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SOVIETŲ DALINIAI 
TRAUKIASI IŠ 
AFGANISTANO

Gėlėmis, akmenimis ir 
• mėšlu apmėtomi pirmieji 
sovietų okupacinės kariuo
menės daliniai ėmė trauk
tis iš Afganistano, iš kalnų 
juos apšaudė mujahedinai 
laisvės kovotojai, kurie vis 
daugiau ginklų atsigabena 
iš Pakistano galutiniam 
atsiskaitymui su likusiais 
komunistais afganistanie
čiais ir Maskvos statyti
niais. Tokių sovietams 
patikimų, apginkluotų sovie
tiniais ginklais ir vadovauja 
mų sovietų "patarėjų", va
kariečių žiniomis, busią 
apie 50,000. Tuo tarpu 
sukilėlių laisvės kovotojų, 
remiamų JAV, Pakistano, 
Irano ir Kinijos, priskaito- 
ma virš 200,000 ir jie 
yra pasiryžę Maskvos glo
bojamą komunistinę vyriau
sybę likviduoti. Jų vadas 
pareiškė, kad kai tik sovie
tų kariuomenė paliks mūsų 
kraštą, visas Afganistanas 
atsidurs mūsų rankose ir 
komunistinis režimas žlugs. 
Su tuo sutinka ir vakarie
čiai stebėtojai.

Iki šiol sovietai, 8 su pu
se metų trukusios okupa
cijos metu, prarado Afga
nistane apie 30,000-50,000 
užmuštais ir sužeistais. Ne
mažiau 12,000 sovietų 
karių grįžo iš Afganistano 
namo metaliniuose karstuo
se. Jų tarpe, deja, buvo 
nemaža pabaltiečių, kurie 
buvo tyčia Kremliaus kiša
mi į šią neapkenčiamą 
okupacinę tarnybą.

Šiuo metu pasitraukian
tys sovietų daliniai sudaro 
tiktai mažą dalį visų Afga
nistane esančių okupacinių 
dalinių, kurių buvo apie 
110,000. Tuo tarpu Pakista
ne šiuo metu pabėgėlių sto
vyklose yra apie 214 milijo
no afganistaniečių, kurie 
pasiryžę grįžti į savo tė
vynę, kai tiktai ji bus 
laisva nuo svetimų ir savų 
komunistinių persekiotojų 
ir išnaudotojų.

JAV IR VĖL VETAVO
Jungtinių Tautų Saugumo 

taryboje patiekta rezoliu
cija, smerkianti pastarąjį 
Izraelio kariuomenės įsi
veržimą Libanan. Tos 
karinės akcijos metu buvo 
nužudyta kaliadešimt arabų 
ir sunaikinta keliolika 
vietovių. Kaip paprastai, 
rezoliuciją vetavo JAV. 
Amerika jau šimtus kartų 
panaudojo savo veto teisę, 
kad nebūtų priimamos 
rezoliucijos, jeigu jos griež
čiau kritikuoja arba smer
kia Izraelio išsišokimus. 
Pastebėtina, kad jei ne 
JAV veto, Izraelis jau 
seniai būtų išmestas iš 
Jungtinių Tautų organizaci
jos.

CONTRAS KOVOS IR VĖL
WASHINGTON POST

žiniomis, Enrique Bernudez, 
Nikaragvos CONTRAS lais
vės kovotojų karinis vadas, 
pareiškęs spaudos atsto
vams, kad jo daliniai ir 
vėl pradės kovą prieš 
sandinistų režimą, jei 
tasai nepadarys jokių nuo
laidų dabar vykstančiose 
taikos derybose tarp pro- 
marksistinio režimo ir 
CONTRAS sukilėlių. Sutar
tos paliaubos pasibaigs ge
gužės pabaigoje.

BRITŲ ŠNIPŲ ŠNIPAS 
MIRĖ MASKVOJE

Kim Philby, 76 metų, 
net 3U metų išdavinėjęs 
visas slapčiausias vakarie
čių karines ir politines 
paslaptis , mirė Maskvoje 
KGB generolu. Apie jį 
esame jau rašę. Jis buvo 
neabejotinai pats .. slapu- 
kiškiausias ir labiausiai 
laisvajam pasauliui paken
kęs šnipas šioje pusėje 
geležinės uždangos. Visai 
neseniai prieš mirtį vie
nam britų žurnalistui su
teiktame pasikalbėjime, 
paklaustas ar jis elgtųsi 
panašiai, jei galėtų dar 
kartą gyventi, atsakė: "Be 
jokios abejonės". Be jokios 
abejonės ir laisvasis pasau
lis jį prisimins, kaip vieną 
iš niekšiškiausiųjų savo 
krašto ir viso nekomunisti
nio pasaulio išdaviką.

SOLIDARUMO STOKA 
SUŽLUGDĖ STREIKĄ 
Lech Walesa, uždrausto
sios lenkų SOLIDARNOŠČ 
profesinės sąjungos buvęs 
steigėjas ir vadas, spaudos 
atstovams pasakė, kad 
solidarumo stoka lenkų dar
bininkų tarpe privertė 
streikuojančiuosius lenkų 
darbininkus grįžti darban, 
neatsiekus reikalautų refor
mų. Tačiau jis pridūrė: 
"Kai bus reikalas, mes ir 
vėl streikuosime. Niekas 
nesibaigė. Nieko niekas 
nesulikvidavo?

STALINO AUKŲ SKAIČIUS 
VIS DAR NEŽINOMAS

Reuterio žinių agentūra 
praneša, kad per taip 
vadinamus "valymus" Stali
no budelių nužudytųjų žmo 
nių skaičius esąs vis dar 
nežinomas. Apie tai rašan
ti LITERATURNAJA GA- 
ZETA, įdėdama pasikalbėji
mą tarp sovietų filosofo 
Feliks Kuznecov' o ir isto
riko Juri Poljakov' o. Pasta 
rasis tvirtina, kad Antrojo 
pasaulinio karo metu Sovie
tų Sąjunga prarado nema
žiau 20-ties milijonų žmo
nių. Tasai skaičius tačiau 
esąs nepilnas, nes po karo 
Sovietų Sąjungos gyventojų 
skaičius esą nukritęs net 
27 milijonais: nuo 194 
milijonų iki 167 milijonų 
tarp 1939 ir 1944 metų. 
Poljakov' o nuomone, jei gy
ventojų prieauglis būtų 
buvęs toks pat, kaip prieš 
karą, tai 1946 metais būtų

Sesės ir broliai brangioje Tėvynėje, -
Sąryšyje su baisiųjų Lietuvos deportacijų 40-ties 

metų minėjimu, kuris vyks okupuotoje Tėvynėje š.m. ge
gužės mėn. 22 dieną, Kanados Lietuvių Bendruomenė 
sveikina visus - seses ir brolius - ir kartu išreiškia soli
darumą šiam žygiui, iškeliančiam visam pasauliui Stalino 
padarytą didžiausią skriaudą lietuvių tautai.

Mes, Kanados lietuviai, kartu su jumis jungiamės 
dvasioje ir maldoje, ir ruošiamės visose Kanados lietuvių, 
apylinkėse paminėti tų baisių dienų įvykius.

Mūsų tikslas ne tik priminti lietuvių išeivijai šį 
tragišką istorijos įvykį, bet ir iškelti jo prasmę plačioje 
Kanados visuomenėje bei visame pasaulyje.

Stebėdami šių dienų nuotaikas Sovietų Sąjungoje, 
džiaugiamės, kad baisiųjų deportacijų Lietuvoje paminė
jimas paskatino ir Lietuvos inteligentiją prisidėti prie 
Lietuvos laisvės atgavimo sąjūdžio.

Linkime, kad poeto Brazdžionio žodžiai rastų at
garsį kiekvieno lietuvio širdyje:

"Šaukiu lietuvį burtis prie lietuvio
Ir gyvą širdį prie gyvos širdies,
Kad tamsiame vidurnakty nežuvę,
Pakiltų rytmečiui gyventi ir žydėt."

BALTŲ VAKARE P ARLAM-ENTO RŪMUOSE, Ottawoje 1988. V. 11 d.
IŠ dešinės - min.p — kas BRIAN MULRONEY kalbasi su lietu_

KLB KRAŠTO VALDYBA vėmis dalyvėmis Rita RUDAITYJE, Ottawos LB p-ke, Joana KU~
**************************************************** 
turėję būti apie 213 milijo
nų gyventojų. Iš šio fakto 
jis daro išvadą, kad Sovietų 
Sąjungai, tikrumoje karas 
kainavęs net 46 milijonus 
gyventojų.

Užsienio stebėtojai betg 
nurodo du įdomius ir įsidė
mėtinus reiškinius: 1) daug 
Sovietų Sąjungos gyventojų 
tarp 1939 ir 1944 metų 
dingo Stalino mirties lage
riuose per deportacijas, 
kurios buvo įvykdytos įvai-

mimą. įskilo aštrūs nuomo
nių skirtumai, nes daugelis 
senatorių nurodo į nuolati
nį sovietų išsisukinėjimą 
dėl numatytos amerikiečių 
inspekcijos. Ją turėtų 
vykdyti JAV paskirti ame
rikiečiai pareigūnai Sovietų 
Sąjungos teritorijoje. In
spektorių uždavinys nusta
tyti ar nėra nedidelių 
raketų, paslėptų pastatuose 
arba specialiuose riedmeny
se. Sovietai puvo su tuo

RAITE —LASIENE, KLB vicep., ir Danute D AN I E N E i s Ottawo s, 
daugiamete talkininke Baltiį Vakarų renginiuose. Nuotr. J.V.Danio

BALTIC EVENING DRAWS PARLAMENTARIAN 
ATTENDANCE

Ottawa, May 11, 1988. The Baltic Federation in Cana
da held its 16-th annual BALTIC EVENING in the Par
liament Building today. Prime Minister Brian Mulroney 
was in brief attendance. Before a gathering of some 60 
senators, members of parliament and members of the 
Diplomatic Corps, guest speaker the Honorable Perrin 
Beatty, minister of Defence, stressed the improtance of 
PIECE, FREEDOM and THE DEFENCE OF CANADA.

Ron VASTOKAS, professor of Anthropology at Trent 
University, Peterborough, Ontario, back from a recent

riuose naujai okupuotuose 
kraštuose; 2) Stalinas buvo 
griežtai uždraudęs skelbti 
viešai bet kokias gyventojų 
skaičiaus statistikas, kad 
būtų neįmanoma nustatyti, 
kiek žmonių sunaikino jo 
nelemtosios slaptosios 
policijos budeliai, pasivadi
nę Čekos, NKVD, MVD, 
KGB ir kitais vardais.

NESUTARIA DĖL GINKLŲ

lyg ir sutikę, bet dabar 
nori tai pakeisti. Kaip 
NATO ir Pentagono kari
niai ekspertai įspėjo, pagrin
dinėj tos sutarties dalyje 
turėtų būti aiškiai ir be 
jokių rezervų išdėstyta 
inspekcijos būtinybė. Kitu 
atveju, jų nuomone, sovie
tai tikrai bandys vakarie
čius apgauti. Nuolatinė 
patyrusiųjų asmenų inspek
cija turinti būti griežtai

trip to Lithuania, gave an eye-withness account of pre
sent religious rights abuses there.

President of the Baltic Federation, Joana Kuras-Lasys 
said the evening was of a special significance this year, 
as it marks the 7Uth anniversary of the independence of 
all three Baltic nations during the brief period between 
the two world wars.

The Baltic Federation in Canada was formed in 1955 
for the purpose of sensitizing the government of 
Canada to the plight of the three Baltic nations - Esto
nia, Latvia and Lithuania-which were occupied by the 
Soviet Union during the Second World War.

I Inf. Baltic Federation in Canada, Pia Tallieti./
SUTARTIES KONTROLES
JAV senatas netrukus svars

tys neseniai lyg ir sutartos 
JAV-USSR vidutiniųjų nuo
tolių raketų sutarties priė-

vykdoma Sovietų Sąjungoje, 
už tai sovietų pareigūnams 
būtų leidžiama inspektuoti 
sutarties nuostatų laikymą
si Amerikoje.

PRANEŠA ELTA

VLIKO VALDYBOS POSĖDIS
Š.m. kovo 26 d. Washingtone įvyko VLIKO Valdybos 

posėdis, pirmininkaujant Dr. K. Bobeliui. Posėdyje dalyva
vo VLIKC) Tarybos pirmininkas, inž. G." Lazauskas ir P. 
Narutis iš Čikagos^ Valdyba isklausė- platų pirmininko 
dr.K. Bobelio pranešimą apie jo kelionę į Europą, kur jis 
turėjo progos pasimatyti su Europos Parlamento atstovais
ir aptarti reikalus su lietuvių, latvių ir estų atstovais 
bei Pasaulio Pabaltiečių Santalkos biuro vedėju A. Kli- 
maičiu.

VLIKO Valdyba, pasinaudodama prof. V. Skuodžio
kelione į Italiją, kur jis liudys apie religijos per
sekiojimą Sovietų Sąjungoje, nutarė pa
ruošti šį apytikrį prof. Skuodžio maršrutą: balandžio 11 
d. - Paryžiuje susitikimas su spaudos atstovais, kalba per 
Notre Dame radiją; balandžio 12 d. Strasbourge dalyvaus 
Europos Parlamento sesijoje, kur jis bus supažindintas su 
parlamentarais; balandžio 15-16 d.d. lankys Vasario 16 
gimnaziją. Po to numatytos kelionės į Miuncheną ir Vie
ną. Vienoje prof. Skuodis susitiks su CSCE Konferencijos 
delegatais,~ ir taip pat dalyvaus Pasaulio Pabaltiečių San
talkos ruošiamoje spaudos konferencijoje. VLIKAS paden
gia šias prof. Skuodžio išlaidas.

Sėkmingesniam VLIKO darbui vykdyti, Valdyba sudarė 
dvi komisijas: Lietuvos sienų (pirm. dr. J. Stiklorius) ir 
ryšių su ok. Lietuva (pirm. P. NarutišJ.

VLIKO valdyba įgaliojo dr. J. Stiklorių atstovauti 
VLIKUI Tautos Fcndo metiniame suvažiavime, kuris įvyks 
gegužės mėnesį.

VLIKO Seimas numatytas šį rudenį Bostone, Mass.

KLIMAIČIO AKCIJA EUROPOS BENDRUOMENĖS 
SOSTINĖSE

"Ir Olandija nori paremti pabaltiečių reikalavimus" - 
šia antrašte dienraštis FRANKFURTER ALLGEMEINE 
ZEITUNG kovo 7 d. išspausdino ilgą straipsnį apie Algio 
Klimaičio pasikalbėjimą su Olandų.Užs. reikalų ministerijos 
Rytų Europos skyriaus vedėju Sizoo. Anot dienraščio, 
Klimaitis šiuo metu lankosi pas Europos Bendruomenės 
valdžios atstovus, ragindamas juos imtis iniciatyvos Lietu
vos, Latvijos ir Estijos klausimu. Klimaitis yra Baltų 
Pasaulio Tarybos Europos biuro Strasbourge vedėjas.

Dienraštis rašo, jog tikimasi suredaguoti bendrą Euro
pos Bedruomenės pareiškimą, kurį paremtų ir užsienio 
reikalų ministerial. Šis pareiškimas, reikalaujantis pabal- 
tiečiams daugiau teisių ir savarankiškumo, būtų paskelb
tas saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos metu.

