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BOMBA AFGANISTANE
Vėliausiomis žiniomis, 

Afganistano sostinėje Ka
bul'e sprogo galinga bom
ba, padėta sovietų okupaci
nės kariuomenės būstinėje. 
Žuvo bent 7 sovietų kari
nės vadovybės karininkai. 
Tikresnių žinių apie sužeis
tuosius ir sprogimo aplinky
bes dar negauta.

TOTALUS APSIAUSTIES 
STOVIS ŠVENTOJOJ ŽEMĖJ

Nuo praeitųjų metų gruo
džio pradžios Izraelio už
imtose Gazos ir Vakarinio 
Jordano kranto srityse 
žūsta kasdien po vieną 
arba po kelis arabus. Iki 
šiol žuvusių priskaitoma 
beveik pusantro šimto, 
pagal oficialius davinius, 
iš tiesų, jų esama daugiau. 
Sužeistų jau skaičiuojama 
tūkstančiais. Tuose susirė
mimuose kol kas žuvo 
tiktai vienas Izraelio karys.

Š.m. kovo mėn. 28 d. Iz
raelio vyriausybė paskelbė 
visuotiną apsiausties stovį 
okupuotose srityse: nei iš 
jų, nei į jas negalės vykti 
ne tiktai joks arabas, bet 
ir joks užsienio spaudos 
atstovas. Abi teritorijos 
paskelbtos "uždaromis 
karinėmis zonomis". Tai 
padaryta bijant ypatingai 
didelių riaušių š.m. kovo 
3U d., kai palestiniečiai 
švenčiu "Krašto Dieną", 
prisimindami 6 nužudytus 
palestiniečius, protestuoda
mi prieš Izraelio vyriausy
bės prievartinį arabų že
mių nusavinimą.

Tuo tarpu JAV valstybės 
sekretorius George Shultz 
susitiko su dviem įtakin
gais palestiniečių kilmės 
amerikiečiais, prof. Ed
ward Said ir prof. Ibrahim 
Abu-Lughud, ieškodamas 
galimybių deryboms ir 
taikai Izraelyje. Abu ara
bai turi ryšių su PLO, nes 
priklauso Palestinos Tauti
nei Tarybai, kuri laikoma 
PLO parlamentu egzilyje. 
Po pasitarimų su šiais 
asmenimis, Shultz'as vėl 
vyks Izraeliu, bandydamas 
sulaukti paramos savo jau 
anksčiau paskelbtam paliau
bų ir pasitarimų planui.

JAV KANDIDATAI į 
PREZIDENTUS AIŠKĖJA

Demokratų partija 
atsidūrė nepavydėtinoje 
padėtyje: po nepaprasto 
Jesse Jackson'o laimėjimo 
Michigan'o valstijos pirmi
niuose rinkimuose, jo kan
didatūra į JAV prezidentus 
turi būti labai rimtai 
svarstoma. Pats faktas, 
kad Jackson' as gavo beveik 
dvigubai daugiau balsų uz 
favoritu laikytą Michael 
Dukakį ir kad jis jau lai
mėjo pirminius rinkimus 
net 8 valstijose, rodo, jog 
jisai sako tai, ko rinkėjai 
jau seniai troško išgirsti. 
Ir balsuoja už Jackson' ą 

ne tiktai beveik visi juo
dieji, bet taip pat nema
žas skaičius baltųjų. Ne
abejotinai, Amerikos neg
rai susibūrė aplink savo 
kandidatą, kaip niekad 
anksčiau. Tuo tarpu Duka- 
kiui nepakenkia labai akty
vi jo žmonos žydės pagal
ba, agituojanj įtakingos ir 
reikšmingos žydų mažumos 
tarpe. Pasigirsta balsy, 
kad demokratams šį rude
nį, savo nominacinės kon
vencijos metu, gali tekti 
pasirinkti visai pirminiuose 
rinkimuose nedalyvavusį 
kandidatą, pav., New York 
gubernatorių Mario Cuomo. 
Pasitraukus iš varžybų 
Richard Gephardt' ui, teli
ko šie, tolokai nuo Jack- 
son'o ir Dukakio atsilikę 
kandidatai; Albert Gore ir 
Pau'. Simon. Balandžio 'j 
d. pirminiai New Yorkb 
valstijos rinkimai turės 
lemiamos reikšmės demo
kratams.

Tuo tarpu respublikonai 
jau turi tikrą aiškų kandi
datą, JAV viceprezidentą 
George Bush. Net jo likę 
konkurentai - Bob Dole ir 
Pat Robertson - sutinka, 
kad Bush bus respublikonų 
kandidatu į prezidentus. 
Ir politiniai JAV stebėto
jai mano, kad jis gali leng
vai laimėti prieš Jackson'ą 
ir net Dukakį.

DRĄSUS MULRONEY 
ŽODIS

Kanados min. pirm. 
Brian Mulroney išdrįso 
pasakyti amerikiečiams 
nemalonią tiesą tiesiai į 
akis, pačiam New Yorke. 
Kalboje, skirtoje Amerikos 
biznieriams, jis pasakė, 
kad laikas Amerikai nusto
ti teršti bei nuodyti savo 
kaimynų orą, vandenį, 
gyvūniją ir augmeniją. 
Taip pat per radiją per
duotame pasikalbėjime 
Mulroney pareiškė, kad 
nėra patenkintas ligšioli
nėmis Reagan'o vyriausy
bės pastangomis sumažinti 
rūgštingojo lietaus daromą 
žalą Kanadai. Jis iškelsiąs 
tą klausimą balandžio 
mėnesį, susitikęs su JAV 
prezidentu.

NIKARAGVOJE DAR VIS 
RAMU

Prasidėję pasitarimai 
tarp Nikaragvos marksisti
nio režimo vyriausybės ir 
CONTRAS laisvės kovotojų 
atstovų kol kas atnešė 
teigiamų rezultatų - visuo
se frontuose kautynės 
baigėsi. Atrodo, kad toji 
paliaubų ramybė nebus su
drumsta, nes abi pusės 
susitiks ir vėl, kad galėtų 
smulkiau aptarti busimųjų 
60-ties dienų paliaubų są
lygas. Tos paliaubos turėtų 
prasidėti š.m. balandžio 1 
d. Per tą dviejų mėnesių 
laikotarpį abi kovojančios 
pusės turėtų susitarti dėl 
pastovios taikos. CONT

RAS dalinių vyriausias 
vadas Diogenes Hernandez 
pabrėžė, kad susitaikyti 
bus tiktai tada įmanoma, 
kai Nikaragvoje įsiviešpa
taus tikra demokratija, 
bet ne marksistinio sti
liaus "demokratija".

Tuo tarpu į Honduras 
atskraidintas 32UU-tų ame
rikiečių parašiutininkų 
dalinys grįžta namo. Jis 
savo uždavinį atliko: Nika
ragvos vyriausybininkai, 
įsiveržę į Honduras terito
riją ir bandę suduoti rnirtr 
ną smūgį CONTRAS dali
niams, iš Honduras pasi
traukė ir pradėjo taikos 
derybas.

PANAMOS GALVOSŪKIS
Nors Amerika ėmėsi 

visų įmanomų nekariškų 
priemonių, Panamos gen. 
Noriega tebesėdi valdžioje. 
Ne tiktai tebesėdi, bet 
bando griežčiau tramdyti 
savo oponentus ir net už
sienio laikraštininkus. Kai 
kurie reporteriai buvo net 
apkulti ir iš jų atimti foto 

įkalbėjimo aparate..
Iš šalies stebint, kyla ne

malonūs klausimai. Kodėl 
gi JAV gęn. Noriegą, jų 
pačių valdžion įkeltą ir 
buvusį ČIA (amerikiečių 
slaptosios policijos) agentą 
su tokiu įnirtimu nori paša
linti? Sunku patikėti, kad 
JAV nežinojo jau anksčiau 
apie narkotikų prekybą, 
kuri šiuo metu tebeklesti 
ir yra ne vien Noriegos 
palaikoma. Jeigu Amerika 
tikrai rimtai imtų kovoti 
su visais tarptautiniais ir 
savaisiais narkotikų preki
jais, susikrovusiais bilijonus 
dolerių iš šios žmonių 
nelaimės, gal iškiltų aikš
tėn ne viena visokių įta
kingųjų pavardė. Prie tokio 
masinančio pinigų puodo 
yra, be jokios abejonės, pri
kišę pirštus visokio plauko 
gobšūnai.

Nenorom peršasi mintis, 
kad Panama yra be galo 
svarbi Amerikai tik dali
nai dėl kanalo (kurį, pagal 
sutartį, reikės netrukus 
perleisti Panamai), bet 
labiausiai dėl milžiniško 
amerikiečių biznierių kapi
talo, laikomo Panamos 
bankuose. Tie Panamoje 
esantys tarptautiniai ban
kai, beveik be išimties 
kontroliuojami Amerikos 
interesų, panašiai kaip ir 
Šveicarijos bankai, garan
tuoja ne tiktai šimtanuo- 
šimtinį paslapties išlaiky
mą, bet visai nekreipia dė 
mesio kokie pinigai 
juose laikomi. Tokiu būdu, 
ir iš įvairiausių suktybių, 
vagysčių, žudynių ir narko
tikų prekybos suplaukę "ne
švarūs" pinigai randa tuose 
bankuose legalią užuovėją. 
Gal generolo Noriegos gal
vos labiausiai - dėl jiems 
vieniems težinomų priežas 
čių-reikalauja tokių pinigų 
savininkai.

SUSĖMĖ SOVIETŲ ŠNIPUS
Vakarų Vokietijos ir 

Šveicarijos policija suėmė 
š.m. kovo mėn. 28 d. 11 
asmenų, kaltinamų šnipinė
jimu Sovietų Sąjungai.

SVEIKINAME SU ŠV. VELYKOM! „NL”
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Velykiniai margučiai Balzeko Lietuvių Kultūros Muziejuje. Nuotr Jo.no Tamulaičio

Vokiečių Federalinės res
publikos vyriausias proku
roras Kurt Rebmann spau
dos atstovams paaiškino, 
kad šio reikšmingo sovietų 
šnipų tinklo likvidavimas 
yra didelis smūgis visai 
sovietų saugumo (KGB) 
tarnybai. Trys suimtieji 
buvo emigravę Vakarų 
Vokietijon is Sovietų Sąjun
gos.

ĮSTATYMAS NR. 101 
TIKRAI PAŽEMINANTIS

Oficialiųjų Kalbų komisi
jos pirmininko D'Iberville 
Fortier tvirtinimas, kad 
pekistsų įstatymas Nr. 101 
yra pažeminantis angliškai 
kalbančiųjų Quebec o pro
vincijos mažumą, nes pa
neigiąs teisę viešumoje 
naudoti antrąją oficialiąją 
Kanados kalbą, sukėlė audrą 
nepasitenkinimo ne tiktai 
pekistų, bet ir R. Bourassa 
liberalų prancūzų tarpe. 
Balsavo kartu su pekistais 
visi provincijos liberalų at
stovai vietiniame parlamen
te, net išrinkti angliškųjų 
apylinkių rinkėjų. U tačiau 
tiesa lieka tiesa - įstaty
mas Nr. 101 yra pažemi
nantis ir paniekinantis 
angliškai kalbančiuosius, 
net jų vaikus prievarta va
rantis į prancūziškąsias 
mokyklas. Teisingai D’ Iber
ville Fortier teigia: kalba 
ir kultūra turi būti pa
traukli, bet ne prievarta 
brukama.

NUOMONIŲ BIURŲ 
REZULTATAI SVYRUOJA

Š.m. kovo mėn. 21 d. pa
skelbtieji Angus Reid vie
šosios nuomonės įstaigos 
rezultatai buvo gerokai nu
stebinę politikierius kana
diečius: vienus maloniai, 
kitus nemaloniai. Pagal 
juos, konservatoriai (PC) 
ir socialdemokratai (NDP) 
gavo 34%, o liberalai liko 
paskutinėje vietoje, gavę 
tiktai 30% rinkėjų pasitikė
jimo. Tačiau kovo 24 d.

GLOBE AND MAIL užsaky- 
tasai apklausinėjimas, atlik
tas Environics Research 
Group Ltd. įstaigos, skel
bia visiškai priešingus 
rezultatus. Liberalai esą 
pirmoje vietoje su 40%, 
NDP - antroje su 30%, o 
konservatoriai paskutinėje 
vietoje su 29%. Šie rezul
tatai labai panašūs į visus 
kitus iki šiol skelbtuosius 

PRANEŠA ALTA
TARNYBOS WASHINGTONE

Jungtiniame Pabaltiečių Komitete (JBANC) VVašingto- 
ne yra laisva reikalų vedėjos vieta, ryšiams su įstaigomis 
ir visuomene. Taip pat komitete priimami tarnybai stu
dentai internal. Kandidatuojantieji prašomi iki balandžio 
15 d. kreiptis į Amerikos Lietuvių Tarybą, 2606 W. 63 
St. Chicago, IL. 60629J tel.: (312) 778-6900.

BUVUSIOS OKUPANTŲ KALINĖS PASKAITA
Edita Abrutienė, okupantų kalinta Mordavijoje, pa

kviesta Amerikos Lietuvių Tarybos, iš Washingtono at
skrenda į Čikagą ir kovo 27 d. 3 vai. p.p. Tautiniuose 
Namuose, 6422 S. Kedzie Avė., kalbės tema: "Dabarties 
lietuvių nuotaikos ir viltys iš išeivijos". Po paskaitos ir 
klausimų bus vaišės. Visi kviečiami. įėjimas nemokamas.

Jos vyras Vitas Abrutis, dar būdamas moksleiviu, ant 
mokyklos rūmų iškėlė trispalvę ir pakliuvo į okupantų 
rankas. Užaugęs Maskvoje susitikinėjo su užsienio kores
pondentais. Kratos metu enkavedistai pas jį rado jiems 
nepatinkamos medžiagos, 1980 m. areštavo ir kalino. 
Vėliau jis su žmona atsisakė sovietų pilietybės ir pasipra
šė emigruoti. Buvo okupantų nuteisti. Edita Abraitienė 
iškalėjo 2 metus Mordavijoje, paskiau dvejiems metams 
buvo perkelta į tremtį, Čitinskaja Oblast, Akšos vietovėn. 
Bausmę baigus, dėka artimųjų Washingtone, jiems pavyko 
gauti leidimą išvykti į JAV-es.

MILŽINIŠKOS OSI IŠLAIDOS
Koalicijos už konstitucinį teisingumą pirm. A. MA

ŽEIKA, kuris yra ir koordinatorius veiksnių sudaryto 
Lietuvių Teisėms Ginti komiteto akcijos vieneto, paskel
bė, kad OSI įstaiga savo byloms jau yra išleidusi 24 
milijonus dolerių, piliečių mokesčiais surinktų, o ginda
miesi nuo OSI puolimų pabaltiečiai, ukrainiečiai ir kiti 
jau yra išleidę 12 milijonų dolerių. OSI įstaigos siekimas 
JAV piliečius, net šio krašto teisme neįrodžius jų krimi
nalinių^ nusikaltimų, deportuoti į Sovietų Sąjungą yra 
ypač žiaurus ir nesuderinamas su JAV teisingumo siste
ma nuosprendis.
PSICHIATRŲ PASITARIMAS

JAV Valstybės sekretorius Shultzas, besilankydamas 
Maskvoje, pasiekė susitarimą, kad kovo 15 d. Washing
tone įvyktų pasitarimas tarp JAV ir Sovietų Sąjungos 
psichiatrų dėl psichiatrinėse Sovietų ligoninėse laikomų 
disidentų, kovotojų dėl žmogaus teisių.

