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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

VAKARU SUNAIKINIMO
PLANAS

” NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ” KAIP IR SPAUSTUVĖ 
KURIOJE MUSU SAVAITRAŠTIS SPAUSDINAMAS , ATOSTOGŲ 
METU - LIEPOS MENESĮ - NEBEDIRBS,

KITAS " NL " NUMERIS BUS IŠLEISTAS RUGPJŪČIO 
PRADŽIOJE.

VISIEMS MIELIEMS BENDRADARBIAMS, DARBUOTOJAMS, 
TALKININKAMS IR SKAITYTOJAMS LINKIME PUIKAUS IR 
GAIVAUS POILSIO ! ”NL”

Aukštas pareigas ėjęs če
kų generolas Jan Sejna yra 
parašęs knygą apie rusų 
strateginį planą, kaip susido
roti su Vakarais.Šios knygos 
ištraukos pasirodė Britų 
” Daily Telegraph” dienraš - 
tyje.

KINIEČIAMS PATINKA

VAKARAI
Kinijos ambasados Zaire 

ekonominis patarėjas, nuvy - 
kęs į Prancūziją, paprašė 
prieglobsčio ir gavo teisę 
joje pasilikti.

Paskutinių poros metų 
laikotarpyje apie K) žemes
nio rango Kinijos diplomatų 
nutarė pasilikti nekomunis
tiniuose kraštuose ir papra
šė prieglobsčio.

IRANO KARIUOMENĖ 
RENKASI PRIE IRAKO 
ŠIENU.

Spėjama, kad po virš 1 me
tų trukusių karo veiksmų,! - 
rakui įsiveržus į Iraną, vis 
dėl to Irano kariuomenė pa - 
jėgė atstumti įsibrovėlius. 
Paskutinėmis žiniomis, I ra- 
no daliniai renkasi prie I- 
rako sienos.

Jungtinių Tautų Saugumo 
Komisija priėmė rezoliuciją, 
sustabdyti visus karo veiks
mus Persų Įlankoje. Skamba, 
kaip- jau kažkas girdėto...

REAGAN’as ATŠAUKĖ 
SANKCIJAS ARGENTINAI

Šiomis dienomis JAV pre
zidentas Reagan’as atšaukė 
ekonomines sankcijas Ar - 
gentinai,kai pastaroji okupar- 
vo Britanijos valdomas Falk- 
lando salas.

Prezidentas savo žodyje 
pastebėjo, kad dabar reikia 
palikti visus konfliktus ir a- 
biejoms pusėms stengtis su
stiprinti pasitikėjimą ir • 
be ndradarbi auti.

Londone Užsienių Reikalų 
Ministerija pareiškė,kad y- 
ra patenkinta, jog Argentina 
priešiškumus užbaigė ir pa
siųs likusius Įkaitus-argęn - 
tiniečius karius /viso 593 / 
namo. Tačiau diplomatiniai 
santykiai dar nėra atstatyti 
tarp Britanijos ir Argenti
nos.

SUNKI TAIKA
Aštrus konfliktas tarpPL 

O lebanone ir Izraelio vy
riausybės pakartotinai atsi
duria akligatvyje. Izraelio 
kariuomenė nesitraukia iš 
Beiruto, PLO nepasiduoda .

Vyksta sunkios ir.diplo - 
matinės imtynės,vieni kitus 
bekaitinant.

Liepos 17 d. pries 49 metus Darius-Girėnas perskrido Atlanta. Žuvo Soldine. Palaidoti Kaune.
• _ i

RŪPINASI DARIAUS IR GIRĖNO 
PAŠTO ŽENKLU IR TOLIAU

New Yorko Lietuvių Fila
telistų draugija susisiekė su 
Collectors Club of New York 
Įtakingu valdybos nariu A. 
Lutz, kviesdama į talką iš
gauti Dariaus-Girėno skry
džio per Atlantą 5O-čiui pa
minėti pašto ženklą.

A. I;utz turi visus duome
nis apie Darių ir Girėną, jų 
skrydį ir mielai padės, kiek 
bus įmanoma, kad toks ženk
las pasirodytų 1983 m.

Dariaus ir Girėno paminklas 
Soldine, Vokietijoję.pastatytas 
ju žuvimo vietoje.

LAIMĖJO KONKURSĄ 
LIETUVIS PIANISTAS"

Vygandas ČAMPĖ Mary
land© Muzikos Mokytojų Są
jungos suruoštame konkurse 
-festivalyje, atliekant klasi
kinius kūrinius fortepijonu, 
laimėjo PIRMĄ VIETĄ.

MALONI NAUJIENA iŠ M0NTREALI9
MCA RE CORDS, tarpt autinių plokštelių kompanija,IŠ

KLAUSIUS MONTREALIO LIETUVIU CHORO KALĖDINIŲ 
GIESMIŲ ĮRAŠUS KASETĖJE .PASIŪLĖ ŠIĄ PLOKŠTE- 
LE REKLAMUOTI IR PARDUOTI VISUOSE DIDŽIUOSIUO
SE^ CENTRUOSE. SVEIKINAME, SVEIKINAME, SVEIKI- 
NAME'. Plokštelė pasirodys šio rudenio pradžioje.

XVII-TOSIOS KANADOS LIETUVIŲ DIENOS
Kaip jau buvo minėta, Montrealyje, ilgąjį savaitgalį, 

SPALIO 8-9-10 dienomis vyks KANADOS LIETUVIŲ DIE
NOS. Numatomi sekantys renginiai:
PENKTADIENĮ, SPALIO 8d.. - POEZIJOS VAKARAS, ku
riame bus galima pasiklausyti "Žemininkų poezijos",pri
stato mos Kazio BRADŪNO, Henriko NAGIO ir kitų dar
kviečiamų poetų.

Ta pačia proga bus atidaroma retrospektyvinė Juozo 
AKSTINO, Vytauto REMEIKOS ir Telesforo VALIAUS 
DAILĖS PARODA.

ŠEŠTADIENIS. SPALIO 9d.,- pasižymės PUOŠNIU ir 
gausiai lankomu didžiuoju SUBUVIMU-BALIUMI.

SEKMADIENĮ, SPALIO 1O d., - iškilmingos PAMALDOS 
įvyks Šv.KAZIMIERO Parapijoje, kuri šiemet švenčia 75 
metų įsikūrimo sukaktuves. Ta proga sutiko dalyvauti 
vyskp. Brizgys.

Po pietų bus pagrindinis LIETUVIŲ DIENŲ KO N - 
CERTAS, kuriame dalyvaus Kanados lietuvių ansambliai, 
tautinių šokių grupės.ir chorai, išpildydami programą 
tema^LAISVĖS ŠAUKSMAS. Taip pat bus minima MAIRO
NIO 50 m. mirties ir KRĖVĖS K)O metų gimimo sukak
tys .

ATSISVEIKINIMO VAKARAS užbaigs Lietuvių Dienų 
programą.

Dabar jau laikas pradėti planuoti savo ilgojo savaitga- 
liolaiką ir atvykti į KANADOS LIETUVIŲ DIENAS kartu 
su giminėmis ir pažįstamais ir prasmingai, įdomiai bei 
linksmai užbaigti poilsių sezoną ir saulėtąsias dienas.

LIETUVIŲ DIENŲ LEIDINIO REIKALU
Šiais metais spalio mėn. 8-9-10 d. d. Montrealyje į- 

vyks 27-toji KANADOS LIETUVIŲ DIENA. Jai atžymėti 
bus leidžiamas LEIDINYS,kurio pagrindą sudarys" Mont
realyje esančių organizacijų - institucijų veiklos aprašy
mai bei sveikinimai.

