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MININT 70-tąją VASARIO 16-tąja,, DALIS DEMONSTRANTŲ PRIE SOVIETŲ AMBASADOS OTTAWOJE.

SAVAITINIAI ĮVYKIAI ATVYKUSIEJI PADĖJO VAINIKĄ PRIE SOVIETU AMBASADOS VARTŲ.

(h.n.) / Montrealio angliškojoje TV programoje buvo parodyti demonstrantai 11 vai. žinių laidoje, taip pat vasario 17 d.
rytinėje žinių programoje/.. Nuotraukos A. Kalvaičio.

AUSTRALIJAI DU ŠIMTAI 
METŲ

Šiais metais Australija 
švenčia savo dviejų šimtų 
metų sukaktį, kai iš negau
saus būrio ton didelėn 
salon ištremtų Didžiosios 
Britanijos kriminalistų nusi
kaltėlių išaugo nauja tauta 
ir valstybė. 1788 metais 
sausio 26 d. britų laivai 
išsodino Australijon pirmuo
sius 700 kalinių. Tų pat 
metų vasario 6 d. laivai 
atgabeno ir 200 moterų. 
Nuo 1788 iki 1860 metų iš 
viso buvo atgabenta Aust
ralijon apie 170,000 kalinių. 
Šiuo metu Australijoje 
priskaitoma apie 16 mili
jonų baltosios rasės gyven
tojų. Yra dar like apie 
200,000 vietinių gyventojų 
(vadinamų aborigines), 
kurie šioje saloje-kontinen- 
te gyvena jau bent 40,000 
metų. Apie 15,000 šių 
vietinių demonstravo pirmų
jų iškilmių metu Sidnyje 
(Sydney), reikalaudami ly
gių teisių ir protestuodami 
prieš dviveide australų 
valdžios politiką. Prie jų 
prisidėjo kita tiek, juos 
palaikančių, baltųjų ateivių. 
Šiose pradinėse iškilmėse 
dalyvavo ir princas Charles 
su žmona princese Diana.

LIBERALAI VIENINGI 
VIDURINIŲ RYTŲ 
KLAUSIMU?

Paneigdamas pasklidu
sius gandus, kad federali- 
nėje liberalų partijoje esą 
skilimo dėl Viduriniųjų 
Rytų politikos, John Tur - 
nėr pabrėžė, kad Liberalų 
partija pripažįsta ir būtiną 
Izraelio valstybės egzisten
ciją, bet taip pat ir pa
lestiniečiams teisę susikur
ti savo tėvynę (homeland) 
Vakariniame Jordano upės 
krante ir Gazos rėžyje. 
Izraelis turįs pripažinti 
žmogaus teises palestinie
čiams, nes "žmogaus tei
sės neturi sienų. Jų reikia 
paisyti visur". Turner taip

pat pastebėjo, kad libera
lai palaiko tų nuomonę, 
kurie siūlo sušaukti tarp
tautinę konferenciją pales
tiniečių problemai išspręs
ti. Tačiau jis atsisakė atsa
kyti, kai buvo paklaustas , 
ar jis pritariąs liberalų 
parlamentarų (caucus) 
lyderiui Marcei Prud' hom- 
me, kuris pasmerkė Izrae - 
lio veiksmus, malšinant 
palestiniečių riaušes oku
puotose tertorijose.

REKORDINIS SKAIČIUS 
PABĖGĖLIŲ

Beveik 26 tūkstančiai 
asmenų praeitais metais 
pasiprašė pabėgėlio teisių 
Kanadoje. Tai tris kartus 
daugiau, negu 1986 metais 
ir net 15 kartų didesnis 
skaičius pabėgėlių, negu 
1980 metais. Jų tarpe 
esama nemažo skaičiaus 
tokių, kurie nėra jokie 
pabėgėliai, bet norį pasi
naudoti išskirtinomis pabė
gėlio teisėmis, emigruoti 
Kanadon grynai dėl ekono
minių apskaičiavimų.
IEŠKO TIESOS?

Prieš 50 metų Stalinas 
buvo įsakęs sušaudyti ir 
20 Lenino bendradarbių, 
apkaltinęs juos esant "fašis
tų šnipais". Bet- ylos mai
še nepaslėpsi, kaip sako 
lietuvių patarlė. Dabar spe
ciali Sovietų komisija juos 
rehabilitavo. Vienas sušau
dytųjų buvo Bukcharin'as, 
kuris priešinosi ūkių pri
verstinai kolektyvizacijai, 
pasisakydavo už laisvesnes 
diskusijas komunistinės 
santvarkos rėmuose ir už 
didesnę individualią inicia
tyvų. Skelbiama, kad So
vietų prokuroras dabar per
žiūrės 1930-40-50 -taisiais 
metais nuteistųjų bylas. 
Ar įeina į tų peržiūrą pa- 
baltiečiai tremtiniai- ne
kalbama.
rūg Stingas ai lietus 
IŠNAIKINO DINOZAURUS?

Nelemtas rūgštingasai 
lietus (acid rain), kuris

nuodija ir naikina Šiaurės 
Amerikos miškus be eže
rus ir upes, padėjo sunai
kinti prieš 65 milijonus 
metų ir dinozaurus. Bent 
taip mano geochemikas 
Dauglas Macdougall, dirbąs 
Los Angeles okeanografijos 
institute. Kitas mokslinin
kas (Kevin Padian) iš Kali
fornijos universiteto, Bar- 
keley) tačiau su šia teorija 

nesutinka nes, anot jo, 
kodėl tada išliko žuvys, 
driežai, gyvatės, krokodi
lai, vėžliai ir kiti gyviai?

Naujausi Kanados spe
cialistų tyrimai rodo, kad 
Quebec'o provincija yra 
didžiausiame rūgštingumo 
pavojuje, nes žemės sudė
tis, veikiama uolienų, sun
kiai atsikrato rūgštingojo 
lietaus pasekmių.

/Minint 70-tųjų VASARIO 16 sukaktį, mūsų Ambasada 
gavo tokio turinio raštų iš JAV Valstybės Sekretoriaus 
George P.Shultz:

The Secretary of State, Washington, 
Ferbruary 9, 1988.

Dear Mr. Lozoraitis:
On the occasion of the seventieth anniversary of the 

independence of Lithuania, I am pleased to send you 
warm greetings and congratulations on behalf of the 
Government of the United States and the American 
people.

Lithuanian dreams of independence were fulfilled on 
February 16, 1918, when the Republic of Lithuania was 
established. The United States is proud to celebrate 
with Lithuanians everywhere the anniversary of that 
historic achievement.

Between 1918 and 1940, Lithuania played a respec
ted role among the nations of the world. At home Li
thuanian leaders formed a democratic government based 
on political freedom for all citizens. Soviet forces inva
ded and illegally annexed Lithuania in 1940 - destroying 
Lithuania's independence, but not its devotion to freedom.

United States unequivocaly condemned the Soviet 
annexation of Lithuania in 1940. We have neither re
cognized the forcible incorporation of Lithuania into the 
Soviet Union, nor will we do so. The courage and un
yielding commitment to liberty demonstrated by the 
Lithuanian people, even after long years of foreign 
domination, inspire confidence that their cause will 
ultimately prevail.

Sincerely yours,

Mr. Stasys Lozoraitis, Jr., George P’ Shultz 
Charge d'Affaires of Lithuania.

MONTREALIO DIENRAŠTIS "LA PRESSE" VASARIO 16- 
tosios PROGA:

Paskutiniu metu didžiausias Montrealio prancūzų 
dienraštis LA PRESSE parašė du svarbius atsiliepimus 
apie lietuvius ir Lietuvę. Sekmadienio, vasario 14 d. lai
doje, Lily Tasso rašo apie lietuvius Quebec'o provincijo
je; mini, kad jų esu apie 5.000, kad jie mini 70 metų 
nepriklausomybės atstatymo sukaktį. Nepriklausomybė 

buvo prarasta 1940 m. Sovietams prijungus Lietuvę prie 
Sov. Sęjungos. Apie 1 mil.lietuvių yra pabėgę nuo Mask
vos režimo. Ji taip pat paskelbė, kad minėjimo proga 
būsiančios iškilmingos pamaldos ir meninė programa. Taip 
pat sumini jai žinomus lietuvius, dirbančius prancūzų 
kvebekiečių tarpe- Alain Stanke, jo sūnų muz. Aleksand
rų ir dukterį Sophie, prof.dr. V. Pavilanį, dirbusį Ar
mand Frappier Institute, jo sūnų dr. Alain, kuris yra 
Montreal Childrens Hospital jaunuolių skyriaus direkto
rius. Žurnalistė pažymi, kad lietuvių bendruomenė Mont- 
realyje yra labai vieninga, jos p-kas - Arūnas Staškevi
čius. Aprašo "Vaivorykštės" parodę, vykstančių minėjimo 
proga. Jai didelį įpūdį padarė juostos, net pamini mūsų 
liaudies pasakę apie Vaivę,Straublį ir Perkūnų (pasakų 
tekstai parodoje yra pridėti prie kilimų).

Vasario 16 d. "La Presse" laidoje didele antrašte 
"įtempta Situacija Lietuvoje" perduotas pranešimas, gau
tas iš AFP/Reuter agentūrų iš Sovietų Žmogaus Teisių 
gynėjo Valery Senderov, kuris perdavė lietuvių disidentų 
pranešimų, kad Vilniuje įvestas apsiausties stovis. Sek
madienį esę nebuvo leista lietuviams nacionalistams, jų 
tarpe ir Nijolei Sadūnaitei- išeiti iŠ namų, kol nepraėjo 
2 vai.po rytinių mišių. Tarpe kita ko, tiems, kurie skel
bė, jog bus pravestos bendros maldos, jeigu nebus leista 
padėti gėlių Vilniaus miesto centro aikštėje, buvo grasi
nama išsklaidymu ir persekiojimu.

Taip pat pranešama, kad vyriausybė tę sekmadienį 
savo keliu buvo suorganizavusi oficialias demonstracijas, 
subūrusi 2.000 asmenų Vilniaus centre, kurie privalėjo 
protestuoti su plakatais prieš prezidento Reagan'o pareiš
kimų, padarytų prisimenant 70-tųjų Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo sukaktį.

PRANEŠA KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENĖ

• Š.m.sausio 23 d. KLB sekretorė dr. M.Arštikaitytė- 
Uleckienė ir dr.J.Uleckas atstovavo Kanados lietuvius 
ukrainiečių pokylyje Royal York viešbutyje Toronte. 
Tuomet buvo minima Ukrainos 70 metų nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktis ir 1.000-tasis krikščionybės jubi
liejus.

Garbės svečių tarpe buvo daugiakultūros ministeris 
David Crombie, kuris šia proga ukrainiečių bendruome
nei paskyrė valdiškos paramos ukrainiečių enciklopedijos 
antros laidos išleidimui, Švietimo ir Tyrinėjimo Institu
tui ir kitiems projektams.

• Š.m.vasario 1 d. įvyko KLB Krašto valdybos posėdis 
Lietuvių Namuose Toronte. Didžiausių posėdžio dalį užė
mė pranešimai ir diskusijos Tautinių Šokių Šventės, Kul
tūros Kongreso ir PLB Seimo reikalais.

KLB Švietimo Komisijos pirm. A.Vaičiūnas pranešė, 
kad š.m. balandžio9d. šaukiamas MOKYTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS Toronto Lietuvių Namuose.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VH-tojo Sei
mo organizacinis komitetas, kuriam pirmininkauja inž. 
Eugenijus Čuplinskas, posėdžiavo vasario mėn. 2 d. To
ronte. / nukelta į 2 psl........... /



VI Lietuvos išlaisvinimo! U'š ištikimybę Kanadai!
P our la liberation de la Lituanie! Loyautd au Canada! 
b or liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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SEPTYNIASDEŠIMTĄJĮ KARTĄ...
NUO TOS ATMINTINOS VASARIO 16-TOSIOS DIE

NOS, kai 1918 metais Vilniuje LIETUVA pasiskelbė pa
sauliui keliolikos drąsių savo vaikų lūpomis norinti ir 
vėl būti laisva ir nepriklausoma valstybe, praėjo jau 70 
metų. Daug metų žmogaus amžium matuojant, labai ne
daug, matuojant istorijos mastu. Atgimė 1918 metais 
nebe ta istorinė karalių ir kunigaikščių Lietuva nuo ma
rių iki marių, bet visdėlto atgimė Lietuva. Artojų, 
savanorių, paprastų žmonių ir negausių tada apsišvietu- 
siųjų Lietuva, pasitikėjusi savo meilės, savo neužginči
jamos tiesos, savo ryžto galia. Tie, kurie tada prikėlė 
Lietuvą, turėjo tą legendarinį tikėjimą, kuris kalnus nu
verčia. Ir patikėjo juo pasaulio valdovai, patikėjo savieji 
žmonės, baudžiavų ir vergijų užgrūdinti, patikėjo ir prie
šai, kuriuos atmušė ta pusbasė, silpnai ginkluota, kukliai 
aprengta ir dar kukliau uniformuota, bet kunigaikščių 
pulkų dvasios nepraradusi ir tarsi iš pačios žemės staiga 
išaugusi, kariuomenė.

NIEKAS NEDOVANOJO LIETUVAI LAISVĖS ir NE
PRIKLAUSOMYBĖS. Niekas jos ir šiandien 
nedovanos. Atsiminkime tai, minėdami 70-tąjį 
kartą savo laisvės šventę. Ir nepamirškime, kad tiktai 
22 metus toji šventė buvo švenčiama laisvėje. 48 metus 
tą atmintiną dieną švenčia Lietuva nelaisvėje. 44 metus 
ją švenčiame mes, praradę savo tėviškę, svetimuose 
kraštuose. Kaip save bevadintume - tremtiniais, pabėgė
liais, išėiyiais - VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI mus priverčia 
pasisakyti, kas mes esame ir kas mumis yra Lietuva?^

Lietuvai ir lietuviams prokurorų, peikėjų, kaltin
netrū-netrūko ir netrūksta. Netrūksta ir 

savo kalbą, vardą ir šalį į prisiplakėlio

i r k o s tie- 
ir gardaus val-

ta bandomojituri būti
netikro, melą nuo tiesos.
Vinco Kudirkos parašyto- 
mūsų širdyse. Taigi, mes

tojų, niekintojų 
ko išmainiusių 
patogumus, uniformas, moksliškus tarptautinius vandenis, 
pseudointelektualinį objektyvumą, K u d 
siais žodžiais tariant, į tą trupinį aukso 
gio šaukštą.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI 
liepsna, kuri atskiria tikrą nuo 
O toji liepsna, vėl prisimenant 
jo mūsų himno žodžius, dega
patys turime ir paklausti, ir atsakyti sau, ar esame lie
tuviai ir ką mums reiškia Lietuva. AR NESAME 
SKOLINGI LIETUVAI nemažiau už Sadūnaitę, Skuodį, 
Iešmantą, kun.Sigitą Tamkevičių, J.Bieliauskienę, V.Bo- 
gušį, kun. J.K.Matulionį, V.Petkų, B.Gajauską ir šimtus 
kitų jų draugų, ir tūkstančių tūkstančius palaidotų ir ne- 
palaidotų sovietinės imperijos platybėse? Ar ne lengviau 
mums VASARIO 16-TĄJĄ išeiti į gatves, pakelti savo 
balsą ir liudyti už Lietuvą, negu tiems, kurie išdrįsta 
šiandien išeiti į Vilniaus, Kauno , Klaipėdos gatves ir 
reikalauti vergijos pabaigos, ir giedoti savo laisvos ša
lies himną? Jeigu mes, gyvenantys laisvėje ir prabangoje 
ir niekieno nepersekiojami, nedrįsime arba nenorėsime 
kalbėti už Lietuvą, kas gi už ją kalbės? Jeigu numa
rinsime lietuviškąjį žodį ir Lietuvos vardą čia, kur nie
kas už tai 
arba domisi 
savuosius ir 
esame
lime tiesiogiai padėti savo tėvynėje persekiojamiems ir 
ujamiems saviesiems, bet bent neišduokime jų savo tyla, 
abejingumu arba snobizmu.

