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KHOMEINI VIETOJE - 
TARYBA

Plinta kalbos, kad Irano 
revoliucijos vadas Ayatola 
Khomeini, 81 m., susirgęs 
nes paskelbta, jog bus ren
kama visuotinu balsavimu 
Taryba iš 3-5 asmenų, kuri 
jį pavaduos.
, Vietinė spauda užginčija 
silpną Khomeini sveikatą 
/ fanatikų masei vadas ne
gali būti nusilpęs/, tvirtin
dama, jog tai "imperialistų 
ir zionistų" prasimanymas, 
bet oficialiai patvirtina Ta
rybos rinkimus.

QUEBEC,0 LIBERALU 
PARTIJA PAREIKŠ 
NEPASITIKĖJIMĄ C

Ateinančiame prov.Par - 
lament o susirinkime Que
bec*© provincijos liberalų 
partija, iškeldama labai 
blogą vyriausybės ekonomi
nį provincijos tvarkymą , 
pareikš nepasitikėjimą.

Tuo tarpu, Quebec'© vy
riausybė nutarė siųsti at
stovus į Ottawą ir. išside - 
rėti $150 mil., kad galėtų 
įvykdyti darbų sukūrimo 
planą. Pati provincija siū
lo prisidėti prie šio plano 
$50 milijonu.

Provincinio Parlamento 
sesija bus skiriama specia
liai nagrinėti ekonominei si
tuacijai.

Ji, žinoma, nedaug page
rėtų, jeigu Ottawa ir sutiktų 
su tokiu siūlomu "pagerini - 
mo" planu. Ne tiek pinigų 
trūkumas, kiek neaiški poli
tinė provincijos situacija , 
PQ vyriausybės apkarpymas 
būtinų visuomenės aptarna - 
vimo darbi} ir jos išlaidu - 
mas‘, nenoras ar nesugebėji
mas sąžiningai dirbti, be- 
atodairinis algų pakėlimų 
reikalavimas, bendra pasau
linė ekonominė padėtis.

IŠSPROGO MINOS

PASIENYJE
Nepaprastas sniego gau

sumas Rytų-Vakarų Vokieti
jos pasienyje paveikė užmi
nuotą lauką, kuriuo atgrąsi - 
narni bėgliai iš Rytų Vokie - 
tijos.Sniego svoris išsprog
dino apie 15GG minų.

NUBAUSTAS LAIVO 
KAPITONAS

Povandeninio Sovietų lai
vo, užkliuvusio prie Švedijos 
krantų praeitą rudenį kapi
tonas nubaustas Sovietų karo 
teismo 3 metams sunk.darbų 
koncentracijos stovykloje.

Kaip prisimename, laivas, 
peržengęs Švedijos vandenų 
riba s, žvalgybos tikslais pri
siartino prie kranto, kur į - 
strigo.

BRITANIJOS VYRIAUSYBĖ 
SIŪLO 59 PAPILDYMUS 

KANADOS KONSTITUCIJAI

13 Britanijos ministerių 
pasiūlė 59 papildymus naur 
jai Kanados Konstitucijai. Jie 
liečia daugiausiai čiabuvių 
teises.Dauguma konservą - 
torių, tačiau, pasisakytų 
prieš papildymus, nes tokių 
kanadiečiai neprašo- 
JAPONIJA UŽ LENKIJOS 

DARBININKUS
Japonija planuoja prisidėti 

prie Vakarų sąjungininkų, 
vykdant sankcijas prieš Len
kijos vyriausybę ir Sov. Są
jungą už karo stovio įvedi - 
mą.

Japonija nebeskolins pi
nigų, neteiks paramos. Len
kų diplomatų kelionės Ja
ponijoje yra suvaržytos,at
silyginant už japonų diplo
matų judėjimo suvaržymą 
Lenkijoje. Anksčiau duoda
ma 1/2 mil. dol. vertės pa
rama bus nukreipta į Rau
donąjį Kryžių, o ne į Lenki
jos vyriausybę, kaip anks
čiau.

Lenkijos vyriausybei ne
bus duodama naujų eksporto 
kreditų. Japonija atidėjo ne- 
ribotam laikui Japonijos-So- 
vietų pas įtarimus dėl preky
bos,'atsiskaitymo. Taip pat 
sulaikė asmeninius pasikei - 
timus specialistais.

BELGIJA PRISIDEDA PRIE 
SANKCIJŲ

Pranešama, kad Belgija 
paskelbė sankcijas Lenkijos 
vyriausybei ir Sov. Sąjun - 
gai. Sustabdyti molts Ii nių ir 
techninių susitarimų vykdy
mas Lenkijoje ir sulaikytos 
kelionės ministerių ir vy
resniųjų valstybės tarnauto
jų kelionės į Lenkiją ir Sov. 
Sąjungą.

KANADA OFICIALIAI 
PRISIDEDA PRIE SANKCIJŲ

LIETUVIU SAVAITRAŠTIS

PABALTIEČIU PARODA 

OTTAWOJE
Paroda vyksta Vasario 16- 

kovo 13 d.,Public Archives . 
Iš lietuvių dalyvavo:dail. A. 
ir A .Tamšničiai, T. Valius , 
J. Dagys, Vyt. Remeika, G. 
Tamašauskas, H. Žmuidzi- 
nienė, R. Bukauskas.
GINAMAS DAIL. J. JUODIS

Paskutiniu metu paašt
rėjo tariamų karo nusikaltę - 
lių ieškojimas.Daugiausiai , 
kaip žinome, sovietai sten
giasi apkaltinti per JAV- bių 
įstaigas lietuvius, latvius , 
estus ir ukrainiečius.

Paskutiniu metu kaltina
mas dail. J. Juodis, atmetant 
neteisingus kaltinimus, pa- 
kliuvo amerikiečių spaudon .

Jo bylą aprašė ne kartą 
Floridoje leidžiami didieji 
amerikiečių laikraščiai. Pa
skutiniu metu itin išsamiai 
jo bylą aprašė "Evening In - 
dependent" dienraštis, lei - 
džiamas St.Petersburg, Fla., 
pridedant ir kai kurių jo 
darbų nuotraukas.

ESTIJOS SOSTINE TALLINN

Kanada simboliškai prisi - 
deda prie protesto dėl karo 
stovio įvedimo prieš Lenki - 
jos darbininkus.Bus sulaiky - 
tos diplomatinės kelionės ir 
viešai pareikštas protestas.

CHARRON SKANDALAS

Provincinio Parlamento 
pirmininkas,Quebec’o prov. 
min . p-ko dešinioji ranka 
Claude Charron patrauktas į 
teismą už apsivogimą Eaton’ 
krautuvėje Montrealyje. Jis 
prisipažino, kad pavogė 
švarką. 12G dolvertės, nes 
"atrodė taip lengva tai pada
ryti". Galima būtų nukristi 
nuo kėdės, besijuokiant iš
garbinto oratoriaus "žygdar
bius" bekomentuojant/o pi - 
kantiškesnių netrūktų/, jeigu 
nebūtų baisu, kad tai tokia 
vyriausybės dešinioji ranka . 
Tai kokia kairioji?

LATVIAI APIE LIETUVIŲ PARTIZANUS

LATVIJA AMERIKA /Latvija Amerikoje/ laikraščio 
1982 metų vasarui mėn.6 dienos numeryje žymus latvių 
rašytojas ir kultūrininkas Anšlavs E g I i t i s rašo apie 
pokario partizanų kovas Lietuvoje. Ilgas staipsnis mini 
detaliai ir tiksliai mūsų miško brolių organizaciją ir ko
vas su sovietiniais pavergėjais po II-jo Pasaulinio Karo. 
Straipsnis parašytas Juozo Daumanto knygos angliškojo 
vertimo /Lithuanian Partisans Versus the USSR/ išleidi
mo proga.

PASKIRTA EUGENIJAUS KRIAUCELIŪNO PREMIJA MIJA 
VIDUI PUODŽIŪNUI
Eugenijaus Kriaučeliūno Premijos jury komisija, įverti

nusi prisiųstus pasiūlymus 1981 m. jaunimo premijai skir
ti, nutarė 1GGG dolerių premiją paskirti Didžiosios Bri - 
tanijos Jaunimo Sąjungos leidžiamo laikraščio /anglų kal
ba/ redaktoriui Vidui. PUGDŽIŪNUI.

Jis yra pripažintas geriausiai pasireiškusiu lietuviu 
jaunuoliu žurnalistikoje. Vidas Puodžiūnas, kilęs iš Stoke 
on-Trent, viduriniojoje Anglijoje, 24 m.amžiaus, baigęs 
aukštąjį mokslą, dabar gyvena Londone. Jo redaguojamas 
laikraštis vadinasi LYNES.

ELTA PRANEŠA.

STREIKO ATSIŠAUKIMAI PABALTIJYJE JYJE
Estų patriotai painformavo savo tautiečius Švedijoje, 

kad "tūkstančiai darbininkų Estijoje vasario I d. daly - 
vaus pusvalandžio protesto streike". Apie tai iš Stokhol
mo rašo "The Christian Science Monitor/1982.1.28./ ko
respondentas Chris Mosey. Stokholme veikiančio Estų 
sąžinės kaliniams remti centro pirmininkas, Ants Kippar 
pranešė, kad estų rezistencija kietėja, nepaisant to, kad 
dalyvavusieji gruodžio 1 d. ir sausio 4 d. streikuose buvo 
areštuoti ar atleisti iš darbo. Pasak jo, Taline suimta 
apie 15G žmonių, įskaitant chirurgą E. Roose. Policija 
žiauriai sumušė jauną estų disidentą Heiki Ahonen, ku
ris buvo suimtas Taline bedalinant atsišaukimus strei - 
kuoti. Anot Kipparo, estų nepasitenkinimą šią žibiną pa
aštrino mėsos trūkumas, nesiliaujantis rusinimas ir įvy
kiai Lenkijoje. Estų išeivių žiniomis, streikus Estijoje 
remia daugiau žmonių negu apie tai mini pašaliečių 
pranešimuose.

Streiko atsišaukimai, informuoja Kippar, išdalinti 
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Juose reikalaujama, 
kad Maskva atitrauktų savo kariuomenę iš Afganistano , 
nustotų kišusis į Lenkijos vidaus reikalus, liautųsi eks
portavusi maisto produktus iš Pabaltijo šalių į SSSR, nu
trauktų "ūkinę diskrimi naci ją", paleistų politinius kali
nius ir nebetremtų žmonių už jų politines pažiūras. Taip 
pat reiklaujama , kad karinė prievolė būtų sumažinta iki 
šešių mėnesių ir-kad būtų laikomasi Helsinkio susitari
mų. Atsišaukimus pasirašė "Sovietų Sąjungos Demokra
tinis Frontas".

JAV KATALIKU LYGA PASMERKIA KUN. ČERNIAUSKO SUMUŠIMA^
Washington*© leidžiamo Catholic League Newsletter 

žiniomis, JAV-ių Katalikų L yga kreipėsi į Sovietų ir 
Britų vyriausybes, reikalaudama, kad jos garantuotų re
liginę I aisvę Šiaurės Airijoje ir Lietuvoje. Lygos krei
pimąsi paskatino kun. Ričardo Černiausko suėmimas ir 
pabrėžė, kad "jokia valstybė negali įsiterpti tarp žmo - 
gaus ir Dievo".

PATIKSLINIMAS APIE LAIŠKUS POLITKALINIAMS IAMg

Ryšium su sausio mėn. ELTGS biuletenyje pasiro - 
džiusiu straipsneliu "Kaip rašyti laiškus politkaliniams 
ir jų šeimoms" mus painformavo apie šią procedūrą se - 
kančiai: jei po šešių mėnesių negaunama atsakymo į re - 
gistruotą laišką, pašto įstaigoje užpildyti blanką Nr. 2855. 
Siuntėjas evantualiai gaus $ 25.5G čekįč.

LATVIAI PERSPĖJA APIE KULTŪRINIU MAINU KOMITETĄ

Praėjusią vasarą Anglijoje įvykusiame latvitj suvažia
vime buvo padarytas svarbus pranešimas apie vilniškės 
"Tėviškės draugijos" dvynį, Latvių kultūrinių mainų komi' 
tetą Rygoje. Švedijoje gyvenantis Vilnis ZALKALNS per
spėjo savo tautiečius vengti bet kokių ryšių su šiuo komi
tetu, nes:l. Jis yra Latvijos KGB įrankis; 2. Naudoja kul
tūrinius parengimus laisvajame pasaulyje latviams Vaka
ruose kiršinti; 3. Vakaruose verbuoja latvių kilmės asme
nis, kurie savanoriškai ar ir ne savo noru sutinka šnipi
nėti ir teikti informaciją apie latvius čia ir už,geležinės 
uždangos; 4. Nieko neduoda veltui ir laukia užmokesnio , 
bematant ar tolimoje ateityje; 5. Šio komiteto nariai yra 
profesionalai savo srityje, ir eilinis latvių turistas nėra 
pakankamai pasiruošęs su jais santykiauti; 6. Asmenys, 
turintieji reikalų su komiteto nariais, turėtų nepamiršti, 
kad jie yra KGB tarnautojai.

Zalkalnso tvirtinimus pailiustravo Latvių jaunimo 
kongreso organizacinio komiteto pirmininkas Andris Mel- 
lakauls, kuris papasakojo dalyviams apie kultūrinių mai
nų komiteto mėginimus užverbuoti jį, kaip šnipą. Vis - 
kas prasidėjo paprastu Mellakaulso laišku, kuriame jis 
paprašė Rygos komiteto pasiųsti jam keletą Latvijoje iš
leistų knygų ir laikraščių. Laiškas privedė prie asmeniš
kų susitikimų su komiteto nariais, dviejų "nemokamų " 
savaičių Rygoje, studijų Minske, etc. Netrukus jį ėmė 
klausinėti apie jo draugus ir vadovaujančias Latvių asme
nybes laisvajame pasaulyje; kadangi jis anksčiau buvo 
Britų vyriausybės tarnautojas* sekė klausimai apie britų 
karines paslaptis. Grįžęs į Angliją, Meliakau)s papasa
kojo apie savo patirtį Britų saugumui. Jis pareiškė, kad 
KGB mėgino užverbuoti ir kitus turistus.

ALTĄ PRANEŠA:

STUDENTŲ ATSTOVAI ALTOJE

Šiaurės Amerikos Lietuvių Studentų Sąjunga į Ameri
kos Lietuvių Tarybą nominavo savo narius Ramunę Tričy- 
tę, Svajūnę Kerelytę ir Joną Bobelį.
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NepAtiom JįčtūM
Už Lietuvos išlaisvinimą! Ui ištikimybę Kanadai! 
P our la liberation de la Lituanie! Loyoute au Canada! 
P or liberation of Lithuania! For loyalty to Canada! 
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P.S. Rcndradarbią,ar korespondentu spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai f>ali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, grąžinami 
tik is anksto susitarus. Už skelbimu turinį redakcija 
arba leidykla neatsako.

ESTIJA - IŠDIDI
ŠIAURĖS SESUO

Daug kuo artima mums Estija. Ir ilga,skaudžia save* 
istorija, kurios puslapiai sklidini kančios, ryžto, vilties 
ir triumfo, ir taip pat savo dabartiniu likimu, nes esame 
pavergti tos pačios dvidešimtojo amžiaus raudonųjų sa
trapų imperijos.

Estija ir Lietuva vėl kėlėsi laisvei simboliškai žie - 
mą, vasario mėnesį, kai šiaurę dar kaustė speigas ir le - 
dynai. Estijos Seniūnų taryba parašė savo nepriklauso - 
mybės manifestą ir /po penkių dienų/ ją paskelbė pasau
liui 1918 m. vasario mėn. 24 dieną. Valdžia buvo perduo
ta Estijos Gelbėjimo komitetui. Ir gelbėti Estiją reikėjo . 
Nes,lygiai kaip mūsų šalis, Estija buvo dar ilgus mėne - 
sius puolama iš rytų pusės raudonarmiečių, o iš pietų
palaidų bermontininkų gaujų. Daug nepaprastų heroizmo, 
daug jaunų estų, kritusių laisvės ir nepriklausomybės ko
vose, daug.tikėjimo ir pasitikėjimo reikėjo, kolei Estija 
galėjo pradėti ramų, netrukdomą, kūrybingą gyvenimą„Es- 
tai turi kuo pasididžiuoti. Jie neturėjo beraščių dar pra
eito šimtmečio pabaigoje. Jie turėjo garsiausius šiaurės 
Europos universitetus/Tartu ir TąlinoZ'Estija buvo pir
moji pasaulyje savo /proporcingai gyventojų skaičiui/ pe
riodinių leidinių tiražu. Nepriklausomybės laikais Es-

Estų jaunimas 
savo festiva -
lyje Toronte

Ritmine mankšta 
pagarsjusios 
moterys estės 
išpildo 
programą 
festivalyje

Henrikas Nagys

tijoje buvo leidžiama net 15 diėnraščių, iš jų 12 estų kai - 
ba. Tartu universiteto biblioteka buvo pati didžiausioji 
visame Pabaltijyje.