Leidinio redaktoriumi pakviestas Juozas Šiaučiulis.
Organizacijų pirmininkai maloniai prašomi NEDEL

SIANT, iki š.m.L1PEOS 31 d. paruošti medžiagą Leidi - 
niui ir dėl smulkesnių informacijų susisiekti su Leidinio 
redaktorium tel. 768-3874 arba asmeniškai.

DĖMESIO STUDIJAVUSIEMS INNSBRUCK’E 1945 - 1950 M,

Kreipiamės į visus buvusius insbrukiečius?Lietuvių 
Studentų Sambūrio "Lithuania" narius, norėdami sušaukti 
1983 m.pavasarį/gegužės mėnesį?/ H-ąjį suvažiavimą 
Toronte, Kanadoje.

Visi, kurie domisi arba turi pasiūlymų ar įdėjų dėl 
šio suvažiavimo,prašomi susisiekti su buvusiais I-ojo 
suvažiavimo iniciatoriais.

Ta pačia proga pranešame buvusiems . insbrukie - 
čiamSjkad dailininko ir "Lithuania" nario Telesforo VA
LIAUS mirties penkmečio proga, nu mato me išleisti Rainer 

Maria Rilke "Korneto" vertimą, kurį dailininkas Valius 
iliustravo.

II-ojo Insbrukiečių Suvažiavimo 
Iniciatoriai

PRANEŠA ALT Al
PRIEŠ ATOMINĘ GRĖSMĘ

Dienraštis "Chicago Tribune" išspausdino kun. J. 
Prunskio laišką, kuriame pabrėžiama, kad Amerika nega
li jaustis saugi nuo Sovietų atominės grėsmės, jeigu bus 
silpna. Kadangi Maskva sutarčių nevykdo.tai nuo pavojaus- 
tegali apsaugoti tik stipri JAV atkirčio jėga.

Šį laišką paskaičiusi Columbia kolegijos filmų sky - 
riaus tarnautoja Josephine Ryan atvykusi į ALTO įstaigą 
įrekordavo kun. J. Prunskio pareiškimus jos ruošiamam 
filmui.

LIETUVIAI KITATAUČIŲ REDAKCIJOSE
Vis atsiranda. lietuvių, kurie dirba kitomis

kalbomis leidžiamuose laikraščiuose, amerikiečių radijo 
stotyse. Pvz. "Chicago Tribune" redakcijoje dirba A. 
BURBA, rankraščių paruošimo skyriuje. Huntingtone,Ind., 
leidžiamo savaitraščio "Our Sunday Visitor" redakcijos 
narys yra Charles Sawitskas. Amerikos Lietuvių Taryba 
veda kartoteką lietuvių redaktorių, laikraštininkų, kurie 
dirba kitataučių spaudoj e, radijuje, televizijoje. Apie 
tokius asmenis prašoma pranešti kun. J. PRUNSKIUI , 
adresu: Lithuanian American Council, 2606 West 63-rd 
Street, Chicago, IL. 60629, Tel.: /312/ 778-6900.

ANTIBOLŠEVIKINĖ TAUTŲ KONFERENCIJA
Iš Miuncheno į Chicagą buvo atvykę antibolševikinio 

tautų sąjūdžio atstovai bei jų žurnalo redaktoriai Slava ir 
Jaroslav STETSKO. Chicagoje gegužės 9 d. ukrainiečių 
salėje buvo sušauktas pasitarimas su jais. Dalyvavo es
tų, latvių, vokiečių, afganistaniečių, kubiečių, lenkų, ru
munų atstovai. Iš lietuvių buvo, atstovaudami ALTĄ, dr, 
ir Bronė Viktoras Motušiai ir kun. J. Prunskis. Svečiai 
iš Vokietijos painformavo apie pavergtų tautų sąjūdžio 
veiklą, apie spalio mėn. Tokyjo mieste jų šaukiamą kon
ferenciją, apie nuotaikas Vokietijoje. Buvo pasitarta dėl 
tolimesnės veiklos būdų.

SIŪLO TARNYBA WASHINGTON'S
*r

Jungtinis Pabaltiečių Komitetas Washingtone ieško naujo 
ryšių direktoriaus, kuri s palaikytų ryšius su JAVkongreso 
nariais, įvairiomis valdžios įstaigomis, spauda ir visuo
mene, juos lankydamas, dalyvaudamas posėdžiuose, susi
rašinėdamas. Kandidatas turi būti JAV pilietis, lietuvių, 
latvių ar estų laimės žmogus, bent 21 m. amžiaus, gerai 
mokantis anglų kalbą, su akademiniu išsilavinimu politi - 
niuose moksluose, tarptautiniuose santykiuose, pažįstąs 
Europos gyvenimą. Pageidautina patyrimas ryšių tarny
boje ir teisių studijos, bet nebūtinas mokslo laipsnis. Rei
kia turėti automobilį. Sutartis pasirašoma bent vieniems 
metams. Atlyginimas $17. OOO metams bei kelionių prie
dai. Kreiptis adresu: Chairman Joint American National 
Committee, Box 432, Rockville, Maryland 20850. Čia ga
lima gauti ir smulkesnių informacijų.

BALTIJOS VALSTYBIŲ PRIPAŽINIMO SUKAKTIS
JAV Lietuvą, Latviją ir Estiją pripažino de jure 1922 m. 

liepos 28 d. Šįmet sueina 60 m. nuo Šio svarbaus JAV ak
to. SuJtaKties minėjimą ruošia Jungtinis PabaltiečiųKomi - 
tetas Washingtone. Minėjimo iškilmės Įvyks liepos 28 d. 
6 vai. 30 min. vak, Kongreso Rayburn rūmuose. Čia bus 
■vaišės JAV vyriausybės bei kongreso nariams ir kitiems 
įtakingiems asmenims. Labiau Pabaltijo valstybėms nusi
pelnę asmenys bus apdovanoti žymenimis.

IŠIMTI ATOMINIUS GINKLUS iŠ PABALTIJO
Jungtinis Pabaltiečių Komitetas kelia mintį, jog rei

kia reikalauti iš Sovietų Sąjungos, kad ji išimtų atominius 
ginklus iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos ir apskritai iš šiau
rinės Europosjįjungiantir Skandinaviją, jog ši sritis turė
tų būti laisva nuo atominių sprogimų.
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L ž Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai !
I our la liberation de la Lituanie ! Loyoute au Canada!
I or li Iteration of Lithuania ! For loyalty to Canada !
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/’.S. IIcndradarbitęar korespondentu spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, grąžinami 
tik iš ankšto susitarus, U z skelbimu turini* redakcija 
arba leidykla neatsako.

APIE HOLOKAUSTUS IR GENOCIDUS
Abu terminai buvo išpopuliarinti po II-ojo Pasauli

nio Karo, Niurnbergo Tribunole nacių vadai bei didžiū
nai buvo apkaltinami ir nubausti /daugelis mirties baus
me/ už sąmoningą tautų ir atskirų tautybių bei rasių sis- 
tematingą žudymą. Karui pasibaigus, ypač žydai suska
to ieškoti dar išlikusių gyvų, nenubaustų asmenų, kurie 
žudė karo metu žydus. Kaltino netiktai tuos, kurie žu - 
dė, bet ir tuos, kurie kokiu nors būdu padėjo arba pri - 
sidėjo prie jų rasės žmonių naikinimo. Dar ir šiandien, 
dažnai remiantis sovietų patiektais falsifikuotais davi - 
niais, atskiri asmenys yra kaltinami žydų persekiojimu 
arba naikinimu.