Pasisakydami u ž Lietuvos teisę laisvai 
pasisakome ir už pasaulio tautų teisę gyventi 
Todėl apsisprendimas už laisvą Lietuvą nėra t i 
mažos,
kiemo reikalus, bet kova už k i e k v 
ir kiekvienos pasaulio bendruomenės ir 
velgiant į jos dydį, laisvę. Tai, atrodo, 
prantama kiekvienam šio "civilizuoto ir 
žiaus žmogui.

nepersekioja, bet mažai kas žino apie juos 
jais, tai argi nesijausime išdavę ir save, ir 
savo šalį? Ar norime, ar nenorime-ir mes 

Lietuva. Gal būt, nedaug kuo ga-

gyventi, 
laisvėje, 
k t a i 

už savonereikšmingos tautinės grupės kova 
i e n o asmens 
tautos, neatsiž- 
turėtų būti 
pažangaus"

su-
am-

io I E T U v o S TARYBA
Iš kairės sėdi ; J. Vileišis, dr. J. Šaulys ,kun. J. Staugaitis, St. Narutavičius ,dr. J. Basanavičius,A. Smetona , 
kan.K. Šaulys, Stp. Kairys, J. Smilgevičius. Stovi : K.Bizauskas .J. Vailokaitis, D. Malinauskas.kun. Vi. Mironas, 
M. Biržiška,kun.A. Petrulis.S. Banaitis, P. Klimas,A . Stulginskis, J. Šernas ir Pr.Dovydaitis.

LIĖTUVIŲ M0K5L0 DRAUGIJA
LYDOS (jAT. K? 7.

Vilniuje...'/? Z/..-.:.ĖiZ........d

* Šis dokumentas, kurio kopiją čia perspausdiname, pasi
rašytas aušrininko ir Nepriklausomybės Akto signataro 
dr. Jono Basanavičiaus, buvo pasiųstas Lietuvos Tarybos 
nariui ir Vasario 16 Akto signatarui J.Smilgevičiui. Jo 
sūnus Kazimieras Smilgevičius gyvena Montrealyje ir to 
dokumento kopija gauta iš jo. JONAS VILIUŠlS — Lietuvos kariūnas. Nuotrauka daryta 19 19 m. 

Jis mirė š. m. sausio 20 d. Montrealyje.

Nėra nei žmonių, nei prietaisų, kurie pajėgtų 
sverti mūsų arba Lietuvoje likusiųjų meilę savo t tėvynei. 
Tačiau yra minių minios Lietuvos moterų ir vyrų, kurie 
šimtmečiais liudijo tą meilę kalėjimuose, frontuose, mir
ties lageriuose ir sukilimuose. Mirties ir kraujo kainos 
gal 
lę 
n i 
m i

pa-

ir neteks mums mokėti, bet užmokėkime savo duok- 
Lietuvai dirbdami jai, gindami ją bent žodžiu ir 
ekad, niekad neišsiginda-

j o s . Henrikas N a g y s

VYRIAUSIOJO LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETO 
PAREIŠKIMAS VASARIO 16-TOS PROGA

Vasario 16-tą šiemet sueina 70 metų, kai Lietuvos 
Taryba, kaip vienintelė teisėta Lietuvių Tautos atstovybė, 
remdamasi visuotine tautų apsisprendimo teise, paskelbė 
nepriklausomos Lietuvos valstybės su sostine Vilniuje 
atstatymą ir tuo įvykdė Lietuvių Tautos troškimą laisvai 
gyventi - troškimą, kurį gaivino karaliaus Mindaugo prieš 
daugiau nei septynis šimtus metų įsteigta Lietuvos vals
tybė, savo laiku vaidinusi žymų vaidmenį Rytų Europoje 
ir išsilaikiusi šešis šimtmečius, vadovaujant Lietuvos di
diesiems kunigaikščiams, Gediminui, Vytautui ir kitiems.

1918 metais Lietuvos Tarybos paskelbta nepriklauso
mybė buvo iškovota ir apginta visos lietuvių tautos auko
mis ir pasišventimu. Atstatyta valstybė leido Lietuvos 
Tautos genijui atsiskleisti, kuriant savo kultūrą, puose
lėjant lietuvių kalbą iškeltą į valstybinės kalbos lygį, 
stiprinant savo tradicijas.

Tačiau šį susklestėjusį Lietuvių Tautos gyvenimą už
gniaužė Sovietų Sąjunga, 1940 metais, okupavusi Lietuvos 

Lietuvių Tauta 
metais 
paskel- 
laikiną-

■ji imperija" . Jame rašoma, kad Vasario 16-toji simboli
zuoja nesiliaunantį laisvės ir valstybingumo siekį. Šįmet 
toji šventė sutampa su teigiamais posūkiais tarptautinėje 
plotmėje - pamažu pradeda irti tarybinė imperija rytų- 
vidurio Europoje, net aukšti kompartijos pareigūnai vie
šai kalba, jog jų sistema bankrutuoja, o marksistinis- 
leninistinis žodynas jau atgyvenęs. "Glasnost" ir "pere- 
stroikos" politika teikia naujų galimybių lietuvių kultū
rai ginti ir viešai reikalauti, kad lietuviai galėtų naudo
tis visomis žmogaus ir tautų teisėmis. ... . .

iiciTT

TAUTA YRA TADA ŽUVUSI, KAI JI PATI SAVęS IŠSIŽA
DA. JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI NEGALI

Dr. Gv. Valančius

valstybę ir ją neteisėtai prisijungusi, 
nesutiko nusilenkti šiam sovietų smurtui: 1941 
tūkstančiai lietuvių griebėsi ginklo prieš sovietus, 
bė atstatanti Lietuvos nepriklausomybę ir sudarė 
ją Lietuvos vyriausybę.

Naujas okupantas užgniaužė šios vyriausybės 
bet Lietuvių Tauta nenurimo. 1943 metais buvo 
tas Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo Komitetas, 
sekančių metų Vasario 16 paskelbė deklaraciją, įsiparei
godamas tęsti kovą už Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymą.

Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo Komitetas šį įsiparei
gojimą vykdė nacių laikais Lietuvoje, o po karo jį tęsia 
atsikūręs užsienyje .

Lietuvių tauta krašte, patekusi į naują sovietų vergiją,, 
vėl ginklu priešinosi iki 1952 metų. Dabar ji yra naikina
ma, rusinama, jos kultūra žalojama, istorija iškraipoma. 
Tačiau ji atkakliai kovoja su šiomis sovietų užmačiomis. 
Mūsų pareiga yra skelbti pasauliui sovietų vykdomą lais
vės užgniaužimą, religijos persekiojimą, žmogaus teisių 
laužymus bei kitas skriaudas.

Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo Komitetas šios sukak
ties proga pareiškia, kad jis ir toliau vykdys savo įsi
pareigojimą 1944 m. Vasario 16 dienos deklaracijoje 
neatlaidžiai kovoti dėl Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo ir kviečia visus lietuvius bendromis jėgomis ryžtin
gai siekti, kad Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės rytas 
kuo greičiau išauštų ir kad mes kartu su Maironiu galė
tume tarti: Skausmo spėkos išaugs, atgimimo sulauks, ne 
veltui ji tiek daug iškentėjo.

Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo Komitetas
' PRANEŠA ELTA:

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ IR ’’ PASKUTINIOJI 
IMPERIJA"
ELTOS anglų kalba sausio numeryje išspausdintas vedama
sis, pavadintas "Lietuvių valstybinė šventė ir "paskutinio-

veiklą, 
sudary- 
, kuris

ELTA priduria, kad nors laikai keičiasi, tarybinis 
prievartos aparatas tebeveikia, nepaisant kai kurių kali
nių paleidimo ir pažadų, kuriais stengiamasi, padaryti 
įspūdį užsieniui. Michailas Gorbačiovas patvirtino, kad jis 
dės visas pastangas išlaikyti Stalino imperiją. Kai lietu
viai, pasiremdami "viešumo" ir "demokratizacijos" paža - 
dais, ima reikalauti savo tautai pagrindinių teisių, juos 
persekioja ir terorizuoja. Rusinimas tebesitęsia, nors ir 
švelnesne forma. Nepaisant kai kurių nuolaidų, neatsisaky
ta galutinio tikslo-išnaikinti religiją.

Pasak ELTOS vedamojo, Lietuvoje tebeviešpatauja val
džios arogantiškai skelbiamas "Didysis Melas". Raudono
sios Armijos invazija 1918 matais tebevadinama "Tarybi
nės Lietuvos įkūrimu". Tebenuduodama, kad Stalino-Hit- 
lerio pakto slaptieji protokolai nebeegzistuoja. Stalino 
agresija 1940 metais tebevadinama "socialine revoliucija". 
Tebetvirtinama, jog tais pačiais metais įscenizuotas vie 

"rinkimų" farsas įteisinęs "tarybinę" valdžią, o 
marionetiniai veiksmai užant-

no sąraso " 
tariamo "Liaudies seimo” 
spaudavę Lietuvos įjungimą į Tarybų Sąjungą.

Tačiau, tvirtina ELTA, valdžios brutalumas ir arogan
cija jau nebepajėgia nutildyti daugelio lietuvių, kurie vie
šai pasisako prieš savo tėvynes baudžiavą. Jie žino, kad 
pasauliniai įvykiai rutuliojasi Lietuvai palankia linkme. 
Jie jaučia, kad jiems pritaria jų tautiečiai, ir jie tvirtai 
įsitikinę, kad ir "paskutinioji imperija" anskč’au ar vėliau 
nueis buvusių imperijų keliu. Taip nusiteikę 
pasitinka 7U-tąsias

PRANEŠA KLB:
/............ atkelta iš

tikimasi,
Westbury 
yra užsakytas nemažas skaičius kambarių, gali 
apgyvendinimui vietą privačiuose namuose. Ga-

keliu.
savo nepriklausomybės

1 psl./
kad dauguma Seimo 
viešbutyje, kur vyks

2 psl.

lietuviai 
metines.

atstovų apsistos 
Seimo sesijos ir

Nors 
LOEW'S 
kur jau 
prireikti 
lintys priimti vieną ar kitą asmenį pas save birželio mėn.
25 d. - liepos 1 d. laikotarpyje, prašomi jau dabar 
kreiptis pas P.Saplienę, paskambinant tel: 654-9052.

Darbų ruošiantis Seimui ir paties Seimo metu bus ne
mažai ir norisi kuo geriau pasirodyti ir priimti iš viso 
pasaulio atvykstančius svečius. Tad, komiteto pirm.Čup- 
linskas kviečia visus norinčius prisidėti vienu ar kitu 
du prie Seimo ruošos darbų, apie tai pranešti KLB 
kalų vedėjai, paskambinant tel:533-3292.

Dabartinio komiteto sąstatą sudaro : KLB pirm,
tautas Bireta, KLB visuomeniniams reikalams vice-pirm. 
Joana K uraitė-Lasienė ir naujai į komitetą įsijungę Vy
tautas Taseckas, kuris rūpinsis registracija, bei Prima 
Saplienė, kuri rūpinsis nakvynių reikalais.

bū- 
rei-

Vy-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



LIETUVOS DIPLOMATINĖ IR KONSULIARINĖ TARNYBA *
C. Surdokas

Atspaudas iš 1987 "Kario” Nr. .8.ir Nr. 9 
/tęsinys/

Savo išvadose autorius pareiškia, 
kad Baltijos valstybių okupacija pasitarnavo pagrindiniu 
precedentu iškelti tarptautinį įstatymą į žymiai aukštes
nę plotmę kaip buvo iki 1940 metų. Pirmą kartą žino
moj istorijoj dauguma pasaulio bendruomenės narių tokį 
ilgą laiką atsisakė pripažinti teisę į nukariautą teritoriją. 
Toji nepripažinimo politika stiprina pabaltiečių pasiprie
šinimo dvasią ir primena jiems, kad laisvasis pasaulis jų 
nėra užmiršęs.

Autorius, ruošdamas šią studiją,glaudžiai kooperavo su 
visų trijų Pabaltijo kraštų atstovais, o dabar rodo daug 
iniciatyvos pasiūlydamas būdus kai kurioms problemoms 
spręsti ir talkininkaudamas veiksniams patarimais.

Pabaltijo tautų likimas iššaukė ir daugiau panašių 
studijų, kurių poveikio mes tuo tarpu nelabai jaučiame, 
bet kurios ateityje gali būti labai reikšmingos ne tik savo 
intelektualiniu poveikiu į skaitytojus, bet ir paruošimu 
musų bylai taip reikalingos teisinės litetaturos ir su ja 
susipažinusių pabaltiečių draugų.

Lietuvos pasiuntinybės Wašingtone egzistencija niekad 
nesusidūrė su teisinėmis ar politinėmis kliūtimis, bet per 
tiek laiko Amerikos užšaldyti Lietuvos fondai pradėjo 
išsekti. Buvo pavojus, kad diplomatinė tarnyba turės 
užsidaryti dėl finansų stokos. Su JAV įstaigų ir įtakingų 
draugų pagalba buvo rasta išeitis ir užtikrintas Lietuvos 
pasiuntinybės veikimas.

Svarbiausioji Lietuvos diplomatinės ir konsularinės 
tarnybos įstaiga yra Lietuvos pasiuntinybė Washingtone. 
Ji egzistuoja galingiausios pasaulinės valstybės sostinėje 
ir administruoja finansinį kitų Lietuvos pasiuntinybių ir 
konsulatų išlaikymą. Be to, Lietuvos atstovas dr. Stasys 
Bačkis eina ir Lietuvos Diplomatijos šefo pareigas.

Nuo pat Lietuvos okupacijos pradžios 1940 m. Lietu
vos diplomatinės tarnybos daugiausia pastangų turi skirti 
svetimųjų informacijai. Pasiuntinybė Wasingtone nuo 1940 
m. iki 1957 m. leido biuletenį "The Lithuanian Situation" 
(išleista 148 numeriai). 1960 m. išleido "Lithuania's Occu
pation by the Soviet Union", o 1964 (ir 1969) "The Story 
of Captive Lithuania". Dabar mūsų diplomatinė ir konsu- 
larine tarnyba informacijų prašytojams siuntinėja iš Lietu
vių Bendruomenės, Altos, Vliko, Lietuvių Informacijos 
Centro ir iš kitų šaltinių gaunamą informacinę medžiagą, 

Vienas iš sunkiausių uždavinių Diplomatijos šefui yra 
išlaikymas ir papiloymas pačios diplomatinės tarnybos. 
Didelio laimėjimo buvo pasiekta 1983 m. gruodžio 6 d. 
Valstybės departamentui patvirtinus Stasį LOZORAITĮ 
Jr. Pasiuntunybės Wašingtone patarėju. Tuo aktu buvo 
užtikrintas Lietuvos Pasiuntinybės tęstinumas Wašingtone. 
Be didelių sunkumų buvo patvirtinti ir du garbės konsu
lai - Los Angeles ir Čikagoje. Bet bandymai kituose, 
kraštuose atnaujinti Lietuvos diplomatinę reprezentaciją 
iki šiol nebuvo sėkmingi.

