemokama narių gyvybė* 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $ 2.000
Nemokama a«m. paskolų 
drauda iki $25.000

Hamilton
PREL. J. TADARAUSKO 
PAGERBTUVĖS

Š.m. birželio mėn. 7 
d., Jaunimo Centro salėje, 
prašomi įsigyti pakvietimus 
Parapijos knygynėlyje pas 
A. Petkevičių.

Visos vietos bus rezer
vuotos.

Pagerbimo vaišes orga
nizuoja Parapijos Taryba. 
Kviečiami svečiai ir iš kitų 
parapijų.

• LIETUVIŲ TAUTODAILĖS 
INSTITUTAS, minint savo i, 
veiklos 10 metų sukaktį, 
pavedė pravesti tautodailės 
PARODA Galerijoje NEMU
NAS, kurios įsteigėjas yra 
Petras REGINA.

Paroda vyks birželio 27 
iki rugsėjo vidurio.

st. Catharines
L . • ____________________ •_______________________ .

APYLINKES VEIKLA
- VASARIO 16- tosios 
minėjimai didesnėse ir ma
žesnėse apylinkėse buvo 
plačiai aprašyti spaudoje. 
Ir mes, mažoje KLB Apy
linkėje neatsilikome ir pa
gal savo išgales ir sugebė

jimus paminėjome Vasario 
16-tųjų. Prie minėjimo pa
sisekimo ir išlaidų sumaži
nimo aukomis ir darbu pri
sidėjo mūsų Apylinkės dos
nūs lietuviai, už kų Bend
ruomenės valdyba visiems 
nuoširdžiai dėkoja ir ypatin
gai tiems, kurie prisidėjo 
stambesne auka.

Su prasidedančiu pava
sariu B-nės Valdybos laukia

REIKALINGA MOTERIS
kelioms dienoms Į savaitę paruošti valgyti ir patvarkyti 
butą dviem vyresnio amžiaus moterims. Kreiptis i 
Liuda STANKEVIČIŲ, Tel.: 669 - 8834 .

Susitarus, būtų duodamas kambarys apsigyvenimui.

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

VALVKIA
SPECIALYBĖS:

• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• užuolaidų valymas
• SAUGOJIMAS (STORAGE/
• zomSas

495-9Oe AVENUE, LaSalle
365-1 1 43

7661 A CENTRALE, LaSalle

2955 ALLARD, Ville Emard
766-2667

V. Bačėnas
1551 Bloor St. W. 
TORONTO, Ont.
M6P IA5

1987.IV. 30

PADĖKA
Mirus Savanoriui —Kūrėjui , L.K. Mindaugo 
šaulių kuopos Garbės šauliui

KAZIMIERUI SITKAUSKUI,
Jo atminimui žmona paaukojo Kuopai $300.— 
Už auką žmonai Onai Sitkauskienei reiškiame 
broliška nuoširdžią padėką —

L.K. MINDAUGO ŠAULIŲ KUOPA

nemaža didesnių darbų. 
Reikės gerokai pasitempti- 
padirbėti, kad viskų tinka
mai atlikus. Blogiausia, kad 
visi renginiai -minėjimai 
supuola į vienų gegužės 
mėnesį: Motinos Dienos mi
nėjimas; 600 Metų Krikš
čionybės Atnaujinimo pa
minėjimas ir Folk Arts Fes
tivalis.

Motinos Dienų paminė
sime kukliai gegužės 3 d., 
sekmadienį, 10 vai.pamal
dom is.

Gegužės 10 d., sekma
dienį- Lietuvos Krikščio
nybės Atnaujinimo 600 me
tų sukakties iškilmingas 
paminėjimas ( šiam rengi
niui sudarytas specialus 
komitetas iš Parapijos Ko
miteto narių ir Bendruo
menės).