Visa tai suprantama. Nesuprantama tačiau, kad per
sekiojami /pav. JAV-se/ tik žydų terore dalyvavusieji. 
Niekas nepersekioja, nesuima, neteisia ir neištremia 
nė vieno buvusių NKVD ar KGB pareigūno, agento arba 

- budelio, nors tokių yra apstu Sovietų Sąjungoje, ir Ka - 
nadoje, ir JAV-se ir Izraelyje. Tokia dviguba teisė hi- 
pokritiška, nes išeitų,kad tiktai žydų negalima perse - 
kioti, o visų kitų tautų,tautybių bei rasių persekiojimas 
ir naikinimas yra, taip sakant, nevertas tarptautinės 
teisės dėmesio.

Ryškiausias šio pasibaisėtino dvigubo standarto tai
kymo pavyzdys yra dabartinės Izraelio kariuomenės sis- 
tematingas naikinimas palestiniečių tautos Libane/Le - 
banone/. Naikinama,iš tiesų, visa ištremtoji arba pa - 
suraukusioji iš Izraelio trijų milijonų palestiniečių tau
ta, nes aiškini mas, kad visi palestiniečiai,t. y. vaikai , 
moterys, seneliai yra Arafato vadovaujami teroristai, 
tegali l>ūti laikoma^ melu. Idoniu.ar kas -= J->ns bau- 
tegali būti laikomas melu. Įdomu, ar kas nors bus bau- 
dž amas už tuos virš 15.000 palestiniečių nužudymus?,,, . ... 
Kokia proporcija taikoma šiam akis už akį atsiskaity - 
mui? Patys izraelitai teigia, jog žuvo tik apie 300 Iz
raelio karių. Atrodo, kad garsioji formulė apie Dievo iš
rinktas ir neišrinktas tautas labai ir labai abejotina.Ne- 
senoje praeityje ir nacių armijos kariai ant diržų sag - 
čių nešiojo išdidų Įrašą:"Gott mit uns".Norėtume tikė
ti, kad Dievas yra vienas ir visiems tas pats. Nėra jo— 
kių Dievo išrinktųjų tautų, nes sunku patikėti,kad ir pats 
Dievas būtų rasistas bei hipokritas. Todėl kiekviena 
tautžudystė turėtų būti lygiai pasmerkta ir jos vykdytojai 
lygiai nubausti. Henrikas N a g y s 

džio 2 dieną LKP/Darbo partijos vardu/ buvo legalizuota/ 
Rugsėjo 2 dieną Požėla ir Greifenbergeris Kaune sušau
kė CK plenumą ir įvykdė ’'perversmą" - politinį biurą iš
rinko iš Kaune gyvenančių komunistų: Požėlos, Greifen- 
bergerio, Abramavičiaus, v.Gervicko ir K.Sprindžio. Į 
sekretoriatą išrinko Požėlą, Glovackį ir Abramavičių.Po
žėla tapo "Tiesos" ir "Kareivų tiesos" redaktoriumi.Rug 
sėjo 7 dieną Požėla kreipiasi į Kominterną, prašydamas 
pašalinti iš "Komunisto" redakcijos Kapsuką, pareikšda - 
mas, kad daugiau į komunistinį tautinių mažumų universi
tetą nebesiųs savo atstovų,o ruoš juos vietoje /K.Požėla. 
Raštai, p. 319/. Tai buvo nedovanotina Požėlos ir jo drau
gų klaida. Jie nesuprato, kad Komi nternas tik aklas Sta
lino įrankis, kad Kremlius LKP/b/ niekada nesuteiks sa
vivaldos. Už šią klaidą jie sumokėjo savo galvomis.

Kodėl Stalinui būtinai reikėjo sulikviduoti Požėlą Vol
demaro rankomis? Tai buvol926, o ne 1936 metai, ka - 
da Stalinas pats netrukdomasgalėjo "nurašyti" nepagei - 
daujamus asmėnis. Požėla Stalinui buvo nepageidaujamas 
dėl savo požiūrio į socialdemokratus, bet parankiausias 
/laikinas/ sujungi ni nkas už valdžią Lietuvoje. Stalinas 
1925 metais sukurstė estų komunistų organizuotą sukili - 
mą. Estija turėjo bendrų sienų su Rusi ja, todėl, sukili - 
mui pavykus, ji ir būtų prijungta prie bolševikinės Rusi
jos. Lietuvoje neturinčioje bendrų sienų su Rusija, "lietu
viškasis socializmas" prieš Stalino valią, kažkuo būtų 
skyręsis nuo rusiškojo. To taip tik ir bijojo Stalinas. 
/Po 20 metų jis atkalbinėjo Nao Czedurą nuo revoliucijos 
Kinijoje tais pačiais.sumetimais/.

Pirmąją gruodžio perversmo dieną Požėla ir kelio - 
lika jo draugų buvo suimti. Netrukus Požėla,Greifenber- 
geris, R.Čiarmas ir K.Giedrys karo lauko teismo spren 
dimu nuteisti mirties bausme, Trečią Kalėdų dieną juos 
sušaudė. Ne vien tik.Lietuvoje stebėjosi, kodėl ištisas 11 
dienų Maskva apie komunistų suėmimą tylėjo ir visiškai 
nesistengė išgelbėti /Maskvos radijas apie tai prabilo tik 
gruodžio 2b dienos vakare/.

Buvęs Kauno Kunigų Seminarijos ir Petersburgo Dva
sinės Akademijos absolventas Kauno Kunigų Seminarijos 
profesorius, Lietuvos užsienio reikalų-ministerts Vladas 
Jurgutis ne kartą yra pasakojęs apie savo iniciatyvą gel
bėti Požėlą ir jo draugus. Supratęs, kad krikščioniška 
artimo meile pagrįsti argumentai neveikia premjero Vol
demaro, bandė gąsdinti jį politinėmis ir ekonominėmis 
TSRS sankcijomis. Ironiškai nusišypsojęs , Voldemaras 
atsakęs, kad Maskva tik dėl akių patriukšmausianti. Dar 
1928 metais Vokietijoje leidžiamo komunistinio "Balso" 
skaitytojas išdrįso paklausti redakciją: "Artai tiesa, kac 
komunistai K.Požėlą ir kitus galėjo gelbėti nuo mirties 
ir nenorėjo, kaip "pirmyn" ra§o?" /"Balsas", 1928, Nr. 
1«/. Stalino nenaudai kalba ir kiti faktai.

1927 metų rugsėjo K)-spalio 1 d. Maskvoje įvykusi IV 
LKP/b/ konferencija išrinko Politinį biurą ŠU būs
tine Maskvoje. Politbiuro S^t meg tuos
čius LKP/b/ narius, kurtuos Prk-

MŪSŲ nnac<;W? metus Požėla buvo 
"nuvertinęs". Mūsų nuostabai,tai sukėlė "Balso" nepasi
tenkinimą. Jo korespondentas rašė iš Kauno: "Atėję į par
tinius susirinkimus, kornunistaį atvirai kalba:"Maskva 
duoda direktyvas, o mes, kvailiau pravedam tai gyvenime" 
/"Balsas", 1928,Nr. 16,p.428-429/. Kauno kalėjime sėdį 
Požėlos draugai sudarė "kolektyvo aktyvą", į kurį su - 

IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomones, laiškai, atgarsiai

sibūrė Kapsuku ir Angariečiu nepatenkinti komunistai . 
LKP/b/ CK 1928 metų kovo 24 dieną grupę paleido, o 
vėliau jos narius pašalino iš partijos. P.Abramavičius 
1933 metais išprašė Smetoną 3 mėn. atostogų ";Sveikatai 
pataisyti". Sulaužęs garbės žodį, jis pabėgo Į TSRS .Ten 
laukė Stalinas. Teko sveikatą pabaigti "taisyti" rusiška
jame lageryje. M.Šumauskas "Kovų verpetuose" /p.447- 
454/ rašo apie savo brolio Antano nesugebėjimą svyruo
ti su partine linija. Tačiau jis nutyli, kad Antanas 1940me
tų naktį iš liepos 11 į 12 buvo suimtas ir* išvežtas į Mask
vą. Ten jį žiauriai kankino, paskui kalino Kauno kalėjime. 
Vėliau sušaudė. Panašus likimas ir kitų "kolektyvo akty
vo" narių. Paminėsime tik Pijų Glovackį. 1941 metų bir
želio 22 dieną bėgdami čekistai paliko Razausko ir Tedesc 
rašytą Glovackio charakteristiką:"Šiaudinis inteligentas. 
Draugauja su lietuviais patriotais. Antisemitas. Nesi
laiko Stalino linijos". 1941 metų birželio 24 d. netoli U- 
tenos enkavedistai "per klaidą" nušovė Gloveckį.

