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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
(h.n)

PO LINNO DEPORTUOS 
DAR LATVI IR LIETUVI 
Į SSSR

Kai estą Kari LINNĄ 
š.m. balandžio mėn. 22 d. 
surakintomis rankomis 7 
vai. 20 m in. vakare jėga 
įsodino New Yorko Kenne
dy tarptautiniame aerodro
me į sovietinį čekų lėktu
vą - jis buvo pirmasai 
žmogus, apkaltintas taria
mais nusikaltimais, na
ciams okupavus Estiją, 
kuris buvo jėga ištremtas 
Sovietų Sąjungon. Kari 
Linnas, 67 metų amžiaus, 
esą būdamas nacių lagerio 
komendantu Estijoje, bend
radarbiavęs su naciais, 
likviduojant to lagerio 
kalinius , kurių tarpe taip 
pat būta žydų. Anų Linnas 
ištremtojo esto duktė, 
stovėdama ant JAV Vyriau
siojo Teismo rūmų laiptų, 
pasakė spaudos atstovams: 
"Liudiju šiam kraštui ir 
visam pasauliui, kad mano 
tėvas nekaltas". Linno 
byloje visi pagrindiniai liu
dininkai buvo iš Sovietų 
Sąjungos. New Yorke OSI 
įstaigos pagrindinė steigėja 
ir žinoma prokomunistė 
Elizabeth Holtzman, su 
kitais tos liūdnai garsėjan
čios medžiotojų įstaigos 
atstovais, išreiškė savo 
pasitenkinimą. Du kiti 
žydų atstovai - Rosensaft 
ir Rosenbaum - dar pridė
jo, kad jiedu esą pasipikti
nę tais amerikiečiais, kurie 
pasisakė ir kovojo prieš 
tokią deportaciją.

Po šio epizodo, ameri
kiečių Teisingumo departa
mentas paskelbė, kad dar 
apie tuziną panašiai įtaria
mų nacių karo nusikaltėlių 
bus bandoma deportuoti 
Sovietų Sąjungon tikrai 
mirčiai. Minimas - pirmoj 
eilėj, latvis Boleslavs MAI- 
KOVSKIS ir lietuvis Kazys 
PALČIAUSKAS. Pastarasis 
kaltinamas, kad būdamas 
Kauno miesto burmistru 
vokiečių okupacijos metais, 
esą, pradėjęs visus Kauno 
žydus rinkti į vieną centri
nį getą. Šias dvi pavardes 
paminėjo OSI įstaigos di
rektorius Neal M. Sher.

Nė vienas šių uolių 
tariamųjų nacių karo nusi
kaltėlių gaudytojų bei 
teisėjų nė vienu žodžiu 
neužsimena apie šimtus 
Šiaurės Amerikoje ramiai 
gyvenenČius sovietų 
karo nusikaltė
lius, kurie yra įvykdę 
tikrai nemažiau ir lygiai 
baisių nusikaltimų sovietų 
okupacijos metu Estijoj, 
Latvijoj ir Lietuvoj. O kur 
tie masinių žudynių orga
nizatoriai bei budeliai, 
išžudę keliolika (jei ne ke
liasdešimt) milijonų žmonių 
sovietiniame pragare per 
visą bolševikų valdymo 
laikotarpį? Daugelis jų 
tebegyvi ir daugelis tokių 
dabar tebeatlieka savo 
kruviną darbą tebeegzis

tuojančiose koncentracijos 
stovyklose visoje Sovietų 
Sąjungoje. Kada juos 
teis ir kur 
juos deportuos 
garsioji ir budrioji Holtz
man ir jos įsteigtoji OSI? 
TAIKOS ŽYGININKAI

MASKVOS PAVAIŠINTI
Jų pačių teigimu, apie 

700 taikos skelbėjų žings
niavo apie 10 kilometrų 
Ottawos gatvėmis, sustoda
mi prie šių branduolinius 
ginklus turinčių valstybių 
ambasadų: JAV, Didžiosios 
Britanijos, Prancūzijos, 
Kinijos ir Sovietų. Sąjungos. 
(Mūsų manymu, aplankė ne 
visas: jau žinoma, kad 
branduolinius ginklus turi 
ir Izraelis, ir Indija ir, 
galimas dalykas, Pietų 
Afrika). Žygiuotės vadas 
Bickerton pareiškė, kad 
tai dąr®." •- iau antri me
tai ir kad juos pavaišinę 
arbata ir sausainiais tiktai 
Sovietų ambasada. Jie ten 
taip pat diskutavę taikos 
problemas. Surinkę apie 
30,000 dolelrių, kurie būsią 
paskirstyti įvairioms taikos 
ir moterų teisių organiza
cijoms.

BUVĘS AFGANISTANO 
SOVIETINIS PREZIDENTAS 
JAU KALĖJIME

Kaip Kremlius atsilygi
na savo pakalikams, rodo 
buvusio Maskvos nurodymu 
komunistų prezidento sos- 
tan įkelto Barak Karmai 
likimas. Raudonosios Kini
jos žinių agentūra praneša, 
kad šis Maskvos talkinin
kas esąs pasodintas Afga
nistano sostinės Kabul kalė
jime. Karmai, 58 metų, 
buvo komunistinio Afganis
tano prezidentas ir genera
linis sekretorius Afganista
no komunistų partijos 
(vadinamos-Liaudies demo
kratiškoji partija) net 
septynerius metus. Mask
vos valdovai, paklausti 
apie šį pranešimą, pasisakė 
nieko nežiną ir, kad tai 
tikriausiai eanti tiktai 
"imperialistų" skleidžiama 
propaganda.
MASKVA NUTARĖ IŠLEISTI
koriagin’a

Sovietų TASS' o žinių 
agentūra (berods, pirmą 
kartą iš viso) paskelbė po
ros sakinių žinią, kad 
duotas leidimas emigruoti 
psichiatrui Anatolij' ui 
Koriagin' ui į Šveicariją, 
kur jis nuolatinai apsigy
vens.

A. Koriagin' as, 48 me
tų, buvo kalinamas privers
tinų darbų stovykloje nuo 
1981 metų. Jis buvo nu
baustas kalėti 7 metus ir 
5-kiems metams vidaus 
tremtimi. Kaltinamas, kaip 
daugumas kitų disidentų, 
"antt-sovietine propaganda 
ir kiršinimu.”

Psichiatras A. Koriagin' 
as kaltino Sovietų vyriausy
bę savo straipsnyje, at
spausdintame Britų medici
nos žurnale, kad protiniai

normalūs disidentai yra 
siunčiami į psichiatrines 
ligonines, kur jiems duoda
mi įvairūs vaistai.

A. Koriagin' as taip pat 
buvo patarėju Komisijoje, 
kuri tyrinėjo psichiatrijos 
piktnaudojimą politiniams 
tikslams. Ši disidentų ko
misija taip pat priklausė 
Maskvos organizacijai, 
prižiūrinčiai Helsinkio 
Akto Žmogaus Teisių susi
tarimų vykdymą.
QUEBEC’AS PASIRAŠYS 
NAUJĄJĄ KANADOS 
KONSTITUCIJĄ

Gatineau kalvose esan
čioje Meech ežero pakran
tės vasarvietėje susitiko 
š.m. balandžio mėn. 30 d. 
visų Kanados provincijų 
premjerai su min. pirm. 
B. Mulroney, kad prikalbė
tų Quebec' o premjerą
Robert Bourassa pasirašyti 
naująją Kanados konstituci
ją. Tada visi stebėtojai 
dėjo nedaug vilčių. O 
tačiau žinovai _ šį kartą 
apsiriko! Brian Mulroney 
vi-~ASRo sugebėjo surasti 
visiems priimtiną bendrą 
vardiklį ir pasitarimai bai
gėsi visuotinu susitarimu. 
Quebec'o provincija bus 
laikoma išskirtina bendruo
mene (distinct society), 
nors iki šiol tikroji 
tų žodžių prasmė ir nė
ra aiški, ir turės teisę 
atsisakyti kaikurių, jai 
nepriimtinu, federalinės 
vyriausybės projektų. Ta
čiau, tokią pat teisę turės 
ir visos kitos provincijos. 
Žodžiu, ateityje bendriems 
nutarimams reikės, beveik 
visais atvejais, visų provin
cijų pritarimo.

Parlamente pirmą kartą 
abiejų opozicijos partijų 
vadai pasveikino Mulroney, 
o visi parlamento atstovai 
be išimties, atsistoję paplo
jo. Nutarimas tikrai istori
nis.

Atrodo, tiktai vienas 
blėstančios pekistų partijos 
(PQ) vadas Pierre Marc 
Johnson tuo susitarimu 
nepatenkintas ir pavadino 
jį "Meech ežero pabaisa". 
Tačiau ir šis, neva gudra- 
galviškas pavadinimas ne
pakeičia fakto, kad šiuo 
metu didelė dauguma Que
bec' o provincijos gyventojų 
tokiam susitarimui ne 
tiktai pritaria, bet seniai 
jo laukė. Dar tais laikais, 
kai Rene Levesque labai 
arogantiškai niekino visus 
federalinės vyriausybės 
bandymus rasti kokią nors 
bendrą kalbą. O dabar tas 
pats narsusis separatistas 
pardavinėja savo memua
rus anglų kalba anglų 
provicijose.

NETIKĖTAS IR NEBLOGAS 
QUEBEC1© PROVINCIJOS 
BIUDŽETAS

Vienai Montrealio ang
liškąja! radijo ir televizi
jos stočiai paskelbus kaiku- 
rias slapta gautas detales 
apie naująjį provincijos biu-

PRANEŠA ALTA:
ALT ir LB PASITARIMAS

Čikagoje balandžio 25 d. JAV LB Krašto Valdybos pir
mininkas Algimantas GEČYS ir einąs ALT pirm, pareigas

NATO valstybių užsienio reik, ministerių pasitarimas Briuselyje, kuriame George SHULTZ as 

painformavo apie n usig i nk I av i mo p rob I ema s su Sovietų Sgjunga.

džetą, prov. finansų minis
terial Gėrard D. Levesque 
teliko trys galimybės: 1) 
atsistatydinti iš pareigų, 
2) perrašyti visą biudžetą 
iš naujo arba 3) tuojau 
pat, t.y. tą pačią dieną,jį 
paskelbti provincijos parla
mente.
Šia trečiąja galimybe G.D. 
Levesque ir pasinaudojo, 
patartas premjero R. Bou
rassa, kuris kaip tiktai tuo 
metu tarėsi prie Ottawos 
su kitais premjerais. Naujo
jo biudžeto pozicijomis 
beveik visi patenkinti. 
Štai to biudžeto pagrindi
niai punktai:

- provincijos deficitas 
bus sumažintas iki 2.4 
bilijonų dolerių;

- Quebec' o vyriausybė 
kitais metais išleis virš 30 
bilijonų dolerių, o pajamų 
gaus beveik 28 bilijonus 
dolerių;

mažai ir vidutiniškai 
uždirbantieji arba mokesčių 
iš viso nemokės arba mokės 
jų mažiau;

provincinės automobilių 
draudos mokestis bus suma
žintas 10 nuošimčių;

- 2.00 milijonų dolerių 
bus išleista kelių pataisy
mui;

- 102 milijonai dolerių 
bus paskirta moksliniams 
tyrimams ir universitetai 
iš šios sumos moksliniams 
tyrimams vykdyti gaus 40 
milijonų dolerių;

- 73 milijonai dolerių pa
skirta sveikatos sektoriui, 
įskaitant ir ligonines;

- finansiškai sunkiai besi- 
verčią provincijos universi
tetai gaus metinę 15 mili
jonų dolerių paramą ir po 
to sekančius dvejis metus 
dar 15 milijonų dolerių;

- po vieną milijoną dole
rių paskirta paremti taba
ko augintojus ir įstaigas, 
kurios tiria rūkštingojo 
lietaus pasekmes klevams 
ir kitai provincijos augme
nijai bei vandenims;

-- alkoholio mokesčiai, 
kuriuos turėjo mokėti 
restoranai ir barai, suma
žinti nuo 13.4 nuošimčių 
iki 9 nuošimčių.

dr. Jonas VALAITIS buvo susitikę aptarti svarbiųjų bend
rų reikalų. Kartu dalyvavo iš LB valdybos Danguolė VA- 
LENTINAITĖ, iš ALT - sekretorius Grožvydas LAZAUS
KAS ir informacijos dir. prel. J. PRUSNKIS.