Balandžio 30-gegužės 
31 d.d.vyks vienas iš dides
nių renginių- FOLK ARTS 
Festivalis, kuriam reikia 
tinkamai pasiruošti. Festiva
lio sverbesni renginiai vyks 
sekančia tvarka:

gegužės 15 d.,penkta
dienį- QUEENS BALL (Ka
ralaičių Vakaras);

gegužės 16 d., 1 vai.
šeštadienį- FOLK ARTS 
Festivalio atidarymas prie 
City Hall, Church Str.;

gegužės 17 d., sekma
dienį - LIETUVIŲ OPEN 
HOUSE, Ukrainiečių Salėje 
(Ukrainian National Fede
ration Hall, 175 Nagiara

Festivalio PARADAS. Jame
dalyvaus iškilioji lituvaitė 
Loreta MAČYTĖ ir KLB 
Apylinkės Valdybos p-kas 
A. Šetikas.

FOLK ARTS Tarybai 
priklauso 33 tautinės gru
pės- klubai. St.Catharines 
FOLK ARTS yra laikomas 
vienu iš veikliausiųjų Kana
doje ir oficialiai St. 
Catharines miestas laiko
mas Folk Arts Capital of 
Canada- Kanados Folks
Arts sostine.

FOLK ARTS mūsų Bend-
ruomenę atstovauja V.Že-

VASARIO 16-to 
PROGA PRIEŠ 
VĖLIAVOS 
PAKĖLIMĄ 
SVEČIAI PRIE 
CITY HALL.

S

Iš kairės: Tėv. K. BUTKUS, OFM, John WASHUTA, aiderman, meras Joseph McCAFFERY skaito, 
proklamacijų, Joe REID.MR, Peter PARTINGTON, Queens Park MP, Allan PIETZ,MP, pirmoje eilėje 

(nugara/ L. B. pirm. A. ŠETIKAS.

Str.), pradžia 12 vai. iki 
11 vai.vakaro.

Programų atliks Hamil
tono Tautinių Šokių Grupė 
GYVATARAS.vad. G.Breich- 
manienės. Svečius links
mins visiems gerai žinomas 
"TZYGANI" orkestras, vad, 
R.Zelesnak;

gegužės 23 d., šeštadie
nį, 10 vai..FOLK ARTS

maitienė ir A.Šetikas, kaip 
Board of Director nariai.

VISUS vietinius lietu
vius, o taip pat IR IŠ TO
LIAU kviečiame , ruoštis 
ir aktyviai dalyvauti iškil
mingame 600 m.Krikščio
nybės Atnaujinimo paminė
jime ir Festivalio rengi
niuose Open House. A.Š.

“AUDRA” TRAVEL
CORPORATION

KELIONĖS Į LIETUVĄ
'yAqsA'JvX° - —

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

datos:
Rugsėjo 6
Rugsėjo 3
Rugsėjo 17
Spalio 26

“JAT", “Finnair”.

Kelionių į Lietuvą išvykimo
Birželio 29
Liepos 9
Liepos 17
Rugpjūčio 6

France”, “Aeroflot”,

Gegužės 8
Gegužės 21
Gegužės 28
Birželio 8

ORO LINIJOS - Air
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!

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

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

Tel. 533-3531

Mūsų Mylimai ir Brangiai Dėdienei
A t A

MARIJAI AUKŠTAITEI 
mirus,

pusbrolius ANTANĄ ir JURGĮ nuoširdžiai 
užjaučiame ir dalinamės bendru skausmu —

Genė KUDŽMIENĖ ir^ 
Rimas NAVIKĖNAS su ŠEIMOMIS

Buv. “NL” redaktorei, ilgametei rėmėjai ir 
skaitytojai, visuomenininkei, lietuviškų mokyklų 
steigėjai Montrealyje

AtA

MARIJAI AUKŠTAITEI-NAVIKEVIČIENEI 
mirus,

jos šeimai ir artimiesiems gilią užuojautą 
reiškia —

•NL” SPAUDOS BENDROVĖ,

REDAKCIJA ir DARBUOTOJAI

pasirašo A. SETIKAS, šalia stovi meras Joseph McCAFFERY.

