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BREŽNEVO PASIŪLYMAI 
NEPAKANKAMI

L . Brežnev’as pasiūlė už
šaldyti vidutinio nuotolio 
branduolinių raketų skai
čių, nukreiptų į Vakarų Eu
ropą. Atsakydamas Į tai, 
JAV-bių prez. R.Reagan'as 
aiškiai ir trumpai pareiškė, 
kad taikai išsaugoti ir atei
čiai užtikrinti, "mes turime 
ne vien tik užžaldyti bran - 
dūdinių ginklų skaičių. Mesi 
turime sumažinti didžiulį, 
jau egzistuojantį jų skaičių, 
Paprastas užšaldymas nė - 
ra pakankamas". Prez. 
Reagan’as atnaujino savo 
siūlymą "zero option"-t.y. 
jokios vidutinio nuotolio Tarš
kėtos abejose Europos pu - 
sese ir iššaukė Brežnev’ą 
"jungtis į tikrąjį ginklų su
mažini mą".

RŪPESTIS INGO ĮMONĖSE K
Šešių metų studijų rezul

tatai rodo, kad žymiai di
desnis skaičius už vidurkį 
susirgusių plaučių ir nosies 
vėžiu yra INCO Metals Co 
Sudbury, Cnt. darbininkų 
skaičiuje tarp. 195G- 1976m. 
Taip pat padidėjo inkstų ir 
prostatos vėžiu susirgimai. 
Įtariama, kad nikelio dulkės 
vykd a nt s u degi ni mus, sukę - 
lia šioms ligoms jautrumą.

Tyrinėjimai, kurie jau 
dabar siekia virš 1 mil.do
lerių,vykdomi toliau, prisi
dedant finansiniai INCO ir 
Ontario vyriausybei.

Kitos rūšies darbus vyk
džiusiųjų šioje Įmonėje liga 
nepalietė. Darbininkų Re - 
kompensacijos Komitetas, 
gavęs naujausių tyrimų 
duomenis,turės atrodo, ne
mažai darbo...

PAGALBA PENSININKAMS
Federalinė senatvės pen

sija, garantuoto pensijos 
priedo ir vedybinio partne
rio priedas bus pakelti 2.3% 
nuo ateinančio mėnesio.

Pagrindinė pensija as
menims 65 m. ir virš bus 
padidinta nuo dabartinio 
mėnesinio išmokėjimo 
$227.73 iki $ 232.97.

J

GEN. DOZIER PAGROBIMO 
DALYVIAI

Vykstant apklaus! nėji- 
marrfe, aiškėja, kad JAV gen. 
James Doziėr pagrobimu 
buvo suinteresuoti ir savo 
finansines ir kitokias pagal
bas Italijos Raudonajai Bri
gadai siūlė grupės iš Bulga
rijos ir PLG, bet buvo at - 
mestos.
• EUROPOS EKONOMINĖ
SĄJUNGA susitarė taikyti 
sankcijas Sov. Sąjungai už 
karo stovio rėmimą Lenki
joje. Bus sumažinta Sovietų

prekių importo kvota.
PARIZEAU ŠOFERIS IR 
SAUGAS - NUSIKALTĖLIS

Ronald Donnelly, Gųebec’o 
prov. vyriausybės tarnauto
jas, finansų mi nisterio Pa - 
rizeau šoferis ir saugas yra 
patrauktas Į teismą už 
atėmimą pinigų iš prosti - 
tutės, grasinant ginklu .

Didžiausia bausmė tokiu 
atveju - 14 metų kalėjimo. 
ST. JEAN BAPTISTE 
DRAUGIJA - AUGŠTESNIAME 
TEISME

4 liberalų partijos Que- 
bec’o Parlamento nariai į - 
teikė $ 41O.OGO jiešklnį St. 
Baptiste Draugijai už jų 
šmeižimą išdalintuose pla
katuose, išvadinant juos iš
davikais. Du atstovai yra iš 
Montrealio, trečias iš Levis, 
ketvirtas iš lotbiniere.

Minėta Draugija, kurią su
daro aršieji nacionalistai , 
užsisakė 5.CGO padidintų 
plakatų, apskelbiančių išda
vikais atstovus po to, kai li
beralų partijos suvažiavime 
buvo pasisakyta už Kanados 
naująją Konstituciją.

KUR DINGO GARSUSIS 
ŠVARKAS ?

Vienas skaitytojų parašė 
tokį laišką į The Gazette:

"Kas įvyko su labiausiai 
pagarsėjusiu Eaton’o š^ąr- 
ku? Aišku, jis turėjo bū
ti parodytas teisme.Bet po 
to, kur jis dingo?

Ar žmogus, nubaustas už 
jo pavogimą $3OG,buvoĮ- 
pareigotas jį nupirkti už 
normalią kainą $12G. Arba 
gal jam jį padovanojo, kad 
taip labai jo norėjo?

Jeigu Eaton’as atsiėmė 
tą švarką, ką toliau su juo 
padarė? Be abejo negalėjo 
jo vėl pakabinti su kitais 
tos pat kainos švarkais par
davimui.

Ar kaina turėtų būti nu
mažinta ar padidinta? Iš 
vienos pusės - jau jis buvo 
šiek tiek nukentėjęs.Ne tik 
padėvėtas, bet ir pavoliotas 
į sniegą.Atsižvelgiant į tai- 
turėtų būti numažinta,saky
kim, iki pusės kainos.

Iš kitos pusės - švarkas 
tiek pagarsėjo, kad būtų ga
lima jį parduoti už neblogą 
kai ną.

Jis dar nėra "antique", 
bet ateinančioms generaci
joms koks nors išdidus pa
triotas galėtų nurodyti į 
stiklo dėžę ir pasakyti:"Štai 
mūsų partijos parlamento 
p-ko švarkas, pagarsėjęs 
nepriklausomybės brendimo 
laikais, kai ugningi mūsų 
partijos nariai suplėšė Ea
ton'o korteles, nes ta Įmo - 
nė nepripažino mūsų teisių 
vogti iš angliškųjų verslo Į- 
monių". Joseph G’Connor.

VASARIO 16 MINĖJIMAS CHICAGOJE, Mari jos Augšt. Mokykloje Nuotr. M. Nagio / "Laisvoji Lietuva"/

MIRĖ SOLISTAS
IPOLITAS NAURAGIS

Š.m. vasario 27 d., Wor
cester, Mass., mirė žinomas 
lietuvis solistas Ipolitas Nau- 
ragis, sulaukęs 82 m. am
žiaus. Buvo gimęs Krakių 
miestelyje,Kėdainių apskri
tyje.

Nauragių šeima buvo nu - 
blokšta į Rusiją I Pas.Karo 
metu, bet sugrįžo į Lietuvą 
1918 m. Ipolitas Nauragis 
įstojo į Karo Mokyklą ir bai
gė jos antrąją laidą, dalyva
vo laisvės kovose.

1924 m. įstojo į Kauno 
Konservatoriją, kurią baigė 
1929 m. Jau 1928 m. buvo pa
kviestas debiutuoti Verdi o- 
peros ”Aida"vyr. žynio vaid
meniui ir tapo nuolatiniu 
Kauno Valstybinės Gperos 
solistu.

Dainavimo studijas,gavęs 
stipendiją}gilino Prancūzijo

je ir Italijoje.
Nepriklausomybės laiko

tarpiu sukūrė apie 7G operos 
vaidmenų,apkeliavo gastro - 
liuodamas Baltijos kraštus , 
dainavo Italijoje Milano Ope
roje, Buenos Aires Argenti - 
noje, Vienos Operoje Austri
joje. Pasižymėjo ne tik bal
iniai muzikaliai, bet ir di
deliu vaidybiniu talentu, su
kurdamas originaliai perso
nažus.

2-jo Pas.Karo metu pasi - 
traukė į Vokietiją,koncer - 
tuudamas aplankė lietuvių 
stovyklas, A ngliją.Atvykęs i 
JAV, vargonavo Worcester , 
Mass.

MIRĖ ŽURNALISTAS
VINCAS RASTENIS

Dvejus metus sunkiai sir
gęs, Brooklyne, N. Y., mirė 
žurnalistas Vincas Rastenis.

INFORMUOJA ELTA

VLIKO TELEGRAMA A. HAIG’UI
Vasario 8 d. VLIKo pirmininkas dr. K. BCBELIS 

pasiuntė Madrido Konferencijoje besilankančiam JAV -ių 
Valstybės Sekretoriui Alexander M. Haig, Jr. šio turinio 
telegramą:

"Jau daugelį metų Sovietų Sąjunga remia savo užsie
nių politiką iškraipymais ir faktų, kuriais vadovaujamasi 
tarptautiniuose santykiuose, klastojimu. Vyriausias Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetas pilnai remia JAV-ių nusi - 
statymą laikyti Sovietų Sąjungą kalta už žmogaus bei tau
tos teisių užgniaužimą Lenkijoje ir Helsinkio Baigminio 
Akto pažeidimus. Mes tikimės, kad Iškeldami Sovietų 
nusižengimus Lenkijoje, jūs taip pat priminsite Madrido 
konferencijai, kad Pabaltijo šalyse panašūs nusižengimai 
vyksta jau 4G metų. Dar sykĮ sveikiname jus užėmus tei
sėtą ir teisingą poziciją".
LIETUVA JAV-iu PRANEŠIME APIE MADRIDO 
KONFERĘNCIJAL ‘

JAV-ių Valstybės Departamentas išleido vienuoliktą 
pusrmetinį pranešimą apie Helsinkio Baigminio Akto Įgy
vendinimą /Implementation of Helsinki Final Act",June 1, 
1981, Novermber 3G, 1981/. Jame nemažai rašoma apie 
L.ietuvą. Kalbant apie Helsinkio Akto septintojo principo 
/pagarba žmogaus teisėms ir esminėms laisvėms / įgy
vendinimą, minimas I ietuvos Helsinkio Grupės represa
vimas, Vytauto SKUGDŽIO bado streikas, Mečislovo JU
RE WClAUS ir Vytauto VAIČIŪNG nuteisimas, Algirdo 
STATKEVIČŪAUS Įkalinimas psichiatrinėje. Pastebima, 
kad Sovietai itin jautrūs "politinio ar tautinio disidentiz- 
mo religinėms apraiškoms", kaip pavyzdžiui, Katalikybei 
Lietuvoje, Islamui Centrinėje Azijoje ir judaizmui . "Y- 
pač intensyvus spaudimas nukreiptas į Katalikų Bažny - 
čią, nes ji vaidina tradicinį vaidmenį, kaip krikščioniško
jo tikėjimo ir nacionalizmo gynėja I ietuvoje. Palyginus 
reliatyviniai kalbant, su merdinčia Ldetuvos Helsinkio 
Grupe, Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetas tebėra 
aktyvus ir atspindi religinio tikėjimo Lietuvoje tvirtus 
pagridus".

pranešime cituojami KLB Kronikos ir Auš,ros pra
nešimai apie masines procesijas, Sadūnaitės korespon
dencijas sustabdymą ir Petro Cidziko pasodinimą Į psi
chiatrinę. Cituojamas vienas šaltinis, pagal kurį apie 
36 nuošimčiai politinių kalinių Sovietų Sąjungoje yra uk - 
rainiečiai, o 2G nuošimčių lietuviai. Rašoma, kad Pa
baltijo srityje Sovietų valdžia vykdo rusinimo politiką. 
Aptariant Helsinkio Akto aštuntojo principo /tautų lygios 
teisės ir laisvas apsisiprendimas/ įgyvendinimą, pabrė
žiama, kad Jungtinės Amerikos Valstybės "ir toliau ne - 
pripažįsta prievarta Įvykdyto ir neteisėto Estijos, Lietu
vos ir Latvijos įjungimo į Sovietų Sąjungą. Nacionaliz
mo pasireiškimai Pabaltijo respublikose... griežtai mai
ši narni".

Tiesa /1982.II.9/ gi praneša, kad vasario 8 d. į Mad-. 
ridą atvykęs Sovietų Sąjungos delegacijos vadovas L. Ilji- 
čiovas pareiškęs spaudai, jog SSRS-os delegacija "ne
sigailės pastangų, kad susitikimas baigtųsi teigiamais 
rezultatais , kurie atitiktų esminius tautų nacionalinius 
Į nteresus..."

LIETUVIU PROTESTAI PRIEŠ KLAIDINGUS ŽEMĖLAPIUS!
"Freedom House" organizacijos 1982 m. sausio mė

nesį išleistas "Laisvės žemėlapis" ir prie jo pridėtas 
"laisvų", "<dalinai laisvai" ir "nelaisvų" valstybių sąra - 
šas susilaukė griežtų protestų. Savo laiške "Freedom
House" egzec. direktoriui L.R. Sussmanui /1982.I. 13 / 
Generalinis Konsulas A. Sumutis išreiškė savo nustebi - 
mą, kad nei žemėlapyje , nei sąraše nėra Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos, kurių okupacijos nepripažįsta JAV-ės ir 
kitos valstybės. Protesto laišką "Freedom House" direk
toriui Bayard Rūstinai tą pačią dieną pasiuntė VLIKo pir
mininkas dr. K. R. JURGĖLA. Jo žodžiais , "arbitrariš-’ 
kai išleidus Pabalti jos valstybes iš žemėlapio, padaryta 
didelė neteisybė tų šalių gyvnetojams, kurie tęsia savo kO' 
vą už laisvę, o žemėlapis dabartiniam savo pavidale pasi
tarnauja agresoriams, Sovietų Sąjungos tikslams". Prie 
šių protestų prisijungė ir Estijos Generalinis Konsulas 
Ernst Jaakson.

Savo atsakyme L * R. Sussman pareiškė suprantąs’ 
protestuotojų nusistatymą ir užtikrino, kad jo organizaci
ja ir toliau Įvairiais būdais išreikš savo opoziciją Sovietų 
viešpatavimui. Bet Sussman atsisakė pakeisti žemėlapį, 
nes jis , esą, ribojasi "politiniais vienetais su vyriausy - 
bėmis, kurios kontroliuoja tą sritį"; jei žemėlapyje ar 
sąraše Pabaltijo valstybės būtų atskirai atžymėtos, to pa
ties pageidautų baltarusiai ir ukrainiėčiai, gruzinai ir ar
mėnai. Gen. Konsulas Simutis savo stsakyme atmetė jo 
argumentus ir dar sykį paragino jį "atitaisyti neteisybę/ 
kurią jūsų žemėlapiai ir leidiniai daro mano šaliai". Dr 
K. R. Jurgėla laišku kreipėsi Į senatorių D.Po Moynihaną, 
vieną iš "Freedopa House" vykdomojo komiteto narių, pra> 
šydamas jo, kaip tikro lietuvių laisvės rėmėjo, imtis 
reikiamų priemonių ir atitaisyti "didelę žalą, kurią "Fre
edom House" daro Pabaltijo valstybėms ir jų įaylai".

Protestų susilaukė ir prezidento Reagano kalbos te
levizijoje metu/1981.11.18/ naudotas Europos žemėlapis, 
kuriame Lietuva Latvija ir Estija nebuvo išskirtos iš 
Sovietų Sąjungos. Atsakyme Lietuvos Charge d'Affaires 
dr. Stasiui Baokiui, JAV-ių Valstybės Departamento Pa
baltijo reikalų vedėja Mildred A. Patterson paaiškino, kad 
šis klaidingas žemėlapis buvo panaudotas "per klaidą" ir 
bematant buvo pataisytas išspausdintoje prezidento kalbos 
versijoje. Prezidneto Reagano dėmesį Į šį klaidingą že
mėlapį laišku atkreipė ir ALTos pirmininkas dr. K. 
ŠIDLAUSKAS.
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Už Lietuvos idĮaisvinimą! Ui ižtikimybg Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie! Loyoute au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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KODĖL NIEKINAMA LIETUVIŲ
TAUTOS PRAEITIS ?

iš V Y T I S nr. 6

LIETUVOS POGRINDŽIO SPAUDA 
/PASAULIG LIETUVIU BENDRUOMENĖS LEIDINYS/

Atviras laiškas DLK Vytauto vainikavimo dieną

/tęsinys/

Vakarų Europą I ietuva gelbėjo nuo mongolų-toto - 
rių antplūdžio. Keletas faktų. Jau 1238-42 m.įvyko pir - 
mieji lietuvių susidūrimai su totoriais. 1239 metais kry
žiuočiai su Aukso Orda sudarė sąjungą prieš Lietuvą. Lie
tuvos kariuomenės smūgiai silpnino mongolų-totorių ga
lybę ir sudarė sąlygas Rusijai išsivaduoti. 138G metais 
Kulikovo kautynėse Maskvos pusėje dalyvavo eilė lietu - 
vių karo vadų. Andrius Algirdaitis vadovavo dešinia - 
jam Maskvos kariuomenės sparnui. 1382 metais Di mitri - 
jui pasitraukus iš Maskvos, jos gynybai nuo Tochtamišo 
kariuomenės vadovavo Lietuvos kunigaikštis Ostejus, ku
ris ir žuvo prie Kremliaus vartų. 14G4 metais Egidėjaus 
totoriams užpuolus Vladimirą, miestą gynė Švitrigailos 
kariai, s

F.Engelsas rašė: "Tuo metu,kai Didžioji Rusija pa
teko {mongolų jungą, Baltarusija ir Mažoji Rusija rado 
apsaugą nuo azijietiško antplūdžio , prisijungdamos prie 
vadinamosios Lietuvos Kunigaikštystės".