Klimaitis, kuris iš Haagos žadėjo vykti į Bonną ir 
Kopenhagą, pavadino savo pasikalbėjimus Olandijos sosti
nėje "labai sėkmingais", ypač kadangi anksčiau Olandija 
Pabaltijo klausimu buvo gana nuosaiki. 1942 metais už-
mezgant diplomatinius santykius su Maskva, olandų vy
riausybei buvo svarbiausia susirasti sąjungininkų kovoje 
prieš Hitlerį ir todėl ji formaliai paskelbė nepripažįstan
ti Pabaltijo^ įjungimo. Pasak dienraščio, Olandija iki šiol 
"nepataisė šio apsileidimo". Nepaisant to, Klimaičiui buvo 
leista įvažiuoti į Olandiją su Lietuvos konsulato išduotu 
pasu.

Baltų Pasaulio taryba, informuoja laikraštis, siekia, 
kad Pabaltijo klausimas būtų svarstomas ryšiumi su Euro
pos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos baigiamuo
ju aktu (tautų laisvas apsisprendimas), o ne tiktai "tre
čiame krepšyje" (žmogaus teisės). Pasak Klimaičio, "rei
kia bent pradėti diskutuoti" Pabaltijo valstybių dabarti
nės padėties pakeitimą. Ją būtų galima keisti palaipsniui 
ypač užtikrinant, kad būtų sustabdytas rusinimas. Klimai
tis pareiškė, kad "perestroikos" politika privedė prie 
kaikurių teigiamų pasikeitimų Pabaltijo šalyse, bet teisės 
dar nėra garantuotos - žmonės areštuojami, pagrobiami, 
grasinama mirtimi.



UI Lietuvos išlaisvinimą! Ui ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie! Loyoutd au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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XVI-TASIS BALTŲ VAKARAS 
PARLAMENTO RŪMUOSE

OTTAWOJE
J.V. Danys

XVI-tasis Baltų Vakaras Ottawoje parlamento rūmuose 
įvyko 1988 m. gegužės mėn. 11 d., kurio programoje 
buvo priėmimas, banketas, koncertinė programa ir politi
nės kalbos.

Jau šešiolika metų (vykstantieji BALTŲ VAKARAI 
yra savotiška priemonė kultūriniams, visuomeniniams, 
politiniams ir asmeniškiems ryšiams palaikyti ir išvystyti 
su parlamentarais. Tai yra panašiai, kas amerikiečių ir 
kanadiečių vadinama "lobbying" - kontaktų palaikymas ir 
pastangos palenkti opiniją savo pusėn. Tokiomis mintimis 
vadovaujantis ir suradus baltiečių reikalus suprantančius 
parlamentarus, buvo išvystyti BALTŲ VAKARŲ renginiai. 
Paties vakaro metu ir vėliau, pasidaro lengvesnės gali
mybės pasimatyti su vyriausybės ir parlamento atstovais 
ir svarstyti mums svarbius reikalus, svarbiausia visuo- 
meninius-politinius, bet taip pat ir visus kitus.
Atsilankė ministeris pirmininkas Brian Mulroney

Vienas iš svarbiausių momentų buvo Kanados m miste
rio pirmininko Brian Mulroney atsilankymas į priėmimą, 
kur jis praleido pusvalandį, asmeniškai pasikalbėdamas su 
didele dauguma dalyvaujančių.

Ministerio pirmininko atsilankymas, atsimenant jo 
ypatingai didelę darbų programą, yra vyriausybės patvir
tinimas, kad palankiai žiūrima į lietuvių, latvių ir estų 
reikalus.
Diplomatai iš septynių ambasadų

Tai gražus skaičius, nes valstybių skaičius, kurios dar 
"de jure" nepripažįsta Baltijos valstybių inkorporacijos, 
nėra labai didelis. Pronuncijus arkv. Angelo Palmas, 
kuris yra ir diplomatų korpuso Kanadoje pirmininkas, 
atidaryme pasakė trumpą religinį įvadą; Kiti diplomatai 
buvo: ambasadorius G, Carrasquero, Turkijos; ministeris- 
patarėjas dr. N. Klinger, V. Vokietijos; min.-patarėjas J, 
Lillienhook, Švedijos; Mr. Grieg, D. Britanijos/ambasado- 
rius (High commissioner) atache K. Kunz, Šveicarijos ir 
ministeris patarėjas D. Moren, JAV-ių.

iš Kanados užsienių reikalų ministerijos dalyvavo 
skyriaus vedėjas Graham Greene ir R. Portschke.
Kalbėtojai

Baltų Federacijos vardu kalbėjo prof. dr. Romas Vaš- 
tokas. Jis pažvelgė į dabar skelbiamas ir vykdomas 
"glasnost" ir "perestroika" (atvirumo ir persitvarkymo) 
programas Sovietų Sąjungoje. Neseniai jis turėjo progos 
su Kanados Keston College grupe aplankyti Maskvą ir 
Vilnių. Nurodė, kad sovietų ekonominei būklei esant 
sunkioje padėtyje, jie priversti persitvarkyti ir negali 
apsieiti be Vakarų technologijos. Ragino Kanados vyriau
sybę įvairiomis progomis, ypač netrukus įvykstančioje 
"Viršūnių" ekonominėje konferencijoje Toronte, reikalauti 
žmogaus ir tautų laisvių palengvinimo Sovietų Sąjungoj, 
kai sudaroma sutartis su sovietais militarinėje ir ekonomi
nėje srityje.

Pagrindinis vakaro kalbėtojas buvo Perrin Beatty, Ka- 
nados Apsaugos ministeris. Jos kalbos tema buvo: TAIKA 
LAISVĖ IR KANADOS GYNYBA, kurioje pareiškė bal- 
tiečiams daug įdomių ir palankių minčių (jos didelę dalį 
spausdinsime vėliau).

Kalboje patvirtino Kanados nusistatymą Pabaltijo 
valstybių atžvilgiu: Kanada niekad nepripažino teisiniu at
žvilgiu Baltijos valstybių aneksijos ir Kanada niekad to 
nepadarys".

Pastabos žemėlapiuose apie inkorporaciją
Amerikos Lietuvių Bendruomenei po ilgesnių pastangų 

pavyko išgauti, kad JAV oficialiuose žemėlapiuose būtų 
pridedama pastaba, jog JAV nepripažįsta "de jure" Balti
jos valstybių inkorporacijos. Baltų Fedracija jau pora 
metų kėlė tokį pat klausimą ir Kanadoje, susitikdama su 
užsienių reikalų ministerijos pareigūnais ir parlamenta
rais, iš kurių gauta paramos (parlamente kalbėjo šiuo 
klausimu parlamento narys Andrew Witer iš Toronto).

PRANEŠA ELTA:

KONFERENCIJA APIE HITLERIO - STALINO PAKTĄ 
1989 METAIS

1989 m. Vilniuje rengiama "mokslinė" konferencija 
Hitlerio-Stalino pakto sukakties 50-jai sutarčiai paminėti. 
Apie tai sausio 30 d. LITERATŪROJE IR MENE painfor
mavo prof Bronius Vaitkevičius, Ši konferencija turėsian
ti padėti atsakyti į klausimus, kurie rūpi visuomenei, 
tokiu būdu eliminuoti iš mūsų tarpo protėvių sugalvotą 
patarlę, kad "uždraustas vaisius yra gardesnis".

iš Vaitkevičiaus išvadžiojimų matyti, kad šioje konfe- 
« rencijojc bus žongliuojama seniai pažįstamais "vaisiais".

2 psl.

BALTU VAKARAS PARLAMENTO RŪMUOSE OTTAWOJE 1988 
gegužės 11 d. Parlamento narys D. Blenkarn, Finansų komiteto 
Pirm, (dešinėje) kalbasi su kun. J. Staškum, Liet. Kankiniu par. 
klebonu ir dr. P. Lukoševičium, KLB Tarybos nariu.

Nuotr. J.V. Danio

Šio Baltų Vakaro proga Lietuvių, Latvių ir Estų Kana
dos Bendruomenių atstovams atsilankius Užsienių reikalų 
ministerijoje, buvo pranešta, kad užs. reikalų ministeris 
Joe Clark paragino visus valdžios departamentus savo 
spausdinamuose žemėlapiuose įrašyti pastabą, kad Kanada 
"de jure" nepripažįsta Baltijos valstybių inkorporacijos.

Savo kalboje Baltų Vakare gynybos ministeris Beatty, 
po pareiškimo, kad inkorporacija nepripažįstama, pridėjo: 
Šiandien aš galiu jums pasakyti, kad aš įsakiau Gynybos 
Departamentui (nuo dabar) ant visų atitinkamų Departa
mento išleidžiamų žemėlapių įrašyti pastabą, kuri pažy
mėtų, jog Kanada nepripažįsta "de jure" Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos inkorporacijos į Sovietų Sąjungą.
Koncertinė programa

Lietuvišką programos dalį atliko Nijolė Karosaitė- 
Korris, vokaliste, lietuviškomis liaudies ir dvejomis Irving 
Berlin ir G. Gershvin populiariomis dainomis.

Latviai J. Steprans ir E. Plawutsky atliko saksafono 
ir piano duetą. Dvi estų kompozitorių dainas ir M. Leigh 
"Neįmanomas sapnas" padainavo estas baritonas Avo 
Kittask, Kanados operos dainininkas. Muz. Jonas Govėdas 
akompanavo abiem solistams.
Kiti programos dalykai

Tautinės kūrybos parodėlėse lietuviai parodė porą 
liaudies motyvais kilimų, o latviai - nepriklausomos Latvi
jos reprezentacinių pinigų ir pašto ženklų kolekcijas. 
Estai ši kartą nieko neparooė.

Taip pat lietuvišką kūrybą reprezentavo saldumynų 
vaišių stalas su labai gražiai atrodančiu J._ Arštikaičio
paruoštu raguoliu.

Tarp maždaug 180 dalyvių buvo apie 40 parlamento 
narių ir senatorių, anksčiau minėti septyni diplomatai iš 
įvairių ambasadų. Taip pat priėmime trumpam^ laikui 
atsilankė ministeris Jelinek ir parlamento vięepirn)įnin
kąs Paprocke.

Vakarą buvo galima pravesti dėka parlamentarų glo
bos specialaus komiteto, kuriame dabar yra 9 senatoriai 
ir 34 parlamenti nariai; komiteto ko-pirmininkai yra šie: 
sen. S. Haidasz ir finansų ministeris M. Wilson, kuris 
pasakė trumpą žodį ir pasveikino vyriausybės vardu.

Baltiečių Ottawos organizaciniame komitete buvo 
Rita Rudaity t ė ir Rūtą Danaitytė, M. Svilans -latvis ir 
P. Norrirnik - estas.

CBC televizijoje buvo parodyta ištraukos iš Baltų 
Vakaro. Komentatorius tarp kitko pasakė: "Nors iš esmės 
tai buvo oaltiečių tautinio paveldėjimo ir kultūros vaka
ras, bet daugiausia buvo kalbama apie politinius dalykus 
- ministerial Wilson ir Beatty pasakė kritiškų pastabų 
apie Sovietų Sąjungos politiką Baltijos kraštuose."
Baltiečių Vakarų politinės išdavos

Nors baltiečių vakarai vyksta socialinio bendravi
mo ir kultūrinių poreiškių fone, pagrindinis jų tikslas 
palenkti Kanados vyriaysybes ir parlamentarų opiniją 
Lietuvos, kaip ir Latvijos bei Estijos reikalams ir neleist 
užmiršti priverstinos inkorporacijos bei vykstančios prie
spaudos.

Per apenkiolika metų daugelis parlamentarų iš įvairių 
Kanados vietovių buvo su to supažindinti, kasmet bent 
vienų kartą tie klausimai iškeliami parlamente ir Senate, 
dažnai susitinkama su vyriausybės pareigūnais, ypač tarp
tautinių konferencijų, proga. Taip gaunamas palankumas 
mūsų reikalams.

Baltiečių Vakaruose visada pagrindiniais kalbėtojais 
buvo kabineto ministerial. Šį kartą atsilankė Kanados 
ministeris pirmininkas Mulroney, prieš kelis metus - 
tada buvęs min. pirmininkas, dar anskčiau dalyvavo 
Kanados Generalinis gubernatorius Ed Schreyer.

Visa tai yra Kanados Lietuvių Bendruomenės politinės 
veiklos išdavos, stengiantis šioje srityje supažindinti vado
vaujančius politinius veiksnius - parlamentarus ir vyriau
sybės atstovus, iš tikrųjų, tai yra tautiniai politinė politi
ka, nes čia nėra jokių ideologinių politinių partijų tikslų. 
Lietuviškosios politinės partijos nei per VLIKĄ ar per 
VLIKO Tautos Fondą nėra nieko padariusios šioje svar
bioje politinėje srityje Kanadoje. Nuo savo faktiško (1949 
metais) ir oficialaus (1952 m.) įsikūrimo, Kanados Lietu
vių Bendruomenė vienintelė dirba ir politinį darbą visose 
srityse, kiek realybės leidžia.
(Baltic Evening - XVI Soiree Balte 1988 programos leidi
nį puošė Telesforo Valiaus paveikslo "Landscape" -Peiza
žo - gera, spalvota nuotrauka).

Jis aiškina, kad pakto slaptieji protokolai buvę paskelbti 
"1948 metais užsienyje". Tai buvę "su Nepuolimo paktu 
susiję dokumentai, fiksuojantys įtakos sferų pasidalijimą". 
Lietuva pirmiausia patekusi į "hitlerinės Vokietijos", o 
vėliau į "TSRS interesų zoną". Štai ir visas dokumetų 
turinys, visa tariama sensacija" - numoja ranka Vaitkevi
čius. "šie dokumentai Tarybų Sąjungoje nepaskelbti, vadi
nasi, iki galo neišspręstas jų autentiškumo klausimas. 
Tačiau, kita vertus, jie iš principo nieko nauja neduoda, 
moksliškai vertinant Nepuolimo sutartį". O Nepuolimo 
paktą^ Sovietų Sąjunga pasirašiusi, tarp kitko, norėdama 
"išplėšti iš Hitlerio fašizmo įtakos Pabaltijo valstybes, 
tarp jų ir Lietuvą".

ROMO KALANTOS kapas Kauno kapinėse. Nuotrauka daryta 1981 metų vasarą.
1972 m. gegulės mėn. 14 d. R.Kalanta atidavė gyvybės auką ui 
L i etų v ą.

Hitlerio-Stalino paktas ir jos slapti protokolai iki šiol 
tebėra už "glasnost" ribų. Pakto interpretacija niekuo 
nepasikeitusi nuo 1940-1941 metų, tebeviešpatauja "didy
sis melas". Atrodo, kad ši "didelė ir aktuali moksliniu 
bei ideologiniu požiūriu problema" bus tokioje dvasioje 
svarstoma ir 1989 metais. Prieš išeivius stovi uždavinys 
tais metais suruošti tikrai atvirą konferenciją, kurioje 
neabejotinai sutiktų dalyvauti žinovai iš Vakarų ir Rytų 
Europos.

KOLONIZACIJOS IR RUSINIMO POLITIKA PABALTYJE
Rusų ir kitų slavų imigracija į Pabaltijo respublikas 

pastaraisiais metais paspartėjo, rašo Ann Sheehy LAIS
VĖS RADIJO tyrimo biuletenyje (1987.XI). 1984-1986 m. 
imigrantų vidurkis buvo aukštesnis, negu 1979-1983 
metais. Lietuvoje jis pakilo nuo 10,400 iki 13,UOO, Latvi
joje nuo 8,200 iki 12,700 ir Estijoje, nuo 4,800 iki 7.700 
į metus.