Lietuvos diplomatinė tarnyba palaiko glaudžius ryšius 
su Latvijos ir Estijos diplomatiniais atstovais, su visais 
lietuvių veiksniais, lietuvių visuomeninėm organizacijom, 
spauda, radijo valandėlėm, o taip pat ir su kitų pavergtų 
tautų reprezentatyviom organizacijom bei draugiškom 
institucijom.

Savo tarpe Lietuvos užsienio tarnybos nariai palaiko 
glaudžius ryšius asmeniškai, bendraraščiais, laiškais, tele
fonais. Spaudoje pasirodą komentarai, žinios ir draugų 
bei priešų pasisakymai apie Lietuvą ir jos interesus pasi
dalinami su visa tarnyba palydint juos bendraraščiu vadi
namu "Pro memoria".

Diplomatiniai atstovai reprezentuoja savo kraštą prie
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Kai tarp vietinių maišosi 
sovietiniai...

/ tęsinys/
Yra sunkoka, knygos autoriaus manymu, aptarti trečią

ją emigrantų bangą. Visumoj ją sudaro žmonės, pajutę 
valdžios organų kietą ranką. Bet nors treciojoj emigrantų 
bangoj visi alei vieno yra kažkur nesutarę su sovietų 
valdžia, pasipriešinimo jai laipsnis labai įvairavo. Labai 
nedaug, vos keli narsuoliai, kalbėjo atvirai, rizikuodami 
kalėjimu ar dar baisesniais dalykais. Daugelis, nors jokiu 
būdu ne daugumas, atsisakė bendradarbiauti su partijos 
aktyvistais (čia įeina viskas, pradedant profesiniais suva
žiavimais ir baigiant kvartalo šiukšlių valymo talkom) ir 
tuo pačiu sumovė sau karjeras. Tačiau dauguma kitų 
gyveno sau ramiai dienos rūpesčiais ir niurzgė patyliu
kais...

Iš tiesų, klausantis trečiosios emigrantų bangos pokal
bių, kartais susidaro įspūdis, tarytum sovietinio komu
nizmo blogis glūdi ne tiek jo ideologijoj, politikoj ar 
ekonominėje sistemoje, kiek biurokratijoj. O biurokratijos 
esama ir Amerikoj.

Daugumas ateivių susiduria su amerikonišku gyvenimu 
per N.Y.A.N.A. (New York Agency for New Americans) 
tarpininkavimą. Toji agentūra suteikia naujiems atvykė
liams šiokią tokią materialinę paramą. Kiekviena šeima 
gauna maždaug $180.- į mėnesį apmokėti nuomai, o 
kiekvienas asmuo gauna individualiai dar papildomą $100. 
į mėnesį smulkioms išlaidoms. Bet už tai, už tą paramą, 
ateivis turi paklusti visam arsenalui administracinių nuo
statų bei taisyklių. Šitie biurokratiniai suvaržymai numu
ša nuotaiką emigrantams dviguba prasme, kadangi jie 
neatitinka jų įsivaizdavimui, kaip svetimšaliai privalėtų 
būti traktuojami.

Kai sovietiniai emigrantai atvyko į Ameriką, jie tikė
josi susilaukti panašios laisvės, kaip kad gauna svetim
šaliai Sovietijoj. Vietoj to, jiems tenka iškęsti vietinių 
tarnautojėlių kišimąsi į jų reikalus. Jie turi gaišinti laiką 
pildydami visokius klausimų lapus.

Galbūt dabartinis antagonizmas yra neišvengiamas, 
kai pažįsti abi puses. NYANA administratoriai - visi 
Social Work magistrai - atėjo dirbti įstaigon šarvuoti 
kurselių apie Freudą ir tarpasmeninę dinamiką, išmintimi 
ir jie buvo pasinešę galvoti, kad emigrantai bus laimingi 
pasiekę tą palaimintą stovį, kuris vadinamas "psichologi
niu susitaikymu su padėtimi! (psichological adjustment). 
Viena mokslinė studija patarinėjo, neįžiūrėdama jokios iro
nijos, pravedantiems pasikalbėjimus, kad jie nutaisytų nuc- 
širdžią veido išraišką, kaipo fasadą, kad jie elgtųsi pa
prastai, atsainiai, ir entuziastiškai su savo klientais... 
galbūt netgi pasidalindami savo asmenine patirtimi ieš
kant darbo ar gyvenant tarp skirtingų kultūrų žmonių.
1988. 11.18

vyriausybių kurioms jie yra skirti; įteikia notas, memoran
dumus ir kitokius dokumentus vyriausybei ar kitoms įstai
goms pagal iškylančius reikalus; gina savo krašto piliečių 
interesus, pagelbsti jiems įvairiais reikalais (pasų, doku
mentų); renka ir analizuoja medžiagą apie tarptautines 
problemas bei įvykius, turinčius ryšių su Pabaltijos vals
tybių laisvės byla; uoliai seka įvykius ir nuotaikas paverg
toje tėvynėje; dalyvauja tautiniuose ir tarptautiniuose ren
giniuose laisvajame pasaulyje.

1987 m. rugpjūčio mėn 2U d. Lietuvos diplomatijos 
šefas STASYS LOZORAITIS pasirašė tokį dokumentą: "Jo 
Malonei Ponui įgaliotam Ministeriui Dr. Stasiui Bačkiui, 
vVašingtone. Pasiremdamas p. Užsienių Reikalų Ministerio 
telegramą Nr. 288, iš 1940 m. birželio mėn. 1 d., skiriu 
Tamstą Lietuvos Diplomatijos Šefo Pavaduotoju. Mano 
mirties atveju Tamsta perimsi Lietuvos Diplomatijos Šefo 
pareigas".

Dr. Stasys A. Bačkis. Nuotr. K. Čikoto

Mirtis Stasį Lozoraitį ištiko 1983 m. gruodžio 24 d. 
Romoje, kur jis gyveno visą pokario laiką. Su ta diena 
Diplomatijos šefo pareigas pradėjo eiti svarbiausiojo 
Lietuvos diplomatinio posto VVašingtone galva dr. S,-^ A. 
Bačkis, kuris nepaprasto darbštumo ir gilaus atsakomybės 
jausmo vedamas sąžiningai atlieka visas savo pareigas, 
susijusias su užimamąja pozicija ir su idealistiniu nusitei
kimu prisideda prie Lietuvos laisvinimo darbų.

Dr. J. BAČKIS gimė 1906 m. vasario 10 d. Pantako- 
nių kaime, Joniškėlio vis., Biržų apsk. Gimnaziją baigė 
1925 m. Panevėžyje. Studijavo Paryžiuje 1928 m. įsigyda
mas teisių licenciato laipsnį, ten pat iki 1930 m. tęsė

Pasak jos, netgi įstaigos baldai turi būti tokie, kad jaus
tųsi kitų užjautimo dvasia. Vietoje tradicinių stalų ir 
kėdžių, toji studija įtaigojo, kad įstaigoj būtų sofkutė ir 
patogūs foteliukai, išdėlioti pusračiu. Toks baldų išmė- 
čiojimas ratu, girdi, yra ypatingai tinkamas šiems klien
tams, nes jie, kai juos stebi gatvėj, paprastai šnekučiuo
jasi susimetę ratelin, tartum sudarydami natūralią barika
dą prieš pavojingus įsibrovėlius.

Deja, visų tų strategijų prasimanymas, galimas, daik
tas, vien psdvigubino sunkumus. Rusai nepakenčia, kad 
svetimas žmogus gremžtųsi į jų vidų, dėdamasis psicholo
gu, kad "ruopštųsi į kito žmogaus dūšią", pasak garsaus 
Gogolio posakio...

Jei NYANA pradėjo savo veiklą nevykusiai įsivaizduo
dama emigrantus, tai emigrantų nuomonė apie NYANA 
taip pat neprisidėjo prie gerų santykių suklestėjimo. 
Ateiviai laikė save žinovais biurokratizmo srityje, kadan
gi klaidžiodami po jos labirintus Sovietijoj, jie turėjo 
progos išstudijuoti visas jos apraiškas iš labai arti. Jie 
buvo išmokę, kaip išsikaulyti privilegijų, kaip "perbrist 
viską, nesušlapus kojų". Mat, nors sovietiniai biurokratai 
baisiai nejautrūs, jie taip pat yra "sutvarkomi". Nors 
ir būdami komunistais, jie yra palikuonys šimtmetinės 
rusiškos tradicijos valdyti pagal Azijos valdymo stilių ir 
užtat žvelgia į kyšius, kaip į natūralų gamtos reiškinį. 
Kuomet trečiosios emigrantų bangos žmonės atvyko 
Amerikon, jie bandė tvarkytis su NYANA, kaip tvarkyda
vosi su savo komisarais. NOVY AMERIKANCE korespon
dentas man paskojo: "Jie taikėsi įvesti į NYANA visišką 
korupciją - išsiuvinėtą pagalvėlę - šen, seną virdulį- ten, 
ir visur bus "zgada ir pakajus". Nieko iš to neišėjo. Nors 
Amerikos biurokratai nėra jokiais dorybės įsikūnijimais, 
jie turi savą stilių ir ne iš karto užsienietis jį perpranta. 
Kylanti iš to frustracija pažeidė plačiai ir giliai naujuo
sius ateivius, netgi tuos, kurie buvo baisiai nukentėję nuo 
sovietinės biurokratijos. "Tenai (Sov. Sąjungoj), - rašo 
Bukovskis, "bent buvo galima mažų mažiausiai duoti kyšį 
arba išnaudoti pažintį (blatą), o tai, kaip visi žino, 
trenkia smarkiau už narkotikus. Galbūt tai yra įmanoma 
ir šičia, bet mes nežinom kaip. Kas be ko, Vakarų valdi
ninkas nepalyginamai daugiau nepriklausomas nuo viršinin
kų. Jo nepagąsdinsi, kad eini skųstis aukščiau."

Kaip bebūtų, kiekviename žingsnyje, o ypatingai darbo 
ieškojimo srityje, jautėsi, kaip mažai viena pusė supran

ta kitą. Knygos autorius pastebėjo, pavyzdžiui, kad žodis 
"inžinierius" gali reikšti Sovietijoje bet ką. "Inžinierium" 
gali vadintis staybos inžinierius, bet taip pat ir kino 
salės operatorius, kartais net daržovių sandėlio vedėjas.

Nemažiau staigmenų būta ir susipažinus su sovietinių 
piliečių požiūriu į darbą... Kai kurios socialinės amerikie
čių agentūros yr nuomonės, kad tenykščių žmcnių požiū
ris į darbą, susiformavęs Sov. Sąjungoj, visiškai netinka
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*** TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS LOTERIJAI KANADOS 
1 i e t u v i ų "bank ei Ta i (jų turime'4-), paskyrė paramą 
$ 5.000.

*** Jau yra išsiuntinėti pakvietimai angliškai kalbantiem 
svečiams - įvairiems pareigūnams.

*** TAUTODAILĖS PARODA Šventės proga tęsis nuo 
birželio mėn. 30 d. iki liepos meru H dienos. Ją atida
rys KLB Valdybos narys Kęstutis Raudys.

*** Valdybos vadovą ir spaudos atstovą PRIĖMIMAS nu- 
matytas šeštadienį, liepos mėn.2 d., tuojau po repeticijų., 
dr. Vaidoto Kvedaro rezidencijoje, 41 Inglewood 
Dr., HAMILTON, Ont.,L8P 2T2 Kanadoje.

*** Dr. S. Č e p a s pradeda ŠVENTEI LĖŠŲ TELKIMO 
VAJŲ^ 
*****4**********************************************

studijas Tarptautinių mokslų institute. Disertaciją doktora
to laipsniui gauti apgynė Paryžiaus teisių fakultete 1942m

Lietuvos užsienio reikalų ministerijos tarnybon įsijun
gė 1930 m. lapkričio 1 d., pradžioje politikos departarnen- 
.to. sekretorium, nuo 1934 m. galo buvo U.R. ministro 
asmens sekretorius, nuo 1938 m. rugpjūčio 1 d. pasiunti
nybės Paryžiuje pirmuoju sekretorium, o nuo 1939 m. 
birželio 1 d. pasiuntinybės patarėju. Karo metu nuo 1943 
m. rugsėjo 19 d., vokiečiams areštavus ir deportavus 
min. P. Klimą, jis rūpinosi Lietuvos ir lietuvių reikalais, 
į dabartinę savo tarnybos vietą paskirtas 1960,VI.20 pata 
rėjo pareigoms. Juozui Kajeckui dėl ligos negalint eiti 
Lietuvos atstovo pareigų, jas perėmė dr. Bačkis 1976.VI. 
25. Charge d'Affaires titulas pripažintas 1977.1.1. Tose 
pareigose jis išbuvo iki 1987 m. lapkričio 15 d., kai 
atsistatydinęs jas perdavė Stasiui LOZORAIČIUI, Jr.

Tarptautinio pobūdžio organizacijų sąrašuose dr. Bač- 
kį galime užtikti tokių draugijų: Lietuvių-prancūzų susiar
tinimo draugijos, Tarptautinės teisės draugijos, Nepriklau
somos tarptautinės mokslo ir literatūros akademijos, 
Europos federalistų draugijos ir Oskaro Milašiaus draugų 
sąjungos garbės kornitetp.

Dr. Bačkis yra apdovanotas Lietuvos, Latvijos, Italijos, 
Švedijos ir Šv. Sosto ordinais.

...Savo straipsnius bei studijas ar. Bačkis rašė lietuvių 
ir prancūzų kalbomis. Jo knyga "La Tragedie dės Etats 
Baltes" yra parašyta prancūziškai, išleista Paryžiuje 1952 
m. Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo 
darbų IV tome (pp. 49-66) yra jo studija "Katalikų Baž
nyčios doktrina apie tautų apsisprendimo teisę", o LMKA 
Suvažiavimo darbų VIII t. (pp. 435-355); studija "Sovietų 
Sąjungos laikysena nacijų, tautybių bei Lietuvos atžvil
giu". Žurnalas KARYS Nr. 6 (1523), pp. 201-207, 1976 
m. yra išspausdinęs dr. S.A. Bačkio studiją "Lietuvos- 
JAV santykiai dviejų šimtmečių (1776-1976) laikotarpyje.

... Lietuvos pasiuntinybė prie Šv. Sosto karo metu vy
kusių pasikeitimų beveik nebuvo paliesta. Ji buvo degra
duota tik popiežiui Jonui XXIII atėjus į Šv. Petro sostą. 
Lietuvos atstovo įgalioto ministerio Stasio GIRDVAINIO 
kredencialai 1950 metais buvo pakeisti į "gėrant1 d“affai- 
res". Vėliau reikalai pakrypo vėl į gerąją pusę, ypač prie 
dabartinio popiežiaus Jono Pauliaus II.