GUY S
RICHARD
ROOFER----- COU VREIIR

7725 George LaSalle 
Žeriousias patarėjas ir darbo atlikėjas stogodengy*

UY RICHARD, kuris jau seniai Lietuvi am* patarnauja.
Darba atlieka sąžiningai ;r prieinamomis kainomis.
Stogo' dengimui ortai 'r ui skambinkite :v 364-1470

7 psl.



montrea
MIRUSIEJI
• AUKŠTAITĖ Marija (Rad- 
kevičiūtė - Navikevičienė), 
91 m. amžiaus, rašytoja, 
visuomenininke, buv. "Ne
priklausomos Lietuvos" re
daktorė, ilgametė Montre- 
alio gyventoja, mirė To
ronte.

Nuoširdi užuojauta šei
mai ir artimiesiems.

• Julius JURĖNAS, mirus 
matininkui Kazimierui LEŠ
ČINSKUI Kelownoj, B.C., 
Jo atminimui paaukojo"NL" 
$10.
Nuoširdžiai dėkojame! "NL"

PAVASARINEI NUOTAIKAI 
PAKELTI

Aušros VartŲ Parapijos 
salėje š.m. balandžio mėn. 
26 d. sekmadienio popietė
je Montrealio mergaičių 
choras PAVASARIS davė 
savo metinį koncertų, susi
dedantį iš trijų dalių. Pir
moji- skirta liaudies dai
noms: "Ausk,dukrele, dro
beles", harm. Vyt. Jančys,
"Plaukė antelė", St.Šimkus, 
"Vai dariau, dariau", A.Mi- 
kulskis, "Daržely rūtelė 
pražydo", Vyt.Jančys ir G. 
Gudauskienės "Liaudies Dai
nų Pynė?

Antroji- dainos apie tė
vynę: "Gražusis kraštas"- 
žodž. M.Eiraitės, muz.
J. Stankūno; "Tesrūva Ne
munas"- P.Orintaitės, V.ViF 
tenio; "Naktis rami",dėklam. 
L.Celtoriūtė, C.Bohm; "Šla
ma šilko vėjas" - V.Nemu- 
nėlio, K.Žižiūno; "Mano 
kraštas ežerai" - L.Rusec- 
kienės, V. Baumilo.

Po pertraukos trečioje 
dalyje mergaitės atliko 
estradines dainas: "Oi, gra
žios mūs' dienelės" - žodž. 
D. Augienės, muz. V.Vilte- 
nio; "Dainavos tango"- St. 
Sližio žodžiai ir muzika; 
"Svajonių paukštė" - V.Ba
rausko, T. Makačino; "De
vynbalsė" - K. Saulyno,
K. Naviko; "Lopšinė" - W. 
A. Mozart; "Ar ateisi?" 
-A.Žųsyčio, G. Gudauskie
nės.

Pakartojimui padainavo 
2 efektingas dainas: "Tupi 
šarka" ir "Pavasaris ir vai
kai"- H.Nagio, A. Stanke
vičiaus.

Po kiekvienos dalies 
PAVASARIO mergaitės 
keitė savo aprangų. I-oje 
dalyje dėvėjo mėlynų rūbų, 
perjuostų tautine juosta, 
II-oje - tautinius drabužius 
ir pabaigoje juodus , ilgus 
sijonus ir baltas bliuzes.

Gražiai buvo sutvarkyti 
įėjimai, išėjimai ir sceninis 
susigrupavimas. Chorisčių 
veiduose matėsi vidinis su
sikaupimas, rimtis ir tinka
ma sceninė šypsena. PA
VASARIO Choras smagiai 
patobulėjęs, matoma ir di
rigentės muz. Ingrid Tark,

Or. J. FALIŠKA
D. D. S.

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

Montreal, Que., H3G 1Š5

TEL.:: Bus.:: 866-8235
Namų: 761—4675

---- ■■■—1Tnrm....... ............. ..........................................................