Istorijos mokslų daktaras J.Jurginis tokiais žodžiais 
apibūdina mūsų tėvynės vaidmenį: "Lietuva suvaidino pro
gresyvų vaidmenį. Ji sujungė daugelio tautų materialines 
ir karines jėgas bendrai grėsmei atremti" /J. Jurginis. 
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė - "Mokslas ir Gyveni - 
mas", 19'38 m., Nr.4,p.27/.

Sugrįžkime prie kunigaikščio Vytauto ./La’kas jį pa
stoviai vadinti karaliumi, nes jis buvo gavęs karūną.Red. 
pastaba/. Bene didžiausias Vytauto nuopelnas yra jo stra
teginis indėlis Žalgirio kautynėse. B.Dunduiis pažymi: 
"Žalgiryje sužludo / aiški korektūros klaida,turėjo būti 
tikriausiai "sužlugdė", Red./ Teutonų ordino siekimus su
kurti didelę vokiečių valstybę rytiniame Pabaltijyje ir už
tikrinti vokiečiams viešpatavimą Rytų Europoje. Žalgiry
je Teutonų ordino kariniam ir politiniam prestižui buvo 
suduotas naikinantis smūgis, nuo kurio jis pilnutinai jau 
neatsigavo". Kartu reikia pasakyti, kad ši pergalė "ne - 
paprastai iškėlė Lietuvos ir Lenkijos prestižą ir jų tarp
tautinę reikšmę" /B.Dundulis.Lietuvių/ kova dėl Žemai
tijos ir Užnemunės. p„69-7C/.

istorijos mokslų kandidatas M. Jučas tvirtina, kad 
"Žalgirio mūšis buvo tarptautinės reikšmės įvykis.Kons
tanco bažnytiniame susirinkime buvo pareikšta, kad tokio 
didelio valstybės sutriuškinimo tais laikais negirdėta vi
same pasaulyje/.../ Jis tapo didvyrišku pavyzdžiu ir 
slavų tautoms, kovojusioms už savo laisvę/.../. Tik jo 
dėka rytaj tautos išsigelbėjo nuo vokiškojo pavergimo"/Lie 
tu vių karas su kryžiuočiais. V., 1964, p. 272-273/.

Labai teigiamą Vytauto charakteristiką pateikia rusų 
i st o ri kas J. L appo: ' 'Ir ta savo tolerancija Vytautas ryš
kiai skiriasi nuo visų Europos monarchų, savo amžinin
kų. Tuo metu, kai Vakarų Europoje liepsnojo laužai, kur 
deginami eretikai, išdrįsę kitai p žiūrėti ir kitaip mąstyti, 
įvairiais tikybos klausimais, Vytautas savo valstybėje lei
džia laisvai tikėti visiems gyventojams. Ir įvairių tikybų 
krikščionims, ir žydams, ir mahometonams, ir_ pago -
nims /,../Red.pabraukta/. Vytautas savo aiškiu stip
riu protu suprato tokios tolerancijos būtinumą ir reikšmę 
valstybės gyvenimui, nors bendrai visuomenės tas daly - 
kas buvo pripažintas tik po ilgų šimtmečių" /Lappo,Isto
rinė Vytauto reikšmė. "Praeitis", 1933,t II,p.52/.

O ką Vytautas davė Lietuvai ? "Lietuvai Vytautas 
paliko savo įstatymus, ir jos valstybės veikėjai ėjo jo 
mokyklą. Jie išaugo ir subrendo Vytauto iškeltos Didžio
sios Lietuvos Kunigaikštystės savarankiškumo idėjos mai
tinami/.../ Vytautas, pagaliau,paliko Lietuvai ir savo 
garsųjį vardą, o tas vardas buvo jau ištisa programa "/ten 
pat, p. 68-7G/.

Mes savo ruožtu priduriame, kad Vytauto išpuoselėtos 
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS idėjos ir šiandien įkvepia 
mūsų tautą, teikia jai dvasinės stiprybės.

Neapykanta Lietuvos praeičiai buvo pademonstruota 
tuoj pat po Lietuvos įjungimo į TSRS. Jau 194G metų lie
pos 25 d.Kauno Universitetui buvo atimtas Vytauto Didžio
jo vardas. Net vokiečiai nedrįso taip pasielgti, nors jie 
niekada neužmiršo Žalgirio.
L psl.

Bet pasirodo, komunistai ne visada tokie principingi 
buvo lietuviškųjų "grobikų-feodalų" atžvilgiu. Prasidėjus 
karui, į Maskvą pabėgę tarybiniai aktyvistai staiga puolė 
liaupsinti Lietuvos kunigaikščių galybę,idealizuoti "feo
dalinę" praeitį. Patriotizmu netikėtai sužibėjo K.Korsa
ko kūryba /pav., jo publicistikos rinkinys "Prieš amžiną
jį priešą", antologija "Amžinoji neapykanta" ir k!../. G 
štai 1944 metų pavasarį Zimano, Nikitino ir Afohino va - 
dovaujama Trakų partizanų brigada įgijo DLK Vytauto var
dą. Stalinas mokėjo komunistinį "principingumą" pakreip
ti sau palankia linkme...

Tačiau, karu! dar nesibaigus, įvyko toks pat staigus 
propagandinis persiorientavimas. Sučiupęs pergalę į sa
vo nagus,Stalinas atsisakė Lietuvos kunigaikščių pagal - 
bos. Mat, išvijus vokiečių okupantus,patriotinės nuotai
kos atsisuko prieš jį patį, sukeldavo jau ne anti vokiškas, 
o antitarybines aistras. Ir taip Stalinas paskelbė kovą Lie
tuvos kunigaikščiams, bet kokiai "feodalinei ar buržuazi
nei" Lietuvos praeičiai. Kaip ugningas raginimas į šį 
"kryžiaus žygį" nuskambėjo A „Sniečkaus kalba iš LKP/b/ 
CK VII plenumo tribūnos: "Daugelyje Lietuvos miestų te
bestovi Lietuvos laikais pastatyti paminklai, kurie neturi 
nieko bendro su lietuvių tautos istorija ir kultūra/.../ 
Lietuvos KP/b/ CK agitacijos ir propagandos skyrius tu
ri artimiausiu laiku paruošti buržuazinės praeities pa
minklų pašalinimo planą"/žr."Vykdyti VKP/b/ nutari
mus" -"Komunistas", 1945, Nr.l/.

/ bus daugiau /

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Na ir prasidėjo "šalinimas" Pirmasis "klaidas” 
taisyti griebėsi pats Trakų partizanų brigados "krikštatė
vis ” Zimanas. Kiti puolė kapoti pakelių kryžius, versti 
koplytstulpius. Aukščiausią uolumo laipsnį pasiekė tuo - 
metinis Kauno Karo muziejaus direktorius J. Apuokas — 
Maksimavičius. Besiautėdamas jis metalo laužui atidavė 
net gi bolševikinį tanką, kurį Lietuvos kariuomenė 1919 
metais mūšio lauke buvo atėmusi iš raudonosios armijos. 
1946 metais iš Kauno Universiteto antrąkart buvo atim - 
tas Vytauto Didžiojo vardas.

Šiandien sunku apskaičiuoti, kiek kultūros vertybių 
buvo sunaikinta to barbariško siautėjimo metais, sunku 
apsakyti, kokia žala tuo buvo padaryta mūsų tautai. Jr 
juo tragiškiau, kai aplinkui matai žiojėjančias staliniz - 
mo žaizdas. G juk būtų galima bent išoriškai jas užmas
kuoti .

Prisiminkime vėl Jurbarke stovintį Vytauto paminklą. 
Nuo sunaikinimo jį turbūt išgelbėjo autoriaus Vinco Gry
bo vardas. Apdaužę paminkle iškaltus Gedimino stulpus, 
nuplėšę lentą, sugriovę tvorelę, "Stalino sakalai" paliko 
jį sunykimui. Kiekvienas, nuvykęs į Jurbarką, gali įsiti
kinti apgailėtina paminklo būkle. G juk šis V. Grybo kū
rinys įtrauktas į LTSR dailės paminklų sąrašą /nr. 999/ 
Neužtenka tik inventorizuoti - būtina laiku užkirsti kelią 
paminklo sunykimui. Spaudoje nuolat minimas partijos 
ir vyriausybės rūpestis praeities kultūros vertybių iš
saugojimu. Štai, pavyzdžiui, neseniai išleistoje Č. Ku
dabos knygelėje "Jei iš Vilniaus keliausi" /p.84/, pami 
nėtas Perlojoje "tarybiniais metais restauruotas kuni
gaikščio Vytauto paminklas"/. Jo autorius - Petras Ta- 
rabilda/. Tiesa, savo laiku ir šis paminklas buvo pla - 
nuojamas sunaikinti. Norėta jį susprogdinti, tačiau kaž - 
kam šovė į galvą, kad gali nukentėti miestelio pastatai . 
Tuomet užmetė lyną ir bandė su traktoriumi nuversti.Pa
minklas nepasidavė. Pasirodo, jo statytojai buvo tiek 
įžvalgūs, kad viduje įbetonavo du geležinkelio bėgius ... 
Nieko nepešę, "buržuazinės idelologijos" naikintojai turė
jo pasišalinti. Vėliau, pasikeitus aplinkybėms, paminklo 
griovimo žymės buvo užmaskuotos.

Kodėl taip nepasielgus su Vytauto paminklu Jurbarke' 
Juk artėja 55G-osios Vytauto mirties metinės. Aišku,kai 
kam gal ir labai nemalonus Lietuvos galybės prisimini - 
mas- kuris visą gyvenimą įpratęs tik niekinti savo tautą, 
tas jau netaps patriotu. Tačiau propagandiniai sumeti - 
mai verčia ir juos taikstytis. Štai Kaune Rotušės aikštėje 
prieš kelis metus pastatytas paminklas Maironiui, Vil
niuje restauruota šv. Jono bažnyčia, joje bus įmūrytos 
paminklinės lentos Širvydui ir Daukantui. Bet Jurbarko, 
Vytauto parke, norom nenorom peršasi mintis, kad pa - 
minklų statymo politika nuo Jekaterinos laikų nelabai te
pasikeitė... Vilnius-Ju'rbarkas,

1979 m. rugsėjo 8-oji
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LIKUČIAI
/ J.J.B./ 

/ tęsinys /
4. GENČIARIKIS PASISKELBIA "AFRIKOS KARALIUM" 

/ spalio 19, 439 m./.
Bonifacijaus armija išlakstė, vos tepa mačius vanduo- 

lius, o jis pats su samdytais sargais buvo užsidaręsHippc 
mieste. Apsupimas tęsėsi 14 mėnesių, kol pagaliau rugpjū
čio mėn., 431 m., Bonifacijus pasidavė. Gale metų, Gen
čiarikis užėmė visą Afrikos plotą, valdytą romėnų, išsky
rus Cirtą ir Kartageną.

Kartagenos miesto komendantu buvo g-alanas ARDA- 
BUR ASPAR, kuris valdė Bizantijos / Rytinės imperijos/ 
vardu. 435 m. jis kapituliavo, pasiduodamas Genčiarikiui, 
Rex Alanorum. Pasidavimo sutartis buvo pasirašyta Hip- 
ponoje, vasario mėn. 11 dieną.

Kodėl nebuvo pasipriešinimo? Ką laimėjo Roma?
Tik išviliojo vilką iš miško. Užuot nustojusi tik nederlin
gos Ispanijos, pražudė savo ūkinės gamybos centrą. Af - 
ril$a Romai buvo tas pat, kaip Ukraina buvo ir tebėra Ru
sijai: grūdų ir visokiausių maisto produktų neišsemiamas 
aruodas. Jos 7-8 mil.darbščių maurų ji r berberų žem - 
dirbtų pavertė šį kraštą žydinčiu, pertekusiu gėrybėmis, 
derlingos žemės ūkio kultūros centru. Tai buvo vertin - 
ginusias perlas Romos karūnoje /kaip savo laiku kad D.L. 
Kunigaikštija Rusijai/. Afrikos nustojimas lėmė galutinį 
ekonominį ir valstybinį suirimą . Afrika aprūpindavo vi
są Romos imperiją alyva, vynu, o patį Romos miestą 
kviečiais, metinės duoklės pavidalu/vietpje mokes
čių/. Senatoriai, turtuoliai, generolai, gavę didžiules Af- 
rilatifundijas- dvarus, kiek galėdami čiulpė vietos gyven
tojus /kaip kad rusai šiandien daro/.

Vanduoliams išlipus Afrikoje, gyventojai džiūgavo.Pa 
gal priimtą .nuomonę, mums prikergtą "vandalų- Chuli - 
ganų - plėšikų" vardą, jie turėtų bėgti nuo neapsakomai 
'/Žiaurių banditų”, ar bent nepasiduoti kaip lepšiai .Istori
jos dulkėti fragmentai byloja ką kitą,.

SALVINUS oel OROZIJUS sako, kad:" Mokesčių iškan
kinti vargšai troško priešo atėjimo. Jie meldė Dievą at
siųsti barbarus. O Dievą jie meldė savotiškai - pagal DO
NATU "hereziją" / senąją Arijų tikybą, nes matyt ten bu
vo daug vergų iš Europos šiaurės/. Vienas antrą jie svei
kino mūsiškiu "Tegul bus pagarbintas" /Dco laudes/, 
užuot krikscuonims lenkams privalomu/"Dievui dėkoki
me" /Deo gratias/. Tai ne atsitiktinis sutapimas. Tuo 
pat momentu, kai vanduoliai lipa į krantą, D o n a t i s- 
t ų maurų vadai GILDGN ir FIRMUS suorganizuoja di - 
džiausiąs riaušes, kas prilygsta iš anksto suplanuotai di - 
versijai.

GENČIARIKIS 439 m., spalio 19 d,, įžengia be pasi - 
priešinimo i Kartagos miestą. Bizantijos laivynas taip pa* 
pasitraukė iš sutvirtinto uosto,kartu paimdamas gariso - 
pą saugojusį miestą. Tos pačios dienos vakare jis pasi - 
skelbia "Afrikos Karalium -"King of Africa": From to
day, first day of the first year of my reign, a now chro - 
nological era begins".

Ką jis tuo manė pasakyti? Gal prisimenate,kaip kar 
taginiečiai kovoja su graikais vykstant "Punic wars”... 
pūnų karams. Šitoks Genčiarikio drąsus pareiškimas 
reiškė, kAd jis, užimdamas Kartageną, išeina į Ketvirtą 
/U/ Punikiočių karą prieš Imperiją. Aiškiai jis norėjo 
sunaikinti romantizmą, kai tuo tarpu kiti vadai dar bandė 
jį gelbėti..

5., GENČIRTKIS SUKURIA NAUJĄ PASAULĮ
Užimant Kartageną, "barbarai" elgiasi drausmingai , 

miesto nedegina ir neplėšia. Pirmu žygiu uždaroma pa - 
garsėjusi "Via Coelestis"- dangiškos deivės gatvė, pros
titučių kvartalas išgriaunamas /tai naktinių linksmybių 
ce 'tras. Visi girdėjome apie romėnų orgijas ir plunks
na neaprašomus iškrypimus/. SALVINUS taip sakofiPas

: KAI SOVIETIJOS MOTERYS
ATSIVERIA VIENA KITAI

VERTĖ A.Ž.
/ tęsinys /

Valentina Do b r o c h o t o va ,Petrozavodsk

V enai slaugei ar padėjėjai tenka 25-30 vaikų grupė. 
Kiek reikia meilės ir kantrybės pasitikti juos kasdien su 
šypsena Ir vėl grįžti pas juos sekančią dieną su naujais 

energijos ištekliais.
Nedaug moterų sugeba tai padaryti. Dauguma jų tu

ri kitus interesus. Jos žino, kad tie maži, beginkliai pa
darėliai negalės niekann papasakoti dalykų, kurių jie 
buvo nebyliais liudininkais, kadangi jie nepajėgūs su - 
prasti ir teisti suaugusių, kurių jie rankose, veiksmus. 
Žmonės tuo naudojasi. Man teko susidurti su tokiais 
žmonėmis. Niekad, niekur aš nesu sutikus tokių žiaurių 
ir savanaudžių žmonių. Jie pasirenka šį darbą su apgal
votu tikslu: vogti. Jie grobsto maistą, vaikų gyvasties 
pagrindą. Mėsa pakeičiama perpus duona. Laimei, kaž

koks protingas virėjas pramanė tokius valgius kaip virti
nius, kapotą mėsą, kukulaičius... Jos atskiedžia vande - 
niu pieną ir grieitinėlę- tai patogu.

Vasarą, tuo dėkingu sveikatai metu,kai išveža mies
to vaikus į gamtą, kad jie pakvėpuotų tyru oru ir gautų 
vaisių bei šviežių daržovių, vėl randasi būdų pasinaudoti 
Tarnautojai pasidalina tarpusavyje vaisiais, kuriuos at
veža tėvai vaikams, o jiems paliekami sausainiai, keps- 
neliai, saldainiai ir kiti saldumynai.