Stasiui Girdvainiui mirus, 1970 m. birželio 15 d., Lie
tuvos atstovo pareigas pradėjo eiti pasiuntinybės pirma
sis sekretorius Stasys LOZORAITIS, Jr.

Dabar Vatikano jam yra teikiamas Patarėjo titulas. 
Tokiu pat titulu Lozoraitis yra priskirtas ir prie Lietuvos 
pasiuntinybės Wašingtone. / bus daugiau /

Amerikos sąlygoms, kad reikia esminių pakeitimų žmonių 
santyky su darbu. Pirmuoju klausimu, kurį užklausė profe
sinis patarėjas buvo: "Kas jums svarbiau, ar darbas, kuris 
įdomus, ar toksai kuris užtikrina jums materialinį saugu
mą?" į tą klausimą atsakė viena kompiuterių specialistė 
iš Maskvos: "Turėt užtikrintą darbą nėra taip svarbu. Aš 
turėjau užtikrintą tarnybą Sov. Sąjungoj ir patyriau ką 
tai reiškia. Mano specializacijos sritim buvo informacijos 
išlesiojimas (information retrieval) ir aš darbavausi kom
piuterių institute. Ar jūs žinot, kas vadinama institutu 
Rusijoj?

Tame institute jie leisdavo jums atlikti didesnę darbo 
dalį namuose. Reikdavo užsukti institutan sykį ar du per 
mėnesį. Jei mes įvykdydavom savo metinį planą, direkto
rius būdavo patenkintas ir palikdavo mus ramybėje. Bet 
už tai atitekdavo mums kai kurios ne labai malonios 
užduotys. Karts nuo karto mums reikdavo atlikti metų 
būvyje išėjusių žurnalų ir laikraščių peržvalgą. Mes ieško- 
davom ideologinių nukrypimų. Tai reiškė - įdavinėti žmo
nes!..."

Profesinis patarėjas užklausė: "pasakykit man atvirai, 
visai atvirai, kas dėtųsi vedusių rusų tarpe, jei žmona 
turėtų pastovų darbą, o vyras būtų bedarbis. Ar būtų 
trinties šeimoje?"

Po to klausimo užstojo tyla... Kiek vėliau profesinis 
patarėjas pavedėjo mane į šalį ir tarė: "Rusai niekad 
neatsakys į tokį klausimą. Jie tokių dalykų nenagrinėja. 
Jų nuomone, tai per daug asmeniški reikalai. Jie papras
čiausiai nerealizuoja, kad kai kurie asmeniški dalykai 
gali turėti poveikio į žmogaus pasisekimą profesinėj 
srityje".

Labai įdomus buvo vienos moters pasisakymas apie 
darbą Amerikoj. Jinai prisipažino, jog patyrusi darbovie
tės vargus Sovietijoj, jinai tikėjosi aptikti Amerikoj griež
tą priešingybę. "Jums žinoma, kaip ten visi slapsto savo 
tikruosius jausmus, kaip niekad neparodo jų darbe... Aš 
maniau, kad mano santykiai su bendradarbiais amerikie
čiais bus skirtingi. Bet nors visi čia išsišiepę šypsenom 
ir noriai tauškia apie orą, niekados nesigirdi diskusijų 
apie tikrai asmeniškus dalykus. Mane tai pritrenkė. Nie
kam netoptelėjo galvon užklausti manęs, kodėl aš palikau 
savo žemę".

Kai aš jos užklausiau, ar amerikietiškas uždarbis nėra 
pagerinęs žymiai jos gyvenimo lygio, palyginus su tuo, 
koks jis buvo Sov. Sąjungoj, jinai šyptelėjo karčia šypse
nėle ir tarė: "Žinot, ką pasakė rusų mužikas, užklaustas, 
kaip jam einasi: "Ničevo... karova u susieda zdochnula; 
mielač, nu čto-to" ("Einas neblogai. Va, kaimyno karvė 
pastipo; nedidelis tai daiktas, bet vis šis tas"). Savaime 
aiški:, mano alga gera, bet aš visą laiką pagaunu save 
lyginant savo uždarbį su kitų uždarbiu... Kai aš buvau 
Maskvoj, man rodės, kad būtų nuostabu turėti "Forduką", 
bet kai visi aplinkui turi Cadillac’ us, kažkaip visas malo
numas dingsta!" /bus daugiau /
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Nors kartais pagalvojame, kad gal perdaug jau 
turime laikraščių .įvairių žurnalų. Bet štai - kiekviena
me jų galime surasti po keletu įdomių atsiminimų, 
mums mažai žinomų faktų aprašymų. Šiame numeryje 
ypatingai įdomūs yra Povilo Vaičekausko pasakojimai. 
Taip pat viena įdomiausių nuotraukų šiame žurnale - 
istorinė nuotrauka iš Ozerlago sovietinio konclagerio Si
bire, švenčiant Kalėdas 1956 m. Joje matomi šventiškai 
pasiruošę jauni Lietuvos vyrai, darbo vergai; virš jų gal
vų kabo privalomas plakatas, kuriame užrašyta, kad "Te
gyvuoja didžioji tarybinė liaudis - komunizmo statytoja".

Leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai tris kartus per 
metus. Redaktorius: Juozas Baužys, talkininkai Česlovas 
Grincevičius ir Adolfas Markelis. Metinė prenumerata: 
JaV, Kanadoje ir Australijoje - 10 JAV dolerių, Euro
poje ir P.Amerikoje - 7 JAV doleriai. Garbės prenume
rata - 20 JAV dolerių. Redakcijos adresas: 9124 Sandpi
per Ct.,Orland Park, IL, 60462, USA; administracija: J. 
Prakapas, 14 Thelma Dr.,Bakersfield, CA 93305, USA.

Iš į LAISVĘ, 101/138/:

VASARIO 16-toji IR LIETUVIŲ POEZIJOS DIENOS SIBIRE 
POVILAS VAIČEKAUSKAS

ČIA BUS PALIESTAS savotiškas lagerių laikotar
pis Sovietų Sųjungoje. Data 1955-1956 metai. To laiko
tarpio nuotaikos kartais man atrodo lyg analogiškos da
bartiniam "glasnost" metui, kai kalbama apie reformas 
ir žmonėse žadinama visokių vilčių. Prisimenu, tuomet 
jau nebebuvo Josifo Vasarionovičiaus Stalino. Vyko Mask
voje pasiruošimai 20-tajam bolševikų partijos suvažiavi
mui. Prie valdžios vairo stovėjo naujas "gaspadorius" - 
Nikita Sergiejevičius Chruščiovas. Sovietinė lagerių sis
tema išgyveno didžiulę krizę, neregėtų nuo pat Spalio 
revoliucijos laikų. Pašlijusi tvarka, pasimetę enkavedis
tai, ypač po Berijos sušaudymo. Plačioje Rusijoje, dau
gelyje vietovių milijonai kalinių - vergų visiškai nebe- 
klausę, sųyo ponų: atsisakinėjo dirbti, reikalavo peržiūrė
ti jų statusų. Nebebuvo ant kalinių rankovių, nugarų ir 
kelėnų balto skuduro su juodu kalinio numeriu. Jie buvo 
jau nuplėšyti. Atsirado visokios lengvatos: daugiau buvo 
leidžiama laiškų rašyti ir juos gauti, buvo leidžiami pa
simatymai su artimaisiais ir 1.1. - daug kam buvo žada
ma "laisvė". Tai tais metais Leningrado ir Maskvos pra
monė, maitinama anglimis, kurias kasė kalinių-vergų ran
kos, išgirdo šūkius: "Nėra laisvės - tai nėra ir anglių'." 
Tušti vagonai be anglių bildėjo geležinkeliais.

Jau buvo praėję kulminaciniai Horilsko, Karagan
dos, Kengiro sukilimai, Vorkutos 29-tosios šachtos strei-' 
kas ir jo sušaudymai, o taip pat ir Vorkutoje 2-jo TEC- 
O (šiluminės elektrinės statybos objektas) streikas ir su
kilimas. Čia tenka būtinai pabrėžti, kad pirmųjų dalį 
tų įvykių išimtinai organizavo, vedė ir įvykdė lietuviai, 
gimę ir augę nepriklausomojoj Lietuvoj, jos sūnūs, dau
giausiai jaunesnės kartos atstovai. /Red. pabr./ Prie 
jų dalinai, palyginant negausiai, prisidėjo estai ir būrelis 
latvių. Kalinių skaičius lageryje standartinis: 4-5 tūkstan
čiai vyrų. Lietuviai, latviai ir estai sudarė maždaug 25%, 
ukrainiečiai /daugiausiai Vakarų/ 40%, o likusi dalis įvai
rių tautų. Antrajame streiko - sukilimo etape, kuris bu
vo žiauriai numalšintas specialios NKVD kariuomenes 
dalinio iš Sverdlovsko, lietuviai irgi dalyvavo šalia dide
lės daugumos ukrainiečių. Tada buvo ir kraujo aukų, su
žeistų ir suluošintų, nes NKVD vartojo kalinių mušimui 
specialius metalinius strypus ir vilkinius dresiruotus šu
nis.

Prisimenu, kaip 1955 metų vasarų, liepos mėn. 
nė vienas lietuvis, latvis ir estas neišėjo į darbų. Nuste
busiam lagerio viršininkui NKVD majorui ir lagerio ad
ministracijai buvo oficialiai patiektas reikalavimas per
žiūrėti lietuvių,latvių ir estų bylas ir grąžinti visus į 
savo tėvynes pas artimuosius, kaip laisvus piliečius. 
/Red.pabr./. Mes išgyvenom keletos dienų grumtynes su 
NKVD kariuomene, kurios kontingentų daugumoj sudarė 
naujokai, o grumtynės buvo vyras prieš vyrų, stumdyma
sis, nes jie jėga bandė minių išstumti nuo barakų ir jų 
apsupus, išvaryti iš lagerio zonos; nebuvo prieita susita
rimo tarp kalinių ir lagerio administracijos, gi kariuo
menė nepajėgė mūsų minios išsklaidyti, nes jie ginklų 
nevartojo. Po poros dienų, nuolat girdėdami iš garsiakal
bių vis piktesnius grasinimus,iš tikrųjų matydami iš lage
rio bokštų tiesiog į mus atkreiptus kulkosvaidžių vamz
džius, nenorėdami pertempti dramatinių įvykių stygos, 
pasitarę tarpusavyje, nusprendėm, kad dalinai savo tiks
lų pasiekėm, išgarsinom savo streikų, lietuvių, latvių ir 
estų vardų ir jų reikalavimus." 
..." Mus vežė ir vežė, kol pasibaigė geležinkelio bėgiai. 
Tada visus išlaipino ir nusivarė į taigų. Konvojaus virši
ninkas, NKVD kapitonas, savo rankoje turėjo mūsų visų 
gyvybes. Paėjus giliau į taigų, visų 500 kolonų sustabdė, 
išsitraukė pistoletų ir pasakė: "Įstatymas - taiga!" Su
praskit aiškiai: taigoje nėra jokio įstatymo. Ilgai, ilgai 
vilkomės balta Sibiro taiga, išvargę, susikabinę rankomis, 
stengdamiesi nesuklupti ir tuo pačiu išvengti šūvio į pa
kaušį. Visdėlto nenušovė nė vieno. Po tos įtemptos kelio
nės kapinių tyloje, pagaliau pasiekėm vidury negyvena
mos taigos apleistų, tuščių, nedidelį Andziobos lagerį, 
kažkada buvusių japonų karo belaisvių stovyklų, pa
statytų jų rankomis. Netoli lagerio esančios jų kapinės 
ir barakų statybos stilius liudijo japoniškos kultūros pėd
sakus mirtyje ir varge. Visas lageris aptvertas aukšta
<psl.

Bernardas Brazdžionis

TĖVIŠKĖS SODAI
Mano tėviškės tolimos liepos, 
Mano tėviškės sodai balti, 
Pasakj/kit, kada jūs man buvot 
Prie širdies taip arti?
Aš jaučiu jūsų žydintį kvapą,
Aš kaip gyvas visur jus matau, 
Ir kiek jūsų, be rudenio, lapų. 
Kiek dienų man nukrito, skaitau.
O jūs gaudžiat kaip aukso vargonai
Ir sapne, ir darbe, ir maldoj, 
Ir aplink, kai sustoju kelionėj,- 
Krinta jūsų žiedai.
Mano tėviškės tolimos liepos,
Mano tėviškės sodai balti, 
Pasakykit, kada jūs man buvot 
Prie širdies taip arti!...

5-6 metrų tvora, kurių sudarė vienas šalia kito sukalti 
į žemę mediniai, nulupta žieve sienojai, 15-20 cm dia
metro, viršuje^ nusmailinti, kaip pieštukai, kurių pačioje 
viršūnėje matėsi nutiesta spygliuotoji viela, greičiausiai 
su elektros srove. Prieš tvorų ir už jos, lėaip ir Vorku- 

_toje, buvo 5 metrų mirties zonos; savotiškai atrodė toks 
pirmusyk matomas lageris, kuriam aptverti tiek daug 
buvo nukirsta maumedžių ir eglių. Kampuose stovėjo sar
gybinių bokštai, uždengti stogeliais, o pro jų mažus lan
gus kyšojo automatų bei kulkosvaidžių vamzdžiai. Ap
link buvo neaprėpiami taigos miškai, alkanos vilkų gau
jos , enkavedistai ir mes. Prie lagerio vartų, ilgai styp- 
čiojom šaltyje išrikiuoti, kol mus perdavė kitiems enka
vedistams.
..." Vietinis lagerio NKVD garnizonas, matyt atsiųstas 
irgi iš kitur, labai buvo įbaugintas tarp jų pačių pasklidu
sių gandų, kad mes, šitie nauji kaliniai iš šiaurės, esam 
baisūs žmonės - sukilėliai, nebebijantys mirties ir viso
kių lagerinių bausmių, nebeklausantys gulagų tvarkos, 
atsisakę dirbti bet kokį darbų.
... Pirmų siurprizų užtaisėm tiems naujiems mūsų enka
vedistams, kai laukdami atsidarant lagerio vartų, užplė- 
šėm "Augo kieme klevelis..." Mums įkandin neatsiliko 
ir Vakarų ukrainiečiai su savo posmais nuo Lvovo iki 
Karpatų. Nebuvo tų naktį vėjo, tyliai krito žemyn bal
tos snaigės, lyg Kūčių vakarų, nustebę žiūrėjo kareiviai, 
bet iš karto supratom, kad jie tyliai mus gerbė, nes ne
reikalavo nustoti dainavus. O gal jie, kaip ir mes, buvo 
atsiųsti, nutremti čia už kokį nors prasižengimų; gal ir 
jie turėjo savo gimtuosius kraštus, namus ir šeimas? Žiū
rėjo nustebę į mūsų plaukais apžėlusius veidus, nes iš- 
tikrųjų barzdom apaugom per keletu savaičių, ir kažkų 
savo viduje svarstė - bent mums taip atrodė. Ir tikrai, 

, .^anj vęįiaų pųųiškėjo, į mūsų jiems tokį keistų naujųjų 
ateivių kontingentų, kur pusė buvo lietuvių, o kita pusė 
Vakarų ukrainiečių, lagerio viršininkai ir administracija 
taip ir žiūrėjo: nevertė eiti dirbti, nevykdė jokių "pra- 
vierkų", jokie "nadzirateliai" nesimaišydavo lagerio vidu
je, išskyrus retus atvejus. Matydavom lagerio adminis
tracijų tada tik, kai atveždavo paštų arba maistų. O 
su maitinimu taip darydavo: atidarydavo lagerio vartus, 
arklys įveždavo vežimų, prikrautų miltų, žuvies ir kitų 
produktų, apskaičiuotų ilgesniam laikui. Arklį kareiviai 
išsivesdavo, o vežimų palikdavo sakydami: "Dalinkitės 
patys".