Svarbiausias klausimas buvo - Lietuvių Teisių Gynimo 
sustiprinimas ir tam reikalui dirbančių organizacijų bei 
pavienių tos srities specialistų apjungimas. Sutarta imtis 
iniciatyvos sudaryti bendrą centrinį politinės gynybos 
vienetą šiam svarbiam darbui.

Be to, buvo aptarta veikla prieš pradedamus vykdyti 
JAV ir Sovietų miestų brolybės sąjūdžius, kaip Madison'o 
Wisconcin, ir Vilniaus, okupuotoje Lietuvoje.

Pasidalinta ir kitais bendrais klausimais.
ALT Informacija

PRANEŠA LIETUVIU INFORMACIJOS CENTRAS

EDITA ABRUTIENĖ PERKELTA Į TREMTĮ
Gauta žinia iš Lietuvos, kad kalinė Edita Abrutienė, 

kalėjusi kartu su Jadvyga Bieliauskiene, nuo 1987 sausio 
12 buvo perkelta į tremtį, praneša Lietuvių Informacijos 
Centras. Jos tremties adresas yra: Chitinskaya oblast, 
pos. Aksha, ui. Beregovaja 11, kv. 3.

Tai yra maždaug 120 mylių į pietus nuo Chitos, kur 
yra kalinamas kun. Jonas Kastytis Matulionis ir 
60 mylių į šiaurę nuo Mongolijos sienos. Abrutienė yra 
kalinama uždaroj kariuomenės zonoj, kaip spėlioja Tarp
tautinės Amnestijos žinovai.

1982 m. gruodžio mėn. 8 d. buvo padaryta krata 
Editos Abrutienės bute, Tallat-Kelpšos 8-11, Vilniuje, 
ieškant šmeižikiško turinio literatūros. Kratos metu 
paimta: Abrutienės pareiškimai, dokumentai, laiškai, 
žurnalo "Amerika" 39 egz., Žmogaus Teisių deklaracija 
anglų kalba ir kt.

Po kratos saugumiečiai Abrutienės nebepaleido. Jai 
iškėlė bylą pagal 199-1 str. už "skleidimą žinomai mela
gingų prasimanymų, žeminančių tarybinę, valstybinę ir 
visuomeninę santvarką."

E. Abrutienė buvo nuteista 1983 m. liepos 14 d. ket- 
veriems metams griežto režimo lagerio ir dvejiems 
metams tremties.

1950 m. gimusi Edita Abrutienė Mordovijos moterų 
lageryje aktyviai reiškėsi. Ji ir Jadvyga Bieliauskienė 
kartu su aštuoniomis kalinėmis pasirašė sveikinimą prezi
dentui Reaganui jo perrinkimo į JAV-ių prezidentus 
proga.

Kartu su trimis pabaltietėmis ji iš lagerio pasiuntė 
protesto laišką Aukščiausiam Prezidiumui, prašant karo 
belaisvių statuso. Remdamosios Jungtinių Tautų rezoliu
cija, kuri buvo paskelbta tarybinėj spaudoj, kaip jos 
teigė, joms priklausantis karo belaisvių statusas, nes jos 
gyveno sovietų okupuotuose Pabaltijo kraštuose.

Abrutienės vyras, Vitas Abrutis, irgi buvo politinis 
kalinys. Jam vos sugrįžus iš sovietinio lagerio, Edita 
buvo suimta ir jis liko vienas su mokyklinio amžiaus 
sūnumi Aidu, gimusiu 1974 m.

Abrutis dirbo restauracijos srityje. Jo tariama "anti- 
sovietinė veikla" jau reiškėsi nuo 1952 m., kai jis buvo 
tardomas už Lietuvos trispalvės pakėlimą gimnazijoj.

1979 m. jis su žmona atsižadėjo sovietinės pilietybės 
ir davė prašymą emigruoti į JAV-es. Jie buvo gavę 
leidimą emigruoti prieš areštą. Po Abručių buto kratos 
1980 m. balandžio 9 ir 17 d.d., kai buvo konfiskuota 
"šmeižikiška" literatūra ir rašomoji mašinėlė, Abrutis 
išvyko į Maskvą susitikti su užsienio korespondentais.. Jis 
buvo suimtas gegužės 20 Maskvoj ir apkaltintas pagal 
LTSR baudžiamojo^ kodekso 199 str.

Pasak pogrindžio AUŠROS, "tai, be abejonės, saugu
mo kerštas už jų norą išvykti į užsienį".
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P.S. Bendradarbių ar korespondentų spausdinamos’mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankratčiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, gražinami tik 
ii anksto susitarus. Už skelbimų turini redakcija arba 
leidykla neatsako.

Vladas Lapienis

IŠ Mūsų kalinių laiškų
BALYS GAJAUSKAS yra kalinamas Permeje, ypa

tingo režimo lageryje BC-389-36. Jo kalinimo laikas bai
giasi 1987 m. balandžio mėn 20 d.

Jo žmonai Irenai Gajauskienei buvo leista pasima
tyti su vyru asmeniškai 1984 m., ir bendrai- grupiniai 
1985 m. birželio mėnesį. Nuo to laiko beveik 5 mėne
sius artimieji iš Balio GAJAUSKO nebuvo gavę laiškų 
nė leidimo pasimatyti, o kalėjimo administracija atsaky
me rašo:"...Pranešame, kad pil. Gajauskui Baliui už lage
rio režimo pažeidimų pasimatymas atimtas...klausimais 
dėl susirašinėjimo kreiptis pas pil. B.GAJAUSKĄ". Pasi
rašo lagerio viršininkas DOLMANTOV'as. Parašas kartais 
būna neįskaitomas.

Paskutiniu metu pasiekė žinios, kad B.GAJAUS- 
KAS sunkiai sužeistas - perdurta krūtine netoli širdies 
- ir jau du mėnesiai guli ligoninėje. I. Gajauskienei iš- 
siuntus telegramų lagerio administracijai ir klausiant a- 
pie įvykusių nelaimę ir savo vyro sveikatos stovį, buvo 
atsakyta: "B.Gajausko sveikatos stovis patenkinamas".

KUN. SIGITAS TAMKEVIČIUS savo laiške rašo: 
"...Kaip gera žinoti, kad mūsų mažutėje tautoje yra tiek 
daug plačių širdžių. Duok Dieve, kad šis krikščioniškiau
sias bruožas - gero darymas artimui - būtų gyvas kiek
vieno tautiečio širdyje". (Rašyta gegužės mėn.,prieš me
tus).

VLADAS LAPIENIS rašo: "...Netenka bijoti jokios 
ateities, nes kaip ši diena, taip ir visos kitos, ateina 
iš Dievo".

POVILAS PEČELIŪNAS rašo, kad šiais metais gau
na labai mažai laiškų ne tik iš svetur, bet ir iš Lietu
vos. ..."Nieko įdomesnio kų galėčiau parašyti. Kas gali 
būti ypatingesnio pilkiausioje vienatvėje, beveik saloje 
tarp miškų, pelkių ir vandens. Ir dar Sibiro šiaurėj.

, Ko labiausiai trūksta? Deguonies! Man, turinčiam 
žemų kraujo spaudimų, tikrai ne kas, bet argi tai svar
biausia? Kantrybė, ištvermė ir kuo mažiau galvoti apie 
save. Juk kitiems dar blogiau."

Sovietų Gulage Balys Gajauskas, šalia Petkaus, 
yra iškalėjęs 35 metus.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ. I
Iki šiol šis fondas išleido per 350,000 dolerių 

lietuviškai kultūrai, menui, švietimui paremti. Pa
grindinis Fondo kapitalas yra neliečiamas, tiktai

i 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-Canadiap Foundation, 1573 Blocr 

St.W., Toronto, Ont. M6P 1A6

Šio Fondo šūkis: "Kapitalas Lietuvai, palūkanos - 
lietuvybei išeivijoje!"'

« . .. . ______ - y

kuo dar vis giriasi lenką i

Š.m.balandžio mėn.21 d. "Draugo" laidoje įdomių 
žinių, liečiančių artėjantį Lietuvos Krikčionybės atnau
jinimo jubiliejų , atspausdinta b.kv. straipsnyje, pavadinta
me "JUODOS KATĖS".

Viena didžiausiųjų ir juodžiausiųjų "kačių" beesa- 
ma tų pačių "krikštatėvių" - lenkų ir ne kokių ten "dlu- 
gošnikų", bet šių dienų spaudos žmonių. Dedame dalį 
minimo straipsnio:

..."Kaip ten kas buvo - nebuvo, bet Lietuvos 
krikštas surištas su lenkais. Nors krikštas buvo atlieka
mas Lietuvos valdovų (Įskaitant ir didįjį kunigaikštį Jo- 
gailų) iniciatyva, bet lenkai visų laikų dedasi mūsų tau
tos "krikštatėviais". Šioje vietoje jau daug "juodų kačių".

Šia proga pacituosime mums atsiųstų ištraukų iš 
Varšuvoje leidžiamo laikraščio "Przewodnik Katolicki". 
Mus liečiančio straipsnio antraštė "Chrzest Litwy"(Lietu- 
vos Krikštas). Štai lietuviškame vertime pora krikšto 
sukakties proga lietuviams skiriamų "gėlyčių". Laikraščio 
5 psl.(š.m.sausio 18 d.)rašoma:

"Lietuviai buvo laukiniai, gyveno mongolų būdu.Vaikš- 
čiojo apsirengę kailiais, išverstais plauku į viršų. Kovojo
panašiai- kaip totoriai, jų pavojingas ginklas buvo nuodin
gos strėlės" . O 4 psl. rašoma:

"Lietuviai gyveno būdose ar palapinėse. Tai diktavo 
jiems klajokliškas gyvenimo būdas (Koczowniczy)... Toje 
šalyje žmona buvo vyro nuosavybė; jų pirkdavo nuo tėvų 
ar turguje, galėjo ir parduoti, apluošinti ar užmušti..Lie
tuvoje žydėjo daugpatystė..Didysis kunigaikštis ir jo ar
timieji valdė baimės būdu. Jie buvo tikriausi despotai, 
įbauginimas buvo jų valdžios jėga. Vytautas už smulkius 
nusikaltimus paliepdavo įsiūti žmones į gyvulių kailius 
ir išmesti vilkams suėsti.".

Toliau labai bjauriai kalbama apie baisų Vytauto 
girtuokliavimų ir kitus nešvankumus. Straipsnio autorė, 
kuri su pasigardžiavimu minėtus ir kitus šmeižtus per
duoda, yra Malgorzata Koskowska. Bet koks gi laikraštis 
galėjo tokius baisius šmeižtus apie savo "krikštavaikius" 
paskelbti? O gi Lenkijos katalikų šeimų oficialus savait
raštis. Vadinasi, ne koks eilinis egzilų lenkų pamfletėlis.

Tačiau mums nėra naujiena, kad lenkai tokiu būdu 
"vaizduoja" mūsų garbingus protėvius. Prisiminkime tik 
jų pokario filmų"Grunvaldas". Panašius šmeižtus apie 
lietuvius savo laiku skelbė mums kardu bei kalaviju per 
200 metų "krikštiję" kryžiuočiai. Bet kodėl gi jų šmeiž
tus kartoja lenkų katalikų laikraštis?

Čia jau netenka kalbėti apie "juodas kates", nes 
ant mūsų išliejama visa statinė smalinio deguto." b.kv,

Reaguojant į šias ištraukas, reikia priminti lenkų 
inteligentijai, kad užtenka pasiskaityti mūsų statutų, kad 
paaiškėtų, kokie "mongoliški" despotai yra buvę mūsų ka
raliai ar kunigaikščiai ir kaip savo elgesiu buvo pasižy
mėję lietuviai. Kad ir su tais pačiais lenkais, žymiai vė
liau, moderniaisiais amžiais...

Kita "juoda katė", verta dėmesio yra minima b. 
kv. :" birželio 24-26 d.d.Romoje ruošiamo akademinio sim
poziumo Lietuvos krikšto reikalu programa. Tris dienas 
bus skaitoma 12 įdomių paskaitų. Rimtos paskaitos, rim
ti ir žymūs prelegentai. Bet ir čia iš 12 paskaitininkų 
tik 3 lietuviai: Marija Gimbutienė, Rasa Mažeikaitė" ir 
P.Rabikauskas. Tuo tarpu net 5 prelegentai atvyksta iš 
Varšuvos.1 Kodėl taip mažai lietuvių mokslininkų, kur nag-
rinėjamas grynai Lietuvos reikalas? Kalbama, kad "nesu
radę" lietuvių tarpe daugiau mokslininkų . Tai argi mes 
per 600 metų jų neparuošėme? "

Reikia tikėtis, kad dar prisidės koks 'lietuvis moks
lininkas, o jei ne- tai tie trys bus pakankamai drųsūs ir 
atitinkamai! pasiruošę vesti diskusijas akį veriančiose a- 
kademinėse puošmenose ir iškilmingumu blizgančioje ap
linkoje. b.