Estija ir ekonomiškai buvo toli pralenkusi visą eilę 
Europos valstybių, ir toji valstybė teturėjo 1.333.917 /1939 
metais/ gyventojų.

Atrodo,kam tokia maža,taikinga ir kultūringa valsty
bė ir tauta galėtų užkliūti? G užkliuvo. Užkliuvo tam pa
čiam Azijos barbarui, kuris ir .dabar tebesiskelbia nešąs 
trims Pabaltijo valstybėms kultūrą. Kokia nesąmonėlKai 
tuose plotuose, kur šiandien yra Sovietų Sąjunga bevar
džiai bastūnai /neš rusai savo vardą gavo iš suomių bei 
vikingų "ruotsi” žodžio/ vaikėsi po nuogas taigas laukines 
kiaules, estai jau turėjo ir savo kalbą, ir papročius, ir 
kultūrą. Nereikėjo nei vokiškųjų, nei burliokiškųjų kul - 
tūros nešėjų nei Estijai, nei Latvijai, nei Lietuvai. Nerei
kia jos mums nė šiandien. Betgi pasaulyje, kurį valdo 
kumštis, savanaudiškumas bei suktybės, sunku išsilaiky
ti mažoms tautoms. Ypač, jei jos gyvena ant vieškelių 
kuriais traukia karuosna didieji...

O tačiau ir didieji žlunga. Teisybė vistiek pagaliau 
laimi. L.aimi drąsieji ir padorieji. Laimėjo Estijos tik
roji sesuo Suomija sau laisvę, nes būtų geriau visa žuvu
si, bet nepasidavusi. Būtų ir raudonieji turėję pakloti ke
lis milijonus aukų. Ir mes kada nors kelsimės tokiai ko
vai. Ateis atsiskaitymo diena už visas nuteriotas ir tero
rizuojamas tautas. Tada kris Kremliaus satrapų imperi
ja ir ESTIJA VĖL BUS LAISVA

VASARIO 16-TOSIOS 
ATGARSIAI

Jau 64-tą j į kartą rinkomės 
. paminėti šį didįjį įvykį mū

sų tautos istorijoje. Minėjo 
jį lietuviai visame pasauly
je, visur, kur tik radosi bent 
saujelė tautiečių. Minėjome 
ir mes, Montrealyje.

Akcentu šį kartą buvo jau 
čia gimusio ir užaugusio 
jaunimo dalyvavimas.Prele
gentė, pasakiusi svarbiausią
ją kalbą, buvo iš Toronto , 
jau šiapus Atlanto užaugusi 
ir mokslus baigusi juristė , 
adv. Joana Kuraitė. Progra - 
mos atlikėjai irgi didžiumoj 
buvo jau čia Montrealyje gi
mę ir išsimokslinę ^vyrukai
2 psl.

ir mergaitės. Jie dalyvavo 
net 2-se • vienetuose:" Gin - 
taro" Ansamblyje ir jungti - 
niame chore. Dalyvavo jie' 
tikrai skaitlingai ir entuzi
astiškai. Gintariečiai pasi - 
rodė tikrai vykusiai ir sva - 
riai. Jų programos buvo at - 
liktos be priekaištų.

Silnpiau išėjo šį kartą su 
vyrų ir jungtiniu choru.Kiek 
teko nugirsti iš klausytojų- 
chorai nuskambėjo gana dus
liai ir apysilpniai. Pati sce
na yra labai nedėkinga chori
niam ar kitokiam dainavimui 
Šonuose kabančios sunkios 
užuolaidos bei palubėse ei - 
lės kitų, garsą sugeriančių 
marškų, efektą tikrai sumen
kina.

Kairėje:
Violeta Nešu - 
kaitytė, pasižy
mėjusi stalo te
niso sporte ka - 
nadiečių tarpe.

Dešinėje:
"Aušros” 
krepšininkės
Toronte
1966 m.

ŠALFASS PRANEŠA

32-sios Š. Amerikos Lietuvių Sporto Žaidynes įvyks 1982 m. gegužes 8 & 9 d., Cle- 
velande, Ohio. Programoje - krepšinio, tinklinio ir šachmatų varžybos. Vykdo - Cle- 
velando LSK Žaibas.

1982 m. S. A. Pabaltiešių ir Lietuviu Plaukimo Pirmenybes numatomos 1982 m. gegu
žes 29 d., Toronte, Ont. Vykdo - Toronto Estų S. K. Kalev. Data dar nėra galutinai 
patvirtinta.

1982 m. Š. A. Pabaltiečių Krepšinio ir Tinklinio Rinktinių (All-StarJ Turnyras 
tentatyviai planuojamas 1982 m. birželio 19-20 d. d. Vykdyti turėtų lietuviai. Turny- 
ras yra dar planavimo stadijoje ir jo data bei vieta dar ųepatvirtinta.

Žaidynių programoje bus 1982 m. S, Amerikos Lietuvių Krepšinio, Tinklinio ir 
Individualinės Šachmatų Pirmenybės.

Krepšinio pirmenybės numatomos vykdyti šiose klasėse; Vyrų A, Vyrų B, Vyrų Sen
jorų, Jaunių A, Jaunių B, Jaunių C, Moterų ir Mergaičių A.

Tinklinio pirmenybių programa apims šias klases; Vyrų, Moterų, Jaunių A, Mer
gaičių A ir Mergaičių B.

Prieauglio A klasei priklauso gimusieji 1965-65 m., prieauglio B - girnų 1966- 
67 m., prieauglio C - girnų 1968 m. ir jaunesni, vyrų-senjorų - girnų 19 ^2 m. ir vy
resni. ’1

Vyrų A klasų krepšinyje sudaro iškilesnės komandos, atrinktos ŠALFASS-gos Krep
šinio komiteto. Likusios komandos žaidžia vyrų B klasėje, kur gali dalyvauti ir vy
rų A klasės komandas turinčių klubų antrosios komandos.

Krepšinyje, kiekvienoje klasėje gali dalyvauti nedaugiau kaip 8 komandos, rei
kalui esant, atrinktos pagal apygardinių pirmenybių davinius ar pagal ŠALFASS-gos
Centro Valdybos parėdymų.

Tinklinyje, komandų skaičius neapribojamas.
Preliminarinė registracija privalo būti atlikta iki 1982 m,'kovo 22 d., šiuo 

adresu;
Algirdas Bielskus, ^000 Hadden Rd,, Euclid, OH 44117. Tel.(216)-481-7161
Pagal preliminarinės registracijos davinius bus nustatytas galutinis krepšinio 

ir tinklinio varžybų formatas
Smulkios informacijos yra praneštos visiems ŠALFASS-gos sporto vienetams.

Šachmatų Pirmenybės
1982 m. Š. Amerikos Lietuvių Individualines Šachmatų Pirmenybes bus pravestos 

1982 m. gegužės 8-9 d.d., Clevelande, Ohio.
Turnyras bus pravestas 5-kių ratų Šveicarų Sistema. Laiko riba - 40 ėjimų per 

90 min. Trys ratai bus vykdomi šeštadienį ir 2 sekmadienį.
Varžybos planuojamos vykdyti A ir B klasėse,atsižvelgiant į žaidėjų reitingą 

(Chess rating), o atsiradus pakankamai žaidėjų gal bus pridėta ir C klase, kurioje 
žaistų žemo reitingo ir visai neklasifikuoti žaidėjai. Žaidėjų klasifikacijos ri
bas nustatys ŠALFASS-gos Šachmatų Komitetas, po preliminarinės dalyvių registracijos,

Preliminarine dalyvių registracija atliekama iki 1982 m, kovo 22 d.,Šiuo adresu;
Vytautas Nasvytis, 12^4 West Blvd., Cleveland, OH 44102. Tel. (216)—631-0210.
Po preliminarinės registracijos bus nustatyta turnyro formatas ir galutine re

gistracija.
Dalyvavimas atviras visiems lietuviams Šachmatininkams, žaidėjų skaičius ne- 

Šachmatų vienetai ir neorganizuoti pavieniai žaidėjai praSomi atsiliepti 
registraciją, kadangi nuo jos priklausys tolimesnis turnyro vystyma-

informacijos praneštos visiems sporto klubams, šachmatų vienetams 
pavieniams šachmatininkams.
prof. Juzeliūno

Kitas trūkumas-nevisiškai 
šiai šventei tinkamų dainų 
parinkimas bei jų neišbalan- 
savimas.Publika buvo nuste
binta, kad vos nuskambėjus 
vienai vyrų choro dainai-už- 
uolaida užsidarė. Klausytojai 
tikėjosi bent poros šiai 
šventei pritaikintų dainų.O 
juk mūsų Vyrų Choras vi
suomet palieka galingą įspū
dį.

Kas link mišraus choro - 
tai problema glūdėjo, pir
miausia, kaip jau minėta, 
dainų parinkime. Kodėl ne
buvo šios šventės proga , 
pav., pagalvota apie tokia 
dainą- giesmę, kaip "Lietuva, 
brangi? Juk mes turime

apribotas 
į preliminarinę 
sis.

Smulkesnės 
bei kai kuriems 

gana puikų
mišriam chorui varijantą ir 
dauguma choristų jį jau nuo 
seno moka. A'ntra-nebuvo iš 
choro vadovybės pusės tin
kamai pasirūpinta įduoti į- 
sakmiai atliekamų dainų są
rašėlį choristams. Gaidų 
knygos buvo išdalintos tik 
paskutiniu momentu. Jau už
dangai atsidarius, dar šla
mėjo knygų puslapiai, dainų 
beieškant. Toliau vėl gi buvo 
spėliojama dėl sekančios 
dainos. Savaime aišku, tai 
nepalengvino at likimo .Juk ir 
geriausi dainininkai negalės 
kūrinio tinkamai perduoti , 
jei jų pasąmonėje glūdės tūli 
netikrumai. Galutiniame re
zultate, mišrus choras galė
jo klaus ovams suteikti ge - 
resnį efektą. O dar geriau 
atlikti choras tikrai galėjo .. 
Juk buvo dainuojama aky - 
vaizdoje žymių svečių iš 
provincinės, federalinės, 
miesto vyriausybių ir bro
liškųjų latvių,estų ii* ukrai
niečių pusės. Daug ką galė
jome pasimokyti net iš 
mums koncertavusio latvių 
vyrų choro dainavimo. Pri
siminsime, kad vienu atveju 
jų chorvedys net sustabdė 
dainą, jau gerokai pažengus , 
padavus toną kiekvienam 
balsui. Geriau sustabdyti 
dainą blogai pradėjus ir pra
dėti teisingai iš naujo, negu 
kad tęsti klaidingai.Publika

tai supras ir atatinkamai į- 
vertins.

Pagaliau, negalima praeiti 
nepaminėjus mažėjantį audi
torijos dalyvių skaičių. Ęei - 
kia atsiminti,kad jau kelin
tas metas iš eilės Vasario 
16 minėjimas įvyksta Verdu— 
upo auditorijoje,kuri randasi 
ne taip jau susisiekimu pa
togioje vietoje: nuo Jolicoėur 
Metro stoties gerą galą dar 
reikia autobusu pridurti. 
Ryškiai ir pastebimai buvo 
pasigesta daugelio rytinio 
Montrealio tautiečių, ypač iš 
žymesniųjų sluoksnių. Ko
dėl taip? Nedalyvavimas čis 
tikrai nepateisinamas ir ne
dovanotinas. Dauguma gi jų 
turi gana geras savas va
žiavimo priemones. Tai jau 
tikras apsileidimas.

Tačišu, turi me pažvelgti ir 
į kitą medalio pusę.Kodėl , 
pagaliau, nerengti.šiuos me
tinius minėjimus pakaitomis: 
vieną metą vakarinėje mies - 
to dalyje, kitą rytinėje? Vie
našališkumas kelia tūlų tau - 
tiečių nepasitenkinimą, nors 
ir naivų.

Tad, mokykimės iš savo 
klaidų ir nekartokime jų’....

D.N.B .

DAR APIE KARO
NUSIKALTĖLIUS

Žmogaus žudyti
Teisingumas turi

• i

vendintas.Keista tik,kad vėl 
pasipylė kaltinimai karo nu
sikaltėliams Vakaruose ir iš 
sovietų imperijos.Kai kurie 
asmenys čia priima tuos 
kaltinimus už gryną pinigą ir 
verčia JAV-bių bei Kanados 
vyriausybes į tai reaguoti. 
Kodėl gi dabar, tik po 4G 
metų, raudonieji pavergėjai 
" rado" naujos inkriminuo
jančios medžiagos? Gal mūsų 
pogrindis juos erzina? Gal 
mūsų seserys ir broliai,iš
drįsę kalbėti apie nepriklau
somybę ir už tai sukišti į 
koncentracijos stovyklas ir 
kalėjimus tai iššaukė?Gal gi 
pagaliau mūsų pačių nuola
tinis priminimas pasauliui 
apie Lietuvos vergiją ir 
Kremliaus tautžftdystę erzi
na komunistinius imperia
listus? Gal jie įnirto, kad 
mes nesusiskaldėm, neišga- 
ravom dolerių katiluose, ne- 
pasidavėm nuovargiui, bet 
kovojame už savo tautos 
laisvę?

Ir dar vienas klausimas 
visam Vakarų pasauliui : 
o kas daroma buvusiems NK 
VD ir KGB žudikams, kurie 
sau ramiausiai gyvena de
mokratinėse Vakarų valsty
bėse? Neteko girdėti, kad 
bent vienas jų būtųteisiamasl 
Atrodo, kad mūsų žmones 
galima 'žudyti ir dėl to nie- 

nevalia. kas nedaro nieko»
būti įgy- J.ButeigiSjCltfcago

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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10 Metu Be dail. Vyto Remeikos

praėjo IO metų nuo

Dail. Vytas REMEIKA

savo sąmonėse, nes ir mūsų 
nebebus. Menas, autentiškas 
menas pragyvena žmones , 
įvykius, epochas. Dabar, po 
dešimties metų, dar giliau 
tikiu, 
dailės 
laikui

Jau 
dailininko Vyto Remeikos 
mirties. Vos kelis kartus 
pravažiavau Lachi ne Sv. Juo
zapo gatve, nes be Vyto Re
meikos ji nustojo sielos. Ir 
tie platūs žvilgantys vande
nys tėra metalinis atšvaitas 
tolimų, nebegyvų atsiminimų, išliks

ninkas, nes jo tapyooje tiek 
žmogiškos šilumos ir

ir

kad Vyto Remeikos 
kūriniai išliks visam 
mūsų dailės istorijoje., 
tačiau ir pats daili -

Liūdna rašyti šiuos žodžius 
dar liūdniau, kad jie kaip daug 
antkapiai: po jais miega ne - meilės šiaurės žmogui 
tiktai Vytas, bet ir didelė , gamtai, 
ir brangi gyventų dienų mūsų 
visų praeities dalis.

Liko Vyto tapyba. Ji be a- 
bejonės, liks visiems lai -
kams. Net ir po to, kai mes 
nebegalėsime jos nešiotis

Gerai, kad turėjome Vytą 
savo tarpe. Nors taip neil
gai. Gerai, kad liko jo tapy- T
ba, nes taip ir jisai vis dar 
tebėra mūsų tarpe. H.N „
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LIKUČIAI
z J.J.B./

/ tęsinys /
KAIP SUGRIUVO ROMOS IMPERIJA
Imperijos negalima sugriauti,tarsi šiandien Sovietų Są

jungos, jei ji nesugriūva pati. Roma pradėjo griūti iš vi
daus savo didžiausios galybės laikais, 3-me š.po Kr. , 
kuomet jos rubežiai šiaurėje siekė Reino- Dunojaus van- 
denkelį ir net Britaniją.