Pasisekė tik buvusiam LKP/b/ CK sekretoriui K. 
Sprindžiui. 1940 metų birželyje Sniečkaus įsakymu jis 
buvo suimtas. Po metų Sprindį išvadavo sukilę kauniečiai, 
o 1944 metais jis pasitraukė į Vokietiją.

Stalinas sunaikino beveik visus TSRS gyvenusius lie
tuvius komunistus. 1926 metų gyventojų surašymo duome
nimis, TSRS gyveno 41,4 tūkstantis lietuvių, jų tarpe 2 . 
700 komunistų/MLTE,III t., p.495-496/. Gyvųjų komu
nistų tarpe liko tik GPU bendrininkai ir tie, kurie ne - 
palaikė jokių santykių su Lietuvoje likusiais artimaisiais, 
nesilaikė Maskvos ir Leningrado lietuvių klubuose, sukū
rė mišrias šeimas, užmiršo gimtąją kalbą.

Už nepaklusnumą Stalinas atkeršijo net Požėlos ar
timiesiems. Pirmoji sugyventinė E.Tautkaitė 1936 metais 
buvo išsiųsta į Kazachstaną. Antrąją - K.Matulaitytę 
Minske 1937 metais sušaudė, Sūnus Jura neišdrįso pasi
sakyti tautybės ir patekti į 16-tą lietuvišką diviziją.

Už ką Stalinas likvidavo Angarietį? - pastarasis ži
nojo daug jo paslapčių. <

1942 metais rudenį vokiečiams veržiantis į Siaurės 
Kaukažą, buvo suimtas ir Voldemaras. Jį nuvežė į Mask
vą ir gruodžio 16 d. sušaudė. Perdaug žinojo...

Baigiant galima pridurti keletą žodžių dėl dažnai mi
nimo Požėlos ir jo draugų patriotizmo. Naivu būtų gal
voti, kad jie buvo Lietuvos patriotai. Štai 1925 metų lap
kričio viduryje Požėla rašė į Maskvą: "Momentas dabar, 
mano manymu,patogus,kad TSRS imtųsi iniciatyvos pada
ryti Lietuvą daugiau priklausomą nuo TSRS"/K.Požėla. 
Raštai, p. 358/. 1920 metais Požėla aktyviai ruošė Lie
tuvos "sukilimą". Susirgęs vidurių šiltine, "labai apgai
lestavo, kad negalėjo dalyvauti sukilime" /J.Arvasevi - 
čius, p. 91/. 1926 metais spalio revoliucijos minėjimas 
L'etuvoje vyko visai viešai. Patriotai teisingai piktinosi, 
matydami išstatytus Lenino portretus ir svetimtaučių 
minias, nešančias raudonas vėliavas. Už tą pasipiktini - 
mą Požėla juos vadi na-fašistai s /K.Požėla, p. 363/. Su 
pirmąja sugyventine/E.Tautkaitė/ Požėla turėjo sūnų, 
su antrąja/K. Matulaityte/ - dukterį. Abiems yaikąjną[? 
parinko rusiškus vardus - Jūra ir Maja. Į antrąją,,sugy - 
ventinę Požėla priešmirtiniu laišku šitaip kreipiasi" Mi- 
laja, miljaja, rodnaja Katriute mano’." /"Literatūra ir 
menas", 1976.12.25, p.6/... Požėlos ir Angartečio tiks
las: Lietuva, prijugta prie Rusijos. Skyrėsi tik taktika./

L. M.

KAS NUŽUDĖ KETURIS KOMUNARUS ?
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/LIETUVOS POGRINDŽIO SPAUDA/ 
/tęsinys/

Požėlos kalinimas davė Kapsukui ir Angariečiui pre
tekstą reorganizuoti Į_KP/b/ CK, kaip pageidavo Krem - 
liūs. 1922 metų gruodžio 1O d. ir 1923 metų sausio 1 d.bu- 
vo sudarytas politinis biuras su rezidencija Maskvoje ir 
organizacinis biuras Lietuvoje^ Vadovavimą LKP perėmė 
politinio biuro nariai: Kapsukas,Angarietis ir kooptuotas 
į CK narjuš V.Knorinas. Būtina pabrėžti,kad LKP vado
vavo žmonės, niekad nebuvę LKP nariais. /Kapsukas ir 
Angarietis visą gyvenimą buvo LKP/b/ nariai, o Knorinas 
net nesuprato lietuviškai.

Organizacinį biurą Lietuvoje sudarė J. Greifenberge
ris, J.Kubickis ,P.Abramavičius.

'"Atvykęs į Maskvą, Požėla iš pradžių nesutiko su 
šiais LKP nutarimais. Jis.. .pasisakė už vadovaujančio 
politinio organo sudarymą tik Lietuvoje "/t. p., p. 128/. Ta
da "trejukė" į orgbiurą įjungė ir Požėlą. Sis nusileido. 
Lietuvoje gyveną sekretoriato nariai irgi nenorėjo sutik
ti su priimtais LKP CK nutarimais dėl partijos vadovau
jančių organų suorganizavimo "/t.p., p. 138/. 1923 m.ba- 
landžio 12 d. Greifenbergeris padavė pareiškimą dėl išė

jimo iš IKP CK ir tuo pačiu iš organizacinio biuro"/t.p., 
p. 133/. "Trejukė" griebėsi prieš nepaklusnųjį Juozą 
sankcijų, "pareikalavo" J.Greifenbergerį pašalinti nuo 
bet kokio vadovaujančio darbo" /t.p., p. 134/.

Požėla, Greifenbergeris, P.Gleveckis ir kiti laukė 
progos atsikratyti "trejukės" diktatu. III Seimo rinkimų 
metu Požėla viešai susiriejo su Kapsuku dėl taktikos rin
kimuose. /t.p., p. ISO/. J.Arvacevičius tvirtina, kad Po
žėla "kūrybiškai vystydamas bendro darbininkų fronto tak
tiką", siūlė balsuoti už socialdemokratų sąrašą, nežino - 
damas, kad už Kapsuko stovi Stalinas, socialdemokratus 
vadinęs "socialfašistais", ko.munizmo priešu numeris pir
mas. 1926 metų gegužyje valstiečiams liaudininkams ir 
socialdemokratams laimėjus rinkimus, komunistai buvo 
išleisti iš kalėjimų ir galėjo netrukdomai veikti. ,/Gruo- 
2rPSl. ’ ' ,

BALFAS ATSAKO:.

Lietuvių spaudoje pasiro
džius straipsniui "Soviet Int
erview Project—Studija apie 
dabartinius emigrantus", 
daug kas kreipėsi į BALFo 
vadovybę, teiraudamiesi,kaip 
reikėtų žiūrėti į šį reikalą.