IF GORBACHEV IS SINCERE, LET HIM WITHDRAW 
FROM BALTIC STATES

Sir Geoffrey Finsberg (United Kingdom): "In these 
three unhappy states, whose independence was destroyed 
by Communists and Fascists ( the similarity of their 
views on democracy indicates that there really is no 
difference between their two political philosophies), hu
man rights do not exist... If Mr. Gorbachev is genuine 
in his protestations of a new flexibility, then he will 
be bound to agree that the good name of the Soviet 
Union is linked up with the illegal annexation of the 
Baltic states and he will wish to restore the position 
to that wich existed under the solemn treaty of 1920 
between Latvia and Russia - and similar treaties be
tween Russia and Estonia and Lithuania - and withdraw 
all Soviet personnel, both civilian and military, from 
the Baltic states. This will enable free elections to be 
held wich will allow new constitutions to be adopted 
and the three states to join the United Nations as free 
countries once again".

/"ELTA" COMMENT- ELTOS KOMENTARAI: The 
debate of the Parliamentary Assembly of the Council 
of Europe has again underscored the unanimity of the 
European democratic nations on the subject of Baltic 
self-determination. The Rapporteur, Mr.van den Bergh, 
must be congratulated for the thoroughness and realism 
of his presentation. One cannot but agree with his view 
that the case of the Baltic states is a sensitive one 
and that it can be solved only within the context of 
"East-West relations". The character of these relations, 
and the underlying causes of the rift between the So
viet Union and the rest of Europe (including the occu
pied Baltic states) are, of course, open to interpretation.

A further question arises: Is it really a question 
of East-West disagreements? Do the Polish or the Hun
garian people have any major quarrel with the European 
democracies? Does the Czech or the Slovak nation ap
rovė of the subjugation of the Baltic states? Or is So
viet totalitarianism at the core of the problem ?

And what if the Soviet Union adamantly refuses 
to relinquish its Baltic "colonies" as it has done so far. 
Is there a contingency plan?

The one partly dissenting voice, that of Mr.Mar- 
tinez (Spain), deserves special attention. He voted for 
the report, but he disagreed with the emphasis on the 
restoration of independence for Lithuania, Latvia and 
Estonia: Human Rights - Si.; Self-determination - No. 
Let us weight his argument point by point:

XV BALTIEČIŲ VAKARAS Parlamento Rūmuose 1987.1V. 1.
Liucija Skripkutėjš Hamiltono) prisega gėlę finansų mini steriui M.
Wilson, Baltieciiį Vakaro Globėju Komiteto pirmininkui.

Nuotrauka L ado- Giriūno

/ Ir šiemet Kanados Parlamento biuletenyje Pabaltijo 
valstybių nepriklausomybių atgavimo minėjimų proga bu
vo paskelbta speciali žinia. Kanados baltiečiai nuolat 
palaiko kontaktų su parlamentarais ir pagerbia juos Bal
tų kasmetiniuose vakaruose./
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ANNIVERSARY OF INDEPENDENCE OF LITHUANIA

Mr. Andrew Witer (Pnrkdnle—High Tark): Mr. Speaker, 
on February 16, 1918, Lithuania became an independent 
democratic muion. Lithuania lost that treasured status in 1940 
when the Soviet Union invaded the Baltic States.

Freedom has always been an important aspect of Lithuanian 
life. In the 1890s, the first Lithuanians to arrive in Canada
were refugees from Czarist Russia. In 1945 Lithuanians were 
fleeing the ravages of two occupiers, the Nazis and the Soviets.
Both waves of immigrants from Lithuania have made a 
significant contribution to the growth and development of 
Canada.

When at times we take for granted the many freedoms we 
enjoy in Canada, we need only recall the adversity and strife 
suffered by Lithuania to appreciate our good fortune as 
Canadians. It was the promise of freedom and justice which 
brought Lithuanians to Canada. It is the fulfillment of that 
promise which makes them proud to be Canadians.

Let us join with them in marking this day ns one of special 
significance for all who value freedom and the pursuit of 
liberty and justice.

1. "It was the duty of . all democrats to denounce the 
violation of human rights in the Baltic Soviet Republics 
Mr. Martinez said. Occupation by force of arms and 
incorporation in violation of international law has not 
transformed Lithuania, Latvia and Estonia into "Soviet" 
units. Anyway, the term "Soviet" is today nearly mea
ningless - prior to the Bolshevik Revoliution "Soviet" 
meant a spontaneously formed popular council, today 
"soviets" are under complete control by the Communist 
Party (wich was never elected to power). The occupied 
Baltic states do deserve to be called by their real 
names.
2. Should the "post-war borders of the sovereign states 
(sic.) of Europo...be regarded as final". Is it " unaccep
table to support the dismemberment of existing sove
reign states by the reestablishment of formerly existing 
states", as Mr. Martinez contends? The "sovereign sta
tes" that were "sidmembered" and extinguished in this 
case are Lithuania, Latvia and Estonia. The postwar bor 
ders established by the violation of international law, 
are not final, as Mr.Martinez was reminded by his col
leagues. These borders, as the Helsinki agreements say, 
can be changed peacefully and by agreement. We doubt 
that Mr.Martinez considers the Soviet empire (not a 
state), wich was build by. aggression and is maintained 
by oppression, a sacrosanct entity.
3. It is important that Mr. Martinez reminds us of the 
experience of Spain under authoritarian rule and tells 
us that. "Human rights was no empty slogan to those 
who had struggled agains 40 years of oppression in 
Spain". We recall that Spain under Franco was some
what of an outcast in Europe and was refused entry 
into the European Parliament and the European Econo
mic Community because of the regime's methodical vio
lation of human rights. Should the USSR be accepted 
into European Community while it still keeps the Baltic 
states occupied? Self-determination is a basic human 
rights. The return of Spain to democracy was greeted 
with enthusiasm by the people of Lithuania, Latvia and 
Estonia - in this event they saw another proof that ty
rannies do not last forever and that the turn of the 
Baltic nations would also come. It is because the Spa
nish people had their own experience with dictatorship 
that the Balts expect from them a special sensitivity 
■and understanding of their own plight in a totalitarian 
empire.
4. Does Gorbachev want to "lay the ghost of Stalin", 
as Mr.Martinez claims? He does want to make the So
viet Union more efficient and more powerful. To "lay 
Stalin's ghost", he would have to abjure Stalin's crimi
nal conquests, which he has shown no inclination of do
ing. (And what about Lenin's ghost - and Khrushchev's 
and Brezhnev's ?). Aggression against smaller countries 
and oppression of captive nations is a constant in So
viet policies, and not Stalin's peculiar whim. A Europe, 
in which the Baltic states remained occupied, would be 
an incomplete Europe based on a lie and a crime. By 
voting for the Baltic Resolution, Mr.Martinez has 
gone on record to say that he doesn't want such a Eu
rope).

/Iš ELTOS biuletenio anglų kalboje )
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" Baltos burės plazda, 
Bangos 
Neškit 
Neškit

duokit kelią, 
mane jauną, 
mano dalią..."

B. Stundžia 

(tęsinys)
Kelias į Quinte įlanką

Po pusryčių, norėdami įkrauti akumuliatorius, kurį 
laiką plaukėme su varikliu. Tik apie pusiau dvyliktą, kai 
toli šone liko Darlington uostelis, pradėjo šiurenti švel
nus ožinis (pietryčių) vejas, kokį poetai savo eilėraš
čiuose mini.

Po pietų pradėjome artėti prie krantų ir apie 16 vai. 
nors tolokai uostas Port Hope radosi dvarse (šone). Vėjas 
dar truputį sustiprėjo ir pusiau septintą įplaukėme į 
Cobourg uosto naują mariną.

Kaip pasikeitė Cobourgo uostas!. Anksčiau buriuotojai 
jo vengdavo, nes visą laiką prie krantinių banguodavo ir 
jachtos, nelyginant supamosios kėdės vartydavosi. Be to, 
esant nuo kranto vėjui, kildavo anglies debesėliai, nuo 
kurių jachtų bliktys pajuosdavo ir reikėdavo spjaudyti 
juodas seiles. Dabar gi aplink krantines pripilta skaldos, 
pastatytas bangų sulaikymui apsauginis molas ir įrengta 
patogi marina, į kurią miela užplaukti. Per 27 valandas 
nukeliavome tik 150 km., o prie vidutinio vėjo būtume 
išvarę gal kokius 250 km.

Išplaukę iš Cobourgo uosto, skubėjome variklio pagal
ba ir tik po pietų pagavome lengvą vėją. Varėmės toliau 
nuo kranto, ir palikę kairėje bevardes saleles, sekdami 
navigacinius plūdurius (bojus) įėjome į Presquille įlanką, 
kuri yra labai negili ir pilna vandens žolių. Prieš keletą 
metų žolės mums apsisuko apie variklio sraigtą ir jachta 
nepajudėjo iš vietos. Teko kelis kartus panerti ir su 
peiliu žoles išpjaustyti. Laikydamiesi plaukiojamos vagos, 
įplaukėme į Murray kanalą, kuris jungia Ontario ežerą su 
Quinte įlanka.

Kanalas apie 12 km. ilgio, siauras, tik dviem jachtom 
arba motorlaiviams prasilenkti. Reikia praplaukti keletą 
tiltų, kuriuos tarnyba, suplaukus keliems laivams, pakelia.

įlankoje mus pasitiko stirpus aulaukis - vakarų vėjas 
ir reikėjo atidžiai sekti plūdurus, kad kur neužsėstume 
ant seklumos. Apie pusiau septintą pasiekėme Belleville 
jachtų uostą, kur užtikome ir kitą jachtą iš mūsų klubo. 
Tame uoste sustojome tik pirmą kartą? Dažniau tekdavo 
sustoti kokiame nuo vėjų apsaugotame įlinkyje ir išleis
ti nakvynei inkarą, nes sutemus ten nepatartina buriuoti.

Iš ryto, papildę degalų atsargą, išilgai įlankos toliau 
tęsėme kelionę. įlankoje randasi kelios salelės ir atsiša
kojimai. Vietomis platumas siekia 5-7 kilometrus, o siau
riausias praplaukimas - gal nepilnas kilometras. Iki art i- 
miausio išėjimo į ežerą reikia praplaukti apie 80 km.

įlankoje buriavome visą dieną - gerai, kad vėjas nebu
vo priešingas. Vakarop pasiekėme pietinį išėjimą į ežerą. 
Iš ten kelias veda į Kingston' ą, arba į Lauryno upę. 
Norint pasiekti Kingston'ą, galima buriuoti šiauriniu 
kanalu, kur dešinėje Amherst sala, apie 18 km. ilgumo. 
Nuo pietinio išėjimo, tarp salos ir Pleasant iškyšulio, iki 
Kingston'© yra apie 35 km.

Kadangi Vygando laikas buvo ribotas, tad šį kartą į 
Kingston' ą neplaukėme, nors tuose vandenyse randasi 
salų, salelių ir ten yra įdomiausias buriavimas. Be to, 
Kingston'e smagu įplaukti ir pabuvoti modernioje Olimpi
nėje Marinoje.

Vakarui artinantis, vakarinėje Pleasant iškyšulio pusėje 
suradome apie 3 km ilgio ir apie kilometro pločio pakan 
karnai gilią Prinoyer įlankėlę. įlankėlė buvo saugi nuo 
stipresnių vėjų, gal tik išskyrus šiaurės-rytų, tad nuleido
me inkarą ir ramiai išmiegojome. Be mūsų, ten stovėjo 
dar kelios jachtos.

AR JtISU VAIKAS SAUGOS ? 
f

K.asmet tūkstančiai vaikų tampa 

nelaimingų atsitikimų aukomis 
namuose ir aplink namus. Užtikrinę 
saugią aplinką, jūs galėsite 
sumažinti vaikų susižeidimų galimybes.