(Gallup kovo 5 d. paskelbė: 
liberalai 37%, NDP 33% ir 
konservatoriai 28%).
"THE GAZETTE" APIE 
DR. R.KNYSTAUTĄ

Sekmadieninėje minėto 
Montrealio dienraščio kovo 
27 d. laidoje paskelbtas 
ilgas straipsnis, liečiąs dr. 
Romualdo Knystauto darbą 
McGill Universitete. Pla- 
čiau-kitame "NL" numeryje.
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PRISIKĖLIMAS
VELYKŲ ŠVENTĖ ir pavasaris ateina kartu. Tie, 

kurie išgyvenome Velykas ir pavasarius Lietuvoje, nieka
da nepamiršime drungno marių vėjo, atnešančio iš pietva
karių lengvus debesis ir sugrįžtančius namo paukščius. 
Nepamiršime aukštai tarp debesų sklandančius gandrus 
ir tūkstančius vyturėlių savo nuostabiu čirenimu, lyg si
dabrinių upelių čiurlenimu, užliejančiu erdvę ir lygumas. 
Ir niekad nepamiršime Velykų plazdančių procesijų, žen
giančių su vėliavom ir džiaugsmingom prisikėlimo gies
mėm į ką tik užgimusį, saulėje raibuliuojantį, linksmų 
ir laimingų pavasario rytmetį.

Bet ir čia, Kanadoje, šiaurėje, po ilgų, nuožmių 
žiemų,pavasario laukia žmonės lyg išganymo. Laukia pa
vasario ir pati žemė. Laukia pavasario visaT kas gyva. 
Po ilgo letargo prisikelia gamta ir žmogus tarsi naujam 
gyvenimui.

Pavasaris yra prisikėlimas. Neatsitiktinai krikščio
nys Velykų šventes švenčia pavasarį. Kristaus ir gamtos 
prisikėlimas liudija nuolat atgimstančių gyvybę, jos ne
praeinamumų, jos viešpatavimų. Kokiais vardais bevadin- 
tume, kokiais simboliais bevaizduotume, kokiom formu
lėm beišreikštume - tasai paslaptingasai branduolys, toji 
esmių esmė yra tikresnė už pačių matomų, apčiuopiamą, 
paliečiamų realybę. Einstein'as vadino jų E n e r g i- 
j a (nors savo mokiniams sakė, kad jam toji raidė "E" 
reiškianti Dievų), kiti jai davė dvasios, sielos, būties var
dus, tačiau iš tiesų tai buvo pripažinimas, kad materi
ja, iš tiesų, slepia savyje neapčiuopiamų ir neregimų vis
ko pradų: tai, kas amžina, kas niekad nepraeina, kas 
įprasmina ir Žmonijos, ir tvarinijos ir gamtos egzistenci
jų. n r-a k—,---- caf--*

KRISTUS nugalėjo mirtį ir prisikėlė - skelbia 
Šventojo Rašto Naujasis Testamentas. Kristus nugalėjo 
mirtį ne vien dėl to, kad liudytų Dievų, bet kad žmoni
jai liudytų sielos nemirtingumų.

Net ir tie, kurie netiki Dievu ir neišpažįsta jo
kios religijos, turi sutikti, kad gyvenimas būtų beprasmis, 
jeigu žmogus nesijaustų daugiau, negu atsitiktinis me
džiagų ir funkcijų padarinys. Gyvenimo prasmės ieško 
kiekvienas sųmoningas žmogus.

PRISIKĖLIMAS, kurį skelbia Velykos ir pavasaris, 
turėtų patvirtinti ne tiktai naujos ir amžinos gyvybės 
tiesų, bet taip pat jau beveik du tūkstančius metų skel
biamų žmogaus žmogui meilės būtinumų. Kai net pačioje 
Kristaus gimtinėje dar tebeviešpatauja akis už akį, dan
tis už dantį, gyvybė už gyvybę žiaurus brutalios jėgos 
principas, Velykų šventės ir pavasariai turėtų nuolat ir 
nuolat priminti mums, kad gyvybė yra neįkainojamai 
brangi ir meilė galingesnė už mirtį.

Henrikas N a g y s

PRANEŠA LIETUVIU INFORMACIJOS CENTRAS
LIETUVIAMS VĖL UŽKIRTO KELIĄ l MASKVĄ

(Vilnius, kovo 15 d. LIC) Sovietai uždraudė lietu
viams dalyvauti tautybių klausimais rengiamoj neoficia
laus spaudos klubo GLASNOST konferencijoj, kuri įvyko 
kovo 12-13 d.d. Maskvoj, - praneša Lietuvių Informaci
jos Centras.

LIC žiniomis, kelią į Maskvą užkirto Antanui TER
LECKUI, dr. Algirdui STATKEVlClUI, Vytautui BOGU
ŠIUI ir Andriui TUČKUI, norintiems konferencijoje daly
vauti.

Antanas Terleckas ir Nojolė Sadūnaitė buvo iškviesti 
prokuratūron, kur tardytojas Kirilenka perspėjo Terlecką 
į Maskvą nevykti. Sadūnaitei kelionė atkrito dėl ligos, 
išsivysčiusios vasario 16 d. saugume, kur ji smarkiai 
peršalo, kai ją visą dieną tardė prie atviro lango.

Dr. Algirdas Statkevičius ruošėsi važiuoti kaip Lietu
vos Helsinkio grupės narys, turintis Amerikos pilietybę, 
bet jį KGB pulk. Cesnavičius sulaikė kovo 11 d. Vilniuje 
prie pat traukinio su milicininkų ir saugumiečių palyda. 
Statkevičių be sankcijos nuvežė į miliciją, padarė kratą, 
pardavė bilietą, grąžino pinigus ir liepė grįžti namo.

Vytautas Bogušis ir Andrius Tučkus irgi nenuvyko, 
nes buvo aišku, kad juos taip pat sulaikys.

Ši konferencijos dalis skirta tautybių klausimams 
buvo atkelta iš 1987 m. gruodžio mėn., nes ir tada 
sovietai sulaikė į Maskvą važiuojančius ar besiruošian
čius važiuoti tautybių atstovus, jų tarpe lietuvius, ar
mėnus, ukrainiečius. Gruodžio mėn. 11 d. Vilniaus trau
kinio stotyje sulaikė tada bevykstančią Nijolę Sadūnaitę 
ir ją palydinčius Vytautą Bogušį ir Antaną Terlecką.

Kovo 12-13 d.d. tautybių konferencijoje susirinkusieji 
70 dalyvių paskelbė pareiškimą, kuriuo pasmerkė lietu
vių bei kitų tautybių atstovų sudraudimą vykti Maskvon. 
PRANEŠA JAV LB KRAŠTO VALDYBA
• JAV LB Švietimo tarybos pirmininko dr. Jono Rač
kausko suteiktomis žiniomis, per paskutinius trejus metus 
lituanistines mokyklas lankančių mokinių skaičius yra 
2 psl.

Bernardas Brazdžion s

SEKMADIENIS BE VIEŠPATIES

Be Viešpaties jie buvo mirę visų dienų, 
Neradę rytų Jo po antkapiu akmens, 
Ir netikėjo jie Marijai Magdelenai, 
lt pasakai apylinkių piemens,

Ir netikėjo jie Joanai ir Jokūbo 
Dievotai motinai Marijai, ir tada, 
Kai patys parnešė namo marškonį rūbų, 
Dar jų tikėjimo nebuvo gimus valanda.

Ir niekur jie, vienuolika, nerado 
Ramybės ir vilties našlaitiškai vieni, 
Ir neviltis, atrodė, amžiais širdį maus...

Į aukso viltį būtŲ virtęs luitas ledo 
Ir nesutirpęs amžių pragaro ugny... 
Ir atsitiko tai - miestelyje Emaus...

RAMYBE SU JUMIS

- Pabūki, Jėzau, - prašė jį minia apstojus, -
- Pabūki, Jėzau, visų dienų su mumis...
Ir plovė Jam Genezareto bangos kojas 
Gražiai giedodamos sidabro vilnimis.

O buvo jam pabodę Kapernaumo sinagogos, 
Pavydūs Senojo Įstatymo sargai, 

tarė: "Aiman, žemas jūsų stogas, 
jūsų žodžiai skamba tartum pinigai..."

Ir
Ir

Ir
Ir
Ir
Žvejai ir nusidėjėliai - pas juos einu".

pasidarė jie pilni didžios rūstybės 
tarė: "Eik iš mūsų Sabbato namų!." 
tarė Jėzus: "Mano žmonės paprasti bus

Ir jį taku keliaujantį lydėjo 
Akli ir lozoriai, ir piemenys bandos. 
Ir Jį netikę muitininkai įtikėjo 
Nuo sutikimo pirmutinės valandos.

Mil

/ Iš rinkinio "Vidudienio Sodai"/

Ir plovė Jėzaus kojas vandenys Genezareto 
Gražiai giedodami sidabro vilnimis, 
Lyg jie palaiminimu tuo minioms žėrėtų: 
"Ramybė su jumis...

Ramybė su jumis..."

PETRO GRAŽULIO PRIEŠTEISMINIS PAREIŠKIMAS
Aš, Petras Gražulis, sąjūdžio už pasitikėjimo atstaty

mą tarp Vakarų ir Rytų dalyvis, laukęs teismo nuospren
džio, su pilnu atsakingumu pareiškiu, kad sąžinės balso 
vedamas, atsisakau nuo visų karinių šaukimų, nuo anks
čiau, per jaunatvišką esmės nesupratimą duotos karinės 
priesaikos. Prašau niekada daugiau manęs nelaikyti sovie
tinės armijos atsargos nariu. Nebenoriu būti daly v itrso vie
tinės karinės mašinos, kurios nežabota agresija nevien 
praeityje laisvoms tautoms, bet ir pačiai mūsų tautai 
aiškiai matoma. Ši agresija turi būti visuotinai pasmerkta. 
Jau~ daugiau kaip 47 metai mano tauta prarado laisvę, į 
kraštą įžengus okupacinei sovietinei armijai. Ji tapo 
aneksijos auka. Mūsų tautos vaikai priversti tarnauti 
sovietinės armijos gretose, dalyvauti susidorojimo veiks
muose krašto viduje ir už Sąjungos ribų. Mano tėvynainių 
rankomis, buvusių panašioje padėtyje, žudoma afganų 
tauta, jų laisvė ir religija. Rytų Europa priversta pa
klusti beprotiškoms Kremliaus nuotaikoms. Sovietinė
ekspansija atėmė ne tik Lietuvos teritorijas - mane,
kaip tikintį, liūdina tai, kad mano tautos sieloje naikina
mas amžinybės troškulys, užgrobtos ir išniekintos Bažny
čios, uždrausta religinė spauda. Mūsų kunigai - Alfonsas 
Svarinskas ir Sigitas Tamkevičius - tebelaikomi lageryje. 
J.E. vyskupas Julijonas Steponavičius jau 28 metai trem
tyje be jokio teismo nuosprendžio. Eiliniams tikintiesiems 
neleidžiama užimti jokių atsakingesnių vadovaujamų pa
reigų. įstatymais draudžiamas vaikų katekizavimas. Be 
KGB leidimų jaunuoliai negali įstoti į dvasinę kunigų se
minariją, ir 1.1. Tokiu būdu, esu priverstas būti aklu 
sistemos įrankiu ir būdamas savo tautos sūnus, dalyvauju 
etinių, dvasinių ir kultūrinių tautos vertybių naikinimo 
politikoje. Ir paties sunkiausio nuosprendžio atveju, 
išreikšti begalinį dėkingumą Dievui suteikusiam 
jėgos ir ryžto ginti sąžinės padiktuotus įsitikinimus.

noriu
man

nuo-Niekas neprivers manęs sutikti, kad jūsų teismo 
sprendis man yra užtarnautas ir teisingas. Ypatingai 
skaudu yra pajusti, kad sovietinio "teisingumo" barjero 
atskirti teisia mane mano broliai lietuviai. Didžiausias 
dabarties tragizmas tas, kad jūs, užgniaužę tautinę savo 
sąžinę, teisiate mane pagal mums jėga primestus įstaty
mus, prieštaraujančius ne tiktai teisingumui ir demokra
tijai mūsų praeityje laisvos tėvynės, bet aplamai visoms 
bendražmogiškoms normoms ir vertybėms. Nesitikėdamas 
jūsų prielankumo, noriu dar pridurti, kad nedvejoju savo 
elgesio ir ryžto teisingumu. Tegul jis taps pasmerkimu 
KGB parodymams, nukreiptiems prieš mano religinę, 
tautinę žmogaus teisių gynimo veiklą. Esu dėkingas vi
siems, kurie malda ir savo kita veikla jautriai rūpinosi 
mano likimu. Su pasitikėjimu ir dideliu dėkingumu pasive
du Dievui ir visų geros valios žmonių globai, padedan
tiems justi savo kelio teisingumą. Prašau viso pasaulio 
tikinčiuosius melstis už mane ir mus visus, kad gerasis 
Dievas suteiktų jėgų ir toliau likti ištikimiems savo sąži
nei.

Pavergtos tautos, Lietuvos respublikos sūnus,
Petras Gražulis

stabilizavęsis. Esama ir džiugių ženklų. Nuo pereitais 
metais turėto 1,090 mokinių skaičiaus, šiais metais paaug 
ta iki 1,161 mokinio.

• Šiomis dienomis JAV LB Švietimo taryba išsiuntė fi
nansinę paramą vietovių lituanistinėms mokykloms. Para
ma siunčiama per LB vienetus, kurie čekius perduos mo
kyklų vadovybėms. Kaip ir pereitais metais, LIETUVIŲ 
FONDAS vietovėse vykdomą lituanistinį švietimą vėl 
parėmė stambia $3U,UUU suma.

for the release of seven Lithuanians who have 
detained in psychiatric hospitals for political rea-

a February 19 letter sent to dr. 
the Psychiatric Section of the 
the legislators asked for information about the 
the seven Lithuanians, most of whom had been 
commitcd in the 1960 or 1970s. The letter ur- 
Churkin to initiate an "imediate review" of the 

eases that would lead to their release.

Aleksandr Churkin 
USSR Ministry of

statute "gives us cause to hope 
individuals in psychiatric hospi- 
and-or political views will be-

104 CONGRESSMEN ASK SOVIETS TO RELEASE 7 
PSYCHIATRIC PRISONERS

(Washington, February 19, LIC) One hundred four 
members of the U.S. House of Representatives appealed 
today 
been 
sons.

In 
head of 
Health, 
fate of 
forcibly 
ged dr. 
Lithuanians'

The Congressmen tola Churkin they were making 
their request in the context of efforts by the Soviet 
government to curtail psychiatric abuse. The Soviet 
news agency TASS announced on January 5th that the 
Presidium of the Supreme Soviet haa enacted a statute 
providing a measure of legal protection to people inter
ned in psychiatric hospitals and had transferred certain 
psychiatric hospitals from police control to the jurisdic
tion of the Ministry of Health. The signers of the letter 
said that the January 4 
that the internment of i 
tais for their religious i 
come a thing of past".

The seven Lithuanians 
were Jonas Bagdonas, Arvydas Čekanavičius, Vilius Dogi- 
lis, Voldemaras Karoliūnas, Henrikas Klimašauskas, Vytau
tas Lazinskas and Petras Lukoševičius. Bagdonas has 
been detained the longest, since 1962, for participating 
in Lithuanian nationalist activities. The most recent 
detainee is Dogilis, interned in January 1987 following 
an interview with a local newspaper in which he descri
bed his conversion to Pentecostalism had freed him from 
drug addiction.

Charges lodged against the other prisoners include 
erecting a cross, possesing an underground Roman Catho
lic publication, writing memoirs about experiences in 
labor camp, and signing a petition asking the Soviets to 
withdraw from Baltic States.

The letter to Mr. 
Edward Feighan (D-OH) 
members of 
co-chairmen 
to promote 
Lithuania.

(all males) named in the letter

Churkin was initiated by Reps, 
and John Miller (R-WA). both

Foreign Affairs Committee and 
group of legislators that works

the House 
of a small 
religious liberty for Roman Catholics in

IK M- 11' Ml

Tautinio šokio judesy, 
Tėvyne, mums gyva esi!