Straipsnyje yra prašoma, 
kad asmenys, nuo 1970 m. at
vykę iš Sovietų Sąjungos vat 
domų kraštų į JAV nuolati
niam apsigyvenimui, atsi
lieptų, suteiktų apie save ži
nias, pranešant ir savo pa
skutinę gyvenamąją vietą So
vietų Sąjungoje ir suteiktų 
duomenis apie padėtį So vi e - 
tų Sąjungoje. Nors ten rašo
ma, kad "žinios yra renka
mos anonimiškai - konfiden
cialiai", tačiau tam užtikri
nimo nėra. Toks kreipimasis 
daug kam sukėlė rūpesčio, 
nes šiuo laiku žmonės yra 
labai įbaiminti dabar vyks - 
tančių apklausinėjimų, su
rištų su kaltinimais dėl įvy
kių nacių okupuotoje Lietuvo
je, antrojo pasaulinio karo 
metu.

BALI/o vadovybė praneša, 
kad nėra būtina ir nėra rei
kalinga tokias žinias asme - 
niškas teikti šioms įstai - 
goms, kurios ruošia studiją 
sovietine tema.

JAV valdžia turi visą rei
kalingą informaciją apie So

vietų Sąjungą — jos socializ
mą, ekonominę ir politinę 
padėtį. Šios žinios yra priei
namos kompetentingiems as
menims ir jos yra teikiamos 
reikalingoms institucijoms , 
jas gauna ir BALF’as. JAV 
valdžia taip pat turi visą rei

kalingą informaciją apie at
vykusius asmenis iš Sovietų 
Sąjungos ir, jei būtų reika
linga, tas žinias gali panau
doti.

Reikia pabrėžti, kad straip
snyje skelbiama studija yra 
projektas keliolikos institu

cijų, kurios yra gavę didesnę 
sumą pinigų šiam tikslui. Ta
čiau tai neįpareigoja priva
čių asmenų atskleisti asme
niškas žinias, kurios tam 
tikrais atvejais galėtų būti 
panaudojamos netikslingai.

BALF*o Centro Vaidybą

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
j ■' ■ iv ' CjK; '

KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENE
AUKOS K.L.BENDRUOMENEI VASARIO 1b PROGA 

IR SOLIDARUMO MOKESČIO ĮNAŠAI 
c ' i • •

■ )

VASARIO 16 AUKOS SOLIDARUMO ĮNAŠAS
1982 m. 1981 m. 1982 m. 1981 m.

1 • TORONTO $5,826.00 $1,793-00 3 $1,298.00
2. DELHI 600.00 459-00 75-00
3- OTTAWA 565-00 306.00 95.00

OAKVILLE 435-00 60.00 60.00
5- WINDSOR 350.00 550.00 55-00
6. HAMILTON 268-59 225.00 —.
7- WELLAND 178-50 • 119.00 ■M 50.00
8- RODNEY 103-00 128-00 100.00 100.00
9- STAYNER 100.00
10. LONDON 87-00 180.00 84-25 131 -00
11 - MONTREAL 25-00 — 220.00
12. SAULT STE-MARIE 36.00 80.00 62-5013- SUDBURY M M. 207.00 1 39.50
1 4- ST . CATHERINES 46.00 134.0013- CALGARY —— '2—' 100.0016. WINNIPEG — M 70.00
I/- EDMONTON -
18- THUNDER BAY
19-. VANCOUVER — — —

$§,538.09 3,842-00 601.25 2,520.00
PASTABA:

Padėtis pagal pranešimus iki 1982 m. liėpos 1 d.

2

2
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MONTREALIO LIETUVIU CHORAS, [DAINAVĘS KALĖDINIU GIESMIŲ PLOKŠTELE, 
CENTRE MUZ. [R DIRIGENTAS ALEKSANDRAS STANKEVIČIUS 

į Ziur. papildomą.telefonu gauta žinia 1—me psl,/

Š.m. birželio 26-27 die
nomis atžymėjome kitą istcr- 
rinę gairę mūsų kultūrinia
me gyvenime.

Vadovaujant jaunam,ener
gingam ir gabiam muzikui 
Aleksandrui Stankevičiui, 
Montrealio Lietuvių Choras 
suspėjo per trumpą laiką pa
siruošti ir magnetofono 
juoston Įrašyti visą eilę lie
tuviškų tradicinių ir visiškai 
naujų kalėdinių giesmių py
nę. O jų Įrašyta iš viso- 14.

Tenka su malonumu kons
tatuoti, jog šio įrašo idėja, 
jos realizavimas, turint o- 
menyje pačių dainininkų su
grupavimą iš dviejų genera
cijų, buvo įvykdyta šio jau
nojo maestro asmeniška ini
ciatyva. Kitas įdomus siur
prizas - kad iš tų 14 Įrašytų 
dalykų- 3 buvo jo paties kū - 
riniai, prie kurių norėčiau 
čia truputį stabtelėti. Repe
tuojant, daugeliui mūsų jie 
atrodė lyg komiški ir leng
vabūdžiai. Tačiau, kai susi
rinkome visi bendroms re
peticijoms ir , pagaliau, 
"Mariu?" studijon didžiajam 
egzaminui,-viskas pasirodė

kol viskas užsibaigia ir pra
dingsta pianissimo. Tai bene 
geriausiai pavykęs jaunajam 
kompozitoriui kalėdinių te
mų kūrinys.

Trečias ir paskutinis A- 
leksandro kūrinys-"Laukia - 
me su viltim". Čia moterų 
balsai pratęsiamai kartoja 
"Sveikinme-sveikiname.. 
Tuo tarpu vyrų balsai uniso
nu turi smarkiu ritmu kar
toti - "Su šventom Kalėdom, 
su šventom Kalėdom", kol 
viskas baigiama kalėdinių 
sveikinimų šūksniais. Visi 3 
kūriniai perdėm naujos mo
derniškos dvasios^ tačiau la
bai atatinkantys kalėdinei at
mosferai. Manau, jie susi
lauks klausytojų malonaus 
dėmesio.

Pats juostos įrašymas 
pradedamas lietuviškosios 
muzikos klasiko J. Naujalio 
kūriniu "Tyliąją Naktį"/ A . 
Stankevičiaus aranžavimas/. 
Toliau girdime M.Petraus
ko "Skubinkit,piemenys", J. 
Si niaus - "Nakties tyloje" , 
F.Gruberio - "Tyli naktis", 
J. Švedo "Berneliai ,kelkit", 
A. Aleksio - "Ateikit, vaike
liai", J. Bertulio- "Iš padan-'

visai kitokioje šviesoje. Tai 
gana naujoviški dalykai, su
kurti šiuolaikinės muzikos 
motyvais. "Angelų balsai” - 
tai lyg kažkur iš kosmoso 
atskridusių garsų mišinys, 
palydimas visų keturių miš
raus choro balsų harmoni
jos. Tai giesmė ištisai be 
žodžių. Tikrai stebėtina 
kompozici ja.

Antras kūrinys-"Linksmų 
Kalėdų"-vėl įmantrus mon
tažas kalėdinių sveikinimų 
aštuoniomis kalbomis. Pra
dedama lietuviškai-Linksmu 
Kalėdų, seka Merry Christ - 
mas, Jpyeux Noel, Bupno Na
tale, Frdliches Weihnach - 
ten,Felices Navidades, Feliz 
Natal ir užbaigiama su len
kišku - Wesiolych S wi at.

