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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

BREZNEV’AS UZGYRE
GEN. JARUZELSKI

Brežnev’as, atvykus gen. 
Jaruzelski ui į Maskvą, už- 
gyrė karo stovio įvedimą, 
užtikrino,kad padės Lenki - 
jai išbristi iš skolų/kai pa
ti, įsiskolinusi Vakarams i- 
ki ausų, nė nekalba apie sa
vo skolas.../.

Bankete, savo kalboje, 
Brežnev’as patvirtino:"Jei
gu komunistai būtų nusilei - 
dę kontra-revoliucijai, jeigu 
jie būtų susvyravę nuo įtū - 
žūsiu puolimų socializmo 
priešų- Lenkijos likimas , 
Europos gyvenimo pastovu
mas ir bendrai pasaulyje , 
būtų pastatytas į grėsmingą 
padėtį".

P r i s i mi nki me, kad Le aki - 
jos 1G mil.organizuotų dar
bininkų nekovojo prieš bend
rai socialistinę valstybės 
santvarką, bet prieš nemok
šišką ir neproduktingą, iš
kreiptą Kremliaus socializ
mo sąvoką. Lenki jos niekas 
nemanė pulti- tik Kremlius/.

Sems Brežnev’as,pats ne
daug pasimokęs iš realy
bės/ /o jei ir pasimokė, tai 
nedrįsta skelbti/,-pridėjo : 
"Karčios pamokos iš tų įvy
kių verčia mokyti s. Ir ko - 
munistas žino, kaip pasimo
kyti. Tegul niekas nesitiki, 
kad socializmas savęs neap
gins".

Gen. Jaruzelski, atsakyda
mas bankete į šią kalbą, pri
pažino viešai, kad paversti 
Lenkiją į kariškių valdomą 
valstybę ir susodinti Solida
rumo vadus į kalėjimus, buvę 
labai sunku nutarti.

KINIJOS LAIKYSENA 
TAIWANUI ŠVELNĖJA^

Paskutinėmis dienomis 
Kinija, vykstant stambes
niems valdžios vyresniųjų 
tarnautojų pasikeitimams , 
žada santykių pagerėjimo su 
JAV- bėmis. Į tai įeitų į 
strateginius bendravimus . 
Sąlygos, kaip skelbiama Ki
nijos premjero laiške,prez. 
Reagan’ui, būtų: JAV-bės 
turėtų pripažinti Taiwaną, 
kaip Kinijos provinciją ir 
komunistinę vyriausybę-tei-

GALIMA KELIAUTI
Lenkijos karinė vyriausybė 

atšaukė draudimą keliauti 
krašto viduje. Lenkai tačiau 
dar vis neturi teisės naktį 
vaikščioti ar važinėti gatvė
mis, palikta griežta cenzūra 
ir neleidžiama išvykti į už - 
sienį.

Vidaus Reikalų minister i s 
pareiškė, jog svarstomas au
tomatinių telefoninių pasi
kalbėjimų atstatymas ir į - 
spėjo dėl naujų "terorizmo 
veiksmų". Disidentai, kurie 
nepripažįsta komunistų par
tijos aukščiausiojo autorite
to, galėtų būti deportuoti , 
pareiškė jis / tik nepasakė , 
kur/.Šie jo pareiškimai bu
vo adaryti Jaruzelski o ke
lionės į Maskvą išvakarėse.

Lenkų radijas perdavė 
krašto Kat. Bažnyčios vys
kupų atsišaukimą, kuriame 
raginama tęsti pasikalbėji
mus karinės valdžios ir ne
priklausomos unijos Solidai'- 
nosč narių/ ji suspenduota , 
įvedus karo stovį/. Atsišau
kime išcenzūruotas siūlymas 
nutraukti karo stovį.

Tokios nedidelės karinės 
vyriausybės nuolaidos- joks 
siurpryzas, nes Jaruzelskis 
pasakęs komunistų partijos 
vadams praeitą savaitę, jog 
JAV-bių sankcijos ir krašto 
vidaus rezistencija sulėtino 
karo stovio panaikinimą.

Žinomo, jeigu tų sankcijų 
nebūtų buvę, ir tokių "švel- 
nybių" nebūtų susilaukta.... 
Betgi valams reikia laikytis 
"honoro".

POPIEŽIUS PASISAKO 
DĖL EL SALVADORO

Grįžęs iš varginančios ke
lionės Afrikoje, popiežius 
Jonas Paulius U kreipėsi į 
35.000 minią £v. Petro 
aikštėje sakydamas,kad rei
kia sustabdyti civilinio karo 
skerdynes EI Salvadore,į 
kurias kišasi "išorės pajė
gos" ir ginklai, atgabenami 
iš kitur.

Dr. Guillermo Ungo,El 
Salvadoro sukilėlių vadas, 
prašė JAV-bių pagalbos, kad 
suorganizuotų taikos pasita
ri mus. Jis taip pat pareiškė, 
kad artėjančiuose krašte 
rinkimuose kovo 28 d. jis 
nedalyvaus, nes jis yra "ka
riuomenės nepageidaujamų
jų sąraše" ir bijosi būti lik
viduotas.

EI Salvadore padėtis tra - 
giška, nes be prievartos ir 
smurto tiek iš kairiojo, tiek 
iš dešiniojo sparno, nieko 
konkrečiai dar nepasiūlyta, 
kad pašalintų sukilimų prie
žastis. O jos gilios, svarbios, 
neatidėliotinos ir vien jėga- 
neišsprendžiamos.

JAV tvirtina irgi sveti
mų pajėgų kišimąsi. 

sėta valdžia Kinijoje.
Jis taip pat rašė, kad 

Kinijos vyriausybė norinti 
dėti visas pastangas page
rinti santykiams su JAV. 
/Ar tai reikštų atiduoti Ki
nijos komunistinei valdžiai 
Tai waną, kuris to nenori?/

PRADĖJO KRISTI GAZOLINO 
KAINOS

Nežiūrint kylančių maisto 
kainų JAV-se, statistika ro
do, kad nuo 198G m. vasaros 
iki š. m. sausio 1 d. .infliaci
jos augimas mažėja. Jeigu

toks išsilaikys per ateinan
čius mėnesius, tai metinis 
infliacijos procentas bus tik 
3.5%/tuo tarpu Kanados in
fliacija š. m.sausio mėnesį 
siekė 11.4%/.

Dauguma specialistų mano 
kad prie infliacijos pristab
dymo prisidėjo gazolino kai
nos kritimas. Gaila, kad kol 
kas tai nepaveikia Kanados , 
o dar mažiau Quebec’© pro
vincijos infliacijos...

GALIMA PADĖTI 
LENKIJOJE GYVENANTIEMS

Montrealio ir apylinkių 
gyventojai, dėka susitikimo 
Romoje vietinių verslininkų 
ir Lenkijos Kat. Bažnyčios 
atstovų, gavo leidimą siųsti 
čekius. Jie turi būti išrašo
mi Canadian Polish Cong - 
ress/Quebec/ adresais: 
Mary Queen of the World 
Cathedral. 1G85 Cathedral 
str., Mtl., arba Christ 
Church Cathedral, 144C Union 
str., Mtl.

Šiose dvejose bažnyčiose 
įsteigtas komitetas gavo lei
dimą už gautus pinigus nu

ŽIEMA, Ž’EMUŽĖ - BET ... JAU GANA

INFORMUOJA JAV LB

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KULTŪROS TARYBOS 
DAILĖS PREMIJA - D Al L. ADOLFUI VALEŠKAI

Premijai skirti Komisja išfdailininkų: Vandos Balu- 
kienės, Giedrės Žumbakienės, Jono Kelečiaus, Broniaus 
Murino ir Romo Mozoliausko 1981 m. dailės premiją pa
skyrė dail.Adolfui Valėškai. $1GOG, - premijos mecena
tas- LIETUVIŲ FONDAS. Premija bus įteikta Premijų 
Šventėje, BALANDŽIO mėn. 18 d.,Detroite. Pasižymėjęs 
tapytojas portretais ir natiurmortais, šiame krašte dirbo 
vitražų studijoje, kurioje atlikti jo darbai Amerikoje puo
šia ne tiktai lietuviškųjų bažnyčių pastoges ,bet ir ame - 
rikiečių bažnyčias bei kitų paskirčių sienas. Jo pastan-

60 METŲ, KAI JAV PRIPAŽINO LIETUVĄ. DE JURE

Jungtinės Amerikos Valstybės Lietuvą, Latviją ir 
Estiją pripažino de jure 1922 m., taigi šiemet sueina 60 
metų sukaktis. Šis klausimas buvo svarstytas Jungtinio 
Pabaltiečių Amerikiečių Komiteto Washingtone posėdyje, 
įvykusiame vasario 6 d. Sutarta visų trijų tautų vardu 
suruošti šios sukakties minėjimą Washingtone, pakvie - 
čiant vyriausybės narius, kongreso atstovas ir kitus įta - 
kingus Washington© žmones. Pabaltiečių Komiteto posė
džio metu išklausyti pirmininko ir kitų pareigūnų praneši
mai, aptarti ateities veiklos planai, priimtas biudžetas, 
nuspręsta sustiprinti akciją dėl rezoliucijos kongrese lais 
vės kovotojų reikalu. Pabaltiečių komitetui pirmininkauja 
kiekvienus metus kitos tautybės žmogus. Nuo šio posė - 
džio pirmininkavimą perėmė latvis J. Riekstins. Posėdy
je dalyvavo iš Chicagos nuvykęs ALTO-, os pirm, 
d r. K. Šidlauskas.

INFORMUOJA ELTA

LIETUVI S-POLI TINĘS PSICHIATRIJOS TARNAUTOJAS

Briuselyje išeinančiame biuletenyje USSR Nęys Brief 
/1981.TX.3G/ , spausdinamas sąrašas psichiatrų, kurie 
bedradarbiauja su valdžios organais prievartiniame disi - 
dentų internavime. Jų tarpe yra ii’ lietuvis: Respubliki - 
nės psichiatrinės ligoninės Naujoje Vilnioje forensinės 
psichiatrijos skyriaus vadovas Antanas Javaltas /Vilnius, 
Eidukevičiaus 49, kv. 12/ .

PAJAUJO KNYGOS RECENZIJA AMERIKIEČIU. LAIKRAŠTYJE

Baltimorėje leidžiamame savaitraštyje The Catholic 
Review /1981.VII. 17/ išspausdinta dr. Juozo Pajaujo kny 
gos Soviet Genocide in Lithuania recenzija. Knygų 
skyriaus redaktorius Charles Fecher rašo, kad Pajaujo 
knyga yra "kruopščiais tyrimais ir dokumentacija parem 
tas veikalas apie Sovietų žiaūrumus jo gimtinėje. Pajau
jo aprašyti ištremtų lietuvių pergyvenimai atskleidžia iš
raiškiausią ir smulkmeniškiausią rusų darbo stovyklų 
vaizdą anapus Soženicyno Gulago salyno tomu. Genoci - 
das yra svarus žodis, primenantis "holocaust" ir nacių 
bandymą išnaikinti žydų tautą, bet Pajaujo knygos pusla
piai palieka nedaug abejonės, kad Sovietai sąmoningai 
bando išnaikinti lietuvius, tam tikslui naudodami kiekvie
ną įmanomą nusikaltimą ir brutalumą".

siųsti į Lenkiją pieno milte
lių, margarino, cukraus ir 
miltų.

Ar galima pageidauti,kad 
būtų nusiųsta į Suvalkų Tri
kampį pagal adresus ar 
mokyklas, reikėtų pasitei
rauti atskirai.

QUEBEC’O VYRIAUSYBĖ 
PRIVERSTA SUSIPRASTI

Transporto Ministeris M. 
Clair paskelbė, kad jo vado
vaujama Taryba nusprendė 
neleisti kabineto ministe- 
riams beatodairiai naudo
tis vyriausybės lėšomis iš
laikomais lėktuvais susisie
kimui tarp Quebec*o ir 
Montrealio. Mažiausiai 4 
ministerial turi būti vienam 
skrydžiui. Tie lėktuvai, Iv. 
skridimui kainuoja iki 1GGO 
dol.

Opozicijos liberalai nau
dodamiesi Transporto De
partamento statistika, nuro
dė, kad 7 ministerial'naudo
jo lėktuvas 511 kartų skri - 
dimui tarpQuebec’o ir Mont
realio. Premjeras dėlto 
nesiginčijo.

JAV LB KULTŪROS 
TARYBOS PREMIJA

Dailiosios literatūros 
paskelbtąja! premijai už 
1981 m. kūrybą atsiųsti 24 
kūriniai - 8 knygos ir 16 
rankraščių. Veikalai pa
siųsti iš P.Amerikos-1,Eu
ropos-2, Kanados-3 ir Ame
rikos - 18.

Premijos įteikimas nu
matomas BALANDŽIO 18, 
Detroite.
PRANO DOMŠAIČIO DARBŲ 
PARODA 

Lietuvių Fondo Meno puo- merikos jaunimu, padedant 
selėjimo Komisijos pastan - jiems pasiruošti V-tam Pa- 
gomis įsigyta* Prano Dom- šaulio lietuvių Jaunimo 
šalčio rinktinių darbų kolek- Kongresui.
ei ją turėjo progos pamatyti Už tokią talką P <A merikos 
ir plačioji visuomenė. Pa - jaunimas labai dėkingas.

000

gomis buvo susigrąžinta Prano Domšaičio kūryba į lie
tuviškosios dailės rinkinius.Dirbo pedagoginį ir organi
zacinį darbą dailėje.

INFORMUOJA ALT A

PASKIRTOS PREMIJOS UZ STRAIPSNIUS APIE LIETUVĄ.

Jury komisija: inž. Gr. Lazauskas, dr« J. Valaitis 
ir Ant. Adomėnas paskyrė Amerikos Lietuvių Tarybos 
premijas už straipsnius apie I ietuvą kitataučių spaudoje. 
Pirma premija, 5OG dol., paskirta prof. V.S. Vardžiui , 
Norman, Oklahoma: antra premija , 3GG dol., paskirta 
Gintei Damusytei, Woodhaven, N.Y. ir trečia premija, 
2GG dol., Aldonai Ryan, žurnalo "Vytis" vvr. redaktorei 
Centerville, Ghio. Premijų mecenatas kun. J. Prunskis. 
Premijų įteikimas buvo 1982 m. vasario 14 d. p. p., Ma
rijos Aukštaitės mokyklos salėje, per Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo minėjimą.

rodą buvo atidaryta vasario 
12 d. Čiurlionio Galerijoje , 
Jaunimo Centre.

Paminėtina, kad parodos 
katalogo įvadą parašė meno 
profesorius Indianos ir Chi - 
cagos universitetuose ir 
dienraščio Sun Times meno 
kritikas Harold Haydon.

JAUNIMAS PAS JAUNIMĄ
KEMEŽAITE Ramutė,Pa

saulio Lietuvių Jaunimo Są - 
jungos Valdybos narė išvy
ko 5 savaitėm dirbti suP.A-
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KODĖL NIEKINAMA LIETUVIŲ
TAUTOS PRAEITIS?

iš VYTIS nr. 6

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS LEIDINYS

Atviras laiškas DLK Vytauto vainikavimo dieną

Jurbarke, Černiachovskio ir Gagarino gatvių san
kryžoje dunkso nykus parkas, kažkada vadinęsis Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Vytauto vardu. Užgožtas medžių ,
sudarkytas ir apleistas stovi jame ir paties Vytauto pa - 
minklas. Tik senesnieji žmonės su pagarba dar tebepri
simena šią vietą. Miesto administracija bevelija iš viso 
neminėti Vytauto vardo. Apkerpėjęs ir apsamanojęs pa
minklas kai kam sukelia liūdesį, o kai kam - piktą apmau
dą, kad štai, dėl kažkieno politinioo budrumo stokos šis 
"buržuazinis palikimas" liko ne likviduotas. Bet gali at - 
sitikti ir taip, kad vieną gražų rytą pabudę jurbarkiečiai 
Vytauto parką ras tuščią... Paskui seks pasaka, kad pa
minklas pats sugriuvo arba buvo "demontuotas" dėl svar
bių priežasčių. Juk paminklų griovimo akcijoje tarybinė 
administracija turi puikią patirtį ir nestokoja nei fantazi
jos, nei išradingumo.