Vaikų higienos reikalai tvarkomi itin blogai, Retai 
kada prausia mažas mergytes. Jas apšluosto naktiniais 
įnarškinėliais arba vienintėliu rankšluosčiu visai grupei. 
1982. H|. 17 

gudus /Ispanijoje,Pietų Prancūzijoje,Šiaurės Italijoje / 
tiktai romėnai gyvena palaidą gyvenimą - pas vanduo- 
1 i u s gi net patys romėnai sutvarkyti". Taigi, "barba
rai" moko "civilizuotus"... Neblogai.

Romėnams engėjams, dvarų savininkams,siūlomas 
pasirinkimas - laisvai keliauti į keturias pasaulio šalis, 
kur tik akys vedi, arba pasilikti bernauti tiems, kuriuos 
jie išnaudojo /Victor Vitensis,1.13; Procope, V.1.5/. Čia 
netikėtai pamatome Genčiarikų turėjus neblogą jumoro 
pajautimą /tokį pasiūlymą reikės vieną dieną duoti "bur-' 
liokams" mūsų užimtose Prūsijos bei D.L.Kunigaikšti - 
jos ribose/.

Genei ari kis, po 3 metų apgulos, paėmęs Hipponą, už
draudžia paliesti bent vieną lapelį tos didelės bibliotekos, 
neišskiriant ir savo aršiausio dvasinio priešo Šv.Augus
tino raštų, ir taip visi šio pastarojo darbai išlieka 
civilizuotam pasauliui "in extens" /ištisai/. Jeigu kas 
taip gerbia knygą, Įrodo, kad pats irgi yra didžiai raš - 
tingas, civilizuotas.

Paskutinė betgi Genčiarikio nuodėmė pati juodžiau - 
šia: Genčiarikis atiduoda A rijų kunigams, jo palydo
vams. katedrą "Basilica Restituta" ir "Basilica Majo - 
rum" bažnyčią. Katalikų vyskupas QUGDVULTDEUS /ko 
nori Dievas/ su kunigais susodinami į apgriuvusį laivą ir 
pastumiami į jūrą link Italijos... Apeigose įvedama Ari
jų tikyba v a n d u o 1 i ų kalba /lietuviškai’./.

Štai taip Romos bažnyčia šaltai ir galutinai nuneigia
ma. Vanduoliai laimi. Čia ir glūdi to per 15GG metų ne
sibaigiančio "vandalizmo" klyksmo paslaptis. Tik pa - 
klausykime Romos vyskupo PGS1DTJAUS tų pačių, tik jo 
plunksna atpasakotų, įvykių aprašymą: "Vanduoliai atvy
kę atneša visur,kur tik praeidami, suirutę, žudynes,plė
šikavimą ir aibę baisiausių bėdų, neatsižvelgdami nei am
žiaus, nei lyties, nepasigailėdami nei dvasiškių, nei šven
tųjų indų, netgi nei bažnyčių..." Pastebėkime, kad jis ne
duoda nė vieno fakto, nė vieno įrodymo - tik tuščius , 
piktus apibendrinimus. Ir taip per puslapių puslapius,ir 
per amžių amžius...

Atrodo, aukso indų konfiskavimas čia ir buvo viena 
iš aršiausių pasipiktinimo priežasčių. Kryžuočių/kaip ir 
komunistų/ plėšimas mūsų turtingų Arijų bažnyčių 
čia, aišku, nedera minėti, nes tie "šventi vyrai" turėjo 
iš anksto suteiktą popiežiaus dispensą.. ./kaip dabar Su 
valkų Trikampyje, lenkai/.

Šitaip mūsų Gintaro Kelio /iš Baltosios į Juodąją jū
rą upių keliai /, Glbijos ir Dunojaus jungtinių laivynų 
admirolo GENČIARIKIG asmuo iškyla naujoje šviesoje . 
Tai pirmasis bekompromisinis patriotas, sąmoningai tau
tinės minties vedimas Arijų tikybos šulas. Jis griež
tai atmeta svetimą ištvirkavimo, kyšininkavimo, tautos i 
ir tėvynės išpardavinėjimo "kultūrą". Kiti mūsų karve
džiai, vanilių, vyčių-gudų/wisi-goth/, ostro-gotų ka
raliai prisitaiko, pripažįsta jį imperatoriumi ir popiežiu
mi, ir už tai gauna valdyti Romios imperijos dalis leno 
teisėmis, iškyla jos armijų vyriausiais karvedžiais. Ne 
jis. Jam Roma ir katalikybė, tarsi Varšuva ir lenkybė, 
paliks lemtingais amžinais priešais. Todėl jis užantspau
duotas istorijoje "vandališku barbaru" /pagonimi, velnio 
vaiku, banditu.../.

Vyskupams, kurie atėjo Genčiarikio prašyti, jog juos 
paliktų vyskupijose, nors be bažnyčių ir be pinigų, jis at
sakė:" Esu pasiryžęs nė vieno jūsų nelaikyti, nei jūsų sek
tos. Ar esate tokie neprotingi to reikalauti?" / b.d./

A SČIU-Eisčių /Kuršių, I yvių, Žemaičių, Galindų, Vytingiu-Va 
ringiųARunos i . Vyties ekspedicijos vado antkapis Mojebro,
Švedijoje, 2-3 š. Runos parašytos iš dešinės kairėn;galima var-teris susitvarko ir gydytojas pradeda operaciją. Kartais
toti abi rašymo kryptis, pagal panašią hetitų tradiciją.

Galima sakyti, kad kojų ir rankų /nuo riešų aygštyn/nie
kada nenuplauna, vien nušluosto tuo pačiu rankšluosčiu.

1976 metų vasarą Berngardovkos viloje, perkrau - 
tuose kambariūkščiuose buvo talpinami nesveiki vaikai, 
suskirstyti sekcijomis: susirgusieji plaučių ligomis,ty
mais, dissinterija. Greitosios pagalbos mašinos gerai 
pažinojo kelią, vedantį į vaikų vilą, nes jos ten siuvo 
kasdien.

Netekėjusi motina, patikėjusi savo vaiką valdžios įs
taigai .pasidaro savo išvadas ir ima laužyti galvą, kur 
priglausti vaiką sekančiais metais, kad jo sveikata ne
bebūtų pavojuje.

Šios padėties priežasčių tenka ieškoti pačioje svei-
katos įstaigų ir jo personalo organizacijos sąrėdoje . 
Personalo stoką ir vadovaujančių kadrų "tekamumą"ap - 
sprendžia žemi atlyginimai. Auklė gauna 60-90 rublių į 
mėnesį, prižiūrėtoja- 75 rublius. Atsieit moterų,kurios 
pašauktos auginti ir auklėti būsimas mūsų kartas,netau- 
sojant meilės ir sveikatos, darbas yra baisiai prastai ap
mokamas.

Bet sovietinė valdžia duoda jums teisę pasirinkti.

-Aisčių paminklas

Jei jūs nepajėgi išlaikyti vaiko, jūs turite galimybę /tai 
pramatyta/ nėštumą nutraukti. Abortai yra oficialiai 
leidžiami visoje Sovietų Sąjungoje. Per dešimt ar 15 mi
nučių /tiek laiko trunka operacija/ jus išvaduos nuo vi
sų sielos kančių, susijusių su vaiko atėjimu pasaulin.

Bet kiek moralinės kankynės ir kiek fizinių skaus
mų. slepias' po ta minutėmis apskaičiuota trukme. Dau
guma moterų, pergyvenusių kartą tą nežmonišką karna- 
vimą, yra linkusios-atsižadėti tos barbariškos operaci
jos, jei tik turėtų galimybę gyventi padoresnėse sąly
gose. Bet mūsų visuomenė iki šiol nesuprato, kodėl mo
teris ryžtasi abortui. Kartais /labai retai/, kai mote
ris ateina ligoninėn ir ima pildyti anketas, be abortų 
skaičiaus, ją klausia, kodėl ji nenori vaiko. Daugu - 
mojo atvejų visada būna tas pats vienas atsakymas: bai
sios butų sąlygos ir permenkas atlyginimas'. Įdomu, kur 
nukeliauja toji informacija? Norisi paklausti, ar kas 
nors ir kur nors jas renka. Kiekvienu atveju, mūsų "hu
maniška" santvarka viską daro, kad "išlaisvinta" sovie
tinė moteris naudotųsi pilniausiai visomis teisėmis.

Jei jinai yra apsisprendus daryti abortą, jai tenka 
pereiti tikrus "kryžiaus kelius". Visa prasideda paže - 
minimu: susirinkus krūvą popierių, suteikiančių teisę 
tai operacijai, ji turi pereiti visą eilę ginekologinių pa
tikrinimų. Pokalbiuose neslepiamas pažo minamąjį tonas 
ir net atvira panieka. Prio jų prisideda sekantys tarps
niai, kuriuos ji turi praeiti prieš,pasiekdama savo tiks
lą. Milžniškoje salėje, kur beveik nėra šviesos ir kur 
trūksta oro, susėda ant suolų .išilgai sienos, eilė mo
terų prislėgtais ir susikrimtusiais veidais. Reikia lauk
ti valandą, pusantros, dvi... Taip moteris artinasi va
landa po valandos prie likimo skirtos jai kankynės. Ją 
nuveža Į abortariumą. Tas abortariumas randasi ant 
Lermontovo plento. Tai milžiniškas pastatas. Moterys 
jį praminė "Mėsos Malykla". Per dieną pereina tą kli
niką nuo 200 iki 3GO moterų.

Didelės bendros salės dešimčiai ar penkiolikai žmo
nių, metalinės lovos,paklodės iš "pięue" audinio. Nuolat 
tos trūksta lovos baltinių ir moterims tenka pasitenklrt- 
ti viena paklode, ar ja prisidengiant,ar atsigulant ant 
jos. Ir visa tai vyksta gydykloj, kur atliekamos chirur - 
ginės operacijos.

Bet atvykusios čia moterys nepaiso tų nepatogumų, 
sukaustytos baimės .laukiant numatyto subjaurojimo. Ir 
šta: ateina lemtinga minutė. Moterys ima slinkti eilu
te prie operacinės. Toje pat salėje atliekami abortai 2 
ar 6-ioms moterims iš karto. Gperaciniai guoliai išdės
tyti taip, kad kiekviena moteris mato, kas darosi prie - 
šals. Ji regi kančios iškreiptą veidą ir kruviną košę, ka
binamą iš moters įsčių. Operacinėje darbuojasi 3 žmo
nės: du daktarai ir viena slaugė "Greičiau, vikriau'. , - 
šaukia slaugė. Apdujus, drebanti iš baimės, moteris 
rangosi negrabiai ant operacijos sėslo. Pyktelėjęs gydy
tojas nurodo jai kaip ji turi ten išsitekti. Pagaliau mo -ai

duodama švirkšto adata, bet jos poveikis bereikšmis , 
nes įleidžiamas labai mažas novokaino kiekis ir nelau - 
kiama, kol jis ims veikti. Negavusiai anestezijos mote
riai skausmai žiaurūs. Kai kurios nualpsta. Slaugė, ap
tarnaujanti du gydytojus iš karto neturi laiko padėti pa - 
cientei. Ją kaip nors atgaivelioja ir išveda lauk. Mote - , 
rims, kurios laukia savo eilės už durų, pavedama ją nu
vesti į bendrąją palatą. Ji ten raitysis iš skausmo ir 
šleikštulio pusantros valandos, kartais tąsoma vėmimo. 
Sekančią dieną ją pavarys namo, neatsižvelgiant į jos 
sveikatos stovį, norsjisapgailėtinas. Sveikatos prie
žiūra Sovietų Sąjungoje priklauso nuo ligonio pajėgumo 
išsikrapštyti pačiam, ir visos įstaigos veikia,tarsi versr 
tusi labdarybe. Ligoniui suteikiama tik pirmoji pagalba,-, 
o po to žinokis patsai.

Natalija Malceva, pasirašanti Veros Golubjovos 
slapyvardžiu, buvo viena pirmųjų almanacho "Moterys 
ir Rusija" redaktorių. Užauginusi pati viena savo dūk - 
terį, ji gyveno ir dirbo televizijoje Archangelske. 198G r? 
m. gruodžio mėnesį KGB ją areštavo ir išlaikė kalėji - 
me iki 1981 kovo mėn. Jai gręsia 7 metų kalėjimo baus
mė už tai, kad jinai norėjo, jog Jungtinių Tautų organi - 
zacija susirūpintų moters padėtimi Sovietų Sąjungoje, O;_ 

3 dsI.

3

3



KUIJŪRIUS PUSLAPIS Iš: MIRTIES LAGERIUOSE IR TREMTYJE-

Jonas Kreivėnas

LEIDINYS TEISEI Į MAŽĄJĄ, 
LIETUVA GINTI

K.Barėnas

Tur būt,teisingas yra spė
jimas, kad daugumai lietuvių 
vis tiek, ar Lietuva bus tokia, 
kokia yra, ar turėtų būti rū
pinamasi, kad būtų atgautos 
tos lietuvi škos salos, kurios 
buvo priskirtos Baltarusijai, 
ir kad Mažoji Lietuva nėra 
vien Klaipėdos kraštas, o ir 
Lenkija dar turi susiglobusi 
žemių, kuriose nuo amžių 
gyventa lietuviuo Tuo domisi 
tik mažuma: kai kurios or
ganizacijos / mažlietuvių ir 
vilniečių/, retkarčiais dalis 
spaudos, iš pareigos veiks
niai, taip pat šiek tiek inte
ligentijos.

Kalbant apie inteligentiją, 
pasakytina, kad šiuo busi
muoju Lietuvos sienų klausi
mu ar propaganda dėl jų ji 
yra pasidalijusi kartais net 
j griežtai priešingus fron
tus,. Vieni įsitikinę, kad Lie
tuva neturėtų būti tokia ma
žytė, kokia dabar yra, ir kad 
reikia rūpintis atgauti pra
rastąsias žemes, lietuvių gy
ventas ar valdytas» Tie di - 
desnės Lietuvos simpatikai , 
jeigu toksai žodis čia tinka , 
taip pat ne visi vienodai gal
voja,, Vieniems atrodo, jog 
reikia siekti iki kiek tik ga
lima toliau, kad Lietuva vėl 
būtų didelė, o kiti pasitenkin
tų mažesniais plotais. Ta - 
čiau jie ir vieni ir kiti kalba 
ir rašo, jog reikia nesnausti, 
įrodinėti lietuvių teises, įti
kinėti,propagandą varyti,kad 
laikas neužtiktų nepasiruo
šusių.

Kita tais sienų klausimais 
besidominčiųjų dalis jokių 
pakeitimų netrokšta.Prie - 
šingai., stengiasi pristabdyti 
ar net suniekinti tuos nera
miuosius, platesniu atžvilgiu 

apmetančius Lietuvos ateitį. 
Kai kas iš tų didesnės Lietu
vos priešų būtų didžiai pa
te nkitni, jei kada nors vėl at
gytų Lenkijos-Lietuvos unija, 
o visa kita, Karaliaučius su 
Prūsija ir lietuviškos salos 
Baltarusijoje, juos gąsdi - 
na. Kur tu paimsi, kur tu ap
žiosi, ir kam tau reikia l 
Jeigu, žinoma, atgytų unija, 
tai tokie gal net laimintų 
daugiamilijoninių lenkų pas
tangas pasiimti bent Prūsiją 
ir prisijungti ją prie dabar 
iš Vokietijos atskeltų plotų .

Pastangomis tų, kuriems 
dar vis rūpi didesnė Lietu
va, pasirodo vienas po kito 
rimti veikalai. Tie, kurių 
žvilgsnis nukreiptas dau
giau į rytus, neseniai paruo
šė ir išleido stambų kolekty
vinį veikalą "Rytų Lietuva". 
Į vakarus žiūri ntieji kolek - 
tyvinėmis pastangomis iš
vertė ir išleido ruso prof .P. 
I.Kušnerio studiją "Pietry- 
čiųPabaltijo etninė praeitis" 
Tą pastarąjį veikalą daugu
mas lietuvių spaudoje sutiko 
palankiai ar net entuziastiš
kai . Tačiau pasireiškė ir 
vienas kitas kritiškas balsas. 
Kušnerio knygą lietuviams 
pristačiusieji, ypač skau - 
džiai neteisingu palaikė dr . 
P.Reklaičio kritišką pasisa
kymą "Aiduose’LInž. V. Že
maitis didesniu straipsniu 
norėjo kritikui atsakyti, bet 
žurnale jam nebuvo vietos. 
Matyt, tai ir buvo bent dali
nis akstinas paruošti ir iš
leisti knygą "Mažoji I ietuva 
ir mes. Prof.P.T,Kušnerio 
studijai pasirodžius1*. Ją,inž. 
Vinco Žemaičio paruoštą , 
1981 m.Čikagoje išleido Lie

tuvių Miškininkų Sąjunga iš
eivijoje.