Pati kompozicija labai 
vykusiai pradedama su vi - 
sų 4 balsų vokaliniais var
pais, kuriems nuaidėjus .ga
na smagiu tempu visi 4 bal
sai sugaudžia-Linksmų Ka - 
ledų, Merry Cristmas irt.t. 
Baigus šį epizodą- vėl nu
skamba vokaliniai varpai ir 
šiems nutilus - vėl kartoja- 
ma-Linksmų Kalėdų, Merry 
Christinas - keletą kartų ,

ŽVILGSNIS EUROPON
EKSKURSINĖS KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

Z.PUI IANAUSKAS 
, x /tęsinys/

Apžiūrėję buvusį karo lauką, pasukome namų link . 
Keliautojų tarpe kilo klausimas, ar nebūtų galima išveng
ti karų ? Argi negalėtų valstybių vyrai rasti priemonių 
susitarti be karų? Juk karai sunaikina daug nekaltų ir 
kaltų žmonių, daro milžiniškus medžiaginius nuostolius. 
Kalbant karų tema, vadovas priminė ir Paryžių, kuris pa
skutiniojo karo metu liko nesubombarduotas tik vieno vo
kiečių generolo dėka /neprisiminė jo pavardės/. Jis mi
rė po trijų metų, karui pasibaigus. Jo garbei buvo su - 
kurta filmą, rodoma visoje Prancūzijoje. Dar priminė , 
kad Paryžiuje prie Nežinomo Kareivio Kapo iš 1914-1918 
m. karo laikų dega amžinoji ugnis,kur kiekvieną vakarą, 
6 vai., grupė veteranų žygiuoja pagerbti žuvusius prie 
Champs Elysees. Taip bekalbant, nejučiomis privažia - 
vom Belgijos sieną,kurios dalimi vykdami, pasiekėme O - 
landi ją ir jos miestą Amsterdam’ą. Belgijos sritimi va
žiuojant, vadovas priminė,kad tai yra pramonės šalis ir 
kad jos gyventojai vienų metų bėgyje išgeria 48 galionus 
alaus kiekvienas.

Amsterdame sustojome tame pačiame viešbutyje 
"Novotel". Dar tą pačią dieną atlikome keletą išvykų „ 
Sekmadienio rytą išvykome į Rotherdam’o miesto žvejų 
uostą. Kelionės metu iš vadovo ir ten sutiktų žmonių ga
vome informacijų,kurias čia trumpai patiekiu.

Olandija - demokratinė karalija su apie llmil.ir 970. 
tūkstančių gyventojų. Sostinė- Amsterdam’as, bet vyr . 
būstinė ir. Parlamentas yra Haagoje. Olandija yra žemiam 
sias nuo jūros lygio Europos kraštas- tik 6 ir K> metrų . 
Jos teritorija yra apsaugota nuo jūros užliejimų pylimais 
apie 17 .OOO kvadratinių mylių ploto. Bendras tokių py
limų ilgis - apie 3500 klm. Gerai kovojant su jūros pot
vyniais, atgauta apie 5700 kvadr.klm.žemės ploto. Pas
katinis įš užplanuotų žemės plotų baigtas tvarkyti 1980 m. 
paverčiant jo apie 30.000 hektarų dirbama žeme. Nu - 
sausinamą plotą paversti dirbama žeme užtrunka 25 me
tus. Pirmiausia, vanduo šalinamas siurbliais ir siunčia
mas jūron vėjo malūnų pagalba. Paskutiniais metais vėjo 
malūnai labai sumažėjo ar liko jau nusausintuose plotuo
se irtiems darbams nebereikalingi. Todėl dabar naudo - 
1982. VII. 15

gių tolimųjų". Įrašai užbai- 
giami su J.Naujalio"Links - 
mą giesmę mes užtrauksim". 
Pažymėtina, kad net 5 kūri
niai iš 14 buvo mūsų .žymaus 
muziko. Juozo Naujalio pa 
rašyti. v

Juostelės įrašymas truko 2 
dienas,po 6 valandas kas
dieną.

Klausantis plokštelės bus 
galima puikiai įsivaizduoti , 
kiek pasišventimo sudėjo vi
si šio choro dalyviai,įam
žindami šį istorinį įvykį .' 
Garbė jiems visiems, prade
dant žilagalviais veteranais 
ir užbaigiant jaunutėmis 
" Pavasario " Choro mergai 
tėmis. Tai buvo tikrai dar
nus bendravimas dviejų/gal 
net trijų/generacijų daini - 
ninku, davęs puikų vaisių- 
kultūri nį pa mi nklą, kurio nei 
laiko rūdys, nei gamtos ne
gandos neįstengs sunaikinti.

Baigiant, norisi pridurti, 
jog jaunasis muzikas Alek
sandras Stankevičius -Stan-
kay, kaip jis mėgsta save 
"vadinti nelietuvių tarpe, yra 
pilnas lakių sumanymų.Iš jo 
galima tikėtis daug malonių 
siurprizų. Jau tretįjį kartą 
teko lankytis rekordą vi mo 
studijose paskutinių 6 mė
nesių laikotarpyje. Tai jau 
rodo nepaprastą produktin- 
gumą, na ir gal dainininkų 
patyrimą.

Liepos 9 d. jaunasis ma
estro surengė savo puikiame 
bute Westmounte šių kalėdi
nių įrankių perklausą. Vė
sinantis skaniais gėrime - 
Ii ai s, choristai praleido pui
kų vakarą jaukioje atmosfe
roje. • .

Kaip jau minėta anksčiau, 
šis naujasis choro junginys 
buvo sudarytas paties jau - 
no jo muziko iniciatyva ir jo 
idėja ir triūsu įrašyta kalė
dinių giesmių plokštelė. Tą 
naująją chorinę grupę jis 
pavadino MONTREALIO 

' LIETUVIŲ CHORU .
Telieka tik palinkėti šiam 

vienetui - pirmyn į plačią
sias ir augštąsias meno 
erdves-pirmyn į Parnasą’....

D.N. B a 11 r u k o n i s

jama motorinė jėga. Minėtą plotą nusausinti kainavo 120 
mil. dolerių. Nusausintuose plotuose ganomi gyvuliai a- 
piė 2-3 metus, kad patręštų laukus ir tik po to pradedami 
žemės arimai, sėjos ir derliaus ėmimo darbai.

Atvykę uostan, pavaikščiojom pajūriu, gatvėmis ir 
aplankėm parduotuves. Oras buvo gana gražus,tad matė
si ir daugiau keleivių atuvobusais atvykusių, ir pilnas 
pajūrys lengvų automašinų. Vienoje didelėje parduotu - 
vėje mūsų grupei parodė garsinę filmą apie žemės nu
sausinimą, kuris buvo baigtas 1980 m. Nusausinimo py
limai daromi apie 2, 5 iki 10 klnuilgio. Jiems medžiaga- 
akmenys perkami užsienyje, daugiausiai Vokietijoje, už 
toną mokant po 50 amerik.centų. Po filmos ir prekių į - 
sigijimo buvome nuvesti į restoraną priešpiečiams, tik 
skersai gatvės,pavalgyti šviežios žuvies,pagautos šiame 
uoste. Mūsų grupė iš 4a asmenų užėmė visas restorano 
patalpas. Mums ten esant, niekas daugiau nebuvo įlei - 
džiamas. Aptarnavo 4 padavėjos,apsirengusios tautiniais 
drabužiais. Priešpiečiams gavome žuvies su keliomis 
rūšimis daržovių, prieskonių ir grybų. Po žuvies sekė 
kava su pyragaičiais. Šis malonumas kainavo po 12 gil
dą asmeniui.