Pasak straipsnio autorės, tas imigracijos paspartėji- 
mas kelia daug rūpesčio Pabaltijo šalyse. Pabaltiečiai 
nuogąstauja, kad tuo būdu jų tautos gali ištirpti. Apie 
tai nuolatos rašoma savilaidoje, bet 1986-1987 metais 
prabilta ir oficialioje spaudoje. Maskvos laikraštyje LITE- 
RATURNAJA GAZETA latvių rašytojų sąjungos pirminin
kas Janis Peters lapkričio 18 d. nusiskundė, kad daugelis 
pramoninių projektų buvo nepagrįstai nukreipti į Latviją, 
tuomi paaštrinant įtampą tarp latvių ir imigrantų. Shee
hy nuomone, Maskva galėtų tą įtampą sušvelninti, suma
žindama imigraciją į Pabaltijo šalis, bet atsisako tai 
daryti.

Pernai Maskva oficialiai pa'skelbėf katri'jbs kdlt^iftafa 
pasiliks svetimose teritorijose, iš kuriih„tĮu,yo neteisėtai, 
pašalinti vietiniai gyventojai. 1987 ’mi.'sliepos
TIESOJE išspausdintame TASS'o pranešime apie padėtį 
Kryme pareiškiama, jog ten "susidarė visiškai kitokia 
situacija negu prieš karą. Čia gyvena maždaug 2,5 milijo
no įvairių tautybių žmonių, arba dvigubai daugiau, negu 
prieš karą. Todėl šį klausimą būtina apsvarstyti realiai 
susidariusios situacijos sąlygomis..." Tai reiškia, kad 
deportacijų ir kolonizacijos politikos vaisiai, Kremliaus 
akimis, yra amžini - ne tik totoriams, bet ir lietuviams, 
latviams bei estams.

Šie politikai oficialiai pritaria Lietuvos komunistų 
partijai. Jos organo KOMUNISTO, 1987 m. gruodžio nu
meryje KP CK propagandos ir agitacijos skyriaus naciona
linių santykių sektoriaus vedėjas Kazimieras Valančius 
taip aprašo kolonizavimą ir rusinimą: "Vykstant migraci- 
niams procesams daugelyje sąjunginių respublikų, taip pat 
ir Tarybų Lietuvoje, gausėja nevietinės respublikos pilie
čių. Kai kuriuose respublikos miestuose ir rajonuose - 
Mažeikiuose, Ignalinos rajone, Klaipėdoje - gyventojų 
nacionalinės sudėties kitimas per paskutinįjį dešimtmetį 
buvo ypč intensyvus... Didėja etniškai mišrių santuokų 
skaičius. Per 20 metų (1959-1979) šis skaičius šalies 
miestuose išaugo daugiau kaip 2 kartus, kaime- 1,5 karto. 
Dabar mišri yra kas šešta šeima. Vidutiniškai tūkstančiui 
šeimų 1959 m. teko 102 mišrios, 1970 m. - 135, o 1979 
m. - 149, Lietuvoje - 113. Daugelio mokslininkų nuomone 
jos dažniausiai atlieka pažangų vaidmenį, padėdamos 
įveikti nacionalinio uždarumo ir ribotumo elementus 
žmonių sąmonėje, siekti internacionalistinio brandumo, 
tai yra, objektyviai padeda stiprtinti tautų draugystę..."

Taip draugo Valančiaus tarybiniame žodyne, pasiprieši
nimas rusinimui virsta "nacionaliniu uždarumu ir ribotu
mu", o rusinimas ir nutautinimas "internaeonalistiniu 
brandumu" bei "tautų draugyste".

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 

!!L lietjjvjskai1

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDA !
Iki šiol šis fondas išleido per 350,U(iU dolerių 

lietuviškai kultūrai, menui, švietimui paremti. Pa
grindinis Fondo kapitalas yra neliečiamas, tiktai 
palūkanos skiriamos lietuviškai veikiai įvairiose 
srityse.

Sudarydami testamentus, bent dali turto pali
kime KANADOS LIETUVIŲ FONDUI ’(Lithuanian- 
Canadian Foundation).

Tapkime žio fondo nariais ir aukokime jam’ 
Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų, 
mokesčių.

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

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



AUTENTIŠKAI APIE
AFGANISTANĄ
POLITINIAI VYSTYMAISI AFGANISTANE 

/tęsinys/
Afgany rezistencinis judėjimas pasirodė efektin

gesnių, negu kad galvojo įmanomu dauguma ekspertę ir 
karinių strategy. Laisvės kovotojai plačiu mastu nugalėjo 
nelygumus, kurie atsiranda galvojant grynai kariniai. Jie 
yra geriau ginkluoti, negu bet kada. Tai geriau paaiškina 
kodėl mūšiuose žuvusių mujahedinų skaičius paskutiniu 
metu yra minimalus. Nežiūrint to, yra virš 1 milijono 
žuvusių afganų ir daugiau kaip 5 milijonai jų sunkiai 
išsilaiko pabėgę Pakistane ir Irane.

Išvados:
Iš daugelio dalykų matosi, kad Sovietai stipriai 

nedavertino Afganistano. Jie praranda kasdienę po lėk
tuvų arba malūnsparnį. Jie buvo priversti operuoti tiktai 
palei didžiuosius vieškelius, iš kur lengva pasiekti vieto
ves ginkluotais važmenimis. Jie nenumatė nei tokios 
tvirtos afganų rezistencijos, nei visuotino-globalinio- So
vietų invazijos pasmerkimo.

Nežiūrint didelių Najibullah pastangų, vidaus riva- 
lizacija "Demokratinėje Afganistano Liaudies Partijoje" 
nepasibaigė. Iš kitos pusės- rezistencija sustiprėjo, ne
žiūrint politinių, organizacinių ir karinių trukdymų.

Visa tai labai sustiprina galimybes politiniam karo 
Afganistane užbaigimui. Islamabad'as ir Kabul'as netie
sioginiai jau vykdė derybas beveik 5-rius metus per 
Jungtinių Tautų įstaigas Ženevoje (Geneva).
/ Šio straipsnio autorius dr.S.M.Samimy yra Afganistano 
Studijų Instituto direktorius Meckenheim'e, Vokietijoje/.

anannnannnanaEianannnEianai;

LATVIS KORESPONDENTAS SU MUJAHED1NAIS 
/Šio straipsnio autorius Atis Lejins. Jis dirba Švedų 
Tarptautinių Reikalų Institute. Gyvena dabar Stockholme

Žurnalistas
Atis Lejins ir

dešinėje-
laisvės kovotojas,
stovyklos
komendantas
Faquier.

Mes esame čia, visai netoli nuo Pakistano rube- 
žiaus, ties Khyber praėjimu, senojo pasaulio nugalėtojų 
vieškelio. Komendantas Faquier Mohamud Rohani yra 
38 m.amžiaus, bet po 7 metų karo su sovietais, atrodo 
daug vyresnis. Jis sėdi sukryžiavęs kojas šalia patrankos 
lizdo, nukreipto į Afganistanu, esantį apačioje.

Ankstyvų rugsėjį čia dar karšta ir oras yra lip
niai drėgnas, lengvas rūkas trukdo įžiūrėti sovietų užim- 
tųjį Jalalabad'ų. Faquier kalbėjo: "Kodėl rusai savo drau 
gus geriau traktuoja, negu amerikiečiai savo. Mes būtu
mėm galėję lengvai paimti Jalalabad'ų, kai buvome ap
sistoję tiktai keletu kilometrų nuo miesto. Kai amerikie 
čiai galų gale atsiuntė mums šiek tiek ilgo nuotolio 
ginklų, stovykla jau buvo atstumta 17 km.atgal. Ir ko
dėl tik dabar davė mums "Stingers", kai krašto kaimai 
tapo sunaikinti ir 5 milijonai pabėgėlių iškeliavo į Pa
kistanu ir Iranu?"

Vis dėlto, Faquier'as dėkingas už padidintų para
mų - amunicijos ir ginklų kainos krito dramatiškai gink-

„KLASS„ arba Kaip Gyvena 
Rusai Tikrumoje
4. /tęsinys/

Vienas Leningrado intelektualų buvo priėjęs tokių 
išvadų:

"Armėnai pralenkia visus savo protingumu. 
Gruzina i-biznieriai, varo spekuliacijų plačiu mas
tu...E štai nemėgsta rusų - tai tiesa- bet jie taip 
prisirišę prie savo kalbos, kad jie aukštai gerbia visus, 
net ir rusus, kurie stengiasi jų kalba kalbėti, kad ir su 
akcentu".

Vienas rusas iš Kievo man išdėstė šitaip savo 
mintis:

"Rusai pavydi Pabaltijo tautoms jų euro
pietiškumo ir kultūros. Kai mes tariam žodį "Kultūra", 
tai jis mums turi truputėlį, lengvutėliai skirtingų pras
mę, negu prancūziškas žodis "culture". Į jį įeina ir tam 
tikra laikysena, ir mandagumas kasdieniniame gyvenime 
su visais "ačiū", "prašau", "prašyčiau". Šioje srityje 
b a I t i e č i a i yra kur kas rafinuotesni už rusus. 
Azarbeidžaniečių, korupcija žinoma vi
siems. G r u z i n ai - sukčiai. Armėnai- nepa
prasto protingumo žmonės".

Tautinių mažumų žmonės, savo ruožtu, turi savų
jų nuomonę apie rusus ir retai kada jinai būna jiems 
palanki. Pabaltiečiai - lietuviai, latviai 
ir e s t a i - negali dovanoti rusams, kad jie užgrobė 
iš naujo jų žemę po II-jo Pasaulinio karo ir bandė jiems 
įbrukti savo papročius ir kalbų. /Red.pabr./.

Tikrumoje rusai kontroliuoja partijų, kariuomenę, 
policijų ir Bažnyčių. Šalia kiekvieno "Number One" res
publikose stypso "Number Two" - rusas, kuris raportuoja 
tiesiog Partijai ir KGB. Partija yra kur kas lankstesnė, 
negu įsivaizduoja užsieniečiai, kai prireikia prilaikyti 
imperijoje nacionalistų aistras. Jinai yra įrodžiusi savo 
sugebėjimų sumaniai numesti balastų reikalui atėjus, ar
ba, priešingai, pasirodyti neperkalbama. Aš neįžiūriu jo
kios rusų galios Sovietų Sųjungoje sumažėjimo artimiau
sioje ateityje.

Antisemitizmo stiprumas įvairiuoja pagal geogra
fines sritis. Labiausiai antisemitinėm sritim yra trys 
slavų respublikos: Sov.Rusija.Ukraina ir Gudija. Mažiausiai 
antisemitinė - Gruzija, pasižyminti nuo seno nerasistine, 
atvira laikysena. Estai jaučia pagiežų rusams, užė- 
musiems nuo II-jo Pasaulinio karo pabaigos jų kraštų; 
palyginus su jų laikysena rusų atžvilgiu, žydai mielai 
pasitinkami.

Socialinės Klasės ir Religija
Vienų speiguotų žiemos naktį mes - trys amerikie

čiai kolegos ir aš- susiradom tamsoje įėjimų į mažytį 
kiemų, kurį perėję, atsidūrėme siaurame koridoriuje. Pa- 
beldėm į aptrūnijusias duris. Jas mums atvėrė senyva 
moteris ir per tų valandų mes galėjom susidaryti bendrą 
vaizdų apie Romos Katalikų Bažnyčios įtakų baltų 
žemėje, Lietuvoje.

Ant vienos iš kambarėlio sienų kabojo spalvota 
popiežiaus Jono Pauliaus II-jo nuotrauka, ant kitos- me
dinis kryželis. Kas naktį toji moteris klausydavosi 15- 
kos minučių laidos iš Vatikano radijo trumpomis bango- - 
mis. Ji dirbo virėja viename viešbutyje. Jos vyrų buvo 
uždarę kalėjiman už katalikiškų atsišaukimų platinimų. 
Jinai būgštavo, kad jis, nusilpęs nuo sunkių darbų, neat- 
1988.V.19

lų turguje Pakistane. Ankstyvesniuose apsilankymuose 
praeitų vasarų Afganistane didžiausias komendantų rū
pestis buvo, kad amerikiečiai neduoda tinkamųpriešlektu- 
vinių raketų. Dabar pagrindinis klausimas yra, kodėl ne
perduodami pagalbos ginklai tiesioginiai komendantams?.

Nuo Sovietų Sųjungos įžengimo į Afganistanu 1979 
m., JAV teike pagalbos Afganistano rezistentams per 
Pakistanu, kuris išdalina ginklus pagrindinėms afganų po
litinėms partijoms, vadovaujančioms išsilaisvinimo grum
tynėms. Didele dalis tos paramos - kai kurie tvirtina, 
net 40% - kažkur pradingsta pakelyje iki pasiekia kovo
jančius komendantus. Perduodant tiesioginiai afganams 
ginklus, sumenketų korupcija. Afganai manęs klausė: "Ar 
amerikiečiams nerupi, kas atsitinka su visais tais milijo
nais, kuriuos jie esu mums skiria?"

Washington'as, atrodo, kai kų yra atitaisęs. Po 
protegavimo fundamentalistų afganų rezistentų dideliais 
ginklų kiekiais, Pakistano valdžia praeitų vasarų,atrodo, 
perdavė žymiai daugiau, negu paprastai ginklų nuosaikie
siems Afganistano "National Islamic Front" žmonėms. 
Pasekmėje teko matyti ir buvusius Hezb fundamentalis
tus komendantus besirikiuojančius prie pro-vakarietiškos 
partijos įstaigos Peshawar'e, užsirašant į jų ir gaunan
čius ginklų.

Faquier'o bazė vadinasi "Tyras Šaltinis". Pavadini
mas neatitinka tikrovei, nes tik menka srovelė vandens 
čiurlena iš uolų, kuri suteikia vandens 70-čiai vyrų, ke
liems asiliukams ir mulams. Tai šiurkšti, nuskurdusių kal
nų apylinkė, lyg mėnulio paviršius. Priklausant nuo kari
nių veiksmų apimties ir turimų pinigų, Faquier'as kar
tais prilaiko net iki 300-tų vyrų. Netoliese esantys kai
mai ištuštėję: po sovietų atakų prieš 3 metus, jų gyven
tojai .išbėgo į Pakistanu. ;1,

'Stovyklai maistų tenka pirkti ir atgabenti iš arti
miausio Pakistano kaimo ir turgavietės, kurie randasi 
kitoje pusėje kalno, maždaug už 5-kių kilometrų. Jeigu

’V ▼▼▼▼ 
silaikys per šalčius. Ji drebėjo iš baimės, pagalvojusi, 
kad mus galėjo pastebėti, įsmunkant į kiemelį. Tikėji
mas buvo jai vienintele paguoda, jos skirtingumo nuo 
kitų įrodymu.

Sekantį rytų mes nuėjome ankstyvųjų mišių į Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčių, statytų dar 1684 metais. Tikin
tieji vargingai sliūkino per tamsų ir šaltį. Nebuvo pakan
kamai maldaknygių ir kai kurie susirinkusiųjų sekė pa
maldas, laikydami ranka perrašytus maldynus.

Lietuviai buvo masiniai suplūdę į Lenkijos pasienį, 
kad pamatytų televizijoje lenko popiežiaus įšventinimus 
Romoje. Slaptai veikianti katalikų Bendrija formuoja sa
vuosius kunigus, aiškindamas!, kad tieji, kurie ateina iš 
oficialiosios Kauno seminarijos,yra susirišę su KGB.

Aukštas gimimų nuošimtis padėjo atremti kadaise 
buvusiam katalikiškam kraštui rusų infiltracijų. 1970- 
1980 m. dekadoje gimimų procentas Lietuvoje buvo treč
daliu aukštesnis už rusų gimimų nuošimtį.