Knygoje pirmiausiai 
spausdinamas tas V. Žemai
čio straipsnis, kuriuo jis at- 
s ako dr „ P. Reklai čiui. At me - 
tęs recenzento kaltinimus 
kaip nepagrįstus, autorius 
nurodo, kas ir kaip tą Kuš
nerio knygos vertimą spau
dai rengė,kokie autoritetingi 
asmenys tikrino- redagavo 
/ prof. dr. J.Puzinas, prof
dr. P. Jonikas, dr. J.Gimbu
tas, J. Peteraitis, dr.D. Mi- 
euta, J. Dainauskas/, kurie 
sumetimai prof.Kušnerį bus 
paskatinę parašyti knygą,į - 
rodinėjančią, kad Prūsijos 
žemių pirminiai gyventojai 
buvo ne vokiečiai. Vokiečių 
politiniai istorikai, žinoma, 
stengiasi visiškai kitaip tą 
klausimą nušviesti, tarpais 
palenkdami į savo pusę net 
kai kuriuos lietuvius, nepajė
giančius susigaudyti jų klai - 
dinančiose istorijose.

Po to didesnio straipsnio- 
atsakymo dr. P. Rėklaičiui 
spausdinami Kelių asmenų 
teigiami pasisakymai dėl 
Kušnerio veikalo/J.Kuprio- 
nio iš "Nepriklausomos Lie
tuvos",V. Banaičio, kuris bu
vo skaitytas, pristatant Kuš
nerio knygą Čikagoje, kv.iš 
"Dirvos",P. M.iš "Tėvynės 
Sargo"/. Skaitytojai su šia 
knyga dar yra gavę palaidais 
lapais porą tokių pasisaky
mų / B. Zumerio ir J.Gliau- 
dos, kurie buvo išspausdin
ti "Laisvojoje Lietuvoje"/.

V. Ž.toliau spausdinama - 
me straipsnyje "Dabarčiai ir 
ateičiai / lietuviškų žemių 
sienas besprendžiant / "
svarsto, kodėl maža kas te
sidomi Lietuvos sienų klau
simu, nurodo, kurios dabar 
kitų valstybių valdomos te
ritorijos turėtų būti sugrą
žintos Lietuvai, ir papa - 
sakoja atsiminimų apie vo

kietį aukštą pareigūną, kuris 
nacių laikais pavažinėjo po 
mūsų kraštą ir pakeitė ligi 
tol propagandos formuotą 
nuomonę.

Atrodo, kad šioje knygoje 
visiškai tiko išspausdinti ir 
kitus du straipsnius.Nors jie 
ir neturi tiesioginio ryšio su 
Kušnerio veikalu, bet vienas 
jų yra tikras himnas gimta
jai žemei, o kitu grįžtama į 
Mažąją Lietuvą. Pirmasis 
dalykas yra jausminga ir 
vaizdinga indėnų vado Seattle 
kalba, kuria jis 1854 metais 
atsakė Amerikos valdžiai dėl 
pasiūlymo nupirkti jo gimi- 
nes žemę. Tai tikras him
nas žemei, su kuria yra su
augęs žmogus. Antrajame 
straipsnyje supažindinama 
su 1978 m.išleista Heinricho 
Gerlacho knyga " Nur der 
Name blieb", kurioje rodo
mos didelės simpatijos se
niesiems prūsams.

Dar spausdinama Algio A. 
Regio kalba Klaipėdos kraš
to atvadavimo sukakties pro
ga, Mažosios Lietuvos tary
bos 1918 m. aktas, kuriame 
reikalaujama teisės prisi
jungti prie Didžiosios Lie
tuvos, 191'8 m. Tilžės dekla
racija, paaiškinimai prie 
žemėlapių,kurių du yra į - 
Jungti į knygą, susirašinėji
mas su "Aidų" ir "Naujienų" 
redakcijomis.

Įvadą knygai parašė ir 
pasisakymų dėl Kušnerio 
studijos sąrašą sudarė pats 
redaktorius inž.V. Žemaitis.

TARDYMAS DĖL VIENOS MORKOS
1948-ji metai buvo paskutinieji mano aštuonerių metų 

bausmės metai. Gal todėl ir pilkos kalinio dienos taip lė
tai slinko, nes ko nors labai laukiant, laikas negreit bėga. 
Norėjosi kuo greičiau išbristi iš nekaltų žmonių kankini - 
mo ir naikinimo pragaro.

Dirbau statybų ir remonto brigadoje, prie mūrinių 
tvartų statybos. Darbas buvo sunkus, ir normų pildymui 
reikėjo kasdien dirbti po 10-12 valandų. Į darbą nueiti ir 
iš jo grįžti buvo toloka - keli kilometrai, todėl mūsų 
brigada grįždavo paskutinė. Kartais prie vachtos vartų 
reikėdavo išstovėti dar po kelias valandas, kol iš lauko 
darbų grįžtančias brigadas iškratydavo.

Kalinių kratos prie vachtos vartų buvo kasdieninis 
reiškinys. Niekas į lagerį negalėjo įeiti neiškrėstas. Že
mės ūkyje ar daržuose dirbusios brigados būdavo smul - 
kiai iškrečiamos, kad namo neparsinešiu kokios daržo - 
vės.

Vieną liepos mėnesio vakarą prie vachtos vartų buvo 
smulkiai iškrečiamos kelios daržų darbininkų brigados . 
Krėtime dalyvavo pats lagerio viršininkas ir keli kagėbis
tai / nuo 1946 metų NKVD buvo pavadinta KGB/. Tai ma
tydami, kaliniai mėtė iš kišenių daržoves ant žemės. 
Prie mano kojų pririedėjo gana didelė morka. Manyda - 
mas, kad statybininkų brigadą taip smulkiai nekrės, pa - 
ėmiau morką ir užkišau už bato aulo. Kratos metu mor
ką atrado, atėmė ir, kaip nusikaltusio lagerio režimui , 
užsirašė mano pavardę.

Sekančios dienos vakare, jau grįžus iš darbo, KGB 
politrukas mane iškvietė tardymui. Jis gerai žinojo, 
kad aš dirbau prie statybų, todėl morkos pavogti negalė
jau. Be to, lagerio daržai buvo visai priešingoje nuo 
tvartų statybų pusėje. Laike tardymo politrukas man 
pagrąsino dešimties metų kalėjimo bausme.

Kaltu neprisipažinau, bet politrukas savo nuomonės 
nekeitė ir tardymą vedė toliau. Lageriuose už daržovių 
ar kitų maisto produktų pavogimą buvo baudžiama dešim
čia metų tik tada, kai jų kiekis svėrė vieną kilogramą ar 
daugiau. Už mažesnį kiekį bausdavo tik keleto parų kar
cerio bausme.

Pas mane rastoji morka svėrė žymiai mažiau, to
dėl politruko kaltinimų nonusigandau ir kaltės neprlsi - 
ėmiau. Tardymams mane kviesdavo kiekvieną vakarą ir 
pralaikydavo po kelias valandas. Siūlydavo geruoju prisi
imti kaltinimus, o aš vis neprisipažindavau. Po keleto 
vakarų tardytojas jau pradėjo siūlyti, kad sutikčiau bend
radarbiauti su KGB agentais ir teikčiau jiems reikalingas 
žinias čia lageryje dabar ir vėliau , išėjęs į laisvę. Ma
no sutikimo atveju, jis keliamą bylą panaikintų.

Taip politrukas tampė mane ir mano nervus ilgiau , 
kaip vieną mėnesį ir vis siūlė bendradarbiauti. Nesuti
kau. Už kelių dienų turėjo pasibaigti mano aštuonerių 
metų bausmė ir turėjau būti paleistas į laisvę, nes prie 
mano bausmės bylos dokumento nebuvo pažymėtas joks 
trėmimas ar teisių susiaurinimas.

Juozas Šilėnus

VEIDU I t ŠI AU R Ę
Ištrauka iš ruošiamos spaudai knygos/

TI- jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI

JURGA IČI IĮ PADANGĖJE 
/tęsinys/
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Vi^ną dieną mus aplanko Adomo brolienė su vaikučiais. 
Skundžiasi jinai, kad vyrą vokiečiai paėmė apkasų kasti. 
Ūkininkas, pas kurį ji apsistojusi, verčia dirbi! ūkio dar
bus, stokoja maisto, Susirūpinusi ateitimi, ką reiks da
ryti, jei vyrą neatleis nuo apkasų kasimo,? Kur ji viena 
su vaikučiais pasidėsianti svetimoje žemėje, tarp sveti
mųjų? Skundėsi ji mums savo sunkia nedalia, jos veidą 
žymėjo gili rūpesčio vaga. Mes jai sukombinavome ke
lis kepaliukus duonos.

Mūsų kambariuose įvyko naujas žmonių suskirstymas. 
Visus senesnio amžiaus ir mažiau darbingus vyrus apgy
vendino pirmam kambaryje, jų tarpe ir vertėjas. Į mūsų 
kambarį paskyrė visus amatininkus, į trečią ir ketvirtą 
visus dirbančius prie bombų pakrovimo.

Iki šiolei buvęs gražus oras, staiga atšalo, rytmečiais 
iš po nakties pasirodo šalnos. Dažnai lyja, vyrai iš dar
bų grįžta sušlapę ir sušalę. Vakarais jau turime kūren
ti kambario viduryje stovintį geležinį pečiuką. Kuro gau
name po vieną kibirą anglių dienai. Kambaryje šilta ir 
ramu, ir jei oro pavojus nesutrukdo mūsų ramybės, ta
da suvirstame į lovas ir kiekvienas pasakojame savus 
pergyvenimus, rlečiame riebius anekdotus, kurie tik vy
rams tetinka klausyti, įvairiai komentuojam karo fronto 
eigą ii- visokius kitokius dienos įvykius. Mūsų manymu, 
karas už kelių mėnesių turėtų baigtis. . .

Jei kartais išsenka mūsų pokalbiai, tada užkabiname 
senuosius kovų veteranus Šlubį ir Viršylą — apie Lietu
vių Bacalijonus, kovojusius prie Taropecų ir Ladogos 
ežero, tada vėl prasideda nesibaigianti istorija apie kau
tynes, apsupimus ir prasilaužimus, apie lietuvių ii- vo
kiečių karių ypatybes ir narsumą.

Bet daugiausiai kalbos sukasi apie skanius kadaise na
muose valgvtus valgius, nuo kurių dar daugiau pasijuntar 
me alkani.

— Žinai Adomai,ot kad čia dabar būtų bulvinių tarkuo- 
tų blynų, ką tik nuo keptuvės, karštų su rūKytų lašinukų 
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spirgučiais arba grietinėle, ot tai būtų skanumėlis . -- 
meta mintį ant lovos aukštielninkas pavirtęs, Japonas.

— E, broliuk ! Blynai tai niekis prieš šviežias šiltas, 
dar kadugiais kvepiančias rūkytas dešreles, su juoda ru
gine plikyta duona, arba skilandis virtas, į sūdytas ski - 
landis su riebiais garuojančiais kopūstais . — Išvedžio - 
ja Adomas.

— Nėra skane'snio valgio kaip kruopinis arba bulvinis 
vėdaras, tik ką išimtas iš keptuvės, visas paskendęs tau
kuose, parudavusiai apkepęs. Kandi ir jauti, kaip taukai 
per smakrą varva, tartum midus . , — atsiliepia Vana
gas, persimetęs per antrą lovos kraštą.

— Veltui jūs kalbate apie tarkuotų bulvių blynus, deš
ras, skilandžius ir taukuotus vėdarus. . .

Skaniausias valgis yra — sudžiūvusios duonos pluta !
— atkartoja jiems mūsų autoritetas Viršyta. — Kai mes 
buvome apsupti prie Taropecų, apie tokius dangiškus val
gius- migdolus negalvojome, ir žalią bulvę radę džiau- 
gėmės,kaip aukso gabalu. Mes čia dar ne alkani, duonos 
dar turime, tik reikia apsisukti, kombinuoti, atsiras ir 
daugiau, — baigdavo, duodamas viltingą mintį.

— Va, kad ir pas ūkininką, pas kurį stovi Špico žinio
je esantieji arkliai, -- pilna nusipenėjusių žąsų, o kiek 
vištų / Manai ūkininkas žino jas visas ? Galima būtų nu- 
kombinuoti”. . . Bet visa bėda kurgi ją iškepsi ar išvirsi. 
Ant šito pečiuko negalima, be to ir špicas ir Varnagė 
dažnai čia nosį įkiša.

Visai rimtai karią savo pasiūlymą išdėstė Viršyla. 
Mat, jie abu su sūnum Liudu yra paskirti prie arklių prie
žiūros tame ūkyje. Nuotaikos pagauti, mes visi duodame 
savo labai rimtus pasiūlymus, kaip sukombinuoti žąsį, 
bet neišnšam klausimo kaip ją iškepti ar išvirti ant mū
sų kambaryje esamo pečiuko. Bet vistiktai jaučiamės lyg 
sotesni apie tai kalbėdami. Be to puoselėjame mintį,kad 
kada nors atsiras ta žąsis.

Spalio penktoji. Su pradedančiais žemėn kristi lapais , 
visai netikėtai mus aplanko Batalijono kapelionas kua.Ki- 
reilis, s vedasiškis. Atveža lietuviškos spaudos, po kele
tą egzempliorių "Ateities" ir "Lietuvos Ginėjo". Nors ir 
pasenusios , bet m^s juos godžiai išskaitome.Apsistojo pas 
senukus pirmam kambaryje, vertėjo globoje. Vakare gau
name neužimtą kino salę ir visi prieiname išpažinties.

Špico prašome rytojaus dieną laisvo pusdienio iš ryto, 
bet gauname tik po pietų. Grįžę iš darbo, kino salėje ant 
scenos iš poros staliukų padarome altorių. Išpuoštam jį 
dar šalnų nenukąstom lauko gėlėm, iš sudžiūvusių beržo 
šakų sukalam kryžių, iš sandelninko sukombinuojam dvi 
žvakes, kuklios, bet taip mūsų širdžiai mielos,savos lau
ko gėlės, beržo šaka, plazdenanti žvakių šviesa, baltas 
ekrano fonas. . . Argi yra gražiau ir karališkoje mūsų Vil

nį aus katedroje.?
Klaupiamės ir užgiedame "Pulkim ant kelių visi krikš

čionys", prašome Aukščiausiojo apsaugoti mus nuo bado, 
maro, ugnies ir karo. . . Iš širdies gelmių plaukia stipry
bės ir vilties malonioji giesmė. Ją giedame visi, kiek
vieną jos žodį. į širdį dedam, iš akių ašaros rieda veidais 
ant svetimos pastogės grindų. Ją šiaip taip pabaigus, už- 
giedame"Marija, Marija. Pradedam ir ne baigi am. Skaus
mas surakina lūpas ir mes nutylame.

Matau, kaip daugelio kovose užgrūdintų vyrų veidais 
rieda sunkios ašaros ir jie sustingę, kaip kapų akmenys 
tyli ir nejuda prieš žvakių šviesoje švytintį kryžių.

"Marija, Marija, apsaugok žmoniją nuo priešo baisaus" 
— tesigirdi užslopintų balsų švilbždesys. Atsigręžęs ku
nigas pastebi visų mūsų susijaudinimą ir jo akyse sužvil
ga ašaros, vietoje aukojamo vyno ir jos nukrinta ant Die
vo stalo, sužibėdamos brangiais rubinais.

-- Dieve, mūsų maldų neatmesk, išklausyk mus, gra
žink tėvynei Lietuvai išplėštą laisvę, saugok mus sun
kiam mūsų kelyje ir gražink mus į gimtuosius namus f — 
Skamba kunigo žodžiai sunkesni už šviną, brangesni už 
kraują.

Kapelionas pasakė trumpą pamokslą, ragindamas ne
prarasti vilties, nepalūžti gyvenimo kovoje, būti tauriais 
lietuviais, būti broliu savo likimo broliui ir laukti švie
sios sugrįžimo valandos.

Pabaigoje jau tvirtai užgiedame "Lietuva tėvyne mūsų, 
tu didvyrių žemė"... Išeinant nusfembam: salės gale mū
sų pamaldas stebėjo apie trisdešimt vokiečių kareiviu. 
Jų tarpe Varnagė, Gefreiteris ir Špicas. Ir nepastebėjom 
kai jie atėjo.

Atsisveikinam su skubiai išvykstančiu kapelionu, tikė- 
kėdamies ir vėl kada nors susitikti.

Spalio dešimtoji. Radijo žiniomis rusai pradėjo didelio 
masto puolimą Lietuvoje į pietų vakarus nuo Šiaulių. Pri
artėjo prie Vilkaviškio,Mažeikių ir Liepojos. Anglų de
legacija su Churchill iu ir Edenu išsKrido į Maskvą tartis 
politiniais ir kariniais reikalais. Jau kelinta diena kaip 
aiškiau girdėti vis artėjantis artilerijos šūvių trenksmas.

Naktimis, Tilžės miesto pusėje nuolatinės gaisrų pa
švaistės. Į aerodromą atvyko nauji kariuomenės daliniai, 
užpildė visus tuščius barakus. Pietų metu prie virtuvės 
langelio susidaro ilgos laukiančiųjų eilės.