Tokioje vietoje norom nenorom prisimeni Maskvoje 
ir Leningrade visur demonstruojamą pagarbą imperialis
tinės Rusijos paminklams. Stalinas, viena ranka griau - 
damasl ietuvos paminklus, kita ranka 1947 m. Maskvoje 
surentė didingą monumentą miesto įkūrėjui kunigaikščiui 
Dolgorukiui. Leningrade nesunaikintas nė vienas carų 
paminklas. Kasmet jie perdažomi, atnaujinami, papuo
šiami už valdiškus pinigus pirktų gėlių puokštėmis. Tie
sa, narodovolcų koriko Aleksandro III-jo paminklo nesi - 
ryžo palikti aikštėje - jį pagarbiai perkėlė į muziejų. Le
ningrade išsaugotas ir rūpestingai prižiūrimas Petro I-jo 
namelis, o cerkvėse, jo vardinių proga net pamaldos or
ganizuojamos. Ant daugelio pastatų tebesipuikuoja mono
gramos su avigalviu ereliu, šimtmečiais smaugusiu Rusi„- 
jos pavergtas tautas.

Įdomu, kad Lietuvoje analogiška pagarba savo tėvy - 
nės praeičiai ne tik neskatinama, bet priešingai - bau - 
džiama. Štai, 1973 m. gegužės 13 d. Perlojoje devyni 
VU studentai sumanė padėti gėlių prie Vytauto paminklo. 
Vien tik už tai trys iš jų - ekonomistai Eugenijus Banys , 
Remigijus Kajeckas ir Pranas Grigas - buvo pašalinti iš 
universiteto ir išvežti į rekrūtus. Studentai dar mėginę 
ieškoti užtarimo LKP CK, tačiau ten jiems atsakę: "Už
tenka jau ir to, kad padėjote gėles prie to feodalo ir gro
biko Vytauto paminklo. Tai nesuderinama nei su tarybi - 
nio žmogaus, nei su komjaunuolio principingumu ir patrio 
tįš kurnu".

Šių metų balandžio 1O d. Čeikiniuose, laidojant kun. 
Karolį Garucką, Viduklės klebonas kun. Alfonsas Sva
rinskas kalbėjo apie nepagarbą Lietuvos praeičiai, kaip 
kontrastą iškeldamas visaip šlovinamus Rusijos kuni - 
gaikščius ir carus. Pamokslininkas apsistojo ties Alek - 
sandru Nevskiu. Apie šį feodalą rašomos knygos, stato
mi kino filmai. Viena Maskvos metro stotis papuošta 7 
metrų aukščio mozaika, vaizduojančia kunigaikštį Nevskį 
ant žirgo su Spaso vėliava rankose.

Pažvelkime istorijon. Gal iš tiesų rusų feodalų nuo - 
pelnai didesni, negu lietuvių.

Pskovo kaunigaikštis Aleksandras gavo Nevskio var
dą už tai, kad jo vadovaujama kariuomenė 1242 m. ant 
Čiudo ežero nukovė 20 Livonijos ordino brolių. Vėliau , 
stačiatikių bažnyčia paskelbė jį šventuoju. Kas saskai - 
čiuos, kiek cerkvių ir koplyčių buvo pastatyta jo garbei’. 
Net savo Vilniuje turime tokią cerkvę, čia perkeltą iš 
Petrapilio 1898 metais. Dar anksčiau, 1863 m. , dabarti
nėje Černiachovskio aikštėje generalgubernatoriaus Mu
ravjovo iniciatyva buvo pastayta Aleksandro Nevskio ko
plyčia, skirta žuvusių 1863 m. sukdlimo laidojimui. Beje, 
šią koplyčią sugriovė bolševikai 1919' metais, pirmą kar
tą okupavę Vilnių.

Palyginkime Vytauto vaidmenį istorijoje, jo nuopel - 
nūs tiek Lietuvai, tiek Rusijai.

Kada Rusija, susiskaldžiusi į daugelį smulkią kuni - 
gaikštysčių, nešė sunkų ir žeminantį totorių jungą, Lietu
va buvo centralizuota galingiausia Europos valstybė tiek 
savo plotu /apie 850 tūkst. km. / , tiek ir kariniu poten
cialu. Kunigaikščiai Algirdas ir Vytautas išplėtė Lietuvos 
ribas nuo Baltijos iki Juodosios jūros. Lietuvai tada pri— 
2 psl.

klausė Smolenskas, Minskas, Kijevas, Viažma, Okos 
aukštupio žemės, Sria, dabatinė Odesa. Jos įtakos sfe - 
rose buvo taip pat Pskovas ir Nevgorodas.krymo totoriai. 
Dar Algirdas ir Kęstutis surengė tris karo žygius prieš 
Maskvą; 1368, 1370 ir 1372 metais. Du kartus buvo 
užėmę ir sudeginę miestą, išskyrus tik Kremlių. Tuo tar
pu Lietuvos sostinė Vilnius pirmą kartą priešų /rusų/ 
buvo užimta tik 1655 metais.

I ietuvos kunigaikščiai laimėjo kelias dešimtis daug 
didesnių mūšių , nei Čiudo ežero kautynės. Burbęs mū - 
šyje 1260 m. lietuviai nukovė 150 ordino brolių, t. y. sep
tynis kartus daugiau, negu Aleksandro Nevskio vadovau - 
jama kariuomenė. Durbės mūšyje lietuvių kariuomenei 
vadovavo jkunigaikštis Treniota, tačiau vidurinių mokyk
lų vadovėliuose vardas nė karto nepaminėtas. Taip pat 
sąmoningai Lietuvoje buvo nutylėtos ir šių kautynių 7GO- 
-sios metinės.'

Per 250 metų /1185-1335 / Lietuva buvo pagrindinė 
jėga, kovojusi prieš vokičių ordiną. Ordino kovos su 
Novgorodo, Pskovo respublikomis buvo trumpalaikės. Be 
to, garsiajame Saulės mūšyje, kur žuvo 48 ordino broliai 
Pskovo kariuomenė kovojo kaip vokiečių sąjungininkė. Dr 
A. Kučinsko tvirtinimu "Ordino ir rusų kariai Lietu - 
vos atžvilgiu buvo tam tikrame santykyje" / A. Kučins - 
kas, Kęstutis K.ų 1938, p. 153/. G lietuvių kovoj su 
ordinu, rusų pagalba buvo naudojama gana retai ".

Lietuva viena atrėmė Ordino ir Aukso ordos puoli - 
mus, kovoje su rusais ir lenkais. 1376 m. Kęstutis su 
savo kariuomene nužygiavo beveik iki Krokuvos. Tik 
1327 m. įvyko pirmas lenkų susidūrimas su kryžiuočiais. 
Lenkijos karalius Kazimieras Didysis, kovodamas prieš 
Lietuvą, bendradarbiavo su Ordinu. Tiesiogiai į karą su 
Ordinu Lenkija įsijungė tik Žalgirio mūšio išvakarėse. 
Tuo tarpu vien Algirdo ir Kęstučio laikais /1345-1372 m./ 
Prūsijos ir I ivonijos ordinai įvykdė 96 žygius į Lietuvą . 
istorijos mokslų daktaro B. Dundulio tvirtinimu, "Agre
siją į Pabaltijį vykdė iš esmės beveik visa feodalinė ka
talikiškoji Europa" /B. Dundulis, Lietuvių kova dėl Žema 
tijos ir Llžnemunės, V., I960, p. 29/.Ir pats ordinas tuo 
metu buvo "viena iš stipriausių feodalinių valstybių Va
karų Eurpoje"/ML Tg, t.I, p. 42/. I

Istorijos moklsų kandidatas R. Batūra rašo, kad lie
tuviai tiesiogiai talkinkavo rusams, ginant jų žemes nuo 
vokiečių. "1323, 1342 ir kitais metais Lietuvos pajė - 
gos padėjo atremti Ordino puolimus į šias rusų žemes 
Novgorodą ir Pskovą. 1349 m. , gindamas Tzborską nuo 
vokiečių, žuvo.lietuvių kunigaikštis J. Vytautaitis / R. 
Batūra, Mūšiai su kryžiuočiais. "Mokslas ir Gyvenimas" 
1967, nr. 4, p. 24 /. 1307 m. Vytenis išmušė iš Polocko 
vokiečius ir prijungė jį prie Lietuvos /Dr, A. Kučinskas, 
min. veik., p. 20/.

Eilė lietuvių politiku ir karvedžių suvajidino svarbų 
vaidmenį Rusijos istorijoje. Pav., kunigaikštis Dauman - 
tas, 1263 metais, pabėgęs į Pskovą, apsikrikštijos ir 
vedė Aleksandro Nevskio anūkę, o vėliau buvo išrinktas 
Pskovo kunigaikščiu. Jo vadovaujami pskoviečiai daug 
kartų sumušė I ivonijos ordino riterius, mėginusius užim
ti miestą. Už tai Daumantas buvo paskelbtas stačiatikių 
Šventuoju.

1342 m. Algirdas drauge su Kęstučiu ir savo vyrės - 
niuoju sūmum Andriumi atvyko į Pskovo žemę ir privertė 
Livonijos ordino kariuomenę pasitraukti iš Izbersko. And
rius kurį laiką buvo Pskovo, o vėiiau Polocko kunigaikštis

R. Batūra reziumuoja: "Lietuvos valstybė, pustrečio 
amžiaus atkakliai kovojusi, bedroje tautų kovoje suvaidi
no svarbiausią vaidmenį, atremiant Vakarų Europos feo
dalų, kurių smogiamuoju būriu buvo Kryžiuočių ordinas, 
veržimąsi į Pabaltijį ir Rytų Europą" /R. Batūra, min, 
str. p. 26/.

/ bus daugiau /

KIIŠOVO MŪŠYJE VARTOTA PATRANKA,ŠAUDŽIUSI 4 SVIEDINIAIS

detuvgs didžiojo kunigaikščio ir lenkuos karaliaus 
ŽYGIMANTO AUGUSTO PATRANKA

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

NAKTIS - gobelenas — dail.Anastazija Tamošaitienė

Vienas iš gobelenų KULTŪROS ŽIDINYJE vykusioje 
parodoje, New Yorke. Su darbais dalyvavo dail. Antanas 
Tamošaitis ir Aldona Vaitonienė su savo austomis tauti
nėmis dzūkių ir kapsiu priejuostėmis.

Velykų Stalo proga Philadelphijoje vyks panaši paro-
da.

Manoma, kad jau 1370 m. lietuviai vartojo šaunamuo
sius ginklus. Gal ir kiek ansčiau.

Pirmiausia, manoma, gaminosi patrankas Vytautas 
Did'ysiš,’steigęs patrankų liejyklą ir gamyklą Vilniuje . 
Tikocinc, prie Naros upės/netoli Baltstogės/ buvo irgi 
gaminami artilerijos sviediniai ir parakas. Oršos mū - 
šis 1514 m. buvo nulemtas Lietuvos naudai ir dalie ir dėl 
gero artilerijos panaudojimo. Kunigaikščiai Radvilai 
Nesvyžiuje,kaip žinoma, gaminosi aukštos kokybės ginklų 
ir gerų patrankų.

Šved.jos Karo Muziejuje randasi iš lietuvių atimtos 
patrankos. /Čia matomos nuotraukas iš to muziejaus pa
rūpino Algirdas Gustaitis, straipsnio Lietuvos Senosios 
Artilerijos Istorijai Medžiagos Beieškant autorius, ra
šęs apie tai 1972 m. "Karyje"/.

, Medardas Bavarskas

PIKTASIS
Daug ašarų nubėgo 
Čia žemėj dėl manęs.
Žinau., sunkas bus miegas
Man po žeme.

Jei tu gali,praeivi -
Tą žemę pabučiuok.
Gal neužgrius tada kalnai 
Ir neužlies vanduo.

APAČIOJE-DEŠINĖJE - 
PATRANKOS PUOŠMENOS

DETALĖ

2

2



m BALTO-AISČIU CIVILIZACIJOS 

LIKUČIAI
ZJ.J.B./ 

/ tęsinys /

2. VANDUGIMT -JgTV'NGIA ir G-AI ANAI
Nuo proistorės pradžios ,t.y. 19GG-12GG pr. Kr. , 

v a n d uoliai gyveno prie upės, kurios vardą jie tu
ri. Dabar vadinama Vysla dar netaip sen.ai nusto
jo vadintis "VANDALUS fluvio", Va n duo Ii u mi , 
/ž. senuose žemėlapiuose/. Ne tik pati upė, bet ir jos 
žemupio baseinas buvo tuo vardu, ir jos valdovas tu - 
rėjo "DUX VANDAI JA" titulą.

Vanduoliai, tvarkydami mūsų vandens kelių šiauri
nės dalies tėkmę, buvo gėlo vandens laivininkais, jūri - 
ninkais. Apie 2 a. po Kr. jie tiek įsigalėjo, jog užvaldė 
visą "Gintaro Kelią", pasiekdami Juodąją Jūrą. Ten jie 
rado kitą balto-aisčių tautą g a 1 a n u s /alani,gelons, 
galindus/. Šie irgi buvo tolimo plaukiojimo specialistai 
ir sudarė Ulbi jos uosto laivyną.

G-Alanao /galindai/ senovėje siekė net iki A 11 a - 
jaus kalnų, kiti gyveno Kaspijos jūros pakraščiais , 
tarp laxarte ir I mail's . Jie buvo ir massagetes /ma - 
žieji getai/, nes jų karalienė THOMYRIS pasipriešino 
dar Cyrus 529 m.pr.Kr. Sakoma, kad ji sumušė Cy
rus armiją, o jam pačiam nukirto galvą, atsikeršydama 
už jos sūnaus nužudymą. Įkišusi jo galvą į vazą, pilną 
•kraujo, ji sušukusi: "Atsigerk tu jo, kuris taip pasikei - 
tei’."

Apie 375 m.po Kr. g- alanai, spaudžiami hunų su 
kuriais dalis susidėjo pribaigti Romą, dauguma pasitrau
kė į Kaukazo kalnus, kur jie dar žinomi o s e t ų var - 
du.

Dalis vanduolių randama tarp Oderio ir Elbės, Luza- 
cijoje. Senieji Mecklenburgo valdovai, save tituluodavo 
"Princes des Vandales". Vandalia buvo vadina - 
ma senoji Pomeranijos kunigaikštystė, su pagrindiniais 
miestais: Stolpe,Polnow, Rungenwalden, Rumelsberg.

Dar 1884 m. J o t v i n g i j a /lazygie/ arba j o t- 
v i n g i ų kraštas buvo vadinama dalis Vengrijos kara
lystės, tarp Pesth Vakaruose ir Hevesch Rytuose. Pa
grindinis miestas buvo Lasz- Bcreny. Tuomet jame dar 
buvo priskaitoma apie 60.000 gyventojų, kurie save lai
kė j o t v i ng i ų palikuoniais.

Dalis vanduolių, kurie gyveno Teiss, Koroš, Maros 
aykštupiuose vadinosi Aukštingiai /Asdingi/, o 
kiti užkarpačio derlingo Dunojaus žemupio gyventojai - 
Sėsliai /Selingi/. Jie valdė Dunojaus /Undenojaus/ 
vandens kelią. Vien a, aukštingių sostinė, vadinosi 
Vi ndobona /Vandavonė/.

Vandens žodžio šaknis sudaro daugelio Europos 
vietovardžių seniausią klodą, todėl tenka ji rišti su pa
čiais pirmutiniais "probaltais", lenkų mokslo pramintais 
"Wenetais". Dėl šio vardo netenka ginčytis, nes jis pil
nai sutampa su "prG ndoeuropiečių" vardynu: mūsiške 
Venta, Undenojum, Undone, Venecijos Venetais, kuriuos 
italų mokslas pripažįsta pirmutiniais Adriatikos gyven
tojais. Taip pat Prancūzijos Armorikos, lygiai senais 
vendais ir dar 12 š.paminėtais mūsų v a n d a i s, van- 
duoliais /lleinrici Chronicon Lyvoniae/. Slavų w o d a 
nebetekus anusvaros /pirmykštės "n"/, ir todėl yra aiš
kiai antrinis mūšų "vandens" žodžio šaknies padarinys.

l enkai tikrai perdaug pasišoko aprėpti, manydami, 
kad jie buvo išsiplėtę po visą Europą mūsų proseneli ų 
"Wenetu" globoje, nes pats žodis yra prūsi škas 
/nuo Prūtenio laikų'./ i r lietuviškas/nuo Mindaugo lai - 
kų'./ zN a n d u o. Slavų woda nebetekus ansvaros /pir
mykštės "n"/, ir todėl yra aiškiai antrinis mūsų "van - 
dens" šaknies padarinys.