Federalinė vyriausybė praeitą 
rudenį išleido griežtas naujas saugumo 
taisykles lopšeliams. Patikrinkite, ar 
išsirinkote lopšelį, kuris atitinka sau 

gurno standartus ir tokį jį išlaikykite.
Atsiminkite, kad vaikų naktiniai ir 

kitokie drabužiai lengvai užsidega, 
todėl neleiskite vaikui žaisti arti 
židinių, krosnių ar šildymo aparatų. 
Polo tipo pižamos yra saugesnės, negu 
palaidi naktiniai marškiniai.

Atidžiai saugokite vaiką, jeigu jis 
vartoja vaikščiojimo kėdutę, ypač ne 
toli krosnių ar elektrinių vielų; būtinai 
užtverkite išėjimą į laiptus.

Daugiau informacijų, kaip apsaugoti 
savo vaiką gausite, susisiekę su 
artimiausia "Kanados Consumer and 
Corporate Affair" įstaiga.

Į .fr.. Consumer & Corporate Consommation et 
B t Affairs Canada Corporations Canada

Harvie Andre, Minister
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Oswego

Jachtos nuplauktas kelias

Kursu į Amerikos krantus
Ankstyvą rytą išlindome iš įlankėlės ir apiplaukę Plea

sant iškyšulį, pasukome kursu 195° į praplaukimą tarp 
Netikrų ančių salos ir Princo Edvardo iškyšulio. Diena, 
su lietaus laišais ir vidutiniu vėju, neatrodė, kad bus 
maloni.

Praplaukus Timber ir Netikrų ančių salas bei apiburia- 
vus palei Princo Edvardo iškyšulio esančias Travers seklu
mas, pasukome kursu 210° į Amerikos krantuose esantį 
Pultneyville miestelį ir jachtų uostą. Prieš dvyliktą vėjas 
paguro ir teko užvesti variklį. Pradėjo stipriau lyti ir tik 
už poros valandų vėl iš maišo išlindo vėjas, ir tolydžio 
stiprėjo. Šį kartą buriavome su Žiemeliu (šiaurės) iš 
jachtos durkio (galo), todėl greitis nebuvo didelis. Grei
čiausiai, sekant aerodinamikos dėsnius, buriuojama, vėją 
gaunant iš šono.

Už valandos reikėjo nuleisti didburę ir pakeisti į ma
žesnę priekinę. Tvarkant bures jachtos rage, reikėjo 
užsidėti saugumo diržą. Bangos ėmė lipti ant blikties ir 
darėsi sunkiau vairuoti. Visur buvo šlapia, drėgna; kajutė
je nelabai ėjosi nei miegoti, nei skaityti; taip pat sun
kiau sekėsi pasiruošti užkandį. Kadangi buvo blogas mato
mumas, tai tiktai apie penktą valanadą tolumoje vos 
galėjome įžiūrėti kranto uostą.

Vėjas pavakare dar sustiprėjo ir dar reikėjo sumažinti 
burių plotą. Gerokai nuo nelengvo vairavimo pavargę ir 
išalkę, 19 vai. įėjome į jaukų Putneyville jachtų uostą. 
Tą dieną per 13 valandų nuburiavome apie 100 kilometrų 
Sekančią dieną, saulutei šviečiant ir pučiant lengvam 
suominiam (šiaurės vakarų) vėjui, nuburiavome į Roches
ter'io uostą ir 15 vai. priėjome marinoje prie tiltelio. 
Visada sustodavome Rochester' io jachtklube, bet tą dieną 
vietos nebuvo.

iš ryto išlydėjome Vygandą, kuris turėjo grįžti į Bos
ton'ą. Likome tik dviese ir kažkaip atrodė Jachtoje, 
tuščia. Tą dieną vėl grįžome į Pultneyville jachtklubo 
uostą.

Po gerų pusryčių išplaukėme, palyginamai anksti ir 
pasukome kursu į rytus. Diena buvo šilta, vėjas arba 
silpnas, ar visai jo nesijautė. Teko naudoti lengvo vėjo 
bures, -ypač špinakerį, kuris išsipučia puse baliono ir 
smagu gėrėtis jo spalvomis - balta, žalia, raudona, gelto
na. Taip visą dieną; vieną burę žemyn, antrą aukštyn, 
tai vėl tenka variklis užvesti.

Dešinėje praplaukėme didžiąją ir mažąją Sodus įlan
kas, kur dažnai būvėdavome. Pavakare pasiekėme Oswego 
uostą, kuris seniau, matomai, buvo didelis prekybos cent
ras. o dabar uostas tuščias ir miestas apšiuręs. Tą dieną 
nuburiavome tik apie 55 km.

Turbūt prieš pusantro šimto metų šiame ir kituose 
Ontario ežero uostuose prie krantinių, ar ant inkaro, 
stovėjo eilė burlaivių, kuterių, škunų, brigantinų; būdavo 
iškraunamos prekės, išlaipinami keleiviai, pakrantėje 
riedėjo vežimai. Dabar tuos uostus pripildo jachtos ir 
motorlaiviai. Per Oswego daug jachtų pereina, plaukda
mos į Atlantą. Oswego kanalas susisiekia su Erie kanalu, 
kuris išeina į Hudson'o upę ir taip pasiekiamas per New 
Yorką Atlantas. Tai artimiausias kelias į vandenyną 
Kitas tolimesnis yra praplaukiant Lauryno upe pro Mont
real' į ir Quebec' ą.

(bus daugiau)

Canada
TINKLAI LAUKIA ŽUVŲ.

3 psl.

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS 
REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI !

Jūsų auka TAUTOS FONDUI garsina Lietuvos laisvės 
bylq_ Iaisvame pasaulyje. Šešiom!s kalbom!s ELTOS 
ir radijo žinios nesulaikomai skleidžia informacijas 
įvairiuose kraštuose apie Lietuvos laisvės kova irją p 
skatina.

REMKIME TAUTOS FONDA u
aukomis, < darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 
centas artina Lietuvai laisvės aušra.v

Aukas ar palikimus siųskime Tautos Fondui: 
TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE, 
18 NORWICH Rd. STONEY CREEK, Ont. L8E 1Z6 
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TAUTOS FONDAS IR MES - ŠIAIS ISTORINIAIS METAIS
Pradėjome štai, šiuos jubiliejinius metus. Daug~ viso

kiausių negandų mačiusi mūsų Tėvynė Lietuya šiemet 
atžymi taip labai pavėluotą, nors jau anksčiau Lietuvos 
valstybės kūrėjo, karaliaus Mindaugo pradėtą, oficialų 
žingsnį į visų kitų Europos kraštų krikščioniškąją bendruo-' 
menę.

Kiekviena lietuviška salelė laisvajame pasaulyje steng
sis, kiek galima įspūdingiau, šį jubiliejų atžymėti. Kiek 
okupacinės ir ateistinės sąlygos leidžia, atžym.ės šį di
džiai reikšmingą įvykį ir mūsų tautos didžiuma ten Tėvy
nėje.

Mes čia, laisvajame pasaulyje esantys tautiečiai, sten
giamės palaikyti su tautos kamienu kiek galima glaudes
nį ryšį, vieni kitus pastiprindami tarpusavio dialogu, savo 
veikla, mokslu ir darbu. Mūsų darbo barai gana platūs, 
ypač politinėje, tarptautinėje plotmėje. Čia veikia dauge
lis mūsų institucijų: nerpiklausomos Lietuvos konsulatai, 
atstovybės bei kitos organizacijos. Jos palaiko glaudžius 
ryšius su viso pasaulio Lietuvai draugingomis valstybėmis, 
visomis Sovietų okupuotų ar dominuojamų kraštų rezisten
cinėmis organizacijomis laisvame pasaulyje. Lietuvių 
kalba puikiai plaukia radijo bangomis į Tėvynę, infor
muodama tautiečius apie visa tai, ko neleidžia žinoti 
okupaciniai organai. Bendravimas su tautos kamienu vyks
ta visokieriopais būdais. O visa tai surišta su stambiomis 
išlaidomis, kurias nuolat papildo tokios įstaigos, kaip 
Tautos Fondas, Kanados Lietuvių Fondas ir kitos patrioti
nės organizacijos.

Tautos Fondas, šiuo atveju, kas metai vykdo lėšų 
telkimo vajų. Tenka su malonumu konstatuoti, jog mūsų 
tautiečiai yra jautrūs savo Tėvynės gyvybiniams reika
lams. Jie laikas nuo laiko skiria nemenkas sumas įvairio
mis progomis, ar tai būtų Vasario 16-tosios minėjimas, 
ar kurio nors sau brangaus asmens atminimui.

Kiekvienas iš mūsų čia, laisvame pasaulyje, esame 
Lietuvos laisvės ir jos valstybingumo šaukliai. į mus yra 
nukreiptos Tėvynėje ir kitose Sovietų imperijos dalyse 
gyvenančių tautiečių akys. Neapvilkime jų!..

Liekame Jums iš anksto dėkingi -
Tautos Fondo atstovybė Montrealyje

SEKMADIENIO IDILIJA



Dalyvavę dailininkai: I. eilė iš kairės: M. Gaižutienė, kon sulas V. Kleiza. Vanda 
Aleknienė, Jurgis Daugvila, Jadvyga Paukštienė; antroje eilėje: A.Kezys, R.po§ka 
V.Švabienė, AV.Eivaitė, Magdalena Stankūnienė ir Vincas Lukas.

/
VASARIO 16-TOSIOS PARODA CHICAGO J E

J C Čiurlionio galerija ir šiais metais pasistengė su
ruošti Vasario 16-tos proga meno parodę. Jos atidarymas 
buvo vasario 20 d., tęsėsi iki kovo men. 8 d. Parodę ati
daręs dail. Lukas pakvietė kalbėti Alg. K e z į, šię pa
rodę parengusį iš "Galerijos" turimęję dailės kūrinių.

Gintarė Remeikytė

♦

PALYDŽIU
Kai buvau, maža, 
ir klausiau pasakų 

apie princus ir princeses,
nesupratau:

"Mama, kodėl vestuvėse verkia?"

"Oi močiute motinėle
Skyrei man vietelę.
Ir išskyrei man vietelę.
I didį, vargelį".

"Palenkta, rūtele,
Daugiau nežaliuosi,
Tu, jauna mergele, 
Daugiau nedainuosi".

Šiandieną
vieną
po
kitos

savo 
drauges 
palydžiu.

Rūtelėmis. 
Sadute.

Palydžiu.
Suprantu.
Verkiu.

VESTUVINĖS DOVANOS

Senelių 50 metų vedybinei sukakčiai

Mūsų vestuvėse 
tėvai pasitiks mus 
su duona, 
druska, 
vynu.

Ūkyje.
Vaikai - piemenėliai, 

vištos, 
žąsys.

Vyrai sėja sėklas.
Durpes kasa, 
samagoną verda.

Moterys kepa duoną ir gimdo.
Bulves renka, 
karves melžia. *

Duona. 
*

Sukukavo sode gegutėlė
Ir pravirko jaunojo mergelė.

Nebe jauna.
Nebe sava.
Nebe.
Bet dar gyva.

Sūrus, sūrus marių vandenėlis. 
Bėgo, bėgo į laivelį.
Perkėlė, juos per jūrelę.

Draskė.
Užgniaužė.
Sužeidė.
Vos nepaskandino. 

Sūrios, sūrios ašarėlės.

Druska
Jis savo gerai paruoštame žodyje aiškino, kad šioje 

parodoje ištatyti paveikslai ir kiti meno kūriniai pateikia 
skersinį pjūvį pačių vėliausių lietuvių dailininkų darbų. 
Joje dalyvauja 24 dailininkai su 57 kūriniais. Paroda, or
ganizuota Vasario 16-tosios proga, parodo jos kūrėjų lie
tuviškumų. Jau vien dėl to, kad visi dailininkai yra lietu
vių kilmės, ji lietuviška, priklauso lietuviškai kūrybai. Bet 
parodoje yra daug rimto meno, kuris suleidęs šaknis į lie
tuvių tautos tradicijas bei išsireiškimo formas. Tai darbai 
Anastazijos ir Antano Tamošaičių, Vytauto Igno, Jurgio 
Daugvilos, Eleonoros ir Aleksandro Marčiulionių bei kitų.

Jų lietuviškumas įkūnytas drobėje, medyje, molyje, 
keramikoje ir ant popieriaus.

Pakviestas Lietuvos konsulas V.KIeiza džiaugėsi paroda 
ir dėkojo A.Keziui, kad jis šię lietuviškų parodų nugabens 
dar į Washington'ę, Brooklyn'ę ir Torontu.