Jau antra diena, kaip aredrome prie angarų remonto 
dirbtuvių ir lėktuvų paidlimo tarnų kasame gilias duobęs 
minavimui. Minavimui ruošiami visi keliai, einantieji į 
aerodromo pusę. Jaučiame, kad ir čia artėja karštos die
nos. Jau ir dienos metu vokiečių zenitinė artilerija prar 
deda apšaudyti pasirodančius rusų žvalgybinius lėktuvus, 
o jie vis dažnesni svečiai virš mūsų padangės.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IS PADANGĖS MIELOS
/if SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE./

Iš KLAIPĖDOS TEATRO VAIKŲ. SPEKTAKLIO

kRe/vi
VE/DR0D2/M

IŠ MŪSŲ POGRINDŽIO SPAUDOS:

NAUJAS VEIKALAS VAIKAMS 
“LĖLĖS” TEATRE

G. Butkus ir M. Brėdikytė 
parašė vaidinimą MIŠKO 
PASAKA, kurią suvaidino 
Vilniaus ”L ėlės" Teatras.
• Panevėžio Dramos Teat
ro režisorius V. Blėdis ga
vo premiją už "Raudonke - 
paraitė" režisūrą,© už šio 
veikalo dekoracijas -dail.K „ 
Vaičiulis.

TECHNIKOS INVAZIJA
GRESIA IR NEMUNUI «

Išplėtus neatsakingai in
dustriją ir svarbiausia, ne
pakankamai rūpinantis ap - 
linkos taršos tvarkymu, Ne
muno upės užteršimo pavo
jus vis didėja,. Ši Lietuvos 
didžiausioji upė nėra Įtrauk
ta Į apsaugos sąrašą...

VISA EILĖ APLEISTU 
VIETOVIU IR PAMINKLU

Kai kurie Paminklų Ap - 
saugos pareigūnai sąžiningai 
eina savo pareigas, nuolat at
kreipdami dėmesį, kad dau 
gelis kultūriniai svarbių vie
tų palei Nemuną yra apleis
tos. ir netvarko mos. P av., A. 
Staponkus primena, kad Ve
liuonos ir Vilkijos etnogra -

jo sugadinta nuotaika: pasi
rodo, čia turi pirkti ne tai, 
ko nori, o kas iš anksto nu
matyta komplekse, kuris bū
na beveik visada pastovus : 
kava/pusė įprastinio ouodu- 
ko/-13 kapeikų, ledai su šo - 
koladu / būtinas priedas/ - 
38 kapeikos. Iš '/i s o- 51 kap.

Paaiškinau kasininkei,kad 
nesu ledų mėgėjas, o juo la
biau su šokoladu, ir papra
šiau Įpilti du kavos puodukus 
po 13 kap. Kasininkė kaip 
kirviu nukirto : "Prašau to
kiu atveju imti du komplek
sus. G jei taip nepatinka,ei
kite kitur. Pas mus ir taip 
lankytojų pakanka". Žinomą, 
kurgi jų truks, jei Klaipėdoje, 
pajūrio mieste, vasarą žmo
nių minios, o tų "kitur’Tabai 
maža ir užbėgti minutei ki
tai užkąsti, išgerti puoduką 
kavos čia iš tiesų didelė 
problema, ypač svečiui.

Taigi, užmokėjau už du 
kompleksus, išgėriau kavąir 
išėjau, palikęs ant stalo dvi 
neliestas ledų porcijas su 
šokoladu. Kitą dieną lygiai 
taip pat teko sumokėti už 
nereikalingą priedą ir kavos 
bare, esančiame miesto 
centre prie šašlykinės."

ŠRIMPSAT VYNE
1 puod. balto vyno
3 puod. šrimps'ą
1 puod. majonezo
1 šaukštas garstyčių
1 " citrinos sunkos
1 " kapotų petražolių
1 skiltelė kapoto česnako
1 šaukštas kapotų svogūnų
2 puod. pjaustytų salierų
1' " " agurkų
druskos, pipirų, paprikos

Šri rapsus palaikyti vyne 
apie 2 valandas. Sumaišyti 
majonezą su garstyčiomis, 
citrinos sunka, petražolė
mis, česnaku ir svogūnu.pri- 
dedant pagal skonį draskos 
ir pipirų.

Šrimpsus nusausinti,už - 
pilti salierų, agurkų ir pa
ruoštą majonezo mišinį.Pa
barstyti paprika. Patiekti 
sudėjus ant salotų lapų.

KRIAUŠĖS SIRUPE
1 stiklinė braškių uogienės 
2-jų citrinų sunka
2 šaukšteliai sviesto
1/2 stiklinės vermuto vyno 
1C kriaušių

Cukrų su sviestu pakaitin
ti iki rudumo,supildi citrinos 
sunką, vyną ir braškių uogie- 
nę.Viską gerai išmaišyti.Su
dėti per pusę supjaustytas 
kriaušes ir trumpai viską 
pakaitinti.

Patiekalui at šalus, sudėti 
į pailgą lėkštę:kriaušes per 
vidurį, į šonus kamuoliukais 
suformuotų vanilijos ar 
braškiij ledų ir viską užpil
ti kriaušių sirupu. Valgyti 
tuoj pat.

MANŲ KOŠĖ SU 
BRAŠKĖMIS
1 litras vandens.
2 šaukštai sukraus 
truputis druskos

kruopų ir gerai ištrinama su 
1 stikline braškių, supilama 
į verdantį vandenį ir virina
ma maišant, kai išverda, 
ataušinama, po to supjausto
ma pailgais gabaliukais ir 
apkepama keptuvėje su 
sviestu iš abiejij pusių. Val
goma su cukrumi.

PIRŠTELIAI PRIE ALAUS 
4GC gr. miltų 
15 g mielių 
30 g cukraus 
2/3 stiklinės pieno 
120 g sviesto 
1 kiaušinis
Paviršiui užbarstyti- 15 g. 
draskos ir 15 g kmynų

Ištrintas su cukrumi mie
les, kiaušinį, pieną, miltus ir 
sviestą suminkyti ir priden
gus skepeta, palikti kelioms 
valandoms vėsiame kamba - 
ryje. Po to tešlą iškočioti 5 
-7 mm storio ir piaustyti 1 
cm pločio bei 10-15 cm ilgio 
juostelėmis. Prieš kepant, 
jas aptepti kiaušiniu, pa
barstyti druska ir kmynais, 
kepti kol pageltonuos.

BULVIŲ KEPINYS 
/"KUGELIS"/ 
1O šviežių bulvių
1 didelis svogūnas
2 kiaušiniai 
pipirų, druskos

Sutarkuoti bulves, svogūną 
sųpjausčius, pakepinti svies
te, kiaušinius išplakti, pri
dėjus pipirų ir druskos, vis
ką sumai syti ir supilti į ke - 
pimo indą. Kopti 1 vai.400, 
laipsnių F krosnyje.

- Galima patiekti su grieti - 
ne, spirgučiais arba grybų 
padažu.

Grybų padažą lengva pa - 
daryti iš grybų sriubos 
skardinėlėje, ją šiek tiek at-

RAUDONASI S ROJUS
/tęsinys/

Brankiam himną, vyki m vytį. 
Laukia didelė kova, 
Reikia kūjį nupaišyti, 
Kad bijotų Lietuva.

Privažiavo politrukų 
Ir pradėjo liaudį šviest, 
O lietuviams oro trūko 
Nuo sugedusios žuvies.

Viską sekė suirtos akys, 
Viską užvertė bylom, 
Kur sustoję dviese šneka, 
Trečias "ryja" patylom.

Tuoj Į mitingus suvarė 
Ir balsavimo tvarka: - 
Taip sutinka visa salė - 
Jei sutinka, tai "ura’."

Nesutikite nors vienas 
Tuo pajudins už pečių. 
Žiba durtuvai pasieniais 
Ir tik ieško panašių.

Šypsos kumečiai plakatuos, 
G namuos kita daina:
Trūksta rato, trūksta knato, 
Nori - žibink balana.

Laisvę matėm, laisvę skaitėm 
Tik plakatuos pakelėm, 
Priešų pieštos lietuvaitės 
Saliutavo su gėlėm.

Visus "maliorius" surinko 
Piešti portretus vadų, 
Nusilupo sienų tinkas 
Nuo ūsuotų Stalinų.

Pasikartų su tuo "rojum", 
Visi rėkia tik "ura" - 
Koks čia. rojus,..pagalvojus 
Kai nė druskos nebėra.

/ bus daugiau /

/iš "DAGYS DEJUOJA IR DAINUOJA"
finiai muziejai buvo įkurti ir 
išugdyti mokytojų, tačiau 
Jurbarko apylinkės valdžia 
jais visai nesirūpinanti.

Taip pat yra atidėtas ir 
Veliuonos piliakalnio bei 
dvaro rūmų restauravimas , 
apleista Raudonės pilies ap
linka.

BIUROKRATIZMO PINKLĖSE
Štai vaizdelis, kas atsitin

ka, kai reikia visko, net pa - 
prasčiausio kasdienio spren
dimo, atsiklausti "iš vir - 
šaus" :

Į šį laišką spaudoje buvo 
atsakyta viešai Prekybos 
mimisterio pavaduotojos N. 
Strazdaitės:

"...Prekybos ministerija 
praneša, kad Klaipėdos bare 
"Kava-ledai" kompleksai į - 
vesti eksperimentui./Negi 
dar reikia "eksperimentuoti", 
ar žmonės nori pasirinkti- 
kiek išgerti ar suvalgyti??? 
Red./.Praktika parodė, kad 
ši prekybos forma ne vi
siems lankytojams patinka . 
Todėl nuo 1981 m.spalio 1 d. 
lankytojams pageidaujant,be 
kompleksų realizuojama ka

Viskas užvirinama, 
imama 1 stiklinė

po to 
manų

skiedus, pridėjus 1 valg. š . 
sviesto ir pakaitinus.

Parinko Nijolė Bagdžiūnienė)

• Pienas neišbėgs verda
mas, jeigu puodo kraštą pa
tepsite sviestu ar margarinu.

• Prieš virinant pieną, indą 
praskalavus šaltu vandeniu , 
pienas ne taip greitai pride
ga.

c Kepinamas sviestas pra
randa savo vertingas savy
bes. Kepimui geriau vartoti 
aliejų ar margariną, o sko
niui sviestą naudoti gatavam 
patiekalui.

• Kad suris ilgiau nesudžiu- 
tų, greta jo į lėkštelę reikia 
padėti gabalėlį cukraus ir 
užvožti kita lėkštele. Taip 
sūris išsilaiko šviežias vi - 
są savaitę, nenaudojant jo
kio plastikinio popieriaus .'

"Būdamas Klaipėdoje, pa
sidžiaugiau naujovėmis, ku
rių čia visada gausu. Deja , 
praėjusią vasarą ne visos 
šio miesto naujovės mane 
nudžiugino. Užsuku į nauju - 
tėlį barą H. Manto gatvėje . 
Iš tiesų, labai gražus baras, 
prekiaujama čia tik kava ir 
ledais. Anksti rytą ir eilė 
nedidelė.. .Tačiau išėjau iš

va ir ledai atskirai.
T. Kaisietos laiškas pa

svarstytas "Bangos" ūkis - 
kaitinės visuomeninio maiti
nimo įmonės, kuriai priklau
so minėtas baras, darbuoto
jų kolektyve”.

Beje, kodėl sako "reali
zuojama" kava ir ledai atski
rai,© ne paprastai "parduo - 
dama"?

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

ATEIK I LIETUVIU A. A. ( ALCOHOLICS ANONYMUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. . SUSIRENKAME KIEKVIENĄ^ 
TREČIADIENI, 7722 GEORGE ST. L A SALLE, QUE.

8 vai. vakaro.

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

Donaldui D.: 661—1733. 1$

1982. 111.17

BUI VIV ISTORIJA
Bulvės I ietuvoje pradėtos auginti XVUT a. pabaigo

je tik daržuose, nežinant nei kaip auginti, nei kaip var - 
toti. Jomis buvo pakeičiamos ropės, todėl daug kur pas 
mus jos ir vadinamos roputėmis, ir valgytos žalios. Tik 
patyrus, kad bulvės geriausiai maistui tinka keptos arba 
virtos, spaudoje buvo džiaugiamasi, kad jos gelbsti kai - 
mą nuo bado. Taip buvo iš tikrųjų. Plačiausiai Lietuvoje 
jos paplito 1810-1830, pasidarydamos ne vien tik daržo, 
bet ir lauko kultūra ir savo paplitimu gerokai aplenkda
mas kitas Rusijos imperijos sritis. 1843-1847 m. Vii - 
niaus gubernijoje kasmet buvo pasodinama po 358.085 
ketvirčius bulvių; iš jų dvarininkų valstiečiai sodino 158. 
044 ketvirčius,palivarkai -142.464, valstybiniai valstie
čiai - 47.603, valstybiniai palivarkai - 9.974. Bulvės 
pasidarė visai valstietiška kultūra.

/J. Jurginis, iš "Lietuvos valstiečių istorija"/

LAIKRAŠTIS j KNYGA - GERIAUSIA DOVANA -NEIŠEINA & 
MADOS, NEREIKIA SUKTI IR GALVOS :TINKA KIEKVIENA 
PROGA-KAI LINKSMA, LIŪDNA ir KAI VISKO JAU GANA !

C FM LIETUVIŠKA RADIO

PROGRAMA
RADIO 1410 MONTREAL

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

G
JEI VILKAS AVINĄ ŽINOTŲ -
JAM NIEKAS KELIO NEPASTCTŲ , 
BET JIS NEŽINO JO, TAI VIS 
papuola Tiesiai į dantis-

MAN BUVO TAIP MAŽAI DIENŲ, 
KAI TAURĘ AŠ LENKIAU LINKSMAI, - 
DABAR KAI TIK AŠ JĄ LENKIU, 
TUOJ LIEJASI IŠ JOS SKAUSMAI.

G
ANT KALNO ŠVIESU , -
PAKALNĖJ TAMSU ;
ANT KALNO UŽLIPTI SUNKU , 
PAKALNĖJE BŪTI GRAUDU.

O
MES, ŽMONĖS, ESAM EGGJSTAI,
MES LINKI M LAIMĖS SAU TIKTAI, 
G KL YKTAM, JEI KITIEMS NUKLYSTA 
NORS IR MAŽI JUS TRUPINIAI.

1982 METU

EKSKURSIJOS 
J LIETUVĄ

GEGUŽĖS 27, LIEPOS 22 ir RUGSĖJO 9

14 DIENŲ 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 TIK $ 169.00. Į

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

30 METŲ PATYRIMAS KELIONIU PATARNAVIME 1 
TEL: (514) 844-5644

5 psi.
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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 
tai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 

T elefona i 532-8723 Toronto, Ontario

Taupyk ir s k 0 1 i n k i s
Pirmutiniame ir didžiausiame A JA A 41 A
TORONTO LIETUVIŲ Į*AtfCAlfrlAl
KREDITO KOOPERATYVE -----------------------

MOKA:
14 % už 90 dienu term. ind.
14 % už 6 mėn. term. ind.
14*-2% už 1 metu term. ind.
13 % už 3 metu term. ind.
15 % už pensijų plana
14 % už namu plana
14 % už specialias taup. sask.
11 % už taupymo sask.
6 % už čekiu sask.

AKTYVAI VIRS 29 MIL

IMA-

už asm. paskolas nuo 1816%

už mortgičius nuo 17 % %

✓

DOLERIU

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

ir 532-1149 M6P ,A6

A. LU KO J/ U S

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

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

E 90 dienu termin. indėlius 14 
y;} o = 180-185 d. term. ind.

M E term, indėlius 1 metų 
10-3 = term, indėlius 3 metų 

uždot y ta E pensijų s-tų 
= spec. taup. s-tų 

10-8 = taupomųjų s-tų 
10 8 x depozitų-čekių s-tų

? . -j = DUODA PASKOLAS: 
. E asmenines nuo 

mortgičius nuo
ANAPILYJE skyrius veikia sekmod. 9.30 v.r. — 1

Pirmo<■(«.. mals 
Antradieniais 

Treč'iadt<-rJr<i" j 
Ketvirtoji-: 
PcnktaJicriir-is 
Seštadienia'is 
Sekmc'dicnici;s

14 “i

13
15
14
11

6

2 “o 
% 
%

%

%

18’/2% 
1734 %
v.p.p.

Duodame o .in. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75' < įkainoto turtu vertės). Draudžiame nerių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolos iki $10,000. Par
duodame pinigines ^perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
(•reveler's cheques;. bl<:rt<an>e mokesčio už. išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias s gskaitos. MŪSŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

LIETUVIŲ NA M A l = LIETUVIU NAMAI = 

lykų Stalą balandžio 1«, Atve
lykio sekmadienį.

- Vasario 28 d.posėdyje bu
vo paskirstytas Užgavėnių 
Karnavalo gerai pavykusio 
renginio pelnas organizaci
joms, dalyvavusioms Karna
vale.

Rengėjų Komiteto p-kas , 
S.Kuzmas įteikė čekius su
si ri nki mo metu, pad ėkoda - 
mas už dalyvavimą ir pavai
šindamas.
- Moterų Būrelio Valdyba , 
vadovaujama p-kės B.Abro- 
maitienės, nutarė rengti Ve-

b Gydosi ligoninėje Lietu - 
vių Namų organizatorius, il
gą laiką išbuvęs jų Valdybos 
pirmininku J.Strazdas.

t, KARKA J., žurnalistas ir 
visuomenės veikėjas, išvyko 
atostogų į Floridą.