Žmonių Apranga ir Klasės
Mados taisyklės Sovietų Sųjungoje yra labai pa

prastos: įsigyti ir dėvėti rūbus iš Europos ar JAV,reiš
kia priklausyti tam tikrai klasei. Užtat ieškojimui geros 
kokybės rūbų nėra galo. Pasitaiko, kad netgi viešbučiai 
yra panaudojami kaip improvizuotos moteriškų rūbų pre
kyvietės. Liuda prisimena, koks kutulys jų nupurtė, kai 
jinai išgirdo iš kolegių, kad lenkai kažkų išpardavinėjų 
34-tame kambaryje. Visas personalas pasileido su triukš
mais knistis po apatinukus, sijonus, suknias ir palaidinu
kes, akivaizdžiai geresnės kokybės negu daiktai, kuriuos 
pardavinėja sovietinėse krautuvėse.

Sovietų Sųjungoje yra kur kas lengviau nusipirkti 
medžiagos atlaikų, negu gatavų rūbų. Yra taip pat pa
prasčiau apsirengti, pasisiuvant pagal pavyzdį. Pabaltijo 
valstybės - Lietuva ir Latvi j a ypatingai- 
yra pagarsėjusios kaip sritys, kur esama geriausių siu
vyklų. Viena krautuvė Leningrade, kurios vedėju yra siu
vėjas baltas, turi tokių "renommėe", kad žmonės jų pa
vadino "vyrų smertim" - aiškiai tuo nurodydami, jog 
kalnelės ten nemažos.

Kalbėdamas apie madas, David K.Willis prasitaria 
vienoje vietoje, kad nevisada vaikymasis užsienio gami
nių pasiteisina. Kartais tai vien įsikalbėjimas, kad jie 
pranašesni. Taip, sakysim, 1982 metais sovietų fabrikai 
ėmė gaminti labai efektingų insekticidų tarakonams, ku
rie buvo nusiaubę ištisus miestų kvartalus, išveisti. Ne
žiūrint to, aukštesnioji klasė ir toliau vartojo nuodus 
vabalams, gamintus Helsinkyje.

************
Autorius buvo grįžęs pakartotinai trumpam laikui 

į Maskvų 1982 metais. Jo akimis, niekas ten nebuvo pa
sikeitę. Maskva buvo vis tokia pat pilka ir niūri po švi
no spalvos skliautu. Visur matėsi ženklai, kad esama 
klasių skirtumų, privilegijuotų žmonių. Sužinojo jis tik 
iš draugų, kad gausėjo įsilaužimų į namus skaičius, o 
tokius namų apiplėšimus rusų propaganda juk buvo skel
bus esant gryniausiu kapitalizmo padariniu.
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Faquier'as negali nusipirkti pakankamai maisto, jis turi 
siųsti savo vyrus į jų pabėgėlių stovyklas ties Peshawa- 
r'u arba į Afganistano vietinius kaimus. / bus daugiau /

Victor Obrazcov 
TERORO BANGA PRIEŠ MOKSLININKUS, DIRBANČIUS 
' Žvaigždžiu karo - studijose

Toronto institutas Mac-Kenzie, kuriame studijuojama, 
kaip vykdomi teroro,revoliucijų ir propagandos veiksmai, 
paskelbė savo surinktų duomenų rezultatus. Rasta, kad 
yra tiesioginis ryšys Sovietų Sąjungos^ propagandos prieš 
"strateginio apsigynimo iniciatyvos" (žvaigždžių karo) ir 
daugelio atvejų, fizinio atsiskaitymo su Vakarų moksli
ninkais, kurie vienaip ar kitaip savo žiniomis dalyvauja 
"žvaigždžių karo" programoje.

Rašoma, kad tikrų įrodymų sovietų dalyvavymo neturi 
- kaip pareiškė Rendall Hcser, bet niekas neabejoja, kad 
Sovietų Sąjungai yra naudinga atgrasinti vakariečius moks
lininkus nuo bendradarbiavimo "žvaigždžių karo" studijose. 
Mac Kenzie instituto direktoriaus Morris Tagvel nuomonę, 
paskutiniaisiais metais vakariečių radikalitĮ grupių teroro 
veiksmai buvo nukreiptti prieš asmenis ar įstaigas, kurie 
turėjo ryšį su kosmine apsauga. Rašo, kad Europos tero
ristai gali betarpiai gauti instrukcijas iš Sovietų Sąjungos 
karinės žvalgybos. Sovietų Sąjunga žūt-būt stengiasi tas 
studijas sulėtinti ir riet visai sukliudyti. Mūsų atvirumas 
jiems yra kaip tik labai naudingas.

1985 metais balandžio mėn. Vakarų Europoje ir trupu
tį vėliau Amerikoje prasidėjo karštligiška protestų banga 
prieš "žvaigždžių karą". Buvo- skelbiama, kad pasaulio 
imperialistai, militarizavę kosmosą, tikisi grąžinti praras
tą persvarą.
Nedaugelis susirūpino keistose aplinkybėse įvykdytą,,žmog
žudyste. 1985 m,, sausio mėnesį prancūzų generolas Renė 
Andran buvo nušautas ant laiptų savo gyvenamų namų. 
Nužudymą, neskelbdama motyvų, prisipažino įvykdžiusi 
organizacija "Tiesioginė veikla".

Lygiai po savaitės (taip pat prie savo namų durų) 
nušovė daktarą Ernestą Zimermaną. Jis buvo "Daimler- 
Benz" kompanijos turbinų skyriaus direktorius ir vokiečių 
aerokosminės industrijos kompanijos direktorius. Po to 
pasirodė pareiškimų, kad Zimerman'as visada teigiamai 
atsiliepdavo Amerikos ir Vakarų Vokietijos bendradar
biavimui "žvaigdžių karo" programoje.

Sekanti teroro auka buvo Vakarų Vokietijos branduoli
nės fizikos 56 metų mokslininkas Kari Heinz Bckurts, 
žuvęs 1986 m. liepos mėn. 9 dieną, sprogus bombai dis
tanciniu sprogdiku. Bekurts buvo Frauenhoferio vardo 
Acheno instituto, kuriame buvo tyrinėjama "Lazerio” 
technologija, direktorius. Jis buvo Vakarų Vokietijos dele 
gacijos narys, kur buvo svarstyta bendradarbiavimo gali
mybės "žvaigdžių karo" programoje.

Be jokių abejonių, buvo tikimasi įgauginti nedidelį 
skaičių Vakarų Vokietijos mokslininkų, dalyvaujančių šioje 
programoje" - taip pareiškė WASHINGTON TIMES kores
pondentui Herzer' iui Bill Gerzini.

Netrukus po šios žmogžudystės buvo išsprogdintos 
kelios laboratorijos, dirbusios šioje srityje.

1986 m. lapkričio mėn. 17 d. prancūzų teroristai 
nužudė "Renault" automobilių koncerno vyriausią direkto
rių George Bess. Kaltę prisipažino "Tiesioginė veikla" ir 
pareiškė, kad Bess ir Bekurts buvo nubausti tos pačios 
grupės.

1987 m. sausio mėnesį labai keistomis aplinkybėmis 
žuvo Švedijos Krašto apsaugos ministerijos karo reikmenų 
inspektorius Karl Friedrick Algernon. Tardymo duomeni
mis, Algernon puolęs po priartėjusio metro traukinio 
ratais. Buvo liudininkų, kurie matę, kaip traukiniui artė
jant, Algernon gyvai kalbėjosi su nepažįstamu žmogumi. 
Tardytojas nesurado motyvų, kodėl jis turėjęs nusižudyti. 
Yra likusi nuomonė, kad Algernon nepažįstamojo buvo 
nustumtas po traukiniu.

Ypatingai žymiai matomas Maskvos dalyvavimas, 
stengiantis sukliudyti "žvaigždžių karo" programą, nužu
dant Italijos generolą Lieia Georgieri. Praslinkus kelioms 
savaitėms, kai neatpažinti motociklistai automatais išrai
žė generolo mašiną, italų spaudoje buvo paskelbta, kad 
visa atsakomybė tenka komunistų karių sąjungai, atsisky
rusiai iš "Raudonųjų brigadų? žudikai pranešė, kad genero
las buvo nužudytas todėl, kad jis įtikino Italijos vyriausy
bę bendradarbiauti Amerikos "žvaigždžių karo" programo
je . . . . ■

Apie dešimtį specialistų, dirbusių "žvaigždžių karo" 
programoje Anglijoje, buvo arba nužudyti, arba įbauginti 
atsisakė bendradarbiauti. Teroro grėsmės įbauginti Angli
jos mokslininkai atsisako pasirašyti sutartis. Yra gra
sinama, jei pasirašytų sutartį, pasirašomas kartu ir mir
ties sprendimas, kuris bus įvykdytas trijų savaičių laiko
tarpyje.

išanalizavęs "netikėtus nužudymus bei nusižudymus", 
CONSERVATIVE DIGEST žurnale John Ries rašo, kad 
visiems aukščiau minėtiems asmenims nebuvo jokios prie
žasties žudytis. Analizuojant turimas žinias ir gavus 
papildomus pranešimus pasitraukusių iš komunistinių kraš
tų, gaunama aiški išvada, kad mokslininkų, politikų bei 
kariškių žudymai organizuoti "Specialios paskirties".

/Iš "Novoje Russkoje Slovo" vertė J./
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Įprograma
LITERATŪROS VAKARAS
Birželio 24 d., p e n k t a d i e n į,8:00v.v.

Programoje numatyta sekančių rašytojų kūryba: 
Australija - Aldonos Veščiūnaitės, Vinco Kazoko, Jurgio 
Janavičiaus,Ruigio Andriušio ir Lidijos Šimkutės-Pocienės. 
Europa - Kazio Barėno, Vlado Šlaito, Eglės Juodvalkės, 
Antano Jasmanto.
JAV - Bernardo Brazdžionio, Antano Gustaičio, Jurgio 
Jankaus, Leonardo Andriekaus, Antano Vaičiulaičio, Ka
zio Bradūno, Algirdo Landsbergio, Birutės Pūkelevičiū- 
tės, Julijos Švabaitės-Gylienės, Litinės Sutemos, Kazio 
Almeno, dr.Kosto Ostrausko, Jono Aisčio, Henriko Ra
dausko ir Nykos Niliūno.
Kanada - Juozo Kralikausko, Vytauto Tamulaičio, dr. 
Henriko Nagio ir Editos Nazaraitės.

Aktorė Rasa Kazlienė atliks Maironio poemų "ČI
ČINSKAS!___________________________________________________

{VAKARAS VYKS BICKFORD PARK HIGH SCHOOL 
patalpose, 777 Bloor Str., W.

main
KONGRESO ATIDARYMAS
Birželio 25 d.,s e š t a d i e n į, 9:30 vai.ryto.

Atidaro- Milda Lenkauskienė, PLB Kultūros Komi
sijos pirmininkė. Himnus gieda Toronto Vyrų Choras 
ARAS, vadovaujant Vaclovui Verikaičiui.
10:00 vai.r. - Paskaita "ĮSIPAREIGOJIMAS TIESAI" - 
dr. Kęstutis Girnius.
11:00 vai.r. - Tema - "ŠEIMA - LIETUVIŠKUMO STIP
RYBE".

Sekcijos vadovė Irena Lukoševičienė (Montreal); 
Aldona Lingertaitienė (Boston) - "Jauna šeima"; Kęstutis 
Slotkus (Kolumbija) - "Izoliuota-toli nuo lietuviškų centrų 
seimą"; Livija J uodišiūtė-Pollock (Cleveland) - "Mišri 
šeima"; Danutė Baltutienė (Australija) - "Suaugusius vai
kus turinti šeima"; Seselė Igne (Putnam) - "Vadovė, dir
banti su vaikais ir jaunimu".

2:00 val.p.p. - "LITERATŪRA"
Sekcijos vadovas dr. Rimvydas Šilbajoris (Colum

bus, Ohio, JAV). Vytautas Jonynas, literatūros kritikas 
(Montreal), Liūtas Mockūnas, inžinierius (Chicaga), dr. 
Henrikas Nagys, rašytojas (Montreal), Vincas Natkevičius, 
lietuvių literatūros istorikas, kritikas (Vokietija).

vyOūno jaunimo
\ id A ) (STEIGTAS 1952,111.23 CHICAGOJE * (REGISTRUOTAS ILLINOIS VALSTIJOJE

V NEPELNO ORGANIZACIJA

VYDŪNO JAUNIMO FONDAS pernai atžymėjo 
savo 35 metų veiklos sukaktį. Yra atlikti pažymėtini 
darbai: šis Fondas yra išdavęs $136,769,- paskolų 153 
lietuviams studentams, gyvenantiems 12-koje pasaulio 
kraštų. Visi paskolas gf-žino, iškyrus du. Lituanistinių ne- 
grųžinamų stipendijų išmokėta $25.388.68. Jas gavo 46 
studentai iš 3 pasaulio kraštų. Buvo remta Lituanistiniai 
seminarai trijuose universitetuose. Visuomeninio darbo 
Vasaros 6 savaičių kursai įvyko 4 kartus. Kursų dalyviai 
paruošė 5 skaitymų knygas Lituanistinėms mokykloms 
ir jaunimui. Jaunimo organizacijos buvo remiamos pasko- 
••••••••••••••••••••••••••••••••• •'

Scena iš Vilniaus Valstybinio Jaunimo teatro “Dėdės Vonios spektaklio. Šis veikalas bus 

dintas Tarptautiniame Teatro festivalyje Chicagoje ir Houstone.

Š.m. gegužės mėn. 1 d. į JAV atvyko Lietuvos 
Valstybinio Jaunimo Teatro grupė, kuri čia išbus daugiau 
negu mėnesį laiko. Jų čia iškvietė amerikiečiai, kaip 
vienų iš žymiausių pasaulio teatrų.

Pagrindinai lietuviai pasirodys Il-me Chicagos 
Tarptautiniame Teatro Festivalyje, kuris jau prasidėjo 
balandžio mėn. pabaigoje. Lietuviams yra patikėtas šio 
festivalio uždarymas - jo baigminiai spektakliai. Nežiū
rint, kad šie Vilniaus teatralai plačiai pagarsėję visame 
pasaulyje (atsiliepimais spaudoje, nes Vakaruose jie dar 
nėra gastroliavę), buvo sunku tikėtis, jog visi bilietai 
į jų planuotus 8 psektaklius bus išparduoti net du mė
nesius prieš jų pradžių. Pasirodo, rengėjams teko pridėti 
dar 3 spektaklius, tačiau ir į juos bilietai jau baigiami 
išparduoti.

Lietuviai į Amerikų atsiveža 2 veikalus, kuriuos 
iš 5 rodytų praėjusių metų liepos mėnesį Vilniuje, parin
ko Chicagos Festivalio vyriausieji organizatoriai Jane 
ir Bernie S a h I i n s'ai. Chicagos festivalyje (prade
dant gegužės 24 d./ pradžioje bus parodyta Čechov'o 
klasikinė pjesė t apie Rusijos šeimyninę ir visuomeninę 
suirutę - "DĖDE VANIA" ir po to ( nuo gegužės 27 iki 
« psl

3:00 val.p.p. - "TEATRAS"
Sekcijos vadovas Jurgis Blekaitis, aktorius, reži

sierius (Laurel, Maryland, JAV), dr. Kostas Ostrauskas, 
dramaturgas (Media, Pennsylvanija,JAV), Arūnas Čiuber- 
kis, aktorius (New York), Rasa Kazlienė (Rasa Allan), 
aktorė (New York), Elena Dauguvietytė-Kudabienė, reži
sierė, aktorė (Hamilton).

KONGRESAS VYKS LOEW’S WESTBURY HOTEL] 
475 Yonge Street.