RUOŠKIMĖS VISI DALYVAUTI 

VIII LAISVOJO PASAULIO 
LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĖJE, kuri įvyks š. m.

X

«?88

LIEPOS 2-3 d. d. KANADOJE, HAMILTON, ONT.
INFORMACINĖS ŽINIOS:

X

x

x

K

LIET. TAUTODAILĖS PARODA veiks nuo birželio 30 d. ligi 
- -•iRepefl H dr Royal Botanical Oardens patalpose, 680 Plains 

Rd.W. Oficialus parodos atidarymas ir koncertas birželio 
30 d., 7.30 v.v.. įėjimas nemokamas.

PENKTADIENIO JAUNIMO ŠOKIAI liepos 1 d. Mohawk kole
gijos salėje, Fennell W. ir W5-th gatvių kampas; pradžia 
8.00 v.v., įėjimas — $3.

ŠEŠTADIENIO SUSIPAŽINIMO VAKARAS įvyksta Convention 
Centre, 115 King St. W., Chedoke ir Wentworth salėse; 
pradžia 7:30 v.v., įėjimas visiems — po $10; bilietai bus 
pardavinėjami ir prie įėjimo.

SEKMADIENIO PAMALDOS katalikams tame pačiame Con
vention Centre 11 v. r.; liet, evangelikams — Latvian Luthe
ran Church, 18 Victoria Ave. S., 10 v.r.

ORGANIZUOTA EISENA po pamaldų į miesto Gore parką, prie 
Laisvės paminklo.

ŠOKIŲ ŠVENTĖ sekmadienį, 3.00 v.p.p., Copps koliziejuje, 
101 York Blvd.; bilietų kainos: $12, $15 ir $18, kuriuos bus 
galima įsigyti pas platintojus ir prie įėjimo. Bilietus pla
tina Čikagoje Vaznelių “Gifts International” krautuvė, 2501 
W. 71 St., tel. (312) 471-1424, Klivlando liet, kooperatyve 
“Taupa” Vyt. Staškus, tel. (216) 481-6677 ir Toronte Alf. 
Juozapavičius, tel. (416)239-0995.

UŽBAIGTUVIŲ BALIUS 7.30 v.v. įvyksta vėl to paties Con
vention Centre abiejose salėse: Chedoke — suaugusiems, 
kaina $30, ir Wentworth salėje — jaunimui, kaina $20, sta
lai po 10 žmonių. Čia bilietus reikia įsigyti jau iš anksto 
pas B. Mačį, 370 Goodram Dr., Burlington, Ont. L7L 2K1, 
tel. (416) 632-4558.

SUVENYRUS tvarko K. Deksnys, 1257 Royal Dr., Burlington, 
Ont. L7P 2G2, tel. (416) 332-6006.

NAKVYNIŲ INFORMACIJĄ teikia V. Verbickienė ir L. Kon- 
tenienė, 348 Duncombe Crt., Burlington, Ont. L7L 4M4, 
tel. (416) 637-5090.

IŠ ANKSTO BILIETUS į visus renginius galima įsigyti, pri- 
siunčiant pinigus: “Talka" TŠŠ Bilietai, 830 Main St. E., 
Hamilton, Ont. L8M 1L6. Nupirkti bilietai čia lauks jūsų. 
Paštu bilietai niekam nebus siunčiami. Pažymėtos jų 
kainos yra kanadiškais doleriais. Čekius rašyti “Lithuanian 
Folk Dance Festival”. Dėl bilietų informacijas teikia J. 
Krištolaitis, tel. (416) 689-5733. Šventės Inf.
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Paremkite savo auka

VIII LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ

Šventė įvyks liepos 2-3 d.d. Hamiltone.

K

y

Tai pirmoji tokio masto šokių šventė Kanadoje, kuriai 
surengti reikia daug lėšų. Už aukas, nemažesnes kaip 
$15.00, išduodami kvitai atleidimui nuo pajamų mo
kesčių. Visi aukoję nemažiau kaip $25.00 ir atsiuntę 
iki gegužės mėnesio 1 dienos, bus skelbiami šventės 
leidinyje. Čekius rašyti ir juos siųsti:

Tautinių šokių šventės lėšos,
1011 College St., Toronto, Ont. M6H 1A8.

Lėšoms telki komisija Kant

y

y

K

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



GERI ATGARSIAI APIE KANADOS PABALTIEČIŲ, 
KARIlį-VETERANŲ DEŠIHTMETINĮ SUVAŽIAVIMĄ,

Sukaktuvinis KPKVL su
važiavimas vyko š.ni. kovo 
men. 5 d. Toronto Lietu
vių Namuose, 1573 Bloor 
St. West.

Kada prieš 10 metų pa
baltiečių veteranų organi
zacijos veikė pavieniai, jų 
renginiai nesusilaukdavo 
dėmesio iš Kanados aukštų, 
kariškių ar valdžios atsto
vų.

Teko jau patirti, kad 
į apjungtų Baltiečių Karių- 
Veteranų organizacijų vie
tos valdžia kreipia didesnį 
dėmesį. Pav., 1972 m., bir
želio men. 10 d. vienas šios 
organizacijos steigėjų Sta
sys Jokūbaitis, dalyvaujan
tis Kanados liberalų parti
jos veikloje, pakvietė Ka
nados užsienio reikalų mi
nister} M.Sharp ir atlydėjo 

BALTIC VETERANS’ 
LEAGUE IN CANADA 

LA SOCIĖTĖ BALTIQUE 
DES VETERANS’ AU CANADA

RESOLIUTION

jį į Prisikėlimo parapijos 
salę,kurioje buvo susirinkę 
visų tautybių atstovai,spau
dos reporteriai. Čia vyko 
politiniai debatai. Į patiek
tus klausimus, ministeris 
noriai atsakinėjo. Tuo metu 
buvo svarbu išgirsti iš jo, 
kad Kanada nepripažįsta 
Sovietų okupacijos Lietuvo
je, Latvijoje ir Estijoje.

Okupantas daugiausiai 
nemėgsta viešų protestų 
bei demonstracijų prieš So
vietų siekius, nes tada bū
na įvairiausių atsiliepimų 
spaudoje.

Atėjo laikas mums kar
tu su visais Sovietų oku
puotais kraštais demonstruo
ti ir reikalauti laisvės pa
vergtiesiems tėvynainiams. 
To reikalauja mūsų broliai 
ir sesės Lietuvoje ir nuo 

tos pareigos nė vienas lie
tuvis nėra atpalaiduotas.

Kanados Pabaltiečių 
Karių Veteranų Lyga, švęs
dama savo veiklos dešimt
metį apdovanojo žymius 
veikėjus lietuvius ir kana
diečius medaliais. Juos ga
vo šį kartų St.Catharines 
miesto gyventojai - inž.
STEPONAS ŠETKUS ir JOE 
RE1D.

Inž. Stp.Šetkus jau 23 
metus rašo į vietos laik
raštį "The St.Catharines 
Standard" apie sovietų o- 
kupacijų. Per tų laikų yra 
parašęs į jį virš 100 laiš
kų- straipsnių. Be to, savo 
rašinius yra atspausdinęs 
atskiroje knygoje, pavadin
toje "LITHUANIANS FIGH
TING FOR THEIR FREE
DOM".

Lietuvos okupantui 
jo atspausdinti straipsniai 
yra kaip rakštis akyje. So
vietai randa savo patikimų 
asmenų, kurie mėgina nu
vertinti Stp.Šetkaus raši
nius, bet jis yra visai eilei 
Sovietų propagandistų at
sakęs į jų parašytus propa
gandinius straipsnius. Daug 
laiko ir sumanumo reikia 
vesti tokias diskusijas. Po 
kelių tokių korespondencijų 
dienraščio redaktorius nu
traukdavo diskusijas,~ pripa
žindamas inž. Stp.Šetkaus 
pagrįstus faktus.

BALTŲ LYGOS SUVAŽIAVIME TORONTE medaliais ir diplomais apdovanotieji: O. BERZTISS, 
E. LINDAJA, J. ŠIAUČIULIS, M. ABARIUS ir St. ŠETKUS Nuotr. St. Dabkaus

JOE REID, būdamas 
St.Catharines miesto bur
mistras, pasižymėjo dideliu 
paslaugumu lietuviams ruo
šiant tautines šventes, y- 
pač švenčiant Vasario 16- 
tųjų. Vėliau Joe Reid buvo 
išrinktas į Kanados federa- 
linę vyriausybę parlamen
taru ir nėra nutraukęs ar

timų ryšių su lietuviais iki 
dabar.

Joe Reid yra susipaži
nęs su Lietuvos padėtimi 
ir lietuviams minint tauti
nes šventes, dažnai atsilan
ko į jas, pasako sveikinimo 
kalbas, primindamas ir So
vietų okupantus Lietuvo
je.

Tiek trumpai apie Ka
nados Pabaltiečių Karių 
Veteranų Lygos reikšmę 
(šiai organizacijai daugelį 
metų priklausydamas, esu 
susipažinęs su jos reikšmin
ga veikla).
/Platesnis aprašymas- kita
me "NL" numeryje/.

J. Šarapnickas
of

10-th ANNIVERSARY CONVENTION of ESTONIAN,LATVIAN and LITHUANIAN

VETERANS in CANADA

held on March 5-th 19B8 at the Lithuanian Hal 1,1573 Bloor Street 
Toronto,Ontario,Canada. West

systematically killed over 1OOOOO and deported over 500000 
Baltic nationals to forced labour camps in Siberia and 
great masses of Russians have been relocated to these repu
blics,thus threatening the Baltic cultures with extinction 
a practice clearly within the defination of genocide as de
termined by the United Nations; and

Whereas during this ongoing occupation,in the interests only of the
USSR and with total disregard to the ecological balance

WHEREAS the Baltic Nations,Estonia,Latvia and Lithuania have 
resided on the shores of the Baltic Sea for thosands of 
years and,therefore,have a God—given right to their home
lands; and The

of the reg ions,ex p 1oitation of natural 
have led to dangerus pollution of the 
regions;

and mineral wealths 
environment in this

WHEREAS these Nations have existed as independent,sovereign,demo
cratic states,fully recognized as such,and members of 
the League of Nations; and

refore 
it is resolved by the Baltic Veterans League in Canada and
it's member organisations to urge and demand:

* that the genocidical practice of Russification be 
stopped immediately,

* that ecological and environmental mismanagement be

WHEREAS

WHEREAS

the peoples of the Baltic Republics have separate,indivi
dual cu1 turės,nationa1 traditions and languages - quite 
d if f erent ■ from those of the Russians jv<and

. ''l givsii bįjcO’.g.i .
these formerly independent nations where illegally occu
pied by USSR in 1940,and an oppressive political and

halted forthwith,
* that the occupying USSR military forces be promtly

withdrawn, and ........ ....................... ,ie .
* that human rights,self-determination and freedom be 

restored to the beleaguered Baltic nations of 
ESTONIA, LATVIA and LITHUANIA.

administrative system was forced upon them against their
will; and Resolution was approved by the delegates.

WHEREAS during this military and political occupation the USSR has

KUBOS GULAGE
ARMAND VALLADARES

E
/ tęsinys /

Boniato mus perkėlė į kai kurias "atnaujintas" - 
užtemdintas celes ir užrakino. Celės buvo apie 3 m. 
ilgio ir apie lį m. pločio. Šviesos nebuvo, išskyrus kiek 
jos praeidavo pro mažas skyles geležinėje plokštėje, už
dengiančioje langų. Ryto saulė įkaitindavo geležį taip, 
kad negalima buvo jos paliesti ir celė įkaisdavo kaip 
krosnis. Aš prakaitavau taip, kad nustipdavau. Po trupu
tį tokia pekla vedė mus iš protinės lygsvaros. Toks tai 
ir buvo jų tikslas.

Mūsų dieta taip sudaryta, kad sukeltų ligas ir me
džiagų apykaitos sutrikimus. Gaudavome mažiau kaip 
1000 kalorijų į dienų (beveik viskas angliavandeniai). Po 
kelių mėnesių pasirodė pirmieji skorbuto ir pelagros at
vejai, iššaukti vitaminų stokos. Keletu savaičių maistas 
buvo persūdytas; po to visiškai be druskos. Vyrai, kurių 
inkstai buvo silpnesni arba pakeltas kraujospūdis, buvo 
tokio valgio parblokšti.

Proteinų trūkumas pasirodė ištinimais. Pirmiausiai 
ištindavo riešai ir kojos; paskui tarpkojis, šlaunys, pil
vas, plaučiai ir veidas. Grybelinės infekcijos - tamsa 
ir drėgmė sudarė tam idealias sųlygas.

Mus akylai prižiūrėjo keletas daktarų ir psichiatrų. 
Pacientų protinis sumenkėjimas juos labiau domino už 
fizinį. Jie norėjo patirti iki kokio laipsnio žmogaus gal
vojimas tampa sugadintas. Kai kurie vyrai, iš tikrųjų, 
buvo tapę visai išprotėjusiais.

Maždaug tuo laiku mano atmintis pradėjo silpti 
ir mane pradėjo kankinti sumišimas. Mažiausias garsas 
mane stipriai suneramindavo ir sukeldavo nekontroliuoja
mų greitų širdies plakimų. Atsirado astmos priepuoliai, 
kurių metu bandydavau išsilaikyti ramus, lėtai kvėpuoda
mas, bet jausmas būdavo vistiek labai nemalonus. Aš 
girdėdavau, kaip sunkiai gaudė orų dusdami kaliniai, des
peratiškai bandydami įkvėpti orų pro ištinusius bronchus.

Tada, 1972 m., balandžio mėnesį jie mus išleido 
į kalėjimo kiemų. Draugai apsikabinę verkė iš susijaudi
nimo. Mūsų akys buvo giliai įdubusios, oda arba kabėjo, 
arba buvo apsitempusi ant kaulų. Beveik pravirkau pama
tęs tokius savo draugus, bet pastebėjau, kad ir jie tų 
patį jautė, žiūrėdami į mane. Mes visi atrodėm kaip 80- 
mečiai.

Aš vis prisimenu tų dienų, lyg tai būtų įvykę va
kar. Dangus - mėlynas, saulė - šilta. Viskas aplink mane 
sukosi. Martin Perez vienų akimirkų ėjo aplink mane, 
kitų- pakėlė rankų prie akių ir minkštai sukrito ant Žo
lės be sųmonės. Tada krito ir kiti. Kareiviai turėjo 
mums pagelbėti nueiti į celes.
1988.111. 31

Tų balandžio mėnesį 50 mūsiškių buvome sušaukti 
prie kalėjimo sunkvežimių. Vėl buvome atvežti į Hava- 
nų, kur Fidel Castro ir toliau paneiginėjo, kad egzistuo
ja koncentracijos stovyklos, politiniai kaliniai ar kankini
mai Kuboje.

Išlaisvinimo Ginklas
Grįžus į La Cabana, išgirdome, kad Pedro Luis 

Boitel, mano draugas ir pabėgimo iš Isla de Pinos bend
ras, miršta netoliese esančiame Castello del Principe 
kalėjime. Jis pradėjo bado streikų, protestuodamas prieš 
nežmoniškų elgesį ir valdytojai nieko nedarė, kad jam 
pagelbėtų. Galų gale, mirštant, celėje jį aplankė leite
nantas Valdes, politinės milicijos viršininkas EI Principe. 
Boitel draugai prašė Valdes parūpinti jam medicininę 
pagalbų. "Pranešiu ministerijai",- pasakė jis,- "ir tegul 
jie nusprendžia".

Slinko valandos, ir niekas nepasirodė su medicinos 
pagalba Boitel'iui. Jis mirė gegužės 24 dienų, ankstyvų 
rytmetį, 1972 m., po 53-jų dienų badavimo.

"Sųžinės Kalinys"
Venezuela, kurios santykiai su Kuba buvo įtempti, 

mano atvejį padarė centriniu. Cesar Rondon Lovera, Ve- 
nezuelos ambasadorius Kubai, paklausė Kubos ministerio 
Carlos Rafael Rodriguez; "Kodėl Jūs jo neišleidžiate ir 
neužbaigiate tos nemalonios situacijos?"