SKAUTU STOVYKLAVIETEI 
ROMUVA - 20 METŲ

Pirmoji skautų stovykla, 
įsigijus stovyklavietę ROMU
VA, įvyko 1962 m. vasarą. 
Tad šįmet sueina 20 m. nuo 
jos sėkmingos veiklos. Si 
sukaktis bus tinkamai pami - 
nėta.
PAGERBTA ONA INDRELIENĖ

Toronto lietuvių visuome
nė, jos organizacijos džiau
giasi, turėdamos didelę lie - 
tuvių patriotę, visuomenės 
veikėją Oną INDRE LIE NE 
savo tarpe. Ji sulaukė 80 m. 
amžiaus jubiliejų.

Ji aukštaitė, kupiškietė ,

toronto
V

ABBESS* wFIB war wW

ŽEMĖ LAUKIA NAUJŲVIEVERSIlį

"Nuoširdus ačiū už malo
nius pasveikinimus tiek man 
tiek ir visai mūsų giminei . 
Deja,jau praėjo,praėjo nuos
tabūs ir paslaptingi Kūčių ir 
Kalėdų vakarai, jau praėjo 
Naujųjų metų sutikimo šven
tė.

Visi su neslepiamu šir
dies virpesiu laukiame iš 
Naujųjų metų kažko gražaus s 
kažko dar nepatirto. Kiek
vienas tikimės, kad būtent 
šiais metais išsipildys slapr- 
čiausios mūsų sielos svajo
nės. Kiekvienas tikėjomės , 
kad "Senis Saltis'lsavo dide - 
liame dovanų krepšyje atneš 
kažką laukiamo ir brangaus, 
nors mažą, kuklią dovanėlę 
nuo artimų ir brangių mums 
žmonių. Ir kiek patys išsa
kėme linkėjimų,kiek pasvei
kinimų parašėme ir pasiun - 
tėme tiems.kuriuos mylime, 
kurių laukiame visada.Ir jei 
nukrito kam ašara, keliant 
šampano taures,tai buvo lai
mės ir džiaugsmo ašaros , 
nes Naujųjų Metų sutikimo 
ašaros neša tik džiaugsmą , 
laimę, ramybę.Ir jeigu kam 
sielvartas graužė ir spaudė 
širdį,tai gal Naujaisiais me
tais juodą kančių skraistę 
nušvies nauja spalva - juk 
gyvenimas eina į priekį ir 
nebūna amžino sielvarto, 
kaip, beje,tikriausiai nebūna 
ir amžinos laimės.

Viena tik tikra ir nepa
keičiama- tai amžinas žmo - 
nijos judėjimas, neramumas, 
siekimas prasimušti pro 
tuos pilkas kasdienybės 
gniaužtus ir ieškoti kažko 
gražaus, kilnaus, dar nepa - 
tirto, neišgyvento,neatras to-

Gal tuo neramumu ir gra
žus'žmogaus gyveni mas.Ta.l 
nelinkėkime vieni kitiems 
ramių vienodų dienų. Palin
kėkime vieni kitiems sielos 
nerimo, ieškojimo žavesio ,

Meninę propgramą atliks pergalės džiaugsmo., Palin- 
St.Kairio Vieneto kanklinin - kėkim vieni kitiems nepa
kęs ir dainos vienetas "Ant - lūžti dvasios silpnybėje', he- 
roji Jaunystė".
- Mindaugo Menėje kovo 7 d . 
įvyko jaunimo svarstybos a - 
pie pasaulio lietuvių jaunimo 
veiklą ir jų problemas. Buvo 
rodomos skaidrės ir spalvo
ta filmą iš IV Pasaulio Jau - 
nimo Kongreso.

ĮHSUKfiNCe * KomercHM i
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nepamatėme, neradome ar 
paprasčiausiai nenorėjome 
rasti savyje. Kaip šeimas 
jungia dvasinė artimų žmo
nių vienybė,taip tautą, jungia 
tūkstančiai, milijonai sielų , 
savo širdies šiluma nelei
džiančių užgesti šventam 
tėvynės židiniui.

Nors likimo vėjai, audros 
ir kitos gyvenimo negandos 
draskė ir plėšė tą puikų 
klestintį tėviškės sodą, nors 
ne viena nulūžo puiki šaka, 
bet sodas liko. Liko kaip di
džiausias stebuklas ir jis 
stebina pasaulį savogenijum 
ir savo paprastumu. Šio so
do vaisų ragauja visas pa - 
saulis, nes sėklos išbarsty
tos po šalis, šaleles jau davė 
naujus ūglius ir jie auga , 
tvirtėja, jie remiasi į žemės 
plutą savo tvirtom šaknim , 
jie geria žemės sultis ir 
minta žemės draska. Jie gy
vena ir gyvi savo tėviškės 
prisiminimu, Ir kiek eis 
metų, kiek bus perversmų , 
suiručių ar kitų negandų , 
mes visada prisiminsime 
tuos, kurie kūrė ir puoselėjo 
mūsų tėviškės grožį. Bet kai 
kam iš jų likimas lėmė,kaip 
paukščiui, atėjus rudeniui 
šaltam, traukti sukti lizdą 
toli, už jūrių marių, jieškotf 
užuovėjos savo sparnams . 
Ir te niekada nenurims jų 
širdy amžinas tėviškės 
šauksmas. Te nenurimsta 
jis niekada, nes jis šventas, 
kaip šventa duona kasdienė, 
nes ji dalis mūsų pačių, nes 
ji mūsų kūnas ir mūsų krau
jas. Te kiekvieni atinantys 
metai atneša naują džiaugs
mą, naujas viltis. Kas tu
ri gražią svajonę, tas ir gra
žiui gyvena ir turi, ką pasa
kyti' kitiems, nes tokia jau 
žmogaus proto dialektika:tik 
grožiu atversime kelią gro
žiui .

533 1121 Walter Dauginis 822-8480
Insurance Ageney Lt4.

1613 Bloor Street West • Toronto Ontario

Bresher-BarmkM INSURANCE AGENCY LTD.

Vitų rulių'dreudo • VALTERIS, ME$ERIS
233-3334 - 231-2881 - 231-6228
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

1982 metais numatytos

EKSKURSIJOS
VILNIUS IR KITI

EUROPOS MIESTAI

V. Bačėnas ALL SEASONS TRAVEL, B.D. 
Visais kelionių reikalais 
bet kur pasaulyje skambinti:

GEGUŽĖS
BIRŽELIO

26
16

RUGPJŪČIO
RUGSĖJO

11
1

LIEPOS
LIEPOS

8
22

RUGSĖJO 29

Galima važiuoti vienai arba dviem savaitėm 
arba pavieniui.

grupėje ,

Smulkesnių žinių teirautis žemiau nurodytu 
ir telefonu.

adresu

Tel. 533-3531

1551 Bloor St. W. 
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gimusi 19C1 m.Rygoje ir ten 
lankiusi gimnaziją.Taipgi su 
tėvais yra gyvenusi ir Ukra
inoje. Paskutiniu laiku gy - 
veno Kaune.Iš ten atvyko į 
Kanadą 1929 m. ir įsikūrė 
Toronto mieste, kur tebegy
vena iki šių dienų. Susi - 
tuokė su p.Indrele/ miręs 
prieš 1C metų/, išaugino 
dukrą, kuri sukūrė šeimą su 
p.Iinartu.

Sukaktuvininkė Gua Indre- 
lienė ir iki šių dienų išliko 
žymia visuomenės veikėja . 
Ji myli Lietuvą ir lietuvius 
ir šiems reikalams pašven
čia didesnį savo poilsio lai
ką.

Prieš 50 metų lietuvių 
kolonijaToronce nebuvo gau
si, bet atsirado nemažas,pa
lyginti skaičius mokyklinio 
amžiaus vaikų. Buvo įsteigta 
lietuvių Šeštadieni nė Mokyk
la. Ona Indrelienė čia dirbo 
mokytojos darbą, auklėjo

suklupti ten, kur, gal būt su - 
klupo kiti, nors jų buvo šim
tai. Neišduokime savo sva
jonių, neišduoki me savo 
tikslų ir pergalės aureolė , 
galbūt, švies ir virš mūsų 
galvų.

Tad būkime visi gražūs ir 
vieningi savo tiksluose ir 
kasdieniuose darbuose.Dirb
kime kiekvienas,kaip darbš
ti bitelė tą juodą kasdienį 
darbą ir sulipdysime savo 
rankomis kaip korį aukurą, 
kuriame amžiais kaitriausia 
liepsna degs tautos dvasia.

Kiekvienas prisidėkime 
prie to kuklaus darbo ir mes 
atrasime tai, ko ligi, šiolei

Tikiu, kad šiais metais 
daug kas pasikeis ir mano 
gyve ni me. A t ė jo t oks metas , 
gali ma sakyti, le mti ngo po - 
sūkio metas, kai visu sunku
mu ir svarbumu pečius už
gula ateities planai. Šiais 
metais aš jau baigiu akade
miją, ir reikia tvirtai apsi- 
spręsti, kur toliau ir ką da - 
ryti. Reikės tuojau pradėti 
savarankiškai dirbti, nes jau 
iš viso gyvenime prasimo - 
kyta septyniolika metų. Ro
dos visi jau esame protingi 
ir gana, tikrai gana. Dabar 
pats laikas pabandyti, ko 
vertos mūsų galvos ir ar 
visko mus išmokė gerbiami 
docentai ir profesoriai.

/bus daugiau/

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

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

SKAMBINKIT Tel.: 487-5591
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Sukaktuvininke Ona INDRELIENĖ

laikai, ūki nė dėvaikus lietuviškai, mokė ra- buvo sunkūs 
syti, skaityti, lietuvių istori- presija slėgė visus. Lietu - 
jos, geografijos. Tuo metu viai mokytojai, jų tarpe ir C

ti psl.

S*

ir

Indrelienė aukojosi- mokė 
vaikus be atlyginimo.Ji buvo 
ir aktyvi tuomet veikusiose 
lietuvių orgauizacijose:SLA, 
KI KMD-joje,K. I .Taryboje, 
KLB- nėję. Jos dėka buvo 
suorganizuota "Dainos" D-ja

Ypatingai daug G na Ind
relienė pasidarbavo DP rei
kaluose po II-jo Pas.Karo. 
Ji šelpė juos UNRRA sto
vyklose, daugeliui parūpino 
atvykimo iš Vokietijos do
kumentus, tarnybas, o atvy - 
kusiems-ir darbus,ir butus. 
Tų visų gerų darbų organi - 
zatore lietuvių organizacijų 
tarpo- gelbėtoja ateivių iš vi
sokių bėdų Europoje karui 
pasibaigus - buvo O.Indre- 
lienė.Taigi, daugelis pajuto 
jos motinišką, seserišką šir
dį, dosnumą.

Ji yra ir didelė lietuvių 
spaudos mylėto ja,platintoja , 
rėmėja. Savaitraštis”Nepri- 
klausoma Lietuva"buvo įsi
kūrusi Toronte prieš 42 m. 
Sukaktuvininkė yra ir šių 
šulų, darbuotojų rėmėjų ei
lėse./Nuo 1947 m. "NL"yra 
perkelta į Montrealį/. O. 
Indrelienė ir dabar per "N. 
L." savaitraščio metinius 
Vakarus-balius sėdi prie au
kų stalo ir suranda nemažai 
aukotojų.

Dažnai ir kitų organiza
cijų parengimuose ji sėdi 
prie aukų lapų besišypsanti, 
vis iš "užkietėjusių" 
si įniršusių tautiečių
kitą "popierėlį" išspaudžia, 
Kiekvienam būtų gėda, įei- 

.nant pro duris, nepamatyti 
lietuvės veteranės, sėdinčios 
prie rinkliavų stalo. Jos gra
ži, pagarbi išvaizda ir tauti
niai drabužiai lyg sako;" pa
aukok, neužmiršk Lietuvos 
reikalų".

G. Indrelienė priklauso ir 
Lietuvių Namų Moterų Bū
reliui, kuris padeda LN ruoš
ti kultūrinius pobūvius. Ji y- 
ra jo Garbės narė. Ji 
priklauso Prisikėlimo para
pijai, todėl ją tenka dažnai 
tenai ir matyti.

Geros sveikatos ir ilgų 
metų sukaktuvininkei5. J.Ka.

IR LIETUVIU. ATSTOVAI 
KVIEČIAMI PAS ONTARIO 
PROV< GUBERNATORIŲ,

Dėka geros lietuvių reputa
cijos ir sugebėjimo palai
kyti tinkamus santykius su 
vietos valdžia, jų atstovai y- 
ra pakviečiami oficialiam vi
zitui įvairiomis progomis.

Štai, kasmet Ontario prov. 
Gubernatorius, Karalienės 
reprezentantas, ruošia Nau
jų Metų-sausio 1 d. rytais, 
priėmimus Parlamento rū - 
muose. <. -

Ten yra kviečiami Ontario 
vyriausybės atstovai, ka - 
riuomenės aukštoji vadovy
bė, veteranai,diplotnatai, re
ziduoją Toronte, užsienio ir 
vietinės spaudos atstovai, jų 
tarpe ir etninės spaudos or
ganizacijų atstovai, savi vai - 
dybės vadovai, burmistrai , 
policijos vadai, kadetai, vyr. 
dvasiškių,bendruomenių at
stovai ir kt.

Mūsų Gen.Konsulas dr.J. 
Žmu’.dzinas irgi kasmet ten 
dalyvauja/ tik šiemet jo ne
buvo/.

Ceremonijos- priėmimai 
yra įdomūs. Nuo pat gatvės 
•laiptų būna išrikiuoti polici - 
jos, kariuomenės pareigūnai, 
paralelinėmis linijomis iki 
Gubernatoriaus priėmimo 
salės. Visi svečiai po du ei
na grupėmis pas Guberna
torių, kiekvienas prieidamasar ap-

vieną asmenišku rankos paspaudi
mu pasveikina Gubernatorių. 
Lydintis pareigūnas kiekvie
ną svečią pristato, pasako 
pavardę, titulą, tautybę. P o to 
po vieną nueina žemyn, į vai
šių saloną, kur jų laukia ka - 
va,punčas,užkandžiai. Susi
daro proga susipažinti su 
aukštaisiais svečiais,diplo
matais, kariškiais ir pasi
kalbėti įvairiomis temomis .

Šiemet tokiame priėmime 
iš lietuvių pusės dalyvavo J. 
Simanavičius/KLB atstovas/ 
ir J. Karka- žurnalistų at — 
stovas. Ceremonijos buvo 
filmuojamos ir televiZuoja - 
mos. J.Krk .

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 

įsikūręs nuosovuose namuose —

kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais

830 Main St. East 
L8M 1L6 

Tel: 544-7125

HAMILTONO LIETUVIU 
KREDITO 

KOOPERATYVAS

TALKA
X ' 8-'.' ■:*!

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A.1 
santaupas 
term, dcpoz. 1 m. 
term, depo? 3 m. 
reg. pensijų fondo 
90 dieno depozitus

IMAME Už: 
nekilti, turto pask. 18% 
asmeninės paskolas 20%13'1 

14%%
N* nokama gyvybė* ir o«m. potkolų drauda. 

. .J*/ Nemokama* pilna* čekių patarnavimo*.

DARBO VALANDOS: pirmadieni 
penktc.dier i oi s nuo 10 iki 7 vol. 

Liepos — rugpiu<?ic men. Šeštodi'

niai s —ketvirtodifeni ni s nuo 10 iki 5 vai. 

šeštadieniais nuo 9 iki 12 vol.

liais uždaryto.

floridą
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

Li etuvos Nepriklausomybės 
atstatymo minėjimą, kaip ir 
kasmet, surengė Lietuvių Klu
bo vadovybė savo salėje vasa
rio 13 d. Pritaikytu, prasmin
gu žodžiu minėjimą pradėjo 
Klubo pirm. A. Armalis, pa
kviesdamas programai vado - 
vauti G. Jezukaitienę. Šau
liams įnešus vėliavas, sugie— 
dotaAmerikos ir Lietuvos him
nai. Kun. K. Butkus, OFM su
kalbėjo ineokaciją. Kūrėjas - 
savanoris L. Virbickas, asis - 
tuojant.2 lietuvėm, uždegė Am
žinąją Ugnį. Vienos minutės 
susikaupimu pageroti kritu
sieji del Lietuvos laisvės. Va
sario 16-sios paskelbimo Aktą 
perskaitė K. Urbšaitis. Atsi
lankę į šį minėjimą latvių, es
tų ir ukrainiečių atstovai, svei
kindami tarė, šiltus žodžius 
lietuviams. Floridos guberna- 
riausir St. Petersburg© mies
to burmisirėš išleistas Vasa
rio 16 proga proklamacijas 
perskaitė Milda Sandargienė.

Pagrindinę kalbą pasakė dr. 
H. Lukasevičius. Jo paskaita 
buvo neilga, aktuali, įdomi , 
paremta gyvenirhi škais faktais 
ir publikos priimta entuzias - 
tingai. Po to L. Jurgelaitė per
skaitė rezoliuciją, paruoštą 
JAV prezidentui ir įvairiems 
valdžios pareigūnams, kurią 
susirinkusieji priėmė 
siais plojimais.

Meninėje dalyje A. Daukan
tienė -Moriarty su įsijautimu 
paskaitė L. Virbicko patrioti
nį eilėraštį"Lietuvos Varpas". 
Solistės O. Armonienė ir A. 
Kalvaitytė -Velbasienė duetu 
atliko 3 dainas. Klubo choras 
vad. P. Armėno, taipgi padai
navo 3 dainas. Tautinių šokių 

"Banga" šokėjos pašoko"Blez- 
dingėlę”.