Prasidėjo, greičiausia, jos griuvimas dėl patriotiz
mo stokos. Valdančioji politikierių bei turtuolių viršūnė 
vis mažiau paisė tautos gerovės, valstybės interesų. Val
stybės aparatas pamažu, net nepataisomai, virto ky - 
šininkų, sukčių bei kombinatorių mafija. Procesas /ku - 
ris pastebimas ir Sov.Sąjungoje/, truko ilgai. Praėjo 
bent šimtas metų, bet jo pasėkos buvo baisios. Nežymiai, 
diena po dienos, mikroskopiniais gabalėliais termitų 
graužiamas, milžiniškas pastatas staiga pradėjo svyruo
ti. . .. 1

Pirmiausia susvyravo ir žuvo finansai /kaip dabar 
Lenkijoje, kur kariai turi jau dirbti kasyklose!/. Jau ke
liasdešimt metų smarkėjanti infliacija,pradžioje maži
nant auksą monetose, kol sidabro pasidarė apie 98%, po to 
sidabrą atškiedžlant variu- kol beliko tik gryni varliokai. 
Taip, dauginant variokus,kol jų niekas nebenorėjo imti , 
privedė prie visiško valiutos bankroto. Prireikė grįžti į 
į mainus natūra. Valstybės stuburkaulio ekonominis 
lūžis iššaukė dvi pasėkas.

Pirmiausia, suiro kariuomenė. Civis Romanus atsi
sakė griežtai eiti ginti tėvynės, tad ir mobilizacijos teko 
atsisakyti, nes revoliucinių nuotaikų paveikti šaukiamieji, 
davus į rankas ginklą, darėsi pavojingesni už priešus . 
Beliko paskutinė išeitis - samdyti svetimšalių "barbarų" 
/balto -aisčių/ legi jonus, ypač Sarmatijos /dab . 
Baltgudijos ir Ukrainos/ gyventojų pertekliaus ulonų - 
raitelių pulkus. Bet, kuomet pats iždas išseko, tie sam
diniai pasijuto padėties pirmininkai. Taip Žemutinės 
Imperijos cezariai, iškilę iš raitelių paraitorių/protori- 
ani/ gvardijos generolų, visi turi balto-aisčių vardus: 
Kaulys Gautas/Caligula/, Viešpačioais/Vespasianus/ , 
Taučius/Titus/, Aukštuolis /Augustulus/ ir kt.

Antroje vietoje suiro ir pati romėnų tauta /jei tokia 
bebuvo, kaip ’’sovietų"!/. Gyventojų masės, valstybės a- 
parato supuvimo demoralizuotos,pergyveno pasaulėžiūros 
lūžį. Susiejant visus negalavimus su senųjų dievų tikyba 
/mat, imperatorius buvo kartu ir pusdievis-"di vus", ir 
vyriausias šventikas- dar iš r u s ė n ų- e t ru s k ų pa
veldėtas paprotys/ , liaudis griebėsi naujo išganymo 
mokslo - krikščionybės. Modernios tikybos pra
našai skelbė meilę ir taiką; gavęs per vieną skruostą, at-

Romėnų Imperija 3-me šimtmetyje.
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rys draugai - aliejaus tapyba - Vytas Remeika 

suk ir antrą... Nuolatinių tolimų pasienio karų išerzinta 
ir išvarginta tauta metėsi kiton priešingybėn - "susitai - 
kymo" bet kuria kaina.

Matydami autoriteto nustojusių administratorių ne
ryžtingumą, bailumą ir jų naivias pastangas atsipirkti dar 
nors mėnesį, nors valandą saugumo .panaudojant "panem 
et circenses" programą, t.y. valgyk ir linksminkis cirke 
valstybės sąskaitoti/, vergų milijonai vis aukščiau kelda
mi galvas ir garsiaū kalbėdami, išėjo gatvėn. Miestai ir 
ištisos provincijos tapo nuolatinių riaušių arenomis. Ce
zariai retai mirdavo lovoje, vis kas nors jiems pasitar - 
naudavo durklu ar nuodais.

Taip vienas po kito griuvo trys organizuotos valsty - 
bės ramsčiai: finansai, kariuomenė, tikyba. Paliko tiktai 
nuolat besiplečiąs parazitinis biurokratijos vėžys. Romos 
imiperija laukė užkariautojo...

/ bus daugiau /oooooooooooooooceoooooooocoooa

KAI SOVIETIJOS MOTERYS 
ATSIVERIA VIENA KITAI

VERTĖ A.Ž.

Vis labiau įsigali pasaulyje tradicija skelbti kovo aštun
tąją Tarptautine Moters Diena. Mintis pati savaime kil
ni ir sveikintina, nes nevisur moterų teisės yra taip ap
saugomos kaip Kanadoje. Mažiau suprantamas ir pateisi
namas yra pačios datos parinkimas. Galimas daiktas, kad 
ją įpiršo Moterų Išsilaisvinimo Sąjūdis (Womens " Lib). 
Atrodytų, kad iš vienos pusės tuo norima panaikinti Mo - 
tinos dieną, tapusią vien pirklių ir vertelgų pasipinigavi - 
mo šaltiniu. Iš kitos pusės, keistu sutapimu, kaip tik tą 
dieną (kovo 8-tą) yra Sovietų Sąjungoj "švenčiama" Mo
ters diena. Tai savotiška Valentine’s Day, nes vyrai yra 
raginami nešti žmonoms gėlių ir pirkti saldumynų. Tai 
taip pat proga žurnalistams ir rašytojam pasidaryti hono
rarą nepavojingais rašinėliais, feljetonais ir homores- 
kom. Britų žurnalistas David Bonavia savo knygoj "FAT 
SASHA AND THE URBAN GUERILLA" sumini, kad ta pro
ga įstaigose ir įmonėse geria visą dieną, kad prie kai ku
rių institutų sustiprina sargybą žinodami, kad jei kas eis 
lauk, tai į krautuvę apsirūpint gėralais. . . Liūdniau tai, 
kad vyrai tempia moterim gėleles, o tosios atsidėkoda- 
mos pastato pusbonkius, ir visa pasibaigia namų mušty
nėmis. -Abejotina tačiau, ar vargšių moterų vardan buvo 
parinktaTarptautinė Moters Dienos data.

Moterų gyvenimo tikrovė Sovietų Sąjungoj mums dau- 
giau mažiau pažįstama. Mažiau gal būt žinomos kai kurių 
šviesuoliųpastangos sukilti prieš vergovę. 1979 metų gruo
džio mėn. 1O dieną pasirodė stambiuose SSSR miestuose 
ir netrukus pasiekė užsienį pirmas pogrindinis metraštis 
pavadintas: ŽENŠČINA I ROSSIJA. ALMANACH ŽENŠČP 
NAM OX ŽENŠČINACH (Moterys ir Rusija. Almanachas 

moterims apie moteris), kuriame rašoma:
"Burdamosios draugėn, kad išreikštumėm savo kartė

lį ir nuoskaudas, išsisakydamos, ką esame patyrusios , 
pasidalindamos savo patirtim ir ją perprasdamos, mes 
rasim bendrą tikslą. Mes padėsim sau ir tuo pačiu’tūks- 
tančiams moterų, kurios vargsta kaip mes. Siųskite sa
vo rašinius, pasakokit apie savo seseris, motinas, drau - 
ges. Kuomet tai, kas slapstoma , išeis viešumon, tada 
ateis šviesa".

Tai buvo pirmoji kukli pastanga pasiekti plačias mote
rų mases ir praverti joms akis apie pasibaisėtiną moters 
išnaudojimą. Tenka pažymėti, kad jei bendradarbių-skai
čiuj buvo moterų iš visų SSSR kampų, tik trečiajam nu
meryje (1981) randam lietuvišką pavardę — Inessa Tomi
nas (Vilnius). "Teisė būti savimi pačia ". Šiaip yra už
uomina vien ąpie tikinčiųjų vaikus:

"Aš prisidėsiu, kad keli tūkstančiai tikinčiųjų vaikų, 
ypatingai lietuvių ir ukrainiečių buvo jėga, bet "legaliai" > 
atimti iš tėvų ir uždaryti perauklėjimo Įstaigose bei naš
iai tynuose, idant juos išjungtų keiksmingos šeimos įta
kos".

Kaip bebūtų, KGB bematant puolė persekiot leidinio or
ganizatores. Kelioms buvo duotos vizos išvykti į užsie
nį (Tatjana Mamonova), lutoms buvo iškeltos bylos. Vei
kiantys Vakaruose agentai gavo instrukcijas visaip sumai
toti leidinį ir su?alekinti bendradarbes. Savo uždavinį 
jie atliko pavyzdingai. Iš tiesų buvo jiems įtikinti vėtytas 
ir mėtytas Womens Lib skelbėjas, kad rusaitės pernelyg 
nereiklios, nepažangios savo "sexual liberation" porei
kiuose, kad jų rašinėlių lygis nėra moksliškas, literatū
riniai apdailintas, rafinuotas. Visa tai, tikriausiai, pri
sidėjo, kad šiame kontinente Metraštis nesusilaukė di
desnio atgarsio.

Mūsų akimis, tačiau, Almanacho (jų jau išėjo trys; par 
kutinysis 1981 m.) bendradarbių rūpesčiu buvo išjudinti 
pasyvią SSSR moterų masę, išreikšt visų skaudžiai per
gyvenamą priespaudą, o ne kurti "literatūrą". Todėl ma
nytume. kad pateikiamos ištraukos skaitytojui bus įdo— 
mi°s* / bus daugiau/

VLIKO SEIM4 PRISIMENANT

/Teko nugirsti iš kai ku
rių asmenų,kad "NL" laik
raštis per mažai talpina ap
rašymų apie VLIKą bei AL- 
Tą, ir kad VLIKo p-ko dr. 
K„ Bobelio kalba iš praėju - 
šio Sei mo būtinai turėjo bū
ti talpi narnao

"NL" Leidykla ir Redak
cija nori pasakyti, kad pati 
nekuria- nerašo straipsnių 
arba vedamųjų kaip kai ku
rie JAV-bių lietuviški laik
raščiai mūsų veiksnių nesu
tikimo reikalu. Bet dažnai 
patalpina žinias iš jų pačių 
atsiųstų aplinkraščių ar in
formacijų. Talpindama ži
nias, "NL" jų nededa ant 
svarstyklių ir dar tokiĮį jaut
rių, kad būtų galima nutarti, 
kuriems tenka daugiau.

Be abejo, kai laikraštis 
leidžiamas Kanadoje ir Ka
nados lietuviai turi vieną 
pagrindinę organizaciją-Ka
nados Lietuvių Bendruomenę 
tai ir apie ją, savaime su
prantama, talpinama daugiau 
aprašymų - kaip apie kana- 
dišką lietuvišką veiksnį.

A LT o organizacija Kana
doje neegzistuoja ir šio po - 
būdžio veiksnį KLCTary -

darbui talkininkauja. Norėtu
me turėti su kai kuriais 
kraštais dar geresnį ryšį, 
bet to pilnai dar negaliu pra
nešti. Charakteringa, kad 
daugiausiai VLIKo veiklą 
sunkina ar iš Amerikos ra
šomi tendencingi straipsniai 
į kitų kraštų spaudą ar ten 
atvykę kai kurie Amerikos 
lietuviai.

Australijoje VLIKas turi 
kontaktąkol kas tik perTau- 
tos Fondo atstovybes ir, pa
vienius'asmenis, bet yra nu
matyta Valdybos nario kelio
nė asmeniškų ryšių sutvar
kymui. Gaila, kad tai dėl į- 
vairių priežasčių negalėjo - 
me šiais metais atlikti, kaip 
kad buvo numatyta.

Labai aktyvi VLIKo atsto
vybė yra Argentinoje, kur 
Arturas Mičiudas nuolatiniai 
spaudoje ir valdžios įstaigo
se kelia Lietuvos reikalus.

ELTOS informacijos tar- 
nyba dirba pilnu tempu ir , 
kiek sąlygos ir išlaidos lei - 
džia, darbą atlieka gerai ir 
laiku. ELTA išeina regulia - 
riai lietuvių, anglų, prancūzų 
ir italų, o su pertraukomis , 
ispanų irportugahį kalbomis.

ba "palaidojo", įsisteigiant ’ Prancūzijoje VLIKo atstovė 
KLB-nei./Nepamirškime, kad B. Venskuvienė tvarkingai ir 
svarbiausios ALTos žinios y- 
ra perduodamos ir čia/.

Taipgi* ir apie VLIKą/dau- 
giau negu proporcingai/ pa - 
kankamai talpinama, esant 
tik vienam asmeniui iš Ka
nados VIIKe. Jeigu VLIKo 
būstinė būtų Kanadoje, tuo
met gal dar daugiau apie jį 
rašytume. "NL’/

VLIKo p-ko dr.K. BOBELIO 
KALBA SEIME susidėjo iš 
dviejų dalių.
1. Bendras Lietuvos politi
nės veiklos išplėtimas
ir koordinavimas.

Kaip jau minėjau Toronto 
sei me, Lietuvos politinės by
los veikla ir koordinacija y- 
ra plačiai išplėsta po viso 
pasaulio kraštus, kur tik yra 
lietuvių gyvenama. Visi Eu- 
ropos, P.Amerikos kraštai 
ir Kanada buvo aplankyti net 
po keletą kartų ir VLIKo V- 
ba yra nuolatiniame ryšyje 
su tų kraštų lietuvių organi
zacijų valdybomis ar tiesio
giniai su VLIKo atstovais.

Liėtuvių kolonijų organi- 
zacijoš ar pavieniai asme
nys labai .nuoširdžiai VLIKo

gražiai redaguoja ELTĄ 
prancūzų kalba.

Ispanų kalba Eltos leidimą 
perėmė tvarkyti Rosales 
Statl<utė Venecuelojp. Pono 
Juchnevičiaus, ligi šiolaikir 
nio redaktoriaus ispanų kai - 
ba,teko atsisakyti, nes susi - 
darė keblumų jam gauti pi - 
nigus.

Bendrai, Eltos platinimas 
visomis kalbomis yra iš
plėstas. /

Radio stotis Vatikane ir 
Romoje tebeveikia ir jų 
reikšmė pavergtai Lietuvai 
yra labai didelė. Atvykę iš 
okup. Lietuvos pabrėžia, kad 
šios stotys geriausiai girdi
mos ir duoda naudingą in
formaciją.

Radio Liberty, Free Eu
rope ir Amerikos Balsas y- 
ra labai trukdomos ir blo
giau girdimos.

Vasario mėn. 1981 m.teko 
dalyvauti P.Amerikos lietu
vių VII kongrese Buenos Ai
res ir padaryti politinės 
veiklos pranešimą.

/ Bus daugiau /
3 dsI.
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KULTOKIWS PUSLAPIS
MARIAUS KATILIŠKIO MIRTIES METINES PRISIMENANT

Jau daugiau kaip metai, kai 
nebėra mūsų tarpe Mariaus 
Katiliškio. 1980 metų 17 die
nų nebeišlaikė jo širdis ir 
jis taip pat kaip jo knygos 
"Išėjusiems negrįžti" likimo 
ir žygio draugai, išėjo ne - 
begrįžtamai. Užsivertė dar 
vienas puslapis išeivijos li
teratūros istorijoje. Mažiau 
ir mažiau mūsų rašto žmo
nių čia lieka, o prieauglis be 
galo negausus.. Iš viso, tokio 
kalibro prozaikų nedaug te - 
turėjome visoje savo raš
tijoje. Daug beletristų yra 
rašę ir teberašo apie mūsų 
kaimų ir mažųjų miestelių, 
apie paprastų, eilinių žmo - 
nių buitį, bet retas tokiu ne
pakartojamai sodriu, aist
ringu, Įtaigiu bei gyvastim 
verdančiu žodžiu.

Mariaus Katiliškio vaiz
duojamieji žmonės buvo vi
sada pilnakraujai, unikumai , 
ir vienas spalvingesnis už 
kitą. Nepaprastai plati buvo 
Mariaus stiliaus skalė: nuo 
putojančio, kaip kalnų kriok

liai iki lėtai, ramiai,idiliš
kai tekančio, lyg lygumų upė. 
Katiliękio prozoje rasime 
daugelį ištraukų lyriškesnių 
ir poetiškesnių už posmų 
posmus vadinamosios tikro
sios eiliuotos poezijos.

Pastaraisiais metais Ma
riaus prozon įsisunkė daug 
nuovargio, nusivylimo, net 
kartėlio, atmiešto lengvute 
pašaipa. Taip jisai gynėsi 
nuo užgriūnančios negalios, 
rezignacijos, depresijos. Ir 
liko Mariui, jo gyvenimo pa
baigoje, didžiausia paguoda 
paties rankom pasodintųjų 
gluosnių ošimas ir pro lan - 
gą pralekiantys paukščiai su 
debesimis ir saule. Labai 
panašūs į jo gimtinės. Jis 
visur Lietuvą tematė ir gy
veno jos regėjimais ir atsi
minimais.