M . CUSSON VAISTINĖ 
7635 Central St. Ville La Salle, P.Q. H8P 1L2 

Atidaryta kasdien nuo 9—10 v.v. 
Šeštadieniais : nuo 9 r. — 9:30 v.v. 
Sekmadieniais: nuo 10 r. — 9:30 v.v.

Tel.r 366-9745 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

NOT ABAI

X BERNOTAS - RŪTA POCAUSKAS
SUITE 2039, SUN LIFE BUILDING

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

8 psi. 

"I ir merginų įdėtas darbas. 
(Dirigentės dirigavimas la
ibai efektingas , ir buvo iš
gauta dainose gera muziki
nė linija. Gerai išvystyta 
mintis dainų interpretacijo
je ir gera tarsena. Kiekvie 
nas žodis buvo aiškiai iš
tartas ir salėje esančiai 
publikai suprantamas. At
rodo, kad dainininkės jautė 
žodžių prasmę ir jų reikš
mę. Dirigentei pavyko iš
gauti visa, kas buvo para
šyta,ir dar daugiau.

Akomponavo muz. Jeff 
Fisher; savo puikia palyda 
giliai įsijautė į kiekvienų 
kūrinį ir padėjo pilnai iš
baigti dainos melodijų.

Po šio gražaus koncer
to publika buvo pavaišinta 
mergaičių tėvų ir rėmėjų 
suneštais užkandžiais, py
ragais ir kava.

Dainavo 18 mergaičių: 
Adamonytė Marytė, Cel- 
toriūtė Andrėja, Celtoriūtė 
Lina, Celtoriūte Kirą, Či- 
činskaitė Loreta, Čičins- 
kaitė Kristina, Genteman 
Diana, Išganaitytė Viliutė, 
Jaugelytė Rita, Jurkutė 
Živilė, Lukoševičiūtė Vilija, 
Lukoševičiūtė Aida, Luko
ševičiūtė Lana, Lukauskaitė 
Dalia, Ramanauskaitė Jara, 
Ruffo Monika, Simpson 
Sandra, Skardžiūtė Lynn.

PAVASARIO administra
torė - Jadvyga Baltuonienė. 
Tėvų Komitetų sudaro El
vyra Celtorienė - pirminin
kė,Aldona Čičinskienė 
sekretorė, Albina Lukoševi
čienė - iždininkė.

PAVASARIO mergaitės 
taip pat uoliai repetuoja 
Kantatų. A. K e b 1 y s

• KANTATOS "Kryžių ir 
Rūpintojėlių Lietuva" pa
statymui jau išnuomoti geri 
elektroniniai vargonai, ku
rie bus pastatyti prie di
džiojo altoriaus Sv.Kazi- 
miero Parapijos bažnyčioj 
premjeros koncerto metu.

AV Choro vadovas ir 
Kantatos chorų koordina
torius sol. Antanas Keblys 
jau išsiuntė virš 50 infor
macijų Montrealio muzi
kams, muzikos mokytojams 
ir kitiems apie šį koncer
tų.

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

Dr. Gaetan B&RARD, 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 Stulginski
D.D.S.

iDANTU GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
8606 Centrale, kampas45—th Ave., 
Suite 209, Que., H8P 1N5

Tel.: 364 -4658

a "NL" SPAUDOS BALIUS 
vyks GEGUŽĖS 2 d., A V 
Parapijos Salėje, 7 vai.v.
e VISUOTINAS KLB MONT
REALIO APYLINKĖS SUSI
RINKIMAS šaukiamas SEK- 
MADIENį, gegužės 3 d., 
SESELIŲ NAMUOSE, 12 vai. 
e 16-kos kraštų liaudies 
pasakas atspausdino, re
miant Quebec'o prov. Kul
tūrinių Bendruomenių ir 
Imigracijos Ministerijai, 
Montrealio Mokyklų Taryba. 
Rinkinyje yra ir "Eglė, Žal
čių Karalienė". Plačiau ki
tame "NL" numeryje.