Rodriguez pakratė galvų: "Valladares yra Fidel 
Castro kalinys. Tik jis vienas gali tokį sprendimų pada
ryti."

1980 m. kovo mėn. pasirodžiusi mano nauja knyga 
"The Heart with which I live", sukėlė isterijos bangas 
politinės milicijos vyriausiuose štabuose. Jie mane vėl 
nugabeno į Combinado del Este ir uždarė j belangę ce
lę. Po kelių savaičių man pranešė, jog "in absentia" 
buvau nuteistas karinio tribunolo už kurstančių laiškų 
ir poezijos rašymų. Bausmė - neribotas laikas baudžia
mojoje celėje".

Jie atėmė pieštukų ir popierių, bet man pasisekė 
paslėpti skustuvo peiliukų ir recepto lapelį. Aš nupjoviau 
medžio skiautelę nuo savo ratkėdės (whelchair) sėdynės, 
nusmailinau, įsipjoviau pirštų ir išspaudęs kraujo, užra
šiau juo vienų posmų:

"Jie atėmė viskų iš manęs,
Ar beveik viskų -
Aš vistiek pasilaikau sau šypsenų, 
Išdidų jausmų, kad nepavergė manęs 
Nei amžinai žydinčio sodo mano sieloje".

"Atleisk Jiems, Tėve".
1981 m.rudenį jie perkėlė mane atgal į ligoninę 

ir patalpino į kambarėlį apie 4 kvadratinių metrų dy
džio. Jis buvo visai baltai išdažytas, lubose įtaisyta 10 
fluorestinių elektros vamzdelių. Stovėjo lova, staliukas,

Chairman Recording secretaries

buvo prausykla ir tualetas. Tarne kambarėlyje teko pra
leisti virš metų. Psichologiško kankinimo prasme, tai 
buvo blogiausias kalėjimo laikotarpis.

Celėje nebuvo jokio lango. Užtvertos durys atsida
rydavo į koridorių, kurio langai irgi buvo uždengti. Aš 
negalėjau atskirti kada diena, kada naktis. Kai atsukda
vau vandens čiaupus, vanduo nebėgo. Karštis nepakelia
mas. Be to, galutinė siena buvo šildoma tropikinės vasa
ros saulės, ligoninės virtuvė buvo tiesiai po mano celės 
grindimis. Nebuvo jokių šviesos mygtukų- negalima buvo 
išjungti tų dešimties šviesos vamzdelių. Aš niekada ne
galėjau tikrai miegoti. Fluorestinis žėrėjimas buvo toks 
stiprus, kad ir užmerkus akis, jas skaudino.

Duodavo vandens tik valgio metu; neleido nė kiek 
jo pasilaikyti. Visų laikų buvau ištroškęs.

Vienų dienų išgirdau, kad šalia mano kam
bario buvo dirbama. Politinis milicininkas atėjo prie ma
no durų.

- Jūsų fizioterapijos kambarys yra gatavas",- pa
sakė,- taip dabar matote, jog Revoliucija, nežiūrint jo
kių politinių sųlygų, žvelgia į kiekvienų, kaip į žmogišką, 
būtybę.

Aš juokiausi, ir jis piktai pasisukęs, nuėjo.
Sekančių dienų mane aplanke politinis majoras 

Guido:
- Na, Valladares, kadangi apie tavo žmonų nebe

rašo kasdien laikraščiuose ir niekas tavim daugiau nebe
sidomi, nutarėme paskirti tau fizioterapijų. Ilgai užtruko, 
bet mes nevedame derybų, jei mums daromas spaudimas.

Aš buvau įsitikinęs, kad jų elgesys buvo apspręs
tas vienintelio dalyko, su kuriuo bent kiek skaitosi ko
munistai - tarptautinis spaudimas. Taip Guido praneši
mas man buvo geriausia naujiena. Buvau tikras, kad da
bar jie nutarė mane išleisti laisvėn, kad fizioterapija 
buvo jų metodas panaikinti kankinimų pėdsakus. Tie pa
tys, kurie mane luošino, dabar mane gydys.

Mano svarstymai pasitvirtino. Vėliau sužinojau, 
kad Marta buvo važinėjusi po Europų, rinkdama pritari
mus mano išleidimui. Švedijoje ji susitiko Pierre Sho- 
ri, socialdemokratų partijos įgaliotinį tarptautiniams rei
kalams. Jis mėgino jų atkalbėti nuo viešosios kampanijos 
"Tokiu būdu Jūs niekada neištrauksite jo iš kalėjimo",- 
sakė jis.

Marta jam atsakė, kad tai labai neprotinga mane 
laikyti kalėjime. "Tai kenkia Castro ir jo vyriausybės 
reputacijai",- sakė ji.

- Madame, - atsake Schori,- inteligencija ir aist
ringas pyktis yra nuolatiniame konflikte Castro viduje. 
Ir aistringas pyktis visuomet viršija.

Kamuolys riedėjo nebesustabdomai. Norvegijoje 
Marta susipažino su aktore Liv Ullman ir su grupe žur
nalistų bei intelektualų. Pritrenkti to, kų jiems papasako
jo Marta, jie įkūrė Oslo mieste veiklų komitetų. Dabar 
Castro galėjo pasimokyti, kų reiškia būti aistringo pyk
čio subjektu. (Bus daugiau)

3 osl.
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KLUMPĖS šokėjai — studentai ir veteranai

MT

Aštuntoji Laisvojo pasaulio lietuvių tautinių šokly 
šventė, po daugelio mėnesių planavimo ir didelių paruo
šiamųjų darby, tampa neatšaukiama, ranka pasiekiama 
realybe. Ji įvyks HAMILTONE, Ontario, COPPS KOLIZIE-: 
JUJE 1988 m.LIEPOS 3 ir prasidės 3 vai.po piety.

Keturi darniai dirbę meno vadovai (Genovaitė 

Liudas Sagys) parinko 20 masinei šventei tinkamiausiy 
šokiy ir pereito lapkričio gale su jais supažindino grupių.
vadovus.

Programa koliziejuje bus dviejy daliy, po 10 šokių 
kiekvienoje. Pirmojoje dalyje regėsime šiuos šokius: Kur 
bėga Šešupė, Varkijietį, Subatėlę, Šustą, Tabalą, Blez
dingėlę, Landytinį, Vakaruškas, Ketvirtainį ir Patrepsėlį. 
Antrojoje dalyje bus šokami: Vėdaras, Žąselė, Kalvelis 
(šiuos tris atliks vaikai), Prieny suktutė, Pučia vė
jas, Lenciūgėlis, Abrūsėlis, Pradės aušrelė, Audėjėlė ir 
Aštuonytį.

Šalia mano mašinėlės guli 54 grupiy sąrašas. Gru- 
piy pavadinimai, vietovės, šokėją skaičiai. Ir iš kur jy 
besama'. Iš Kanados Quebec'o ir Ontario. Iš Jungtiniy 
Valstijų vidurio ir tokių pakraščių, kaip Seatle, WA, Flo
rida, California. Net dvi grupės iš Argentinos, net dvi 
grupės iš Vokietijos, v i e n a iš Brazilijos, v i e- 
n a iš Anglijos. Ir, sunku akims patikėti,- Sūkurys iš 
Australijos. Kada Australija bent vieną grupę 
į ankstesnes šokių šventes atsiuntė? Jei taip buvo atsi
tikę, tai aš nebeatmenu. Ir dar pati didžiausia staig - 
mena - ansamblis Jotva iš Lenkijai priskirto P u n s- 
k o. Dabar jau visi. "Sumušu" skaičius: 2,065 ( taip: du

.anriū/in; i .v Dai navos c. Sūnus

LIETUVA MANO ATSIMINIMU MIGLOSE
Kur banguoja Nemunėlis,
Kur Šešupė miela plaukia, 
Lietuva ten mano brangi, 
Tenai širdį mano traukia...
1.

MANO GIMTINĖ
SUVALKIJOS pačiame viduryje, Marijampolės ap

skrityje, kur Sūduvos lygumos iškyla į kelių gran
dinių aukštumas, randasi du unikalūs Lietuvoje ežerai, 
apsupti didžiulių pelkynų, susiklosčiusių dar nuo ledynų 
gadynės. Tos vienintelės Lietuvoje savo kilme pelkės 
savyje tausoja dar retesnę gyvūniją bei augmeniją.

Po Žalgirio mūšio ir prieš tai čia apsigyvenusios 
lietuvių gentys šias pelkes pavadino PALIOMIS (lotyniš
kai - "palus"- pelkė). Nūnai tos pelkės jau nebe velkės, 
bet didžiulės lygumos, apžėlusios visokiausia, drėgmę 
mėgstančia augmenija, uogienojais, visokių rūšių samanų 
patalais, žemaūgėmis pušelėmis, berželiais ir visokiais 
krūmynais. Šie kimsėti samanynai raudonuoja nuo span
guolių ir bruknių uogų... O ir mėlynių galybės. Po šiais 
samanynais glūdi nuo keleto iki kelių šimtų metrų storio 
durpių klodai.

Vienos iš šių pelkių yra susidariusios apie mažes
nį A m a I v i o ežerėlį ir vadinasi Amalviškių palio
mis. Kitos palios randasi už kelių kilometrų į pietus jau 
apie žymiai didesnį Žuvinto ežerą ir vadinasi Žuvinto 
paliomis. Šie du palių masyvai yra perskirti maždaug 
kylio formos aukštumų juostos, einančios rytų-vakarų 
kryptimi. Prie šių didesnių Žuvinto palių šliejasi Žalio
sios Girios masyvai, pilni visokių žvėrių: vilkų, šernų, 
briedžių, stirnų, lapių, barsukų, kiaunių ir kitokių žvėre
lių. Na, o grybų ir uogų - tai tikra karalystė.

Būtina paminėti, jog šis Žuvinto ežeras su abiejų 
palių masyvais jau nuo seno buvo laikomas visokios re
tosios augmenijos bei gyvūnijos rezervu - draustiniu. Čia 
dar nuo karaliaus Kazimiero, vėliau jo vaikaičio Žigi- 
manto Augusto laikų veisdavosi gulbės- giesmininkės. 
Jau nuo tų laikų šios apylinkės priklausė Prienų seniūni- 
jai ir buvo Lietuvos-Lenkijos karalių viena iš mėgia
miausių medžioklės vietų. Be abejo, čia žinoma, medžio
davo ir ankstyvesnieji Lietuvos valdovai su savo didikų 
pulkais: Vytautas Didysis su savo pusbroliu Jogaila, jau 
nekalbant apie Krėvės Jegendarinį Pilėnų kunigaikštį Mar
girį, Šarūną ir kitus. Šios girios sudarydavo Didįjį Dai
navos Augustavo girių masyvą.

Abiejose Žuvinto ir Amalviškių paliose ir jų eže
ruose buvo tikra paukščių ir visokių žvėrelių, ir roplių 
karalystė. Be jau minėtų gulbių, dar nepriklausomos Lie
tuvos laikais čia gyveno jau kitur Lietuvoje nesutinkami 
paukščiai: baubliai, kirai, juodieji garniai, juodieji narai, 
heronai ir kitoki. Na, o gyvačių- tai tik saugokis, kad 
neužmintum kokiai ant uodegos, nes tuomet jau kirs. 
Uogaudami, žmonės visuomet apsiaudavo kokiais aukštais 
batais, kad apsisaugotų nuo šių nuodingų sutvėrimų kir

tūkstančiai šešiasdešimt penki). Kas sakė, kad jaunimas 
nebedalyvauja, kad Antrojo pasaulinio karo bėgliams iš
mirus ,nebebus kam šaukti, Lietuvai laisvės reikalauti?...

Kad į šokių šventę besiruošiąs skaitytojas pajustų 
realybę, su paskutiniais rašiniais paryškinu vieną kurią 
šokių grupę, šioje šventėje dalyvausiančią. Šį kartą man 
po ranka 
KLUMPĖ

Tai tautinių šokių grupė, veikianti Illinois valsti
jos šiaurvakariniam pakrašty, Libertyville, IL, nors jos 
šokėjai yra išsibarstę po netoli Chicagos susibėgančias 
Illinois, Indianos ir Wisconsin'o valstijas. Grupę 1980 me
tais įsteigė Waukegan Lake County LB apylinkės valdy
ba. Pradžioje grupę globojo ir vadovavo Sigita ir Gedi
minas Damašiai. Vėliau grupės vadovais tapo ir iki šiol 
tebevadovauja Stasys ir Giedrė Milašiai. Anksčiau jiedu 
vadovavo Kenosha, WI šokių grupei Bijūnas, kurioje šoko 
daugiausiai studentai. Vieniems Bijūno šokėjams išsiskirs
čius, kitiems tapus "veteranais", jie buvo pakviesti šokti 
Klumpės grupėje, oficialiai ir besivadinančioj veteranų 
grupe. Kad tie veteranai dar labai jauni, rodo jų žydin

čio. Na, ii‘-Jždyy'ličfą< elsti gausybės;- Už tb't S?aVŠą“ šis 
ežeras gavo Žuvinto. Lydekos, karosai, čia auga kaip
verŠiai. Ypatingai didelės ir skanios žuvys yra lynai. Ir 
ungurių su vijūnais čia visuomet netrūksta.

Iš Žuvinto ežero išteka Dovinės upė, ker
tanti tą kylio pavidalo aukštumą, siauriausioje jos vieto
je, ir įteka į mažesnį A m a 1 v i o ežerą. Prie tos ža
vingos sąsmaukos, dar karaliaus (Lietuvos-Lenkijos) Ka
zimiero laikais jau buvo įsteigtas medžioklės punktas 
- stovykla. Ilgainiui čia 15-16-tame amžiuje ėmė kurtis 
stambesnės lietuvių kolonijos ir buvo įkurta gyvenviete, 
gavusi Daukšių vardą, vėliau tapusi parapijos cent
ru. Kaip jau minėta, šis siauras aukštumų ruožas, nuolat 
platėjantis rytų-vakarų kryptimi ir sudaro Daukšių para
pijos didžiumą. Prie didžiojo Daukšių-Liudvinavo vieškelio, 
einančio išilgai šių aukštumų, vienas po kito glūdi tarp 
šių palių kaimai: Plyniai, Varnupiai, Geležiniai, Naujadva- 
ris, Gyviškiai, Kulokai. Maždaug pusiaukelėj,šios aukštu
mos smarkiai prasiplečia į pietus link Žaliosios Girios. 
Čia įsiterpia dar keletą kaimų: Kumečiai, Gudupiai ir 
Bavardiškiai. Tarpe šių kaimų, prie pat Žaliosios Girios, 
stovėjo GUDUPIŲ kaimas, kur aš užgimiau ir pradėjau 
savo ne taip jau lengvos vaikystės dienas.

MŪSŲ ŠEIMA
Tėvai užaugino mūsų aštuonetą: 5-kias dukteris 

ir 3-jetą sūnų. Aš buvau septintas iš eilės, antras jau
niausias. Pati jauniausia buvo sesė Kastulė.Mums abiems, 
kaip jauniausiems, teko pati vargingiausia dalis - visokių 
gyvulių ganymas. O kiek vargo būdavo su tais visais su
tvėrimais! Čia ir žąsys, ir avys, ir kiaulės; ir kiekvienas 
gyvūnas vis mėgina kur nors įsibrauti. Kaipo pagelbinin- 
ką, turėdavome kokį šunelį, bet ir tas nusilakstydavo 
ir, galop,- jau visiškai neklausydavo: guli ir nejuda, nors 
užmušk!! Tai reikdavo patiems genioti žąsis iš kviečių, 
kiaules iš bulvių, avis iš dobilų, ir 1.1...O koks vargas, 
kai tenka žąsis ir antis iš šaltų balų vandenio namo su- 
geniotų- neduok, Dieve!..