Mes greit išsirinkom savo vidinę valdžių, o kartu 
ir virtuvės personalų. Pusė buvo mūsų lietuvių, o kita 
pusė - ukrainiečių, su kuriais gražiai, broliškai sugyve
nom. Virtuvė buvo stropiai prižiūrima. Nors maisto buvo 
nedaug, bet jis niekur nedingdavo, ir visus lygiai davinys 
pasiekdavo, nes vagių nebuvo.

...TAI ŠTAI, po tokios įžangos ir padėties apibūdinimo, 
suminint kai kurias aplinkybes, gal skaitytojams šiek 
tiek paaiškės ir jie nors dalinai supras ir įsivaizduos to
limesnį lietuvių sukilėlių-kalinių gyvenimų ir nebeklausi
nės: "Kaip lageryje galima surengti poezijos vakarus ar 
Vasario 16-tosios minėjimų ir būti NKVD nenubaustiems? 
Bet iš tikrųjų taip buvo: mes jų nematėm, o jie mūsų, 
jie nelandžiodavo mums po barakus, taigi mes galėjom 
ten ir dainuoti, ir šokti ir deklamuoti...Žinoma, tik vie
ni vyrai...

...Taigi, kaip mes šventėm Vasario 16-tųjų 1956 metais, 
Irkutsko srityje, netoli dabartinės Bratskij Hes, Ozerlago 
teritorijoje, Andzioboje? Prisimenu, kaip tų žiemos rytų 
Sibire, traškant šalčiams, susirinkom lietuviai į vienų 
iŠ didesnių lagerio barakų, kad galėtume kuo daugiau 
sutilpti, ir ten įrengėm stilizuotų "altorių" šv.mišių au
kai. Tai buvo iš lentų padarytas stalas, užtiestas balta 
paklode, iš žalių maumedžio šakučių padarytas miniatiū
rinis kryželis. Vietoje kieliko aplankstytas aliumininis 
puodukas, vietoj patenos -skardinė lėkštutė. Mišioms ruo
šėsi tėvas kun.St.., pražilusia barzda, be arnoto, be stu
los...Jo veide švietė mėlynos akys ir rami šypsena, taip, 
kad tuojau visus šventiškai nuteikė. Vyno nebuvo. Jis 
išspaudė keletu vandeny mirkytų razinkų, tebuvo gal tik 
pora gerų lašų. Ostijos vietoj kažkas iš mūsų išsaugojo 
iš Lietuvos prisiųstų kalėdinę plotkelę, komunijai buvo 
- džiovinto pyrago gabaliukai. Kunigas mišių maldas kal
bėjo lotyniškai, jas mokėjo mintinai. Ministranturų kalbė
jau su kunigu kartu aš. Jam patarnavau per mišias. Šv. 
mišių metu negiedojom, bet tyliai meldėmės. Įsimintina 
ir mūsų kolektyvine malda, anuomet skaityta.
... Mišių metu daugelis priėmėm šv.Komunijų. Esant to-, 
kiai pakiliai religinei nuotaikai, tame pačiame barake 
netrukus ir prasidėjo Vasario 16-tosios minėjimas su lie
tuviškos poezijos ištraukomis. /Red.pabr./Kalbejo Vorku
tos baudžiamojo lagerio "Pirmojo kilometro", pogrindyje 
leisto kalinių laikraščio "Varpas" redaktoriai, vienas bu
vęs Lietuvos kariuomenės karininkas, kartu ir partizanas, 
kalbėjo ir poezijų skaitė Vilniaus universiteto ir Pedago
ginio instituto buvę studentai, literatai ir poetai. Prisi
menu, man teko deklamuoti keletu Brazdžionio eilėraš
čių, kurių pirmasis buvo "Šaukiu aš tautų" tik pirmame 
posme, vietoj GPU, mes vartojom NKVD. Kiti eilėraš
čiai buvo šie: "Garbe tau, Viešpatie", "Iš tavo rankų",

• LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS LITERATŪROS PREMIJA 
PASKIRTA rašytojui ANTANUI GUSTAI 
Č I U I UŽ JO POEZIJOS KNYGĄ " PAKELĖJE į 
PAŽADĖTĄJĄ ŽEMĘ".

Antanas Gustaitis

DANGAUS DOVANA

Anta pjedestalų - kunigai, karaliai,
Poetai snaudžia dūmuose svajų...
Ir pamųsčiau: kodėl ne mano daliai
Nors po mirties parymoti tarp jų ?

Nors po mirties nuo akmenų kolonos
Pažvelgt žemyn iškilusiam aukštai
Kol gims širdy tas kutulys malonus,
Kada kitų viršugalvius matai.

Ir sušukau: "Kodėl, Pasaulio Tėčiau,
Tu ne visus priglobi prie savęs?
Ar negirdi? Ir aš, ir aš norėčiau
Erelio žvilgsniais perskrosti erdves ’.

Ir aš - minties, kuri žvaigždynan sminga,
Garbės, kurios nenutrina laikai,
Ir garbanų, tokių vešliai ūksmingų, 
O Tu mane net plikų palikai...

Kodėl kitiems nepagaili paguodos, 
O man šykšties net menkniekio, dangau ?. 
Ir koserėn įskrido didis uodas, 
Kuriuo, nebaigęs žodžių, užspringau...

/ Iš "PAKELĖJE I PAŽADĖTĄJĄ ŽEMĘ"/

"Ieškojau tėvynes tamsioj nakty it kapas". Iš Pedagoginio 
instituto studentų vienas mokėjo eilėraštį "Ąžuolas", ku
ris buvo sunkiai visų išmokstamas, bet lageriuose žino
mas. Kada deklamavau Bradūno "Tremtinio sapnas", ma
čiau kaip ypatingai buvo paliestos klausytojų širdys;, su
pratau, kad tuo metu mačiau tik jų spindinčias akis, ka
linių drabužiais aprengtus kūnus, o jų dvasia kažkur toli 
ten prie Nemuno pleveno... - Kur dūmai gimtojo namo . 
kur jos akys kaip slėnio linai...- Daugumas mūsų dar bu
vom jauni...

Skaitytojams norisi priminti, kad ne tik čia, vidu
riniame Sibire, buvo deklamuojami lietuvių poetų eilėraš
čiai. Menu, kaip jie liejosi ne vienam iš mūsų krūtinių 
ir Vorkutoje, kai žvelgdavom į tolį, gal už kokių 50 km- 
dunksančias Uralo kalnų snieguotas viršūnes, savotiškai 
šaltas, grėsmingas ir mums svetimas, bet gražias. Dekla- 
mavom Brazdžionį: "Garbė už kalnus, kur žmogus nesie
kia, garbė už marių paslėptas gelmes, garbė tau, Viešpa
tie, jog esam niekas prieš tavo veidų, o prieš niekų - 
viskas mes..." Vaikščiojom tenai už spygliuotųjų vielų, 
bet su poezija nesiskyrėm. Jų perrašinėjom, mokėmės 
atmintinai, ji mums papildė tai, ko trūko minimaliam 
žmogiškam gyvenimui, dvasinei gyvybei 
palaikyti.

Tas poezijos ir dainų pobūvis, skirtas Vasario 16- 
tosios garbei, toliau tęsėsi jau kitame lagerio barake, 
pačioje virtuvėje. Ant galinės sienos iš vilnonių siūlų, 
ištrauktų iš mūsų megztinių, buvo padaryta mažytė tri
spalvė. Ten buvo ir Vyčio Kryžius, ir Gedimino Stulpai, 
pagaliau dominavo iš žalių maumedžio šakelių stilizuotas 
Vytis. Per visų patalpų buvo ištiestas stalas 150-200 
žmonių, apkrautas skurdžiais, bet palyginti lagerio sųly- 
goms gana turtingais valgiais. Keli iš mūsų buvom gavę 
iŠ Lietuvos siuntinius. Be to, patys daug dienų taupėm 
maistų, kad galėtume per Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimų, Vasario 16-tų šiek tiek žmoniškiau pavalgyti ir 
pasijust žmonėmis. Ant stalo buvo padėtos ir kelios rū
kytos žuvys, lašišinės kilmės. Mes jas vadinom "gorbuš- 
kom", nuo žodžio kupra, nes jos buvo kuprotos, o jų mė
sa rausva; jos buvo gaunamos iš Baikalo. Vienam kali
niui buvo skiriama tik keli gramai, bet viskų krūvon su
dėjus, jau buvo galima paragauti. Čia mums siurprizų 
padarė mūsų broliai ukrainiečiai. Jie valdė drauge su 
lietuviais lagerio virtuvę, jos pusę, tai jie, vargšeliai, 
sužinoję, kad švęsim savo nepriklausomybės šventę, gal 
kokias 20 dienų pusbadžiu gyveno. Jiems duonai skirtus 
miltus, kasdieninį davinį, vis slaptai dėjo į vienų krūvų, 
visaip taupė, kad pagaliau Vasario 16-tajai galėtų mums 
iškepti ukrainietiškų "bandelių" ir "pyrago". Tokios jų 
aukos mes nesitikėjom, buvom labai sujaudinti. Žinoma, 
vėliau ir mes jiems tuo pačiu atsilyginom.kada jie minė
jo savo poeto Taras Ševčenko sukaktį. Tame jų minėjime 
aiškiai buvo jaučiamas jų nacionalinis pakilimas, tėvynės 
meilės pasireiškimas. Jie buvo labai patenkinti ir lai
mingi, kad mes taip juos stipriai respektavom. Tikras 
tai buvo dviejų tautų draugystės pasireiškimas, nedirbti- 
nas, bet realus. Gaila, kad čia išeivijoj mes to pasigen
dame.

Prisimenu, ant stalo buvo ir giros puodukai, mes 
juos kėlėm už laisvę, už nepriklausomų Lietuvų. "Vaišių" 
metu buvo daug dainų išdainuota. Jų repertuaras baigėsi 
"Lietuviais esame mes gimę", "Partizanų maršu", "Lietu
va brangi", "Marija, Marija" ir pagaliau Tautos himnu 
"Lietuva, tėvyne mūsų".
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NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Amžinoji Lietuvos sostinė VILNIUS, įsteigta DLK Gedimino, i kuricį kėsinasi lenkai.
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LIETUVOS STATUTO 
SUKAKTIS

Praėjo 400 metų nuo 
trečiojo Lietuvos Statuto 
pasirodymo. Šis istoriniai 
ir kultūriniai reikšmingas 
įvykis prisimintas Vilniaus 
Bibliotekoje suruošiant pa
rodų "Lietuvos 
1529 m., 1566

parašyti straipsniai, kuriuo
se nagrinėjami šie nepap
rasti lietuvių teisės doku
mentai- paminklai.

Statutai 
m., 1588

Parodoje taip 
tyti įvairiomis

pat išdės-
progomis

• GASTROLIAVO MONGO
LIJOJE operos solistė Ni
jolė Ambrazaitytė ir baleto 
solistai Nelė Beredina ir 
Petras Skirmantas. Ambra
zaityte Nijolė atliko lietu
viškai "Carmen" operoje 
pagrindinę rolę. Don Jose

vaidmenį atliko H.Krūmas, 
dainavęs estiškai, o vieti
niai solistai ir choras- dai
navo mongolų kalba.

Kartų užklausta solistė, 
kaip jai pasisekė prasimuš
ti tokiame dideliame Sovietų 
Sųjungos dainininkų tarpe 
į pirmųsias vietas, atsakė, 
kad ji nuolat papildo savo 
repertuarų ir gali dainuo
ti pradedant nuo liaudies 
dainų iki įvairių operinių 
rolių. Ir keliomis kalbomis.

E.ir A. Modzeliauskai, V.ir 
L.Raginiai, G. ir O.Gunko.

***********
VIENAS KOOPERATYVŲ PRADININKAS -
JONAS G L E M Ž A

Labai retų ilgo, 100 metų amžiaus jubiliejų praei
tais metais atšventė Vakarų Vokietijoje gyvenantis Jonas 
GLEMŽA. Gimęs 1887 m. sausio 20 d. Auliškio km., Pa
nevėžio apskr., ūkininko šeimoje. Mokėsi Mintaujos gim
nazijoje. Petrograde studijavo komercijos institute.

Grįžo į Lietuvų 1919 m. Energingai ir sėkmingai 
dirbo ekonomijos ir kooperacijos srityse. įsteigė ir dirbo 
"Pienocentre" ir kitose žymiose gamybos ir prekybos, į- 
monese ir išeivijoje plėsdamas labdaros veiklų,jLiypač •' 
padėdamas jaunimui tęsti mokslų.

Taip pat pasireiškė politinėje veikloje. Dar Rusi
joje teko kentėti kalėjime už tautinę lietuviškų veiklų.

Bendradarbiavo ir bendradarbiauja spaudoje. Išlei
do knygų ŽEMĖS ŪKIO GAMYBINĖ KOOPERACIJA NE
PRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE 1920-1940.

MULKINA AR BANDO 
DERINTI

Maskvoje, kaip rašoma, 
vyko "Tarybinio V.Lenino 
Vaikų Fondo " steigiamoji 
konferencija. (Kų tai tikrai 
reiškia, kad ir pažodžiui 
- nesuprantame). Tarp Fon
do narių yra ir du Lietu
vos atstovai: poetas Juozas 
Nekrošius (Lietuvos valsty
binių leidyklų, poligrafijos 
ir knygų prekybos reikalų 
komiteto p-kas) ir Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios vyskupų 
konferencijos atstovas vysk. 
Juozas Preikšas.

• JAPONIJOJE vyksta Pa
baltijo valstybių tautinių 
drabužių parodos. Iš Lietu
vos Liaudies Meno Draugi
jos Fondo išsiųsta dešimt 
tautinių rūbų, austų pasižy
mėjusių audėjų. Kartu su 
drabužiais išsiųsti video 
įrašai apie lietuvių liaudies 
menų. __

Ar stengiamasi įrėžti,
• Pramoginių šokių Klubų kad Lietuvos vyskupai turi 
varžybose Hamburge pirmą 
kartų dalyvavo trys kau - 
niečių poros, kurios laimėjo 
pagrindinę 10-ties šokių 
nugalėtojams skirtų taurę:

kokį nors žodį Vaikų Fonde’ 
Kažkoks absurdas...derinti 
Leninų su vyskupu . vaikų 
reikalais, ar vyskupų su 
Leninu. .