Dodge Chrysler
Camions Dodge Trucks

TAKSŲ FORMŲ PILDYMAS
GREITAM IR TIKSLIAM PATARNAVIMUI 

KREIPKITĖS I

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

Tek: 871-1430

. GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS Te, Luss-.: 
C. I. B.

GAISRAS * AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ * GYVYBE 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD- MONTREAL, QUE. HIX 1L7

STANDARD PETER S 0 D 0

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

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

MONTREAL ENTERPRISES 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
102A, ALLION
LASALLE,QUĖ. H8P2C5 

PASTATŲ KANALIZACIJOS VALYMO SPECIALISTAS (CMG) 

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING) TVARKYMO
REGISTRUOTA [STAIGA

atlieka darbus^ kreipianti s į COSTĄ, T ei.: 733—9878

WAWELLENKŲ CUKRAINĖ
• G3teaux • Biscuits
• Gdteaux au fromage
• Pain • Carė
• Meilleurs beignes

(Ponchki)

2524. Ontario E.. Mtl 524*3348

PRISTATO VESTUVĖMS IR KITOMS PROGOMS

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

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

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

e "NL" PRENUMERATĄ 
galima užsimokėti ir LITE, 
suskaites nr. 509.

Ši sųskaita atidaryta, 
norint palengvinti mūsų 
skaitytojams atsilyginti už 
"NL", kad nereikėtų siunti
nėti ar perdavinėti, jeigu 
taip pageidaujama.

e AV Parapijos Komitetas 
parūpino 10 apvalių stalų, 
kuriuos atnaujino ir gražiai 
nudažė A. Čepulis ir L.Ba- 
laišis. Staltieses parūpino 
N.Bagdžiūnienė ir E.Kra- 
sowski.

LASALLE 
AUTOMOBILE INC.

* Automobilių nuoma
* Naujų ir vartotų pasirinkimas
* Pardavimas
* Aptarnavimas

1050 Lapierre
366-7818 coin La Vėrendrye

e
TEL: 366-5484

• įvairus pyragaičiai
• Spurgos
• Sausainiai
• Aguoniniai ir kitokie 

pyragai

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

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

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAI virs $21,000,000; REZERVAS virs $600,000.

MOKA UŽ:
CERTIFIKATUS ... 7J/2% TAUPOMO -special .. 5% %
TERM. INDĖLIUS: T AUP YMO - su Gy v, dr. 5 %

1 metų..................  714% TAUPYMO— kasdieninės 4/2 %
180 d.- 364 d....... 6% % EINAMOS......................... 4/2 %
120 d. -179 d. ... 6’/2% PENSIJŲ - RRSP term. 814 %

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

IMA UŽ:
NEKILN. TURTO nuo9'zi%, ASMENINĖS nuo 10'/2%

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA “LITE”

KASOS VALANDOS

1475 De Seve Rosemonr

Pirm. Antr. Treč. 9:00-3.00 -----------
Ketvirtadieniais 12:00-8:00 4:00—8:00
Penktadieni ai s 10:00-6:00 2:00-6:00
Sekmadieniais 10:30 - 12:30 -------------

Sv. Kazimiero

10:30-12:30

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

RESTORANAS
KOSCHS

Įvairūs gėrimai

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

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

6201 Bannantyne, Verdun h4h ij4 
(coin Allard corner)

768-2707 - 768-9189

• Automobilių nuoma
• Naujų ir vartotų

pas! rinkimas
• Pardavimas ir
• Aptarnavimas

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

D.N. BALTRUKONIS 
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavimas 
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

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

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

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS & C0TĖ REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TONY PORTRAITS 
_ PASSEPORT - COMMERCIAL 

P H OTOI MARIAGE - WEDDINGS

STU © I O KsTz^Queen MaryRcLSuite 8
TONY LAURINAITIS

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

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

APDRAUSTAS

Savininkas : JOHN OSKOWICZ 
3351 Belair St., Moatroal, Qua., H2A 2A5 

Telefonas721-9496

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

B.Com
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