Po to atvykome Į sūrių gamyklą. Čia pradėjome ap- 
vaikščiojimą nuo tvartų. Įėję į pirmąjį pastatą, radome 
garduose apie 1OO barzdotų margos ir baltos spalvos ož
kų. Jos gyvena čia po 3 ir 4 gardelyje. Švariai užlaiko - 
mos, nebaikščios. Kitame tvarte telpa apie 150 karvių , 
bet jos visos buvo lauko ganyklose. Čia gaminami ožkų ir 
karvių pieno sūriai savo krašto rinkai ir užsieniui- eks - 
portul,daugiausiai Amerikai. Olandijos sūriai labai popu
liarūs visame pasaulyje, todėl daug kur juos bandoma i- 
mituoti. Įėję į gamyklos sandėliuką - parduotuvę, gavo
me sūrio paškanauti. Jie čia supakuoti įvairaus dydžio ga 
balais. Dalis mūsiškių nusipirko sūrio. Iš čia, pasukę 
kiek iš kelio, nuvykome į Volemdam miestelį - žvejų uos
tą, kuriame gyvena nelabai turtingi šios apylinkės gyven
tojai- žvejai. Iš čia dar toliau pasukome pasižiūrėti,kaip 
atrodo vėjo malūnai Adams kaimelyje. Šią dieną vėjo ne
buvo, turbūt, dėlto ir jų sparnai nesisuko. Olandijoje , 
prieš 1OO metų buvo priskaitoma iki 9.000 vėjo malū
nų’. Dabar belikę tik 945.

Kiek pasisukinėję, pasidarę nuotraukų, išvykome į 
medinių klumpių gamyklą. Įvažiavome į kiemą prie "gas- 
padoriškos", tarp medžių stovinčios trobos. Prie jos 
reklamai stovėjo dvi poros raudonos spalvos "žemaitiš -
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alglmanto skiltis I
VYTAUTO ALANTO SUKAKTIS

Šiais, taip vadinamais maironiniais metai s, taipogi 
Bernardui Brazdžioniui minint septyni as de ši mtpenktąją 
sukaktį, lygia greta negali tylomis praeiti ir pro Vytauto 
Alanto aštuoniasdešimtąjį gimtadienį. Gimtadienių šven
timas nebūtinai reiškia nutautėjimą. Juk ir Lietuvoje bu
vo priimta švęsti, minėti ryškesnių asmenybių tam tik - 
ras,dažniausiai apvalių skaitlinių amžiaus sukaktis.

Kalbant apie mūsų sukaktuvininką, gegograf i ne pras
me žvelgiant, ne taip jau tolimą kaimyną, jauti savotiš - 
ką pasitenkinimą gyvenant toje pačioje lietuviškoje salo - 
je. Per eilę metų pašaliečio žvilgsniu stebint jo gyveni - 
mą/kiektai leisdavo susitikimai lietuviškajame bendra
jame ir socialiniame gyvenime/, visada teko žavėtis jo 
pastabumu, elegancija, o pokalbiuose plačia erudicija, gi - 
liu intelektu. Ne vieną kartą tuomet jautei, kad Vytauto 
Alanto esama, kaip sakoma, visa galva aukštesnio už mus 
visus kitus, tokio ar kitokio pokalbio dalyvius.

Vyt.Alanto įgimto ir puoselėto talento skalė itin pla
ti - nedaug rasite, savųjų ar svetimųjų tarpe kūrybin
gų asmenybių,kurias drąsiai ir pelnytai gali kartu vadin
ti žurnalistu, rašytoju - beletristu, dramaturgu ir, Įdek 
vėliau, ir lyriku. Ir kiekvienoje tų sričių jis yra įtai - 
gus ir kritikų pripažintas, skaitytojų vertinamas ir tauš
kia mas.

Vyt.Alanto gyvenimas išeivijoje sau ir kitiems įro
dė, kad joks fizinis darbas nežemina ir negadina žmogiš
kojo orumo. Įsivaizduokite tik, - redaktorius,teatro direk
torius, žinomas rašytojas, žurnalistas, - dirbo paprastu 
darbininku amerikinės auto pramonės įmonėje,. Kas pa
žįsta šio kontinento fabriko sąlygų "idiliją", pripažins , 
kad,aplamai žvelgiant, kapitalistinėje produkcinėje sis
temoje lengvų darbų kaip ir nėra. Tos aštuonios, ar kar
tais, antvalandinės pamainos žmogų vargina, išsemia fi
ziniai ir dvasiniai. Grįžti namo, čia irgi laukia savųjų 
namų ir aplinkos darbų darbeliai, šeimyniniai rūpesčiai, 
dar kiti įsipareigojimai. Ir Vyt.Alanto nebuvo kitokia dar- 
lia. Tiesa, žmona Irena visomis išgalėmis stengėsi ir 
stengiasi,kad vyrui sudarytų bent kiek pakenčiamesnes 
kūrybines sąlygas. O tai, tiesiai kalbant, reiškia laisva
norišką prisiėmimą papildomos šeimyninių rūpesčių naš
tos. Užtat ir stebiesi, kaip Vyt.Alantas /parai vis dar te
turint 24 valandas/, visą laiką buvo toks kūrybingas, pro
duktyvus, įvairus tematikoje ir išvis aktyvus vi šuo me ma
niuose įsipareigojimuose.

Šiandien, šiais kukliais ir maždaug atkištiniais žo - 
džiais minint brandaus amžiaus sukaktį,prisimeni čia ne 
tiek tą amžių, kiek visą Vyt. Alanto kūrybinį potencialą , 
jo įnašą lietuviško jo n raštijon - groži n ėn literature n ir 
lietuviškoje publicistikoje. Kolegiškas pavydas/ tik ne 
piktas/ ima, kai jauti,kiek vis dėlto Vyt.Alanto daug at
likta, kiek palikta to dvasinio turto,kuris negali būti ver - 
tinamas nei doleriais, nei centais. Ar ne miela, mūsų 
sukaktuvininkui, atsigręžus ir pažvelgus į savo nueitą 
kelią, matyti gausų derlių, kuris gali maloniai kutenti sa-' 
vi meilę, jaučiant ir žinant, kad tai būta ir esama našaus 
ir puošnaus derliaus visoje mūsų raštijoje. Lietuviškoji 
sąžinė, lietuviškieji nusiteikimai, pelnyti įvairūs pripaži
nimai ir Įvertinimai telydi ir toliau sukaktuvininko kūry
bingas dienas, dailiojo žodžio mėgėjams vis ir nuolat 
laukiant jo naujų talento pasireiškimų. Būkime tikri,kad 
V.Alanto kūrybinis žodis, anksčiau ar vėliau,pasieks ir jo 
gimtąją žemę. Juk ar ne toks yra kiekvieno išeivijos Ii - 
terato lūkestis ir idealas ?

kos" ir didelės klumpės.. Lauke mus pasitiko jaunas ber
niukas ir įsivedė Į dirbtuvėlės vidų. Viduje buvo nedidelė 
mašina, ant kurios ratukų kabojo pora diržų. Aplinkui gu
lėjo įvairaus dydžio medžio kaladėlės. Jaunuolis, nore - 
damas mums pademonstruoti klumpių gamybą, kaladėlę 
pritvirtino prie mašinos ir įjungęs elektrą,specialiu pei
liuku pjaustė aplink judančią kaladę. Maždaug po 1O irt n. 
sustabdęs mašiną, išėmė iš jos gražią klumpaitę ir ją iš
kėlęs parodė mums. Mes už tai jam paplojome.

Iš čia mus nuvedė į gretimą kambarį - sandėliuką ir 
parduotuvę. Lentynose buvo prikrauta ne tik įvairaus 
dydžio klumpių, bet ir meniškai padarytų įvairių daiktų,: 
miniatiūrinių įvairaus dydžio ir amžiaus žmogaus figūrų, 
įvairių žvėrelių, dėžučių, miniatiūrinių baldų ir daug ki - 
tokių puošmenų ar vaikams žaislų. Išėjus Į kiemą, kas 
norėjo galėjo gauti puodelį kavos. Visi pasidarė nuotrau
kų, /Įsilipę į klumpes.