Minėjimą lietuvių ir anglų 
kalbomis sklandžiai pravedė 
G. Jezukaitienė. Pabaigoje klu
bo pirhi. A. Armalis nuošir- 
džiai padėkojo programos iš- 
pildytojams, visiems bet kuo 
prisidėjusiems prie šio mi-

gau-
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vyčiai ir Lituanistinė Mokyk- specialaus stalo, valgant va- 
ia. Ir į šią bažnyčią atsilankė karienę ir vėliau šokių metu 
gausus kolonijos lietuvių skai- jie pakėlė savo jaunatve So
čius bei čia žiemavojąrautie - 
čiai.

Vasario 16 dieną buvo iškel
tos Lietuvos vėliavos prie sa
vivaldybių pastatų šiose vieto
vėse; Pinellas Park, Trea - 
sure Island, St. Petersburg . 
Beach, So. Pasadena ir Gulf- pravedė Vakaro programą 
port. Iškeliant Amerikos ir 
Lietuvos vėliavas, visų tninė- 
tų vietovių burmistrai ir lie
tuvių atstovai pasakė momen
tui pritaikytas kalbas. Visur 
dalyvavę prie vėliavų pakėli
mo lietuviai sugiedojo Ame
rikos ir Lietuvos himnus.

kančių porų vidurkį.
Vakarienę atidarė ir "Pa

vasario" dainininkes prista
tė Vincas PIEČAITIS, KLB 
Montrealio A-kės Valdybos 
p-kas.Daiva Piečaitytė la - 
bai gražiai ir sklandžiai

ŠEŠTADIENINE MOKYKLA
St. Petersburg© "Saulės" 

Lituanistinės Mokyklos vedė
ja M. Peteraitienė praneša, 
kad Vasario 16-stos šventės 
minėjimas buvo vasario 13 d. 
pamokų metu Mokykloje, o 
sekmadienį mokiniai daly va -nėjimo sėkmės ir publikai už

taip gausų atsilankymą bei au- vo pamaldose šv. Vardo baž- 
kas. Minėjimas baigtas vi - nyčioje.
siems sugiedant/'LietuvaBrazr " Mokyklos Tėvų Komitetas 
gi’jMinėjime ir sekančią dieną rUošia balandžio 3 d. 4 v. po 
Klube pagal laisvą apsispren-pjpįu Lietuvių Klubo salėje 
dimą buvo renkamos aukos. Ii šaunų pokylį Mokyklos išlai- 
viso surinkta $7,12'7. OO. Iš kymui. Programoje, kurią 
šios sumos Altai —$2, 256. OO išpildys visi Mokyklos mo- 
Liet. Bendruomenei-^^.697.03 kiniai, bus montažas "Lietu- 
ir Tautos Fondu.’-$2,173, OO - va mūsų žemė", dainos šo - 
Minėjime dalyvavo arti 400 Idai, laimės šulinys ir imi - 
žmonių. tyčiniai žaidimai. Veiks į

Vasario 14 d. šv. jono baž- vairus, puikus bufetas. Visi 
nyčioje st. Petersburg Beach kviečiami dalyvauti.
amerikiečiams sumos šv.'Mi-® RemiaLituanisiinęMokyk- 
šias konceiebravoprel. j. Bai-lą. Lietuvių Bendruomene 
kūnas ir 4 kunigai. Prelatas šiais matais St. Petersburg© 
pasakė įspūdingą pamokslą, 'Sau’ės"lituanistinęjnokyklą 
išryškindamas Lietuvos oku - yra parėmusi 500 dolerių, 
paciją, išvežimus, Žmogaus 
Teisių panei gj nią, 1 i etų vi ų tau
tos persekiojimą bei jos re
zistenciją okupantui. Pirmie
ji suolai bažnyčioje buvo re
zervuoti lietuviams, kuriuos 
užpildė mūsų moterys su tau
tiniais rūbais- Į šias pamai - 
das atsilankė ir gausas lietu
vių skaičius. Mišių metu gie
dojo parapijos choras. Vargo
nams pritariant,, pamaldose 
dalyvavę lietuviai, vad. P. Ar
mėnui, protarpiais sutartinai 
pagiedojo 3 lietuviškas gies
mes ir Lietuvos himną. Baž
nyčia buvo perpildyta žmonė
mis, kurių tarpe daug turis
tų iš Amerikos ir užsienio. 
Pamaldos buvo filmuojamos. 
Televizijos vakarinėje bei se
kančios dienos rytinėje pro - 
gramoje buvo rodomi ka' ku 
rie vaizdai su prel. J, Bnikunu nuo šios parapijos įsteigi - 
pamokslo ištraukomis. Mi- mo./Sukaktuves švęsti ruo
šias už Lietuvą užprašė Vik - šiamasi rudenį/. Gal todėl 
torija Jacobson. Jos iniciaty- šį kartą ypatingai daug lie- 
va televizija davusi apie šį tuvių susirinko į renginį, ir 
parengimą.

Tą pačią dieną Šv.Vardo 
bažnyčioje Gulfporte, Lietu - 
viųKlubas "užprašė šv. mišias 
Lietuvos bei žuvusiųjų už jos 
laisvę intencija. Mišias laikė 
5 kunigai. Vasario 16-jai pri
taikytą pamoksią pasakė kun. 
A. Stasys. Per mišias giedo - dainomis ir nemažiau gra- 
jo LietuviųKlubo choras, vad. žiomis choristėmis. Nema- 
P.Armono: Pamaldos užbaig- ža jaunuolių jas lydėjo prie 
tos Lietuvos himnu. Pamai - 
dose organizuotai šu vėliavo
mis dalyvavo vietos šauliai ,

• Floridos Tautos Fondo at
stovybė ir St. Peters burgu 
ALTo skyrius Lietuvos Pa- 
siu itinybės Rūmij remontui 
iki šiol surinko ir pasiuntė 
$ 2139 . OO..

Šaunios Vakarienės paruo
šimui vadovavo E. Korylo .

Rašant šias eilutes, pa
galvojau, kad jeigu kasmet 
buvo suruošti tokie parengi
mai su geromis vakarienė
mis per 75 metus- tai kiek 
suvalgyta jaučių, vištų, deš
relių ir raugintų kopūstų, 
kurių tikrai kiekvienais me
tais buvo, na, galiausiai ir 
bulvių,kurias lietuviai be iš
imties visi mėgsta?Taip gi , 
kiek išgerta kavos ir kitko. 
Kokie kiekiai yra išgerti to 
"tyro skystimėlio",su įvai - 
riomis etiketėmis ant bute - 
lių’. Lietuviai visuomet jo 
nesigailėjo ir tokiomis pa - 
rengimų progomis,kiek ga - 
lėdami, jį "naikino". Visi
linksmai leido Kazimierines 
nuo anų senų laikų, vos, vos 
atmenamų. Gal jau tik pas - 
kutiniu laiku apmažėjo skai
čius tų "didžiųjų išgėrimo 
gali jotų", nes vieni visai ne
gali gerti, kiti tik paragau - 
ja. Tačiau dirbęs prie baro 
R. Pališaitis ir šį kartą 
skundėsi,kad labai pavargęs 
pilstyti stikliukas. Jeigu su
sumuotume, kiek per visas 
Kazimierines buvo išgerta ir 
suvalgyta doleriais, gautųsi 
graži suma, Netektų perdaug 
stebėtis: visi, rengdami pa
rengimus įtraukia iš anksto 
sąmaton, koks numatomas 
pelnas iš išgėrimo.Tai daro 
ne vien tik lietuviai, bet visi 
šiame krašte, o gal ir visa - 
me pasaulyje? Su saiku iš - 
gėrimas yra abejoms pu
sėms naudingas arba bent 
nekenksmingas-i r rengėjams 
ir svečiams. Šiais laikais 
girdisi kalbos,kad geriau iš
gerti, negu vartoti narkoti - 
kuB. Ypač taip galvoja šių 
dienų jaunųjų žmonių tėvai „ 
Juk ir mūsų senovės bočiai 
midų gėrė, o kai mums mi - 
dus neprieinamas, geriame 
jo vieton kitokį gėrimėlį....

Vyko gausi loterija,tvar - 
ka salėje ypač rūpinosi L. 
Šimonėlis,E.Čičinskas irT. 
Younish.

Šv, Kazimiero Parapijos 
kleb. kun. dr.F. Jucevičius 
padėkojo Parapijos Komite
tui, suraošusiam tradicinę 
Kaziuku Vakarienę,progra - 
mos atlikėjams ir gausiai 
atsilankiusiems svečiams.

P r. P aukštaiti s

KAZIMIERINES
Kazimierinėmis pavadino 

Montrealio lietuviai kasme
tinį parengimą- Vakarienę 
Šv,Kazimiero Parapijos sa
lėje jos patrono, kovo 4 d. 
šventės proga.

Šįmet Kazimierinėse, 
rengtose kovo 6 d., dalyva
vo pilnutėlė salė svečių.Ga- 
lima sakyti, kad jau 75-tąjį 
kartą, nes tiek metų sukako 

gal dėl to,kad meninę prog
ramą atliko "Pavasario" 
Mergaičių Choras, vad . 
Sės.Teresės. Jis suviliojo
jaunimo ir chorisčių arti
muosius, net iš kitos miesto 
dalies. Publika buvo labai 
patenkinta išpildytomis 5

AR KALBI SU SAVO VAIKU TIK LIETUVIŠKAI ???

kelnes 
pristatant 
ir atsiimant

HchareT 
ROOFER—COUVREVR

7725 George LaSalle
Geriausios panorėjas ir darbo atlikėjas stogodengys Guy RICHARD 
kuris jau seniai lietuviams patarnauja. D ar b a* atlieka sąžiningai ir 
prieinamomis kainomis* Namų, stogo dengimui ar taisymui skambinkite:

Coūvertures d* tous genres — All kinds of roofing
7725, Georges________________________________ U Salle

e Sol.A. KEBLYS nuo pat 
atvykimo į Kanadą,dirba a- 
laus bendrovės Molson bra- 
vore.Jis ilgametis Montrealio 
AV Choro vadovas, šių metų 
atostogas praleidžia beke
liaudamas į Australiją, Nau-

jąją Zelandiją ir kitas vals
tybes.

• LUKCŠEVIČTŪTĖ Rasa 
dalyvavo lietuvių Jaunimo 
Sąjungos pasitarime De - 
troite dėl l ietuvių Dienų pro
gramos. Ji taip pat buvo pa - 
grindinė kalbėtoja, labai šil
tai priimta VASARIO 16 mi
nėjime Hamiltone.
• ZA BIE LI A USKA S Rai mur
dąs netrukus išvyks į Toron
tą atlikti inter no praktiką li
goni nėję.

• SPAUDOS VAKARUI - -Ba
liui, kuris įvyks BALAND - 
ZIO 24 d., Šv.Kazimiero 
Parapijos salėje, stengia - 
masi suorganizuoti įdomią 
programą, duodant progos 
pasireikšti ir jaunimui. Jei
gu jaunimas iki 25 m.am
žiaus irgi turėtų kokių nors 
pasiūlymų ar pageidavimų , 
prašome paskambinti į”NL" 
Redakciją 366-6220.

LOTERIJAI laimikius ga
lima .atnešti ir į AV Kioską, 
įteikiant J.Šiaučiuliui arba į 
"NL" Redakciją.

Paulius M a li š k a

DVI LIETUVIŠKOJO 
JAUNIMO ORGANIZACIJOS

/ tęsinys /

II - ATEITININKAI
Pagal Lietuvių Enciklope

diją, ateitininkai (at-kai)yra 
lietuvių mokslus einančios 
katalikiškos jaunuomenės ir 
iš jos išaugusių sendraugiu 
organizacija, turinti šūkiu 
"Visa atnaujinti Kristuje", 
tarnaujant Dievui ir tėvynei.

Griežta prasme, at-kai sa
vo istoriją pradeda nuo 1911 
m Kaune pradėjusio eiti "At
eities "žurnalo. Tačiau 1899 
m. Friburge ir 1909 m. Lou- 
vaine įsikūrusias liet. kat. 
stud, organizacijas gaiima 
laikyti ateitininkijos "šaK- 
nimis". Taipogi, tuo metu 
įsikūrusios liet. kat. stud, są
jungos valdybos nariai, gali 
būti kaip ac~kų"tėvai". P- DO
VYDAITIS, E, j DRAUGELIS, 
Pr. KURAITIS ir kiti. At
kąrąs Lietuvoje 1940 m. pri
klausė maždaug 12,000 na
rių. Bendrai kalbant, at-kai 
svariai prisidėjo prie lietu - 
vių tautos atgimimo ir kultū
rinės pažangos. Tačiau II Pa
saulinio karo metu Lietuvoj 
užėjęs rusas okupantas už
draudė bet kokią at-kų veik
lą.

At-kams teko susiorgani
zuoti išeivijoje. Jie natūra
liai prisiglaudė prie išeivijos 
tautinės, religinės ir kultū
rinės veiklos. "Ateities" žur
nalas tebeleidžiamas ir yra 
vienas iš stipriausių išeivi
jos at-kų veiklos ryšių. At- 
kai uoliai dirba su jaunimu ; 
pastarieji mėgina įgyvendin
ti nelengvus penkis principus: 
katalikiškumą, tautiškumą, 
šeimyniškumą, išsilavinimą 
ir visuomeniškumą. Vyksta 
jaunimui pritaikyti kursai, 
susikaupimai, kongresai ir 
stovyklos, turintys gan s var - 
bią įtaką.

Kaip at-kai pradėjo veikti 
Montrealyje ? Po II Pas. karo 
į Montreal! atvykusių tautie
čių tarpe buvo ir at-kų. Da
lis jų ėmė organizuoti kuopą: 
J. Jokubaitytė -Adamoaienė , 
Z. Vizgirdaitė-Rickienė, A. 
Adukavičius, A. Pus.arauskas 
ir kt. Vėliau, at-kų veiklai 
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pradėjus įtaKoti čia gimusį 
jaunimą, susidarė mokslei - 
vių, studentų, ir sendraugių . 
draugovės. Pastarieji pradė
jo apie 1955 m. ruošti at-kų 
stovyklas vasaros metu, nau
dojant skautų stovyklos "Bal- 
tija"patalpas prie Lac Sylve - 
re,Oue. čia irgi daug dirbo 
Montrealio N. P.•’Seselės ir 
Tėv. jezuitai--Ses.Margari - 
ta, Tėv. Kijauskas ir Tėv. 
Zaremba. Dėl mažėjančio 
skaičiaus stovyklautojų, pa
skutinė stovykla įvyko 19 75 m. 
Nuo to laiko Montrealio al
kai pasitenkina važinėdami į 
kitas stovyklas (pvz. "Nerin- 
gą"Vermonte, "Dainavą" Det
roite ir kitur).

Kaip Montrealio at-kai vei
kia mieste ? Pirmiausiai, su
sirinkimuose vyksta diskusi
jos arba paskaitos įvairiomis 
temomis. Moksleiviams ar 
j aunuč i ams gi obė j a( s) pravė - 
da susirinkimus, ir padeda 
jaunimui suprasti ir jgyven- ' 
dinti at-kų principus ir šūkį. 
Studentų tarpe susirinkimai 
būna daugiau atviri ir liečia 
platesnes temas. Tarp tra
dicinių renginių yra Kristaus 
Karaliaus šventė (lapkr čio 
gale), ir metinė šventė, į ku
rią atvyksta jaunimas iš kitų 
miestų; būna paskaitos, su
sikaupimas ir koks nors ren
ginys suteikti lėšų ir išeiti 
visuomenėm

Skautai ir ateitininkai yra 
ideologinės organizacijos, 
kiekvienos turinčios savo 
tikslus. Šie tikslai neturėtu 
susikryžiuoti. Mano nuomo
ne, abidvi organizacijos turi 
gerą įtaką lietuviškam jauni
mu;, ir priklausant nuo žmo
gaus, viena gali labiau tikti, 
negu kita. Tačiau, aš nema
tau kliūčių, jaunimu.’, kuris 
priklausytų abejom organiza
cijom, ypatingai vyresnio 
amžiaus jaunimui.

oooooooooo 
SUSIKAUPIMO VAKARAI

Montrealio lietuvių jauni
mo Susikaupimo Vakaras į- 
vyks SEKMADIENĮ, BALAN
DŽIO 4 d,, 7 vai., Seselių 
Namų salėje, 1450 rue de 
Seve. Taip pat PIRMADIE - 
NĮ, BALANDŽIO 5 d., 7 v.v. 
AV bažnyčios salėje vyks 
Susikaupimas jaunoms šei
moms.

Abejus suėjimus praves 
Tėv. Antanas SAULAITIS,SJ 
atvykęs iš Chicagos.

ATEITININKU ŽINIA
Montrealio ateitininkai, 

gavę prašymą iš Lietuvos 
Religinės Šalpos Centro New 
Yorke, suorganizavo Maldos 
Dieną už Lietuvą.Ta proga 
bus Mišios PENKTADIENĮ , 
KOVO 26 d. x 7 vai.RYTO , 
A V bažnyčioje. Melskimės 
už Lietuvą. Pamaldose kvie
čiami dalyvauti ir ne ateiti
ninkai .