NUOSTABIEJI SMEGENYS
Faktai:

pasirodo, kad žmogaus smegenys turi sukaupę 
daugiau įvairių informacijų, negu viso pasaulio bibliote
kos, kartu sudėjus;

yra daug komplikuotesni, negu bet koks kompiute
ris - skaitytuvas;

dirba, veikiamas šimtų stiprių vaistų dėka, ku
riuos patys pasigamina.

Ar ne nuostabu? Smegenys sveria tik apie 3 sva
rus. Tokių pat funkcijų kompiuteris būtų 100 aukštų ir 
užimtų visų Texas valstijos Amerikoje plotų.

Žmogaus smegenys yra sudarytos iš 100 bilijonų 
nervų celių -neuronų. Vienas ekspertas yra apskaičiavęs, 
kad smegenyse per vidutinio ilgio žmogaus gyvenimų yra 
sukrauta apie 280 kvintilijonų /280.000.000.000.000.000. 
000/įraŠymų atmintin.

Smegenų celės nuolat po truputį nyksta, tačiau 
atsiminimai išsilaiko per gyvenimų.

Smegenys pagamina savo elektros energijų. Kiek
viena nervų celė jūsų smegenyse yra 1 yg mažytė elek
trine jėgainė- ir net menkiausias elektririišc’sutrikimas 
smegenyse gali padaryti normalų gyvenimų $eVėik neį
manomu.

Smegenys taip pat yra vaistų fabrikas, pagaminus 
šimtus chemikalų, vadinamų neuro-laidininkais, kurie 
veikia į mūsų nuotaikas ir savijautų. Tų gaminių tarpe 
yra natūralieji skausmo malšintojai, natūralieji raminan-

NORIMA 
DARBU!

Darbdaviai - atsiliepkite!
Priimkite iššūkį ’88. Kanados vyriausybė 

talkininkaujant provincijoms ir teritorijoms 
yra paskyrusi pinigų paremti jus, samdant 
studentą vasaros metu.

• Pagal iššūkį '88 bus suteikiama pažy
mėtina parama algoms, patvirtintoms pa
siūloms darbų, kurie kitaip būtų buvę darb
daviui neįmanomi atlikti.

• Pasiūlymai bus įvertinami pagal jų 
suteikiamą galimybę paruošti studentus

ateities darbų galimybėms, ypač pabrėžiant 
galimybę tobulintis specialybėje.

• Verslo, miestų savivaldybės ir ne pelno 
organizacijos turi teisę prašyti paramos.

• Jūsų vasaros studentai laimės besidali
nant jūsų patyrimu - o jūs laimėsite, nes 
jie dirbs su entuziazmu ir energija.

Patiekite pasiūlymus dabar, tapkite Cha- 
lenge '88 darbdaviu. Pasiūlymų lapai gauna
mi Canada Employment Centre. Paskutinė 
data gali būti skirtinga įvairiose provincijose.

—
CanadaCanada

Government of Canada 
Minister of State for Youth
Jean J. Charest

Gouvernement du Canada 
Ministre d’Ėtat a la Jeunesse
Jean J. Charest

A.A. CENTRINĖS: 
Montreal: 376-9230 
Ottawa: 523-9977 
Toronto: 489-3693 
Hamilton: 522-8392

London: 438-1122
Windsor: 252-3842
Calgary: 287-2712
Winnipeg: 233-3501
Sudbury: 674-6217

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

1988 METŲ EKSKURSIJOS į LIETUVĄ 
IŠ MONTREALIQ:

10 dienų Lietuvoje, nuo
GEGUŽĖS 13 d. iki GEGUŽĖS 27 d. = $1900.-
15 dienų Lietuvoje nuo
BIRŽELIO 24 d. iki LIEPOS 11 d. = $2460.-

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis į:
Liudas Stankevičius, 1053 Cr. Albanel, Duvernay, 

Laval, Que. Canada. H7G 4K7. Tel.: (514)-669-8834.
i

Ateik į lietuvių A.A.(Alcoholic Anonymous) 
grupės susirinkimą. Susirenkame kiekvieną 
trečiadienį, 7722 George St. La Salle, Que.

8 vai. vakare. C F M B LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

ARBA SKAMBINK MUMS: RADIO 1410 MONTREAL

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

1988. 11.18

KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11:30- 12 vai. nakties 

Programos vedėjas : UUDAS STANKEVIČIUS

1053 Albanel Cr. Duvernay, Lavai, P.Q. H7G 4K7 
T ei.: 669-8834

tieji - "trankvileizeriai" ir net apetito slopintojai. 
Tikrumoje, galvojimas gali būti tiek pat išeikvojau- 

tis procesas, kaip ir fizinis darbas. Smegenys gali su
naudoti tiek pat kalorijų prailgintame galvojimo darbe 
kaip kad raumenys per ilgų mankštų.

Smegenyse veikia neįtikėtina "namų apyvokos" sis
tema. Apvalymo celės, kurios veikia kaip mažyčiai siurb
liukai, cirkuliuoja po smegenis, surinkdamos liekanas pa
senusių ar apnykusių audinių ir sukrauna jas į artimiau
sių venų, kad nuplautų kartu su krauju.

Smegenų operacijos metu pacientai dažnai yra 
pilnoje sųmonėje ir jų reakcija padeda chirurgui, kai jis 
stimuliuoja smegenų paviršių. Tokios smegenų operacijos 
yra neskausmingos, nes smegenys neturi skausmo pajuti
mo. / Parinko O. LAŠAS/

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS. 
REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI!
JUSU AUKA TAUTOS FONDUI GARSINA LIETUVOS 
LAISVĖS RYLĄ. LAISVAJAME PASAULYJE. SESIOMIS 
KALBOMIS ELTOS IR RADIJO ŽINIOS NESULAIKOMAI 
SKLEIDŽIA INFORMACIJAS IVAIRIUOSE KRAŠTUOSE 
APIE LIETUVOS LAISVĖS KOVA IR JA SKATINA. 

v - Vi . . . j

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 
centas artina Lietuvai laisvės aušrą.

Aukas arba palikimus siųskime Tautos Fondui: 
TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE, 
18 Norwich Rd., Stoney Creek, Ont. L8E 1Z6

TAUTOS FONDO APYLINKIŲ ATSTOVYBĖS: 
Montrealio -1500 De Sėve Str., H4E 2A7 
Toronto - 53 Armadale Ave., M6S 3W9 
Delhi-Tillsonburg - 39 Parkwood Drive,N46 2B7

TAUTOS FONDO APYLINKIŲ ĮGALIOTINIAI 
Calgary - 823-21 Ave., S.E.Calgary,Alta,U2G 1M9 
St.Catharines -12 Baker Drive, L2N 2V8 
Edmonton - 16532-103 Str., T5X 2H4 
Kitchener - 66 Aberden Rd., N2M 2Y6 
London - 54 Hydro Str., N6Z 2H4 
Oakville - 421 St.Augustine Drive, L6K 3G1 
Thunder Bay - 75. 510 W. Victoria Ave.,P7G 1H1 
Roadney - R.R.3 West Lome, N0L 2P0 
Sault SteMarie - 106 Woodward Ave., P6A 3T7 
Sudbury - 246, College’ Str., P3C 4VS 
Vancouver - 367 West, 7th Ave., V5Y 1M2 
Wasaga-Steiner - 449 Box 6RR4, LOL 2P0 
Welland - 174 Cambrose Ave.,L3B 1K5 
Windsor - 3025 Longfellow Ave., N9E 2L4 
Winnipeg - 58 Summerfields Way, R2G 2B3.



toronto
• JAUNŲ TALENTŲ PO
PIETĖ, rengiama ANAPI
LIO PARAPIJOS Kultūrinės 
sekcijos, įvyks vasario 27 
d.,sekmadienį, po 11 vai. 
mišių.

Norintieji dalyvauti jau
nieji talentai^kviečiami pra
nešti Slavai Žiemelytei tek: 
823-7261.
• MAIRONIO MOKYKLOS 
žiemos atostogos bus nuo 
kovo mėn. 12 d. iki 19 die
nos.
• Iškilmingos pamaldos vy
ko lietuvių evangelikų-liu
teronų IŠGANYTOJO PA
RAPIJOJE vasario 14 d., 
minint Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo 70-tųja 
sukaktį.

IČANYTOJO PARAPI
JOS metiniame susirinkime 
į Parapijos Tarybų įėjo: 
Emilius Bartminas, Marija 
Dambarienė, Valteris Dau
ginis, Irena Delkuvienė, 
John Novog, Edmundas Pa
mataitis, Asta Šernaitė-Šim- 
kuvienė,Gytis Šernas, Vi
lius Stanaitis, Ernestas Ste
ponas, Irma Šturmienė, E- 
milis Varden-Vaičekauskas.

• Kun. P.DILYS Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo 
minėjimo proga Chicagoje, 
vasario mėn. 21 d. laikys 
pamaldas evangelikų-refor- 
matų šventovėje.
SKAUTAI IŠKILMINGAI 
MINĖJO VASARIO 16 D.

Š.m. vasario 7 d. RAM- 
BYNO ir ŠATRIJOS tuntai 
gražiai paminėjo savo tėvy
nės Lietuvos 70 metų ne
priklausomybės sukaktį iš
kilmingomis šv.Mišiomis, 
į kurias organizuotai su 
vėliavomis įžygiavo į Prisi
kėlimo šventovę. Mišias 
atnašavo tunto dvasios va
das Tėv. Aug.Simanavičius, 
OFM, prelatas J.Tadaraus- 
kas ir kun. B.Pacevičius. 
Giedojo MAIRONIO Mokyk
los chorelis, vad. muz.Da
lios Viskontienės. Skaity
mus atliko ps.E.Pečiulis, 
o Indrė Viskontaitė pravedė 
giedojimų bendrijai. Tėv.Pi- 
jus OFM. sakė pamokslų. 
Aukas nešė 3 skautai ir 
3 skautės. Baigiant Mišias 
ir giedant "Marija, Mari
ja", gėlės, perrištos trispal
ve juosta buvo nešamos 
prie Žuvusiems už Lietuvos 
Laisvę paminklo.

Po pamaldų visi su vė
liavomis žygiavo į Parodų 
salę iškilmingai sueigai, 
kurioje dalyvavo ir nema
žas skaičius tėvelių. Suei
gos komendantu buvo j.ps.V. 
Keturakis. Priėmęs rapor
tus iš vienetų, perdavė tun- 
tininkams, kurie atsaliutavo

_ - _ - _ _ - LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS
MOKA:

už 90 dienų term, indėlius 
už 6 mėn. term, indėlius 
už 1 metų term, indėlius 
už 2 metų term, indėlius 
už 3 metų term, indėlius 
uŽ GI C 1 m. garant. in v. paž 
už GI C 2 m. garant. inv. paž.

10 % už 3 m. GIC invest, pažym.
8 % už pensijų planą (var. rate) 
9%% už 1 m. term, pensijų planų 
9'/?% už 2 metų term, pensijų planą 

10 % už 3 m. term, pensijų plano

7%% 
7'/^ 
7'/^ 
7M% 
8 % 
9'4% 
9’/j%

ra ra
u zo ux. u ui. i'-««<*• r-—*-“
8 % už pensijų fondą RRIF (v.r.) ra
6 % už taupymo sąskaitas
5%%-7% užkasd. palūk. s-tq
7%% uŽ virš $10,000 kasd pal. s-tg 
534% už kasd. pal. čekių s-tas

AKTYVAI VIRŠ 65 MILIJONU DOLERIŲ

Asmenines paskolas duodame iki $65 000 ir mortciČius iki 75%įkai
noto turto. Visų narių, gyvybė apdrausta santautpu dydyje, bet ne
daugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$15,000. Nemokamas Čekių ir sąskaitų patarnavimas.Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express>|. Kitos pasko
los; (Line of credit) ir antrieji mortgičiai.

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

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6P 1A6

TELEFONAS: 53 2- 1149

6 p^l.

METINIS PABALTIEČIŲ 
KARIŲ VETERANŲ 
LYGOS SUVAŽIAVIMAS 

10-tasis sukaktuvinis
Kanados Pabaltiečių Kar'ių- 
Veteranų Lygos metinis 
SUVAŽIAVIMAS įvyks š.m.
kovo mėn.5 d.,šeštadienį, 
2 val.p.p., TORONTO LIE
TUVIŲ NAMUOSE.

J šį sukaktuvinį suva
žiavimų yra pakviesta 
daug žymių Kanados ka
riuomenės bei valdžios at
stovų.

Suvažiavime dalyvaus 
su savo dalinių vėliavomis 
kariai ir šauliai iš įvairių 
Kanados bei J.A.V. vieto
vių.

Pagrindinę kalbų pasa
kys atvykęs iš Ottawos, 
parlamentaras B.R.HICKS.

Lietuvių visuomenė 
kviečiama atsilankyti.

BVL Valdyba

"budėk." Visi kaip vienas 
atsakė "Vis budžiu." Saliu
tuojant, buvo įneštos vėlia
vos, tylos minute pagerbti 
žuvusieji už Lietuvos laisvę 
ir pagerbtas savanoris-kū- 
rėjas Stasys Paciūnas, pri
segant jam gėlę ir palydint 
gausiais plojimais.

L.S.B-jos įsakymus skai
tė Kanados s.vadeiva s.dr. 
A.Dailydė. Išgirdom, kad 
apdovanoti už gerus darbus 
ir vadovavimų Tėvynės Sū
naus žymenim sk.v.v.sl. 
G.Sendžikas ir A.Saplys. 
Lelijos ordinais s.kun.Aug. 
Simanavičius OFM ir s.F. 
Mockus, o į skautininko 
laipsnį pakeltas d.A.Dailydė.

Buvo iššaukti anksčiau 
apdovanotieji R.Garbaliaus- 
kas, p.K.Sapočkinas ir p. 
D.Karosas. Gaila, kad jų 
šioje sueigoje nebuvo.

RAMBYNO tunto įsakymu 
sk.v. si. R.Kalendra paskir
tas prityrusių skautų drau
gininku. ŠATRIJOS įsaky
mus skaitė ps. Melnikaitė, 
įskiltininkės laipsnį pakel
tos Z.Mockutė ir D.Grybai- 
tė, į vyr. skilt.V.Paulaus- 
kaitė. Apie Lietuvos nepri
klausomybės deklaracijų 
ir kovas savanorių-kūrėjų 
kalbėjo v.s. Kazys Batūra. 
Jo kalba patiko dideliems 
ir mažiems. Paskutinis žo
dis buvo tuntininko s.F.Moc
kaus. Ragino ruoštis Ka
ziuko Mugei,aptarė artėjan
čios tautinės stovyklos 
reikšmę ir ragino nedel
siant į jų registruotis. Už
baigta Lietuvos Himnu ir 
vėliavų išnešimu. Sueiga 
praėjo labai gerai ir visų 
nustebimui dar atsirado 
ir fotografė ps. D. Barz- 
džiūtė, kuri visus nufotogra
favo. M.
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IMA: 
už asmenines 

paskolas nuo--- 10)4%
už nekilnojamo turto 

paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ................... 10)4%
2 metų ........... ........ 11 %
3 metų ............  ... 11)4%
(fixed rate) 

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ........ 93/«%
(variable rate)

Dr. A. Pacevičius kalba Kanados Lietuvių Fondo 25 metą sukakties 
minėjime 1987 m. gruodžio mėn. 5 d.