Tas klausimas yra pagrindinis visai "indoeuropie - 
čių" prokalbės teorijai ir prūsų - vanduolių 
istorijai. Ta teorija sugriūna, kuomet įrodome, jog ga - 
lime ir turime apsieiti be tokių šmėklų, nes Europos u - 
pėmis tebetekėjo ir tebeteka mūsų prosenelių vadintas 
Vanduo. ' /bus daugiau/

KAI SOVIETIJOS MOTERYS 
ATSIVERIA VIENA KITAI 

VERTĖ A.Ž.
/ tęsinys /

Valentina Dob r oehot o va, Petrozavodsk

AR JUODADARBIO DUONA VIEN MOTERIMS?
Aš dirbu geležinkeli u -’tolyje, pašto transporto sky

riuje. Dabar lankau kursus, kad tapčiau traukinių V paly
dove, nes ši specialybe le stų man važinėti laisvai po vi
są Sovietų Sąjungą. / Išvykos grupėmis labai brangiai 
kainuoja, o individualiai turistauti labai sunku / yra ne - 
įmanoma aplamai gauti kambarį viešbutyje/ ir gana 
pavojinga, ypatingai moterims, nes yra rizika būti išprie
vartautai: tai įprastas pas mus reiškinys.

Neretai pasitaiko, kad jauni žmonės, studentai ar pa 
prasčiausiai nuotykių ieškotojai, parsisamdo traukinių 
palydovais ilgesnėms kelionėms. Bet daugumoje atvejų, 
tą darbą dirba pusamžės moterys ir veikiau dėl praktiš
kų, visai ne romantiškų, sumetimų. Man taip pat šis 
pasirinkimas neturi jokios romantikos.

Prieš liek laiko mus pasiuntė pagelbėti siuntinių 
skyriui, nes ten prastai ėjosi darbas. Na, ir turėjome 

plūktis1. Mes dirbom 12 valandų per dieną, iškraudamos 
ir tampydamos vežimėlius, prigrūstus siuntinių; dešimt 

valandų ir daugiau be pertraukos. Tikrumoje, tai buvo 
darbas tvirtiems raumenims. Pietų pertraukai buvo ski
riama vos 3G minučių,dienos ar nakties pamainai. G 
kadangi, nežiūrint darbo sąlygų, kartais brigadai nepa - 
vykdavo atlikti normos nustatytu laiku, tai kai kurioms 
moterims tekdavo pasilikti užbaigt likusią dalį, kartais 
ištisas valandas. Neįtikėtina ir pasibaisėtina, kad kaip 
1982. III.4 

tik moterys, įvairaus amžiaus, atlieka tokius sunkius 
darbus. Siuntinių skyriuj kiekvienoj iš keturių darbo gru
pių tebuvo vos vienas vyras- vyresnysis.

Mes vyrų nematom pasisiūlant tarnybon viršvalan - 
džiams, o moterų nuomonės niekas neklausia. Joms -tai 
privaloma. Taip yra visur ir gamyklose. Tai yra moterų 
išnaudojimas,, ne kas kita. Mūšų proletariatas nėra eks
ploatuojama klasė, bet moterys - taip’. Ir dar dvigubai. 
To nepastebėsi įstatymuose, bet tai egzistuoja tikrovėje 
Pagal nuostatus, mes neturime teisės kilnoti svorių, sun
kesnių kaip 2C kilogramų. Siuntiniai niekada neviršija to 
svorio, bet dievai žino kodėl moterims prireikia juos 
tąsyt nesuskaičiuojamą skaičių kartų. Mūsų dienos norma 
asmeniui yra 3CC siuntinių, bet švenčių /ar ne likimo i- 
ronija/ metu tas skaičius gali pašokti iki 5OO. Kadangi 
vienas s untinys sveria tarp 7 ir 1C kg., moteriai tenka 
pakiloti ir panešioti arti 2.000 kg.per dieną, ir tarp 4 - 
5 tonų "švenčių" dienomis. Tai reiškia, pavyzdžiui, kad 
gegužės pirmąją ir lapkričio 7-tąją /Revoliucijos šventė/ 
ji sumuša sunkiųjų svorių kilnoji mo rekordus. O tačiau ji 
nesusilaukia katučių, kurios palydi sportininkų kilnotojų 
darbą.

Pridėkim ir tai, kad tarnautojai tenka visą tą daryti , 
dirbant plačioje erdvėje, nes stoties pastatas milžiniškas. 
Susistabdai vežimuką kažkur tarpe, ir nešioji siuntinukus 
po įvairias vietas. Jei taip imt skaičiuot, kiekviena iš mū
sų sukaria po 2-3 kilometrus per dieną,apsikrovus nešu
liu ir maždaug penkis kilometrus "švenčių" metu. Pridė
kim prie to patį transporto vežimėlį ir pamatysim, kad 
darbo sąlygos slegiančios. Vežimėlyje telpa, atsižvel - 
giant į dydį, tarp 50 ir 1GQ siuntinėlių. Vienas siuntinys 
sveria maždaug 1C kg. ,ir moteris turitemptiiš karto pa- 
krovą, svyruojančią tarp 350 ir 1OOO kg. Ji turi tai at
likti vienui viena, pluštiS/pati sau, kad netrukdytų Įeitiems 
darbo. Čia dirbančioms moterims baisiausia yra, kai ra
tukai užsikerta; tada gaunasi kažkas panašaus į darbą ang
lių ar druskos kasyklose, kaip kad būdavo prieš Revoliu - 
ei ją... Jei daugelis moterų skundžiasi skausmais žemiau 
pusiaujo ir dejuoja, kad šis darbas viršija jų jėgas, tai 
ne be pagrindo. Aš pati, deja, tai patyriau. Bet tai dar ne 
viskas. Šiame rajone moterys dirba naktinėje pamainoje 
:r 12 valandų iš eilės, visai kaip dieną... Mes būsim už
miršę, koks yra moters organizmas ir kad tai sukelia mo 
teriai daug pavojų. Kartais neatitaisomų pasekmių, ypa
tingai tokiais laikotarpiais, kurie surišti su prokreacija; 
mėnesinių metu arba po aborto operacijų, kurios pas mus 
dažnos, todėl kad mums stinga tinkamų priemonių išveng
ti nėštumo.

Tačiau mums įprastas reiškinys matyti moteris dir
bančias ant geležinkelio, ant kelių/kai jie asfaltuojami/ , 
statybose. Moterys taip pat būna kiemsargėmis, namų šei
mininkėmis ir 1.1. Vyrų anaiptol nevilioja perspektyvos 
šluoti vagonus, plauti girtuoklių prišmeižtas grindis , 
šluostinėti stalus, paruošti gultus ar valyti išvietes. Štai 
kodėl traukiniuose turim vien palydoves moteris, nes sek
sinė diskriminaciją įpratino ųioteris prisiimti tai kaip mon
teri škus darbus. r.,.- / bus daugiau/;

LIETUVIŠKA I ĖL Ė - Danutė Staskevičienė
I§ VAIVORYKŠTĖS parodos Montrealyje

SENAME DVARE
Raudoniems saulėlydžiams begęstant, baltų rožių 

sidabrinės akys žiūri į mane pro langą...
Ir nuskyniau vieną baltą rožę, ir glaudžiau prie žie

do karštą kaktą... Motin mano'. Ar ne tavo rankos -baltos, 
meilios, kvapios ir švelnutės - taip mane meilingai gla
monėja?

Ar ne tavo tai rankelės brangios ?
Ašaroms apsirasojo žiedas...
G pro langą sidabrinės akys žiūri vis. Ir jųjų kvapo 

bangos audžia seną seną aukso sapną.

M. P e č kau skait ė-Š at r i j os Raga na

VLIKO SEIMĄ PRISIMENANT
/ tęsinys /

VLIKo ir dr. Pajaujo šei
mos bendromis jėgomis iš
leista knyga "Soviet Geno
cide in Lithuania" buvo labai 
teigiamai priimta ir apie 
150 egz. buvo išplatinta 
kongreso valdžios ir spau
dos pareigūnams veltui.

Aktualia ir mus visus jau
dinančia problema dr.K. Bo

belis pasisakė taip:
"Su Altos Valdyba turėjo - 

me du pasitarimus, svar
biausia dėl okupuotoje Lie - 
tuvoje kalinamų ir persekio
jamų /Skuodis, Petkus, Stat- 
kevičius, Gajauskas ir kiti}/ 
lietuvių ir taip pat sąryšyje 
sa JAV Teisingumo Ministe
rijos, specialios investiga- 
cijos įstaigos /G.S.l/ iš-

algimanto skiltis I
GEROS IR BLOGOS DISERTACIJOS

Kai vienam bičiuliui anądien užsiminiau, kokia tema 
norėtųsi paruošti rašinį, tasis beveik nusigando ir drau
giškai perspėjo, girdi, būk atsargus, pateksi "tarp brit- 
velių" ir viskas. Kadangi visos manosios "žurnalistinės 
karjeros" laiptuose jau nekartą teKo papulti tarp"tųbrit- 
velių", ar, gal ir netyčiomis, kokiai nors nevisai orto
doksinei minčiai užlipti ant nuospaudų, tai likosi,dar šiek 
tiek drąsos ir šiam vėl naujam bandymui. Ot, žinote, 
bent kiek ramybės neduoda čia vieno tokio, mūsų jauno
sios kartos nuoširdaus veikėjo, dar universiteto duris be
varstančio,pasirinktoji doktoratui gauti disertacija, apie... 
Antaną Sniečkų. Daug ką, vien tik išgirdus tą vardą, ne
rimas suėmė. Kiti, pakėlė iš nuostabos į viršų rankas, 
staiga, be žodžio, leisgyviai jas nuleido. Treti, abejin
gai linkstelėjo b°nt kiek praplikusiomis ir pražilusiomis 
galvomis. Dar kitas tiesiai ir drėbtelėjo: "Pasiuto vaiki
nas, ar Ką. Va, tema apie Lietuvos buv. Prezidentus , 
Steig. Seimą, na, kad ir apie buv. lietuvių ėdiką arki
vyskupą Jelbžikowskį ar dar ką nors panašaus, bet ski i'
ll pilną disertaciją Sniečkui, tai nesuprantama, užgaulu, 
neestetiška, nepatriotiška".

Dabar tai vi°nas dalykas beveik aiškus. Tokioms nuo
taikoms vyraujant, mūsų kandidatas Į politinių mokslų 
daktarus, tenesitiki jokios materialinės paramos iš bend
rųjų fondų, stipendijų ar atskirų mecenatų. , Kasgi nebi
jos susitepti nepatriotine etikete? Tos, žinoma, yra nema
žos kliūtys ribotus finansinius išteklius turinčiam jauna
jam politikui, kuris, visoje kitoje plotmėje, n° žodžiais, 
bet kietais darbais yra įrodęs savąjį patriotizmą, ir, 
svarbiausia, savąjį užsiangažavimą bendriesiems'reika
lams dabar, ir abejoti netenka, ateity.

Tuo tarpu, kai pradedi bent kiek plačiau galvoti,apie jo 
pasirinktą temą, patinka ar ne, įžvelgi, kad Sniečkaus 
būta Įdomios, dalinai visapusiškos kontraversinės asme
nybės. Virto sovietijoj sostai, galvos, ar tik nedaugumos 
įtakingų partijų veikėjų, valdinių pareigūnų, keitėsi gene
raliniai sekretoriai (ar tik ne visose "sąjunginėse res
publikose"), gi Antanas Sniečkus išliko nepaliestas visų 
tų valymų perstatinėjimų, iškritimų, mėtymų. Net karš
takošis Nikita Krušciovas viešai išbaręs Sniečkų už pilių 
atstatinėjimą (Trakai), kai darbo liaudžiai trūksta gyve
namųjų patalpų, vis dėlto neišdrįso pašalinti ar pažemin
ti Sniečkų. Tik vėliau paaiškėjo, kad Sniečkus visą laiką 
naudojosi "prieglauda ir stiprybe",kątik mirusio M. Sus- 
lovo, kuris kaip anoji pilkoji eminencija, užpakaly stovė
damas, visą laiką tvarkė ir traukė sovietinio gyvenimo ir 
jų hierarchijos virvutes.

Būti visagalio Susio/o patikėtiniu, žinoma, gali labai 
daug reikšti asmeniniame gyvenime anoje sistemoje, kar
tu ir šį bei tą, mažiau ar daugiau, ir pačiai tautai, kuriai 
vietinis valdovas, šiuo atveju, Sniečkus, buvo primestas 
iš Maskvos. Kiek blogo, ar bent kiek gero jis atliko? Di
sertacijoje, reikėtų tikėtis, visatai atsispindės iš isto - 
nnės perspektyvos ir dokumentacinėje šviesoje. Negali 
vienu plunksnos bruožu iš lietuviškosios literatūros iš
mesti Salomėjos Neries, nėra kaip panašiu būdu išmesti 
ir Sniečkaus, ištisus dešimtmečius išbuvusio Kremliaus 
patikėtiniu Vilniuje. Todėl ir minimos disertacijos tema 
neturėtų būvi laikoma tam tikru nesusipratimu.

Kažin ar išvis yra gerų ir blogų disertacijų. Pagaliau, 
už blogą disertaciją, niekas daktaratų nedaiina. Istorinis 
ir mokslinis žvilgsnis nagrinėjąs Lietuvos padėtį A. Snieč
kaus laikais, visvien yra įdomus, bent jau pažintine pras
me. Gi besidomintiems Lietuvos sovietinimo procesu, 
gali būti pirmaeilės svarbos šaltiniu.-

keltomis bylomis Amerikos 
lietuviams - būk tai "už su 
naciais kolaboravimą "ir būk 
tai " karo nusikaltėliams". 
Kaip žinote, paskutiniu me
tu yra 6 lietuviai viešai ap
kaltinti.

Kadangi šis klausimas yra 
JAV vidaus politikos ribose, 
VLIKo Valdybos nuomonė 
buvo, kad pradžioje geriau
siai šią problemą turėtų 
tvarkyti ALTA ir BALFAS - 
kaip A me rikos lietuvių i ns - 
titucijos. Tuo reikalu krei - 
pėmės į šias organizacijas 
ir paruošėme memorandumo 
projektą, kurį aotvarkiusi 
Altcs Valdyba pagal savo 
nuožiūrą įteikė prezidentui 
Reagan’ui ir Teisingumo 
ministeriui W. F.Smith.

Dabar šiam reikalui išsi
plėtus ir net spaudoje bei 
televizijoje jau liečiant 
bendrai visus lietuvius ir net 
lietuvių tautą, Vlikas ruo
šia naują principinį memo
randumą JAV Prezidentui , 
kurį įteiksime artimiausioje 
ateityje.

Spalio mėn. 1981 m. JAV' 
Užsienio Reikalų Ministerija 
/Department of State/ išlei
do didelės svarbos specialų 
raportą/Special Report/ nr. 
88Soviet "Active Measures" 
- Forgery, Disinformation.

Political Gperations.
Šio raporto interpretacija 

bus naudinga gintis nuo lie
tuviams daromų kaltinimų. 
Inžinierius Grinius šiuo 
klausimu yra parašęs prof . 
Dov.Levinui įlzraelį, bet at
sakymo negavo."

Šiam klausimui išspręsti 
reikia imtis labai energin
gos ir vieningos visų orga - 
nizacijų ir lietuvių akcijos

Prelegentas priminė, kad 
VLIKas atmetė Los Angeles 
Pabaltijo Amerikiečių Lais
vės Lygos nutarimą samdyti 
amerikiečių teisininkų kom
paniją talkininkauti Pabalti — 
jos tautų laisvinimo bylai į, i r 
kad apie tai buvo pranešta 
iniciatorių dir. p. Mažeikai . 
Priminė, kad Altą ir Diplo
matinė Tarnyba tam projek
tui nepritarė, kad JAV veikia 
Jungtinis Pabaltiečių Komi - 
tetas ir pasauliniu mastu- 
World Baltic Conference.

Taip pat prelegentas pa
brėžė, kad "aš, kaip pirmi - 
ninkas, labai įvertinu VLIKo 
Valdybos narių atvirus pasi
sakymus Valdybos posė
džiuose, nes tai praplėsdavo 
mūsų akiratį ir iškilę klau
simai būdavo gi Ii ai. iš nagri
nėjami".

/ bus daugiau /
3 osl.
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KULTŪRINK

/ tęsinys /

— Nuostabiai pavyko.
-Ji patenkinta šypsojosi. Išplovė vandens švirkštu pa

liestą vietą ir prikimšo vatos, patarė užsirūkyti cigare
tę ir pailsėti keletą minučių. Ir su antruoju vyko pana
šiai. Buvau nustebęs,kad taip greitai viskas susitvarkė.

— Ar labai skauda?
— O ne, ne. . . — gyniausi visom išgalėm, nors buvau 

kaip arklys laužtukais pažabotas, ir galva tuščia, kaip 
išskobtas burokas.

— Keletą dienų teks apseiti be rimto valgio, pasiten
kinti sriuba ir pienu.

— Sa vaime suprantama. Širdingai ačiū, poni a daktare.
Išėjęs iš kabineto, laikydamasis dantistės patarimo 

naudoti skysčius ir prisiminęs savo ankstyvos jaunystės 
patirtį, užsukau pirmoa užeigom Dvi kleboniškos., tai 
kaip uoga. Po vieną ant kiekvieno danties.