Čia dedamas Mariaus Ka
tiliškio prozos kūrinys ne
buvo niekur spausdintas. Jis 
yra likęs rankraštyje. Ma - 
rius jo nebespėjo peržiūrėti

o. , ,

Maža kas ko prišneka,© vienok reikia žiūrėti teisybės. 
Kas bloga, tai bloga, gi kas gera, tai ir paliks gera, nors 
tu susiplėšytum. Užeina anądien kaimynas, pasibrukęs du 
kvortinius butelius alaus. Suprantama, žmogui iki žiauk- 
čiojimo apkarsta namai, amžinai besiriejant su bobom. 
Abi liežuviais marias išlaktų, ne tik pati, bet ir uošvė. 
Ta, dar didžiau. Susisukus kaip vyžena, persikreipusi į 
šoną, kas rytą, ar snigtų ar lytų, kanaršuojasi bažnyčion, 
gi grįžus, uždusdama, pilna bedantę burna švepliodama 
trokšta. Tas taip, anas kitaip, kurios vyras pro karčia- 
mą nepraeina ir su paleistuvėm pinigus ištekšliavoja,ku
rio pati su šoferiu pabėgo, palikdama mažus , vaikus ir vy
rą. Tas namą pirko, ne bet kolų, o kėlių pragyvenimų. 
Žinom, žinom tą sukčių balamūtą — ar doru darbu tokį 

pinigą uždirbsi. Kitas vėl seną laužą, nejučiom iškraus
tęs daiktus, ėmė ir padegė,kad paimtųapdraudos pinigus.

Kur ten išskaičiuosi visas nedorybės,tai ne mūsųšven- 
tame kraštely. Aha, tai ne mūsų. . .

Jeigu kaimynas neįprato priebėgos jieškoti tavernoje , 
tai tikrai'stebėtina — samprotauja Mykolas Kazėnas. Visi 
žino, kokia pekla tuose namuose vyksta, o jam tai visai 
po akim —namas prie namo,nuspjaut gali nuo vieno Į ki
tą. Tai kur jis kitur eis, jei ne pas Mykolą? Su juomi ge
riau, kaip su broliu.

Sėdi jie kiemelyje vienintelio medžio paunksmėje, per
simesdami žodžiu karts nuo karto. Gatvė plyšta nuo vai
kų spygavimų. Žviegia mašinos, langus drebina grįžda - 
mi į savo uostą lėktuyai. O kas jiems — kaimynams, svar
bu, kad ant galvos nieks nelipa. Šaltas ąlus tokią tvan
kią dieną tinka kaip šuniui botagas.

— Tik sakyčiau, ar taviškės ne perdaug jau įsismagi
no dergti Ameriką. . . Žmonės juk girdi. Ir nei šis, nei 
tas, — pūsdamas dūmą, pastebėjo Mykolas.

— O broleli. Ką čia man besakyti. Ta raganystė man 
atsiėdę iki tol, — braukdamas delno žambu per kaklą, 
atsiduso kaimynas. — Jeigu ne duktė, spjaučiau į viską 
ir išeičiau, o ji tokia puiki, švelni mergaitė. . . Ko neda
riau, kaip nebandžiau užkišti joms žiobtus. Et, nesinori 
bešnekėti. Grįžkite, sakau, iš to pragaro, į savo namus, 
į rojų. Pasidžiaugsit, kai ruskis padalkas išdulkins.

Mykolas mostelėjo ranka, lyg sakydamas, kad neverta 
dėl tokių žmogystų griaužtis. Kaimynas į si s maginęs, dar 
norėjo kai ką pasakyti:

— Taigi mat, kaip išeina kartais. Esi supančiotas ir 
nei pirmyn nei atgal. Nuvežiau šiandien mergaitę pas 
dantistą. Tokiame amžiuje ir jau dantis turi traukti. Ži
nai, gi, mūsų jaunuomenė vien saldumynais minta, tai 
kur ten išlaikys dantys. Na, įdėsim naują, juk nepaliksi 
vaikščioti su švarpla. Duktė man ir sakys — "Tėti, tu 
taip nesigriaužk. Aš pasakysiu mamai ir senelei, kad 
taip negražu"'. Aš jos klausiu, ar neskaudėjo dantį trau
kiant. — "Oi, — ji nusijuokė, — aš visai nejutau". Ma
tote, kokia technika Amerikoje. Taip, taip Mykolas pus
balsiu kikeno.

— Dėl tos technikos, kokia čia technika — bakstelt! 
adata? Neabejoju, kad jau ir Lietuvoje ją vartojo,tik 
man neteko pasinaudoti. Buvo taip, kad suskaudo dantys, 
abiejose pusėse ir nebet kokie, o krūminiai. Nuėjau pas 
dantistę. Gera buvo gydytoja, tokia Zalcmanienė, švelni 
ir maloni, o be to gana dailaus, taisyklingo veido, kad 
vien smagumas buvo žiūrėti į ją. Patikrinusi nustatė,jog 
abu gerokai prakiurę, bet užlopyti būsią galima nesun
kiai. Kągi, daugiau —lopykit. Patepė kažin kokiais vais
tais, kad ne taip skaudėtų, pagręžė truputį, išvalė ir nu
tarė, kad tai dienai užteks. Sekantis bus šeštadienį, de
šimtą valandą, tada užblombuos. Gerai.

Tos dvi dienos netruko praeiti, nors skaudėti nesilio
vė, tik tarpais atleisdavo, lyg. atsikvėpimui. Turėjau ten 
tokią tarnybėlę, viršininkas nuolaidus ir sukalbamas, tad 
galėjau pasimuliuoti dantų sąskaiton. Šeštadienio popie
tę, taip ir traukiu. Einant, per tiltą turgavietės link, pa
sigirdo lyg riksmai, lyg dejavimai ir sunkvežimio moto
ro brunazgimas. Ištikrųjų, sunkvežimis stovi netoli var
pinės, o aplink vaikšto du kareiviai su durtuvais ant šau
tuvų. Kiti kareiviai varėsi būrelį vyrų, moterų ir vaikų. 
Verksmai ir dejonės, tai iš jų ir kilo.

— Kas čia dedas ? — klausiu vieno iš būrio žmonių, ste
binčių varomuosius, bet stovinčių atokiai.

— Nugi, gaudo žmones ir veža į stotį.
— Ir grūda į vagonus — pridūrė kitas.
— Į vagonus ? Tai kur juos veš ?
— To aš nežinau, — niūriai atvertė žmogus, aiškiai pa

sipiktinęs mano negudriais klausimais.
Kažkas timtelėjo mane už rankovės. Atsigręžiu, ogi, 

mano vedėjas.
— Eime, nestovėk čia.
-?_Kas čia dedas ? / , t
— Klausi, lyg nežinotum. Nuo ankstaus ryto pradėjo. 

Iš miestelio ir plačios apylinkės. Jau keliasdešimt šeimų 
sugrūsta į prekinius vagonus.

— Tai kur juos, negi Į Sibirą?
— Kur kitur rus kis tremia, jei ne į Sibirą. Šeši vago - 

nai stotyje. Kai tuos pripakuos ir išveš, seka nauja ban
ga. Nežinai, Mykolai, kuriam pirma, man ar tau ateis 
eilė. O gal abiem kartu.

Vedėjas atrodė visiškai pasikeitęs. Veidas tarsi pele
nais apibertas ir pamėlusios lūpos. Jo balsas drebėjo, 
lygiai kaip pirštai degantis cigaretę. Ir mane suėmė ka— 
žinkoks netikrumas, baimė, ne baimė ar tiesiog neviltis . 
Visą tai dar sustiprino mūsų įstaigos kaimynystėje gyve
nančio krautuvininko, sūnus, Samuelis, kai aš skubėjau 
pas dantistę,.

— Mykolai, — jis žiūrėjo tiesiai į akis ir dar sekundę 
mąstė, lyg nepasirinkdamas kaip išsireikšti. — Saugo - 
kis. Mes turim žinių. Tu supranti mane. . .

Aš tik palenkiau galvą. Taip, Samuelis komjaunuolis . 
Gal. . .

Ponia Zalcmanienė stovėjo prie lango stebėdama gat
vę. JOs žavingame veide tiek skausmo ir siaubo. Ji man 
pasirodė neatpažįstama.

— O jūs — prašau. Ir žinote, — atsikvėpusi minutę ta
rė, — Šiandien geriau dantų neblombuosime.

Žaibu tvykstelėjo Samuelio įspėjimas ir pajutau neten
kąs lygsvaros.

— Bet, ponia daktare, ką aš darysiu su tokiais danti
mis, kai mane uždarys gyvuliniam vagone? Arba turė
siu slapstytis miške?.. .

Ji susimąstė, sutraukdama juodus tirštus antakius.
— Taip. Suprantu. Telieka traukti, jeigu sutinkate.
— Sutinku. Be abejonės.
— Tik, perspėju, neturiu anestezinių priemonių , 

Teks pakentėti.
— Ką padarysi. • . U '-
Akyse sužvilgo visokie instrumentai. Atsispyriau 

stipriai kojomis ir užsimerkiau.Tegul pradeda, /b.d./

Juozas Šilėnus

VEIDU I. ŠIAURĘ
Ištrauka iš ruošiamos spaudai knygos/

II- jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI

JURGAIČIŲ PADANGĖJE
29 — /tęsinys/

Mat, barake mums įsikūrus atsirado daugy
bė blakių, kurios neduoda ramybės nei dieną, nei naktį. 
Pilna jų visuose sienų ir lovų plyšiuose. Visaip bando - 
me jas naikinti, maigome pagaliukais, plikinam verdan
čiu vandeniu, tepame žibalu, dienai kitai atrodo suma - 
žėja, bet ir vėl žiūrėk, jų kaip amaro. Naktį jos puola 
visus be išimties,krenta tiesiognuo lubų. Dienątiktuos, 
kurie bando atsigulti į lovą.

Šiandieną jų antpuolį tenka atlaikyti mudviem su Spor
tininku. Su juo mūsų bendras likimo kelias prasidėjo nuo 
Karaliaučiaus. Jisai iš Šiaulių, dėl jo gražaus atletiško 
kūno sudėjimo, mes jį ir vadiname Sportininku, nors jo 
tikras vardas Jonas. Malonus ir draugiškas žmogus; iš 
jo kelių trumpų pasisakymų jutau jo pergyventų dienų 
Odisėją. Tat ir dabar, negalėdami ramiai ilsėtis, šne
kamės. Tikriau su dideliu įdomumu klausausi jo pasako
jimo:

"Būtiną karo tarnybą atlikti buvau pašauktas keturias
dešimtųjų metų pavasarį į antrą pėstininkų pulką Kaune. 
Neilgai teko džiaugtis Nepriklausomos Lietuvos kariuo
menės tvarka ir tradicijomis. Lietuvą okupavus rusams, 
greitai netekome savo tikrojo veido. -Jau iš pirmųjų die
nų kuopose atsirado komunistų paskirti politrukai. Pra
nyko geras maistas,pritilo karių mėgiamos dainos.Virš 
savęs pajutome netikrumo ir persekiojimo baimę, ėmė 
dingti kareiviai ir mokomasis kadras.

Prieš prasidedant karui, iškėlė į Pabradės poligoną. 
Mūsų stovykla iš visų pusių buvo apsupta rusų dalinių. 
Pasijutome belaisviais savoje žemėje. Neramus jaus
mas kankino ir laukėme Kažko nepaprasto. Daugelis 
bandė dezertyruoti, bet ne daugeliui tai pavyko, Kiti pa
puolė į žiaurių enkavedistų rankas ir dingo amžinai.

Karui prasidėjus, rusai mus išskirstė po kelis prie 
rusų dainių;, atsidūrėme jų stiprioje apsaugoje. Nors nuo 
mūsų ir slėpė karo prasidėjimą, bet tai žinojome ir gal
vojome, kaip mums nuo jų atsipalaiduoti.
4 psL

Įsąkymas žygiuot į Vilnių. Žygiuojame. Pakelėje mus 
užpuola vokiečių lėktuvai, kulkosvąidžių ugnim išsklaido 
mūsų dalinį. Nepasiekę Vilniaus, grįžtame atgal ir pro 
Švenčionis, Vydžius, Breslaują, persekiojami vokiečių, 
atsirandam Gudijoj, prie Polocko ir galop prie Vitebską 
Iš keliasdešimt lietuvių, teliekame keliolika. Vieniems 
pavyko laimingai atsipalaiduoti, kitus priglaudė dulkėta 
pakelės žemė. Aš laikiausi kartu su tautiečiu nuo Telšių, 
tikras žemaitis; nutarėme kaip nors pabėgti, kol dar ne- 
atsidūrėme už Uralo.

Vieną dieną rusai persiorganizuoja, sutraukia daugiau 
kariuomenės ir puola vokiečius. Puolimas vyko nakties 
metu. Tarp daugelio rusų ir mes. Vokiečiai puolimą at
muša ir auštant pereina į priešpuolį. Stiprios artilerijos 
ugnies priedangoje pasirodo tankų junginiai. Rusai palik
dami šimtus užmuštų pasileidžia bėgti. Mes su draugu
žiu įkrentam į išraustą artilerijos sviedinio duobę ir lau
kiam, nutarę pasiduoti vokiečiams.

Staiga į mūsų saugią duobę įšoka rusas politrukas ir at
kišęs į mus paruoštą pistoletą, keikdamas pradeda rėkti, 
kad mes dezertyrai. Nespėju ištarti nė žodžio, kai ma
no draugužio švysteli ant šautuvo užmautas durtuvas ir 
jo rankomis sulenda į politruko šoną.Kitokiu atveju, mes 
būtume likę jo aukomis.

Automatiškai šokame iš duobės, nebodami nei žemę 
akėjančių skeveldrų, šliuožiam į artėjančių vokiečių pu
sę.. Nespėjom nušliaužti nė poi.'-s šimtų metrų, kaipiš- 
girstame vokiškai stok f

Prieš mus išdygsta keturi vokiečių kareiviai su į mus 
atsuktais ginklais. Mes numetam šautuvus, atsistojam 
ir iškeliam rankas. Vienas iš jų moja, kad priartėtume. 
Virpėdami prieiname; apkrato mūsų kišenes, jos tuščios- 
Klausia, kas mes esame, rusai? Pasisakome, kad esame 
lietuviai. Jie moja ranka ir liepia eiti nurodyta krypti - 
mi. Patys nuėjo pri'e už krūmų užsimaskavusio tanko.

Einame ir džiaugiamės. Prie lauko keliuko kryžkelės 
mus sulaiko kiti vokiečiai ir nurodo pamiškėje esantį na
mą, daržinę. Daržinėje randame apie trisdešimt rusų 
belaisvių. Iš jų keli sunkiai sužeisti. Juos saugojo apie 
dešimt vokiečių, kurie ir mums liepia eiti prie belaisvių.

Netoli mūsų ima sproginėti besitraukiančių rusų arti
lerijos sviediniai ir mus visus priploja prie žemės. Skau
dus sužeistųjų vaitojimas, bet niekas į juos nekreipia dė
mesio. Keliuku prarieda keli vokiečių tankai ir šarvuo
čiai \ Mus visus išvaro iš daržinės, surikiuoja ir šarvuo
čio apsauga nuvaro mus Į artimiausį kolchozą, kuriame 
randame daugybe rusų belaisvių, suvarytų už spygliuotų 
vielų atvirame lauke.

Užeina smarkus lietus. Jokios pastogės, tik keli me

džiai. Permirkstame kaip ančiukai. Praeiną diena kita, 
jokio valgio negauname, kankina alkis ir troškulys. Silp
nesnieji sužeisti miršta, niekas jais nesirūpina, jokios 
Sanitarinės pagalbos nėra.

Po dviejų dienų sudaro apie dviejų tūkstančių belaisvių 
koloną, ir mus varo Minsko link. Kaitri diena iščiulpia 
paskutines mūsų jėgas, vos bepaėjome. Daugelis krito 
pakelėje. PasieKę naująją vietą, patekome Į kelių tūks
tančių belaisvių grupę. Tenai jau gavome po pusę kapa- 
liuko duonos į dieną ir į sriubą panašaus skysčio. Bada
vome, kaip ir visi kiti. Jokio dėmesio, kad mes esame 
lietuviai, vokiečiai nekreipė.

Liūdno likimo susilaukė žydai, kuriuos patys rusai iš
duodavo. Juos visus vokiečiai be jokios atodairos su
šaudydavo.