VYTAUTAS LANDSBERGIS, muzikologas iŠ Vilniaus, kalbasi 
Čikagos Lietuvią Operos buvusiu dirigentu ARŪNU KAMINSKU.

Nuotrauka Ed. Sulaičio 
Amerikoje ir susitikinėjo 
su šio krašto lietuviais mu
zikais įvairiose kolonijose, 
pabėrė įdomių minčių apie 
Šių dienų lietuvius kompozi
torius, kurie yra žinomi 
ir tarptautinėje plotmėje.

V. Landsbergis yra dide
lis Čiurlionio gerbėjas, jo 
tyrinėtojas bei populiarin
tojas, yra išrinktas nese
niai įsteigtos Čiurlionio 
Draugijos Lietuvoje pirmi
ninku. Jis Čikagoje rinko 
medžiagų apie lietuvių mu
zikų čia veikiančiame Žile- 
vičiaus-Kreivėno muzikolo
gijos archyve.

su

rchicagoi

Š.m.sausio 
jis padarė 
šiuolaikinę 

tėvynėje,
• gyva pia- 

įrašais iš
Svečias,

MUZIKOLOGAS Vytautas 
LANDSBERGIS ČIKAGOJE

Vilnietis muzikologas 
Vytautas Landsbergis savo 
viešnagės Čikagoje metu 
turėjo du viešus pasirody
mus vietos lietuviams Jau
nimo Centre, 
mėn.8 d. vakare 
pranešimų apie 
lietuvių muzikų 
kurių pailiustravo 
nino muzika ir 
garsinės juostos, 
kuris ilgesnį laikų viešėjo

" “ 7.7 Z 72 77 IL I M O
TDArapuos kredito kooperatyvas

999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

Telefonai; (416) 533-3400 ir532-3414
■r- .<v ■

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............ 7’/-»%

180-364 d. term, ind............ 774%
1 metų term, indėlius....... 7'/?%
2 metų term, indėlius.......  7%%
3 metų term, indėlius....... 8 %
1 metų GlC-met. palūk......  974%
2 metų GlC-met. palūk......  972%
3 metų GlC-met. palūk...... 10 %
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 83/4% 
RRSP ir RRIF (pensijos) .. 8 % 
RRSP-1 metų term. ind. ... 974% 
RRSP-2 metų term. ind. ... 972% 
RRSP-3 metų term. ind.. 10 % 
Specialią taup. s-tą ........... 7 %
Taupomąją sąskaitą   6 % 
Kasd. pal. taupymo sąsk . 774% 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki .. 574%

Duodame asmenines paskolas Iki $50,000 ir morgičius iki 75% įkai
noto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money orders) 
ir kelionių čekius (traveler's cheques). Neimame mokesčio už išra
šytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 35 milijonų dolerių

Mūsų tikslas -ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ. !
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 dali 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!"

Lietuvių Namų Žinios
• LIETUVIŲ SLAUGOS 
NAMAMS asukojo:

A. a. Aleksandros Bublie
nės atminimui - V.Butkys, 
A.Ciplijauskas, A.Empajce- 
ris, V.Matulevičius, E.Šle- 
kys ir T.Stanulis. Iš viso 
$125;

A. a. Stefanijos Miniotie
nės atminimui: V.Butkys, 
G.Kocius, A. Ciplijauskas, 
J.Empakeris, S.Kryževičius, 
E.Šlekys, J.Yčas, A.ir A.Va- 
ladkos, J.Pacevičienė ir 
V.MatulevičiusJš viso $195r

A.a.Noros Šimkutės 
minimui: A.ir 
- $2.000; Rūta 

$100.
Visos sumos

Lietuvių Slaugos 
skaitų 
galima įnešti tiesioginiai 
į "Paramų" sųsk.Nr. 8711. 
Fonde dabar yra $ 8,277.25 

at-
J.V.Šimkai
Bekeris -

įneštos į 
Namų su

baramoje". Aukas 
įnešti

• LN Valdyba už padovano
tas knygas LN bibliotekai 
nuoširdžiai dėkoja Vladui 
Mikšiui.
MALONUS LN 
KARNAVALAS

Lietuvių Namų ruošia
mas IX Užgavėnių Karnava
las praėjo sėkmingai. Vie
nuolika organizacijų turėjo 
įsirengusios savo paviljonus: 
ATŽALYNAS, GINTARAS, 
Filatelistai, MAIRONIO Li
tuanistinė Mokykla, Pensi
ninkai, Vaikų Darželis, va
dovaujamas Nek.Prasidėji- 
mo Seselių, Skaučių Kuni
gaikštienės BIRUTĖS Drau
govė, Lietuvių Namų MO
TERŲ BŪRELIS, "NL" RĖ
MĖJŲ BŪRELIS, Lietuvių 
Namų šachmatininkai ir 
Sporto Klubas VYTIS.

I-ųjų premijų $50,- gavo 
GINTARAS, II-ųjų, $ 30,- 
ATŽALYNAS ir III-ųjų $20- 
MAIRONIO Mokykla.

Į Jaunimo Popietę prisi
rinko pilna salė jaunų šei
mų ir tėvukų bei močiučių. 
Programų atliko Vaikų Dar
želis, ATŽALYNO mažųjų 
ir vidurinės grupės šokėjai

Publikos pageidavimu, 
V.Landsbergis pasirodė ir 
sausio 10 dienos popietėje, 
šį kartų parodydamas vaiz
dajuosčių iš avangardiš- 
kiausio Lietuvos kompozi
toriaus Broniaus Kutavi
čiaus veikalų pastatymų.

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ................. 11 %
Sutarties paskolas 

nuo ................. 11 %
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 101/4%
2 metų .................. 10a/4%
3 metų .................. 11 %
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 93/4%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas iki $15,000 
ir narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, če
kių ir taupymo sąskaitose.

ANDERSON, SINCLAIR, WALTERS, SHAW & MOONEY

Barristers and Solicitors
Patent and TTade Mark Agents

VICTOR E. RUDINSKAS, b.c.l.,ll.b., m.b.a.
Member of the Ontario and Quebec Bars

Toronto:
3416 Dundas St. West,
Suite 269,
Toronto, Ont. M6S 2S1 
Tel.: 9(416)-767-2127 

Telex: 06-960168. 
------------------------------------------------- -

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

ATEIf i LIETUVIU A.a. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALEJE. 
(Skersai gatves nuo pensininku rūmų, 1610
Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7130 vai, v,

SKAMBINKITE Tel.; 487-5591

ir pirmųjų skyrių mokiniai 
ir GINTARO vyresniųjų vai
kų grupė. Popietės vadovė 
-Aldona Jankaitienė. Prog
ramos pranešėjos pareigas 
sklandžiai atliko Kristina 
Janavičiūtė.

Vakare vyko KAUKIŲ 
BALIUS, kurį atidarė V. 
Kulnys, pranešė, kad meni
nėje programoje buvo suti
kę dalyvauti Toronto GIN
TARAS, Hamiltono GYVA- 
TARAS ir Vyrų Choras 
ARAS. Keletu dienų prieš 
vasario mėn. 13 d. KLB 
gavo žinių iš Lietuvos, kad 
ten planuojami protestai, 
surišti su Vasario 16 d. 
sukaktimi. Buvo pranešta, 
kad sovietai ruošiasi šiuos 
protestus sutrukdyti, todėl 
jaunimo vienetai -GINTA
RAS ir GYVATARAS važia
vo į Ottawu dalyvauti ruo
šiamojoje demonstracijoje 
prie Šovietų ambasados. 
Vyrų Choras ARAS vienas 
atliko vakaro programų. 
Jis buvo šiltai sutiktas pub
likos, kur dalyvavo apie 
250.

Vakare dalyvavo 24 kau
kės. Paskirtos 5 premijos. 
Kaukių vertinimo komisijų 
sudarė: L.Pocienė - p-kė, 
J.Govedas, W. Dauginis, jr.,
I.Poškutė ir A.Vitkūnienė.

Loterijų pravedė E.Pa- 
mataitis ir I.Poškutė. Užga
vėnių maistų bufetui paruo
šė V.Birštonas. Salės puoši
mo, maisto išdavimo ir ba
ro priežiūra rūpinosi LN 
Visuomenines Veiklos komi
tetas, kurį sudaro: LN Val
dyba, Moterų Būrelio, Vyrų 
Būrelio ir Kultūrines Veik
los Komisijos atstovai.

Šiam renginiui LN duo
da patalpas, pinigus premi
joms ir administracijos pa
galbų. Gautas iš šio rengi
nio pelnas padalinamas or
ganizacijoms, aktyviai daly
vavusioms karnavale taškų 
sistema. A.J.

Beje, pats muzikologas V. 
Landsbergis yra geras kal
bėtojas, turi daug žinių 
savo pasirinktoje srityje, 
tai klausytojai galėjo daug 
ka* sužinoti apie dabartinę 
lietuviškos muzikos padėtį 
tėvynėje. E.Š.

Mississauga:
Plaza One, Suite 200 
2000 Agentia Road, 
Mississauga, Ont. L5N 1P7 
Tel.: (416)-821-8522

I
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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

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

AKTYVAI PER 26 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:

indėlius (P.C.A.)...................3%
santaupas........................ 5.75%
kasd.pal.taupymo s-tą .. 5.25% 
90 dienų indėlius............. 8%
1 m. term, indėlius ......... 9.25%
1 m. term, ind.mėn.pal. . 8.75% 
3 m. term, indėlius ......... 9.75%
RRSP ir RRIF (pensijos) 7. % 
RRSP ir RRIF 1 m........... 9.25%
RRSP ind. 3 m...................9.75%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas.... 12.5%-
nekiln. turto pask. 1 m. 10.25% 
nekiln. turto pask. 3 m. 11.75% 
Nemokamas čekių ir 
sąskaitų apmokėjimo 
patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000.
ir asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - 
nuo 10 vai. r. iki S vai. p.p.; trečiadieniais- nuo 10 vai. r. iki 1 v. p.p.; 
penktadieniais — nuo 10 vai. r. iki 7 vai. v.; šeštadieniais — nuo 9 vai.r 
iki 12 vai. r. Liepos — rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.

montreal
A + A

JURGIUI STANKAIČIUI
iškeliavus amžinybėn,

žmonai MAGDALENAI, dukroms AGUTEI ir 
MARYTEI, sūnums JUOZUI ir GEDIMINUI, 
bei jų šeimoms ir artimiesiems reiškiame gi
liausią užuojautą -

MARIJA ir JONAS ADOMAIČIAI

v M. Capkauskas
NETEKOME JONO VILIUSIO

Lietuvos kariuomenės savanoris-kūrėjas JONAS 
VILIUŠIS gimė 1898.V.21 d. Vidgirių km., Griškabūdžio 
valsč., Šakių apskr.(dabar vad. rajone). Gimimo data Lie
tuvių Enciklopedijoje yra netiksli. p0 sunkios ir ilgos Ii - 
gos mirė 1988.1.20 d. Jo palaikus atidavėm krematoriu
mo ugniai š.m.sausio mėn. 22 dienų. Toks buvo jo pa
skutinis pageidavimas.

Nors urna iŠ krematoriumo dar negauta, bet rei
kia manyti, kad jo pelenai bus palaidoti Toronte, nes 
ten gyvena jo dukterys, Birutė ir Irena. Abi ištekėjusios. 
Ten taip pat gyvena jo anūkė Christina ir jau vedęs a- 
nūkas Edmuntas. Montrealyje liko tik jo žmona Vali.

Būdamas jaunas, J.Viliušis mokėsi Vilkaviškio ir 
Marijampolės (dabar vad.Kapsuko) gimnazijose. Savanoriu 
į kariuomenę įstojo 1919 m. Tais pačiais metais baigė 
karo mokyklų. Buvo paskirtas į 2-rų pėstininkų pulkų. 
Jam teko kovoti įvairiose vietovėse. Kautynėse su len
kais jis buvo sužeistas ir pateko jiems į nelaisvę, bet 
pasisekė pabėgti.

Už nuopelnus kariuomenėje buvo apdovanotas Vy
čio Kryžiumi su Kardais ir Gedimino ordinu.

Gimnazijų baigė 1922 m. Tada gavo miškų depar
tamento stipendija, studijuoti Vokietijoje. 1924-1925 m. 
studijavo miškininkystę Freiburgo universitete.1925-1927 
m. Tharandto miškų akademijoje, netoli Dresdeno. Iš čia 
jis jau išėjo kaip diplomuotas miškų inžinierius.

Grįžęs į Lietuvę, dėl įvairių politinių painiavų, pa
teko tuometinės valdžios nemalonėn. Buvo suimtas, bet 
išteisintas. 1932 m. paskirtas Plungės miškų urėdu. Nuo 
1936 m. iki 1940 m. buvo tuometinio seimo pirmasis 
sekretorius. Kada rusų tankai pradėjo riedėti į Lietuvę, 
jis pasitraukė į Vokietijų. 1941 m. grĮžo atgal į Lietuvą.

Tais pačiais metais jis pradėjo dėstyti miškininkys
tę Vilniaus universitete, o pats studijavo teisę. Teisinin
ko diplomų gavo 1943 m. Faktiškai, jis baigė du univer
sitetus. 1944 m.vėl pasitraukė į Vokietijų.

1949 m.atvyko į Kanadų ir pastoviai įsikūrė Mont-- 
realyje. Čia dirbo braižytoju , kol išėjo į pensijų. Jis 
buvo labai veiklus lietuvių kolonijoje. Aktyviai dalyvavo 
įvairiose organizacijose. Kol sveikata leido, visada atvyk
davo į lietuviškus parengimus. Reikia priminti ir tai, 
kad jis buvo stiprus šachmatininkas. Kada lietuvių rink
tinė lošdavo su kitataučiais, jis visada lošė antrojoje len
toje.

Neužmiršo jis ir lietuviškos spaudos. Bendradarbia
vo beveik visuose lietuviškos spaudos laikraščiuose. Buvo 
didelis polemikos entuziastas.

Gerai mokėdamas vokiečių kalbų ir žinodamas vo
kiečių miškininkų kėslus, karo metu jis sugebėjo išsaugo
ti daug Lietuvos miško.

Vienas būdas buvo - kyšiai. Reikėjo suteikti aukš
tiems vokiečių pareigūnams sųlygas medžioti, o vėliau 
šnapso ir "ant kelionės" dar po kumpį. Tokias dovanas 
jie mielai priimdavo. įsakymų kirsti medžius atidėdavo.

JONAS VILIUŠIS — savanoris-kūrėjas, ramovėnas, garbės Šaulys.

Antras būdas buvo "diplomatiškas" įtikinimas.
Vienų kartų buvo duotas įsakymas paruošti 10.000 

•tiesių eglinių dišlių kariškiems vežimams. Jeigu ne Jo
nas Viliušis, būtų iškirsta 10.000 pačių tiesiausių Lietu

-vos.eglaičių. Jis vokiečius įtikino, kad visos eglės Lietu
voje yra kreivos ir dišliams netinka. Lietuvos eglės tin
ka tik malkoms. Tiesiausių jaunų eglių randama toliau 
į rytus, apie Minsku...