Mykolas Kazėnas prisipylė jau apšilusio alaus stikli
nę, užsirūkė. Kaimynas kantriai ir įdėmiai klausęsis , 
tarė:

— Aš tai taip negalėčiau.
— Ė, ką čia niekus, kai reikia tai ir gali. Norėtum 

ar ne.
— Ne visiems taip gerai išeina.
— Man išėjo. Gal, kad turėjau patirties. Ką tik mano 

užsiminta istorija, ne pirmutinė. Maždaug prieš dešim
tį metų, kažinkas panašaus buvo nutikę. Pasibaigė moks
lo metai, visi patenicinti uruliais mano. O manęs jau lau
kia tėvas, atsipūsk, sako, porą dienų po visokių mokslų 
ir tuojau kibsime į darbą. Mėšlavežis, matai, užeina. 
Aš vaipausi, kauliju dviračio. Vis ketina ir ketina, tai, 
girdi, paspėsi, kitais metais nupirksiu. O dabar tie me
tai jau bus atėję. Kur tau senis, kad neturėtų iš ko, bet 
jam tik ūkio darbai, niekas kitas.

Taigi, mėšlavežis. Du vyrai mėžia tvartuose, kad net 
šakikočiai braška. Antrininko alaus ąsotis ant palangės . 
Nugeria mažėjai ir tuojau širdį atgauna. Senis galėtų duo
ti ir pirmtakų, turi jo atsakančiai. Bet vyrai pasigers, 
ir po darbininkų. Pirmtakų alus baigtuvėms, tada galės 
traukti lig soties. Piemenukas varinėja arklius. Trys 
valkčiai vienas po kito traukia į pūdymą, kur tėvas mažo
mis krūvelėmis verčia. Mane pristatė kapstyti, drauge 
su samdine mergina. Galėtų eiti pusmergė, bet senasis 
sumetė, kad nereikia laikyti gimnazisto dyko. Pusmer
gė pravers namie prie ruošos.

Pūdymas skęsta geltoname svėrių žydėjime. Jų stiprus 
ir aitrus kvapas permuša mėšlo kvapą, nors jis pūdymo 
platybėse nėra bjaurus nei pykinantis. Darbas nebūtų

Juozas Š i 1 ė n a s

VEIDU I ŠIAURE*

Ištrauka iš ruošiamos spaudai knygos/

II- jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI

JURGAIČIŲ PADANGĖJE
3G — /tęsinys/

Išgirdau artėjančius sunkius seniai girdėtus tėvo žings
nius ir jo prislopintą balsą — kas čia?

Ir žinai, stovėjau lyg žadą neteKęs ir nedrįsau pasakyti, 
kad jo sūnup. Tik po minutės prašnekau — aš jūsų Jonis.

Žaibu atsivėrė durys ir mes pasijutome vienas antro glė
byje, Mūsų veidais riedėjo džiaugsmo ašaros. Sukilo mo
tina, broliai, sesutė, visi buvome pilni neapsakomo 
džiaugsmo. Jie jau mat visai nebesitikėjo mane kada nors 
bepamatyti, laikė žuvusiu.

"Mano širdis neapgavo, aš jutau kad mūsų Jonis dar 
gyvas ir pas mus sugrįš". ’ - Motina kartojo savo nujau
timo žodžius.

Ir žinai Juozai, žmogaus ins tiktas kartais, yra nuosta- 
biai jautrus, nujaučia ateities įvykius, baigė pasaKoti sa
vo pergyvenimus Sportininkas.

Taip, žmogaus instiktas kartais yra nuostabiai jautrus, 
tik jį reikia mokėti pažinti, suprasti, pritariau aš jam.

Grįžę vyrai iš dienos darbo nutraukė mūsų pokalbį. Pus- 
kanninkas Varnagė praneša, kad šiandieną gausime pa
pildomą maisto davinį. Visi vyrai išskubai kantiną ir 
po pusvalandžio grįžta džiaugdamiesi su į vairiomis gėry
bėmis, — papirosais, vynu, degtine ir saldumynais.

Kambaryje pakyla nuotaika, degtinės, vyno ir rūkalų 
svaigulyje užmirštami sunkūs dienos darbai. Atgyja ne
nutrūkstamų kalbų klegesys.

Gretimame kambaryje įsisiūbuoja nedarni daina, pro 
atvirus langus ji plaukia iki antroje aikštės pusėje esan
čių barakų, iš kurių sklinda vokiška karių daina. Ji lie
jasi kartu su mūsiške ir skęsta, vasaros nakties tamsoje,, 
nebodama tolumoje drebančios žemės dunksėjimo.

Mūsų viršininkai Špicas ir Varnagė vaikšto po barakus, 
liepia būti ramiems ir netriukšmauti. Ateina ir pas mus, 
vertėjas ir Adomas pakviečia prie bendro stalo ir pasiū
lo išgerti stiklą vyno. Neatsisako, prisėda ir išgeria, 
giria vyną kad stiprus, giria ir mus, kad esame geri vo
kiečių draugai, kad Karas bus laimėtas ir didysis reichas 
mūsų, kaip gerų talkininkų, nepamirš...
4 psl.

sunkus, tik aš nesitveriu apmaudo, kad esu kaip lažinin
kas prirakintas prie šakės, ar kokio Įeito įrankio. Žinau, 
po mėšlavežio prasidės šienapjūtė, o netrukus ir rugiai 
nugels- Tad štai tau ir po vasaros, ęi,maao draugai pri- 
siplanavę visokių dalykų. Vieni dviračiais važinės po 
kraštą, lankydami istorines vietas, kiti baidarėmis mai
šys Molėtų ežerų labirintą. Arba pasileis Šventąją į Nerį 
ir dar toliau į vakarus. Keli pasiruošę stoti Šventosios 
uosto statymo talkininkais.

Negana to, pradėjo mausti dantį. Sudygoioja kaip ada
tom, truputį atleidžia, ir vėl iš naujo. Naktį prasivar- 
čiau ant šieno negalėdamas užmigti. Kiek tos vidurvasa
rio nakties. Nespėjo sutemti, žiūrėk jau žara rytuos e ko
pia iš už miško. Patsai įmigis,bet kas tau leis miegoti. 
Gaspadorius vaikšto po kiemą papsėdamas pypkę, svars
tydamas ar kelti šeimyną ar dar pamigdyti. Ne toks jis, 
kad leistų, Saulei tekant jau visi turi būti ant kojų. Šian
dien žūt — būt reikia baigti mėšlavežį.

O dantį jau gelia iš pasiutimo. Pradėjo tinti žandas, 
tad toks ten ir darbininkas iš manęs. Senasis mato ir 
aiškiai niršta vis paskersuodamas.

— Paprašyk mamos. Duos kokių gyduolių,
— Davė. Tepė kažinkokia mostimi, tik kad nepadeda.
Iki pietų vargais ištraukiau, bet valgyt negaliu. Vyrai 

sukrito pokaičio, kol arkliai pasiganys. Vyrai smagūs , 
žino, kad .su saule baigs. O pabaigtuvės bus kaip reikiant, 
nes Kazėnas niekad neapsikiaulina. Tik man suvis ne kas. 
Sėdžiu ant griovio krašto žandą rankomis suspaudęs ir 
Ii guoju į šonus. Tėvui buvo perdaug.

— Kik, sako , persirenk švariais drabužiais , tik gerai 
..ūsiplauk rankas. Mama duos pen's!nę ir drožk pas dan
tistą, kad ištrauktų, Matau, kad su tavim jau nieko gero 
nebebus.

Bus ar nebus iš manęs kas nors, tai tik man žinoti , 
Jeigu pasakė visagalis tėvas eiti, tai ir einu. Traukiu po 
tiesumais taKu per Jatulio kiemą. Jie dar mėšlo neveža, 
bet matyt tam ruošiasi, nes šeimininkas darbuojasi apie 
tvartus.

— Kur tu, Mykpliuk, pinosi, net sušilęs?
— Ogi pas dantistą, dėde. Dantį taip gelia, kad nebe

galiu. Tėvas ir išvarė, kad ištrauktų,
— Hm. — lyg susimastė Jatulis. — Kiši pas dantistą, 

tai tik pinigą išmesi. Be penkių litų jis nepradės.
— Aš turiu. — atgniaužęs delną parodžiau pinigą.
— Turi, tai ir turėk. Čia galim susitvarkyti ir be pi

nigo. Parodyk, kuris dantis netvarkoj.
Išsižiojau ir parodžiau.
— Aha, tai čia nedidelė bėda, lengvai prieinamas. 

Sėskis ant sienojų, aš tuojau.
Mane ėmė siaubas, matant dideles, pūslėtais delnais 

darbininko rankas, su įdiržusiais, pakumpusiais pirštais, 
kai jis grabinėjosi apie burną. Pakilti ir bėgti — šovė 
mintis. Bet aš nebėgau,pasijutau lyg prikaltas prie sie
nojų. Jisai tuo metu nusiplovė rankas arkliams girdyti 
lovyje ir atsinešė žnyples, tokias ilgas ir siaurutes ir 
matyt dar naujas, nes nespėjusios surūdyti.

Lovoje gulėdamas,klausausi girtos Špico kalbos ir ne
tikiu jo pasakytais žodžiais. Tikrai žinau, kad rytinio pa
tikrinimo m°tu vėl nevienam geram vokiečių draugui,pur
vinu pieštuku braukys nosi ir rėks marš, marš, auslen- 
der...

Jiems išėjus, dar ilgai nenutyla paKili nuotaika, dar il
gai nesibaigia Šlubio ir Viršilos ginčas apie jų atsitrau
kimo nuo Tarapecų fronto iš rusų apsupimo, kurį, jiems 
teko pergyventi būnant lietuviškų Batalijonų formuotėje.

Mat Šlubis ir Viršila abu seni kovų vilkai: vienaspus- 
karininkas, kitas viršilos laipsnį pasiekė. Daugelį laiko 
praleido Rytų fronte, bekovodamas su rusais ir raudo
naisiais partizanais, daugelį sunkių atakų atlaikė, iš dau
gelio apsupimų išėjo. Todėl, kiekvieną kartą, kada tik
tai nors vienas užsimena apie praėjusius įvykius, visuo
met susiginčija dėl jau pamestų detalių, dėl tikrųjų datų, 
kiekvienas tvirtindamas, kad buvo taip, o ne taip- Susi - 
ginčija ir susipįKsta,kariais ir nejuokais. Ima daužyti 
stalo kampus kumštimis ir žodžiais apsimėto riebiais, 
kaip tikri frontavikai. Susipykę išsiskiria arba tenka iš
skirti ir vėl palaukti iki sekančio vakaro, iki naujos pra-. 
džios.

Taip ir šį vakarą. Visi nutilo, o jie dar vis nebaigia 
apie savo žygdarbius ir nė vienas nenori nusileisti. Įdo
mu pasiklausyti jų nesibaigiančių pasakojimų ir ginčų. 
Tai savotiška pramoga, išblaškanti mūsų pilkų dienų vie
nodumą. Ir mes laukiame, kartais pradedame patys jų 
ginčą.

Stebiuosi iš Adomo. Žinau, kad jisai yra svaiginančio 
gėrimėlio gerbėjas ir progai pasitaikius, niekuomet jo 
neatsisakydavo. Bet šį kartą gautą vyno boaką įkišo į dė
žutę ir net neparagavo. Tegu, esą būna kitam kartui, su
grįžimo šventei atšvęsti. Į dėžutę įdėjo ir saldainius , 
esą vaikučiams lauktuvių būsią. Keistas tas Adomas, jau 
nuo dabar sugrįžimo lauktuves ruošia savo mažiesiems. 
Keistas ir bailus pasidarė, kaip niekuomet, oro pavojų 
paskelbus: pats pirmas neria pro duris, slepiasi slėptu
vėje ir paskutinis sugrįžta. Su juo kartu ir Japonas. Vy
rai žino jų silpnybę, todėl nekartą Iškrečia ir šposą. Iš
einą nakties metu į lauką ir po minutės grįžę praneša, 
kad jau kabo iš rusų lėktuvų išmestos šviečiamosios bom
bos ir prasidėsią bombardavimas.

Žiūrėk, už minutės Adomas ir Japonas išpėdino laukan, 
pažiūrėti kur gi tos rusų lempos kabo. O vyrams juoko. 
Ir tik po valandos kitos grįžta, būk tai visai kitais r ei ka- 
liukais lauke buvę.. .

Rugsėjo trečioji, sekmadienis. Pirmąjį kartą gaunar 
me sekmadienio popietę, laisvą nuo darbų. Mus aplanko 
vokiečių karininkas, ilgai kalbasi su vertėju, klausinėjo 
mūsų nuotaiką. Jam išvykus, valome savo kambarius ,

— Bū.i be baimės. Toj srity aš ne naujokas. Baigiau 
sanitarijos puskarininkių mokyklą. Kurį laiką dirbau Ka
ro ligoninėje, tai visko prisižiūrėjau. Nespėsi suskaičiuo
ti iki penkių. Na, išsižiok.

Išsižiojau ir užsimerkiau. Staigus truktelėjimas ir bai
sus, nusmelkiantis dygsnis, lyg perdalijantis visą perpus.; 
Pasijutau begulįs aukštinelkas ant sienojų krūvos.

/— Nu, kelkis. Viskas tvarkoj, — paduodamas man ran- 
Ką ir kitoje laikydamas žnyples su kruvinu dantim. — O 
dabar eik ir gerai paskalauk. Ten prie šulinio kibiras 
šalto vandens.

Dantį nebegalė. Ir kaip jį begels, jei jo nebebuvo. Tik 
toje vietoje prikli tuštuma ir savotiškas maudimas.

— Zinai ką? Dabar oūtų labai pravartu degtienės pa
imti gerą gurkšnį. Tai dezinfekuotų ir greičiau užgytų. 
Gaila tik, kad namuose nei lašo. Ogi, va, ką. Būk geras, 
Mykoliuk, ir pabėk iki miestelio. Neik į karčiamą, o į 
monopolį. Turgavietė ir Vilniaus gatvės kampas.

— Žinai. Tik ar man duos ?
— Nu, pasakė. Neduos tokiam vyrui.
Negaišdamas ir pasileidau. Neišėjus iš kiemo, Jatu

lis šaukia?
— Paimk, skaidriosios ir du pusbonkius. Su vienu ką 

čia terlensies.
Miestelis palyginti netoli, ir nepraėjus valandai buvau 

jau sukoręs į. abu galu. Pasodino prieklėtyje ant suolo, 
delno trinktelėjimu išmušė kamštį ir atkišo man.

Patsai atsinešė stiklinaitę ir gerą galą rūkytos dešros, 
matyt atsilaužęs iš rinkės. Pnsikliukino lygmaliai ir at
kišo priešais.

— Į tavo sveikatą, Mykolai. O dabai1 gali nuryti. Spjau
ti ant žemės nevalia Dievo dovanos.

Nurijau. Ir šiluma kažkur nutekėjo.
— Dabar išgerk stikliuką. Matysi, kaip skausmai pra- 

eis.
Išgėriau. Ir teisybę jis sakė. Jokio skausmo, tik šilta 

ir beveik malonu. Dabar nepasakyčiau kiek jų ten palen
kiau.

— Tik neprasitark, kad aš tau dantį traukiau.
— Ne, ne, neprasitarsiu.
Saulė jau buvo netoli laidos. Kojos pinasi, lyg bren

dant per tankią ir aukštą žolę. Susiradau sode nuošalią 
vietą ir išsitiesiau. Matyt buvau užsnūdęs, nes kai paki
lau, prietema sunkėsi pro medžių šakas. Iš vidaus skli
do traškūs pabaigtuvių balsai. Nu, juk tėvas neskundė 
pirmtakų alaus, o mama bavo privirusi puikiausių varš
kėčių su palatrūnais. o & q

Iš: P R A S I L E N K I M 0 VALANDA
’Viešpatiem nejaugi tie žingsniai yra tikrai mirusiųjų ir 

aš tegyvenu vienas, kaip tas žiburys? Durys darinėjasi , 
ir žingsniai nueina ir grįžta. Atsiveriančios durys sustip
rina riksmą. Jis nutolsta ir kartojasi vienodais tarpais . 
Jis plaunasi per sienas, skelia galvą ir, klaikiai suvaito - 
jęs. užlūžta vidury smegenų,tartum kruvinas ieties smai
galys. Aš užsimerkiu ir užkemšu ausis, pilnas kratančios 
baimės, o klyksmas prasideda iš naujo, skrieja korldo - 
riais iš neįsivaizduojamos tolumos,atplėšia lubas ir pra
kerta grindis.