Magdalena Stankūnienė prie savo kūriniu

Nešam aukas dievams-
Afroditei, Bachui, 
■Perkūnui, Saulei,
Kristui.

iš vynuogių išspauožiam kraują
ir pilam į gyslas, 

kad širdis plaktų.

Vynas.

Šiandieną
jaunuosius pasitinka 
vaikai ir vaikaičiai. . ! mm.v

'.'n t m LJisv -m* J

Eleonora Marčiulionienė Gėlė Eleonora Marčiulionienė » Gulbė, karaliaus pati



IB PADANGĖS MIELOS
Cll SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

• Iš Lietuvos rašo,kad vai
kai rūpestingai dažė margu
čius, bet pavasaris buvo 
šaltas.

Žmonės patvirtina, kad 
spaudoje skelbiamos novato
riškos mintys ir kad žo
džiais viskas labai patrauk
lu. Tačiau - "...mes irgi 
nebe pirmadieniai. Taip 
ir susiformuoja lietuviškas 
charakteris, kai žmogus 
daug galvoja ir iš lėto juda 

I!
"Žalgirio krepšininkus, 

laimėjus pirmenybes, pasiti
ko 3 vai. nakties Kaune 
apie 30.000 minia aistringų, 
sporto mėgėją. Ryte, aero
drome tvarkdariai surinko 
maišą pamestą batų...Ne- 
juokas tokia minia .Kai kam 
sakoma, ir šonkauliai apsi- 
lamdė."

Didžiuojamasi "Žalgirio" 
sportininkais, nes jie ir sun
kiausiose sąlygose (nelei
džiant tinkamai pailsėti 
po kelioniy ar perkraunant 
rungtynių programas) yra 
tikri ir gerbtini sportinin
kai ( to negalima tvirtinti 
apie kitas didžiosios "tėvy
nės" komandas, kurios turi 
visas geriausias privilegijas).

• KLAIPĖDIEČIAI DAILI
NINKAI SUOMIJOJE

Šią vasarą birželio mė
nesį Suomijoje, Raumos 
mieste vyks Baltijos pakran
čių miestų meno paroda. 
Joje dalyvaus 45 dailinin
kai, patiekdami po 4 savo 
kūrinius. Klaipėdiške grafi
kė Danutė Zalnieriūtė ir 
tapytojas Edvardas Mali
nauskas jau išsiuntė savo 
kūrinius.

• LIETUVOS VALSTYBINĖS 
KONSERVATORIJOS lietu
vių liaudies instrumentų 
ansambliui SUTARTINĖ su
teiktas nusipelnusio garbės 
titulas. Ansambliui vado
vauja Pranas Tamošaitis. 
Per veiklos trisdešimtmetį 
buvo surengta 1.600 kon-

***************
ISTORIJA PAMOKO 

certų, įrašyta daugiau kaip 
150 kūrinių į plokšteles. 
Koncertuota užsienyje- So
vietų Sąjungoje, Bulgarijo
je, Lenkijoje, Čekoslovaki
joje, Belgijoje, Norvegijoje, 
Suomijoje, Anglijoje, Grai
kijoje, Indijoje ir Kanadoje,

MINĖS MAIRONĮ.
Lietuvos Rašytojų Sąjun

ga sudarė komisiją, kuri 
tarėsi kaip geriausiai pa
minėti lietuvių literatūros 
klasiko Maironio 125-tą- 
sias gimimo metines.

Minėjimai vyks Vilniuje, 
Kaune, vidurinėse ir spe
cialiose mokyklose, aukštojo 
mokslo įstaigose ir kitur. 
Žadama išleisti dokumenti
nę filmą "Maironis", jo raš
tų I- ąjį tomą rusų kalba. 
Pakartotas V.Zobarskaitės 
monografijos leidinys "Mai
ronis". Taip pat pagamin
tas Maironio atminimui

Istorija kaiko pamoko, tačiau tik tuos, kurie moka 
skaityti. Net ir Vytautas Didysis yra kaltinamas kaikurių 
mūsų šių dienų patriotų, kurie nežino faktų ar nemoka 
jų suprasti. Vytautas buvo politikas. Politika yra žaidi
mas: varžytininkai visados daugiau užsiprašo, negu tikisi 
gauti, nes reikia turėti atsargą dėl ko pasiderėti, nusi
leisti ir vis gal ką gauti. Esą Vytautas derybose su Or
dinu 1413 m. Salyne pasakė: "Prūsai yra taip pat mano
protėvių žemė, ir aš reikalausiu jų iki pat Oslos upės. 
Jie yra mano protėvių palikimas... O kur yra Ordino tė
vų palikimas?"

Vytautas čia aiškiai kalba apie baltiškus prūsus, 
kurie lietuviams, aišku, buvo giminės ir artimesni negu 
vokiečiams. Toks Vytauto išsireiškimas visiškai nereiškia 
kad ir lietuviai kadaise gyvenę iki Oslos upės. Tai tik 
pretenzija į giminingos tautos žemes.

/Dr.Jonas Balys, "Istorija ir politika" )

/*********
K.ŠKIRPA buvo paskirtas pasiuntiniu į Berlyną 

tuo metu, kai mūsų žemyne, o ypač Centro ir Rytų Eu
ropoje vyko reikšmingi įvykiai. Vokiečių "fuereris" jaU 
buvo savo viena-pusiškais veiksmais atpalaidavęs Vokieti
ją nuo varžtų, kurie jai buvo uždėti Versalio taikos su
tartimi. Jis 1938 m. kovo mėn. įvykdė "Anschlussą" Aus
trijoje, prijungdamas šią valstybę prie Vokietijos. 1938 
m. rugsėjo 29 d. Muencheno sutartimi nuo Čekoslovaki
jos atskirtas vokiečių gyventasis Sudetų kraštas ir įjung
tas į Vokietiją. Čekoslovakijos išdraskyme dalyvavo ir 
Lenkija, užimdama Tešeno sritį. Taip pat Vengrija prisi
dėjo prie Čekoslovakijos suskaldymo. Hitleriui visa tai 
pavyko pasiekti vien tiktai jėgos grasinimais, bet be šū
vio.

/Iš Pulk. Kazys Škirpa Sukilimo Inspiratorius"/

ATEIK Į LIETUVIŲ A,A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPĖS'SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ g 
TREČIADIENI. 7722 GEORGE ST. LA SALLE. 0UE. Z

London 438-1122 
Windsor 2S2-3842 
Calgary 287 - 27)2 
Winnipeg 233 — 3504

Hamilton 522-8392 Sudbury 674- 62)7

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

AA CENTRINĖS ; 
Montreal 273-7544 
Onawa 523,9977

1987. V..7

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

ARBA SKAMBINK MUMS:

kalbėkime su savo VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS viena 
GRAŽIAUSIŲ, IR SENIAUSIŲ KALBŲ.- LIETUVIŠKAI I

Lietuvos TV studijojo„Žalgirio” krepšininkai: R. KURTINAITIS, S. JOVAIŠA, A. SABONIS ir

iuo metu tęsia sužeistos kojos gydymq; jis tori saugotis neper—V. CHOMIČIUS. A. Sabonis Š 
v argt i.

J. Š i 1 ė n a s
BROLIUI PARTIZANUI

Siūbavo uosiai pakelėje, 
Beržai nerimo ant kalvy, 
Granitas dužo pabarėje. 
Aidėjo salvės šautuvų.

Drebėjo epušės lapeliai, 
Virpėjo ąžuolo šaka.
Nusviro rankos, linko keliai, 
Krauju pražydo rytmečio rasa.

Sesuo prie varty laukė brolio. 
Daržely verkė mylima.
Gegužė liepoj joms kartojo- 
Brolį pakirto granata.

Sūnau, sūneli, lino žiede, 
Žinau, sunki tavo dalia.
Be tavo balso - nyku kieme - 
Dejavo motina sena.

Siūbavo uosiai pakelėje, 
Beržai gedėjo ant kalvy, 
Broliai jį žemėm apipylė 
Girioj tarp samany žalty.

medalis. Lietuvos Mokslų , ar jaučio uodegą. Gal 
kokia nauja privilegija ? 
Šluosi - nereikės stovėti

Akademijos lietuvių kalbos 
ir literatūros institutas su
rengs mokslinę konferenci
ją-

Reikia tikėtis, kad ta 
proga ir ties Maironio pa
minklu Kaune net ir turis
tams bus leista ilgėliau 
sustoti.

KOMUNISTINĖS TALKOS

tai

eilutėje, nes neturėsi tam 
laiko.
o KAUNE, Paveikslų Gale
rijoje vyko knygų iliustra
cijos paroda. Dalyvavo 60 

, dailininkų su daugiau kaip 
' 200 iliustracijų Darbai at

liktą akvarele,tušu, kolažu.

Skelbiama, kad balan
džio 18 d., minint Lenino 
117 m. gimimo sukaktį, 
buvo organizuojamos komu
nistinės talkos švarai palai
kyti. Kodėl savanoriškai 
į tokias talkas neįsijungė 
tikrieji Lenino adoratoriai, 
komunistų partijos vadai 
ir kiti aukštesnieji pareigū
nai? O dabar švarinimuisi 
buvo suvaryti pensininkai, 
studentai, moksleiviai ir 
svarbiausiai- namų šeimi
ninkės, kurios atrodo, nebe
turėjo stovėti eilutėse gau
dydamos kokią vištos koją

e VILNIAUS akordeonistų 
ansamblis "Concertino" ir 
birbynininkas A.Smolskus 
koncertavo Bialystoko (Bal
stogės)^ Filharmonijos sce
noje. Žiūrovai jų gastroles 
labai gražiai įvertino.
• Knyga "LIETUVIAI LEN
KIJOJE 1920-1931 m." iš
leista Varšuvoje, Lenkijos 
valstybinės leidyklos. Tai 
yra, kaip rašoma, 350 psl. 
mokslinis darbas, Broniaus 
Makausko disertacijos san
trauka. Tai pirmas plataus 
masto veikalas apie lietu
vius Lenkijoje.

KALBĖK - IR ŽINOSI, AR TINKAMAI MANKŠTINIESI
Dr. Bachmann'as sako, kad tikras būdas nustatyti 

ar nepersmarkiai mankštinamasi, yra labai paprastas: 
besimankštinant bandykite vesti su kuo nors pasi

kalbėjimą. Jeigu galite be vargo kalbėtis, jūs mankština- 
tės pagal savo pajėgumą. Tačiau, jeigu negalite tęsti 
pokalbio, nes pritrūkstate kvapo, - tai ženklas jog reikia 
mankštintis tokiame laipsnyje, kur užtenka jums oksige- 
no ir netrukdo patogiai kalbėtis tuo pačiu metu.

Šis metodas yra tinkamas visur- gydytojo kabinete 
bėgčiojant (jogging), mankštinantis arba naudojant stati
nį dviratį mankštai.

Jeigu ir nėra su kuo kalbėtis , galima balsiai kal
bėti su savimi.

Harvardo Medicinos Mokyklos širdies specialistas 
dr. W.Castelli patvirtina, kad šitoks kalbėjimo testas 
nusako ar ne persmarkiai mankštinamasi.

O. L A Š A S

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

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

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

PAS VYNUOGIŲ AUGINTOJĄ
tiirich ~ Kiek stiklų vyno išgeriate per dieną ? - klausia 
L U11S L clS.

-Gal dešimts, penkiolika...
O dangau, aš nė vandens tiek negalėčiau išgerti!
Ir aš ne ! - sutinka vynuogininkas.

**********

Koks yra bjauriausias sutvėrimas pasaulyje?
Manau, kad kiaulė, nes ji viską ėda.

- O aš manau, kad žmogus. Jis ir kiaulę "suvalgo.

**********
Girdėjau, kad baigėsi judviejų skyrybų byla. Įdo

mu, kaip viską pasidalinote ?
- Žmona pasiėmė baldus, o aš - vaikus.
- Na, o kaip su visu kitu turtu?
- O, jį pasiėmė advokatai.