7:30 val.v. - Putino drama "VALDOVAS*1
Los Angeles Lietuvių Dramos Sambūrio spektaklis.

Rėžisuoja Petras Maželis.____________________________
{SPEKTAKLIS VYKS CENTRAL TECHNICAL Į 

{SCHOOL, 724 Bathurst Street.-

BENDROS PAMALDOS
Birželio 26 d., s e k m a d i e n į, 10:30 val.r.

Pamaldos vyksta Lietuvos Kankinių Šventovėje 
ANAPILIS, 2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario.

12:30 v.p.p. "RELIGIJOS REIKŠMĖ TAUTINIAM IŠLI
KIMUI"

Sekcijos vadovas kun.Gediminas K.Kijauskas,S.J. 
(Cleveland), docentas Vytautas Skuodis (Chicaga), kun. 
Kęstutis Trimakas (Chicaga), dr. Algis Norvilą (Chicaga), 
Rt.Rev. Povilas Dilys (Toronto).

2 val.p.p. - "MENAS"
Sekcijos vadovas dr. Kęstutis P.Žygas (Tempe,Ari

zona, JAV), Narūnas Bukauskas (Brooklyn, N.Y.) -Menas 
iš studento perspektyvos", Viktorija Kašubaitė-Matranga 
(Oak Park,IL, JAV) - "Dabartinės problemos išeivijos dai
lės veikloje", Narcizas Prielaida (Šveicarija) - "Lietuviai 
dailininkai Vakarų Europoje", Jurgis Račkus (Toronto) 
- "Color & Form Society" veikla Kanadoje, Daiva Skuo
dytė (Chicaga) - "Dailės kūrimo ir kritikos padėtis po
karinėje Lietuvoje", Elena Urbaitytė (Wantagh,N.Y.JAV) 
-"Dailininkų pasirinkimai, galimybės ir galvosūkiai išeivi
joje".

3 val.p.p. "MUZIKA"
Sekcijos vadovė Emilija Sakadolskienė (Chicaga), 

Mykolas Drunga (Chicaga), Loreta Venclauskienė (Chica
ga), Rita Vilienė (London, Ont.).

lomis ir pašalpomis $18,121.25, taip pat lietuviškos gim
nazijos V.Vokietijoje ir Lenkijoje. Metinės VJF premijos 
įteiktos 11 -kai laureatų, kurie pasižymėjo moksle, mene 
ar visuomeninėje veikloje. Lietuvos istorijų, redaguotų 
A.Šapokos, Vydūno knygų vokiečių kalba išleido VJF. 
Skiriamos pašalpos knygų leidybai anglų kalba. Ruošia
ma nauja LIETUVOS ISTORIJA anglų kalba, kuri bus iš
leista puošniomis iliustracijomis. Išleista V.Statkaus kny
ga GINKLUOTOS LIETUVOS PAJĖGOS. Nemokamai duo
damos knygos, vežantiems jas i Lietuvą ar Lenkiją. Taip 
pat yra išleidęs serijas meniškų atvirukų Kalėdų švenčiu 
progomis.

VYDŪNO JAUNIMO FONDO darbai yra pažymėti
nai reikšmingi. Fondas taip pat mielai priima įvairias 
sugestijas jo veiklai.

Remiant šį fondųjčekius rašyti:VYDŪNAS YOUTH 
FUND,Inc. c/o L.von Braun, 7300 S.Albany Ave..CHI
CAGO, IL 60629, USA. /Aukos atleidžiamos nuo JAV 
pajamų mokesčio/.

Lietuvos Valstybinio Jaunimo teatro aktoriai, kurie Amerikoje vaidins “Dėdės Vonios’’ veikale.

Abi nuotr. iŠ Ed.Sulaicio archyvo

birželio 1 d.) - V.Korostiliov'o veikalas "PIROSMANI, 
PIROSMANI", kuris liečia gruzinų menininko Niko Piros- 
manišvili gyvenimų.

Spektakliai vyks gražiame Chicagos ROYAL- 
GEORGE THEATRE, 1641 N.Halsted St. Spektaklių pra
džia: 7:30 val.v., o trečiadieniais ir šeštadieniais dar 
ir popietiniai spektakliai - 3 val.p.p.

Gegužės mėn.29 d.vakare vilniečiai teatralai duos 
koncertinį spektaklį Chicagos lietuviams JAUNIMO 
CENTRO scenoje. Taip pat Teatro Festivalio metu Chi
cagoje, kaip ir kitos iš įvairių pasaulio kraštų atvykstan
čios grupės , dalyvaus viešose diskusijose teatro klausi
mais amerikiečiams.

Lietuvių grupę sudaro 37 žmonės, įskaitant ir 
technikinį personalų. Bus vaidinama lietuvių kalba, duo
dant užrašus angliškai.

Festivalyje, be Lietuvos aktorių pasirodys Anglijos 
Šekspyro kompanija, kuri į Chicagų atveža visų Šekspyro 
istorinių dramų ciklų. Taip pat atvyksta vaidintojai iš 
Ispanijos, Airijos, Pietų Afrikos, Prancūzijos, Belgijos 
ir Kanados. Festivalyje taip pat pasirodys ir 4 Chicagos 
teatro grupės.

Pianistai : Vytas Bakšys (New York State), Leo
kadija Kanovičienė (Toronto), Cleveland*© Lietuvių Dievo
Motinos Parapijos Choras, vadovaujamas muz. Ritos Klio- 
rienės ir Toronto VOLUNGĖS choras, vadovaujamas muz. 
Dalios Viskontienės.___________________________________ _____

{KONCERTAS VYKS McMILLAN THEATRE, Bloor 
Street & Avenure Road kampas.

ann
Birželio 27 d., p i r m a d i e n |, 8:30 val.r,

'SPAUDA IR RADIJAS"
Sekcijos vadovė Aušra Liūlevičienė (Chicaga), Jo

nas Varčius (Toronto) - "Leidėjų, redaktorių, bendradar
bių ir skaitytojų santykiai", kun. Juozas Vaišnys,S.J. - 
"Spaudos ir radijo kalba", Ėdvardas Tuskenis (Chicaga) 
- "Jaunimo kelias į spaudų", dr. Zenonas Rekašius (Glen
view, 1L.JAV) - "Lietuva išeivijos spaudoje", Romas Ke- 
zys (Bayside, N.Y.JAV) - " Radijo rūpesčiai", Raimun
das Lapas (Chicaga) - "Radijo laidų ateitis - likimas ar 
prakeikimas", dr. Vytautas Dambrava (Venezuela) - "Ra
dijo ir spaudos komunikacija svetimtaučiams".

10:00 val.r. - "LITUANISTIKA"
Dr. Antanas Klimas (Rochester, N.Y.) - "Lietuvių 

kalba", dr. Bronius Vaškelis (Chicaga) - "Lituanistikos 
katedros dabartis ir ateitis", dr. Jonas Račkauskas (Chi
caga) - "Kultūrinių vertybių išlaikymas".

1:30 val.p.p. - "TAUTODAILĖ"
Sekcijos vadovai Anastazija ir Antanas Tamošaičiai 

(Kingston, Ont.), dr. Genovaitė Kazokienė (Tasmania, 
Australija), Aldona Veselkienė (Kingston, Ont.) - "Vaiz
dajuostės reikalingumas", Aldona Vaitonienė (Toronto) 
- "Vaizdajuostės panaudojimas lietuvių tautodailės kūry
bai".

3:00 val.p.p. - "IŠEIVIJOS IR TAUTOS KŪRYBOS SAN
KRYŽOJE" ’

Sekcijos vadovas - dr. Vytautas Vardys (Norman, 
Oklahoma, JAV), dr. Juozas Kazickas (New York) eko
nomistas, dr. Rasa Mažeikaitė (Toronto) istorikė, dr. Pra
nas Zunde (Atlanta, Georgia) inžinierius.

5 val.v. - PL IV-TOJO KULTŪROS KONGRESO 
UŽDARYMAS

{PIRMADIENIO RENGINIAI VYKS LEOW'S WEST- 
ĮbURY HOTEL, 475 Yonge StreeL

8 val.v. - POKYLIS .
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALEJE, 1011 College Street.

**************************************************** 
PASKIRTA JAUNIMO PREMIJA

1988 m.gegužės mėn.9 d. įvyko premijai skirti 
posėdis, kuriame dalyvavo PASAULIO LIETUVIŲ BEND
RUOMENĖS vicepirm. Birutė Jasaitienė, PASAULIO 
LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS atstovas Algis Sodonis, 
JAV Lietuvių Jaunimo Sųjungos atstovė Ramutė Ke- 
mežaitė ir Kriaučeliūnų šeimos atstovės Regina Kučienė 
ir Irena Kriaučeliūnienė.

Komisija, peržiūrėjusi pristatytus kandidatus, 1988 
m, EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO JAUNIMO PREMIJĄ 
vienbalsiai paskyrė Australijos Jaunimo Sųjungos pirminin
kui ANDRIUI VAITIEKŪNUI, gyvenančiam Melbourne, 
Australijoje.

Premija paskirta už Andriaus Vaitiekūno nuolatinę 
lietuviškų veiklų jaunimo ir vyresniųjų tarpe ir už atlik
tų didelį darbų, ruošiant Jaunimo Kongresų Australijoje.

•••••••••••••••••••••••••••••>•••••

Lietuvos teatro grupei vadovauja jaunas režiso- 
rius EIMUNTAS NEKROŠIUS, kurį žymusis Amerikos dra
maturgas A.M i 1 I e r yra pavadinęs genijumi. Taip 
pat šis teatro žinovas vilniečių kai kuriuos pastatymus 
laiko geriausiais, negu jis bet kur yra matęs.

Vilniečių tarpe yra pasižymėjusių aktorių, kaip 
pav.:Vladas Bagdonas, Dalia Overaitė, Elvyra Žebertavi- 
čiūtė, Vidas Petkevičius, Kostas Smoriginas, Rimgaudas 
Karvelis, Antanas Šurna, Irena Kriauzaitė, Ferdinandas 
Jakštys ir kt.

Prieš atvykdami į Chicagų, Lietuvos aktoriai pa
sirodys garsiame Amerikos Alley Theatre, Houston'e. 
Tame mieste jie vaidins apie porų savaičių. Beje, vilnie
čiai šį amerikiečių teatrų yra pakvietę vaidinti į Vilnių 
ir jau yra pasirašyta sutartis.

Chicagos didžioji spauda - laikraščiai bei žurnalai- 
Lietuvos teatro grupei skiria beveik didžiausių dėmesį 
ir iškelia jos nepaprastus sugebėjimus. Kaip atrodo, lietu
viai čia galėtų duoti ir daugiau spektaklių, ir visi būtų 
išparduoti. Jie, tačiau, nebeturi laiko, nes reikia skubėti 
į Vienų, Austrijoje, kur jų laukia kiti pasirodymai.

Ed. Su 1 a i t i s
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



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

Dr. Gv. Valančius
(Ii SKAUDOS OKUPUOTOJI LlfTUVWf lt iJlfYUOJB)

Kauno ŽALGIRIO krepšinio komanda Šiemet laimėjo Tarybų Smungos pirmenybėse-----------
medalius. Nuotraukoje matomas treneris Vladas Garastas su Čikagiečiu Ed. bulaičiu.

• Neseniai vietos spaudoje 
buvo paskelbtas oficialus 
įsakas, kad dail.Kazimierui 
Zeromskiui(kuris prieš kelis 
metus sugrįžo iš JAV į 
Lietuvą) 
vos 
no 
"už ilgametį vaisingą kūry
binį 
vavimą visuomeniniame gy
venime".

Keistas titulas ilgus 
metus praleidusiam ir kū
rusiam išeivijoje meninin
kui. Ko kūryba vystėsi šia
me kontinente, už ją val
džios įvertinimas" skamba 
savotiškai nelogiškai. Daili
ninkas, kiek mums yra ži
noma, atsivežė daugelį sa
vo darbą ir didelę ją dalį 
padovanojo Lietuvos muzie
jams.

Už tą"visuomeninę veik
lą" (kaip ir už kelis duotus 
spaudai pasikalbėjimus) 
toks "Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumo" įsakas atrodo

PO

ATGAIVINA MOTINOS 
DIENOS ŠVENTĘ

Šalčininkų rajone 
daugelio dekadą pernai at
gaivino Motinos Dienos 
šventę. Šiemet šio rajono 
Kultūros Namai suruošė 
pirmą kartą Tėvo Dieną.

Keičiantis socialiniams 
santykiams bei ,kaip rašo
ma, gamybos pobūdžiams, 
darosi aišku, kad tėvo atsa
komybė už vaiką auklėjimą, 
ir ją ateitį turi būti dides
nė.

Tėvo Dienos proga buvo 
atvykę gastroliuoti Vilniaus 
Pedagoginio Instituto folk
lorinis ansamblis "Poringė" 
ir Vidaus reikalą ministeri
jos Kultūros ir Sporto Rū
mą berniuką choras. Vietos 
poetai skaitė prisiminimus 
apie tėvą. Eišiškią vaiką 
muzikos mokyklos skudučių 
ansamblis ir Dieveniškią 
mergaičią kolektyvas savo 
programėles paskyrė pa
vyzdingiems tėvams Šalči
ninkuose

< nuogę.
Tėvo 

šiame 1 
mėn. 19 dieną.

Ann Jarvis 
už visas mo-

paprotys ge- 
švęsti Moti-

te. Tą dieną 
užsakė mišias 
tinas.

Iš to kilo 
gūžės mėnesį
nos Dieną. Nepriklausomos 
Lietuvos laikais Motinos 
Diena būdavo švenčiama 
pirmąjį gegužės mėn.sekma
dienį, JAV-se ji švenčiama 
antrąjį sekmadieni to pa
ties mėnesio.

• LIETUVIŠKOS MUZIKOS 
SAVAITĖ vyko balandžio 
18-22 d.d. Muenchene.

Modernią lietuvių kom
pozitorių muziką kvartetui 
atliko VILNIAUS KVARTE
TAS: V.Laurušo "Kvartetas", 
J.Juzeliūno "Raga ketu
riems", O.Balakausko "Ant
rasis Kvartetas", O.Narbu- 
taitės "Atkelki Užmaršties 
Vartus". Koncertuose taip 
pat dalyvavo pianistė prof. 
Raminta Lampsatytė-Kollar, 
smuikininkas Michael Kol
lars, solistė Vilija Mozūrai- 
tytė, vargonininkas Vytenis 
Vasiliūnas, sol.Lilija Šukytė. 
Keturi autoriai- kompozi
toriai pagal kvietimą irgi 
dalyvavo šiuose koncertuo
se.

: ir kituose rajo-

Diena švenčiama 
kontinente birželio

Au-
Petras

ir
Motinos Dienos šventė 

atsirado prieš 81 metus 
JAV-se, Philadelphia mies

Kvartetą sudaro 
dronė Vainiūnaitė, 
Kunca, Donatas Katkus 
Augustinas Vasiliauskas.

**********
Moliu dekoruoti maldyklas pradėta Egipte RamesoMoliu dekoruoti maldyklas pradėta Egipte Rameso III 

laikais, o žalio molio (nedegtos) plytos rastos naudotos 
ankstyvesniuose Chaldean ir asyrų miestuose, nuo Nine- 
vijos ir Babilono laikų (2000 m. pr. Kr.). Čia jau aptikto 
tos ir glazūruotos plytos ir spalvotos.

Kinijoje molio puodai pradėti gaminti apie 26(;0 m. 
pr. Kr. Degtos plytos jau buvo gaminamos 2247 m. pr. 
Kr., nes Šv. Rašte (Genesis II) Nojaus sūnus sakė: "Pa
darykime plytas ir išdeginkime jas kiaurai iki raudonu
mo!" Drenažo vamzdžiai Egipte naudojami nuo 4000 m. 
pr. Kr.