Viešpatie, kaip sunku yra mirti, koki a ji klaiki, jei ji 
palydima tokios šiurpios nevilties raudos

plauname grindis, išdulkiname lovas, karštu vandeniu 
plikiname blakes, skalbiame be muilo įjuodusius balti - 
nius,nes muilo neturime ir negauname, nors daugelį kar
tų Špico prašėm. Nėra, neturi jo ir vokiečiai. Vietoje 
muilo, naudojam prausykloje užtiktus chloro miltelius. Su 
jais plaunasi neblogai, tik labai nuėda rankas, suėda bal
tinius ir jų kvapą nuolat jaučiam dėvėdami baltinius.

Visuose frontuose karo veiksmai vėl pagyvėjo. Radijo 
žiniomis, kapituliavo Suomija ir Bulgarija. Vokiečių ar
mija iš Suomijos turi pasitraukti iki rugsėjo 15 dienos. 
Sąjungininkai anglai ir amerikiečiai artėja prie Belgijos 
sienų, vietomis iki jų tik 60- 40 kilometrų.

Rugsėjo 5 d. anglai ir amerikiečiai Belgijos sostinėje 
Briuselyje ir artėja prie Antverpeno. Vokiečiai iš pietų 
- vakarų Prancūzijos traukiasi į Dijoa-Nancy liniją. Ka
rių ir civilių ūpas kritęs žemiau nulio.

Mes džiaugiamės Sąjungininkų laimėjimais ir tikime, 
kad karas baigsis ateinantį pavasarį. Kartu statome sau 
klausimą, o kaipgi bus su mūsų tėvyne Lietuva?

Rugsėjo dešimtoji, sekmadienis. Vietoje poilsio, vos 
spėjus papietauti, visi skubiai išvažiuojam iš vagonų iš
krauti bombų. Graži, saulėta diena. Pakelės laukai al 
suoja artėjančiu rudeniu. Pirmą kartą pravažiuojame 
pro didelį Jurgaičių dvarą, kurio laukuose ir mūsų aero
dromas randasi. Už kilometro įsukame į prie pakelės 
gražiai suaugusį pušynėlį, bombų sandėliuko vietą, už
maskuotą augančiais medžiais.

Atskiroje geležinkelio atšakoje jau randame mūsų be
laužantį vagoną su bombom. Bombas reikia išimti ir su
krauti į trijų eilių krūvas nurodytose vietose, po dengia
mais medžiais, netoli geležinkelio atšakos. Jos sveria 
po 250 kilogramų, sunkus ir pavojingas darbas. Ant va
gono durų briaunos padedame du stiprius, ilgus medžius 
ir jais atsargiai ridename žemyn iki žemės, užkeltam 
bombą ant dviejų stiprių baslių ir keturiese pabaigiant 
nešti į sandėliavimo vietą.

Kaikurios bombos gerai surūdijusios, metalo kevalas 
šiurkštus, braižo rankas ir netrukus jos lieka pūslėto
mis. Kartais bomba išslysta iš silpnesnių rankų ir pa
vojingai šokinėdamos nurieda žemyn iki kraunamos Krū
vos. Tai pavojinga, kartais stipriau ( sutrenkta, gali 
sprogti.

Vieną vagoną ištuštinę, turime gerą pusvalandį poilsio, 
kol sulaukiam sekančio. Miškelio properšose užtinkame- 
daug prisirpusių bruknių. Jas brauko m ir valgom. Ran
dame ir grybų. Būtų gerai prisirinkti, bet kur juos išsi
virs! ? Žalios pušaitės primena Slavės pakraščių žaliūges, 
kokios jos mielos ir savos, ir koks malonus jų sakų kva
pas ! Jų žaluma guodžia mus ir stiprina.

Darbo pertraukos metu suskamba daina. Ji liejasi dar
niai ir galingai.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IS PADANGĖS MIELOS
/ri SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE/

BIRŠTONO MINERALINIS 
VANDUO

Nuo seno pagarsėjo Birš
tono mineraliniai šaltiniai. 
Dabar Kaune yra "Ragučio" 
įmonė, kuri dirba kartu su 
Birštono cechu. Joje per 
metus bus supilstoma apie 
30 mil. butelių mineralinio 
vandens.

Birštone irgi plečiamas 
mineralinio vandens pa
skirstymas. Praeitais me
tais, kaip skelbiama vietinė
je spaudoje, supilstyta 1C 
mil. butelių, pavadintų "Li
kėnų" vanduo. Pradedamas 
naujo šaltinio vandens rin
kimas. Bus pavadintas "Bir
žų" mineralinis vanduo.

Šiais metais,rašoma, Lie
tuvai nebereikės importuoti 
mineralinio vandens iš toli
mųjų, kaip išsireikšta"ša - 
lies rajonų". Kodėl nerašo 
"iš kitų tolimųjų respublikiĮ' 
kas būtų ir teisybė ir tei - 
singa?

JAPONŲ KNYGŲ PARODA
Egzotika aplankė Vilniaus 

Parodų Rūmus. Vyko Japo - 
nijos knygų paroda. Patiekta 
virš 1GOO leidinių-mokslinė 
pedagogika, žinynai, žodynai, 
vaikų ir turistinė literatūra, 
meno ir etnografijos albu - 
mai.

Ar japonai nežino, kad a- 
pie turizmą į užsienį, o dar 
į tolimąją Japoniją paverg - 
tieji Maskvos lietuviai tik 
svajoti tegali...

KAIP DIRBA MOTERYS
Daugiau kaip pusė iš 3.4 

mil. gyventojų Lietuvoje yra 
moterys. Beveik visos dirba 
už namų ribų, net ir daugia
vaikės motinos. Kartais ir 
vyriškos fizinės jėgos rei - 
kalaujančius darbus, kaip 
statybose ir kt. Joms ati 
tenka dar ir namų darbai, 
neturint įvairių buto ir vir
tuvinių patogumų. Tai gal 
dar nebūtų pati blogiausia 
bėda. Blogiau, kad labai daug 
laiko tenka praleisti besto- 
vinėjant eilėse nuo vienos , 
prie kitos krautuvės,supir
kinėja nt produktus.

TARPTAUTINĖ MOTERS
DIENA

Kovo 8 d. yra skelbiama 
tarptautine Moters Diena. Ji 
ypatingai propaguojama Sov. 
Sąjungoje./Apie moterų ly
gybę ir gyvenimą Sov.Rusi
joje rasite šio leikraščio 3 
psl. spausdinamoje serijoje 
"Kai Sovietijos Moterys At - 
si veria Viena Kitai", vert. A 
Z o / o

Šiais metais, nukreipiant 
dėmesį nuoSov.Sąjungos ag
resyvumo, neteisėto, tebetę - 
Siamo Afganistano okupavi - 
mo,privertimo įvesti Lenki
joje karo stovį,- sovietinė 
spauda ragina Moters Dienos 
šūkiu pasirinkti "Kova prieš 
atominį karą", "prieš ginkhj 
lenktynes", ir 1.1.

Pirmiausiai, tie šūkiai tu
ri būti nukreipti į pačią So
vietų Sąjungą, kuri nenustojo 

Dalia Kutkaitė su 
laimėta taure

ginklavusi s, kur kariuome
nės tarnyba privaloma, kur 
ir užimtųjų jų kraštų jaunuo
liai verčiami kariauti su kad 
ir nieko bendro su jais ne
turinčiais afganais... "Tai
kioji" šalis Kubai, nuo 1960 
metų ori statė gi nklų $2. 5bi I. 
vertės. Iš Kubos vyksta į*- 
vairi’os kariniai strateginės 
operacijos, siekiančios ne
tik lotynų Ameriką, bet ir 
Angolą Afrikoje.

JAV-bės turėtų apskelbti 
mulkinamiems per dešimt - 
mečius Sov. Sąjungos gyven
tojams, kad JAV-bės net vi
suotinės karo tarnybos iki 
dabar neturėjo- tai kas tik - 
rasis "agresorius"?

GABI JAUNA 
SPORTININKĖ

Meninės gimnastikos tau
rės varžybose Estijos sosti
nėje Tallinne ypatingai pasi
žymėjo Vilniaus 21-osios vi
durinės mokyKios mojo nė 
Dalia Kutkaitė pralenkusi 
Sov.Sąjungos varžoves.Lai
mėjo taurę ir aukso meda
lį už pratimus su kuokelėmis

Jeigu pasižymėję sporti
ninkai dalyvauja užsienio 
tarptautinėse varžybose- jų 
gyvenamųjų kraštų vardai 

VILNIAUS ŠILTADARŽIU 
KOMBINATAS

Vilniuje dirba šiltadaržių 
kombinatas, kuris 1980 m. 
išaugino 4755 t. daržovių . 
Pastatyta ir veikia šiltna
miai, kurie užima 26,1 ha 
ploto. Dirba 30 elektrikų , 
kurie rūpinasi tinkama švie
sa per apvalius metus. Čia 
užaugintos daržovės ir gėlės 
duoda kombinatui 3 mil. rub
lių pelno per metus. Maž - 
daug 2-3 t daržovių tenka 
Vilniui, visa kita- Anykščių ,

ar tautai priklausomybė 
Kremliaus vyriausybės įsa-
kymu-"ištrinama". Jie vi - 
si tampa "rusais" arba so
vietais. . .Tokia "didžiojo

Roldšldo, Ukmergės, Molėtų, pono, kuris nė karto į ją dargi neprabilo, bet ją baisiai 
Švenčionių, Zarasų, Trakų , erzino daktaro tarnas Jonas: Agota nė kiek nemokėjo rū
Alytaus gyventojams. Kas- siškai, Jonas- nė žodžio lietuviškai, ir jiedviem susikal- 
dien išvežamos ža žaliosios jbėti buvo gyva bėda.
daržovės:salotos, petražolės, c Jonas, kaip tyčia: tik ji pradės pietus virti arba

brolio" globa svogūnų laiškai

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

ATEIK [ LIETUVIŲ A.A. ( ALCOHOLICS ANONYMUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. , SUSIRENKAME KIEKVIENA* 
TREČIADIENI, 7722 GEORGE ST. LA SALLE, QUE.I*

8 vai. ,vakaro. ,

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

Donaldui D.: 661—1733.

1982. 111.4

Antanas Vienuolis-Žukauskas gimė Anykščių parapi
joje, gyveno Anykščiuose. Mokėsi Liepojos gimnazijoje , 
studijavo farmaciją Maskvoje. Po I Pas.Karo grįžo į ne
priklausomą L ietuvą, gyveno Vilniuje ir Kaune, dirbo ko
respondentu, 192o m.buvo Švietimo Ministerijos Knygų 
Leidimo Komisijos sekretorium. Įsigijęs vaistinę, įsikū
rė Anykščiuose. Rašė romanus, apysakas, legendas. Jo 
raštai perduoda melancjoliš ą nuotaiką,galėjo gerai at
kurti gamtos vaizdus ir nuotaikas; gebėjo realistiškai įsi
jausti įv eikėjų psichologiją.

Šiais metais balandžio 7 d. sueina 1OO m. nuo rašy
tojo Antano Vienuolio-Zukausko gimimo. Minėjimui besi
ruošiant, lietuviai tėvynėje tvarko rašytojo namus-muzie- 
jų, renka naujus eksponatus,aptvarkomos ir A. Vienuolio 
mėgtos ir lankytos vietos.

A. Vienuolis 
ALELIUJA

Garsaus Rusijos universiteto privatdocentas dakta - 
ras Stonis nebevažiuos šiais metais Velykų nei į Krymąj 
nei į užsienį, kur jis kiekvienais metais vykdavo,tik nu
tarė aplankyti Lietuvą, neseniai pirktą tenai savo dvarelį.

Atvažiavo su savo ištikimu tarnu Jonu, kuris buvo vie
nintelis jo bendrakeleivis visose kelionėse po Rusijos ir 
užsienio garsingas vietas. Nežiūrint į nebejaunus motus 
ir gerą medžiaginę padėtį, daktaras dar buvo nevedęs 
ir kažin, apskritai, ar galvojo jis apie gražiąją lytį ir a- 
pie nuosavos šeimos sukūrimą. Buvo tai žmogus susirū
pinęs vien tik mokslu, užsidaręs, nekalbus, draugijos ne
mėgstąs ir, gyvendamas dideliame mieste, be mokslo po
sėdžių ir viešų susirinkimų, kuriuose dalyvaudavo pro i 
fesoriai ir miesto pinigingieji, niekur kitur nesilankyda
vo.

Dargi nežinia, ar matė kas jį tetare,ar kur koncerte, 
- žodžiu sakant, privatdocentui, be jo mokslo, kažin dau
giau ar kas rūpėjo.

Žmonės jį vadino "bedieviu iš didelio mokslo", tačiau 
visi gerbė, susitikę kėlė kepures ir, neprabilę nė žodžio , 
lyg pasigailėdami, lyg stebėdamiesi, ilgai lydėjo akimįą.,

Savo dvarelį daktaras lankė tik antrą kartą: pirmą 
kartą viešėjo-atvažiavęs jo.pirkti, antrą-dabar, Velykų . ,

Velykos tais metais buvo ankstyvos, šlapios ir šal - 
tos. Nors laukuose sniegas buvo nuleistas ir upės patvi- 
nu.sios, tačiau naktimis šalo, o dieną niekur purvų ne
siekė išbristi, - ir privatdocentas pasigailėjo Lietuvon at
važiavęs.

Tiesa, atsivežė jis daugybę knygų, mikroskopą ir šiaip 
įvairios mokslo medžiagos; be to dar,kasdien gaudavo 
paštu daugybę laiškų, knygų, brošiūrų.

Bet tai buvo paprastas daiktas, nes privatdocentas be
veik tam tik ir buvo atvažiavęs Lietuvon, kad galėtų para
šyti sodžiaus tyloj tris ilgus, rimtus,toliau nebeatidėlio - 
tinus mokslo straipsnius.

Keldavosi jisai šeštą valandą ryto, eidavo gult - vie
nuoliktą išmušus, o kiaurą dieną darbuodavos užsidaręs 
didžiajame rūmo kambary.

Retkarčiais, rytais ar vakarais, kai šaltis sutraukda
vo purvą ir nebeklimpdavo kojos,privatdocentus išeida - 
vo pasivaikščioti; paskui jį sekdavo tarnas Jonas, šiltu 
pledu nešinąs,prireikus,ponui apigaubti.

Į ūkį daktaras nesikišo, tačiau šaukdavęs kartais 
prievaizdą ir rimtai klausinėdavo apie ūkio reikalus.Ne
žinia, ar dėl prievaizdo šunybių, ar dėl kitos kurios prie
žasties, visa dvarelio šeimyna staugte staugė, o prievaiz
das nuo ryto iki vakaro tiesiog nerimo ir, pono šaukia - 
mas, visas nusiminęs, ėjo tartum į teismą.

Bet visų blogiausiai klojosi virėjai Agotai, tik dėl ki
tų priežasčių: nebijojo ji prievaizdo, nebijojo ir paties 

arbatą ponui ruošti, ateina į virtuvę,paniuręs, susirau - 
kęs, stovi prie jos ir žiūri,kaip ji valgius gamina.

Niekur jis Agotos prie pono neprileisdavo : pats ir 
stalan paduodavo, pats ir nuimdavo, pats ir patalą ponui 
klodavo.

- Neduok tu, Viešpatie'. Kad visus metus taip reikėtų, 
už jokius pinigus nesutikčiau, tegu mane nors ir auksu vi
są apipiltų. Kad pažvelgs, tarytum šakėmis perduria’. - 
skųsdavosi Agota savo dideliam bičiuliui, kerdžiui Augus
tinui, kuriam baisiai rūpėjo, ką ponas,per visas dienas už
sidaręs kambariuose, veikiąs. / bus daugiau/
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LIETUVIŠKA RADIO 

PROGRAMA
RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENA ANTRADIENI NUO 11.30 IKI 12 VAL. NAKTIES
Programos vedėjas : L. STANKEVIČIUS
1053 Albane! Cr. Duvernay, P.Q. Tek: 669—8834

KReA/I 
VE/DRoDŽ/M

IŠ MUSU POGRINDŽIO SPAUDOS:

RAUDONASIS ROJUS
/tęsinys/

"Kas tas Stalinas, ar caras?
..Ar koks popas Jūs, ar ką ?"

"Kur tau caras, komisaras
Toks ūsais, su "blius^a".

Vertė sostą Nikalojaus
Jie su Leninu abu
"Liaudies priešus" nerokavę
Žemėn kasė be grabų”•

"Ė, tai, regis tas gruzinas
Senas rusų duobkasys
Tai ir jums jisai, vadinas, 
Padų švalniai nekasys".