•• THE GAZETTE ir v 
LA PRESSE teigiamai Įver
tino ir paminėjo Poezijos 
daugiataučių Vakarų PLU - 
RIEL organizatorių Raimon
dą FilipavičiųRay Filip.

LITO NARIŲ, VISUOTINAS ’ 
SUSIRINKI MA S ĮVYKS KOVO 
20 d. ,4 vai. p. S v. KAZIMIE
RO PARAPIJOS SALĖJE.

Primenama, kad nariai 
atsineštų savo bankų knygu
tes. ir ne vėluotų.

365*7146
NETTOYEURS CLEANERS

SKAMBINKIT:

1982. III. 17
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KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS, MONTREALIO APYLINKĖS 
VALDYBOS RUOŠTAME VASARIO 16-TOS MINĖJIME J982m. 
VASARIO 15 d, , AUKOJO TAUTOS FONDUI IR KL BENDRUOMENEI:

/pirmoji suma TE, antroji KLB /
K.Toliušis $1OG; $2G; tz, Mališka $50,$50; P. Beleckas 
$50 -; P. M. $50, Montreal!o Lietuvių Žvejotojų-Me -
džiotojų Klubas NIDA $50 P.Brikis $1O,$30; St.Dapkus 
$20, $20; V.Daugelavičienė $40, P.Ir. Lukoševičiai
$20, $20; St.Jaugelis $20,$20; J.Kibirkštis $30,$5; A.A. 
Gauriai $15,$15;A. M. Joneliai $30, -:D. Jurkus $30,-; M. 
Juodviršis $20,$1O;J.P.D. $30, -;Jz.Lukoševičius $25 , 
$5;Ig.Petrauskas $25,$5; S.Petrauskienė $30,-; J. Valiu
lis $25, $5: J. Valiulis $2O,$1O; K. Andruškevicius -, $ 25; 
J.Dalmotas $20,$ 5; P. Juodelis $25,-; B.JakoaiS $1O,$15; 
Ir.Pavilanis $15,$1G; S. Vaicekauskas $15,$1G; P. Vitkevi
čius $15,$1G; Ir.A.Vazalinskai $20,$4:G.Alinauskas $2C 
$ -:P.Adamonis $1G,$1G; J.Adomaitis $1G,$1G; J.Arami- 
nas -,$20; D. M. Balt rako ni ai $1G,$1G; S. Daukša $2G, -; 
A.Dasys $1G,$1G; J.Gražys $1O,$1G;L.Grigelis $1G,$1G; 
M.V.Jonynai $1G,$1G; R.Jurkus $1G, $1G;G. A. Mylės $1G, 
$1G;S. Mekšriūnafe $1C,$1G; P. Mickus $1G,$1G; G. ir P. 
Montvilos $20; B. Nagienė $1G, $1G; J. B.Niedvarai ~ 
$2O;E.Kardelienė $ 20, -; V.Kerbelis -;$2G; A.R.Knys- 
tautai $IO,$1O;:XX $1O,$lO;J.Ch.Tanner $1G,$1O; A«Tu- 
šas $15,$5,-1 .Rudzevičius $1O,$1G; L.V.Snieckai -,$20 ; 
R.Pališaitis $2G, -; B.D.Staškevičiai $1G^$1G; S.M.Si - 
liauskai -,$2G; I .Urbonas $1O,$1G; Vld. Žitkus $15,$ 5 ; 
A.Blauzdžiūnąs $5,$1G; B. Jungmeisteris $5,$1G; A O.Sa
kalas $1O,$ 5; J.Skardžius -,$15; A „ Petraitytė $6, $6; J . 
Adomonis $1G, -;kun. J.Aranauskas $5,$5; S. Ališauskienė 
$5, $5;I. Balaušis $5,$5;J.P. Baltuoniai $5, $5;Pr„ BarLcš- 
ka $5, $5; A. Baršauskas $1G; O. Bieliūnaitė $1O; R. 
Barisa $5, $5; B.Bendžienė $5,$5; A.Brilvicas $5. $5; E. 
Čičinskas $1G, -; E.Dainius $5, $5; T.Čipkienė $5. $5; I.. 
G.Čečkauskienė -, $1G;T .Gedvilaitė-Landry $5,$5: G.Ged 
vilienė $5, $5; P.Gerhardas $lG;J.Gabrasevičiene : $ 5 , 
$5; J.Gorys $5, $5; J.Gedminas $5, $5;J.Grigelis $1G, - ; 
P.Juodkojis $5,$5;V.D.Gruodžiai $1G,-; J. Jurėnas $1O,-; 
G Nagys -,$1C; H.Nagys -,$1O; Pr.Gužinskas $5,_$5; Br . 
Makauskienė $5, $5; L. Y. Mainville $1G,-;A. Markūnienė 
$5,$5; J.Meilutis $5,$5; V.Murauskas $5,$5;I.Maziliaus 
kienė -,$'1G; P.Mališkas -, $1G;J. Mozūraitis v°
Bukauskas $5, $5;J. Lukoševičius $5, $5; Pr.Paukštaitis $5, 
$1G; A.Piešina $5, $5;V.Piešinienė $5,$5; S.Piečaitienė 
-,$1G;P.Petrauskas $5,$5;M. Petrauskis -,$1O; J.Piečai- 
tis $5, $5; J.Keršys $5, $5;A.Kalvaitis $5„$5, M.Knngelis 
$1O, —;P. Kere vlčius $5, $5; A.Kličius —,$10; J.Kęsgailie— 
nė $5,’$5; A.Kudžma $5, $5; A.Rusinas $1G-; A.Rudytė 
$1G; M.Ruffo $5^5; D. Rupšys $5, $5;V. V.Ivanauskai $5, 
$5; R.Gtto $5,$5; E.Lukošienė $5,$5;P.Šiekšta $1G, -; V. 
Sušinskas -,$1G; K.Sitkauskas $5,$5;Ed.Šiliauskas -,$1G;

14 4 0 
S uit e 
Tel:
N amuj

DR. J. MALI ŠKA
DANTŲ. GYDYTOJAS 

St. Cath arine W. 
600, Montreal, P, Q. 
866-8235 

488-8528

DR. A.O. JAUGELcNE
DAQITU GYDYTOJ A 

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

Namą: 737 — 9681

M. CUSSON R.GENDRON
VAISTINE

Atidaryta kasdien nuo 9

Sekmadieniais : nuo 10 a.
GREITAS , NEKAINUOJANTIS 

7626 Central St. Vili 
366-974 2 ir 365-0 505

p - m.
3 0 p . m.

m iki 10 p. m.
iki 9: 30 

m. iki 9 :
PRISTATYM AS

P. Q. ■

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 215, Montreal, P. Q. Tel. 931—4024

ADVOKATAS

ROMAN J IŠGANAITIS b. a. , b. c.l.

4 Notre Dome E. Suite 504 
Montreal, Quebec, H2Y 1B7, 878-9534

ADVOKATAS

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

168 Notre Dame St. E. , Suite 205 
Tel: 366-206 3 K 866-206 4.

ADVOKATAS

VICTOR E. RUDINSKAS
B. Eng., M. Eng. L. L. B. , B. C- L.

4701 Bannantyne, Verdun (kampas 2— n d Av e. ) , Qu e.K4G 1E6 
Tel • Bureau: 769—8824 ; Residence: 366—6245

p. Q.

NOTARAS

J. BERNOTAS
Place Ville Marie, Suite 627 
,l ; ( 5 14) 87 1-1430.

NOTARĖ

RŪTA POCAUSKAS
50 Du DoOistine, lie Perrot, Qu e , H7 V 5 V6 

Res. Tel: 453-9 14 2
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PRIMENAME MIELIEMS SKAITYTOJ AMS, KURIE DAR | 
NEATSILYGINO UŽ ”NL ” PRENUMERATĄ, ATLIKTI | 
TAI NEDELSIANT. SIUNTINĖJIMAS ATSKIRŲ RAGINIMŲ 
MUMS PADIDINA IŠLAIDAS IR GAISINA BRANGŲ LAIKĄ.

AČIŪ UŽ DĖMESĮ ! - NL- I

L. V.Stankevičiai $5,$5; J.Skučas $5,$5;V.Skaisgirys $5, 
$5; A.Urbonas ~^$1G; A.Vapsvienė $5.,$5; G.Vazalinskas 
-,$1G; A.R.Žiūkai $5,$5; M.Šulmistras $1G,-; L.Rut
kauskas $3,$3; M.Harding $3,$3; J.Adomaitytė-,$5p E. 
Augūnas $5,-; No Bagdžiūnienė-, $5; G. Bilevičienė $5,E, 
Bitnerienė $5, -; V. Bitnerytė $5, -; N. Baršauskas -, $5;
A. Gudas $2, 5G,$2, 5G; S.Daunoravičius -,$5; J.Gudas 
$5; J.Dainienė $5, -;E.Mačioaienė $5, R.Milaknis -,$5; 
J. Miliauskas $5,-; K.Mickus -, $5; A. Jankus $5,-;B.Ja - 
zokas $5, -; D. Jaugslienė $2, 5G,$2, 5G; J.Krikščiokaitis 
$5,-; L.Patašinskienė $5;J.jakulis -, $5;G.Petrulienė
$5,-; R. Lukoševičienė $5,-; kun.St.Kulbis $5,-; A.Išga- 
naitienė -,$5;J.Naruševičius -,$5; K. Z.Skučai $5,-; P . 
Styra $5, -; S.Szewczuk -, $5; p. Skučas $2, 5G,$2, 5G; V. 
Sabalys $5,-; Z. Valinskas -, $5; Z. Valinskas senjr.-,$5; 
S.Verbylienė $5, -; J. Vasiliauskas $5, -; G.Urbonaitė -, , 
$5; A. Žuktaraitė $5, -; :XXX $2, 5G,$2, 5G; J.Peleckienė 
$4,-; K. Martinėnas $4,-; V.Marcinka $3,-; E. Krasowski 
-,$3; V.Pukteris -.$3; V.Dikaitienė $2,-; M.Gudienė-,$2;
M. Grinkienė $2,-; p„p.Grybaičiai -,$2; P. Murauskas - , 
$2; K.Šimkus -,$2; P.Tekutiehė -,$2; A.Urbonavičienė 
$2; A.Rimkienė -,$2; B.Pilipavičienė $1;P.Ivanauskas 
-,$]; St.Rimeikis -,$1; J. Zabielienė $1, - J.Pukteris $5.$5,

VIS'EMS DĖKGJAMA

rėnas, G. Kudžmienė, Ir. Val
kauskienė.

Šiais metais Vasario 16 
Gimnazijai pasiųsta $300 
auka.

Re mid me ir toliau užjūrio 
besimokantį jaunimą’.

Jadvyga B a 11 u o n i e n ė, 
Rėmėjų Būrelio Atstovė

PAGALBA ASMENIMS 
SU FIZINIU NEDATEKLIU 
/HANDICAPEDJ

DėkaDarbo ir Imigracijos 
Įstaigos finansinės paramos 
Multi-Ethnic Association for 
the Integration of the Handi- 

' capped atidarė informacijų 
biurą 83, St. Zotiųue East , 
Montreal, Que. ,H2S lK7.Čia 
galima gauti informacijų 
liečiančių teises ir galimy - 
bes, atlieka vertimus pran
cūzų, anglų , ispanų ir italų 
kalbomis, padeda užpildyti 
pajamų mokesčių lapus ir t. 
t.

Ši Sąjunga taip pat siūlo 
prancūzų kalbos kursus pra
dedantiems ir pažengusiems; 
kvėpavimo mankštos pamo
kas atskiriems asmenims 
arba grupėms;laisvalaikio už- 20 moterų 
siėmimus, subuvimus.

Biuras atidarytas nuo pir
madienio iki penktadienio , 
9 v. r. - 5:30 p.p., antradie - 
niais - iki 8 v. v.

Daugiau informaciji) 
site tel: 272-0680.

KUNCEVIČIENĖ Antaninae
buvo maloniai ir gražiai pa
gerbta savo 65 m.amžiaus 
sukakties proga Ir.ir P.Lu
koševičių namuose.

Palikusi jauna našle, ji iš
augino 3 vaikus ir pasirūpint 
jų išmokslinimu. Nuo pat 
"Vaivorykštės” įsteigimo 
buvo ir yra uoli jos narėir 
rėmėja.

Pagerbime dalyvavo apie 
Sukaktuvininkė 

buvo apdovanota gražiomis 
dovanomis. Vaišės buvo pui
kios, kurias paruošėpati na
mų šei mininkė, prieš išvyk - 
dama atostogų.

gau-
REKOLEKCIJOS AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOJE prasidės ba
landžio 5 d. ir baigsis Ve
lykų rytą.Kiekvieną vakarą - 
7 vaLbus Mišios,pamokslas 
ir išpažintys. Rekolekcijas 
praves Tėv.Antanas Saulai
tes, atvykęs iš Chicagos.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
RĖMĖJAI IR AUKOTOJAI

Montrealyje vis daugiau 
atsiranda aukotojų, kurie re
mia Vasario 16 Gimnazija^:

Kat. Moterų D-ja, Montre- 
alio Sk.-$5O;Albertas Da
gys - $25; J.Intas - $24;O . 
Vadišienė-$5; poniaX-$ 2 .

Už 1981 m.Rėmėjo mokes
tį užsimokėjo: J.Lukoševi - 
čius, S.Akstinaitė-Staškevi - 
čienė,O.Bieliūnaitė,K.To - 
liušis, J.Petrulis,Pr.Teku-

Štienė, J. Blauzdžiūnienė,E . 
^Lukošienė, J. Žakevičienė, G. 
SKudžmienė, Ir. Valkauskienė, 
D, J. Adamonienė,J. Jurėnas, V. 
g Daugėla vi čienė, dr. J. Mališ- 
bįka, M.Adomaitienė,G.Urbo- 
Hnaitė, Iz. Lukoševičius, A 
g Mylė, St. Petrauskienė, V 
gKačergius,E .Kerbelienė, B 
& Niedvaras.
P Už 1982 m. :M. Ado maltie
ji nė,ir dar pridėjo auką $3, J. 
& Adamonienė, Pt. Tekutienė, 
C St.Petrauskienė, V.Daugela- 
R vičienė,G.Urbonaitė,O. Bie- 
& liūnaitė, E. Lukošienė, J. Ju-

RENKU

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

P. ADAMONIS 
Tel: 722-3545

Albertas NO R K E L I 0 N AS , B.A. C.S£., LB.

REKOLEKCIJAS ŠV.
KAZIMIERO PARAPIJOJE 
praves Tėv. L. Andriekus at
vykęs iš JAV, kovo 26-27-28 
d.d., kas vakarą.

• REUTAS S., ilgalaikis "NIL' 
skaitytojas ir r ėmėją s.»ilges
nį laiką serga ir gydomi ligo
ninėje.

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas 

entūra veikia nuo 1 945 [n.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA 

6695 — 35th Avenue, Montreal H1 T- 3 A 6

TEL. 727 - 3 120 Komų 376 - 378 1

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBt • GYYYBt 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
907 A ROSEMONT BLVD, M ONTRE AL. P. Q.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

GMMIC

LEONAS
SALES

Portraits 
Weddings

gureckas
MENAGER

mu umrtnd west mtewMe 

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

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

TONY LAURINAITIS

TRANS-QUEBEC SIDINGS L.T. D.
ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI. STOGELIAI. 
APKALIMAI ALIUMINIJUM. PUENU. PLASTINE 
MEDŽIAGA. GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS

DARBAS
SAVININKAS: John OSKOWICZ
8499 rue Grouard. St. Leonard,. HIP 2M5
Tel : 32H975 '

LITAS MOMTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

DUODA PASKOLAS:

Nek i Inojamo 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  ............15
Spec. Taupom, s—tas.. 13
Taupymo s—tas .............11
su apdrauda iki $ 2.03U 
Trumpalaikius indėlius,.14% 
už $ 20,000 ir daugiau 
Čekiiį s—tas ...................... 6

%

%

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI VELTUI

KASOS VALANDOS

3907 A Rosemont1465 De Seve 
Pirm. Antr. Tree. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Sekmad i en i ai s

9-3
12-8
12-6

10:15-12:30

6 - 8
12 - 6

delis posirinkimos goi
□ soros I o ik u s o u g o j ii
□ i Sau ir remodeiiuoi w 
uvu ir parduodu

Kailių siuvėjas
Tel: 767-6183

1449 RUE ST-ALEXANDRE MONTREAL, QUEBEC 
SUITE 500A H3A 2G6 T&L. 288-9646

D. N. BALTRUKONIS
I MM i I B i. ES - ( 1 ASK INC.

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS

PATARNAVIMAS-PIRKIMAS-PARDAVIMAS

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

Tel . Bus: 482-3460
Res. 767-4690

DANPAR REALTIES CORP.
3 10 VICTORIA AVE SITT1. 409

MONTREAL. P. Q. H3 Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamu Turto Patarnavimas Monttealyj e 
Investacijos JAV ir Kanados provincijose

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

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

montreol west 
automobile
PONTIAC • BUICK • ASTRE

•NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJ U. AUTOMOBILIU 
NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI 
MUSU. FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR S U 
IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUS-! 
UŽEIKITE! .ĮS ĮTIKINKITE!
PASINAUDOKITE!

PASIKALBĖKITE SU
Menager’iu L eo GURECKAS

8

8
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