Kuomet molis pradėta naudoti - nėra tikrų duomenų, 
bet labai seniai. Vazos ir puodai Egipte jau buvo dirba
mi is molio 5000-8000 metų prieš Kristų, nuo neolitinio 
amžiaus pradžios. Plytos Egipte buvo jau gaminamos 
3000-5000 m. pr. Kr. Memphis mauzoliejuje Egipte ras
tos molio sienos ir ant jų išraižyti paveikslai - vazos ir 
puodai. Tai patvirtina, kad puodai ir vazos buvo tuo 
metu dirbami. Tai buvo Thelano periodo metu, maždaug 
1700-3000 m. pr. Kr.
Senuta (iš "Molio plytos", Technikos žodis, 1979 Nr. 2)

NESAKYKIME: "VALGYKIME IR GERKIME, NES 
RYTOJ MIRSIME", bet sakykime: "DIRBKIME IR PA
DĖKIME VIENAS KITAM, NES ŠIANDIEN ESAME GYVI 
KARTU". Havelock Ellis

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

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

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

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 i 768-9606; Jonui R.: 337-8637

1988. V. 19

Prieš dalyvaudami Lie
tuviškos Muzikos Dienose, 
jie gastroliavo Italijoje ir 
Tarptautiniame Muzikos 
Festivalyje Maltoje.

Sąjungos baletmeis- 
baleto šokėję kon- 
Maskvietis J.Puza- 
gavo paskatinamą-

• Neseniai Maskvoje vyko 
Sovietą 
terią ir 
kursas, 
nov'as 
ją premiją už choreografiją 
"Mėlynosios Jūros Daina".

Šiai choreografijai 
naudota muzika 
ta žymaus, 
kompozitoriaus 
KUPREVIČIAUS, 
kompozitoriaus, 
lietuvių liaudies 
tyvais, sujungtais į ciklą, 
pavadintą"Pasvartyk, antele".

pa
yra sukur- 
moderniško 

Giedriaus 
Ji, anot 

sukurta 
dainą mo-

sidabro

"suteiktas Lietu- 
TSR nusipelnusiojo me- 
veikėjo garbės vardas

darbą ir aktyvŲ daly- perdėta
- gal tai 
ar dar kas nors neskelbia
mo.

is-
ži-
78

Išleista:
• RAMBYNAS. Monografija 
Supažindinama su mažiau 
žinoma Rambyno augmeni
ja, pateikiama retesnią 
torinią ir geografinių 
nią. Vinius, 1987 m. 
psl., 3.000 egz.
• RINKTINIAI 1 
Janina Degutytė, 
me Raštą tome 
ir proza vaikams, 
vertimai. Vilnius, 1988 m., 
461 psl., 12.000 egz.

RAŠTAI.
Antraja- 

poezija 
, lyrika,

APIE PAŠTĄ
Jau prieš kelis tūkstančius metų žmonės ieškojo prie

monių laiškams siųsti. Valdovams ar šiaip aukštojo luomo 
žmonėms paštą gabendavo tam tikri pasiuntiniai - kurje
riai.

Paskiri privatūs asmenys savo korespondencijai prista
tyti naudodavo vergus ar turėdavo laukti progos, kol kas 
nors vykdavo į tą vietą, kurion laiškas buvo adresuotas.

Plačiajai visuomenei pašto patarnavimai ilgą laiką 
buvo neprieinami.

Romos imperatorius Deoklecijonas laikomas steigėju 
pirmos pašto sistemos viešam naudojimui, kad ir labai 
siaurose ribose.

Prancūzijos pašto tarnyba buvo suorganizuota Pary
žiaus universiteto XIII amžiaus pabaigoje. 1450 m. Liud
vikas XI įsteigė tobulesnę pašto sistemą, kurią jau galim 
laikyti tikra visuotinio pašto pirmatake.

Per ištisą šimtmečių eilę pašto tinklai plėtėsi ir tobu
lėjo, bet tik paskutiniųjų dviejų šimtmečių būvyje paštas 
tapo panašus į dabartinį.

Šiandien pašto įstaigą randame ne tik miestuose, bet 
ir didesniuose kaimuose. Laiškas įmestas pašto dėžutėn 
netoli mūsų namų, per trumpą laiką nugabenamas į bet 
kurį pasaulio kraštą ir ten įteikiamas asmeniui, kurio 
pavardę ir adresą esame pažymėję ant voko. Svarbiausia 
- už visą patarnavimą turime sumokėti labai mažą sumą. 
Šio moderniųjų laikų stebuklo įgyvendinimui daug padėjo 
ta aplinkybė, kad pašto susisiekimo organizavimo ir tvar
kymo ėmėsi pačios valstybės, nesiekdamos iš to pelno, o 
daugiausia žiūrėdamos į paštą, kaip priemonę, krašto kul
tūrai ir ekonominei gerovei kelti. Kai visi paštu naudo
jasi ir laiškų skaičius yra labai didelis, vieno laiško per
siuntimas atsieina labai pigiai.

Prie pašto patarnavimo patobulinimo ir atpiginimo 
labai prisidėjo pašto ženklo įvedimas.

Pašto ženklas, kurį priklijuojame ant laiško voko, 
pasako, jog laiško persiuntimo išlaidos yra iš anksto 
sumokėtos. Tuo būdu sutaupomas laikas, kurį šiaip reikė
davo sunaudoti pinigams už pašto patarnavimą surinkti iš 
kiekvieno asmens.

Pirmasis pašto ženklas išleistas D. Britniįoje 1839 
metais. Jį reikia laikyti vienu didžiausių visų laikų išra
dimu.

Pašto ženklas iš pat pradžios susilaukė tokio pasiseki
mo, kad jį greit pasekė ir kiti kraštai. Žmonių susidomė
jimas pašto ženklais iš karto buvo labai didelis. Daug 
kas pradėjo juos rinkti, o tai paštų administracijoms 
sudarė nemaža papildomų pajamų.

P.S. Seniau paštą tikrai pristatydavo greitai. To nega
lima tvirtinti dabar, kai pašto darbas sumodernintas. 
Tarnautojai unijų išlepinti ir vis nusiskundimų daugėja...

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11:30- 12 vai. nakties
Programos vedėjos : LIUDAS STANKEVIČIUS

1053 Albonel Cr. Duvernay, Laval, P.Q. H7G 4K7 
Tai.: 669-8834

VE/dRoD2/M

Du pagyvenę bičiuliai sėdi bare ir šnekučiuojasi:
- Tai kada tavo gimtadienis?- klausia vienas.
- Birželio 23-ią.
- Bet kuriais metais?
- Kasmet, kasmet...- atsakė.

panegyrika, arba 
"glasnost" išdava,

• -Koks turėtą būti jąsą idealus vyras? - klausia jau
nuolis merginos.

- Aš tekėsiu tik už tokio, kuris žibėtą bet kokio
je kompanijoje, būtą muzikalus, galėtą pasakoti juokus, 
šokti ir vakarais būtą namuose.

- O, tai jūs norite televizijos aparato', -šūktelėjo 
jaunuolis.
• Karo metu žmogus užėjo į valgyklą ir užsakė kepsnį. 
Kai atnešė, jis bandė peiliu atsipjauti gabalą, 
neįveikė.

- Ei,- sušuko jis padavėjui,-juk tu čia man 
atnešei1.

- Tikrai arkliena,-ramiai atsakė padavėjas, 
bar visi ją valgo ir nesiskundžia.

- Gal būt, bet kitą kartą kai man jos atneši, nuimk 
balną pirma,- atsakė valgytojas.

bet peilis

arklienos

-Bet da-

KAD AKYS PAILSĖTŲ
Skaitant menkoje šviesoje, akys labiau įsitempia 

i dėlir> jeigu turite palinkimą į trumparegystę, ji gali 
to greičiau pasireikšti.

Akią specialistai pataria, kaip palengvinti 
įtampą:

- Jūs patys geriausiai galite nustatyti, kokios

akią

švie
sos jums reikia. Pradėkite nuo 150 vatą lemputes, apie 
3-ją pėdą nuotolyje nuo skaitomo puslapio. Jeigu to ne
pakanka, arba jaučiate akią nuovargį po maždaug 1 va
landos skaitymo, padidinkite lemputės voltažą arba priar
tinkite šviesą.

Venkite šviesos blizgėjimo. Palenkite puslapį 
taip, kad neblizgėtą, pastatykite lempą kitu kampu arba 
vartokite švelnios šviesos lemputę.

- Šviesa skaitymui turi 
į akis.

- Pastiprinkite šviesą, 
žiaus. Patartina pasistatyti ir

būti už jusy, o ne šviesti

jeigu esate vyresnio am- 
ekstra lempą už kėdės.

Parinko O. LAŠAS

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 INFORM AC! J AS [V AIRIUOSE KRAŠTUOSE 
APIE LIETUVOS LAISVĖS KOVA IR JA SKATINA.

REMKIME TAUTOS FONDĄ
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 
centas artina Lietuvai laisves au£rq.

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

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

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

L6K 3G1 
Ave.,P7G 1H1 
2P0

5 psl,



toronto
• KLB Toronto Apylinkės 
Valdyba ruošiasi KARAVA
NUI, kuris vyks birželio 
mėn. 17-25 d.d.

Karavane VILNIAUS pa
viljonas rengiamas PRISIKĖ
LIMO PARAPIJOS patalpo
se. KARAVANO pasai pla
tinami Prisikėlimo Parapi
jos ir "Paramos" bankeliuo
se, Lietuvių Namuose ir 
pas Toronto Apylinkės Val
dybos narius.

Stengiamasi mažinti Vlb 
NIAUS PAVILJONO išlai
das, iš anksto paruošiant 
virtuvės maistų. Tam tiks
lui gegužės mėn. 24 d.,ant
radienį, 7 val.v. PRISIKĖ
LIMO PARAPIJOS patalpo
se kviečiama koldūnų gami
nimo talka. Jų virimo me
todus demonstruos ir gami
nimų praves prityrusios vi
rėjos ir virėjai.

Galintieji prisidėti prie 
šios talkos arba norintieji 
išmokti jų gaminimo, malo
niai kviečiami prisidėti.

Lietuviu. Namų
Žinios

• I LN rengtus MOTINOS 
DIENOS PIETUS, gegužės 
mėn. 8 d., Karaliaus Min
daugo menėje atsilankė 460 
svečių. Meninę programų 
pravedė LN Vyrų Būrelio 
vicepirmininkas Vladas Sta- 
bačinskas. Motinas pasvei
kino LN Valdybos pirminin
kas J.V.Šimkus.

ATŽALYNO jauniausioji 
tautinių šokių grupė, vado
vaujama Dainos Krivaitės 
ir Marijos Hurst pašoko 
tris šokius: Vėdarų, Kalvelį 
ir Suktinį. Šokiams grojo 
Danutė Pargauskaitė. Linas 
ir Vytas Rusliai,S.Baibokas 
padeklamavo po eilėraštį.

Svečių knygoje pasirašė 
A.Mačiulis iš St.Peters
burg'©,Floridos, Rūta Vogęs 
iš Kiel, V.Vokietijos, R.Vi- 
lembrektas iš London, Ont. 
ir J.C.Tanner iš Montrealio.

e LIETUVIŲ SLAUGOS 
NAMAMS auko: iš a.a.Jur- 
gio Strazdo palikimo 
$32,227.15; $500,- P.Kripas 
$200,- B.G.Čižikai ir $50,-
V.Gudaitis.

Viso fonde dabar yra 
$53,765.75.

Aukos priimamos PA
RAMOJE /sųsk.nr.8711/ 
ir PRISIKĖLIMO PARAPI
JOS BANKE /sąsk. 155332. 
17/.

• Įmokėję po $100,- nau
jomis LN narėmis tapo 
Audronė Puzerytė ir Danu
tė Puzerienė.

rt a > ■ a LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS
MOKA:

716% ui 90 dienu term, indėlius 
73/4% už 6 mėn. term, indėlius 
754% už 1 metų term, indėlius 
8 % už 2 metų term, indėlius
8 % už 3 metų term, indėlius
9 % už GIC 1 m. gurant, inv. paž 
9%% už GIC 2 m. garant. inv. paž. 
9’/2% už 3 m. GIC invest, pažym.
8 % už pensiiu ploną (var. rate)
9 % už l m. term, pensijų planą 
9%% už 2 metų term, pensijų planą 
9'/2% už 3 m. term, pensijų planą 
8 % už pensijų fondą RRIF (v.r.) 
6 % už taupymo sąskaitas 
5%%-7% už kasd. palūk. s-tą
Tfflo už virš $10,000 kasd. pal. s-tą 
534% už kasd. pal. čekių s-tas

AKTYVAI VIRŠ 65 MILIJONŲ DOLERIŲ

Asmenine* paskolas duodame iki $f>5 000 ir mortcirtus iki 75°; įkai 
nolo turto. Visų nariu, gyvybė apdrausta sanlautpu dydyje, bet ne
daugiau $2,000. .Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$ lt,000. Nemokamas fekių ir sąskaitų patarnavimas.Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American i:xpresš!. Kitos pasko
los; (Line of credit) ir antrieji mortgičiai

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

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

TELEFONAS: 53 2- 1149

6 psl.

Primenama, kad su 
KARAVANO pasu galima 
aplankyti visus paviljonus, 
kurių yra apie 50.

• SOCIALINIŲ REIKALŲ 
ir LIGONIŲ LANKYTOJŲ 
susirinkimas vyks LIETU
VIŲ NAMUOSE, gegužės 
mėn. 25 d.,trečiadienį, 7:30 
vai. vakaro.

Galintieji prisidėti prie 
šių darbų, kviečiami daly
vauti.
• "MAIRONIO" MOKYK
LOS ir AUKŠTESNIŲJŲ 
LITUANISTINIŲ KURSŲ 
užbaigimas bus, paminėtas 
renginiu PRISIKĖLIMO PA
RAPIJOS salėje, penktadie
nį, gegužės mėn. 27 d., 7 
vai.vakare.

• Balandžio mėn. 30 d. 
LN Karaliaus Mindaugo 
menėje Toronto Lietuvių 
Vyrų Choras ARAS atšven
tė savo dešimtmetį. Kon- 
certe-baliuje dalyvavo dau
giau kaip 300 asmenų.

Programų atidarė ARO 
pirm. V.Pečiulis, o jų koor
dinavo K.Mileris.

ARAS padainavo 14 dai
nų. Sukakties proga ARĄ 
sveikino: PLB kultūrinės 
komisijos pirm.I.Bublienė, 
Prisikėlimo Parapijos kleb. 
A.Simanavičius.OFM., Lie
tuvos Kankinių Parapijos 
kleb. J.Staškus, Išganytojo 
Parapijos kleb.P.Dilys, KLB 
Krašto Valdybos vardu- A. 
Vaičiūnas, LN Valdybos pir
mininkas J.V.Šimkus, Tau
tinių Šokių Ansamblio GIN
TARAS vardu R.Žilinskienė, 
choro VOLUNGE vardu 
A.Karkienė ir Kanados 
Šaulių Rinktinės VILNIUS 
vardu S.Jokūbaitis.

ARO pirmininkas V.Pe
čiulis padėkojo choro 
krikšto tėvams muz.S.Gai- 
levičiui, choro vadovui sol. 
V.Verikaičiui, nuolatiniam 
akompaniatoriui muz. J. 
Govedui, buvusiems choro 
pirmininkams J.Karasiejui, 
T.Stanuliui ir V.Zadurskui, 
choristams, rėmėjams ir 
visiems atsilankiusieims.