Kur jis sėdi ? Kremliaus soste
Ir su ponais dideliais
G mes vežame "kartoškas"
Ir kišenėm ir arkliais".

Kam jūs vežat? Kaip neveši...
Kas tik buvo atkaklus
Tas Donbase anglį kasa 
Arba Volgos kanalus.

Šičia Stalinas tai greitas
Ir vagonų turi daug
Kad nereiktų pėsčiam eiti
Jis pavėžina... palauk...

Gretai viską sužinosi 
Aš ir aiškinu va tau; 
Kai mas sunkiai atsikosti 
.Ir atsako: "Suprantu".

"Tai Jūs mūsų nežinojot
Kas tik žino, tie visi 
Smarkiai ploja ir dėkoja, 
Kad paliko, nors basi.

Išdalinom dvaro žemę
Nuraminom kaip mažus, 
Pasidžiaukit, kolei karas
O paskui ... į’’kolchozais".’ ' ~ ‘■u ' ■' t v:
"G pas mus tai ko atėjot?" 
"Aišku, tverti kolchozus: 
Jūsų sviestą siųst į miestą
G jums siųsti arbūzus".

"Kaip Jūs tveriat tą kolchozą", 
Pamatysi , kaip išeis-...
Viską atimam iš "rozo" 
Ir paleidžam su krepšiais.

Muilo burbulą išpūtus
Šypsos partija sena
O kolchozninkai, kaip matos, 
Tuščiais krepšiais ir gana.

Laužom, skinam ir naikinam 
O . kai nieko nebėra, \ 
Tai po lygiai padalina m 
Ir sušunkame ; "Ura’."

Tai lygybė ir brolybė
Tokia laukia ir tavęs.
Ko šnairuoji, jei geruoju
Nesutiksi, tai išveš. / bus daugiau/

1982 METU

EKSKURSIJOS
Į LIETUVA• fe

GEGUŽĖS 27, LIEPOS 22 ir RUGSĖJO 9

14 DIENU SU VISU IŠLAIKYMU IR APRODYMU *.
- VILNIUS-
- MASKVA -
- LENINGRADAS -

Taipgi, mes paruošiame reikalingus dokumentus 
atsikviesti vizitui Jūsų gimines is Lietuvos 1

Į KELIONĖS LĖKTUVU į MIAMI TIKS 169.00.

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

30 METU PATYRIMAS KELIONHĮ PATARNAVIME ! 
TEL: (514) 844-5644

5 psl.
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Pirmutiniame ir didžiausiame /n AR A AB 
TORONTO LIETUVIŲ PAKA/VlA 
KREDITO KOOPERATYVE --------———---------------

14 % 
14 % 
14%% 
13 
15 
14 
14 
11 
6

% 
% 
% 
% 
% 
%

MOKA:
už 90 dienu term. ind. 
už 6 mėn. term. ind. 
už 1 metų term. ind. 
už 3 metų term. ind. 
už pensijų plana 
už namu planą 
už specialias taup. sask. 
už taupymo sask. 
už čekiu sask.

AKTYVAI VIRŠ 29 MIL. DOLERIU

IMA:

už asm. paskolas nuo 18!4%

už mortgičius nuo 17% %

Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausto santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokomas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų: ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro: šeštadieniais — nuo 9 va), ryto Iki 1 
va), po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

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

AKTYVAI — virš 19 milijonų
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ.

90 dienų termin. indėlius 14 
180-185 d. term. ind. 14 
term, indėlius 1 metų 
term, indėlius 3 metų 
pensijų s-tq 

_ spec. taup. s-tq
10-8 = taupomąją s-tą 
10- 8 x depozitų-čekių s-tą 
9.1 = DUODA PASKOLAS: 

n .. — asmenines nuo
-.•..n- mortgičius nuo

)0 - 3
10 - 3

Pirmadieniais
Antradieniais
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Seštadienio'is 
Sekmadieniais

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. —

13 
15 
14
11

6

% 
% 
% 
% 
%

181/2% 
17%%

1 v,p.p.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75‘ < įkainoto turfo'vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydi iki $2,000 ir asm. paskolos iki $10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
(traveler's cheques). Nc-imanie mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamos įvairias suskaites. MŪSŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

Henrikas Adomonis, skubėdamas gyventi,per Naujus Me
tus atšventė savo 65-tąjį gimtadienį/kuri s tikrumoje bus 
vasarą/. Nuotraukoje-priima dovanas iš dukters Vidos , 
šalia -žmona Ona, sūnus dr. A „H „Adomonis su žmona 
Kristina iš Montrealio. Pagerbi me dalyvavo gražus skai
čius draugų ir artimųjų.

©PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
METINĖ VAKARIENĖ ren
giama KOVO 28 d. Meninėje 
dalyje -"Gi ntar o"dai ni ni nkės 
ir R.Paulionis.

© LIETUVIŲ E VA NG. -LIU
TERONŲ IŠGANYTOJO PA
RAPIJOS CHORAS repetuoja 
kiekvieną pirmadienį 7:3Gv.
• Parapijos jaunimas buvo 
išvykęs čiuožti. Po to vyko 
bendri užkandžiai „ Jaunimo 
reikalais rūpinasi E. Pa ma
taiti s.
o Nuo balandžio pradžios 
parapiją aptarnaus kun. Po
vilas Dilys.

ĮDOMUS PARENGIMAS 
GUELPH UNIVERSITETE

Guelph Universitete ren
giamas įdomus Atvirų Durų 
/"Gpen House"/ savaitgalis. 
Jį organizuoja savanoriai 
studentai College Royal pa
talpose, GueIphė, kovo 13-14 d. 
d. Visuomenei ir būsi - 
miems studentams bus su
rengtos parodos iš įvairių 
žemės ūkio sričių.

Be to vyks studentų meno 
darbų, gėlių, tradicinių sėk - 
lų ir pašaro parodos, narni - 
nių gyvulių ir jų prieauglio 
paroda, studentų teatrinis 
pasirodymas ir "square

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS

JEIGU NOTI NUSTOTI - MUSU.

ATEIK I LIETUVIU A A (ALCOHOLIC ANONYMOUS ) 
GRUPĖS SUSIRINKAMA. SUSIRENKAME KIEKVIENA^ 
TREČIADIENĮ 119 MIMIC0 AVE. (Royal York Rd. ir 
Mimico Avė. kampas) TORONTE, 7.30 v.v.

SKAMBINKIT Tek: 487-5591

6 psi.

toronto
VILNIAUS K AR ALAI TĖ

Vilniaus Karalaitės rin - 
kimai — tai katrą metuose 
įvykstantis renginys, svar
bus ir reikšmingas visoje 
čia bevykstančioje mūsų, 
kultūrinėje veikloje. Tai toli 
gražu nėra vien pramoginis 
ir šiaip mažareikšmis įvy
kis, skirtas tik mūsų žin
geidumui patenkinti.

Specialaus parengimo — 
baliaus metu iš eilės kandi
dačių, pačių sau liausiu šios 
kolonijos lietuvaičių, išren
kama viena, kuri vienerių 
metų bėgyje, visur kur tik 
prireikia, turi atstovauti ir 
reprezentuoti lietuvius. Šias 
garbingas pareigas laimė - 
jusiai tuomi atitenka ne tik 
karalaitės karūna, pinigi - 
nė premi ja mokslui tęsti, bet 
ir nelengvos pareigos visur 
ir visada kitataučių tarpe 

reprezentuoti lietuvius.
Mums, skaičiuje nepergau- 

siems ir dargi gyvenant tar
pe svetimųjų, norintiems 
bent kiek ilgiau išlikti "ne
suvirškintiems" gyvenamos 
šalies "Tautų tirpinimo ka
tile", tas yra ypatingai svar
bu. Bene pats svarbiausias 
išrinktosios Karalaitės už
davinys, tai atatinkamas lie
tuvių atstovavimas šiame- 
mieste kasmet įvyksiančia
me didelio dėmesio užsipel
niusio "Tautybių Karavano" 
metu Taipogi svarbu ir mū
sų tautinės šventės, į ku 
rias pakviečiami oficialūs 
šio krašto valdžios atstovai . 
Yra nemažai ir kitokių)vai
riu tautybių pasirodymų 
mirguliuojančioje šio gyve
namojo krašto mozaikoje. .

Šis visapusiškai ne vien į- 
domus, bet ir naudingas Ka
ralaitės
jau kelinti metai iš eilės 
ruošiamas Toronto Lietuvių 
Bendruomenės Vaidybos. Jį 
suorganizuoti pavesta ga
biems ir energingiems šios 
kolonijos jaunuoliams. Apie 
šiuos jaunuolius,kurie pra
veda ir lietuviškąjį Vilniaus 
pa vili joną Tautybių Karava
no dietų, šioje skiltyje esą - 
ne kartą užsiminę.

Šįmerinls rinkiminis po
būvis — baiius, kuriame da
lyvavo 5 kandidatės, įvyko 
vasario mėn. 6 d. gerai pa
žįstamose LN y Karaliaus 
Mindaugo ir Karalienės Mor-- 
tos svetainėse.

Kaip buvo tikėtasi, didės - 
aiąją gausių svečių dalį šia
me pobūvyje sudarė pals 
gražiausias, iškiliausias eli
tas. Jaunimas šiam pobū
viu.’ vadovavo, jaunimas vy
ravo, vyresniesiems buvo i

ką pažiūrėti, pasigrožėti, 
"akis paganyti".

Rinkiminėje programoje 
kandidatės atliko humoristi
nį vaidinimėlį, apie gražų, 
tačiau nusigyvenusį "kara - 
laitį Vitą",—pasaka, kurią 
pranešėjams beskaitant, vi
soms kandidatėms buvo pro 
gos publikai pasirodyti. Po 
to, atsakinėjo į joms pateik
tus specialius ne taip jau 
lengvus klausimus,liečian
čius lietuviškąjį gyvenimą 
bei veiklą.

Susipažinkime su kandi
datėmis ' 1982 m. Vilniaus 
karalaitės titulu :Laima JA-

- NUŠAUSKAITĖ, 20 m. stu
dijuoja humanitarinius mok
slus, taipgi literatūrą ir šo
kį. Danutė PETKEVIČIŪTĖ 
22 m. studijuoja istoriją ir 
politinius mokslus, Rasa 
RIMKUTĖ 20 m. .studijuo
ja biologiją ir žada studijuo
ti mediciną, Rita RUDAITY— 
TĖ 21 m. studijuoja tarptau
tinį santyki avi mą ir politinius 
mokslus, Asta ŠErn.AITĖ, 21 
m buv. Vasario 16 gimna—~ 
zijos mokinė, studijuoja ar
chitektūrą ,

Teisėjų komisijai, kurią 
sudarė V. Aušrotas, V. Bire- 
ta, S. Šarkntė-Burrow, G. 
Kuzmienė ir A. Senkus, nu
sprendus, 1982-ricms. me
tams Vilniaus karalaite tapo 
Rasa RIMKUTĖ, o jos padė
jėja-princese Asta ŠERNA1TĖ-

Labai pavyzdingai savo pa
reigas ėjusi 1981 metų Kara
laitė Aldona Biretaitė, per
duodama savo pareigas ir ka
rūną naujai -išrinktąja! .linkė
jo vi s akeri opos laimės ir sėk
mės. Tai buvo jos gyvenime

rinkimo renginys, patys svarbiausi ir nepamirš
tami metai, — sakė ji.

Šio nemažo dėmesio susi -

dance" varžybos.
Kovo 14 d. vyks studentų 

varžybos įvairiuose medžių 
kirtimo ir pjovimo metoduo
se.

Programos vyksta kovo 13 
d., 9 v. r.-5 v.p.p.,kovo 14 
d

9 v. r.-5 v.p.p., 
- 11 v. r. -5 v. p. p

• Dalinio Ūkininko /part
time farmer/ Diena vyks 
Kempt vi lie College of Agri - 
cultural Technology, kovo 27.

DĖMESIO ŪKININKAMS
Laikas pranešti iki KOVO 

25 d., ar pageidaujate pirkė
jų, kurie patys nuima daržo- 
vių-ar vaisių derlių. Toks 
metodas ypatingai yra popu
liarus atėjus braškių sezo - 
nui. Gntario provincijoje 
70% uogų buvo parduota to
kiems pirkėjams.

Pranešant, reikia duoti 
ūkio vardą, telefoną, pašto

tHSURANCe * Komercijai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
Insurance Agency Ltd.

1613 Bloor Street West • Toronto Ontario

Bresher-Btraaskn INSURANCE AGENCY LTD.

Vitff rHn/draudo • VALTERIS OR EŠE ft IS
233-3334 - 231-2881 - 231-8228
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

V. Bačėnas ALL seasons travel, b.d.
1551 Bloor St. W.
Toronto , Ont
M6P 1A5

Visais kelionių reikalais 
bet kur pasaulyje skambinti- 
Te/. 533-353/

kuri šį pobūvį suorganiza
vo ir pravedė, sudarė. Vida 
Vaitiekūnaitė, Žibutė Šilinin- 
kaitytė ir Laima Ku'iavienė.

Po rinkimų įvyko puikios 
vaišės, paruoštos tos srities 
specialistės J. Bubuilenės . 
Vyko loterija,šypsojosi links
mi veidai. Šoko jaunimas, 
juos bandė pasekti senimas, 
neatsiliko ir vidutiniokai. . .

MAŽI PAS MAŽUOSIUS
Mūsų kultūrinės veiklos 

reiškimasis pastebimas vi
sur, kur tik yra nors ir ne
daug lietuvių išeivių. Šalia 
didžiųjų lietuvių bendruome
nės apylinkių: Toronto, Ha- 
miltono ar Montrealio,kultū
rinė veikla vis dar gyva ir 
mažose mūsų bendruomenės 
apylinkėse.

Nedidelė ir Londono lietu
vi ų bendruomenės apylinkė , 
tačiau čia kultūrinės veiklos 
reiškimasis nerodo jokių pa
vargimo žymių. Dar malo
niau yra, kad londoniškiai 
stengiasi talkininkauti ir pa
dėti ir kitoms, ypač mažes
nėms apylinkėms. Tiesa , 
pradžioje londoniškiai padė
davo artimesnėms Rodney 
ar Delhi apylinkėms, bet 
paskutiniu laiku jie, kai tik 
gauna pakvietimą, nebijo ir 
tolimesnių kelionių. Praeitų 
metų lapkričio mėn.pabai
goje pilnas didžiulis londo- 
niškių autobusas buvo nuvy
kęs pas S u d b u r y lietu
vius. Per Lietuvos Kariuo
menės Šventės minėjimą 
londoniškiai Sudbury atliko 
meninę minėjimo dalį.Š. m. 
sausio 2G d. londoniškiai bu
vo nuvykę pas Gttawos lietu
vius ir padėjo jiems atšvęsti 
VASARIG 16-tosios šventę.

Taip, ir aš ten buvau, vis
ką mačiau, stebėjau ir atsi
grožėti negalėjau. . .Kaip ge
ra ir gražu, kad nors mūsų 
akys, širdys ir jausmai nie
kad nesensta, visuomet išlie
ka taip ištikimi, tikrąjam gė
riui ii’ grožiui, tuomi mus ža
vėdami, mūsų gyvenimo die
nas praskaidrina. . .

kodą, pageidaujamas dienas 
ir valandas skynimui, nuro
dyti pagrindinį greitkelį ir 
kas auginama. Rašyti:

Robert H.Cobbledick , 
Ontario Ministry of Agricul
ture and Food, VINELAND 
STATUON, Ont.,LOR 2EG.

TORONTO SPAUSTUVĖJE 
NAUJA dail. ANTANO 
TAMOŠAIČIO KNYGA

Dail. Antanas Tamošaitis 
paruošė naują tautodailės 
motyvais knygą- Lietuviški 
Margučiai. Ji bus puikiai i-

PAMINĖTA VASARIO 16-toji 
Lietuvos Nepriklausomy - 

bes Atstatymo 64-tąją su - 
. kaktį otaviškiai minėjo Glebe 
Collegiate" erdvioje salėje . 
Po Apylinkės Valdybos p-ko 
V.Radžiaūs atidaromojo žo
džio, nuskambėjus Kanados 
himnui, kun. dr. V. Skilan- 
džiūnas sukalbėjo giliai vi
sus sujaudinusią maldą. Tai 
buvo lyg L i etų vos - Kryžių 
žemės rauda.

Labai prasmingais ir pa
guodžiančiais žodžiais svei
kino mus latvių ir ukrainie
čių bendruomenių atstovai 
bei Nepriklausomos Estijos 
Generalinis Konsulas Kana
doje.