Ūkis mūsų buvo nemenkas, - apie 30 hektarų, ta
čiau esant gausiai šeimai, viską teko patiems dirbti, be 
jokių svetimųjų samdymo. Taigi, nelengva buvo ta mūsų 
vaikystė. O vis dėlto, būdavo ir smagių, saulėtų, giedrių, 
kaip vasaros dangus dienelių. Kad ir kruvinomis, ba
somis kojomis išbėgioti tie gimtiniai laukai ir takeliai, 
pievos ir miškeliai, bet vistiek jie pasiliks kaipo mieliau- 
si mano gyvenimo laikai, kurie niekuomet jau nebegrįš 
atgalios...

Iš mano giminės paminėtini yra keletas dėdžių 
iš abiejų - tėvo ir motinos- pusių. Iš tėvo pusės buvo 
2 įžymesni vyrai. Abu dar caro laikais išvyko į Ameriką 
ir ten neblogai prasigyveno. Vyresnysis Petras, užsidir
bęs gerą sumą dolerių, grįžo į atsikuriančią Lietuvą ir 
čia tėviškės pakelėje pasistatė didelį garinį malūną. Čia 
buvo malami miltai, drožiamos skiedros, pjaunamos len
tos. O tas, padanges siekiantis metalinis kaminas rūkda
vo ir matydavosi jau už gero kilometro. Viskas ėjosi ge
rai, kol vieną niūrią lapkričio dieną įvyko baisi nelaimė: 
sprogo smarkiai besisukančių girnų akmuo ir užmušė vy
riausią inžinierių - mano dėdę Petrą, mano tetėną ir 
dar vieną kaimyną. Vėliau malūnas, be tikrojo savininko 
liko apleistas ir pagaliau visai likviduotas...Kaipo pa
minklas, teliko iki šios dienos jo paties iškastas artezi-

čių veidų ir grakščių kūnų nuotrauka.
Klumpė šoko VI tautinių šokių šventėje Chicagoje, 

VII t.š. šventėje Cleveland'e ir liepos 3 šoks VIII t.š. 
šventėje Hamiltone. Per aštuonerius metus Klumpė daly
vavo visoje eilėje festivalių, universitetų programose, 
lietuvių rengiamose šventėse bei minėjimuose. Jai teko 
šokti net už tūkstančių mylių, San Francisco, CA mieste 
Neseniai Klumpės veiklą ir jos šauniųjų vadovų S.ir G. 
Milašių pasiekimus "Drauge" išsamiai aprašė Milda Neu- 
manienė. Daugiau apie Klumpę ir jos vadovus rasime 
šokių šventės leidinyje.

Šį rašinėlį baigdamas, negaliu nepridėti patarimo 
"NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS" skaitytojams kanadie
čiams. Jūsų drąsūs veikėjai Hamiltone ir Toronte užsi
dėjo didelę, galima sakyti milžinišką pareigą - surengti 
pirmą kartą šokių šventę KANADOJE. Iš tų jūsų, kurie 
aktyviai Šventės ruošoj nedalyvaujate, jie prašo labai 
nedaug: prie Šventės išlaidų mažinimo prisidėti pinigine 
auka, kokia jūsų kišenei nepersunki, o liepos 3 d. būti
nai dalyvauti Hamiltono Copps koliziejuje, publikos kė
dėse.

1 < 
nis šulinys. Kitas dėdė - Jonas-pasiliko Amerikoje, pa
siekė tenai aukštoko išsilavinimo ir tapo nemažu Ameri-
kos lietuvių veikėju- rašytoju, sukūrusiu keletą dramų, 
scenos veikalų.

Iš motinos pusės - trys dėdės išvyko į Ameriką. 
Du tenai prasikūrė, atidarė kepyklas ir gerai vertėsi. 
Trečias, sugrįžęs į atsikuriančią Lietuvą, Kaune su ki
tais Amerikos lietuviais įsteigė tekstilės fabriką DROBĖ, 
kuri ir dabar tebeegzistuoja.

Pati mano tėviškės apylinkė buvo pusėtinai geo
grafiniai įvairi ir įdomi. Gimtinės ūkio pastatai stovėjo 
ant mažos aukštumėlės, kur kadaise stovėjo mano sene
lių trobos. Šios trobos mano tėvelio po 1-ojo D.Karo bu
vo visiškai perstatytos. Visiškai naujai pastatyta buvo 
kluonas ir gyvenamasis namas. Pastarasis bene šauniau
sias ir moderniausias namas visoje apylinkėje. Tai buvo 
kryžminio plano, su pakeltu antruoju aukštu - "ertiku", 
kuris buvo apkaltas dekoratyvinėmis statmenomis lente
lėmis. Svirnas taipgi buvo dviejų aukštų su "ertiku" ir 
ilgu balkonu, pietiniame jo gale taipgi apkaltu gražiai 
išgrąžytomis lentelėmis. Abiejų pastatų stogų galai turėjo 
taipgi puikiai išgražintas lentas su žirgeliais viršūnėse. 
Du tvartai buvo perstatyti iš buvusių senesniųjų pastatų. 
Telikęs buvo tik senas mūrinis rūsys, kuriame buvo lai
komos bulvės, rūkytos mėsos ir kai kurie paukščiai jo 
pastogėje. Jis buvo lį aukšo.

Gale abiejų gyvenamojo namo galų augo 3 aukšti 
medžiai dar iš senelių laikų. Rytiniame gale, prie vartų, 
augo didžiulė, plačiai išsikerojusi vinkšna. Vakariniame 
gale, tarpe gyvenamo namo ir rūsio, stovėjo didžiulė 
liepa ir storas, aukštas uosis. Į šį brolis Petras buvo į- 
kėlęs vežimo ratą, ant kurio gandrai kasmet perėdavo. 
Už šių medžių į vakarus buvo tėvelio užveistas didžiulis 
sodas su bičių aviliais ir daržovių daržu. Šį daržą iš 
šiaurės pusės aš su vyresniu broliu Petru buvome apso
dinę eglaičių gyvatvore, man gal būnant 9-10 metų am
žiaus. Mes jų parvilkdavome, dar man piemenaujant,pie
tų pertraukos metu iš netoliese esančio miško ir taip 
susodinome į vieną tankų rėdą, kuris suaugo į gražią 
aukštų eglių liniją, saugodamas vaismedžių sodą nuo 
žvarbių šiaurės vėjų. Šis vienintelis apylinkėje eglių rė
dąs buvo išmintingųjų Lietuvos amelioratorių pokario so
dybų tuštėjimo laikais išsaugotas, kaipo gamtos puošme
na. Deja, vėliau >gal nerūpestingų traktoristų, o gal dėl 
kitų priežasčių, eglės tapo sunaikintos. Tebestovi dar
tik ta senoji; gale buvusios gimtosios trobos, vinkšna ir 
mano paties pasodintas jovaras, dabar jau į didelį medį 
išaugęs. Nebėra nei to mūsų visų 3-jų brolių sodinto 
beržynėlio už vakarinio tvarto, nei puikaus alksnynėlio, 
taipgi mūsų susodinto aplink didžiulę balą- kūdrą. Viskas 
nūnai galingų buldozerių tapo išrauta ir užlyginta. Nebė
ra nė kaimynų. Visur dabar vilnija kolūkio javų laukai 
ir pagiriuose ganosi juodmargių karvučių būriai. Tik tas 
dėdės garinio malūno šaltinis nesustabdomai vis sruvena, 
tapęs kolūkio kaimenių girdymo vieta.

Tebestovi tik didesnės kaimyninių gyvenviečių 
kalvos, puikiai apaugusios aukštais medžiais, kurias nė 
galingi traktoriai matyt nuversti neįstengė. Paliktos, kai
po istorinis paminklas, mūsų kaimo senosios kapinaitės, 
kur ilsisi amžinybėje mūsų kaimynai, didelė dalis mano 
senelių ir tėvų giminės, jų tarpe ir mano tragiškai žu
vęs, išradingasis dėdė Petras. / bus daugiau /
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STAŽAVOSI VILNIAUS

ne, vad.Pergalės krantinėje 
statomas Lenkijos firmos 
"Budimeks". Kaip rašoma, 
šis viešbutis skiriamas tu
ristams iš užsienio šalip. 
Tikriausiai- dolerinių: šalip. 
Tik kaip ilgai tie dolerinin- 
kai masiniai važinės? O 
gal po "perestroikos" ir 
rubliai bus vertesni ...

Duonelaičio gatvėje "Tu
risto" viešbutis baigiamas 
ir netrukus priims pirmuo
sius svečius.

DOKUMENTINĖ FILMĄ 
APIE dr.J.BASANAVIČIŲ

Lietuvos kino studija 
kartu su bulgarp filminin- 
kais sukūrė naują doku
mentinę filmą "Prieš 100 
metp".

Joje pasakojama apie 
Jono Basanavičiaus 25-rip 
metp gydytojo darbą Bul
garijoje.

Bulgarijos archyvuose 
yra rasta J.Basanavičiaus 
rankraščip, kitą vertingp 
dpkumentp, liudijančip apie 
jo nuopelnus Bulgarijos 
medicinai, apie visuomeni
nę veiklą.

Kaip gerai žinome, tai 
ne visa aušrininko dr. Jono 
Basanavičiaus veikla. Bet 
kol kas - gerai ir tiek.

• VILNIUJE surengtas pir
masis mėgėjiškp pantomi
mos teatrp festivalis. Jame

NATIONAL ENQUIRER

TRAUKINIO NELAIME 
PADIDINO TARŠĄ

TASS pranešė,
ekologines 
priemones

kaip rašo-

• KLAIPĖDOJE įvyko pasi
tarimas /tikrai nebe pir
mas ir nebe antras.../apie 
Kuršip Marip 
problemas ir 
joms išsaugoti.

Pasitarime,
ma, dalyvavo mokslininkai, 
gamybininkai, aplinkos kont
rolės tarnybp atstovai iš 
Lietuvos, Latvijos, Kalinin
grado ^j^r^Įįičiaus/ ...jūrą, 
srities, na ir kam mažiau
siai rūpi- Maskvos ir Lenin
grado.

Aptartos gamtos apsau
gos priemonės, pajūrio zo
nos ekosistemos atstatymo 
intensyvios ūkinės veiklos 
sąlygomis, klausimai.

Apie pavojus Kuršip Ma
rioms jau seniai bandė kal
bėti Lietuvos specialistai. 
Tik labai ilgai užtruko, kol 
atsikimšo ausys galingie
siems.

kad 
netoli KLAIPĖDOS prekinis 
traukinys nuėjo nuo bėgip. 
Apvirto apie 20 cisternp, 
iš kurip pasipylė nafta /ne
valyta alyva/ į netoliese 
esantį pušyną. Rašoma, kad 
daromos pastangos, kad 
nafta nepatektp j Baltijos

NAUjruVfEŠBUČIAI ' "
KAUNE - Kęstučio ir 

Mickevičiaus gatvip sankry
žoje pradėta statyti 12- 
kos aukštp pirmos klasės 
viešbutis. Planuojama jį 
baigti ateinančio penkme
čio pradžioje. Viešbutyje 
bus 500 vietp. Šio projekto 
architektas- Alfredas Pau
lauskas.

Kitas, pirmos tarptau
tinės klasės viešbutis Kau-

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 pajaunį 
mokesčiu.

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

St.W., Toronto, Ont. M6P 1A6
Šio Fondo šūkis: "Kapitalas Lietuvai, palūkanos 

lietuvybei išeivijoje!"

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

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

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

8 vai. vakare.

ARBA SKAMBINK MUMS:

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

1988. 111.31

UNIVERSITETO 
MOKSLININKAI

Du menesius stažavosi 
prof.Juozas Vaitkus, medi
cinos moklsp daktaras Algi 
mantas Irmius, filosofijos 
mokslp kandidatas Albinas 
Lozuraitis ir ekonomikos 
mokslp kandidatas Kęstutis 
Glaveckas.

dalyvavo Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos teatro mėgėjai, 
svečiai iš kitp Sovietp Są
jungos miestp.ir iš Lenkijos.

Jie stažavosi Franfurt 
a/Main, Goethes Universi
tete. Su juo Vilniaus Uni
versitetas palaiko moksli
nius ryšius.

O. L A S A S

KAIP 'ELGTIS SU SUNKAUS BŪDO ŽMONĖMIS?
Psichologas Garry Emery pataria, kaip efektingai 

palengvinti santykius su sunkaus būdo, problematiškais 
žmonėmis,,
- "VARINĖTOJAS" - šio charakterio žmonės yra grubūs, 
staigūs, mėgstantys įbauginti, dažnai kalba arogantišku 
tonu ir mėgsta išnaudoti savo padėtį.

Efektingiausias būdas bendrauti su tokiais "varinė- 
tojais" yra neparodyti, kad jo bijai ir tiesiai atsakyti. 
Tuomet jie atlyžta, nes nėra įpratę prie tokios reakcijos. 
Tikrumoje tokie žmonės retai naudoja fizinę jėgą. Ta
čiau - jeigu toksai pradeda gniaužti kumščius arba agre
syviai artinasi prie jūsp, tada reikia strategiškai pasi-
traukti, sakant: "Mes apie tai pakalbėsime kada nors 
kitą kartą",- ir pasišalinti.
- "GRANATA" - šie žmonės yra labai nekantrūs ir dėl 
mažiausio menkniekio pasiunta. Jums reikia įsidėmėti, 
kad tai yra jp metodas jus manipuliuoti.

Jeigu jie "sproginėja" už kokį nors jūsp pasakymą, 
nereaguokite, tyliau pakartokite, ką norėjote pasakyti. 
Tokiu būdu jūs jau būsite padarę pirmą žingsnį išjungti 
"granatą".
- "PEŠTUKAS" - jie mėgsta laidyti įžeidinėjančias pasta
bėles ar užuominas kitp sąskaiton. Jeigu jūs supykstate 
ar parodote, kad jus įskaudino - jie dažnai atsako: "Ko 
dabar? Aš tik pajuokavau. Nesupranti juoko?"

Šiuo atveju reikia tiesiai klausti: "Ką tikrai nori 
pasakyti? Skamba, kaip priekabią ieškojimas". Po to daž
niausiai nebeužkabinėja, nes pamato, kad paaiškėjo jo 
tikri tikslai.
- "VISAŽINIS" - toks asmuo savo žinojimus skelbia be 
saiko, norėdamas parodyti, kad jūs esate menkesniu. To
kį lengviausiai nuginkluoti pakeičiant temą. Pradėkit kaF 
bėti apie tai, kas jums pačiams įdomu ir apie ką jūs 
esate gerai informuotas. Taip dėmesys nukryps į jus.
- "SRAIGE" - tai žmonės, kuo daugiau kalbinami, tuo 
labiau nutylu ir užsidarą savyje.

Pirmiausiai reikia nebeklausinėti. Po to duoti pa
justi, kad jie nekooperuoja arba - sakyti, kad manot, 
jog jie nežino atsakymo į jūsp klausimą.
- "KALTINTOJAI" -tie žmonės verkšlena dėl visko. Jie 
visus kaltina, kai kas nors nepasiseka, tik ne save. Su 
tokiais reikia tvarkytis primenant,kad jie yra perdaug 
negatyvūs ir kad jūs norėtumėte kalbėti apie ką nors 
pozityvaus.

Tokie kaltintojai- "prokurorai"- iš pradžią bus ne
patenkinti, negalėdami skpstis, bet taip reaguodami padė
site jiems ir sau, nenugrimsti į negatyvumą.

C F MB LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ NUO 11:30- 12 vai. nakties 

Programos vedėjas : UUDAS STANKEVIČIUS

1053 Albanai Cr. Duvernay, Laval, P.O. H7G 4K7
Tel.: 669-8834

• Motina su sūnum ateina nusipirkti lėktuvo bilietą. Sū
nus, kuris tikrai atrodo vyresnis, sako bilietą pardavėjui, 
kad esąs 3-jp metp amžiaus.