Vokiečiai juo patikėjo. Eglaitės liko nenukirstos.
J. Viliušis nepaprastai mėgo miškus. Miškai buvo 

jo antri namai. Jeigu ne bjaurios politinės ir karinės a- 
vantiūros, jis niekada Lietuvos miškų nebūtų palikęs.

Iliuzijų jis neturėjo, bet gerbė kito žmogaus įsiti
kinimus, nors ir labai naivūs bebūtų. Labai mėgo humorą 
ir buvo gabus pasakorius. Kompanijoje buvo nepamaino
mas.

Baigdamas skaityti šį lakoniškų nekrologų, skaity
tojas įsitikins, jog gyvenime jis buvo vėtomas ir mėto
mas. Jam teko būti ant arklio ir po arkliu. Ant arklio 
būti, žinoma, buvo patogiau.

Būtų stora biografinė knyga, jeigu kas nors apra
šytų jo gyvenimų ir darbus. įdomi būtų knyga.

Dabar, mūsų tarpe, Jono Viliušio jau nėra.

hamilton
• Hamiltono' ŠIRVINTOS- 
NEMUNO tuntai rengiasi 
KAZIUKO MUGEI kovo 13 
d. ir VII-tajai Tautinei Sto
vyklai, kuri vyks netoli Cle- 
veland’o. Tokios tautinės 
stovyklos vyksta tik kas

10 metų, tad labai svarbu, 
kad jose galėtų dalyvauti 
kiek . gąljma daugiau .skautą, 
skaučių ir jų vadovų. rjj j

• Nauju Kanados Lietuvių 
Fondo nariu tapo Juozas 
BUTKEVIČIUS, įnešęs į 
Fondų $100.

Dėkojame! KLF

bndon,ont.
bendradarbis vasario 2 d. 
buvo palaidotas Šv.Petro 
katalikų kapinėse, Londone

• LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS ATSTATYMO 
PASKELBIMO 70-tų sukak
tį minės Londono lietuviai 
vasario mėn. 28 d., sekma
dienį, 4 vai.p.p. Aidhouse 
College auditorijoje.

Paskaitininkas- Algis 
Avižienis iš Washington’o. 
Jis yra Rytų Europos rei
kalų specialistas JAV Vals
tybės Departamente.

Meninę programų atliks 
Hamiltono GYVATARAS 
ir Londono PAŠVAISTĖS 
choras.

Minėjimų rengia KLB 
Londono Apylinkės Valdyba-

Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti.
• A.a'. LEONARDAS EI -

Winnipeg
NAUJA KLB WINNIPEGO 
APYLINKĖS VALDYBA

Praeitų metų pabaigoje 
atsistačius valdybai, buvo 
išrinkta nauja. Dabar ji 
yra pasiskirsčiusi pareigomis 
Vilfredas Gustys- pirminin
kas, Renata Ramančiaus- 
kaitė - sekretorė ir iždinin
kė, Brigita Barkauskaitė- 
-atstovė jaunimo reikalams.

Valdyba taip pat pak
vietė praėjusių metų valdy
bos pirmininkų Marių Tim- 
mermanų patarėju ir Teklę 
Timmermanienę- Tautos 
Fondo ir Vasario 16 Gim
nazijos atstove.

Šiemet nutarta tradi-

PARAPIJOS GLOBĖJO

Šv. KAZIMIERO
ŠVENTĖ

PARAPIJOS SALĖJE, 3426 PARTHENAIS St.

SEKMADIENĮ, KOVO MĖN. 6 d.
11 vai. r. - iškilmingos pamaldos.
Aukos skiriamos tikinčiajai Lietuvai.

SALĖJE:
• vaišės, baras, loterija ir muzika. •

PRAŠOMA PYRAGŲ KAVUTEI IR FANTU LOTERIJAI

Visi maloniai kviečiami ir laukiami
PARAPIJA

I

TAKSŲ FORMŲ PILDYMAS
GREITAM IR TIKSLIAM PATARNAVIMUI 

KREIPKITĖS I

ROBERT BERNOTAS B.Com.
SUN LIFE BUILDING, Suite 1143

Tel.: 871-1430

MANTAS.80 m., mokytojas, 
skautų ir apylinkės veiklus 
veteranas, "NL" ilgametis

cinėje FOLKLORAMOJE 
su lietuvių paviljonu neda
lyvauti.

specuLrais i
• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE/
• ZONDAS

495*90* AVENUE, LaSalto
365-11 <43

7661 A CENTRALE, LoSalto
365-7146

2955 ALLARD, Vilto Emard
766-2667

1988. II. 18

"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ IR AUKĄ ATSIUNTĖ: 
po $25,- J. Gustainis, P. Žilėnas, A. VazalinsKas;
$10.- J. Raeinskaš; po $5.- A. Petkevičius, VV. Agur- 

kis, Pr. Mickus.
PRENUMERATĄ IR AUKĄ ATSIUNTĖ:

$30,— V. Žilinskas; $20,- B. Rukša; po $10,-B. A. 
Dundulis, A. Bajoras, K. P. Budrevičius; $5.- Ch. Belsky. 
RĖMĖJO PRENUMERATĄ:

J. Leščius, J. Gudas, P. Girdžius, M. Smith, VI. Juo
dis, St. Kuzmickas, P. Kazlauskas, J. Norris, Rev. dr. 
V. Skilandžiūnas, P. Kripas, J. Karosas, P. Jurgutis, K. 
Vilkonis, dr. A. Pacevičius, Z. Jakubonis, E. Daniliūnas, 
J. Vizgirda, dr. A. Zubrys, L. Pečiulis, A. Knystautas, 
P. Gerhardas, A. Jonelis, V. Sušinskas (4 met.), J. Aršti- 
kaitis, S. Stonkus (3 met.).
AUKOS:

$500.- Montrealio Lietuvių Kredito Unija LITAS.
$50.- E. Kardelienė; $25.- J. Gražys, $5.- G. Kri- 

vickienė.

GUY 
RICHARD 
ROOFER-----COU VREUR

7725 George LaSalle 
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka spliningai ir prieinomomi s k atnomi s. 
Stogo dengimui ar taisymui skambinkite : 364-1470

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I 

533-1121 (416) ' 8224489
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS * 

♦GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

E Bacėnas
KENNEDY TRAVEL BUREAU LTD.

296 Queen St. W., Toronto, Ont. M5V 2A1 
Kreiptis : V. BAČENAS, Tel.: (416)-593-0600.

7 psl.

B.Com


• A.a. JONO VILIUŠIO at
minimui po $20,- aukojo 
Kanados Lietuvių Fondui 
J.M.Adomaičiai ir J.Kęsgai- 
lienė.

V.Kačergius papildė 
savo turėtų įnašų $20.

KLF visiems aukoto
jams nuoširdžiai dėkoja.

• A. ir A.TAMOŠAIČIAI 
a.a.Jono Viliušio atminimui 
aukojo "NL" $ 25.
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"
• VASARIO 16 MINĖJIMO 
PROGRAMA vyks šį sek
madienį 3 val.p.p. St.Henri 
Polyvalente Auditorijoje, 
4115 St.Jacques W., prieš 
Place St.Henri Metro stotį.

Skanūs pietūs laukia svečiu NIDOS klubo parengime.

Patyru ir laimingi žvejai — St. RIMEIKIS su

LIETUVIŲ ŽVEJOTOJO-MEDŽIOTOJŲ
KLUBAS "NIDA" RUOŠIA

PIETUS
1988 m. VASARIO men. 28 d. 12 vai.

Aušros Vartų parapijos salėje

PROGRAMOJE: Sol. A. KEBLYS, 

Mux. A. STANKEVIČIUS

• Loterija
VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI!

MOKAMA; $.8-. KLUBO VALDYBA

Prieinamos kainos, 
Žuvavimas jūroje ir nuo tilto, 
Arti geri restoranai, 
Žavingi saulėlydžiai

Spalvotos TV
Vėsinamas oras
K ilimai
Šildomas baseinas

sūnum JONU.

JOHN’S PASS BEACH MOTEL 
ir butai buv. Sea Ranch

Erdvūs kambariai ir gražus White Sandy paplūdimys.

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 virŽ $ 23,000,000 REZERVAS virs $ 750,000_ 

MOKA UŽ:

TAUPYMO - specialios 5% % 
TAUPYMO - su gyv. dr. 5 % 
TAUPYMO- kasdieninės.. 414% 
EINAMOS ....................... 4’/2%.
RRSP ir RRIF term..........9H%
RRSP ir RRIF taup....... 6'^%

UŽ:
NEKILN. TURTO nuo!0'/4% ASMENINĖS nuo 10%%

CERTIFIKATUS ... 9 % 
TERM. INDĖLIUS:

Įmetu..................... 81/<%
180 d.- 364 d......... 7’4%
120 d. -179 d. ... 7 % 

60d. - 119 d...... ,6/4%
30 d. - 59 d. .....6’/2%

IMA

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTU INFORMACIJA "LITE”

KASOS VALANDOS

1475 De Seve Rosemont

Pirm. Antr. Treč. 9:00-3.00 
Ketvirtadieniais 12:00-8:00 
Penktadieniais 10:00-6:00 
Sekmadieniais 10:30 - 12:30

S v. Kazimiero

4:00-8:00 -----------
2:00-6:00
-------------  10:30-12:30

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

RESTORANAS KOSCHS
Specialybe - “BROCHETTERIE“ -

RECEPTION HALL, tinkama banketams, vedyboms 
ir kitiems susibūrirhams. IVAIRŪS GĖRIMAI 

6201 Bannantyne Ave., Verdun, P.Q.S H4H 1J4. 
Rezervacijai skambinti: 768-2707 arba 768-9198.

• Jonas- Vaidutis LUKOŠE
VIČIUS, Bronės ir Jono Lu
koševičių sūnūs, dirba Van- 
couver'yje "Western Pulp" 
bendrovėje. Dabar jis yra 
paskirtas šios bendrovės 
vice-prezidentu. Apie tai 
buvo pranešta "Globe & 
Mail" Toronto dienraštyje.
• JONUI ir ONUTEI ŠEI- 
DŽIAMS, į Montrealį grį
žusioms iš JAV, kur jie 
pragyveno 15 metų, buvo 
suruoštos sutiktuvės ir nau
jai įsigytų namų pašventi
nimas. Sutiktuves ir vaišes 
suorganizavo draugų būrelis.

• Montrealio lietuvių pensi
ninkų klubas RŪTA savo 
visuotiniame susirinkime 
perrinko buvusių valdybų 
naujam terminui. Vietoje 
pasitraukusio J.Adomaičio, 
sekretorium išrinktas A.Bar- 
šauskas. Tad, Valdybų su
daro: Br.Staškevičius- pir
mininkas,Seselė Palmira 
ir P. Juškevičienė- vicepir-

mininkės, A.Baršauskas 
sekretorius, J. J urenąs 
iždininkas. Revizijos ko
misijos nariai- J.Kęsgailie- 
nė, K.Toliušis ir V.Kačer
gius; parengimų koordina
torė - E.Urbonaitė, kuri 
yra kviečiama į kiekvienų 
valdybos posėdį.
ATITAISOME KOREKTŪROS 
KLAIDĄ PADĖKOJE:

Monikos GRINKIENĖS 
padėkoje turi būti:...už lan
kymų ligoninėje:...V.Baraus- 
kui, J.ir Š.Babrauskams, 
Ig.Petrauskui,ir 1.1...." 
Apgailestaujame. "NL" 
e LA PRESSE perspausdino 
Sovietų disidento Valery 
Senderov pranešimų apie 
apgulties stovį Vilniuje Va
sario 16 proga. /psl.E-8 /.

Dr. PHILIP STULGINSKĮ
D. D. S.

DANTŲ GYDYTOJ AS-CHIRURGAS 
8606 Central®, kampas 45-th Avė., 
Suite 209, Que., H8P 1N5

Tel.: 364-4658

126 00 Gulf Boulevard ALGIS BOBELIS
Treasure Island, Florida 33706 vedėjas

Tel.: (813)—360— 1139, Vakarais: (813)-867- 1650

ENTREPRENEUR ELECTRICAL
ĖLECTRIC1EN CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS
102A, ALLION
LASALLE, QUĖ. H8P2C5 TEL: 366-5484

PASTATŲ KANALIZACIJOS VALYMO SPECIALISTAS (CMG) 

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING)TVARKYMO 

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

• G4t«.ux • Biscuit,
• Giteiux ,u fromage
• Pain • Cat*
• Mmlleurs beignes

(Poncftki)

WAWEL
LENKŲ CUKRAINĖ

• įvairūs pyragaičiai
• Spurgoa
• Sausainiai
• Aguonlnlai Ir kitokie 

pyragai

8524, Oeterio E.. Mtl 524-3348

Dodge Chrysler 
Camions Dodge Trucks

LASALLE 
AUTOMOBILE INC.

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

1050 Laplerre
366-7818 coin La Vėrendrye

D. N BALTRUKONISMember

Foto M. L.S.
SISTEMA

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 

PATARNAVIMAS - PIRKIMAS - PARDAVIMAS 
445 Je<m Talon W. Suite 305, Montreal, P.O. 
Tel: 273-9181 ..............Narnai: 737-0844

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS Tel““'.:
C. I. B.

GAISRAS * AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ * GYVYBE
ADAMONIS INSURANCE AGENCY 1MC.

3907 A ROSEMONT BLVD- MONTREAL, QUE. HIX 1L7

Fs FINANCIAL SERVICES 
& INSURANCE

PETER SODO ir JOHN POLCARl
Profesiniai patarnavimai 

finansų reikalais:
*Annuities*R.R.S.P.*Finansų ir mokesčių planavimas

Dr. JONAS M ALISKA
Tel.: 866-8235

Dr. MICHEL HUYNH
Tel.: 866-9297

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

Dr. Gaetan BERARD, D.M.D.

Dantų gydytojas — chirurgas 
466 A. boul. dos Laurentides 
Pont Viau, Laval, H7G 2V1 

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

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.: 366-9745 ir 365 - 0505

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

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

Tel.:t 931-4024

Notarai

J. BERNOTAS - RŪTA POCAUSKAS 
Suite 1143, Sun Life Building 

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

PRISTATO VESTUVĖMS IR KITOMS PROGOMS

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

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

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

Kailių Siuvėjas
Tel 767-6183 dabar pakeistas į : 288-9646

« Didelis KMĮrtakiisMSStsvjLPaltjL. e Vasaras laika aaagsjfiaaa (Kerai*) 
e Tad see ir reoodel lieja
e Slave ir pattaeJa

,1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A — 
Montreal, P-Q. &H3A 2G6 «•••>•*•

TONY I 
P H OTOl 
STUDIOS

PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL 
MARIAGE - WEDDINGS

5220 Queen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

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

4 999 St. Catherine St. West, Suite 450, Westmount,
Tel: 481-0311

&H3Z 1T3

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

TEL.: (514) 767 - 4690

VINCAS PIECAITIS
1265 LECLAIR, VERDUN. P.O. H4H 2M4

JONAS &C0TĖ REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

W*M*eM*a*w*^*^
TRANS QUEBEC SIDINGS LTD

AU ŪMINI JAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINI JUM , PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

3351 Belair St., Montreal , Que., H2A 2A5 
Telefonas: 721-9496

8 psi. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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