Nepaprastai turiningą pas
kaitą, apibūdinančią mūsų 
tautos kančios kelią ir šių 
dienų gyvenimo nelemtas ap
raiškas skaitė dr.Petras Lu
koševičius. Kaip gera būtų 
buvę, jei šią paskaitą būtų 
galėjusi išgirsti ir visa mū -

iliustruota autentiškais mar
gučių raštais. ,

Ši knyga tęsia didelį Tau - 
todailės Instituto leidinių už
mojį. Knyga apie

lietuvių tautinius drabužius 
susilaukė didelio pasisekimo.

Tautodailės Instituto su
teikiamomis žiniomis turėtų 
pasinaudoti ne tik jo skyriai, 
bet ir kitos organizacijos*

su plačioji išeivija ir ypač 
mūsų jaunimas. •.

Meninę dalį pradėjo Lon
dono lietuvių "Pašvaistės" 
choras. VI. Jakubėno "Nu- 
r imk. sesute" ne tik minėji
mo klausytojams, bet ir Tė
vynėje likusiems tautiečiams 
lyg sakyte sakė:"...dangus 
žvaigždutėmis nusėtas -nu - 
švies mums kelią ateities"...

Choras per kelis išėjimus 
scenon, savo dainomis,at
rodo, pasiekė klausytojų šir
dis St.Gailevičiaus "Šiaurės 
Pašvaiste "ar suomių kompo
zitoriaus J.Sibelijaus "Prie 
marių", tiek savo melodi -• 
jomis,tiek žodžiais labai ti
ko bendrai minėjimo nuotai
kai. Bet jau fer. Budriūno 
"Mano Protėvių Žemė" tik
rai pažymėtina, kai chorui 
pritariant, londoniškės solis
tės Irenos Černienės 
galingas ir jaudinantis bal
sas pripildė visą didžiulę- 
salę šauksmu Lietuvai’. Su - 
žavėti klausytojai nenuilsta
mai plojo...

Choras padainavo ir pla
čiai žinomij kūrinių:Gounod 
operos "Faustas" "Rytmečio 
dainą" ir Verdi operos 'H 
Trovatore"-čigonų dainą. 
Chorui, dirigavo muz.R.Vi- 
lienc, akomponavo dabar stu
dijas Gttawoje gilinanti Lo
reta Lukšaitė, buvusi aktyvi 
lietuviškoje veikloje londo- 
niškė.

Londono tautinių šokių ve
teranų grupė/8 poros/ "Su - 
grįžki Jaunyste" labai sti - 
lingai ir darniai pašoko "Sus- 
tą, Siuntė Mane Motinėlė ir 
Ketvirtainį". Šukiai ypač su
žavėjo otaviškių jaunimėlį . 
Ir šiai tautinių'šokių grupei 
vadovaujaD.ir M.Chainaus- 
kai.

Gttawos Mergaičių chore - 
lis ” Ramunėlės", vedamas 
Rūtos Šiulytės, sutartinai ir 
su įsijautimu padainavo J. 
Gaubo bei A „Raudonikio dai
nų.

Minėjimas baigtas gali n - 
gai aidint Tautos Himnui.At^ 
rodo, kad minėjimas visiems 
paliko gerą įspūdį ir prisi
dėjo prie lietuvybės žadini - 
mo išeivijoje.

Londoniškiai tolima kelio
ne / apie 1.3GG km į abi pu - 
sės/ ir viešnage pas otaviš - 
kius buvo taip pat patenkinti 
ir atsisveikindami, dainuo
dami traukė: "Iki kito pasi - 
matymo.’" L.Eimantas

VIETOJE GELIU KANADOS LIETUVIU FONDUI AUKOJO:

Staiga mirusiam toroątiškiui Jonui PETRAUSKUI at
minti ir pagerbti, vietoje gėlių, aukojo Kanados Lietuvių 
Fondui: $40, - V.ir A.Karauskai; po $ 20, - K. Jurkštas, 
J.Kozeris, A.ir J.Lajukai, B.Misiūlevičius, Juozas Ziu- 
rinskas; po $ 1O, - Jonas Maniuška> Juozas Mockevičius, 
J.l. Žiurinskai, Pr. Žiurinskas.

Šeimai ir artimiesiems nuoširdi užuojauta’
Dėkojame - KLF

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6

6



hamihon
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

— Įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIU

TALKA
830 Main St. East 

L8M 1L6
Tel: 544-7125

KOOPERATYVAS

kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais

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

KREDITO

6% 
13% 

14 ¥4 %
13%
14%

14’4%

IMAME UŽ: 
nekiln. turto pask. 
asmeninės paskolas

18%
20%

N< nokoma gyvybėj ir o«m. pojkolų drauda. 
Nemokamas pilnas ėekių patarnavimas.

DARBO VALANDOS: pirmodienieni ai s-kefvirtaditni ai s nuo 10 iki 5 vol 

pehktadier i oi s nuo 10 iki' 7 vol. šeštadieniais nuo 9 iki 1? vol.

L i epos — rugpi uč io men. šeštadieniais uždaryta.

$ Hamiltone š.m. KOVO 14 d., SEKMADIENI , 4 vaL p.p. fe! 
te) • • ra;
@ JAUNIMO CENTRO SALEJE

rpnninmnr •£»grengiamas 
kultūrininkei rež, E. DAUGUVIETYTEI - KUDABIENEI, 

šiemet laimėjusiai KLB Kultūros premija,

!ra -PAGERBIMAS
-KONCERTAS 

-VAIŠĖS
• Vakaro kalbėtoju bus KLB V—bos vicepirm. inž J. DANYS

$

a

• Koncerte pasirodys sol. Vyt. PAULIONIS, 
akt. Vitalis ŽUKAUSKAS 
ir pati LAUREATĖ

• Po iškilmių, — karšta vakarienė su vynu

Lietuviškoji visuomenė prašoma prisidėti prie musu 
daug nuopelnu turinčios kultūrininkės pagerbimo.

Bilietai platinami iš anksto. Jų galima gauti pas
K. Miksi, tel. 529—8593, E. Gudinskienę , 547-1967, 

!.<•/ Toronto>Lieto Namuose pas Aid. Byszkewicz ’ieną ir 
įŽį Anapily pas V. Aušrota*. Kaina — $5, su vakariene —S 11)

RENGINIO KOMITETAS

ra)

P$ ra

ra

S 
fe) 
ra' 
fe'

ra)

IŠRINKTA KLB HAMILTONO APYLINKĖS VALDYBA IR
REVIZIJOS KOMISIJA

Vasario 14 d. buvo išrinkta 
KL B Hamiltono A-kės.V-ba: 
DQPajerskaitė, Ko Deksnys , 
Br. Grajauskas, K. Mikšys, 
B.Pakalniškis, P. Kanopa,St.

Pilipavičius, J.Grigalius, J 
Romikaitis. Į Revizijos Ko 
misiją - J. Bajoraitis, Alf 
Patamsis, An. Povilauskas 
J.Tarvydas, VI. Bagdonas.

|SAN FRANCISCO Į
GRAŽIAI PAMINĖTA LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
SUKAKTIS

San Francisco LB Apylinkės Valdybos rūpesčiu vasa
rio 7 d. buvo gražiai atšvęsta Vasario 16. Lietuvos ne
priklausomybės atsteigimo sukakties minėjimas pradėtas 
pamaldomis, kurias atlaikė kun., dr. Vikt. Pavalkis, šios 
apylinkės steigėjas ir garbės narys. Pamoksle jis iškėlė 
Vasario 16 Akto reikšmę lietuvių tautai ir tą kraujo auką 
kurią sudėjo savanoriai,kariai ir vėliau partizanai. Par
tizanų kovos tęsėsi net septynerius metus, par nikai auda- 
mos 35. OOO jaunų gyvybių. Kova dėl tautos laisvės dar 
tebesitęsia ir mes visi esame tos kovos liudininkai ir da
lyviai, turėdami viltį Viešpatyje, kad Jis mūsų kovą lai - 
mins ir lietuvių tautai suteiks šviesesnę ateitį.

Salėje susirinkus gausiam lietuvių skaičiui, apie Vasa
rio 16 reikšmę žodį, tarė žurnalistas ir daugelio stambių 
veikalų autorius Br. Kviklys. Jis, atvykdamas iš Cliica- 
gos kartu atsigabeno ir Lietuvos pogrindžio onginalinių 
leidinių ir spalvotas Lietuvos bažnyčių skaidres.

kelnes 
pristatant

Service ir atsiimant

365*7146SKAMBINKIT:

1982. 111.4

Couvertures de tous genres — All kinds of roofing
7725, Georges   LaSelle ,

Hamilton.. Vysk. VAI ANDČ AUS ŠEŠTADIENINĖS MOKYKI OS mažieji per VASARIO 16 
minėjimą Mokykloje klausosi karių-raimonvėnų pirm.K. MIKŠIO įdomaus pasakojimo 
apie Lietuvą ir stebi jo rodomus vaizdus. Salia sėdi mokytojos D.Lukavičiūtė,S.Rau-
dienė, D. Kekienė ir Mokyklos vedėjas K. Mileris.

Br. Kviklys priminė, kad lietuvių tauta savo valstybi - 
nęs tradicijas gaii išvesti iš istorinių laikų, kada 1219 m.
sritinis Lietuvos valdovas pasirašė sutartį su Velninės 
kunigaikščiu, o jau 1253 m. Mindaugas vainikavosi Lietu 
vos karaliumi. Amžių bėgyje mes turėjome didingų ir 
tragiškų momentų. DLK Vytautas buvo sukūręs galingą 
imperiją, kuri, susidėjus (1569 m. Liublino unijoje) su 
Lenkija sužlugo ir abi valstybės neteko aepriklausomy - 
bės 1795 metais.

Karų sąvartoje mūsų amžini priešai—kryžuočiai, len
kai, vokiečiai ir rusai atplėšė mūsų tautos plačius pakraš
čius, nutautino, bet tautos branduolys išliko sveikas. Vien 
tik Amerikai maža lietuvių tauta atidavė virš milijono 
pajėgiausių savo vaikų.

Pirmame ir U-me Pas. kare už Amerikos interesus , 
kovėsi 20-30.000 lietuvių ir Kiek jų žuvo, kas besuskai- 
tys. Tuo tarpu už Lietuvos laisvę težavo tik vienas Ame
rikos karys — Itn. Samel J. Harris.

Už savo tautos egzistenciją lietuviai visą laiką kariavo 
ir kovos galo dar nematyti. Tiesa, laikui bėgant keitėsi 
kovos metodai, iš niekur nesulaukiant jokios pagalbos.At
virkščiai: per pastaruosius 40 metų Lietuva didžiųjų ga
lybių buvo prekybos objektas — ji buvo pirkta, parduota, 
išmainyta Teherano, Jaltos, Potsdamo ir galutinai nura
šyta 1975 m. Helsinkio Konferencijoje,pripažįstant Sovie
tų Sąjungai dabartines jos sienas. Tenka apgailestauti, 
kad po tuo gėdingu aktu pasirašė JAV prezidentas G. Ford 
ir net popiežiaus delegatas. . .

Ilgoje kovoje partizanai turėjo padėti ginklus, kada iš
ryškėjo aukščiau minėtų konferencijų sąmokslas. Kova 
pradėta vesti kultūrinėmis —pogrindžio spaudos pagalba, 
nes nėra laisvės kitaip prabilti apie okupanto vedamą ge
nocidinę politiką. 1972 m. pasirodžius LKB kronikomis , 
Lietuvos pogrindis šiandieną leidžia: Aušrą, Vytį, Pers- 
poktyvas ir kitus leidinius, kurie gina tautos interesus 
visais įmanomais būdais, šaukdamiesi svetur gyvenan - 
čių lietuvių pagalbos. Perspektyvu nr. 11 įrašyti sakiniai 
byloja: — "Neginčytina ir tai, kad aktyvi išeivijos kova 
dėl Lietuvos likimo visokeriopai stiprina mūsų kraujuo
jančias žaizdas. .’. Jei užnugaris bus tvirtas,tvirčiau lai
kysimės pirmosiose linijose".

Išsivadavimo viltys? Paskutiniai įvykiai Lenkijoje ro
do, kad be karo ištrūKti iš komunistinės vergijos neįma
noma, o kariauti niekas nenori. Bet žinokime., kad prie
šas kario imperija sulydintą iš 122 pavergtų tautų, turi 
daugybę silpnybių. Nuolat jį spaudžia įvairios kitos bėdos. 
Izraelio valstybės kūrėjas teisingai pasakė (Ben Kurion): 
— "Kas netiki į stebuklus, tas nėra realistas".

Vasario 16 Aktas yra tvirčiausia lietuviška pilis, nes 
ji yra istorinė Lietuvos nepriklausomybės tvirtovė, ku
rią mes privalome ginti ir jos legendas perduoti iš kar
tos į kartą. Lietuvai laisvės niekas nedovanos,nes kiek
vienas daboja tik savus interesus. Lenldja jau pradėjo 
griauti sovietinę imperiją. Lietuvį tegul gaubia Vasario 
16 legendos ir suteikia dvasinės stiprybės, kad jis galėtų 
atkurti laisvą gyvenimą ir atstatyti Lietuvos nepriklauso
mybės rūmą ant kankinių ir tremtinių krauju permirkusios 
Lietuvos žemelės.

Pogrindžio leidinių paroda žiūrovams suteikė graudingą 
vaizdą, palyginus su čia išleidžiamais liuksusiniais ma
gazinais. Bežiūrint šios parodos originalius dokumentus, 
menasi Ad. Mickevičiaus žodžiai: "Lietuva, mano žeme, 
šalele gimtoji, tas tik supras, kad tu jam sveikatąatstoji, 
kas jau Tavęs neteko. . ." Kartu kyla ir klausimas: koks 
išeivijos ryšis su pogrindžio kovotojais.su tauta ir ko
kia mūsų veiksnių materialinė parama rezistentų ko
vai ?

[GŪY ®
RICHARD
ROOFER-——COUVREUR

7725 George LaSalle
Geriausios paiarčjas ir darbo atlikėjas stogadengys Guy RICHARD , 
kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darba* atl ieka sąžiningai ir 
prieinamomis kainomis. Namiį stogo dengimui ar taisymui skambinkite:

» VASARIO 16 GIMNAZIJAI 
REMTI BŪRELIS Hamilto
ne, vad. St. J. Daliaus, su
rinko $943,-kuriuos išsiun
tė Gimnazijai.

Būrelis buvo įsteigtas 
1965 m. Iki dabar išsiun
tė virš 11 ir pusę tūkstančio 
dolerių šiai Gimnazijai.

Šiuo metu Vasario 16 Gim
nazijoje mokosi apie 60 mo
kinių.

Nuotr: J . Miltenio

Laisvėje gyvendami, turime puikų gyvenimą i r dažnai 
pamirštame pavartyti tuos skurdžius,prie žvakės švie-
sos rašomus pogrindžio leidinius: Aušrą, Vytį, Perspek
tyvas, LKB kronikas ir kt., nesuprasdami, kad už jų ga
minimą ir platinimą gręsia patekti į tolimą Sibirą ar psi
chiatrinę ligoninę. Būkime tikri, kad pogrindžio kovoto - 
jų tarpe nevaidina jokio vaidmens atsivežtiniai partijų li
kučiai, kurie mus skaido ir erzina ir visokiais vardais
pnsidengę "reorgai", kurie už prezidiumų stalo ryžtasi 
mirti dėl Lietuvos laisvės. Okupuotoje Lietuvoje iškilo 
nauji sąjūdžiai: Tikinčiųjų teisėms ginti komitetas, Hel
sinkio grupės komitetas, Pabaltiečių jungtinis komite - 
tas ir kt.

Br. Kviklio tartas žodis buvo iliustruojamas Lietuvos 
bažnyčių spalvotomis skaidrėmis,kurios žiūrovuose su
kėlė jaunystės prisiminimų, kada motina už rankutės pa
ėmusi mus vedėsi į bažnytėlę gaudžiant iš aukštų bonių 
varpams. Puikių bažnyčių pastatais lietuvis išpuošė mies
tų ir miestelių aikštes, o koks jų stilius ir architektūri
nių formų įvairumas, kurių kitame krašte vargiai ar be
surasi. Lankė lietuviai savo bažnyčias ir suklaupę prašė 
Aukščiausiojo malonės ir užtarimo savo sunkioje būtyje. 
Tačiau, šiandieną daugelis jau neteko savo paskirties ir 
nuo bokštų nugriauti kryžiai, nes jie nereikalingi virtu
sioms ateistinės propagandos muziejais, sandėliaisir šo
kių salėmis. Anais laikais iš jų buvo skelbiama; tiesa, 
teisingumas — leisti žmogui gyventi ir Kurti.

Minėjimą užsklendė vietinė tautinių šokių grupė "Va
karų Vaikai" pašokę keletą tautinių šokių, vadovaujami 
D. Janutienei ir okordeonu palydint R. Pažemenui.