Sekė vakarienė su vynu 
pagaminta šeimininkės Bi
rutės Stanulienės. Taip pat 
vyko šokiai, loterija ir ki
tos staigmenos.

Šis neeilinis renginys 
ilgai pasiliks dalyvavusių 
atmintyje ir ARO choro 
įnašas kaip Toronto apylin
kės bendruomenės gyvastin
gumo pažymys.

• ATITAISOMA: Buvęs pen
sininkų kambarys /salė"E"/ 
yra pavadinta Kunigaikštie
nės BIRUTĖS,/ne Aldonos/ 
vardu. Už klaidų atsipra
šom. T.S.

a IMA:
§ už asmenines
§ paskolas nuo ......... 101/z%
S už nekilnojamo turto
S paskolas (mortgages): 
s su nekeičiamu nuošimčiu 
g 1 metų ...................... 101/2%
g 2 metų .....................11 %
g 3 metų ...................... 111/4%
g (fixed rate)
S3 —--------------------------------------------------------

S3 su keičiamu nuošimčiu 
g 1,2 ar 3 metų ........ 93/4%
" (variable rate)

• Mokytoja PAULIONIENĖ 
Giedrė su savo"MA!RONIO'' 
LITUANISTINĖS MOKYK
LOS 20-čia mokinių abitu
rientų lankėsi dailininkų 
Anastazijos ir Antano Ta
mošaičių Sodyboje. Apžiū
rėję įvairius eksponatus, 
apkeliavo specialiu ekskur
siniu laivu 1000-tį salų. 
Su šia mokslo metų pabai
gos proga suruošta ekskur
sija buvo atvykusios Se
selė Margarita ir Dalia 
Tamutytė.
• Norintieji vykti į Tauti
nių Šokių Šventę Hamiltone 
autobusu, prašomi tuojau 
pranešti Broniui Genčiui 
tel: 532-8531.

Po Maironio minėjimo Chicagos Jaunimo Centre balandžio mėn. 10 d. minėjimo 
dalyviai iš kairės: sol. A. Gaidžiūnienė, poetas B. Brazdžionis, deklamuo — 
tojos Daiva MeiIienė ir I. Toliušytė, Maironio rastų, parodos rengėjas Br.

Sol. Nelė Paltinienė jos septintajame koncerte Chicagoję gegužės 
1 d. dainuoja vietos lietuviams publikoje.

Nuotr. Ed. Sulaičio.
Kviklys ir rengėjų atstovės V. Jonušienė ir A. Gulbinienė.

"1988 M. PAVASARIS" 
PARODA LIETUVIŠKAME 
MUZIEJUJE

Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejaus Meno galeri
joje, 6500 S. Pulsaki Rd., 
Chicagoję, bus atidaryta 
"1988 m. Pavasaris" paro
da, kurioje bus išstatyti 
dail. Nijolės Banienės 
vėliausi kūriniai. Paroda 
vyks nuo gegužes 20 d. 
iki birželio 11 d.

Nijolė studijavo Illinois 
ir Chicagos universitetuose. 
1957 m. ji baigė Chicagos 
Meno institutą. Josios 
meno darbai buvo išstatyti 
plačiai Chicagos apylinkėje. 
Taipgi josios kūriniai buvo 
nupirkti Vincent Price Art 
Collection bei kitų priva
čių ir viešų kolekcionierių. 
Ji priklauso Amerikos 
Lietuvių Moterų Dailinin
kių sąjungai ir „La Grange 
Art League". Nijolė gavo 
daug atžymėjimų bei įver
tinimų už savo kūrinius 
Elmhurst Meno Mugėje, 
"Tower grove" Meno mugė
je, "La Grange ” Meno 
sąjungoje ir kitose parodo
se bei konkursuose.

Nijolė išstatys savo 
vėliausius piešinius, sukur

’ARABIJOS KREDITO KOOPERATYVAS
999 College St., Toronto, Ontario M6II 1A8
Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind............ 71/2%

180-364 d. term, ind............ 73/4%
1 metų term, indėlius....... 73/4%
2 metų term, indėlius....... 8 %
3 metų term, indėlius....... 8 %
1 metų GlC-met. palūk....... 9 %
2 metų GlC-met. palūk....... 9’/*%
3 metų GlC-met. palūk....... 91/2%
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 81/2% 
RRSP ir RRIF (pensijos) .. 8 % 
RRSP-1 metų term. ind. ... 9 % 
RRSP-2 metų term. ind. ... 9’/4% 
RRSP-3 metų term. ind.. 9’/z%
Specialią taup. s-tą........... 7’/z%
Taupomąją sąskaitą ........ 6 %
Kasd. pal. taupymo sąsk . 7 1/2% 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki .. 53/4%

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 36 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

ŽUVUSIEMS UŽ LIETUVOS LAISVĘ PAMINKLO

IŠKILMINGAS ŠVENTINIMAS 
įvyks Sv. Jono lietuvių kapinėse, 

MISSISSAUGA, ONTARIO, KANADA,
SEKMADIENį , gegužės mėn. 29 d. 2:45 vai. p.p. (prieš pamaldas)

Po pamaldų kapinėse (apie 4 vai.p.p.) Lietuvos Kankinių parapijos salėje 
bus paminklo statymui aukojusiems padėkos lapų įteikimas ir užkandžiai.

Visi aukotojai kviečiami dalyvauti.
Organizacijos kviečiamos paminklo šventinimo iškilmėse dalyvauti su 

vėliavomis ir gėlėmis pagerbti žuvusius^ visus mūsų tautos divyrius. Apie savo 
dalyvavimą jos prašomos is anksto pranešti paminklo statymo k-jos pirmininkui

St. Jokūbaičiui, Tel.: 537-2869.
LŠST Vilniaus Šaulių Rinktinė Kanadoje

tus su "spectra" spalvotais 
pieštukais, kurie yra pa
grįsti josios pastabumu bei 
susižavėjimu gamta. Paro
da, kurią dailininkė vadina 
josios "Pagarba Pavasariui^ 
išsprogsta šiltom spalvom 
ir jusminėmis formomis. 
Ji tvritina, kad "mano da
bartiniams darbams idėja 
kilo iš Algirdo Greimo 
knygos "Apie dievus ir žmo
nes". Ją aš išstudijavau 
besiruošdama 1981 m. pa
rodai "Lietuviškos Mitologi
nės Būtybės". įkvėpimas 
pastūmėjo sukurti kūrinius 
iš mitinio "Rojaus Sodo".

Atidarymo priėmimas 
bus penktadienį, gegužės 
20 dieną, 7:30 val.v. Atida
ryme dalyvaus pati dailinin
kė.

Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejus ir Meno gale
rija atdari kasdien nuo 10 
vai. ryto iki 4 vai. p.p. 
(taipgi šeštadienį ir sekma
dienį), penktadieniais iki 8 
vai. v. Dėl platesnių infor
macijų skambinti Tel: 
(312)-582-6500.

Ji taip pat yra išsta
čius! savo kūrinius daugelį 
atrenkamų įvertinimo būdu

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 1O’/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. 

ir kviestinių parodų, tarp 
kurių yra:
Color ’84, Oak Park Gal
lery, Oak Park, IL. La 
Grange Art League Galle
ry, 1986 ir 1987 rn.‘ Prin
ters Row Fine Arts Festi
val, 1985 m. Hyde Park 
Art Center, "ARTAGOGO 
1987". Čiurlion io galerija, 
1986 m. Ukra iniečių Mo
dernaus Meno muziejus,
1986 rn. North Shore Art 
League. 30-tas metinis 
festivalis, 1986 m. La 
Grange bankas, 1987 rn. 
Energy Society, La Grange 
IL, 1987. Felician College, 
Chicago, 1987 m. Western 
Springs teatras, 1986 ir
1987 m. Western Springs 
biblioteka, 1986 m.

MAGIŠKA NELĖS JĖGA
Pirmą kartą Chicagos 

publika išvydo estrados 
dainininkę NELĘ PALTI- 
NIENĘ prieš 6 metus, ir 
per tą laiką ji čia atliko 
7 koncertus, kurių beveik 
visi buvo išparduoti. Tai 
reta solistė, kuri galėtų 
tuo pasigirti.

Kartu su savo vyru AR
VYDU iš Klaipėdos atvyku
si gyventi į V.Vokietiją, 
Nelė kiekvieną pavasarį 
dabar aplanko Chicagą, o 
taip pat ir kai kurias kitas 
JAV bei Kanados lietuvių 
kolonijas ir čia palinksmi
na savo tautiečius.

Š. m.gegužės mėn. 1 d. 
Jaunimo Centro didžioji 
salė vėl buvo perpildyta 
klausytojais, kuomet čia 
vyko septintasis Nelės Pal- 
tinienės koncertas. Nežiū
rint, kad metai bėga, ta
čiau Nelė ir šį kartą buvo 
ta pati, kokią mes ją ma
tėme prieš šešetą metų. 
Ji vis jausminga, grakšti 
ir viliojanti žiūrovą. Pasi
keitė daugumoje tik atlieka 
mos dainos: neliko B.Gor- 
bulskio(jis jau atsisveikino 
ir su šia žeme) ir jam pa
našių kompozitorių, plačiai 
žinomų šlagerių, kurie taip 
jaudindavo žiūrovą pirmuo
se koncertuose.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

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

i ATEIf į LIETUVIŲ A.A. (Alcoholics Anonymous) 
t GRUPES SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
! PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE 

Į (Skersai, gatves nuo pensininku tumų, 1610
■ Bloor St, Nest, kaapas Indian Rd,) 7130 i

Š SKAMBINKITE Tel.: 457-5591

Vėliausio koncerto prog
rama jau, galima sakyti, 
ramesnė ir rimtesnė. Ta
čiau ji vistiek dar publikai 
patinka. Dabar Lietuvoje 
tokio žanro dainos jau lai
komos "atsilikusios" ir ten 
ieškoma tokių, kuriomis 

Amerikoje "serga" jaunuo
liai.

Praėjusiame koncerte 
buvo atlikti 4 kūriniai, ku
riuos parašė Amerikoje gy
venanti kompozitorė Giedra 
Gudauskienė (žodžiai P. 
Lemberto, V.Kevalaitytės 
ir A.Karvelytės). Dauguma 
kūrinių buvo sukurti ne lie
tuvių autorių, tačiau jiems 
pritaikyti gražūs lietuviški 
tekstai, todėl skambėjo lyg 
savi.

Muzikinę palydą atliko 
muz. ARVYDAS PALTINAS 
kuris yra VASARIO 16-sios 
GIMNAZIJOS mokytojas 
(dėsto muziką ir vadovauja 
mokinių chorui bei orkest- 
trui). Vienos pertraukėlės 
metu A.Paltinas publikai 
papasakojo apie pačią 
gimnaziją- mokslą bei sta
tybas. Per k'tas pertraukė
les prabilo šio koncerto 
organizatorius, MARGUČIO 
radijo programos vedėjas 
Petras Petrutis. Jam iškė
lus mintį, ar publika norė
tų, kad sekančiais metais 
Nelė vėl atvažiuotų koncer
tuoti, buvo susilaukta ilgo 
plojimo. Todėl ir kitais 
metais - balandžio mėn. 16 
d. Chicagoję vėl bus ren
giamas panašus koncertas.

Petras Petrutis taip pat 
pažymėjo, kad netrukus- 
gegužės mėn. 22 d., 3 
vai.p.p. Jaunimo Centre 
bus rengiamas žymios iš 
Lietuvos į JAV persikėlu- 
sios gyventi (ji ištekėjo 
už italų kilmės amerikiečiu 
solistės GINTARĖS JAU- 
TOKAITĖS koncertas. Ji 
daugumoje dainuos jos pa
čios sukomponuotus kūri
nius, kuriuos palydės čika- 
giečių brolių Polikaičių or
kestras. Atrodo, kad šis 
koncertas bus vienas iš į- 
domesniųjų šiame sezone.

E.Šulaitis.



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

švenčių proga, tautinėmis 
ir religinėmis temomis paį
vairina ir praturtina radijo 
programų atsilankantys 
bendruomenės, organizacijų 
atstovai ir labai dažnas 
svečias būna AUŠROS VAR
TŲ PARAPIJOS kleb. Tėv.
Juvenalis Liauba.

GINTARINIŲ AIDŲ prog
ramos 10 metų sukaktuvių 
proga yra rengiamas kon
certas, kuris yra numaty
tas š, m. gegužės mėn. 15 
d.. 4 vai,p.p. ĮAUNIMO 
CENTRO salėje, 58 Dundur 
St.,North.

Programoje: solistai-
Edis Punkris ir Vaclovas 
Povilonis. Pertraukos metu 
kava ir pyragaičiai. Visi 
maloniai kviečiami daly
vauti. L.S.

e MOTINOS DIENOS MINĖ
JIMAS ir LITUANISTINES 
MOKYKLOS 40-tiess metų 
veiklos jubiliejus buvo gra
žiai ir įdomiai suorgani
zuoti. Plačiau - apie 
sukaktuvinį renginį- kitame 
"NL" numeryje.

e PIEČAIČIAl Vincas ir 
Silvija išvyko 2-jų savaičių 
atostogoms į Portugalijų.

e NAGYS Gintaras ir PIE- 
ČAITIS Vincas buvo nuvykę 
į Ottawa BALTŲ VAKA
RAN.

e "NL" SPAUDOS BEND
ROVĖS metiniame susirin
kime, nesant kandidatų, 
valdyba sutiko pasilikti a- 
teinančių dviejų metų ka
dencijai.

Naujavedfiai Aldona ir Edvardas VAIČEKAUSKAI 
prie vestuvinio vaisiu stalo.

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
Indėlius (P.C.A.).................... 3% asmenines paskolas.....  12.5%
santaupas........................5.75% nekiln. turto pask. 1 m. 10.25%
kasd.pal.taupymo s-tą .. 5.25% nekiln. 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% dYdl$2.000.
RRSP ind. 3 m................ 9.75% ir asmeninių paskolų

drauda iki $25.000.

š. m. balandžio 23 d.
Nuotr. A. Kalvaičio

montreal

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.

Hamilton
DEŠIMTMETIS 
"GINTARINIAMS AIDAMS"

LietuviSkoji radijo prog
rama GINTARINIAI AIDAI 
Hamiltone šiemet švenčia 
10 metų savo darbo su
kaktį.

Programa yra transliuo
jama kas sekmadienį nuo 
1 iki 2 vai.p.p.,stotis CFM 
FM, banga 93,3 iš Me MAS
TERS UNIVERSITETO. Iš
laikoma studentų unijos

ir universiteto administra
cijos. Stotyje dirba apytik
riai 180 radijo mėgėjų be 
atlyginimo. Programos yra 
grynai kultūrinės ir nedaro 
jokio pelno. Stoties signa
lai siekia 40 km. spinduliu.

Lietuviškųjų programų, 
pasikeisdami kas sekmadie
nį, praveda šie radijo 
bendradarbiai: Aušra Plei- 
nytė, Eduardas Labuckas, 
Liuda Stungevičienė. įvairių

DĖMESIO LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Š.m.gegužės mėn.29 d.,
I vai. 30 min. p.p., vyks 
pamaldos su Šv.Komunija, 
dalyvaujant kun.Povilui Di
liui, Šv.J o n o bažnyčioje 
3594 Jean Mance str., 
Montrealyje.

VISI prašomi dalyvauti.
Parapijos Valdyba

• PĖTERAIČIO VILIAUS 
knyga "MAŽOJI LIETUVA 
VANDENVARDŽIŲ ŠVIESO
JE" baigiama paruošti spau
dai,

Knygų leidžia MAŽO
SIOS LIETUVOS FONDAS.