KAS BĖGA, KAS NE
Iš Sovietų Sąjungos bėga lokys. Jo klausia:
- Kodėl tu bėgi?
- Aš turiu kailius, mano žmona turi kailius, mano 

vaikai turi kailius. Dar paklaus, iš kur gavai...
Bėga lapė. Paklausta, kodėl ji bėga, ji atsako:
- Bėgu, nes turiu kailius, valgau vištieną, ir mano 

vaikai taip pat kailiniuoti ir vištieną valgo.
Užklaustas zuikis atsako:

"Aš keičiu kailinius rudenį, keičiu pavasarį- tai man 
jau bus biogail

-Gandras užklaustas, pasisako:
- Matot, įtartina, aš žiemai skrendu į pietus...
Staiga pasirodo beždžionė, kuri bėga į priešinga 

pusę.
- Kodėl tu bėgi ne į tą pusę? - klausia jos.
- Nieko neturiu, mano ir užpakalis plikas, tai nie

kas neprigriebs.

"NL" NAMŲ REMONTO VAJUI AUKOJO:
$100,- L. Adamavičius;
$ 50,- O.Voroninkaitienė;

$ 25,- E. Bersėnas; po $10,- J.Vaitkutis, A. 
Balčiūnas, Pr. Galdikas, K. Lukošius.

VISIEMS - NUOŠIRDUS AČIŪ ! "NL”

NAMŲ REMONTO
_$ 15.000 VAJUS

I
 REIKALINGA $.15,000

10.000

MALONŪS "NL" SKAITYTOJAI,-

Prašome pasinaudoti žemiau
5.000 esančia atkarpa ir ją

atgal atsiųsti "NL" adresu:
7722 GEORGE ST. LASALLE,P.Q.1.000 H8P 1C4, CANADA

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

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

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

5 psl.



Toronto Lietuvių,Kredito Kooperatyvo PARAMOS stipendininkai 

1987. Kristina Janavičiūtė ir Darius Ross.

Nuotrauka St. Varankos

KANADOS LIETUVIŲ ŽURNALISTU SĄJUNGOS “KULTŪRINE POPIETE”, 1987.4. 
Sąjungos pirmininkas J. VARANAVIČIUS, Rita RUDAITYTE, Antanas GUREVIČIUS 
P ACEVICIUS ir prof. Romas VAŠTOKAS ■

12 Toronto Lietuvių Namuose. IX kairės 
-KALNIUS, KLB pir. adv. Algis 

Nuotrauka St. Varankos

« PILIETYBĖS IR KULTŪ
ROS MINISTERIJA balan
džio 26 d. Roy Thompson 
Hali salėje įteikė savanoriu 
darbuotojų premijas. Jų 
tarpe buvo ir veiklūs LIE
TUVIŲ NAMŲ nariai: V.

Kulnys, E.Pamataitis, V. 
Šimkus, dr.J.Slivinskas, iš
dirbusių 10-ties metų kate
gorijoje; A.Jankaitienė, T. 
Stanulis - penkiolikos metų 
kategorijoje.

KANADOS LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ KULTŪRINĖ
POPIETE

Stepas V a r a n k a
Išrinktoji tauta ir Karo 
Nusikaltėliai

» LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS
MOKA:

6 % tu 90 dienųterni. indė). 
6/% ui S mėn. term, indėlius
7 m term, indėlius 
7 % už 2 tn. term. Indėlius 
7% % už 3 m. term, indėlius 
7/6% už GIC 1 m. garantuoti

investavimo pažymėjimai 
7'/i% už pensijų planą

(variable rate)
7/2% už 1 m. term, pensijų planą 
714% už pensijų fondą - RRIF 

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

5/4-6% kasd. palūkanų sąskaita 
5/4% už čekių s-tas (dep.)

IMA:
už asmenines 

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

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

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

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

AKTYVAI VIR Š_58 MĮLIJONU DOLERIŲ

Asmenines paskolas dttoaame iki $65,000 Ir mortglčius Iki 75% įkai
noto tut to. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau S2.U0U. Asmenines paskolos mirties atveju apdraustos Iki 
$1.3,800 Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los- (Line of Credit) ir antrieji mortgičlal.

KA.SO.-i VAI 4NIWS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki t v.>l pu piety; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
uun !<l v ii. ite iki 8 vai v ūkai o. šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. 
po pietų tin t,»sUi i ngpjutio meneviais šeštadieniais uždaryta) 
BŪS'HNĖ. Lietuvių Namai —- 1573 Bloor Street West.
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P1A6

TAI!l:SfeOT/MGS PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

PARAMATORONTO LIETUVIŲ

KRBDITO KOOPERATYVE

Krapuos 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.............. 6 %

180-364 d. term, ind.............. 61/z%
1 metų term, indėlius.......... 7 %
2 metų term, indėlius.......... 7 %
3 metų term, indėlius.......... 7’/4%
1 metų GlC-met. palūk.........  7’/z%
1 metų GlC-mėn. palūk........ 7’/4%
RRSP ir RRIF (pensijos) ....  7’/z%
RRSP-1 metų term, ind........ 71/2%
Specialią taup. s-tą ............. 6’/4%
Taupomąją sąskaitą ........... 6 %
Kasd. pal. taupymo sąsk. 6 %
Kasd. pal.čekių sąsk. iki 53/4%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo........................  101/ž%
Sutarties paskolas

nuo............... ........  101/ž%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų................... 9’/z%
2 metų................... 93/4%

, 3 metų..................  10 %
Su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ir 3 metų.......... 83/4%

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

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir morgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės. P arduodame p iniaines peri ai das (money 
orders) ir kelionių Čekius (traveler’s cheques). Neimamo mokes
čio už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI VIRŠ 34 MILIJONU DOLERIŲ

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Kanados Lietuvių Žur
nalistų Sąjunga nėra skait
linga savo nariais. Dabarti
niu metu joje yra 33 užsi
registravę nariai. Toji žur
nalistų sąjunga nėra iš tik
rųjų profesionalinė, kaip 
pav..daktarų ar inžinierių. 
Kanados Lietuvių Žurnalis
tų Sąjungą sudaro spaudos 
bendradarbiai, fotografai 
ir kiti talkininkai. Tai lei
džiamų lietuviškų laikraščių 
ir įvairių žurnalų kraujas. 
Yra nemaža spaudos bend
radarbių, kurie nepriklauso 
žurnalistų sąjungai. Vieni 
tai daro iš kuklumo, kiti 
dėl kitų įvairių asmeniškų 
priežasčių.

Neskaitlingam būreliui 
ar net sąjungai neturint 
tvirtesnio finansinio užnu
gario bei paramos ir prie 
geriausių norų nėra lengva 
reikštis.

Paskutinių keletos mė
nesių bėgyje Lietuvių Žur
nalistų Sąjunga gavusi iš 
KL Bendruomenės piniginę1 
paramą pradėjo aktyviau 
reikštis.

1987 m.balandžio mėn. 
1 d. KLŽ Sąjunga išleido 
pirmą neperiodinį, keturių 
puslapių biuletenį. Jį pa
ruošė ir redagavo Sąjungos 
valdybos pirm. Jonas Va
ranavičius- Varčius.

Biuletenyje pradžioje 
sakoma: "Kanados lietuvių 
žurnalistų sąjunga (KLŽS) 
yra Kanadoje gyvenančių 
lietuvių spaudos bendradar- 
bių-žurnalistų organizacija, 
kurios tikslas yra: a) ugdy
ti savo narių bendradarbia
vimą ir solidarumą, b) po
puliarinti ir gilinti žurna
listinės etikos dėsnius, c) 
ruošti ir skatinti spaudos 
bendradarbių prieauglį, d) 
ginti pagrindines tautos 
ir žmogaus laisvės teises 
ir skelbti jų pažeidimą oku
puotoje Lietuvoje, e) palai
kyti ryšius su Kanadoje 
veikiančiomis kitataučių 
žurnalistų organizacijomis."

Minimas biuletenis yra 
leidžiamas ne tiek bend
ruomenei, kiek išsisklaidžiu- 
siems po įvairias vietas 
LŽS-gos nariams. Gyvenan
tiems toliau nuo centro 
valdybos nėra kartais sąly
gų dalyvauti susirinkimuose 
bei pasitarimuose. Biulete
nio pagrindinis tikslas, glau
desni ir artimesni ryšiai 
Sąjungos narių tarpe.

Sąjunga , išleisdama biu
letenio pirmąjį numerį, ti
kisi, kad tai nebus tik vie
nintelis numeris. Jeigu kas 
norėtų gauti šį biuletenio 
numerį, prašoma kreiptis 
į biuletenio redaktorių Jo
ną Varanavičių, 555 Willard 
Ave., Toronto, Ont., M6S- 
3S1, Canada.

Popietės Programa
Į KLŽ Sąjungos rengia

mą kultūrinę popietę, kuri 
įvyko 1987 m. balandžio 
12 dieną Toronto Lietuvių 
Namuose, Vytauto Didžiojo 
menėje, 3:30 vai.p.p., atsi

lankė virš 200 tautiečių.
Prieš tardamas popietės 

įvadinį žodį, Sąjungos p- 
kas Jonas Varanavičius pa
kvietė į sceną prie papuoš
to stalo kultūrinės popietės 
"aktorius"-kalbėtojus: dipl. 
ekon. Antaną Gureviči'ų- 
Kalnių, prof. Romą Vašto- 
ką, KLB Krašto Valdybos 
p-ką adv.Algį Pacevičių 
ir KLŽ Sąjungos narę RitĄ 
Rudaitytę, kaipo popietes 
vadovę.

R. Vaštokas, A.Pacevi- 
čius ir R.Rudaitytė yra 
jaunosios kartos veikėjai, 
baigę aukštuosius mokslus 
laisvame pasaulyje, visi 
kalbantys gerai lietuviškai.

R.Rudaitytė susirinku
sius tautiečius supažindino 
su kalbėtojais, trumpai nu
pasakodama jų biografijas 
ir veiklą. Po visų praneši
mų ir paskaitų ji vadovavo 
klausimams ir atsakymams.

Įvadinį žodį tarė Sąjun
gos pirm. Jonas Varanavi
čius. Jis gana smulkiai nu
pasakojo išeivijos žurnalistų 
ir spaudos bendradarbių 
sunkias sąlygas, spaudos 
etiką su kuria kartais mūsų 
spaudoje nesiskaitoma. Iš
eivijos žurnalistai ir spau
dos bendradarbiai negauna 
už savo darbą jokio atlygi
nimo. Jeigu kuris gauna, 
tai tik simbolinį.

Visų lietuviškų laikraš
čių ir žurnalų puslapius 
užpildo spaudos "pilkieji 
didvyriai" atliekamu nuo 
kasdieninio "duoninio darbo" 
laiku. O to atliekamo laiko 
iš tikrųjų, galima sakyti, 
nėra. Laikraščių redakto
riai dirba nesuskaičiuoja
mas valandas. Be to, jie 
dažnai yra kviečiami į įvai
rias tautines iškilmes su 
paskaitomis ir simpoziumu. 
Redaktorius tai yra laikraš
čio bei žurnalo veidrodis.

Nežiūrint nepalankių 
sąlygų, išeivijos lietuviškoji 
spauda savo turiniu ir iš
vaizda yra turtinga ir įdo
mi. Spaudos bendradarbių 
tarpe yra ir jaunosios kar
tos, čia gimusios, talkinin
kų. Pirmininkas pabrėžė, 
kad yra būtinas reikalas 
susirūpinti naujuoju prieaug
liu, kuris sugebėtų kritišku 
laiku perimti dabartinių 
redaktorių ir kitų darbuo
tojų pareigas ir išlaikyti 
laikraščių bei žurnalų gy
vastingumą ir švarią, nesu
žalotą lietuvių kalbą.

Yra aišku, kad pasaulio 
lietuvių išeivijos spauda 
stipriai prisideda prie bend
ros kovos? siekiant išsivada
vimo iš pavergėjo "globos" 
ir nepriklausomybės atgavi
mui.

Išeivijos patriotiškoji 
spauda pavergėjui yra ne- 
nutildomu visų lietuvių bal
su, skelbiančiu jų troškimą, 
būti laisvais...

Pirmas Pranešimas
Po Varanavičiaus įvadi

nio žodžio kultūrines žur
nalistų popietės vadovavi

mą perėmė Rita Rudaitytė . 
Ji pakvietė prie mikrofono 
Antaną Gurevičių, kuris 
buvo pagrindinis "raktas", 
kurio dėka atsidarė prieš 
mūsų akis "The Chosen 
People" - Išrinktosios tau
tos istorija. Tiesa, nedide
lėje knygoje ji nėra visiš
kai pilna. Apie knygos ap
žvalgą išgirsime truputį 
vėliau iš prof. Romo Vaš- 
toko. Dabar susipažinkime 
su A .Gurevičiaus praneši
mu apie knygos atsiradimą. 
Tai tikrai savotiška, su į- 
vairiomis kliūtimis dienos 
šviesą ir skaitytojų rankas 
pasiekusi knyga.