Publika dar ilgai dalinosi įspūdžiais, besivaišinant po
nių suaukotais skanumynais, apiberdama Br. Kviklį įvai
riais klausimais, į kariuos jis mielai atsakinėjo.

P. Indrei k a

bndon;ont.
JIS SU MUMIS ATSISKYRĖ

Šio vasario mėnesio 3 die
ną, prie savo namų, kasda
mas sniegą, staiga, širdies 
priepuolio ištiktas, mirė Juo 
zas ALBRECHTAS.

Jis buvo gi męs 1902. VI 1.2 5 
Sintautų miestelyje, Šakių aps. 
Savo ankstyvesnėje jaunystė
je, 1919 m. jis kariuomenėn 
stojo savanoriu, nes norėjo 
apginti prisikeliančią Tėvynę 
Lietuvą. Būdamas nepilname
tis, kad pateKtų į tėvynės gi
nėjų eiles, turėjo nuslėpti sa
vo gimimo metus, nes kitaip 
nebūtų priimtas.

Tėvynę gindamas dalyvavo 
sunkiuose mūšiuose ir su ki
tais savanoriais ir kariais 
parnešė laisvę. Užtarnautai 
buvo pripažintas savanoriu — 
kūrėju.

Kai vėl Tėvynę pavergė mū
sų didieji kaimynai, J. Albrec
htas su žmona turėjo pasi
traukti. Pradžioje vargo Vo
kietijoje, vėliau, karui pasi
baigus, — Prancūzijoje, o 
1951 m. pabaigoje, pradžioje 
vienas, atvyko Kanadon. Vė
liau čia parsikvietė ir gausią 
šeimą.

Kanadoje, iki išėjimo į pen
siją, sunkiu prakaitu pelnė 
sau ir žmonai duoną. Jo trys 
dukterys ir keturi sūnūs čia 
subrendo, išsimokslino, su

kūrė šeimas, ekonominiai 
prasikūrė Jų tėvas, pasili
kęs su žmona, labai kukliai, < 
nors ir laisvame krašte gy
veno ir laukė. . . Tėvynei iš
auštančio LAISVĖS RYTO. 
Deja, Lietuvos kūrėjo-sava
norio viltys nespėjo išsipil
dyti. . .

Londono lietuvių bažnyčia, 
pei gedulingas mišias, kaip 
niekad, buvo tautiečiais per
pildyta. Velionio J. Albrechto 
karstas buvo apklotas mūsų 
tautine vėliava. Iš atsisvei
kinimo žodžių i r visų susirin
kusių veidų buvo galima iš - 
skaityti pažadas: "Velionio 
šviesų atminimąparneškime 
į Tėvynę" ! Karstą dengusi 
vėliava buvo perduota velionio 
žmonai ir palikuonims,kuriu 
paprašyta šią tautinę mūsų 
relikviją taip pat saugoti ir 
parnešti Tėvynėn. . .

Ilsėkis mielasis Juozai,kad 
ir svetimoj, bet svetingoj Ka
nados žemelėj. . .

Velionio J.Alberchto atmi
nimu; atžymėti, londoniečiai 
paaukojo vietoj gėlių: Londo
no lietuvių parapijai 246. 50 
dol. , Londono lietuvių skau
tams 80. OO dol. , Londono 
lietuvių mokyklai 64. OO dol. 
ir Tautos Fondui 50. OO dol.

L. E-tas

7 psl.

7

7
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LN LAIKRAŠČIO RĖMĖJAI , APSIMOKĖJĘ UŽ METUS 

NEMAŽIAU $ 20, IR AUKOTOJAI

Po $ 30, - A.Pauliukas, K. Mileris - iš Hamiltono;
J.Astraukkas -Toronto, dr. M. Ramūnienė-Gttawa, Pr.Su
si nskas-Calif., JAV;

po $ 26, - W.Dauginis -Toronto, Br.Kirstukas- Mont
real, A.Petkevičius- Hamilton;

Po $ 25 , - A.Liikošius, K. Daunys, A. Keršienė, T. Stanu- 
lis-Toronto; M.Kizis,A.Petraška,J.Stropus- Ont.,Iz.Va- 
syliūnas, A.Griška - JAV.; P.Polgrimas - St.Catharines; 
J.Oscila, V.Kerbelis- Montreal; A.Viskantas- LaSalle ;

po $ 2G, - VI.Erslovas, E. Juknienė, A .Dimitriievas,
J. Petrauskas, V.Petraitis, B. Rukša, J. Lukošiūnas,
K. Stirbys, K.Lukošius, J.Gustainis - Toronto; A .
Burba,VI.Mockus,A.Patamsis,N.Aukštikalnis, A.Gverz- 
dys,V.Platakis,S.Šetkus - Cnt.; P.Vičiulis - Vai d'Gr ; 
P. Bulkė, C.Šarūnienė- Hamilton; S. Bilevičienė, -Ottawa; 
J. Vilkas, V. Žilinskas, P. Šukys, Ig. Kriukeli s, L . Bernotie
nė, L .Grigelis, M.Petrauskis, J.Kęsgailienė, A.Paškevi- 
čienė, SL Vaičekauskas, Pr.Barteška, V. Skaisgiris - 
Montreal; P. Verykis, A. Kazlauskas, A. Blauzdžiūnas, Br. 
Abromonis, A.Augaitis; R. Vabolis, Pr. Mickus, Alb.Ur -

bonas -Que.; A .Dundulis-Chicago;A. Nagienė, Lemont, 
ILL.; E.Kalasauskas - Winnipeg; M.Jasaitytė- Pembroke'

Visiems nuoširdžiai dėkojame NL
/ bus daugiau /

MIRUSIEJI;

• Mirė Jurgis KUKENIS, 
gyvenęs prie Brome Lake , 
Kanadoje išgyveno virš 5C 
metų. Paliko žmoną Anelę 
ir kitus artimuosius Lie
tuvoje.

Užuojauta artimiesiems

ŠV.CNGS DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS įvyks KOVO 
14 d., po pamaldų, Seselių 
Namuose.

PASKAITA RŪTOS KLUBE
KCVQ17 d. 2 val.p.p^Sese- 

lių patalpose inž.I. Mališka 
skaitys pranešimą apie Ka
nados Popierio Pramonę,

Kviečiami ir nenariai

• VERBYLA Juozas gulėjo 
Montreal General ligoninėje,

144 0 
S uit e 
Tel:
Namu:

DR. J. MALIŠKA
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

488-8528

kur buvo operuotas. Dabar 
jau sveiksta namuose.

NAUJA KLKM DRAUGIJOS 
VALDYBA

Naujoji Valdyba pasiskirs
tė pareigomis:G,Kudžmienė- 
pirmininkė, D.Staškevičienė 
-vicep-kė, B, Rupšienė-sek- 
rcktorė, E. Kerbelienė-iždi - 
ninkė, T,. Čipkienė ir Aid „ 
Mališkienė - narės.

Numatytas Draugijos 30 
metų veiklos sukakties mi
nėjimas gruodžio mėnesį . 
Bus įdomi meninė programa. 
Norima surengti B, Balsie
nės keramikos ir gintaro, si
dabro išdirbinių parodą,

KŪDIKIO LAUKTUVĖS
B. ir M. Makauską namuose 

buvo surengtos gražios kūdi-

DR. A.O. JAUGELIENĖ
DANTU GYDYTOJA 

1410 Guy St. 
Suite 11 — 12 Montreal P.Q. 
Tel : 932-6662

Namu.: 73 7 — 968 1

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINE

Atidaryto k a s d I* e n nuo 9a. 
Šeštadieniais: nuo 9 a. m. 
Sekmadieniais : nuo 10 a»
GREITAS , NEKAINUOJANTIS 

76 26 Central St. Vili
Tel: 366-974 2 ir 36 5-0 505

m iki 10 
iki 9:30 p . m.

iki 9:
PRI STATYM AS 

» LaSalle, P. Q.

p . m.

3 0 p. num*

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 Sherbrook St . W. 
Suite 2 15, Montreol,P> Q* Tel. 931—4024

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAITIS b. a. ,
4 Notre Dome E. Suite 504 
Montreal, Quebec, H2Y 1 B7, 878-9534

ADVOKATAS

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

168 Notre Dame St. E* , Suite 205 
Tel: 366-20 6 3 K 866-2064.

ADVOKATAS

VICTOR E. RUČINSKAS
B. En g *, M. En g • L. L. B. , B. C* L.

4 701 Bonn anty n e, Verdun (k am p as 2 — n d Ave« ) , Que. H4G 1 E6 
Tel. Bureau: 769—88 24 ; Residence: 366—6245

gi

8 psi.

NOTARAS

J. BERNOTAS
irP. Q.

Tel: ( 5 14) 87 1-1430

NOTARE

RŪTA pocauskas
50 Du Domaine, II e Perrot , Que. H7V5V6 

Res. Tel: 453-9 14 2

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJOS

” LITAS” 

VISUOTINIS METINIS NARIU

SUSIRINKIMAS
Šaukiamas <982 m. kovo men. 20 d. 4 vai. p.p 

Šv. KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJE 

REGISTRACIJA PRASIDEDA 3.30 vai. p.p.

VISU LITO NARIU SUSIRINKIME DALYVAVIMAS BŪTINAS 

PRAŠOME BŪTI LAIKU

PO SUSIRINKIMO - VAKARIENĖ (NEMOKAMAI)

"LITO” VALDYBA

6-8
12-6

9-3
12-8
12-6

10:15-12:30

KASOS VALANDOS

3907 A Rosemont1465 De Seve 

Pirm. Antr. Tree. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 

Sekmadien i ai s

1448 RUE ST-ALEXANDRE

Siuvu »r p or duo du

1 v V

Sol.Gina Capkauskienė sausio 24 d.Chicagoje. Iš kairės- 
Mari-ja Rėmienė-Koncerto Rengimo Komiteto p-kė, muz, 
Aloyzas Vasaitis, akomponavęs solistei. Jis diriguos or
kestrą sol.G.Čapkauskienės plokštelės įrašymui, solistė 
ir Birutė Bagdonienė, Plokštelės I eidimo Komiteto pir
mininkė. Toronte Plokštelei Leisti Komitetui paremti 
koncertas įvyks BAT ANDŽIG 4 d., I ietuvių Namuose , 
Montrealyje - toks koncertas įvyks gegužės 1 d.

kio lauktuvės Kristinai Ben - 
džiūtei - Makauskienei, Buvo 
susirinkusios apie 30 mote - 
rų,kurios pasveikino Kristi - 
ną, apdovanojo gražiomis do
vanomis kūdikiui,Labai gra
žiai ir įdomiai buvo paruoš
tos vaišės.

jo ar kur kitur atspausdintą, 
atpažįstamą savo kūrinį. 
Perdidelis koks rašinio pa - 
taisymas jauno kūrėjo nesu
žadina kūrybai, bet prie ši n - 
gai jam atima drąsą kurti 
ar rašyti. Kartai s dėl to yra 
kalti ne tiktai tėvai ar tėvu
kai, bet mokytojai ir gal ga
liausiai- redaktoriai. Todėl 
mes montrealiečiai veik ne
prisiauginame iš jaunimo net 
žinučių vietiniam laikraščiui 
parašyti.Tikėkimės,kad iš š. 
m. "liepsnos" sulauksime 
bendradarbių.. .

Iš tiesų, liūdnas vaizdas 
pas mus, montrealiečius, kai 
patys nesiteikiame parašyti 
ar net suteikti žinučių apie 
pačių rengtus parengimus. 
Kaltiname laikraščio redak
ciją, kodėl neparašo ar ne
parašė. Taipgi girdisi, kad 
atsiranda nepatenkintų ra
šančiais, kad parašė taip, o 
ne kitaip. Tik jokiu būdu ne
bandyk rašyti kritiškai, nes 
mėgstame liaupsinimą. C 
paprasčiausia būtų rašyti , 
arba reaguoti jei kas ką ne
gerai-tau atrodo, parašė... 
"NL" laikraštis turi tamir 
skyrių " Gerai ir Blogai" . 
Tad, sukruskime, nesnaus - 
kime, montrealiečiai*.

Pr.Paukštaitis

KUR BUSIMIEJI 
BENDRADARBIAI ?

Montrealyje, Vasario 16 d. 
minėjime prie įėjimo salėn , 
jaunos lietuvaitės platino tik 
išleistą Šeštadieninės Mo
kyklos laikraštėlį "Liepsna". 
Gražiai išleistas, 25 pusla
pių, mėlynu, paprastai pri - 
segtu viršeliu. Redaktore 
pasirašo Aida Lukoševičiū - 
tė.

Redaktorės žodyje aišku , 
kad tokie leidinėliai išlei
džiami kas metai, bet nevi - 
sus juos prisimenu,kaip jie 
atrodė. Prisimenu gerai 
pirmuosius, jau prieš dauge
lį metų pasirodžiusius ir 
prisimenu,kaip tada tikėtasi 
buvo priaugančių "NL ” 
bendradarbių.Anie, pirmųjų 

" rašinėlių 
į! auto-į ai šiandien yra užaugę 
ū žmonės, bet anoji mano vil- 
5 tis neišsipildė. Kaip tada 
3 trūko korespondentų iš jau- 

nųjų Montrealyje, taip jų 
-jt trūksta ir dabar. Tada jų 
£ kūriniai- kaip mokinių - la
ja bai gerai atrodė, gal net- 
E pergerai.Tačiau tolimesnės 
r£ pažangos neparodė.
Bį Šių metų "Liepnsoje" ra- 

=jfl šinėliai yra labai originalūs, 
E pagal vaikų amžių ir atrodo, 
jfl kad nei tėvų, nei tėvukų su 
E pagalba neprisidėta. C tai la
ja bai svarbu jaunam kūrėjui , 
E kai jis randa laikraštėly -

RENKU

Senas lietuviškas knygas, 
laikraščius, plokšteles ir 
kitą lietuvišką medžiagą.

P. ADAMONIS 
Tel: 722-3545

Portraits 
Weddings

Tony s Photo Studio
Portraits 
Manage
Passeport Passport
2540 SHERBROOKE E. 
Suite 1, MONTREAL , P.Q. 
H2K 1E9 Tel: 525-8971

TONY LAURINAITIS

MIC

LEONAS
SALES

gureckas
MENAGER

TRANS-QUEBEC SIDINGS LT. D.
ALIUMINI J AUS DURYS. LANGAI. STOGELIAI. 
APKALIMA] ALIUMINIJUM. PUENU. PLASTINE 
MEDŽIAGA. GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS

DARBAS
SAVININKAS: John OSKOWIC2
8499 rue Grouard. St. Leonard,. HIP 2M5
Tel: 321-1975

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

DUODA PASKOLAS:

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

% 
% 
%

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

MOKA UŽ:

Term, indėlius 1 m. .. .....14.5% 
Certifikatus.............. ,...J5
Spec. Taupom, s—tas.. 13 
Taupymo s-tas..............11
su apdrauda iki $ 2.000 
Trumpalaikius indėlius,,14!^ 
už $20,000 ir daugiau 
Čekių s—tas........................ 6

%

v /o

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI VELTUI

Kailiu siuvėjas
Tel: 767-6183

MONTREAL, QUEBEC 
H3A 2G6 TEL 288-9646

Manim

D. N. BALTRUKONIS
IMMi I Ri.f S - Cl ASIC IX .

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS
PAT ARN AVIMAS-PIRKIMAS-PARDAVIMAS

445 Jeon Talon W. Suite 305 , Montreal , P.Q. 
Tel.: 273- 9181 ..............Namu : 737 -0844 .

VI NCAS

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

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA 
MONTREAL. P. Q.

PIEČAI TIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje 
Investacijos JAV ir Kanados provincijose

A V F. S l' 1 71 4 0 9
H3 Z 2 M 9

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBt • GYVYBt 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD. MONTREAL. P. Q.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
draudimo AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal H 1 T - 3 A 6

TEL. 727 - 3 1 20 Namu 376 - 37 8 1

Albertas NORK E L JONAS, B.A. C.S.ę., I.B.

Komercinio pri\ ataus turto, automobilių 
atsakomybes, gyvybės draudimas

Agentūra veikia r. u o 1 945 pi.

Montreal west
automobile

PONTIAC • BUICK • ASTRE
NERIBOTAS PAS (RINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJ U. AUTOMOBILIU 
NEtTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI |S I GYTI 
MUSU. FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR SU 
IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUS-! . 
UŽEIKITE! ,[S ĮTIKINKITE!
PASINAUDOKITE!

PASIKALBĖKITE SU
Menager’iu Leo GURECKAS

GM

nu antinai anat aetoanbHe
11 WESTMINSTER SOUTH

(At the end oi Sherbrooke Street West). 489-5391

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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