- Ar tu žinai kas atsitinka mažiems vaikams, ku
rie meluoja? - užklausė pardavėjas.

- Taip. Jie gauna bilietą už pusę kainos.

• Sulaukus 50 metp, vyras nuėjo atnaujinti vairuotojo 
leidimą. Vyresnė tarnautoja surašė informaciją, nufotog
rafavo ir padavė kortelę

- Tai aš turėsiu ketverius metus žiūrėti į tokį sa
vo veidą? - paklausė nepatenkintas nuotrauka vairuoto
jas.

- Nesijaudinkit. Po ketverip metp toji nuotrauka 
atrodys Jums labai gera,- atsakė tarnautoja.
• Seną ūkininką nugabeno į ligoninę, nes jis atrodė 
nebesusigaudąs, kas sakoma ir spėjo, kad buvo gavęs a- 
popleksiją /"stroką"/. Gydytojas, norėdamas patirti kaip 
sumenkėjęs paciento galvojimas, paklausė:

- Jeigu užtvaroje yra 100 avip ir septynios pabė
ga, kiek avip lieka?

- Nieko nelieka, - atsakė ūkininkas.
- Atsakymas - 93,- sako gydytojas.

- Žmogau, nieko neišmanai apie avis. Kai viena iš 
tp dump sutvėrimą susigalvoja bėgti, visos bėga iš pas
kos.

"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ IR AUKĄ ATSIUNTĖ: 
po $25,- Z.Pulianauskas, A.Stalionis, Mrs.F.Nakas /2 

m./, J.Cialka, Kl.Čeputis;
$ 20,- B.Jackus /2 m./;

•■1<TUuKošira^
< i 'po -$5,-4’. Vl.Mockus, V.Bakūnas.

RĖMĖJO PRENUMERATĄ:
V.Pėteraitis, J.Šaltenis, K.Bubelis/2 m./, S.Jakaitis, 

K.Šviežikas, G.Tetmajerienė, J.Juozaitis, V.Viliušienė, 
A.Vitkauskas J.Dalmotas, K.Andruškevičius, J.Budreika,
J. Paulaitis, V.Skaisgirys, P.Lipkė, J.Dainienė, M.Matuse- 
vičienė, L.Stanius, Pr.Ročys, P.Saplys, dr.V.Mantautas,
K. Rašytinis, inž.Iz.Mališka, St.Žaldokas, J.Malcius, N.Juk
nevičius, A.Barkauskas, A.Kuzmarskis, Lietuvip Klubas 
VYTIS (England/, Z.Brazauskas, A.Kažėmėkienė.S.Bilevi- 
čienė, A.Blauzdžiūnas, maj.L.Baršauskas,J.Dervaitis /2m./; 
PRENUMERATĄ IR AUKĄ:

$ 20,- J.Žurkevičius /2 m./; $10,- A.Latvaitis;

AUKOS:
$ 25,- Alb.Gačionis (Alg.Banelio atminimui);
$ 15,- KLB Londono A-kė /a.a.L.Eimantui mirus/;
$ 10,- J.Jurėnas (a.a.D.Gražienės atminimui/.
VISIEMS - nuoširdus AČIŪ. "NL"

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS. 
REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI! 
JŪSŲ AUKA TAUTOS FONDUI GARSINA LIETUVOS 
LAISVĖS BYLĄ. LAISVAJAME PASAULYJE. SESIOMIS 
KALBOMIS ELTOS IR RADIJO ŽINIOS NESULAIKOMAI 
SKLEIDŽIA INFORMACIJAS ĮVAIRIUOSE KRAŠTUOSE 
APIE LIETUVOS LAISVĖS KOVĄ IR JĄ SKATINA.

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 
centas artina Lietuvai laisves auSrg.

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

TAUTOS FONDO APYLINKIŲ ATSTOVYBĖS: 
Montrealio -1500 De Seve 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, NOL 2P0 
Sault SteMarie - 106 ^oodward 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.
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toronto
• Kovo mėn. 20 d., 3 vai.p. 
p. Karaliaus Mindaugo me
nėje, įvyko Toronto lietu- 
vių kredito kooperatyvo 
PARAMA metinis narių 
susirinkimas, kuriame daly
vavo 332 nariai. Susirinki
mų atidarė pirm. D.P.Vai
dila, perskaitydamas 50- 
ties mirusiųjų narių pavar
des ir juos pagerbdamas 
tylos minute.

Išklausyti pranešimai 
parodė, kad PARAMOS ak
tyvas 1987 m. pabaigtas

$65,418.404,- t.y., PARA
MA paaugo $7,267.083 per 
1987-tuosius metus. Gryno 
pelno padaryta $498,821. 
Lietuviškų organizacijų šal
pai paskaita $33,741 - 30% 
daugiau negu 1986 metais. 
Įteiktos 5 stipendijos po 
$500,- studijuojantiems pir
mus metus universitete: 
P.Bekeriui, Z.Gurklytei, 
B.Marcinkevičiutei, J.Sinke
vičiui ir L.Stanulytei.

Nesant kitų kandidaty, 
perrinkti tie patys buvę 
valdybos ir komitety nariai 
į valdybę- dr.E.Birgiolas 
ir V.Aušrotas, į kredito 
komitety- V.Petraitis ir

į priežiūros komitety- S.Ma- 
sionis.

INFORMACINIAME KLB KRAŠTO VALDYBOS 
SUSIRINKIME

Susirinkimas, kaip 
minėjome, vyko š m.kovo 
mėn.6 d.,3 vai.p.p.,Toronto 
Lietuviy Namuose.

KLB Krašto valdybos 
pirm. Vytautas Bireta, 
pasveikinęs arti 200 atvy- 
kusiyjy bei paaiškinęs susi
rinkimo tikslų, pristatė kun. 
K. P u g e v i č i y, Lie- 
tuviy Informacijos Centro 
New Yorke direktorių. Kun. 
K.Pugevičius paaiškino, kad 
šiuo metu yra žinių trūku
mas iš Lietuvos apie Nepri
klausomybės paminėjimus, 
bet jau žinoma, kad žmo
nės įvairiose vietovėse mė
gino tų šventę paminėti. 
Dabar LIC laukia žiniy a- 
pie likimų ty minėjimy da- 
lyviy ir organizatoriy.

woje eigų ir visokiais bū
dais prisidėdami prie KLB 
darby. Net 9 jaunuoliai iš 
Ottawos, Montrealio ir To
ronto pasiryžo badauti nuo 
vasario 13 d. iki vasario 
16 d. vakaro.

Bado streiko metu jau
nimas nuėjo į Ottawos baž
nyčias, kur dalino informa
cijų apie Lietuvos padėtį 
ir prašė, kad pasimelsty 
už Lietuvy. Trijy dieny lai
kotarpyje jie pasimatė su 
Kanados Užsieniy Reikaly 
ministerijos pareigūnais, 
parlamentarais ir Tarptau
tinės Amnestijos grupe. 
Susilaukė daug dėmesio 
spaudoje, televizijoje ir 
radijuje.

• Toronto LIETUVIŲ PEN
SININKŲ KLUBO narių 
METINIS SUSIRINKIMAS 
šaukiamas š.m.balandžio 
mėn. 11 d., 1 vai.p.p. "VIL
NIUS MANOR" pensininkų 
namuose, III aukšte, 1700 
Bloor St.,W.,Toronto, Ont.

Registracija nuo 12 vai.

GEROS SĄLYGOS 
STUDENTŲ DARBAMS

Ontario vyriausybė stu
dentų vasaros darbams pa
skyrė $45.8 mil.doleriy ir 
yra suplanavusi 62.000 nau
jų jiems darby.

Adresas informacijai: 
Pat Sherbin, Communica
tions a. Marketing Branch, 
Ministry of Skills Develop
ment, Toronto, Ont.,tel: 
(416J-965-8276.

Kanados lietuviai yra pasi
ruošę savo tautiečius Lie
tuvoje remti ne tik mora
liniai, bet ir finansiniais 
ištekliais.

I

Dainuoja SUTARTINE, vadovaujama Nijolės B ENOTIEN Ė S (dešinėje). Nuotrauka St. Dabkaus

Publika labai šiltai su
tiko sekančias dvi kalbėto
jas. Pirmoji - Mirga Šalt- 
miraitė, naujai išrinktosios 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Syjungos vicepirmininkė, 
pranešė apie pasaulio lietu
vių jaunimo veikly, gavus 
blogas žinias iš Lietuvos. 
Supažindinę Europos, Aust
ralijos ir Piety Amerikos 
jaunimų su padėtimi, PLJS 
susilaukė iš jy labai greitu, 
atsakymų, kad bus organi
zuojamos čia demonstraci
jos, bado streikai ir kiti 
renginiai.

Sekanti kalbėtoja Dalie 
Grajauskaitė pąpasakojc 
kaip Kanados jaunimas, iš
girdęs žinias iš Lietuvos, 
norėjo ypatingu būdu prisi
dėti prie KLB-ės organizuo
jamų darby Kanadoje. 
Jiems kilo mintis taip pat 
suorganizuoti "bado strei
kų", tuo parodant solida
rumų su neseniai Lietuvoje 
nuteistu Petru Gražu- 
l i u. Nė vienas iš jy ne
buvo anksčiau bado streike 
dalyvavę, bet pilni entuzi
azmo ir ryžto, jie ėmė 
tam ruoštis dažydami pla
katus, nustatydami de
monstracijos programų bei 
savo "bado streiko" Otta-

KLB Visuomeninių Rei
kaly komisijos pirm.Joana 
Kuraitė-Lasienė papunkčiui 
paaiškino apie visus atlik
tus darbus nuo pat pirmųjų 
pranešimų iš LIC vasario 
4 d.iki vasario 18 d., bū
tent, organizavimo de
monstracijos Ottawoje, bei 
painformavimo visy Kana
dos apylinkių apie įvykius 
Lietuvoje ir pasiūlymo, ky 
reikėtų apylinkėse daryti. 
Taip pat KLB painformavo 
visos Kanados spaudų,suor
ganizavo pasikalbėjimus 
su spaudos, radijo ir televi
zijos atstovais, painforma
vo Kanados parlamentarus 
prašydami, kad jie parašytų 
M.Gorbačiov'ui ir paruošė 
korteles lietuviams pasira
šyti ir nusiųsti į Ottawy. 
Turbūt, svarbiausias iš ty 
darby buvo atviras laiškas 
Gorbačiov'ui (apmokėtas 
skelbimas), kuris pasirodė 
"Globe & Mail" dienraštyje 
vasario mėn. 12 d. Sužino
ta, kad skelbimui pasiro
džius, tuoj pat Sovietų Sy
jungos atstovai Ottawoje 
kreipėsi į laikraščio redak
cijų ir į Kanados vyriausy
bę, pareikšdami stipry pro
testų. Iš to skelbimo So
vietų Syjunga suprato, kad

Sekantis kalbėtojas,prof. 
Romas Vaštokas analizavo, 
kokios mums lietuviams 
yra pasekmės pasikeitimų, 
kurie dabar vyksta Sovietų 
Syjungoje. Nors matyti, 
kad yra didesnis atvirumas 
ir bandoma persitvarkyti 
ekonomijoje, tačiau, kas 
liečia tautų apsisprendimų, 
Žmogaus Teises bei religi
nę laisvę, čia didelio pasi
keitimo nesimato, net nėra 
daug vilčių, kad tokie pasi
keitimai artimoje ateityje 
pasirodys.
Prieš susirinkimo pabaigų 
pirm.V.Bireta iškvietė į 
scenų Marytę Rudytę, vie
ną iš dalyvavusių "bado 
streike". Ji pranešė, kad 
KLB Kultūros Komisijos 
premijų, kuri buvo paskirta 
badavusiam jaunimui, jie 
atiduoda KLB-ei padengti 
išlaidoms, susijusiomis su 
demonstracijomis ir kitais 
darbais, reaguojant į įvy
kius Lietuvoje. Be to, kiek
vienas iš ty jaunuolių ski
ria asmeninę aukų Lietuvių 
Katalikų Religinės Šalpos 
centrui New Yorke.

Užbaigimo žodyje pirm. 
Bireta padėkojo jaunimui 
už jy darbų ty įvykių lai
kotarpyje ir jiems bei vi
siems Kanados lietuviams 
ir lietuviškoms instituci
joms už dosnias aukas.

Kai kurie susirinkimo 
dalyviai pasiliko stebėti 
vaizdajuostes pasikalbėjimo 
su Sadūnaite, Terlecku ir 
kitais Lietuvos disidentais, 
vaizdų iš Maironio gimta
dienio minėjimų bei pasi
vaišinti kavute.

Lietuvių Namų 
Žinios

LIETUVIŲ NAMŲ METINIS 
SUSIRINKIMAS

įvyko š.m.kovo mėn.27 
d., sekmadienį, 3 val.p.pie- 
ty.

Susirinkimui pirmininka
vo Andrius Šileika, sekre
toriavo Jonas Varanavičius 
ir Birutė Jankauskienė.

Pranešimus patiekė Val
dybos pirmininkas V.Šimkus 
iždininkas J.Slivinskas, sta
tybos reikalais - O.Peikus, 
visuomeninės veiklos komi
sijos - V.Kulnys, stipendijų 
fondo reikalais- A.Jankai- 
tienė.

Revizijos komisijos pra
nešimų patiekė M.Abromai- 
tis.

Pranešimuose buvo pa
tiekta LN metinė visuo
meninės, kultūrinės veiklos 
ir finansinės padėties ap
žvalga ir ypatingai plačiai 
buvo minimi Slaugos Namų 
statybos reikalai.

Išrinkti 5 nauji papildo
mi Valdybos nariai 3 me
tams: E.Pamataitis (173 
balsai/,dr. G. Ginčiauskaitė 
Z172 b./, V.Kulnys /152
b./, W. Dauginis /148 b./ 
ir vieniems metams R.Stri
maitis /142 b./.

Į Revizijos Komisijų
išrinktas H.Sukauskas.

Susirinkime dalyvavo
294 LN nariai. V.K.

• LN nuoširdžiai dėkoja 
Brigitai TRUMPIENEI už 
dovanotas knygas LN bib
liotekai.

• LIETUVIŲ SLAUGOS NA' 
MAMS paaukojo; $2.000,- 
Kostas Lukošius.

Dabar Fonde yra $14,73 
Sųlyginiai paaukojo

$1.000- J.L.Dagiai, jei sta
tyba prasidės prieš 1990 
m.gruodžio mėn.31 d.

T.S.

A P I E__ S L AUGO S NAMUS
Per paskutinius trejus metus LIETUVIŲ NAMAI 

aktyviai planavo ir organizavo slaugos namų steigimų. 
Buvo pravestos viešos diskusijos ir padaryta pažanga. 
Tikimės, kad su nuolatine visuomenės parama, dirbdami 
kartu, mes pasieksime savo tikslų, pastatydami Lietuvių 
SLAUGOS NAMUS Toronte.

Nuo pat pradžios slaugos namų nauda ir jy reika
lingumas mūšy visuomenei buvo visiškai aiškus dalykai. 
Lietuvių Namų valdyba tai suprasdama, jau 1985-ty mė
ty vasarų padarė esminį įsipareigojimų pinigais ir skir
dama daug laiko svarstyboms. Mes paskyrėme $70.000,- 
sumų paruošiamiems darbams. Šitie pinigai dalinai jau 
buvo panaudoti architektų, advokatų ir įvairių patarėjų 
išlaidoms padengti. Kiekvienas doleris bus panaudojamas 
sekantiems tikslams:

1. Išsirūpinti Slaugos Namų statybos leidimų.
2. Paruošti reikalingus dokumentus Sveikatos Ministe

rial.
3. Organizuoti ir gauti valstybinę paramų miesto 

ir provincijos ribose.
Iki šiol jau turėjome kelis viešus susirinki

mus. Nors ir buvo šiek tiek opozicijos iš vietinių gyven
tojų dėl automobilių statymo ir būsimo automobilių judė
jimo, tačiau buvo gautas bendras pritarimas projektui. 
Toronto savivaldybė sutiko parduoti dar atskirų sklypų, 
kad tuo palengvintų išspręsti automobilių statymo prob
lemų. Tikimės, kad mūsų prašymas dėl. statybos taisyk
lių /rezoning/ pakeitimo bus patvirtintas 1988 m.b i r- 
ž e 1 i o mėn. pabaigoje.