"The Chosen People" Kny
gos Istorija.

"The Chosen People" 
knygos istorija neturi to
kios vertės, kaip sakysim, 
jos turinys, apie kurį čia 
pakalbės prof.Romas Vaš
tokas. Bet vis dėlto, su 
jos šiokia tokia istorija ver
ta susipažinti dėl jos ypa
tingo pobūdžio, veikalo, 
parašyto lietuvio autoriaus 
ir tokiu metu, kada paty
rėme iš žydų pusės didelę 
nuoskaudą - apšmeižimą 
visos mūsų tautos žydžu- 
dyste. Tautos garbės nuplė
šimas, sakyčiau, beveik yra 
tolygus laisvės netekimui. 
Už tautos garbę taip pat 
reikia kovoti, kaip ir už 
laisvę. Žydai tapo mūsų 
tautos priešu. Dėl to šiai 
knygai pagrindinė idėja pa
rinkta - pažinkime priešą. 
Tokiais šūkiais vadovaujasi 
ir karo vadai. Šitokiu šūkiu 
naudojasi ir žydai, ir atpa
žįsta, kad mes esame bai
liai.

Aplamai žydų klausimu 
rašyti mintis kilo ne tik 
autoriaus Danieliaus Ralio 
galvoje, bet ir kitų lietuvių. 
Nežinau, kuris iš jų buvo 
pirmasis, nes jų buvo ne 
vienas. Sakykime, jog tai 
buvo dr. Domas Jasaitis. 
Jis su savo knyga buvo jau 
gerokai pasistūmėjęs į 
priekį dar prieš savo mirti , 
1977 m.birželio mėn. 5 d.

Gerai žinomas lietuvis 
žurnalistas, rašytojas, re
cenzentas ir kartografas 
Algirdas Gustaitis 1972 m. 
gavo iš Vokietijoje gyvenan
čio Stasio Motuzo pluoštą 
medžiagos apie žydų gelbė
jimą Lietuvoje. Prie šios 
medžiagos surinkimo buvo 
prisidėjęs ir kun.dr. K.Gul
binas. St. Motuzas prašė 
A.Gustaitį parašyti knygą. 
Deja, Gustaitis tuo metu 
buvo užsiėmęs topografi
niais darbais prie jo ren
giamo Lietuvos žemėlapio, 
tad užsiimti knygos rašymu 
negalėjo. Tačiau jis rankų 
nenuleido, o jieškojo kito 
autoriaus. Pirmiausiai krei
pėsi į Lietuvių Žurnalistų 
Sąjungos centro valdybą 
Chicagoje. Šiai atsisakius, 
jieškojo žmogaus kitur, bet 
taip pat nesėkmingai. Tada

jam šovė į galvą mintis pa
bandyti kalbėtis su dr. Do
mu Jasaičiu. Šis mielai ap
siėmė priimti iš Gustaičio 
medžiagą ir ją panaudoti 
savo rašomoje knygoje, nes 
jam taip pat dar trūko me
džiagos.

D. Jasaitis šią knygą 
rašė su VLIK'o pritarimu. 
Jam mirus, nebaigtoji kny
ga ir medžiaga perėjo VLI
K'o žinion. Vėliau VLIK'as 
sakėsi, esąs suradęs gerą 
autorių knygai užbaigti ra
šyti. Deja, jau prabėgo 10 
metų, o apie jos "užbaigi
mą" nieko negirdėti. Kal
bama, kad knyga ir sutelk
toji medžiaga kažkur din
gusi. Nežinau, ar tai tiesa, 
bet tokią prielaidą padary
ti galima, nes aš 1978 m. 
kreipiausi į dr. Bobelį, pra
šydamas tą knygą perleisti 
Kanados Žurnalistų Sąjun
gai išleisti. Pirmininkas 
pasakė, kad VLIK'as ren
giasi ją išleisti. Nežinoda
mas, kas iš tikrųjų su ja 
atsitiko, vėliau tuo pačiu 
reikalu vėl kreipiamės į 
VLIK'ą dar ir pernai, bet 
jau "Alpha-Book Publica
tion" vardu. Tačiau nesi
teikta net į laišką atsakyti. 
Tai yra reiškiniai, kurie 
verčia susirūpinti.

D. Jasaičio knygos isto
rijai nutrūkus, regis, inž. 
Rudžio paprašytas, rašyto
jas Baronas žydų klausimu 
prarašė kitą knygą, bet 
ir buvo nelemta išvysti die
nos šviesą, girdi, buvusi 
nutraukta pažadėtoji kny
gos išleidimui pinigų suma.

Štai dar vienos knygos 
tragiška nedalia. Skautų 
leidykla Amerikoje buvo 
pažadėjusį išleisti pulk. Ka
zio ŠKIRPOS atsiminimų 
knygos II-ąjį tomą. Ši la
bai vetinga knyga, matyt, 
kam nors nepatiko ir jos 
išleidimas buvo vilkinamas 
tol, kol knygos autorius 
numirė. Šioje knygoje galė
jo būti nemažai medžiagos 
ir žydų klausimu, nes apie 
8 metus Škirpa išbuvo Lie
tuvos karo atstovu Vokieti
jai ir pagaliau prieš karą 
jis buvo paskirtas pasiun
tiniu ir įgaliotu ministeriu 
Berlyne. Gi Lietuvai pasi
skelbus nepriklausoma vals
tybe, jis tapo Laikinosios 
Lietuvos vyriausybės minis
teriu pirmininku. Taigi, kur 
dingo tokio plataus masto 
autoriaus atsiminimų kny
gos rankraštis - II-asis to
mas?

Šitaip žydų klausimu 
knygos reikalams pasvirus, 
sujudo kanadiečiai lietuviai 
žurnalistai. Aš šiam reika
lui gana senokai taip pat 
buvau pradėjęs telkti me
džiagą ir prieš kokius 6- 
rius metus kreipiausi į ži
nomą autorių prof. Bronių 
Kasią, prašydamas parašyti 
mums rūpimu klausimu 
knygą ir pažadėdamas rei-

( nukelta į 7 psl...... )

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS M 
JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ J S

1 ATEIįf Į LIETUVIU A.A. (Alcoholics Anonymous) S
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ Q

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

SKAMBINKITE tek; 487-5591 ;

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
- įsikūręs huosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

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

AKTYVAI PER 24
MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) .......5 %
santaupas .....................5.25%
kasd. palūkan. uz sant5. % 
term, indėlius 1 m....... 7.25%
term, indėlius 3 m....... 8.50 %
reg. pcnsijų fondo ......6. , %
90 dienai indėlius....... 6. %
( minimum 5 5.000)
Reg. pensijų 1 m. ..7.25%

MILIJONUS DOLERIU 
IMAME UŽ: 
ne kiln, turto pask. 9% 
asmenines pask«las 11.25 % 
Nemokamos pilnas Čekiu 
patarnavimas
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi, iki $ 2.000 
Nemokama asm. paskolų 
drauda iki $25.000

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

Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais — uždaryta.

montreal

Pramoginiu šokiu šokėjai MARIO ir CHANTAL, paįvairinę 
"NL” programa. Abi nuotraukos Tony Laurinaičio

(........atkelta iš 6 psl.)

KANADOS LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ 
kiamų paramų. Jis yra mū- 
sų pirmininko Jono Varana
vičiaus ir mano mokslo 
daugas. Taigi, kaip toks, 
jis man labai draugiškai 
ir atsakė - ne. Mat su šiuo 
klausimu jis esųs nesusipa
žinęs ir be to, pasirengęs 
rašyti knygų iš savo srities. 
Jisai yra tarptautinės tei
sės daktaras. Betgi jis man 
nurodė kitę autorių, besi

domintį žydę klausimu. Tai 
buvo dr. Danielius R a — 
1 y s. Man dar nespėjus 
parašyti jam laiško, po tri
jų dienų gavau laiškę iš 
jo. Jis prašė medžiagos 
jam rūpimu klausimu. Ma
tyt, Kasias jam paskambino 
telefonu.

Nuo čia ir prasidėjo ma
no ir jo bėdos. Jis rašė, o 
aš jieškojau ir siunčiau jam

VALYKLA
SPECIALYBES

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

495-90e AVENUE, LaSalle

7661 A CENTRALE, LaSalle

2955 ALLARD, Ville Emard
766-2667

1987. V. 7 

medžiagę knygomis jr laik
raščių iškarpomis. Žinoma, 
jis turėjo sutelkęs nema
žų krūvį ir savosios me
džiagos. Taip mudu bendra
darbiavome nuo 1980 m. 
iki pat jo mirties 1985 m. 
rudenį.

Autorius knygų baigė 
rašyti 1984 m. vasarų. I- 
dant ji būtų tobulesnė, aš 
padariau jos fotostatinių 
kopijų, kurias pakaitomis 
išsiuntinėjau apie 20 kom
petentingų asmenų, prašy
damas pareikšti savo nuo
monę. Atsakymus gavau 
iš visų ir juos persiunčiau 
autoriui. Jis kai kuriomis 
pastabomis pasinaudojo, 
su kai kuriomis nesutiko. 
Aplamai už knygų teigia
mai pasisakė 18 skaitytojų, 
prieš pasisakė 2.

Knygų galutinai paruo
šęs, autorius kreipėsi į 
vienų leidyklų Amerikoje, 
kur buvo spausdinama LKB 
Kronika. Čia ji pateko į

K A N T

sunkumus.
Savo asmens vardu kny

gų išleisti netiko. Ieškoti 
angliškų leidyklų nedrįsau. 
Bijojau, kad man neatsitik
tų, kaip autoriui atsitiko 
Amerikoje. Idant knyga į- 
gautų didesnio dėmesio ang 
liškoje visuomenėje, teko 
jieškoti lietuviškos biznio 
įstaigos, pasivadinusios ang 
lišku vardu. Betgi ir čia 
nepa-siseke. Aplamai musu 
žmones, del šios knygos iš
leidimo kažko baiminosi. 
Žinoma, ne visi. Buvo net 
ir trukdymų. Šitaip daly
kams susiklosčius, neliko 
nieko kito, kaip steigti sa
vo lietuviškų leidyklų.

( bus daugiau )

• Dail. Anastazija TAMO
ŠAITIENE buvo atvykusi 
kartu su P.REGINA ir po
nia į "NL" Spaudos Vakarą 
iš Kingstono.

KRYŽIŲ IR
įvyks š.

ŠV. K

RŪPINTOJĖLIŲ LIETUVA
GEGUŽĖS mėn. 23 d. 3 vai. p.p.

AZIMIERO ŠVENTOVĖJE 

3426 Parthenais St. , Montreal.

PROGRAMOJE: Jungtinis Montrealio A.V. choras;
Šv. Kazimiero par. choras, 
merg. choras "Pavasaris", 
"Gintaro ’’ ansamblio daininkai ir 
viešnios iš Ottawos merg. dainos vienetas "Ramunėlės"

SOLISTAI: G. Čapkauskienė, S. Žiemelytė, V. Verikaitis, A. Keblys.

PALYDI: Simfoninis orkestras,
Vargonais: M me M. Roch, 
Vyriausias dir.-kompozitorius A. Stankevičius

AUKA suaugusiems $10.-
VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI studentams ir jaunimui $5.-

600 m. L. KRIKŠČIONYBĖS SUKAKTUVINIS K-TAS MONTREALYJE

Siy metų NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS baliuje vykusiame Aušros Vartų salėje 1987.V.2. Montrealyje, 
dainuoja muz. V. POVILONIO trio. V. Spudulis , V. Samulevičius ir muz. V. Povilonis.

• "NEPRIKLAUSOMOS LIE 
TUVOS" savaitraščio meti
nis Spaudos Vakaras-Balius 
praėjo pavasariškai išpuoš
toje salėje, pavasariškoje 
nuotaikoje dėka dainininkių 
svečių iš Toronto - sol.mu

ziko Vaclovo Povilonio Trio 
ir siurprizo- jaunų šokėjų 
- Chantal ir Mario.

Puikių šokių muzikų pa
rūpino J. Šulmistras.

Plačiau - kitame "NL" 
numeryje.