• VALEVIČIUS Andrius ruo
šia "Master" laipsnį iš rusų 
kalbos ir literatūros Nor- 
vich Universitete, Vermon- 
te. Doktoratui temų pasirin
ko "Lev Šestov'as ir jo 
laikmetis".

”NL” Spaudos Vakare ilgametis skaitytojas ir rėmėjas P.BULKA prie talkininku G.ir E.

MOTINOS DIENA 
MONTREALYJE

Š. m.gegužėš mėn. 8 d. 
AV/ Parapijos, salėje vyko 
tradicinis Motinos Dienos 
minėjimas. Jau kurį laikų 
įvesta prasminga tradicija 
jų sujungti ir su musų Šeš
tadieninės Lituanistinės Mo
kyklos užbaigimu.

Minėjimų ruošė PLJS- 
gos Montrealio skyrius, ku
rio pirminikė Živilė Jurku
tė atliko ir pranešėjos pa
reigas.

Žodį skirtų Motinos Die
nai tarė Silvija Piečaitienė . 
Ji kondensuotai ir vaiz
džiai sugretino paveikslus 
motinų ir močiučių įvai
riais musų tautos gyvavimo 
laikmečiais: "Šių dienų lie
tuve motina jau yra labai 
toli nuo tos skarotos bobu
tės prie ratelio. Šiandien 
jų rasime greičiausiai su

"džinsais" už automobilio 
vairo, bevežiojant vaikus 
į Šeštadieninę lietuvių mo
kyklų, lietuviškųjų ansamb
lių repeticijas ir lietuviš
kų organizacijų suėjimus. 
Taip, dabartinės lietuve's 
motinos paveikslas yra la
bai skirtingas nuo tos tra
dicinės močiutės sengalvė
lės, bet dauguma jų sugeba 
atlikti lygiai tų patį užda
vinį ir už tai jai priklauso 
didelė pagarba. Ji tų daro 
ypatingai sunkiose sųlygose: 
ji gyvena svetimame krašte, 
jos vaikai dalyvauja net 
dviejose svetimose kultūro
se, jos pačios dalis laiko 
yra skiriama savo profesi
niam darbui ir svarbiausia 
- ji pati yra gimusi šiame 
krašte ir Lietuvos net nėra 
mačiusi.
...Neleiskim pesimistams 
nuvertinti jos įdėtų darbų, 
padėkim jai ir palinkėkim

jai ištvermės, perduodant 
lietuvybę savo vaikams, 
kad ta sena, graži lietuvių 
kalba turtintų jos vaikų 
ir jos vaikų vaikų gyveni
mų".

Montrealio "GINTARO" 
Ansamblio 8 poros, gra
žiuose savo rūbuose ir ma
loniomis šypsenomis guviai 
pašoko "Tabalai", "Audėjė
lė" ir "Aštuonytis" iš repe
tuojamo repertuaro Vili
jai Tautinių Šokių Šventei, 
kuri vyks Kultūros Kongre
sui pasibaigus Toronte, Ha
miltone. Malonu buvo maty
ti rimtai įsijungusių į šo
kius ir naujų vaidų.

Vilija Lukoševičiūtė su
pažindino su Il-ųja progra
mos dalimi, kurių simpatin
gai atliko mažiausieji, ma-

ALINAUSKŲ stale!

Kava ir pyragai palepi
no visus atvykusius, netrū
ko ir gėlių žiedelio ant 
atlapų b.

žieji ir didesnieji musų mo
kiniai. Mokyklos vedėja Jo
ana Adamonytė padėkojo 
visiems atsilankiusiems.

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I

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

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

1988 METU

EKSKURSIJOS
I VILNIŲ IR KITUS EUROPOS MIESTUS

GUY % 
RICHARD
ROOFER COU VREUR

7725 George LaSalle

2. Gegužės 18— 1
3. Birželio 15 — 29
4. Liepos 6 — 20

5. Liepos 13-27
6. Rugpjūčio 17 — 31
7. Rugsėjo 7 — 21

SPECIALYBĖSI
• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• užuolaidų valymas
• SAUGOJIMAS (STORAGE/
• zomSas
495-WM AVENUE, teStilo
365-1143

7M1 A CENTRALE, USaNo
365-7146

2955 ALLARD, Vide Emard
766-2667

1988. V. 19

EKSKURSIJŲ KAINOS: 2.-ji- $2016.00; 3.-ji ir 
7—ji— $2284.00; 4—ji ir 5-ji - $2384.00, įskaitant 

vizą ir draudą (cancelation, accident ir medical/ 
hospital). Visos grupės 11 dienų Vilniuje ir 1 
dieną Maskvoje. Po Vilniaus galima važiuoti į 
kitus miestus ilgesniam laiškui pagal Jūsų pageida
vimą. Užsirašyti bent 45 dienas prieš išvažiuojant, 
įmokant $200.00 depositą. Likusi suma reikalin
ga sumokėti 30 dienų prieš išvažiuojant. Ekskursi
jas 2-rą, 5-tą ir 7-tą lydėsiu aš pats. Montrealio- 
čiai išskrenda iš ir grįžta į Montrcalį. Smulkesnių 
žinių skambinti arba rašyti žemiau nurodytu adre
su:

V Bačėnas
KENNEDY TRAVEL BUREAU LTD.

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

iki 11 vai. r. ir po 6 val.p.p. Tek (416)-245-

geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
uUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka sgliningai ir prieinamomis kainomis.
Stogo’ dengimui ar taisymui skambinkite : 364-1470

FUNERAL HOME
Br J.F. Wilson & Sons Ine.

123 Mcple Blvd, 5784 Verdun Av 
Chateauguy, Que. Verdun, Que.,
Tel: 691-4763 Tel: 767-9956

M

7 psi.



montreal
MIRUSIEJI:
• KUPRIS JUOZAS, 81 m. 
amžiaus, mirė staiga. Liko 
žmona ir sūnus Jonas su 
šeima, taip pat giminės 
JAV ir Lietuvoje.

Palaidotas iš Aušros 
VartŲ Parapijos bažnyčios 
Notre Dame dės Neiges 
kapinėse.

A.a.Juozas Kupris buvo 
ilgametis "NL" skaitytojas 
ir rėmėjas.
• NORKELIŪNIENĖ /ŽI- 
NAITYTĖ/ PATRICIJA, 89 
m., mirė Royal Victoria 
ligoninėje.

Liko sūnus Albertas, 
duktė Julie, brolis Antanas 
ir sesuo Marija, su šeimo
mis.

Palaidota iš Šv.Kazi
miero Parapijos bažnyčios 
Notre Dame dės Neiges 
kapinėse.

Užuojauta mirusiųjų ar
timiesiems.

PAVASARI PRADĖJOME 
GRAŽIAI

Neseniai praėjęs "NL" 
SPAUDOS v'AKARAS-BA- 
LIUS nuoširdžię menininkę 
sol- VACLOVO POV1LONIO 
ir šokėję CHANTAL CLE
MENT ir MARIO DUHA
MEL, talkininkę, rėmeję 
ir mielę svečię dėka praėjo 
labai geroje nuotaikoje. 
"NL" dėkoja p.p. H.ir J. 
Bitneriams už sol.V.Povilo- 
nio malonių globę ir A.Žiu- 
kui už jo sutikimę stotyje, 
J.Šulmistrui su V.Biliūniene 
už rūpestį šokėjais ir mu
zika.

įsigyti AV Parapijos sa-

B 111

9 , ■

S.m.”NL” Spaudos V ak aro loterijos sąrašus tikrina Alb.URBONAS ir Aug. MYLĖ
Nuotr. Tony Photo Studio, 

džiai DĖKOJA VISIEMS 
ir sako IKI PASIMATYMO 

b.

v*’ FVs

■ i

Loterijų apdovanjo visa 
eilė aukotojų:

V.Barauskas, L.Palubins- 
kienė, O.Mylienė, Klubas 
"RŪTA", J.Šiaučiulis, A. 
Mylė, G.Sibitienė, T.Stromb- 
ris, H.Bitnerienė, J.Šeidys, 
J.Šulmistras, H.B.Nagiai, 
G.Alinauskas, "NL", V.Bi
liūniene, E.Bernotienė, P. 
Girdžius, B.Kasperavičius, 
A.Gustainienė, A.Z.Urbonai, 
L.Urbonas, A.Kalvaitis, G. 
Montvilienė, V.Jakonienė,"X 
X", J.Krujelskis, H.Celto- 
rius, A.Keblys, A.BIauzdžiū- 
nas, P.Snapkauskienė, P.Pa- 
unksnis, P.Buika.

Visiems už jų dosnumų 
nuoširdžiai dėkojame.

Vaišės baigtos karšta 
kava ir pyragais. Už juos 
dėkojame J.Adamonienei,

skaitytojus įvairiose srityse.
"NL" Valdyba ir Redak

cija su darbuotojais nuošir- .KITĄ PAVASARĮ’.

Montrealio Lietuvių RADIJO PROGRAMA 
š. m. SPALIO mėn. švenčia savo veiklos

25-METI.
Ta proga bus išleistas specialus leidinys, kuria

me, šalia ivairių aprašymų, bus ir sveikinimai.
Rėmėjų, kurie prisidės auka, nemažesne kaip 

$25.- pavardės bus įrašytos į šį leidinį.

Sveikinimus reikia prisiųsti iki BIRŽELIO mėn. 
15 dienos, kartu su čekiu šiuo adresu:

Lithuanian Radio Programme, 
1053 Albanel Cr. Duvernay 
Laval, P.Q. H7G 4K7

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

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

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

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAI VIRŠ $25,000,000 REZERVAS VIRŠ $ 1,000,000

CERTIFIKATUS ... 9 %
TERM. INDĖLIUS:

1 metų........ .
180 d.- 364 d.
120 d. -179 d.
60d. - 119 d,
30 d. - 59 d

8%% 
7’4% 
7 % 

, 6%% 
.6F2%

MOKA UŽ:

i TAUPYMO - specialios 5% % 
TAUPYMO - su gyv. dr. 5 % 
TAUPYMO-kasdieninės.. 4%% 

EINAMOS .... k.... 4’/2%.
RRSP ir RRIF term.......... 9%%
RRSP ir RRIF taup.......... %

UŽ:
NEKILN. TURTO nuo 10’%% ASMENINĖS nuo 11%

IMA

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTU INFORMACIJA “LITE“

KASOS VALANDOS

1475 De Seve

Pirm. Antr. Treč.
Ketvi rtadieni ai s 
Penktadieni ai s

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

Rosemont Šv. Kazimiero

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

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

RESTORANAS KOSCHS
Specialybe - “BROCHETTERIE“ -

RECEPTION HALL, tinkama banketams, vedyboms 

ir kitiems susibūrimams. įVAIRŪS GĖRIMAI 

6201 Bannantyne Ave., Verdun, P.Q.., H4H 1J4. 

Rezervacijai skambinti: 768-2707 arba 768-9198.

lėje apvalūs stalai buvo 
dailiai papuošti pavasarinė
mis šakelėmis ir mažosio
mis chrizantemomis. Visas 
gėles paaukojo Monika Šiau- 
čiulienė- ačiū jai.

Malonu buvo pasišokti
ir pasivaišinti labai gera

P.Snapkauskienei, G.Mont
vilienei, B.Nagienei, M.Gir- 
džiuvienei, M.Siaučiulienei, 
V. Biliūnienei, H.Bitnerie- 
nei, E.Bernotienei, J.Ri
meikienei, O.Augūnienei, 
O.Mylienei.

Gerbiamieji "Nepriklausomos Lietuvos" 
skaitytojai, 1988 metai jau įpusėjo, bet 
mūsų prenumeratorių tarpe dar vis randasi 
ne tik už šiuos metus nesumokėjusių, bet ir 
už praėjusius. Būtų mums malonu, kad visi 
atsiskaitytumėte ilgai nedelsdami. "NL"

jciimsUKį

iJocJge

LASALLE 
AUTOMOBILE INC

n !!•>. llut

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

šefo Alberto Jonelio ir jo 
padėjėjų - E.Krasowski, 
G.Balaišienės, Alb.Daunora- 
vičienės ir jos dukros - 
paruošta vakariene.

Smagiai ir vikriai prie 
stalų patarnavoM.Šiaučiulie- 
nei vadovaujant ir kartu 
dirbant, A.Celtoriūtė, L.Cel- 
toriūtė, V.Išganaityte, S. 
Simpson.
/P.Snapkauskienė dar pa
sirūpino ir staltiesių su - 
tvarkymu. Ačiū.).

Nemažiau tvarkingai 
ir maloniai dirbo vetera
nai G.ir E.Alinauskai, A.Če- 
pulis, V.Barauskas; prie į- 
ėjimo - L.Balaišis ir P. 
Klezas.

Loterijų pravedė paty
ręs toje srityje Aug.Mylė, 
talkininkaujant Alb.Urbonui 
ir platintojoms: Z.Urbonie- 
nei, O.Lukauskienei ir K. 
Kriščiokaitienei.

Kanados Lietuvių Fondo 
parama ($3.000), įteikta 
Vakaro metu, visų atsilan
kiusių smagi nuotaika pa
laiko ir skatina "NL" dar
buotojų bei talkininkų pasi
ryžimų išlaikyti ir toliau 
savų laikraštį, puoselėjant 
lietuvybę ir informuojant

SIŪLOMAS ĮVAIRUS 
DARBAS 

rankinukų gamyboje. 
Patyrimas nebūtina. 
Kreiptis į Mme Chantal, 
5980 Blvd. Metropolitam E.

St. Leonard, Que. 
Tel.: 254-4561.

Dr. PHILIP STULGINSKĮ
D.D.S.

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

Tel.: 364-4658

Dodge Chrysler 
Camions Dodge Trucks 366-7818

1050 Lapierre 
coin La Vdrendrye

■/{aurice
ENTREPRENEUR ELECTRICAL 
tLECTRICIEN CONTRACTOR

D. N BALTRUKONIS

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

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

PASTATŲ KANALIZACIJOS VALYMO SPECIALISTAS (CMG) 

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING)TVARKYMO 

REGISTRUOTA [STAIGA

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

• Gltuia • B»cuit»
• GttMux «u fromaf*
• P»in • C«t*
• Mtilleura t>«igrvex

(Poocbki)

WAWEL
LENKŲ CUKRAINĖ

• Įvairu* pyragaičiai
• Spurgai
• Sausainiai
• Aguoninlai ir kitokie 

pyragai

»514. Gaterio E.. Mtl 524-3348

t

Foto M.L.S.
SISTEMA

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 

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

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS “i
C. I. B.

GAISRAS * AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ * GYVYBE

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

■

Dr. JONAS M A LIS K A
Tel.: 866-8235

Dr. MICHEL HUYNH
Tel.: 866-9297

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

Dr. Gaetan BERARD, D.M.B.

Dantų gydytojas - chirurgas 

466 A. boul. des Laurentides 
Pont Viau, Laval, H7G 2V1

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

PRISTATO VESTUVĖMS IR KITOMS PROGOMS

▲x financial services
& insurance

SĮKljL 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

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

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

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.
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

MONTREAL ENTERPRISES Regd
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

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

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

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

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 psi.

KAILIŲ SIUVĖJAS

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

1449 rue St. Alexandre, Telefonai:
Suite 500 A. . ooo

Montreal, P.Q. H3A 2G6 844-73U3 ir z88-9646

TONY 
P H OTO 
STUDIO

PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL 
MARIAGE - WEDDINGS

5220 Queen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

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

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS &CUTĖ REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
AUUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGE U A!, 
APKALIMAI ALIUMINI JUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

ą
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