Galutinis projektas apims vienų aukštų, naudojamų 
visuomenės tikslams, tris aukštus gyventojų patalpoms 
/109 lovoms/ ir požeminį aukštų automobiliams statyti. 
Projektas buvo sudarytas siekiant dviejų tikslų:

1. Patenkinti visus valdžios reikalavimus.
2. Parūpinti geriausių slaugų mūsų vyresniems ir 

tiems, kuriems tokia pagalba yra reikalinga.
Mes taip pat pradėjome ruošti projekto pasiūlymą 

Sveikatos Ministerijai dėl Slaugos Namų patvirtinimo ir 
lovų skaičiaus nustatymo. Šis dokumentas, apimantis a- 
pie 150 puslapių, yra ruošiamas padedant "Arbor Living 
Centres" Slaugos Namų administratoriui.

Dėl Slaugos Namų leidimų vyksta konkurencija, 
valdžios reikalavimai yra dideli ir mes galėsime laimėti 
tik pasiremdami kokybe, o ne bendruomenės skaitlingu- 
mu, kaip pavyko to atsiekti italų, graikų arba lenkų 
bendruomenėms. Politinės sųlygos yra palankios. Premje
ras David Peterson pernai, rugpjūčio mėnesį ofi
cialiai paskelbė 600 lovy paskyrimų etninėms bendruome
nėms. Kreipiamės į v i s ų lietuviy bendruomenę mus 
paremti, kad laimėtumėm savo dalį. Ta parama turės 
ateiti ne tik iš Toronto, bet iš visy lietuviškų institucijų 
ir asmenų Ontario provincijoje. (bus daugiau)

PARAMA LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

MOKA:
7)4% už 90 dienu term, indėlius | 
7%% už 6 mėn. term, indėlius §
7’/^ už 1 metų term, indėlius g
7%% už 2 metų term, indėlius g
8 % už 3 metų term, indėlius
9'4% už GIC 1 m. garont. inv. paž g 
9už GIC 2 m. gurant, inv. paž. g 
10 % už 3 m. GIC invest, pažyra g 
8 % už pensijų plena (var. rate) § 
9%% už 1 m. term, pensijų planą S 
9'/?% už 2 metų term, pensijų planą § 

10 % už 3 m. terra pensijų plana, g
8 % už pensijų fondą RRIF (v.r.) g 
6 % už taupymo sąskaitas 
5%%-7% už kasd. pdūk. s-tq 
714%už virš $10,000 kasd. pal. s—tą 
534% už kasd. pal. čekių s-tas

IMA:
už asmenines 

paskolas nuo....101/z%
už nekilnojamo turto 

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ..................... 10V2%
2 metų .................... 11 %
3 metų ......................111/«%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu 
1,2ar3metų .... 93/«%
(variable rate)

ARAPUOS KREDITO KOOPERATYVAS 
~~ 999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

9h 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.

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

Spalvotos TV 
Vėsinamas oras 
Kilimai
Šildomas baseinas

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

Erdvūs kambariai ir gražus White Sandy paplūdimys.
12600 Gulf Boulevard
Treasure Island, Florida 33706

ALGIS BOBELIS 
vedėjas

Tel.: (813)—360—1139, Vakarais: (8131-867-1650

ANDERSON, SINCLAIR, WALTERS, SHAW & MOONEY

Barristers and Solicitors
Patent and Trade Mark Agents

AKTYVAI VIRŠ 65 MILIJONU DOLERIŲ

Asmenines paskolas duodame iki $65 000 ir mortei/ius iki įkai
noto turto. Visų narių, gyvybė apdrausta santautpu dydyje, bet ne
daugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$ 15,000. Nemokamas Fekių ir sąskaitų patam avi m as. G aunam a 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: 5 3 2- 1 1 49

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind............ 71A%

180-364 d. term. Ind............ 7’/4%
1 metų term, indėlius....... 71/2%
2 metų term, indėlius....... 73/4%
3 metų term, indėlius....... 8 %
1 metų GlC-met. palūk...... 9’/4%
2 metų GlC-met. palūk...... 91/2%
3 metų GlC-met. palūk...... '1° %
1 metųGIC-mėn. palūk. ... 8’/a% 
RRSP ir RRIF (pensijos) .. 8 % 
RRSP-1 metų term. ind. ... 9’A% 
RRSP-2 metų term. ind. ...• 91/2% 
RRSP-3 metų term. ind.. 10 % 
Specialią taup. s-tą ......... ■ 7V>%
Taupomąją sąskaitą  ■ 6 % 
Kasd. pal. taupymo sąsk . 7 'lz°/o 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki .. 53/4%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 101/4%
2 metų .................. 103/4%
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.

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

Toronto:
3416 Dundas St. West, 
Suite 209,
Toronto, Ont. M6S 2S1 
Tel.: 9(416)-767-2127

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

Telex: 06-960168.

6 psl.

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

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

ATEIf Į LIETUVIŲ A,a. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPES 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
»■ mm MUMUlunaC

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

I



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: IMAME UŽ:

indėlius (P.C.A.).................. 3% asmenines paskolas  12.5%
santaupas....................... 5.75% nek,ln-turto Pask- 1 m-1°.25%
kasd.pal.taupymo s-tą .. 5.25% nekfln. turto pask. 3 m. 11.75%
90 dienų indėlius............... 8% Nemokamas čekių ir
1 m. term, indėlius .........9.25% sąskaitų apmokėjimo
1 m. term. Ind.mėn.pal. . 8.75% patarnavimas.
3 m. term, indėlius .........9.75% Nemokama narių gyvybės
RRSP ir RRIF (pensijos) 7. % drauda pagal santaupų
RRSP Ir RRIF 1 m........... 9.25% dYdilki f2.000.
RRSP Ind. 3 m................  9.75% lr asmeninių paskolų

drauda iki $25.000.
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - 
nuo 10 vai. r. iki 5 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 tnėn. šeštadieniais uždaryta.

VASARIO 16 DIENOS MINĖJIMO 
P R O G A~~ M O N T R Ė A L Y j E A U K O J O : 
/pirmoji skaitline - auka TAUTOS FONDUI, antroji - 
KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENEI /

Po $100,- K.J.Andruškevičiai: -,$100; A.Piešina: $100, 
, -; po $ 60,- V.Kačergius: $30,- $30; J.Valiulis: $50, 
$10;

po $50,- J.P.Baltuoniai: $25,-$25; A.Dasys: $40,-$10;
D.J.Gražiai: $30,-$20; P.Juodelis: $25,-$25; M.Juodviršis: 
$30,-$20; J.Kęsgailienė: $25,-$25; J.B.Lukoševičiai: -,$50 
J.Lukoševičius: $50,- -; J.Mališka: -, $50; Iz.Mališka: - 
,$50; B.H.Nagiai: $20,-$30; K.Toliušis: $30,-$20; Jz.Va- 
liulis: $30,-$20;

po $40,- P.Adamonis: $20,-$20; M.S.Dapkai: $20,-$20;
A.M.Joneliai: $20,-$20; B.J.Niedvarai: $20,-$20; Br.Staš
kevičius: $20,-$20; J.Skučas- $20,-$20; p.p.Tušai: $25,- 
$15; L.Urbonas: $20,-$20;

po $30,- G.Alinauskas: $20,-$10; O.L.Čečkauskai: $10 
$20; V.Jonynas: $15,-$15; P.I.Lukoševičiai: $10,-$20; B. 
Makauskas: $20,-$10; P.G.Montvilai: $10,-$20; S.Mekšriū- 
nas: $20,-$10; K.Rašytinis: $15,-$15; R.Pališaitis: $30,- 
-; V.S.Piečaičiai: $10,-$20; A.Sakalas: $20,-$10; V.Viliu^ie- 
nė: $10,-$20;

po $25,- E.Kardelienė: $25,—; V.Gruodis: $20,-$5;
po $20,- J.Adomaitis: $10,-$10; kun. J.Aranauskas: 

$10,-$10; J.Asipavičius: $10,-$10; A.Baršauskas: -;$20; 
Z.Barysa: $10.-$10; P.Bernotas: $10,-$10; A. J.Blauzdžiū- 
nai: -,$20;, A.Čepulis: $10,-$10; E.J.Goriai: $10,-$10; J. 
Gabrusevičienė: $10,-$10; J.Išganaitis: $10,-$10; D.Jauge- 
lienė: $I0,-$10; V.Jakonis: $10,-$10; D.Jurkus: $10,-$10; 
R.Jurkus: $10,-$10; A.Kalvaitis: $10,-$10; A.Keblys: $10,- 
$10; V.E.Kerbeliai: $10,-$10; J.Kudirka: $10,-$10;A.Knys- 
tautienė: $10,-$10; M.Kringelis: $10,-$10; V.Lietuvninkas:

$10,-$10; A.Lymantas: $10,-$10; V.Markauskas: $10,-$10;
I. Maziliauskienė: -,$20; P.Mickus: $10,-$10; J.Milaknis: 
$10,-$10; A.O.Mylės: $10,-$10; J.Naruševičius: -, $20;
J. M.Pakuliai: $10,-$10; V.Pavilanis: $10,-$10; P.Piečaitis: 
$10,-$lQ; J.R.Piečaičiai: $IO,-$1O; V.Pėteraitis: $10,-310; 
R.Pocauskas: $10,-$10; J.Pukteris: $10,-$10; O.Reinotie- 
nė: $ 10,-$ 10; A.Rudytė: $ 10,-$ 10; A.S.Staškevičiai: -, 
$20; L.Stankevičius: $10,-$10; O. J .Šablauskai: $10,-$10;
J. Šeidys: -, $20; kun.S.Šileika: -,$20; J.Šulmistras: $10,- 
$10; Z.A.Urbonai: $10,-$10; E.Urbonaitė: $ 10,-$ 10; A. 
Vapsvienė: -,$20; J.Vasiliauskas: $10,-$10;

po $15,- T.Čipkienė: $5,-$10; B.Jungmeisteris: _,$ 15;
po $12,- J.R.Lukoševičiai: $6,-$6; K.Šimkus: $12,-- 
po $10,- J z. Adomaitis: $5,-$5; S.Ališauskienė: -,$10;

K. Baltuškevičius: $5,-$5; P.Barteška: $5,-$5; J.E.Celto- 
riai: $10, -;E.L.Dainiai: $5,-$5; p.p.Daunoravičiai: -,$10; 
A.Gaurienė: -, $10; P. Girdžius: $5,-$5; Pr.Gudzinskas: 
$5,-$5; K.Jagminienė: $10,—; L.Jonelytė: -,$10; J.Jurė
nas: $10,—; A.Keršulis: $5,-$5; E.Kirstukienė: $5,-$5; G. 
Kudžmienė: -,$10; E.Lukošienė: -, $10; J.Meškauskas: 
$5,-$5; E.Mačionienė: $5,-$5; A.Račinskas: -,$10; P.Ra- 
žanas: -,$10; Ig.Petrauskas: -,$10; M.N.P.Seselės: $5,-$5; 
A.Stravinskaitė:$5,-$5; V.Sabalys: $5,-$5; A.Skučas: $5,- 
$5; I. Valkauskienė: $10,—; p.Verbylai: $5,-$5; E.Vaiče- 
kauskas:$10,—;

po $5,- N.Bagdžiūnienė: -,$5; N.Baršauskas: -,$5; M. 
Corinthios: -,$5; p.Dauderis: $5,—; P.Gabrys: -,$5; G. 
Gedvilienė: -,$5; I.Išganaitis:-,$5; P.Juodkojis: -,$5; E.Kra- 
sowski: -, $5; K.Martinenas:-,$5; J.Miliauskas: $5,—; I. 
Meškauskienė: $5,—; G.Nagys: $5,--; K.Mickus: $5,--; V. 
Piešinienė: -,$5; R.Otto: -,$5; P.Dragūnienė: -,$1.

VISIEMS už aukas TAUTOS FONDAS ir KANADOS 
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ nuoširdžiai DĖKOJA*.

"Pavasaris" dėkoja dos
niems aukotojams, pirkė
jams, ypatingai J.ir E.Pa- 
unksniams, kurie už stam
bių sumų nusipirko margu
čių ir "Napoleonų".

Už parodytų nuostabų 
nuoširdumų tenka didelė 
padėka kleb. J.Aranauskui, 
SJ., ir Seselei Palmirai.

Nuoširdi padėka visiems 
atsilankiusiems ir parėmu- 
siems "Pavasario" plokšte
lės išleidimų. Jūsų parama 
suteikia mergaitėms ne tik 
materialinę, bet ir morali
nę stiprybę dainuoti ir to
liau lietuviškų dainužę.

Jadvyga Baltuonienė, 
administratorė

DĖKINGAS MERGAIČIŲ 
CHORAS "PAVASARIS”

Kovo 27 d., sekmadienį, 
Mergaičių Choras "Pavasa
ris" surengė labai sėkminga, 
margučių, pyragų-tortų su 
kava išpardavimų.

L.K.M IND AUGO ir Jurą Šauti u NERINGOS KUOPŲ SUSIRINKIMŲmontreal

N uotr.
Lv

A. Kalvaičio

ATIDARYMAS.

IIIMiUUffi Hi WSS& ‘

“NL” SPAUDOS BALIŲ muzikos^talk ininkai ir globėjai.
A. Sulmistras, V. Biliūnienė, J. Sulmistras ir Harry Rankin.

Ir ŽIU tn'fe't’ū' ■* '‘N L Sp'dūdoš Bdliuje gi'r'dė'si mer?p'dl k i q J. Sulmistro

Kara- 
Šauliy 
meti

ni.kovo
AV Pa-

pamaldy

Jurų šaulių g.if. kap. J. ARANAUSKAS skaito šaulių maldą; L»K.MINDAUGO š.k. pirm. g.š. A. 
MYLĖ, Vilniaus s. r. vėliavą laiko g.š. Ig. PETRAUSKAS, L.K.Mindaugo vėliavą- Antanas 
RAČINSKAS ir Jūrų šaulių vėliava*- Edvardas VAIČEKAUSKAS.

METINIAME ŠAULIŲ 
SUSIRINKIME

LSST Lietuvos 
liaus MINDAUGO 
Kuopos Montrealyje
nis-visuotinas narių susirin
kimas įvyko 1988 
mėn. 13 d., 12 vai. 
rapijos salėje.

Po iškilmingy
Aušros Varty bažnyčioje, 
kur šia proga dalyvavome 
su šauliy vėliavomis, atėjo
me į parapijos salę. Susi
rinkimy atidarė Valdybos 
pirmininkas Augustinas My
lė. Atidaryme dalyvavo ir 
Jury Šauliy NERINGA Kuo
pos šauliai ir šaulės.

įnešamos abiejų kuopų 
ir VILNIAUS Šauliy Rinkti
nės vėliavos. Šauliy maldų 
perskaitė Kuopos NERINGA 
garbės šaulys Tėv. J.Ara
nauskas,SJ. Tylos minute 
pagerbtas Saulių S^gos įkū
rėjas - Vladas PŪTVIS ir 
abiejų kuopų mirę šauliai, 
šaulės.

l garbės prezidiumu pa
kviečiami: Kuopos kapelio
nas g.š. J.Kubilius,SJ.,L.K. 
MINDAUGO š.k.garbės šau
liai: J.Šiaučiulis, Ig.Petraus
kas, A.Vazalinskas, M.Grin- 
kuvienė, Pr. Tekutienė ir 
NERINGOS Kuopos pirm.
L.Balaršis.