“AUDRA” TRAVEL
CORPORATION

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
1 987

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

❖
Kelionių į Lietuvą išvykimo datos:

Gegužės 8
Gegužės 21
Gegužės 28
Birželio 8

Birželio 29
Liepos 9
Liepos 17
Rugpjūčio 6

Rugsėjo 6
Rugsėjo 3
Rugsėjo 17
Spalio 26

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

Kaunas — 2, 3 dienos, Panevėžys — 1 diena 

Kelionės 5-7 dienom į Lietuvą sutvarkomos individualiai 
pagal norimą maršrutą, pageidaujamu laiku.

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

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

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

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

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2559030

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS !

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

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ ★.

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

V. Bačėnas all seasons travel, b.d.
Visais kelionių reikalais

1551 Bloor St. W. K I LL..TORONTO, Ont. b" sk°ml,“’":

M6P iA5 Tel. 533-3531

H. Nagio ir A. Stankevičiaus

A T O S PREMJERA

METINIAM TAUTOS FONDO VAJUI MONTREALYJE 
PIRMIEJI AUKOJO:

po $ 100,- J.Aneliunas, D.Baltrukonis, savo 
tėvo ir kitų nelaimingųjų^ tautiečių 30 metų mirties 
Sibiro taigose atminti, J .Čialka, M.Gaputyte, K.Toliu 
šis; P.Effertas;

po $ 50,- A.Daniliauskas, P.E.Gerhardai; A.L.Jur 
jonai, J.N.Kibirkščiai, kun.St.Šileika, V.Žilinskas;
L.K.Mindaugo Šaulių Kuopa; L.K.V.S-gos "RAMOVE" 
Montrealio Skyrius;

po $ 30,- Jūrate Tanner, Jonas Lukoševičius, 
J. Miliauskas;

po $ 25, - A.Bajoras, W.K.Gentemann, A.L. 
Grigeliai, A.Saladžius; A.Macelis, V.Lietuvninkas, P. 
Sniečkuvienė, J.A. Šablauskai, L.Šimonėlis, R.Vabolis;

po $ 20,- J.Babrauskas, B.Botyrienė, L.Bulota, 
J.Dainienė, O.Čečkauskienė, J.Gedminas, R.R.Rudins- 
kai, I. Valkauskienė, A. Vazalinskas;

po $ 10,- E.KIrstukienė, M.Mačionienė, A.Matu
sevičius, J.Pakulis. E. Lukošienė.

VISIEMS AUKOJUSIEMS DĖKOJAMA.
Tautos Fondo Įgaliotinis Montrealyje

GUY 
RICHARD 
ROOFER---- -COUVREUR

7725 George LaSalle 
geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogodengys 

UY RICHARD, kuris jau seniai Lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka scjlininęai «r prieinamomis kainomis. 
Stogo dengimui ar tai <rrui skambinkite : 364-1470

£



montreal
SPAUDOS BALIAUS LOTERIJAI LAIMIKIUS AUKOJO:

A.Blauzdžiūnas, E.Paunksnienė, H.B., P. Snap - 
kauskai (3), M.Grinkienė, V.Barauskas, J.Šulmistras (3), 
P.Dikaitis, O.Voroninkaitienė, P.Girdžius, E.Bilkevičienė 
J.Dalmotas, XX., B.M.Kasperavičiai (3), P.Vapšys (2), 
L.Palubinskienė (2), O.Mylienė, N.L.(8), E.Bernotienė,P. 
Mickus (2), V.Biliūnienė (3), V.Jurienė (3), O.Snapkaua- 
kienė (2), J.Šiaučiulis (5), G.Alinauskas, J.Krujelskis(2), 

\P.Jakonienė, J.Adomonis,A.Kalvaitis, E.Tanona, A.Keb- 
lys, A.Norkeliūnas, A.Urbonas, Ig.Petrauskas, A. Pie- 
šina.

Visiems nuoširdžiai dėkojame.
"NL" Valdyba

DĖMESIO:
SPAUDOS VAKARE-BALIUJE vyko loterija,tačiau 

šie laimingieji bilietai neatsiimti; 158-813, 158-209, 
158-062, 158- 590, 158-516, 158-608, 159-005, 158-379, 
158-506, 158-454, 158-095, 158-505.

Turintieji šiuos bilietus prašome kreiptis į "NL" 
Redakciją arba į administratorių Aug. Mylę.

MINĖJIMAS
IR

Programoje

1987 m. GEGUŽĖS 10 d. po 11 vai. mišių 
ruošiamas

MOTINOS DIENOS

ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS

MOKSLO METU UŽBAIGA

PARAPIJOS SALĖJE
1465 rue de Seve, Montreal.

: "Gintarėlis" ir
Šeštadieninės Mokyklos mokiniai

ĮĖJIMAS : laisva auka
RUOŠIA : MONTREALIO LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA.

VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
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 virš $ 21,000,000; REZERVAS virs $ 750,000

MOKA UŽ:
TAUP'YMO -special .. 5'4 %
TAUPYMO - su Gyv, dr. 5 % 
TAUPYMO— kasdieninės 4/2 % 
EINAMOS ______
PENSIJŲ - RRSP term. 8% % 
PENSIJŲ- RRSP taup.

■UŽ:
NEKILN. TURTO nuo 9)6%, ASM E N IN Ė S nuo 10%%

CERTIFIKATUS ..
TERM. INDĖLIUS:

1 metų..................
180 d.- 364 d.........

120 d. -179 d. ...
30 d.- 119 d. ...

8 %

7/2%
7 % 
6/2 % 
6!4%

4/2 %

6 %

IMA

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA “LITE”

KASOS VALANDOS

Nekilnojamo turto atstovas 
JUOZAS SKUČAS

e GUDIENE Marija savo sū
naus Slėnio Vytauto 16 m. 
mirties sukakties atminimui 
" Nepriklausomai Lietuvai" 
paskyrė $100.
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

1475 De Seve Rosemont Sv. Kazimiero-

FANTASTIC full or part time opportunity, $1000.— 
per month for only 3 placements / training provided/ 
market the best ENCYCLOPEDIA BRITANNICA. 
Call Mr. Chaplain, Tel.: 481-6580.

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

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

10:30 - 12:30

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

10:30-12:30

[VERTINTI LIETUVIAI - 
KOMPANIJOS ATSTOVAI

Jenny Kielo - GRĖB- 
LIAUSKAITĖ ir Juozas 
SKUČAS atstovauja kom
paniją Royal LePage.

Už 1986 mėty darbą 
buvo ypatingai įvertinti. 
Jenny Kielo, viena iš 9- 
ią gavo aukso medalį ir 
specialų žymenį, o iš 100- 
to vienas - Juozas Skučas 
gavo aukso medalį. Sveiki
name.

• VLIK'o SEIMAS šiemet
vyks Montrealyje, spalio 
mėn. 9-11 d.d., Aušros
Vartą Parapijos salėje.

• K. MARTINĖNAS grįžo 
iš ligoninės ir dabar gydosi . 
namuose.

PAGERBĖ NAUJUOSIUS 
AUKSAAMŽIUS

Aušros Vartą Parapijos 
salėje, gegužės 1 d. pager
bimo vakarienę PETRUI 
GABRIUI ir STASIUI RI- 
MEIKIUI suruošė draugai 
pensijon išėjimo proga.

Dalyvavo apie 70 arti
mąją ir draugą. Įteikė a- 
biems po gražią dovaną 
ir maloniai praleido vaka
rą.

Abu solehizantai ilgus 
metus priklauso Šaulią or
ganizacijai, Ramovėnams, 
Žveją ir Medžiotoją Klubui 
"Nida", o P.Gabrys ir LAS. 
Abu yra ilgamečiai "NL" 
skaitytojai bei rėmėjai.

Linkime jiems ir ją ar
timiesiems viso geriausio.

9 "GINTARĖLIS" sąžinin
gai repetuoja ir tikisi pa
virsti dideliais "gintarais". 
Vienuolikos vaiką grupei 
vadovauja Algis LAPINAS.

Jie jau pasirodys Moti
nos Dienos minėjime.

® BOTANIKOS SODE gegu
žės mėn.9 d. vyks koncer
tas, kurį rengia Konservato- 
rią partijos narys Eduard 
Desrosiers ir jo komitetas. 
Koncerte dalyvaus sol.Gina 
Čapkauskienė ir lietuvius 
atstovaujančios "Ramunė
lės" iš Ottawos. Koncerte 
dalyvaus ir daug etninią 
grupią. Koncerto pradžia 
7 vai.v.

© LAPINAS Gailius ruošia
si santuokai su Monika 
Riedler.

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

( tęsinys )
$400 (viso $500)- Tėvai 

Jėzuitai;
po $50,- V.Biliūnienė, 

V. Juras,H.B.Nagiai(viso$100į 
$30,- J.ir M.Malciai (vi

so $40).
( bus daugiau )

@ KANTATOS premjeros 
proga išleidžiamas leidinys. 
Jame atspausdintas Kanta
tos libretas ir pagrindinės 
gaidos. Įvadą parašė Kun. 
St.Šileika. Leidinyje yra 
autorią, dalyvaujančią solis
tą,chorą ir Komiteto nuo
traukų. Leidinio kaina- $7.

RESTORANAS
KOSCflS

Įvairūs gėrimai

Specialybė - “BROCHETTERIE” -
Mėsa kepta ant iešmo. Vėsinama salė.

• Išece/rtuMt 'ifaM •
Priėmimų salė 2-me aukšte, talpina apie 120 asmenų, 
tinkama banketams, vedyboms it kitiems susibūrimams.

6201 Bannantyne, Verdun h4h U4
(coin Allard corner)

768-2707 - 768-9189

ENTREPRENEUR ELECTRICAL
ĖLECTRICIEN CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS
1O2A, ALLION
LASALLE,QUĖ. H8P2C5 TEL: 366-5484

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

Dodge Chrysler
Samions Dodge Trucks

LASALLE 
AUTOMOBILE INC.

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

1050 Lapierre
366-7818 coin La Vėrendrye

• Automobilių nuoma
• Naujų ir vartotų

pasirinkimas
• Pardavimas ir
• Aptarnavimas

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

MEM.E. D.N. BALTRUKONIS
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

iWf Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavime* * I*“
4 PIRKIMAS - PARDAVIMAS

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

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

PASTATŲ KANALIZACIJOS VALYMO SPECIALISTAS (CMG) 

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING) TVARKYMO 
REGISTRUOTA ĮSTAIGA

atl i ek a darbus, kreipianti s į COST A, Tel.: 733—9878

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS * AUTOMOBILIAI * ATSAKOMYBĖ * GYVYBE

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

Dr. PHILIP STULGINSKĮ
D. D. S.

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

Tel.: 364 -4658

• GSteaux • Biscuits
• Gateaux au fromage
• Pain • Catė
• Meilleurs beignes

(Ponchki)

WAWELLENKŲ CUKRAINĖ
• Įvairus pyragaičiai
• Spurgos
• Sausainiai
• Aguoniniai ir kitokie 

pyragai

2524, Ontario E.. Mtl 524-3348

Dr. Jonas MALIŠKA 
ir

Dr. Michel WINN 
D.D.S.

DANTŲ GYDYTOJAI-CHIRURGAI 
1440 St. Catherine St. W. Suite 600. 
Montreal. P.O. H3G 1S5

Tel. Bus: 866—8235
Namų: 761—4675

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

(Prie boul. Concorde )
Skambinti Tel : 662—1177

M. CUSSON VAISTINĖ
7635 Central St. Ville La Salle, P.O. 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.

Tek: 366-9745 ir 365 - 0505

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

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

Tel.:i 931-4024

Notarai

J. BERNOTAS - RŪTA POCAUSKAS 
Suite 2039, Sun Life Building 

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

8 psi.

PRISTATO VESTUVĖMS IR KITOMS PROGOMS

’’ADAMS” RESTORANAS
7633 La Salle Blvd. , LA SALLE , P.Q.

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

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

"Karkto*
Kailių Siuvėjas 

767-6183 dabar pakeistas į : 288-9646 

e Didelis pasirinkimas gatavu palte
• Vasaros laiku saugojimas (storage)
• Taisau ir remodeliuoju
• Siuvu ir parduodu

,1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A 
Montreal, P.Q. &H3A 2G6 Tel: 288-9646

TONY PORTRAITS

I
PASSEPORT - COMMERCIAL
MARIAGE - WEDDINGS

5220 Queen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

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

STANDARD PETER SODO

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

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg'd
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

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

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

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS & COTE REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD <
ALIUMlNlJA'Ji DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM , PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

3351 Belair St., Montreal , Que., H2A 2A5 J

Telefonas: 721-9496

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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