Mes su draugužių nutarėm kaip nors iš to pragaro pa
bėgti. Ir taip 'tartą, audringą naktį .prislinkome prie vie
lų tvoros ir pradėjome kastis. Kasėm, ir skubėjom, ir 
kai jau galėjom prasispaudępralįsti—smukom, ir į ko
jas, kiek tik įkabindami. Staiga mus apšvietė akinanti 
prožektorių šviesa ir jų įkandin pasipylė kulkosvaidžių 
ugnis. Zuikio šuoliais skridau pirmyn. . Už savęs iš
girdau skausmingą šauksmą savo draugužio, kurio dau
giau nebemačiau, nebegirdėjau. Jis krito nuo vokiečių 
kulkų. Kai atsitolinau, už poros kilometrų nuo stovyklos 
ir tada atsidusau, parkritau ant žemės, nežinomam miš
ke.

Visą naktį ėjau Vakarų kryptimi. Lindau pro tankumy
nus, bridau per pelkes, ir tik auštant išėjau iš miško. 
Pamiškėje pamačiau kelių sodybų kairnelį. Užėjau į pir
mąją sodybą ir paprašiau vandens ir valgyti.Laimei, ra
dau šeimininkę beverdančią bulves, kurių ji man davė. 
Aš pasisakiau, kas esu, gavau seną švarką ir kepurę, nes 
bėgdamas juos numečiau, buvau likęs vienmarškinis. Iš 
šeimininkės sužinojau kelią Į Malodečną ir taip per tris 
dienas pasiekiau Vilnių.

Vilniuje, iš Lietuvių komendantūros gavau asmens do- 
komentus ir geležinkelio bilietą į Šiaulius. Pasiekęs Šiau
lius, verkiau iš džiaugsmo kad pasiekiau gimtąją žemę.

Skriste skridau žinomom gatvėm i savus namus pas 
tėvus. Vėsi naktis dengė vaikystėje išbėgiotas miesto 
gatves. Mušė netikėto džiaugsmo prakaitas. Šventa ra
mybė gaubė gimtuosius namus. Tjdiai sugirgždėjo veria
mi varteliai, tyliai sušlamėjo tėvo sodintos kiemo obe
laitės, nuostabiai kvepėjo naktinukai.

Nedrąsiai pabeldžiau į duris ir laukiau greito jų atida
rymo. Nesulaukęs, pasibeldžiaudar kartą. Širdis krūti
nėje šokinėjo iš džiaugsmo ir tik tada aš pilnai jutau sa
vo gimtųjų namųvertę. /bųS daugiau/

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IS PADANGES MIELOS
/ii SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE/

APDOVANOTI ŽURNALISTAI VYTAUTO VALIAUS 
REDAKTORIAI ASMENINĖ PARODA

Už javapjūtės ir kitų že - Dailės Parodų Rūmuose 
mės darbų aprašymus rajo - vyko žinomo menininko Vy
niniuose laikraščiuose Žur - tauto Valiaus darbų paroda , 
nalistų Sąjunga apdovanojo Tai trečioji tokia. Jis pasi - 
diplomais: Kauno rajono žymėjo knygų iliustracijo - 
red. T. Mačiulienę, Klaipėdos mis- grafika .estampais, ku-
- A.Platužą,Pakruojo- G . 
Šliažą, Rokiškio - A .Paške
vičių, Trakų-V.Paškauską .

PASIKEITĖ EKOLOGINĖMIS 
ŽINIOMIS

Plečiantis industrijai vi
same pasaulyje, stiprėja i 
ekologinės problemos.

Vilniuje vyko simpoziu - 
mas, į kurį buvo atvykę ir 
JAV-bių mokslininkai, pagal 
tarpvyriausybinį Sov.Sąjun
gos ir JAV susitarimą. Ja - 
me dalyvavo ir Lietuvos 
Mokslų Akademija .

Simpoziumą pradėjo hid
rometeorologijos ir gamti - 
nės apsaugos Valdybos vir -

riuos sukūrė ciklais.Pasi - 
žymėjo freska K. Donelaičio 
"Metų" motyvais, kurią su
kūrė Vilniaus universitetui . 
Parodoje yra ir apie 7G ta - 
pybos darbų.

KONFERENCIJA TECHNIKOS 
PRAKTIŠKAM NAUDOJIMUI

Kauno Politechnikos Ins
titutas ir Valstybinė Moks - 
linių - Techninių Draugijų 
Taryba surengė konferenci
ją apie technikos mokslų 
plėtojimą ir . jų rezultatų 
panaudojimą. BIRŽŲ, PILIES GRIUVĖSIAI

KREM 
VE/dRoDŽ/AI

IŠ MŪSŲ POGRINDŽIO SPAUDOS:

RAUDONASIS ROJUS 
Įžanga

šininkas M. Mikalajūnas, po
sėdyje kalbėjo chemijos ir 
biologijos mokslų skyriaus 
moksl. sekretorius L. Kai - 
riūkštis, bendros Tarybų 
Sąjungos ir Amerikos bend
radarbiavimo aplinkos ap - 
saugos srityje komisijos pa
tarėjas J. Kazakovas ir de - 
legacijų vadovai prof. J. Bo
rise nkovas, A merikos -prof, 
dr. J. Edi.

GRAŽINAMI ŠVENČIONĖLIAI

Švenčionėlių miestas ap - 
sodino 4G naujų ir senų gat - 
vių medeliais. Miesto plotą 
juosia 5G ha pušynas. Gra - 
žu ir sveika. Visa tai globoja 
gamybiniai kolektyvai. • Ge
ras sprendimas.

rūpinamasi besaikiu 
GIRTUOKLIAVIMU

Jąu kuris laikas sklinda 
SGS šauksmai dėl vis labiau 
plintančio girtuokliavimo 
jaunimo tarpe „Alkoholi o ga
myba ir jo transportai ta
čiau vyriausybės skatinami. 
Viename laiške rašoma:, kad 
reikia sudaryti jaunimui są
lygas kurti naujus vaišini- 
mosi papročius, atsikratant 
nesaikingo alkoholio vartoji
mo. Siūloma įsteigti jaunimo 
kavines ir kurti naują vaiši- 
nįmosi kultūrą.Tik sako, kač 
tokios kavinės perversmo 
nepadarys, jeigu jų lankyto
jai nebus įsigiję imuniteto 
prieš nesaikingą alkoholio 
vartojimą.

TRIMETINE PABALTIJO

GRAŽIAUSIAI ILIUSTRUOTOS

KNYGOS
Vilniuje vyko gražiausiai 

iliustruotų knygų konkursas. 
Tarp geriausiai iliustruotų 
išskirtinais diplomais at - 
žymėtos "Vagos" leidyklos 
išleistos:A.Každailio "Lai
vai ir jūrininkai", "Minties” 
išleista " Medžioklė", iš
leista "Mokslo"- J. Jurginio, 
I.Lukšaitės "Lietuvos kul
tūros istorijos bruožai", ir 
kt.

MAŽEIKIU NAFTOS 

PERDIRBIMO GAMYKLA.
Mažeikiuose veikia naftos 

-alyvos perdirbimo gamyk
la. Dabar ji aprūpina Lie
tuvos poreikius benzinui , 
sunkiajai alyvai- mazutui, 
suskystintoms dujoms.Ra - 
šoma, kačLįkurtas naujasis 
Mažeikių. Naftininkų mikro
rajonas, kur baigiamas sta
tyti devyniaaukštis gyvena
masis namas. Tai jau 22- 
as daugiabutis, skiriamas 
naftininkų šeimoms. Šie - 
met numatoma pastatyti dar 
7 daugiaaukščius naftini n - 
kams.

Iš tų žinių matome, kad 
įmonė tikrai nemaža. Ra - 
šoma ir kad dalis produkci
jos siunčiama Latvijai, Ka
liningrado sričiai.

Lietuvos geografija, geo - 
logija ir klimatas geriausiai 
tinka ūkių kult y va vi mui ir 
smulkiajai pramonei. Nafta 
sukelia dideles ekologines 
problemas iy jos kiekis ran
damas žemėje nepateisina 
daugumos specialistų nuo
mone šios pramonės plėtimo

BIRŽAI IR BIRŽŲ PILIS
Biržai randasi šiaurės 

Lietuvoje. Prieš virš 7OC 
metų čia buvo medinė pilis, 
padėjusi apsiginti nuo kry
žiuočių. Vėliau jos vietoje 
buvo pastatyta mūrinė.Lai
kui bėgant, apgriuvo, sunyko.

Biržai labiausiai pagarsė
jo per kelis šimtus metų 
priklausydami garsiai Lietu
vos didikų šeimai-kunigaikš
čiams Radvilams. Jie Bir
žus stiprino,puošė,gerino ir 
gynė nuo priešų. Tų priešų

dirbti į tokį ūkį, kokiame 
praleidau praktikos dienas .

Su paskyrimu atvykau 
dirbti visai į kitą rajoną „ 
Priėmė nuoširdžiai, vadovas 
ir specialistai džiaugėsi,kad 
jaunas žmogus nesikrato že
mės ūkio. Keletui mėnesių 
paskyrė eiti fermos vedėjos 
pareigas, apgyvendino pas 
žmones. Sunku gyventi tarp 
svetimų, nors jie buvo ir ge
ri, ir nuoširdūs. Kartais, bū
davo, vėlokai pareini iš dar
bo - belskis, kad įleistų į

netruko: vokiečiai, rusai ir kambarį. Ir pačiai nesmagu, 
švedai. Pastarieji buvo juos ir šeimininkai nepatenkinti „
ir užėmę. ,

Lietuvoje pradėjus plisti 
protestantizmui, kunigaikš - 
čiai Radvilos jį priėmė ir 
tapo uolūs jo platintojai. Nuo 
to laiko Biržai buvo lietuvių 
evangelikų centras.

ATVIRAI GVILDENAMOS 
BUITINĖS PROBLEMOS

Nuoširdžiai ir su rūpes
čiu pasisako jauna specialis
tė:

"Baigiau žemės ūkio tech
nikumą,įsigijau zootechnikės 
specialybę, nors kai mokiau
si, ji nelabai man patiko. Pa
galiau prasidėjo gamybinė 
praktika. Ji praėjo įdomiai, 
čia sužinojau tai, ko nespė
jau išmokti technikume. 
Dirbti buvo smagu, daug ką 
suprasti padėjo geri žemės 
ūkio specialistai. Mano dar
bu visi buvo patenkinti.Gy
venau komunaliniame bute , 
turėjau atskirą kambarį. 
Skirtis su praktika buvo la
bai gaila. Galvodavau, kaip

Už butą reikėjo mokėti ne - 
mažai. Norėjau turėti mažy
tį kambarėlį, kad niekam ne
trukdyčiau, o vadovas tik 
ranka numojo ir pareiškė: 
"Neturime viengungiams, iš
tekėk, gausi". Ar mes ište. - 
kėti ateiname į kaimą, ar 
dirbti’. Vadinasi, reikia kuo 
greičiau susir asti vyrą, kad 
turėtum kur gyventi.. .Pra
ėjo kiek laiko, mane paskyrė 
laborante. Fermos vedėja 
ėmė mane apkrauti savo 
darbu. Iš pradžių buvo ne
patogu atsisakyti, vėliau tai 
įkyrėjo,prasidėjo ginčai, ne
sutarimai. Pagaliau turėjau 
išeiti iš šio darbo, nūs i vyliau 
kaimu. Jeigu praktikos me - 
tu dirbau, gyvenau ir džiau- 
giausijtai kodėl taip pat ne - 
galėjo būti ir šiame ūkyje? 
Niekad nenorėčiau sugrįžti į 
ten ir manau, kad jauniems 
specialistams turėtų būti 
skiriama-daugiau dėmesio, 
nes žemės ūkiui labai reikia 
jaunų žmogaus rankų."

"Na, o kam Jums šitie kūjai 
Ant kepurių? Kad baisiau? 
"Laikom kūjus dėl buržujų 
Na, o pjautuvas - tai sau’."

"Na, o kas tie per buržujai 
Jei kiekvienas, ne tik tu 
Jiems nešiojate po kūjį 
Prisisiuvę prie kaktų?"

"Kas buržujai, nežinojai?
Tie, kur turi lašinių, 
Bintais kojų nevynioja
Bet "rnandrai" su veltiniu".

Turi avį, turi paršą 
ir kitokios prabangos 
G tas paršas orą teršia 
Mūs Tatybų Sąjungos

Proletarai- vegetarai
Jie naikina kiaulides
Visą "rojų" išieškoję
Kiaulės kriuksint negirės.

t

'Kaip arkliai?" - "Arklių tai buvo 
Bet reikėjo juos užkąst...
Parpiam žemę su kastuvais 
ir sodinam "kartoškes".

"Na, o kaip šienauti einat, 
Kaip sakysime, rugius?"
"G, mes vislią su kombainais 
Jie ir.kulia pradalgius".

Kulia, kepa ir suvalgo 
Čia nelieka mums bėdos.
"Tai, vadinas, Jūs be dalgio 
Ir be duonos visados".

"Kad be duonos - nieko naujo, 
Betgi "semečkų" kalnai...
Gauni saują ir kariauji 
Už lygybę amžinai".

/bus daugiau/

IŠ LIEPSNA

PARODA
Nuo 1969 iii. Vilniaus Dai

lės Parodų Rūmuose yra 
rengiamos trimetinės paro
dos. 1981 m. pabaigoje joje 
dalyvavo 57 autoriai iš Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos su 
18G kūrinių.

Tris premijas gavo ir lie
tuviai: S.Veiverytė, A. Sta
siulevičius ir V.Ciplijauskas.

Lietuvoje. Na, o butų šiaip 
ar taip labai trūksta ir ne 
vien naftininkams’.

RESTAURUOTA BIRŽŲ
PILIS

Restauruotoje Biržų pilyje 
įrengtas kraštotyros muzie
jus ir viešoji biblioteka. Pi
lies mūro skliautai buvo at
naujinti pagal arch.E. Pur - 
lio projektą.

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

ATEIK l LIETUVIU A.Ą. ( ALCOHOLICS ANONYMUS) 
GRUPĖs' SUSIRINKIMĄ. . SUSIRENKAME KIEK^IENA^ 

TREČIADIENI, 7722 GEORGE ST. LA SALLE, QUE.<*
8 vai. ,vakaro. .

būtų gera,kad mane paskirtų PRAPLĖSTA AUTOBUSU 
STOTIS

Praplėstoje ir atnaujintoje 
Kauno autobusų stotyje da - 
bar veikia 8 kasos, bufetas , 
bagažinė.Veikia kasa, kur ga
lima iš anksto nusipirkti bį - 
lietus „Įrengta nauja laukia - 
moji salė.

Montrealio Šeštadieninės Mokyklos Mokinių 
laikraštėlio

PATARLĖS IR PRIEŽODŽIAI

Daina dieną trumpina, daina darbą lengvina.
Daryk ką gali, ir saugok ką turi.
Geriau kitam duoti, negu iš kito prašyti.
Gera pradžia dar ne pabaiga.
Geras darbas patsai save giria.
Būk giriamas, bet nesigirk.
Kiekviena pušis savo šilui ošia.
Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi.
Ieškok, kaip alkanas duonos.
Tušri puodai garsiai skamba

Parinko I-mos gr. mokinės

ARBA SKAMBINK MUMS:
Leonui G. : 366—2548 ( namų ); 489—5391 (darbo);
Henrikui N. : 277—7868; Dainiui L.; 768—9606 ;

Donaldui D.: 661—1733.
*

1982.11. 25

Tonyš Photo Studio
Portraits Portraits 
Manage Weddings 
Passeport Passport 
2540 SHERBROOKE E. 
Suite 1, MONTREAL , P.O. 
H2K 1E9 Tel: 525 8971

TONY LAURINAITIS

RADIO 1410 MONTREAL

RENKU

Senas lietuviškas knygas, 
laikraščius, plokšteles ir 
kita lietuviška medžiaga.

P. ADAMONIS 
Tel: 722-3545x

LIETUVIŠKA RADIO 

PROGRAMA

KIEKVIENĄ ANTRADIENį NUO 11.30 IKI 12 VAL. NAKTIES 
Programos vedėjas : L. STANKEVIČIUS 
1053 Albanel Cr. Duvernay, P.Q. Tel.: 669—8834

1982 METU
EKSKURSIJOS 
I LIETUVĄ

GEGUŽĖS 27, LIEPOS 22 ir RUGSĖJO 9 

14 DIENŲ SU VISU IŠLAIKYMU IR APRODYMU I
- VILNIUS -
- MASKVA -
- LENINGRADAS -

Taipgi, mes paruošiame reikalingus dokumentus 
atsikviesti vizitui Jūsų gimines iš Lietuvos I 

KELIONĖS LĖKTUVU į MIAMI TIK $ 169.00, 

Kreiptis: ADRIA VOYAGE INC.
4159 St. LAWRENCE Blvd., 
MONTREAL, P. Q. H2W 1Y7

30 METŲ PATYRIMAS KELIONIŲ PATARNAVIME I 
TEL: (514) 844-5644

5 psi.