Aug. Mylė , pasveikinęs 
prezidiumų, kreipėsi į LŠST 
Centro V-bos vicep.ir VIL
NIAUS Šauliy Rinktinės 
Kanadoje pirm.g.š.J.Šiaučiu- 
lį pasidalinti šauliy veiklos 
mintimis.

J. Šiaučiulis, sveikinda
mas susirinkusius, kalbėjo 
ne vien tik apie šauliy 
veiklų, bet ir apie šauliy 
ideologijos reikšmę. Taip 
pat susirinkimų sveikino 
AV Parapijos kleb.Tev.J.A
ranauskas, SJ., Klemensas 
Čeputis, atvykęs iš Kana
dos sostinės Ottawos. Gau
tų sveikinimo raštų iš kun. 
K.Raudeliūno iš Chicagos 
perskaitė Aug.Mylė.

Išnešamos vėliavos. Jury 
šauliai persikelia į Kuopos 
būstinę atskirai pravesti 
savo metinį susirinkimy.

Sudaromas darbo prezi
diumas: J.Šiaučiulis pirm., 
K.Čeputis vicepirm., P.Gab
rys sekretorius. Pagal tra
dicijų, Kuopos vėliava per
duodama prezidiumo p-kui 
ir tuo pačiu atsistatydina 
Valdyba ir jos pirmininkas.

Vėliavy iki naujos valdy
bos išrinkimo globoja prezi
diumo pirmininkas.

Atidžiai išklausomi pra
nešimai: p-ko Aug.Mylės.iž- 
din.- A.Žiuko, Revizijos 
K-jos- A. Rusino, Garbės 
Teismo- A.Alinausko, turto 
globėjo - A.Čepulio. Ligo
nių lankymo ir bibliotekos 
vedėjo 
sporto
P. Kasperavičiaus.

Po pranešimo pakvie - 
čiamas K.Čeputis įteikti 
šio sporto pirmenybėse lai
mėjusiems taures: I viety 
laimėjo Alb.UrbonaSj Il-ų- 
J.Babrauskas,Ill-ių J.Šiau
čiulis, IV-ty - P.Gabrys, 
V-ty - Aug.Mylė, Vl-ty - 
B.Kasperavičius ir VH-tų-

-Aug.Kalvaičio, 
vadovo šaudyme-

• Svečiai RITA IR JUO
ZAS KARASIEJAI lankėsi 
Montrealyje ir .besiruošiant 
Tautinių Šokių Šventei Ha- 
niltone ,pravedė repeticijas 
su mūsų "GINTARO" An
samblio šokėjais.

A.Žiukas. 'p arupintą nWi’ikdir-l . i v Tony ’s Stiidi'dT
Visų pranešimai buvo 

vienbalsiai priimti ir patvir
tinti. Buvusios valdybos
pristatytas Klemensas Cepu- 
tis susirinkimo pakeltas
Kuopos garbės šauliu. Svei
kiname. Buvo priimtas 
1988 metų Kuopos veiklos 
planas, valdybos paruoštas 
naujajai valdybai.

ENTREPRENEUR ELECTRICAL 
Electrician contractor

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

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

VALVKLA 
----J SPECIALYBĖS I
B BATU TAISYMAS
B DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS 
B ADYMAS AUDIMU 
B MARŠKINIU SKALBIMAS 
B UŽUOLAIDŲ VALYMAS 

B SAUGOJIMAS (STORAGE/ 
B ZOM$AS

495-90* AVENUE. LaSalle

DM

Pagal dienotvarkę vyko 
Kuopos pirmininko ir val
dybos rinkimai. Pirminin
kaujantis, atsiklausęs senos 
valdybos ir jos pirmininko 
(kiekvieno atskirai) ir ga
vęs jų sutikimų dirbti nau
jai kadencijai 2 metus, re
komendavo susirinkimui tai 
patvirtinti. Gavus nuoširdų 
pritarimų,susirinkimo buvo 
patvirtinti Kuopos p-kas 
Augustinas Mylė ir visi bu
vę Valdybos pareigūnai.

Prezidiumo pirm.J.Šiau
čiulis perduoda Kuopos vė
liavų naujai perrinktam 
Kuopos pirmininkui Aug. 
Mylei. Sekė pirmininko žo
dis. Pakviečiama vėliavų 
tarnyba. Sugrįžta po savo 
susirinkimo Jūrų šauliai.

Sugiedojus Lietuvos Him
nų, išnešamos vėliavos. Su
sirinkimas uždaromas. Abi 
kuopos po to vaišinosi bend
rais pietumis. P.G.

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I

S13-1121 (416)
* GAISRO * AUTOMOBILIU * ATSAKOMYBĖS * 

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

7M1 A CENTRALE, LaSaH* V. Bačėnas
2955 ALLARD, Vide Emard

766-2S67
KENNEDY TRAVEL BUREAU LTD.

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

1988.111.31

PASTATŲ KANALIZACIJOS VALYMO SPECIALISTAS (CMG) 

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING) TVARKYMO 

REGISTRUOTA [STAIGA
atlieka darbus, kreipianti s į COSTĄ, Tai.: 733—9878

GUY 
RICHARD 
ROOFER-----COU VREUR

7725 George LaSalle 
geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
l>UY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja.uui Kl^riAKU, kuris įou seniai lietuviams patarnau|a. 
Darba atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis.
Stogo' dengimui "ar tai symui skambinkite: 354-1470

■B*
7 psl.

'■l

FUNERAL HOME
■F J.F. Wlison & Sons Ine.
*23 Mąile Blvd. 5784 Verdun Av 

Chateauguy, Que. Verdun, Que..
Tel: 691-4763 Tel: 767—9956



montreal
MIRUSIEJI:
• SOFIJA BILEV1ČIENĘ, 
90 m. amžiaus, Danutės 
Danienės ir Birutės Vilčins- 
kienės motina mirė kovo 
mėn.24 d. Ottawoje.

Užuojauta artimiesiems.

KV1EČIAME VISUS MONTREALIO LIETUVIUS IR SVEČIUS ATVYKTI l

“Nepriklausomos Lietuvos ”
LAIKRAŠČIO

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

• DISIDENTE, Dalia Ta
mulytė,neseniai atvykusi 
Kanadon, balandžio 17 d., 
tuojau po 11 val.pamaldą, 
AV Parapijos salėje pada
rys pranešimą.

VISI KVIEČIAMI JĄ 
SUTIKTI.

Rengia KLB Montrealio 
Apylinkės Valdyba.

• Dr.BRONIAUS POVILAI
ČIO knyga "Lietuvos Že-

SPAUDOS BALIU
VISI BANKINIAI'' PATARNAVIMAI

AKTYVAI virŽ $ 23.000,000 REZERVAS virs $ 750,000

MOKA UŽ:

KURIS ĮVYKS 
BALANDŽIO 16 d.

7 vai. v.

ĮĖJIMAS: $ 10.-

Aušros Vartų parapijos salėje
1465 rue de Sėve, Montreal.

PROGRAMOJE:
• Sol. Vaclovas POVILONIS iš Toronto,
• Pramoginių šokių ŠOKĖJAI,
• Jono Šulmistro muzika,
• Gera Alberto Jonelio vakarienė, „ nVRA
• Baras, loterija, pavasario nuotaika. VALDYB

CERTIFIKATUS ... 83/4%
TERM. INDĖLIUS: o m

1 metų.................... 8 %
180 d.- 364 d.......... 7 %
120 d. -179 d. ... 6%%
60d. - 119 d. ...r6’/2%
30 d. - 59 d.......... 6'4%

IMA

TAUPYMO - specialios 514% 
TAUPYMO - su gyv. dr. 5 % 
TAUPYMO- kasdieninės.. 4%% 
EINAMOS ........................ 4'Ą%.
RRSP ir RRIF term.......... 9%%.
RRSP ir RRIF taup....... 6'/<%

NEKILN. TURTO nuo 9Ą%

UŽ:

ASMENINĖS nuo lO'Ą%

mės Ūkis 1918-1940" jau 
atspausdinta ir išsiųsta rė
mėjams.

Autorius savaitę prieš 
mirtį pilnai paruoštą spau
dai knygą spėjo nuvežti 
į M.Morkūno spaustuvę Chi- 
cagoje. Nespėjo tik prista
tyti nuotrauką. Žmona Mo
nika daug rūpinosi šios kny
gos išleidimu. Jai daug pa
dėjo jos brolis Petras Lu
koševičius , prižiūrėdamas 
spausdinimą ir taisydamas 
korektūras.

Knyga labai gražiai iš
leista, 365 psl. $20,-/Can/.

• VELYKŲ DIENĄ mišios 
vyks pakeistu vasaros laiku 
/vieną valandą anksčiau/. 
Tą dieną reikia pavaryti 
pirmyn laikrodžius.
• "RŪTOS" KLUBAS rengia 
išvyką balandžio mėn.28 
d., ketvirtadienį į St.Hya
cinthe apžiūrėti vyno ga
myklos.

Pietūs su vynu ir kelio
ne kainuoja $17,- asmeniui.

Priimami ir ne Klubo 
nariai. Nevėluokite užsire
gistruoti Klube. Autobusas 
išvažiuoja nuo Klubo 10 
vai.ryto ir grįžta 3 vai. 
po pietą. Va 1 dyba

c

ŠV. ONOS DRAUGIJA RENGIA

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA “LITE”

KASOS VALANDOS

1475 De Seve Rosemont Sv. Kazimiero

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

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

VASARIO 16-TOSIOS GIMNAZIJAI REMTI per BŪRELĮ
Nr.59, MONTREALYJE AUKOJO:

$ 500,- N.N.;
$ 100, - P.Verikis;

po $ 25,- M.Adomaitienė, Alb.Dasys, A.Kličius, J.Lu
koševičius, St.Mekšriūnas, Alb.Norkeliūnas, kun.St.Šileika, 
Ed.Vaičekauskas; $24,- V.Kačergius;

po $20,- J.Dalmotas, St.Barčiauskienė, Iz.Mališka, 
dr.J.Mališka, D.Mozūraitis, V.Piečaitis, R.Polišaitis, K.Ra
šytinis, L.Šimonėlis, M.Taparauskas, A.Vapsvienė, P.Te- 
kutienė;

po $ 15,- J.Baltuonienė, V.Jakonis, M.Makauskas, Če- 
sė Rugys, D.B.Staškevičiai;

po $ 12, J.Adomonienė, J.Blauzdžiūnienė, Z.Barysas, 
B.Bunys, P.Bunys, G.Gedvilienė, A.Grigelienė, A.Jonelis,
A. Kalvaitis, J.Kęsgailienė, A.M.Kringeliai, Jz.Lukoševi
čius,P.Lukoševičius, A.Mylė, J.Naruševičius, P,Šukys, S. 
Staškevičienė, E.Tanona, G.Urbonaitė, L.Urbonas;

po $ 1.0,- J.Asipavičius, Alb.Brilvicas, O.Čečkauskienė,
O. GIaveckienė, P.Juodelis, P.Kalpokas, J.Kandižauskas, 
V.Lietuvninkas, V.Markauskas, V.Murauskas, G.Montvilie
nė, P.Piečaitis, St.Pocauskas, O.Sitkauskienė, J z. Valiulis,
P. Vapšys, J z.Žitkus, P.Žukauskas;

po $ 5,- L.Balaišis, K.Baltuškevičius, M.Jonynienė,
B. Kasperavičius, A.Matusevičius, N.N., Stp.Vasiliauskienė, 
A. Urbonas;

po $2,- St.Andraitytė, J.Ladyga.
Gimnazijai pasiąsta $1.700.

VISIEMS aukojusiems šiam svarbiam lietuvybės 
išlaikymo tikslui nuoširdus AČIŪ, o nespėjusiems prisi
dėti yra proga, nes vajus vyksta apskritus metus.

Atstovai Montrealyje:
• GUDUI Alfonsui, ilgame- A. Jonei i s, J.Dalmontas
čiui AV Parapijos Choro 
ir Okteto tenorui buvo pa
daryta sudėtinga širdies 
kraujagyslių operacija kovo 
18 d. Kovo 23 jau buvo 
išleistas namo. Sėkmingai 
sveiksta žmonos Noros prie
žiūroje.

Dr. JONAS M A LĮSK A
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 

_---------------------------——

.'ATVELYKIO PIETUS
Aušros Vartų parapijos salėje

7
Š.m. BALANDŽIO mėn. 10 d. 12 vai.

Visi prašomi atsinešti savo margučius. Už tris gražiausius 
margučius bus įteikta piniginė premija ,

VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI

AUKA: $10- VALDYBA

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

PERĖMĖ
EDWIN JUCHNIEWICZ

APDRAUDOS AGENTŪRA^.

KĄ REIŠKIA LIETUVIAMS KLIJENTAMS 

DIDESNE APDRAUDOS AGENTŪRA ?

* Patarnavimo galimybės apdraudos srityje
yra didesnės

* Bendrai sakoma,
kad važiuoti didesniu automobiliu ar 
plaukti didesniu laivu yra 
patogiau ir saugiau.

Adamonis Insurance Agency Inc.
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

Tel.: 722-3545

RESTORANAS KOSCHS
Specialybe - "BROCHETTERIE" -

RECEPTION HALL, tinkama banketams, vedyboms 
ir kitiems susibūrimams. ĮVAIRŪS GĖRIMAI 
6201 Bannantyne Ave., Verdun, P.Q.H H4H 1J4. 
Rezervacijai skambinti: 768-2707 arba 768-9198.

Dodge Chrysler 
Camions Dodge Trucks

Member

Foto M.L.S.
SISTEMA

LASALLE 
AUTOMOBILE INC

* Automobilių nuoma
* Naują.ir vartotų pasirinkimas
* Pardavimas
* Aptarnavimas

366-7818
1050 Lapierre 
coin La Vėrendrye

D. N BALTRUKONIS

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 

PATARNAVIMAS - PIRKIMAS - PARDAVIMAS 
445 Jecn Talon W. Suite 305, Montreal, P.Q. 
Tel: 273-9181 ..............Namų: 737-0844

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS Tel
C. I. B.

GAISRAS * AUTOMOBILIAI * ATSAKOMYBĖ * GYVYBE

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, QUE. HIX 11.7

Dr. PHILIP STULGINSKĮ
D.D.S

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

Tel.: 364-4658

Dr. Caetan B&RARD, D.M.B.

Dantų gydytojas - chirurgas 
466 A. boul. des Laurentides 
Pont Viau, Laval, H7G 2V1 

(Prie haul. 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.:i 931-4024

Notarai

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

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

8 psl.
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• Glltiux • Biscuit*
• GMuu> su fromsg.
• • Ct*
• Mmlleurs bcignes

(Pooch ki)

WAWEL
LENKŲ CUKRAINĖ

• įvairu* pyragaičiai
• Spurgo*
• Sausainiai
• Aguoninlai Ir kitokį 

pyragai

8524. Oatarie E.. Mtl 524-3348

PRISTATO VESTUVĖMS IR KITOMS PROGOMS

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

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

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

KAILIŲ SIUVĖJAS
Didelis pasirinkimas gatavų paltų
Saugojimas vasaros laiku (Storage)
Taisau ir remodeliuoju
Siuvu ir parduodu.

1449 rue St. Alexandre, 
Suite 500 A.

Montreal, P.Q. H3A 2G6

Telefonai:
844-7303 ir 288-9646

R FINANCIAL SERVICES 
& INSURANCE

PETER SODO ir JOHN POLCARl
Profesiniai patarnavimai 

finansų reikalais:
*Annuities*R.R.S.P.*Finansų ir mokesčių planavimas
4999 St. Catherine St. West, Suite 450, Westmount, &H3Z 1T3 

Tel: 481-0311

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 PIEČAITIS
1265 LECLAIR, VERDUN. P.O. H4H 2M4

JONAS &C0TČ REALTIES 

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TONY
PHOTO 
STUDIO

TONY LAURINAITIS
Montreal, P.Q. H3W 1X5 Tel.: 481-6608

PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL 

MARIAGE - WEDDINGS

5220 Queen Mary Rd. Suite 8

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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