5
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toronto
A. LUKOŠIUS

PAMINĖJOME KLAIPĖDOS ATVADAVIMĄ.

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas.
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400
M6H 1A8 • 532-3414

AKTYVAI — virš 19 milijonų
KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Treč'iadieniais uždaryta 

Ketvirtadieniais 10-8 
Penktadieniais 10-8
šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9.30 - 1

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.jp.p.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75% įkainoto turto"vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
(traveler's cheques). Neimante mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

SKAUTAI RUOŠIASI
KAZIUKO MUGEI

Toronto skautai rengiasi 
tradicinei Kaziuko Mugei, 
kuri vyks Prisikėlimo Para
pijos salėse, KOVO 7 d.

KANADIEČIU SPAUDA

APIE BALTU REAKCIJAS
Vasario 4 d»Toronto "Star" 

atspausdino H. L ano laišką goms.

detroit
REPORTAŽAS iŠ DETROITO

Alfonsas Nakas
Sako ma, kad ki ekvienu atveju 

(kai turi daug ką pasakyti ir 
kai labai mažai) geriausiapra 
dėti nuo oro. Tai taip ir pra
dėsiu.

Laimingi jūs,) montrealie- 
či'ai, būdami už tūkstanties 
kilometrų nuo Detroito ir už 
pusantro tūkstančio nuo Či
kagos. Kas, kad jūs truputį 
į šiaurę. Žemelė jau kelinti 
metai pakvaišusi , o ši žiema 
parodė, kad geografinė padė
tis visiškai nieko nereiškia . 
Galiu beveik lažintis, kad to
kia Atlanta, kuri paprastai 
sniegą temato paveiksluose , 
šiemet jo daugiau gavo už jū
siškį Winnipegą. Na, jis ten 
nesilaikė mėnesiais, tik ke
lias dienad ištvėrė. Bet eibių 
pridarė tiek ir tiek, kadangi 
atlantięčiai neišmano kaip su 
juo elgtis, kaip ant jo maši - 
nas vairuoti. Bet grįžkime 
prie Detroito. Snigo jei ne 
kiekvieną,tai tikrai kas ant

6 psl.

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS
JEIGU NOTI NUSTOTI - MŪSU.

ATEIK Į LIETUVIU A A(ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKAMA^ SUSIRENKAME KIEKVIENA 
TREČIADIENį 119 MIMIC0 AVE. (Royal York Rd. Jr ‘ 
Mimico Avė. kampas) TORONTE, 7.30 v.y.

SKAMBINKIT Tel.: 487-5591

E MOKA UŽ:
= 90 dienu termin. indėlius 14 %
Ę 180 185 d. term. ind. 14 %
= term, indėlius 1 metų 141/i% 
= term, indėlius 3 metų 13 %
E pensijų s-tą ......................... 15 %
= spec. taup. s-tq ....................14 %
E taupomąją s-tą ...................11 %
= depozitų-čekių s-tą ............. 6 %
= DUODA PASKOLAS:
E asmenines nuo ................. 181/a%
= mortgičius nuo 173/4%

pavadintą "Waste no x tears 
for Soviet butcher"„komen - 
tuojant Brežnevo ašaras per 
Suslovo laidotuves.

1 aiške kanadiečiams buvo 
prifninta, kad Suslovas pasi
žymėjo baltų naikinimu 
1946 m. jo pastangomis iš 7 
milijonų baltiečių 21% buvo 
sunaikintas arba deportuotas 
į Sibirą nežmoniškoms sąly- 

rą ar trečią dieną visą sausį. 
Snigo kasdien po daug, po ke
lius — keliolika colių. Pra - 
džioje—tik juokas. Paleidom 
japoniškas toro mašinėles, 
nupūtėm į šonus ir pei- lan
gus žvalgydamiesi gėrimės 
"nėkaltu baltumu", už poros 
dienų mašinėlės vėl žiaugčio- 
damoš sniegą į šonus pučia, 
bet joms užbaigus, jau rei
kia gerokai pasikrapštyti su 
šlapeliais, pastumdyti tolyn. 
Dar už poros dienų toro be
padaro taką, kuriuo ne su au - 
tomobiliu, o tik su motocik
lu beišvažiuotum. Apie vasa
rio pradžią kiekvienas oro 
pranešimas, skelbiantis nau
ją sniego griūtį, ėmė panė
šėti į skelbimą oro pavo
jaus karo metu. Atidarys Jan
gus maišą, barsto, barsto ke
letą valandų, nusigiedrija , 
ima baisiai šalti, o mes, iki 
kelių įsibridę, su kastuvais 
skinamės kelią nuo garažo iki 
gatvės, tą baltąją šlykštynę 
mėtydami į dvigubai už žmogų 
aukštesnes pusnis. Tai va koks 
oras. Ir nieko neperdėjus. 
Pikčiausia, kad, kai rašau

Sausio 23 d., šaštadienį, 
pačiame šios, galima sakyti 
žiaurios žiemos siautime, 
rinkomės į Toronto Lietuvių 
Namų Vytauto Didžiojo Menę, 
kur buvo surengtas Klaipė
dos atvadavimo prisimi - 
ni mas.

Šį paminėjimą-pobūvį su
rengė Toronte jau eilę metų 
veikianti Jūros Šaulių Balti
jos Kuopa, kuriai šiuo metu 
vadovauja J« Zavys„

Programai pranešinėti bu
vo pakviesta iškilioji, savo 
kadenciją bebaigianti 1981 m. 
Vilniaus Karalaitė~A „ Birie - 
taitė.

Minėjimą trumpu sveiki
nimo žodžiu atidarė Kuopos 
pirm. J. Zavys. Scenon buvo 
įneštos vėliavos, o už tėvy - 
nės laisvę žuvusieji šauliai , 
savanoriai, partizanai, pa
gerbti tylos susikaupimu . 
Perskaityta šio minėjimo 
proga keletas raštu gautų 
pasveikinimų.Po to, Vilniaus 
Karalaitė susirinkusius su
pažindino su Mažosios Lie - 
tu vos himnu ir įdomiu jo au
torium Sauerwein’u, kuris , 
būdamas vokiečių tautybės , 
išmoko puikiai lietuvių kalbą 
ir net eiles rašė lietuviškai . 
Jis liko labai artimas lietu
viams ir nuoširdžiai pamilo 
mūsų tautą'. Jo sukurtą him
ną "Lietuviais esame mes 
gimę", ji prieš prasidedant 
programai, padeklamavo.

Specialią šiam minėjimui 
invokaciją- maldą sukalbėjo 
T ėv. E. Jurguti s.

Minėjime dalyvavęs Lie
tuvos Generalinis Konsulas, 
dr. J.Žmuidzinas trumpame 
žodyje apibūdino Mažosios 
Lietuvos istoriją įvairių ir 
audringų amžinį sūkuriuose . 
Tuo pačiu suminėjo ir visą 
eilę to Krašto didelių, gar - 
bingų žmonių- veikėjų, kaip 
Mažvydą, Donelaitį, Jankų , 
Vydūną,Simonaitytę ir dau - 
gelį kitų. Tai tikrieji M. Lie
tuvos milžinai,turėję lemia
mos reikšmės ne vien tik 
tam kraštui, bet ir visai lie- 
tuvių tautai.

Po to sekė itin įdomi inž-s 
Leopoldo BALSIO paskaita . 
Sis asmuo, laivyno inžinie
rius, augęs, gyvenęs ir dir
bęs Klaipėdoje, gerai pažįs- 
ta mūsų anuometinį pajūrio 
gyvenimą, to Krašto rūpes
čius bei bėdas.

Vaizdžiai, o kąi kur net 
detalėmis pavaizdavo mūsų

vasario vidury, sniego dau
giau žadama, ir kad temperai 
tūra gal šešias savaites nei 
kartą nepasiekė 320.F. (O0C).

—■o —
Ekonominė Detroito padėtis 

nė kiek negeresnė už orą. Ją 
dar pablogino General Motors 
kompanijos kerštas — nauji 
darbininkų atleidinėjimai, kai 
nesusitarė dėl UAW dėl eko
nominių koncesijų. Vasario 
vidury Michigane yra 667 ,OOO 
bedarbių, arba 16% visos dar
bo jėgos. Tai beveik dvigubai 
didesnis procentas, negu JAV 
bedarbių vidurkio. Absoliu
čiai tikra, kad automobilių 
kompanijos kuris laikas jau 
minta savo pačių kūnu ir krau
ju, t. y. teikdamos pirkėjams 
tokias nuolaidas, po kuriųne- 
be tik nelieka jokio uždarbio, 
bet atiduodama keletą šimtų 
pigiau už savikainą. Tokiu bū
du stengiamasi pasiekti du 
tikslus: išlaikyti kiek galima 
daugiau darbininkų neatlei- 
dus,ir taip ginti juos nuo ba
do; pusdykiai parduotomis ma
šinomis parodyti, kad jos jau 
neblogesnės už japoniškąsias 
ir tokiu būdu viltis, kadnupir- 
kusieji paveiks abejojanciuo -

lietuviškojo Klaipėdos uosto 
kūrimosi laikotarpį, jo augi
mą ir ypač milžinišką reikš
mę visai lietuvių tautai.

Prelegentas kalbėjo:"Lie- 
tuvių sukilimas susigrąži
nant Klaipėdos Kraštą, paša
lino ne tik suktus vokiečių, 
bet ir lenkų bei prancūzų 
kėslus.Sekant istorijos rai
dą, žemaičiams atitenka di
delis nuopelnas, nes jie jau 
nuo seno ryžtingai apginda - 
vo ypač šiaurinę Mažosios 
Lietuvos sritį, kurioje ran
dasi ir Klaipėda. Net 150 
metų taip vadinamas žemai
čių pasipriešinimo pleištras 
apsaugojo tą šalį, o tuo pačiu 
ir visą Lietuvą nuo skaičiu
mi gausių ir neišsemiamų 
vokiečių, prancūzų ir net' 
anglų riterių.

Jūros idėja ir bendrai 
meilė jūrai pas mus lietu
vius vėlokai pasireiškė ir iš 
vis permenkai buvo supras
ta. Netgi dabar, kad ir pa
vergtoje mūsų tėvynėje, ji 
kur kas daugiau linksniuoja - 
ma, populiarinama ir plečia
ma, nei anuometiniame,kad 
ir laisvame laikotarpyje. O 
neprivalėtumėm nuo to atsi
likti.. .Lietuviai yra pagar
sėję kaip geri darbini nkai- 
žemdirbiai, tačiau nepirkliai 
-prekybininkai.Jie geri,su
manūs kariai, bet ne užka
riautojai. Visi mes per ma
žai įvertiname jūros neįkai
nuojamą svarbą mums ir 
mūsų tautai".

Meninę programos dalį at
liko muzikinis Stepono Kai - 
rio Merginų Kanklininkių 
Vienetas / žiūr. nuotrauką/ 
nuotaikingai atlikdamas eilę 
lietuviškųjų dainų melodijų ; 
"Tykiai,tykiai", "Sėdžiu prie 
langelio", "Leiskit į tėvynę", 
"Lietuva brangi" ir let.

Oficialus paminėjimas 
baigtas Visiems bendrai su- 
giedant Lietuvos Himną.

Toliau vyko jauki Vakaro
nė, vaišės, loterija, linksmo
ji dalis, grojant puikiam jau
nuolių orkestrui.

Gaila, kad šis įdomus pa - 
minėjimas nesusilaukė gau
sesnės publikos. Žinia, kad 
mūsų lietuviškieji Jūros 
šauliai yra atsiskyrę nuo 
bendrojo šaulių organizaci
jos kamieno ir jau eilė metų 
kaip tvarkosi ir veikia sa
varankiškai.

Plates niajai lietuvių vi
suomenei tos atsiskyrimo

"S-*"*—
sius gaminių kokybe. Tokios 
nuolaidos (rebates), .žinoma, 
negali likti ilgesnį laiką, 
veda prie bankroto (ypač Chr
ysler} ir Fordą), bet tuo tarpu 
dar visų keturių didžiųjų prak
tikuojamos. Nepaisant to, ja—
poniškos mašinos dar gausiau 
perkamos ir jokie graudeni
mai patriotizmu įtakos neturi.

— o —
Vadinamasis "naujasis fe-, 

deralizmas" pašvinko vos iš 
prezidento burnos išlėkęs. 
Neturi jis draugų nei liaudy
je, nei valstijų vaduose. Ką 
reiškia eiliniam vidurinės 
klasės piliečiui federalinių 
mokesčių sumažinimas 1O- 
čia ar 2O-čia nuošimčių, jei 
valstijoms reikia išlaikyti 
milijonus bedarbių ir skur
džių. Kas gi turės apmokėti, 
jei ne dirbantieji piliečiai,ku
riuos, jau taip apkrautus vi
sokiais valstijų mokesčių mo
kesčiais, reikės dar daugiau 
apmokestinti. A‘k, dauguma 
lietuvių Ronaldą Reaganą dar 
karščiausiai tebemyli ir nie
ko tu jiems'negali padaryti . 
Amerikiečiai, ypač demokra
tų partijai ištikimieji, jau 
ima garsiau šaukti. Mūsiškiai
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STEP. KAIRIO MUZIKINIS VIENETAS, išpildęs programą 
Klaipėdos Krašto atvadavimo paminėjime Toronte. Kai - 
rėje,taut, rūbais -1981 m. Vilniaus Karalaitė A. BIRIETAI- 
TE, dešinėje - Jūros Šaulitj Kuopos p-kas J.ZAVYS.

priežastys nėra žinomos . 
Dąug kas to nesupranta, ir 
tai sukeliatamtikro nepasi
tikėjimo. Šis, prieš kelioliką 
metų įvykęs lūžis šioje gar
bingoje lietuviškoje organi
zacijoje, be abejo, buvo as - 
meniškų ambicijų, nesutari
mų bei nuomonių nevienodu
mo padarinys. Tai dar vie
nas įrodymas-te n, kur susi
buria 3 lietuviai-įsisteigia 
4 partijos. Tai sena ir veik 
neišgydoma, mus apsėdusi, 
liga, niekur kitur nevedanti, 
kaip tiktai pražūtim ..

sakau, tebemyli. Na, dar me
tus ar dvejus reikės laukti , 
iki medus bus galutinai išlai
žytas ir pačiulpsime tik tuš
čio korio. Ačiū Dievui, ma
no sąžinė rami, nes už poną 
Reaganą nebalsavau nė kai jis 
labai meiliai kalbėjo.-Plačiau 
apie tai kada pakalbėsiu "sa
voj", tai yra JAV lietuvių spau
doj, nes jums, kanadiški bro
liai, tai ne taip jau rūpi.

— o —
Po lietuviškąją Čikagą nuo

nes lat skraido jūsų lakštutė Gina.
Ji ten koncertuoja, rūpinasi 
naujos plokštelės išleidimu. 
Balandžio 17 d. ji Detroite 
koncertuos kartu su Bernar-
du Brazdžioniu (spėkite, -ku
ris dainuos, kuris deklamuos?). 
Bus didelės iškilmės, nes tą 
dieną JAV LBkultūros taryba 
dalins premijas (pernai dalino 
Clevelande). Beje, premijų 
įteikimo akademija įvyks 3 vaL 
p.p.,o koncertas — 8:00 vai. 
vakare. Neabejojame, kad at
vyks visi Windsoro lietuviai , 
o gal didesnis būrys iš Londo
no. Įdomu ir tai, kad šių visų 
iškilmių išvakarėse, t. y. ba
landžio 16 d. ,7:30 vai. vaka
re bus atidaryta Birutės Rauc
kienės meno darbų paroda. 
Kas ji ? ' Nagi buvusi kanadie
tė — londoniškė Birutė Drar 
gūnėvičiūtė. Prieš dvidešimt 
su viršum mėtų Detroite su
kūrusi šeimą suindustrialis - 
tu Viktoru Rauckiu, Detroite 
baigė meno institutą, skulp
tūros skyrių. Girdėjau, kad 
parodoje ir dominuosią skulp
tūros darbai. Tai pirmoji vie
ša jos kūrinių paroda. Tiek

Nesiimsime šiame raši - 
nėlyje kaltinti vienų nė kitų 
/ visų mūsų gyslose teka 
toksai kraujas/, tiktai nesu
prantama yra, kaip būdami 
tos pačios, kryžiuojamos 
motinos tėvynės vaikai, ne
sugebame suprasti anęi su
rasti visiems mums būtino 
bendro ir vienintėlio vieny- 
bėn vedančio kelio. Skaldo- 
mės, traukiame ir sukame 
kiekvienas skirtingais , 
mums ir mūsų tautai pražū
tingais keliais...

dailės paroda, tiek ir kitos 
iškilmės vyks Dievo Apvaiz
dos parapijos kultūros centre 

— o —
Kalbant apie kitus kultūri - 

nius pobūvius, tai kovo 14 d. 
minėtame kultūros centre kon
certuos Hamiltono Mergaičių 
choras "Aidas", diriguojamas 
Jono Govėdo, su solistu Rimu 
Strimaičiu. (Kas sakė,kadka- 
nadiečiai neteikia mums daug 
kultūrinių gėrybių?). Šį kon
certą rengia Amerikos Lietu
vių Balso radijo klubas. Jis 
prasidės 4:OO vai. po pietų.

Kovo 20 d. 7:OO vai. vaka
re kultūros centre bus atida
ryta rochesteriečio dailinin— 
ko Alfonso Dargio darbų pa
roda,© po atidarymo bus va
karonė su iš ten pat atvyku — 
siu rašytoju Jurgiu Jankum. 
Jei neklystu, Alf. Dargis savo 
darbus į Detroitą atveža pir
mąjį kartą, o J. Jankus jau čia 
buvo prieš keletą metų ir jam 
skaitant savo kūrybą bei aiški
nant kūrimo procesą, išgyve
nom porą neužmirštamų va
landų. Manau, kad antrasis su
sitikimas su rašytoju nebus nė 
kiek menkesnis. Gaila, kad 
šių eilučių autorius ir "Aido" 
mergaitėms dainuojant, ir A. 
Dargiu! su J. Jankum viešint , 
būsiu laikinai pasitraukęs į šil
tesnį Valstijų pakraštį.

Turėčiau dar pasidžiaugti 
Lietuvių Operos statoma Č. 
M.Weberio "Der Freischutž?’ 
opera.Jos spektakliai įvyksta 
Čikagos Marketparke, Mari- 
jos m-los salėje kovo 6, 7 ir 
■■■■■■ nukelta £_7 psl.
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kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais

830 Main St. East 
L8M 1L6 

Tel: 544-7125

HAMILTONO LIETUVIU
KREDITO 

KOOPERATYVAS

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— Įsikūręs nuosovuose namuose —

TALKA

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A.) 
santaupas 
term, depoz. 1 m. 
term, depoz. 3 m. 
reg. pensijų fondo 
90 dienų depozitus

IMAME UŽ:
nekiln. turto pask. 18%
asmeninės paskolas 20%

6% 
13% 

14>/4% 
gyvybė! ir o«m. paskolų drauda.

14%% Nemokamos pilnos čekių pofarnavimos.

DARBO VALANDOS: p irmod ienieni oi s-k etvirf aditni nl s nuo 10 iki 5 vai. 

pehk t c d I er. i oi s nuo 10 iki 7 vol. še št adieni oi s nuo 9 iki 12 vai.

L i epos — fugp«u<5 io men. še žt odi eni ai s uždaryta.

VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS HAMILTONE
Vasario 16-tos minėjimą 

šiais metais šventėm vasa
rio 14 d. Kaip jau yra įpras
ta tokiais atvejais, iškilmin
gas pamaldas už pavergtą Lie
tuvą ir žuvusios už jos laisvę 
buvo IO, 30 vai. ryto Lietuvių 
Parapijos bažnyčioje, o pats 
minėjimas vyko 4 vai. p. p. 
vienoje miesto mokykloje. 
Visą minėjimo eigą labai 
sklandžiai pravedė Hamiltono 
Apylinkės V-bos pirmininkė 
Dalia Pajarskaitė.

Mūsų Apylinkės V-bos pir
mininkė yra palyginti jauna 
visuomenininke, tai šiai pro
gai pasikvietė pas kaltininkę 
irgi jaunos kartos atstovę, 
Ėasą Lukoševičiūtęiš Mon- 
trealio.

Bėgyje daugelio metu, 
panašiais atvejais, mes gir
dėjome gan daug įvairių 
paskaitų, bet vis .tai buvo 
maždaug viena į kitą pana
šios, gal kitaip pasakius, 
trafaretinės. Gi Rasa Lu- 
koševičiūtė nėr trūmo^ lai
ką, akademiniu s tiliumi mus 
pavedžiojo nuo mūsų patri
archų laikų iki šių laikų lie
tuviškos šeštadieninės mo
kyklėlės. J°s laikysena sce
noje ir kalbos tonas buvo su
augusios visuomenininkės.

di jo valandėlės pradininku bu
vo tuo metu inž. studentas E. 
Stungevičius. Kiek vėliau, jo 
bendradarbiais tapo D. Pa
jarskaitė, A. Pleinytė,E. La- 
buckas ir kiti.

E. Stungevičius apsigyve
no Toronte ir gal stokojant 
laiko, jo vietoj, ir labai pui
kiai bendradarbiauja L- Stu.Tr- 
gevičienė.

Tenka pabrėžti faktą, kad 
ši radijo valandėlė neužsiima 
pigia reklama, kokių nors var
totų baldų, rakandų ar tai ga
minių gimtadienių liaupsini - 
mu, bet yra grynai kultūrinio 
pobūdžio. Mus labai džiugina, 
kad šios radijo valandėlės 
bendradarbiai, palyginti dar 
labai jauni žmonės, pajėgia 
suprasti šio laiko dvasią, t. y. 
jie vėl mus nukelia į Vienažin
džio, Strazdelio, Maironio ir 
kitų pranašų laikus. Šiuo lai
ku, kaip kitados, vėl mūsųtė- 
.vynė Lietuva yra pavergta ir 
vėl stiprybės turime semtis 
iš mūsų pranašų ir dainių. 
Padėka priklauso mūs ų radijo 
valandėlės bendradarbiams.

Kitados mes labai džiaugė
mės pasistatę savo pastogę, 
t. y. Jaunimo Centrą, bet lai
kui bėgant paaiškėjo, kad pa-

ĮSPŪDINGAS VASARIO 
U-TOSIOS MINĖJIMAS

Londono lietuviai 64-tąją į 
Lietuvos Nepriklausomybės i 
Atstatytom sukaktį paminėjo j 
labai sutelktai ir įspūdingai j 
savo parapijos bažnyčioje ir 
po pietų-prie Universiteto 
ALTHAUSE Kolegijos salėje.

Kolegijoje minėjimas pra
dėtas Kanados himnu.Lon- 
doniškių choras PAŠVAISTĖ 
sugiedojo St.Gailevičiaus"Iš 
visų kraštų", o kun.Ig. Mi
kalauskas labai įspūdingai 
paskaitė invokaciją.

Atidaromąjį žodįtarė Lon
dono Lietuvių Bendruomenės 
pirm. M.CHAINAUSKAS, bet 
Kanados Federalinio Parla
mento nario - liberalo Jack 
BURE HARDT žodį jau pilnai 
buvo galima laikyti minėji
mo pagrindine kalba. Tik
rai malonu, kad vyriausybės 
atstovas taip puikiai žino ir 
nušvietė pavergtos Lietuvos 
padėtį. Jeigu jo kalba būtų 
sakoma lietuviškai, manytu
me, kad į mus prabilo vienas 
kuris lietuvis, nuoširdus pa
triotas.

Jis su pasitenkinimu pa - 
brėžė, kad yra narys Parla
mento Pabaltijo Komisijoje , 
kuri subaltiečiųbendruome
nėmis ruošia kasmet Kana
dos Parlamento Rūmuose 
Ottawoje Pabaltiečių akade
mijas- vakarus, dalyvaujant 
parlamentarams, senato
riams ir kt.iškiliems Kana
dos visuomenininkams.

Šiais metais, vasario 24 d. 
Pabaltiečių Vakare- Akade
mijoje dalyvauja ir Kanados 
Generalinis Gubernatorius.

Parlamentaras J. Burg
hardt londoniškiams yra 
mielas ir geras pažįstamas. 
Jis yra buvęs Londono Tele
vizijos 1G kanalo pagrindinis 
pranešėjas- komentatorius . 
Jis plačiai yra žinomas ir 
Hamiltono lietuviams, nes iš 
Hamiltono yra kilęs.

Minėjime dalyvavo ir kiti 
Londono žymūnai: Londono 
miesto meras GLEASON , 
Latvių Bendruomenės atsto
vas prof. dr.A .DREIMANIS 
ir Londono distrikto Žmo -

I ondon "Fręe Press "nuotrauka Vasario 16 progai dalis Choro ir šokyje-" Jauno ji Baltija
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ĮĮĮĮr hHI
gaus Teisių Lygos p-kas ir 
ukrainiečių atstovas dr.A . 
B.RGSLYCKY. Jie visi pa - 
sakė mums ir Lietuvai ma- i
lonių žodžių.

Meninę dalį pradėjo cho
ras PAŠVAISTĖ garsaus 
suomių kompozitoriaus J. Si
belijaus kūriniu "Prie ma
rių", kur graudulingi tonai 
primena mūsų raudas. Ir 
poeto F. Kiršos žodžiai ati
tiko įspūdingai melodijai,kai 
"motinos ir dukros rauda dėl 
laisvės kritusių tėvų, brolių". 
Su dideliu įsijautimu choris - 
tai ir solistė Irena ČERNIE
NĖ perdavė Br. Budriūno 
"Mano Protėvių Žemė".

Londono JA UNO JI BALTI
JA sklandžiai pašoko tauti
nius šokius" Juodą jį Jonkelį" 
ir "Suk, suk, ratelį".

Minėjimo užsklandai pir
mą kartą Londone pasirodė 
neseniai iš Lietuvos atvykę 
smuikininkai Regina ir Atis 
BANKAI, Jų koncertinis re
pertuaras buvo sumaniai pa
rinktas. Maloniai ir labai 
patraukliai nuskambėjo "Du
etas", vokiečių kompozito
riaus ir virtuozo smuikinin
ko Louis Spohr kūrinys . 
Anglų naujųjų laikų kompo
zitoriaus ir smuikininko Ed
ward Elgar "Salut d'Amour" 
giliai mus žayėjo.Prancūzų 
komp. B^ L.Godard •" Sere - 
nada"pilna nepaprastų spal - 
vingumų, buvo išpildyta su 
dideliu technišku išbaigimu. 
J. Brahmso "Vengrų šokis" 
buvo visų palydėtas audrin
gomis katutėmis.

Malonią išraišką mačiau

vengrų naujųjų ate i vi xj/1956- 
ųjų m./ klebono veide, kai 
aidėjo"Vetigrų šokio" akor - 
dai.. .Klebonas mūsų minėji- 
man atėjo su keliais savo 
parapijiečiais. Keli vengrų 
skautai su savo vėliava išsi
rikiavo scenoje.

Bisui smuikininkai pagro
jo lietuvio Jurgio Gaidausko 
"Polka". Bendrai,smulki - 
ninkai Bankai suteikė mums 
tikrai estetinę pasigėrėjimo 
valandėlę.

Smuikininkams akompona- 
vo jaunasis Andrius PETRA- 
SIŪNAS, muziką studijuojąs 
Londono Universiteto Muzi
kos Fakultete/Konservato -

Įspūdingas minėjimas 
baigtas Tautos Himnu.

L.E i ma nta s
Malonu buvo klausytis jos žo
džių.

Meninę dalį atliko vietom 
meniniai vienetai, pradedant 
jaunais pipirais šokėjais ir 
baigiant "Aukuro" vetera
nais. Gi mūsų pagarba pri
klauso Daliai ir Rasai.

Jau prabėgo keletas metų, 
kai klausėmės lietuviško žo
džio, dainos radijo bangomis 
iš McMaster universiteto ra
dijo stoties. Gi šios liet, ra-

tenkinus publikos pageidavi - 
mus ir pelningesniam panau
dojimui yra būtini ir J. C. per
tvarkymai. Šis, gana svarbus 
reikalas užsitęsė J. C. vado
vui išvykus poilsio, bet tiki
mės, kad pailsėjęs fiziniai, o 
ypač dvasiniai, jis imsis pra
dėtą darbą tęsti, o Hamiltono 
lietuviai visuomet duosnūs pa
našiais atvejais, sumes ir 
šiam reikalui reikalingą su
mą doleriukų.

montreal

H—tis.

■■■■■■ DETROIT ■ ■ ■ ■ ■

13 dienomis. Agatės partiją 
atliks Danutė Stankaitytė, One
lės — Audronė Simonaitytė — 
Gaižiūnienė, o vyrai solistai 
(nesu tikras,kas kurią parti
ją dainuos) — Algirdas Bra
zis, Jonas Vaznelis, Stepan

rolei pakviestas Jonas Keie- 
čius.

— o —
Čia turiu statyti tašką ir vėl 

imti tyliai keikti sniegą. Tą
baltąją masę bekeiksnojant jas su bažnyčiomis perėmė

Wicik. Dramatinei Zameilio

Štai dabar jau visai nesis
tebime, kai girdime žinias, 

UŽSIDARO "SŪNŲ IR DUKTERUjog užsidaro- likviduojama 
veikla "Sūnų ir Dukterų " 
Draugijos Montrealyje. G 
kaip ji buvd'garsi " praeity
je. Įvairūs montrealiečių, 
lietuvių tarpusavio nesutiki
mai išplaukdavo iš šiai D-jai 
priklausiusių narių. Visuo - 
menėje vieni juos kaltindavę 
vadi nda mi "p roko muni štai s ", 
o jie patys - didžiuodavosi 
save vadindami "pažangiai
siais". Ypač dar daugiau 
nesutikimai paaštrėjo, kai 
suvažiavo iš DP stovyklų II 
-jo Pasaulinio Karo pabėgė
liai.

"Sūnų ir Dukterų" D-ją gal 
reikėjo seniau likviduoti, bet 
keletas jos "užsispyrusių" 
narių tęsė veiklą nepilnai

DRAUGIJA
Anksčiau nustebdavome 

išgirdę ar skaitydami spau
doje, kad JAV-se tiek daug 
veikė lietuviškųjų organiza
cijų klubais ar kitais vardais 
pasivadinusių. Taipgi pasa
kiškas skaičius katalikiškų 
ir net tautinių parapijų su 
iškiliomis, pačių statytomis 
bažnyčiomis, vienuolynais 
bei kitos labdaros apimties 
institucijomis. Nemažiau 
nustebdavome skaitydami, y- 
pač laikraštį "Keleivis", ras
dami,kad vienur ar kitur už
sidarė veikę klubai, o juo la
biau, kad lietuviškas parapi -

lyg ir kiek lengviau pasidaro, kitataučiai. aiškiems tikslams. Viena ,

$ 1.50 kelnes
- pristatantHour

Service

SKAMBINKIT: 365*71461
NETTOYEURS CLEANERS 

365-7146 
7661A CfMTaME

365-1143
485-BOe nrt. Lmmi«

766-2667 
nSSAUAM

ir atsiimant

kad nebuvo lengva veikią su
stabdyti, kai Draugija yra 
registruota /chartered of 
Quebec/, valdžia apsaugo tu
rimą kapitalą /kaikuriems 
teigiant, virš 3G tūkstančių 
doleriiį/. Antra, gerai su
prantama, kad nariaj gailė
josi dalies tų pinigų netekti 
likvidacijos atveju - ,mokes - 
čiams; trečia - gal ir pats 
svarbiausias veiklos tikslas 
ir jos tęstinumas buvo poli - 
tinis-pripažinti Lietuvos pa
vergimą. G bėgdamas laikas 
padarė savo:Draugijai vado
vaujantieji ir didžiuma narių 
net po kleis kartus lankėsi 
Lietuvoje ir patys patyrė , 
kokia ten savivalda ir kiek 
Lietuva turi suvereninių val- 
dymosi teisių. Be abejo, ne 
tik apsilankiusiųjų, bet nuo jų 
ir kitų narių nuomonė pasi - 
keitė.. .Iš viso, nariai eina 
senyn ir miršta, naujų jau 
seniai niekas neįstoja.G ką 
reišĮaa šiomis dienomis ser
gant duodama šios Draugijos 
pašalpa 7 dol. savaitėje, kai 
dar reikia už daktaro pažy - 
mėjimą sumokėti.G ir be to,

prie PQ partijos valdžios 
pasunkėjo kasmetiniai for
malumai su nemažomis iš
laidomis, susirinkimams 
samdyti salė, nekalbant apie 
didėjančius pomirtinius iš
mokėjimus.

Praeitų metų Valdyba su 
pagelba jauno advokato Vik
toro Rudinsko, apsisprendė 
eiti prie likvidacijos.Pagal 
valdžios reikalavimus, ata
tinkamai viskas paruošta, ir 
metų pabaigoje buvo sušauk
tas visuotinas narių likvida
cinis susirinkimas.Susirin - 
kimas likvidacinį "Sūnų ir 
Dukterų" Draugijos projektą 
priėmė ir Įgaliojo adv. V. 
Rudinską vykdyti tolimesnę 
procedūrą. Kiek girdisi, na
riai tikisi po kiek nors gau - 
ti iš turėtos banke pinigų su
mos, kuri dar liks nuo likvi
dacijos išlaidų.

Apie "Sūnų ir Dukterų ” 
Draugijos istorijos detales, 
tikiu, kad patys "veteranai " 
parašys. Nejaugi visa, kaip 
burbulas vandens paviršiuje, 
pradings?

Pr.Paukštaitis

įDMs
1982.ll. 25

SichariT
ROOFER------ COUVREVR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys Guy RICHARD , 
kuris jou seniai lietuviams patarnauja. Darba* atl ięka sąžiningai ir 
prieinamomis kainomis. Namiį stogo dengimui ar taisymui skambinkite:

— All kinds of roofing
LaSalle
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MIRUSIEJI;

• BAKANAVIČIENĖ 
mirė. Ji buvusi verdunietė\ 
kurį laiką gyveno prie Brome 
Lake.Vyrui Juozui mirus , 
atsikėlė į Rosemontą.

Genė

VISUOTINAS
L.K. MINDAUGO šauliu 
SUSIRINKIMAS

L. K. Mindaugo Šaulių 
Kuopos VISUOTINAS SUSI
RINKIMAS šaukiamas š. m. 
KOVO mėn. 7 d., 12 vai. 
Aušros VartųParapijos sa
lėje.

Nariams dalyvavimas 
būti n a s. Prijaučiantie
ji šauliam maloniai kvie
čiami ir laukiami atsilan
kytu Kuopos Valdyba

t*'

MOKA UZ:

Term, indėlius 1 m.
Certifikatus..................15
Spec. Taupom, s—tas..13 
Taupymo s—tas  .......... 1J
su apdrauda iki $2.00U 
Trumpalaikius indėlius,.14/4 
už $ 20,000 ir daugiau 
Čekiu s—tas ................. .

Ii
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LOTERIJOS STALAS iš praeitų metų "NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS" Spaudos Vakaro- 
Baliaus. Šiemet irgi žada būti įdomi loterija Spaudos Baliaus proga, kuris įvyks BA
LANDŽIO mėn. 24 d., ŠV.KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJE. Laimikius galima atneš
ti jau dabar į "NL" Redakciją arba perduoti Valdybos nariui. Nuotr: Tony’s Photo Studio

I ITAQ Ll lAd
MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

DUODA PASKOLAS:

14.5% 
% 
% 
%

%

%

Nekilnojamo turto, 
Asmenines ir 
Prekybines. 
Paskolos mirties 
atveju apdraustos 
iki $ 10,000

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI VELTUI

KAZIUKU VAKARIENĖ
Šv. Kazimiero Parapijos 

Kazimierinės bus atžymėtos 
iškilmingomis mišiomis kovo 
6 d., 5 vai., po to tradicinė 
Vakarienė salėje.

• VALIULIAI, Jonas ir Ele
na išvyko 2 savaičių atosto
goms į Marocco.

• KETURKIENĖ Vandaruo - 
šiasi išvykti atostogų į St. 
Petersburgą3 savaičių atos
togoms.

0 Dail. ANASTAZIJA TA
MOŠAITIENĖ, minėdama sa
vo tėvo Juozo MAŽEIKOS 
1OO m.nuo jo gimimo sukak
tį, atsiuntė "NL" auką.

A „a. Juozas Mažeika gy - 
ve no ilgą laiką Montrealyje , 
vėliau Kingstone, Ont. Jis 
buvo žinomas dekoratyvinio 
geležies kalimo meisteris

• SEREIKA Vladas buvo su- 
sirgęs ir kurį laiką gulėjo 
Lake Shore ligoni n ėję.

• LUKOŠEVIČIAI, Bronė ir 
Jonas išvyksta mėnesio a- 
tostogų į Floridą.

• Mme M. ROCH akom - 
ponuos sol.Ginai Capkaus- 
kienei jos koncerte Montre- 
alyje GEGUŽĖS 1 d., kurį 
rengia jos plokštelei leisti 
Komiteto Rėmėjų Komisija.

• RINDINIENĖ Tania išva
žiavo ilgesnėms atostogoms 
į Australiją, Sydney miestą. 
Australijoje iki savo mir - 
ties buvo gyvenęs jos brolis. 
Jis mirė prieš kelis metus .

Kovo 6 d. sol. G. C apkaus- 
kienė dainuos Seselėms 
remti koncerte, kurį organi
zuoja amerikonai Bridgpor- 
to, Conn. Kolegijoje.

AUŠROS VARTIį SPAUDOS 
KIOSKE

Neseniai gauta naujai iš
leistos plokštelės: Toronto 
Vyrų Choro ARAS, dainų rin
kinys UŽAUGAU LIETUVOJ,
/išleistas J.R.Simanavičiaus/, P.O

lengvos muzikos plokštelė , 
išleista A.A.Šalčių V. Vokie
tijoje PAVASARIS, Cleve.- 
lando Mergaičių Choro NE - 
RIJA, Hamiltono Mergaičių 
Choro AIDAS plokštelė PU - 
TINAI, sol.S.ŽiemelytėsSU 
JUMIS, sol.A. Keblio-KEB - 
LYS, sol.D.Stankaitytės, sol. 
St. Bare plokštelės . 

Galima gauti ir dar nepri
klausomoje Lietuvoje išleis
tų plokštelių reprodukcijos , 
ir daug kitokių už įvairią 
kainą. ‘ 

Primenama, kad Kioske 
galima įsigyti naujai ir se
niau išleistų lietuvių autorių 
knygų, lietuviškų pašto ženk
lų, medžio drožinių ir įvai - 
rių kitokių suvenyrų. 

Kioskas atidarytas kiek - 
vieną sekmadienį nuo 10-12 
vai. ir įvairių parengimų me
tu. Informacijos ir užsaky - 
mai - tel: 768-3671. Priima
mi užsakymai ir iš toliau , 
adresu:J. Siaučiulis, 
15OG De Seve str., Montreal, 

H4E 2A7, Canada
RŪTOS KLUBO 
NAUJA VALDYBA 

Vasario 17 d. visuotiname 
"Rūtos" Klubo narių susi
rinkime buvo išrinkti 2 Val
dybos nariai , IRe v.Komisi- 
sijos. Dabartinė Valdyba y- 
ra tokia: Kostas Toliušis- 
ą>-kas, Kazys Martinėnas- I 
vicep., Seselė Teresė- II 
vicep., Julius Jurėnas-kasi- 
ninkas ir Jonas Adomaitis- 
sekretorius. 

Revizijos Komisija: Mag
dalena Pakulienė, Stasys 
Morkūnas ir Pranas Dikaitis. 
ARTĖJA METINIS 
VISUOTINIS :,LITO'! 
NARIU SUSIRINKIMAS

Šiais metais LITG narių 
’ž susirinkimas bus kovo mėn. 
g 20 d., Šv. KAZIMIERO PA- 
Cj RAPIJGS SALĖJE, 
m Sėkmingam susirinkimui 
$ yra būtinas visų LITG na- 
ą rių dalyvavimas, jų įsijun-

------------““— ■ -........... ~ ^ gimhs į LITO reikalų svars- 
advokatas............................ Įš tymą. Sėkmingai tolimesnei

ROMAN J. ISGANAITIS b. a. , b. c. L- £ LITO veiklai ir veiklos plė- 
B Dome E. Suite 504 £timui visų LITO narių pa-
ui, Quebec, H2Y 1B7, Tel: 8 7 8-9 534 & siūlymai, sumanymai, pro- LITĄ.

: Nariai prašomi statyti
kandidatus, kad būtų galima 
išrinkti tuos, kuriuos LITO 
nariai nori,kurie jų many - 
mu, tinkamiausi. Žmonės su 
piniginiu nusimanymu yra 
labai reikalingi LITUI.

LITAS gyvuoja visų narią 
rūpesčiu, jų įdėtu darbu, pa - 
rodytu dėmesiu. To viso ti - 
kimasi iš narių LITG visuo - 
tiniame narių susirinkime. ' 

Petras Adamonis ,
LITO Valdybos narys

patenkinantys
narį, kad ir
Valdybos ir
organų no -

3907 A Rosemont1465 De Seve

KASOS VALANDOS

Pirm. Antr. Tree. 9 - 3

Ketvirtadieniais 12 - 8 6 - 8
Penktadieniais 12 - 6 12 - 6
Sekmadieniais 10.15- 12:30

Didelis pasirinkimo* go! 
Yosor o s loik u s augo j ii 
Taisau ir reinodeli uO j u 
Siuvu ir parduodu

..............................i wwwnKnwiBMiinTrir^—' ■

Kailių siuvėjas
Tel: 767-6183

•.448 RUE ST-ALEXANDHE MONTREAL, QUEBEC 
SUITE bOOA H3A2G6 TEL

■■■BSHMB

DR. J. MALIŠKA 
dantų Gydytojas 

14 4 0 
Š uit e 
Tel :
N a mu.:

St. Catharine W.
600, Montreal, P, Q. 
866-8235 

488-8528

DR. A.O. JAUGELIENĖ
DAIKTU

14 10
Suite 11-12
Tel : 932-6662

Namą.: 73 7-96 8 1

GYDYTOJ A
Guy St.
Mo n t r e a 1 P. Q.

M. CUSSON R.GENDRON 
VAISTINE 
n nuo 9 a

Sek m o dieniais : nuo 10 a. 
GREITAS , NEKAINUOJANTIS 

7 6 26 Cen f r o I 
366-9 74 2

■niki 10 p . m. 
iki 9:30 p . m..

m, iki 9:30 p. 
PRI STATYM AS

St. Vi lie LaSalle, P. Q. 
365-0 505

m.

Dr.A.S. POPIERAITIS
B. A. M. D. C. M. M. S c. L. M. C. C. F. R. C. S. ( c) 
MEDICAL ARTS BUILDING. 1538 Sher brook St . W. 
Suite 215, Montreal, P Q. Tel. 931—4024

nariai iš anksto pergalvotų 
ir suformuotų savo pasisa
kymus .klausi mus ir konkre
čiai, aiškiai, perdaug neiš - 
tęsdami, juos pasakytų. Bus 
veikiama taip, kaip susirin
kimas nutars, nes visuotinis 
LITO narių-susirinkimas yra 
vyriausias LITO reikalų 
sprendėjas.

Jau eilė metų, kaip visiem 
sunkiau tvarkosi piniginiai 
reikalai. Sunkesnė bendra 
padėtis iškelia ir LITUI nau
jas problemas, atneša kitas 
pasėkas. Reikalus tvarkant , 
daromi sprendimai išeinant 
iš momento reikalavimų. Ži
noma, ne visada tai gali būti 
patys geriausi ir gudriausi 
spre ndimai,
kiekvieną LITO 
prie geriausių 
kitų valdomųjų 
rų ir pastangų.

LITO metiniame susirin
kime yra pats geriausias lai
kas ir vieta išsiaiškinti, vie
toj to,kad būtų diskutuojama 
tik mažoje grupelėje,kur gal 
ir geri sprendimai nepasie
kia narių visumos ir lieka 
neįgyvendinti.

LITO reikalų sprendimuo
se dažnai vadovaujamasi 
principu - daryti taip, kaip 
anksčiau buvo daroma. Be - 
sikeičiantis laikas ir sąly - 
gos stato naujus reikalavi - 
mus, tad LITUI tekti} ieško
ti ir naujų sprendimų- taigi, 
nauji sumanymai ir pasiūly
mai yra labai reikalingi.

Šiais metais savo kaden
ciją baigia ir bus renkami į 
Valdybą du liauji nariai, į 
Revizijos Komisiją- vienas 
naujas narys, į Kreditb Ko- 
misi ją-vienas naujas narys .

Kandidatų pasiūlymas ir 
sutikimas į Valdybą ir Ko
misijas yra galimas t i k 
raštu ir įteikiama Valdybos 
sekretoriui per LITO įstai - 
gą,kuo anksčiau,tuo geriau , 
bet nevėliau iki Su - 
sirinkimo atidarymo.

Formų kandidatams išsta
tyti galima gauti LITE dar
bo metu, arba jos bus pri - 
siųstos paštu,paskambinus į

D. N. BALTRUKONIS
IMMEVB'i.ES - ( L ASIC INC.

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS
PAT ARN AVIM AS-PIRKI MAS-PARDAVIMAS

445 Jean Talon W. Suite 3U5 , M ontreal , P. Q. 
Tel.: 273 - 9181 .............Namu : 737-0844

Tel . Bus: 4 82-34 60
Res. 767-4690

U

OANPAR
310 VICTORIA 

MONTREAL. P. Q.

REALTIES CORP.
AVE SUITE 4 09

H3Z 2M9

VI NCAS PIEČAJTIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje 
Investacijos JAV ir Kanados provincijose

greitas ir tikslus patarnavimas!

Komercinio privataus turėto, automobilių 
atsakomybes, gyvybės draudimas

Agentūra veikia nuo 1 945 (n.

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBt • GYYYBB

ADAMONIS INSURANCE AGENCY SNC.
3 90 7 A ROS EMONT BLVD. M ONTREAL, P. Q-

Tel. Bus.: 722-3545
Res.: 256-5355

ADVOKATAS

878-9534

J. P. MILLER B.A. B. C. L.

168 Notre Dome St. E. , Suite 20 5 
Tel: 366—206 3 h 866-206 4.

ADVOKATAS

VICTOR E. RUDINSKAS
B. Eng., M . En g . L. L. B. , B. C« L.

4 701 Bann antyne, Verd un ( k amp as 2— n d Ave< ) , Qu K4G 1 E6 
Tel « Bureau: 769—8824 ; Residence: 366 —6245

Ci jektai yra labai laukiami . 
v LITO tolimesnei ateičiai už- 
Itikrinti- jaunesniųjų LITO 

narių dalyvavimas susirinki
me, aktyvus dalyvavimas 
valdomųjų organų rinkime ir 
bendrai visoje LITO veikloje 
yra labai pageidaujamas.

LITO Valdyba, šaukdama 
šį . susirinkimą', tikisi gau
saus narių dalyvavimo. Bus 
skirta pakankamai laiko 
išgirsti kiekvieno nario pa
siūlymams. Būtų gerai, kad

NOTARE

POCAUSKAS
IlePerrot, Que,H7V5V6

Tel: 453-9142

RUTA
5 0 Du Doftl Ši n e, 

Res.

NOTARAS

J. BERNOTAS.
Place Ville Marie, Suite 627 Montreal, P. Q. 
I : ( 5 14) 87 1-1430.

TRANS-QUEBEC SIDINGS L T. D 
ALI ŪMINI J AUS DURYS. LANGAI. STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINI JUM. PUENU. PLASTINE 
MEDŽIAGA. GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS 

DARBAS 
NINKAS: John OSKOW1C2

8499 rue Grouard. St. Leonard,, Hl P 2M5 
Tel: 32H975

Albertos N OR K ELI Ū N AS, B.A. C.S.f., I.B.

r. u o

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA 

£695 — 35th Arenu#, Montreal H1 T - 3 A 6

TEL. 727 - 3 1 20 Komų 376 - 378 1

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

LEONAS
S ALES

Montreal west 
automobile 
PONTIAC • BUICK • ASTRE

* NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJ U. AUTOMOBILIU 
NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI 
MŪS U. FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR SU 
IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUS-i 
UŽEIKITE! ĄS ĮTIKINKITE! 
PASINAUDOKITE!

PASIKALBĖKITE SU
Menager’iu L eo GURiCCKAS

GURECKAS
MENAGER

GM

mu es&taMl west eeteeMie 

11 WESTMINSTER SOUTH
(At the end of Sherbrooke Street West). 489-5391
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