Tš čia buvome nuvežti į Amsterdamo prieplauką,pa
sivažinėti kanalais. Visa grupė susėdome į vieną privatų 
motorlaivį. Plaukėme didžiuoju kanalu, iš kurio pradžią 
turėjo kiti, mažesni kanalai. Motorlaivio vairuotojas pa
rodė kanale stovinčių porą laivų, kuriuose miesto gyven
tojai buvo įsirengę kaip gyvenamuose namuose, dėl mieste 
namų ir butų trūkumo. Pakrantėje parodė vieno kamba
rio namelį nr.2, kuriame 16 šimtmetyje gyveno tik vie
na moteris. Tai esąs mažiausias namas Amsterdame. 
Pastebėjo,kad nuo 1425 m.iki 16 šimtmečio baigmės į na
mus nebuvo galima priimti svečių. Minėtas medinis, na
melis 1542 m. buvo pakeistas į raudonų plytų pastatėlį , 
kuris ir šiandieną stovįs kaip istorinis objektas.

Parodė mums 1825 m.statytą buvusį kalėjimą su geleži
nių grotų langais. Aiškino, kad 16 mazgų/"locks"/ kana
lų vanduo pasikeičia 3 kartus savaitėje, kad nebūtų jau - 
čiamas nemalonus kvapas. Kiekvienas užraktas- " lock" 
yra medinis. Jais rūpinasi miesto valdyba. Matėme 17 
amžiuje statytą tiltą, kuris dabar pakeistas į plytinį. Pa
sivažinėję apie porą valandų, matėme ir daugiau naujų 
vaizdų ir istorinių pastatų. Grįžę atgal į prieplauką, su
mokėjome po 6, 5 dol. už pavažinėjimą, sėdome autobu - 
san ir grįžome į viešbutį. /bus daugiau/
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Šios knygos tikslas - apžvelgti išeivijos vaidmenį ne - 
priklausomos Lietuvos atkūrimo darbe. Pabrėžtinai reikia

SVARBI KNYGA APIE IŠEIVIJĄ
G

Dokumentinė, istorinė, gerai paruošta knyga apie iš
eivijos vaidmenį mūsų lietuviškojo gyvenimo istorijoje 
pasidarė ypatingo aktualumo. Labai reikšminga, kad to
kia knyga išėjo iš spaudos,paruošta kompetentingo aš
mens - Vincento Liulevičiaus. Apie knygos paskirtį su
žinosime iš paties autoriaus lūpų: 
Pratarmė

Dar gyvendamas Vokietijoje autorius galvojo, atvy
kęs į Ameriką imtis Amerikos lietuvių istorijos rašymo. 
Tačiau atvykęs buvo gyvenimo įtikintas, kad pirmoje ei
lėje reikia rūpintis pragyvenimo reikalais, o tik po to ga
lima galvoti ir apie kultūrinę veiklą. Dar nuo to ryžto 
autorių nustūmė Pasaulio Lietuvių Archyvo organizavi - 
mas. Tiesa, ta įstaiga sudarė sąlygas pradėti rinkti rū
pimą medžiagą. Gautosios knygos ir periodika buvo per
verčiamos jau tuo interesu. Ir šios įstaigos įtakoje, vie
toje rašyti Amerikos lietuvių istoriją, ryžtas išsiplėtė 
iki pasaulio lietuvių istorijos rašymo. Tarpe surinktųjų 
išrašų korčiukių yra viena, kurioje įrašyta: "Pasaulio 
lietuvių istorijai pradėjau rašyti bibliografines korčiu - 
kės 1957 .IX. 24".

Autor:us nori skaitytoją supažindinti su šios knygos 
atsiradimo ’.stori ja, kas joje rašoma ir dar padaryti kai 
kurias pastabas.
a. Knygos atsirad mo istorija

Nors darbas fabrike ir poilsio valandų praleidimas 
Archyve šios knygos rašymo darbą pirmyn labai pamažu 
stūmė, bet vistik eita pirmyn, kad ir vėžlio žingsniu.

1958. IX. 27 Chicago je buvo įsteigti Aukštieji Peda
goginiai Lituanistikos Kursai, iš kurių ly6O. 1.6 išaugo 
Pedagoginis Lituanistikos Institutas. Tiek minėtuose kur
suose, tiek Institute autoriui teko dėstyti pasaulio lietuvių 
istorijos kursą. Šios pareigos jau buvo geras akstinas 

u medžiagos rinkimui, nes reikėjo pasiruošti paskaitoms . 
Praktika vertė skubėti kokiuo nors būdu multiplikuoti 

A paskaitas, nes Pedagog-nio Lituanistikos Instituto studen- 
tai neįstengė lektoriaus paskaitų santraukų užsirašyti. 
Reikėjo diktuoti arba atspausdinti.

Kilo mintis paskaitas išleisti atskiru leidiniu. Buvo 
paruoštas rankraštis "Lietuvių išeivi jos pėdomis" ir 
/1964. V./ atiduotas Institutui spausdinti.Ilgesnį laiką ne- 

nunešus į spaustuvę, rankraštį teko atsiimti iš kalbą tik - 
rinusio lektoriaus Domo Veličkos. Po to teko susitarti
su "Draugo" kultūrinio priedo redaktoriumi Kaziu Bradū- 
nu,kad jis įves skyrių "Tautos istorijos pabiros" ir jame 
spausdins autoriaus paruoštus dalykėlius,ką jis ir darė 
1964-1969 metais.

Gyvas reikalas vertė-pagaminti Pedagoginio Lituanis- 
ii kusvlnstituto -studentąnisi reikalingą leidinėlį; iš: kur 16* -ga
lėtų ruoštis egzaminams, ypatingai užakimu būdu klausan
tiems. Tad iš "Draugo" ir "Darbininko" iškarpų, kai kur 
papildžius mašinėle rašytais puslapiais,Institutas 1971 m. 
išleido rankraščio teisėmis, studentų reikalams leidinį ,

pavadintą "Išeivija Lietuvos atkūrimo darbe". Pasaulio 
lietuvių istorijos entuziastams skatinant, autorius ryžosi 
paruošti leidnį ir plačiajai visuomenei prieinamą. Taip 
atsirado ši knyga "Išeivijos vaidmuo nepriklausomos Lie
tuvos atkūrimo darbe".

Tokia knyga tikrai reikalinga, nes iki šiol tokios dar 
nebuvo. Buvo kai kuriuose leidinuose ši tema - išeivijos 
vaidmuo - paliečiama, bet nepilnai nagrinėjama,be duo - 
menų, o tik kitų temų tarpe.

Pasaulio Lietuvių Archyvo direktorius Česlovas 
Grincevičius ir jo padėjėjas Leonardas Kerulis sudarė 
labai palankias sąlygas jų vadovaujamos įtaigos turtais 
pasinaudoti, ruošiant šią knygą spaudai. Taip pat nuošir
džiai prisidėjo savo rinkiniais dr.K.Pemkus ir Bronius 
Kviklys.

b. Kas šioje knygoje rašoma
Naujai iškilusių kaimyninių valstybių, Rusijos ir Prū

sijos, susikaupusi jėga ir nepasotinami apetitai /prisidėjus 
Austrijai/ sugriovė Lietuvos ir Lenkijos valstybes /1795/ .

Po įvairių pergrupavimų/Varšuvos kunigaikštystė, 
Lenkijos karalystė/ beveik visa Lietuva ir beveik visa Len
kija atiteko Rusijai. Lietuvos valstybė buvo atstatyta tik po 
123 metų, Vasario 16 aktu. Tos okupacijos metu lietuviai ne
buvo užmiršę Lietuvos atkūrimo reikalo. Lietuvių tauto
je valstybinės laisvės idėja nebuvo mirusi. Tuo nelaisvės 
laikotarpiu išmirė visi valstybininkai. Atkurti valstybei 

reikėjo valstybininkų, kurie dirbtų konkrėtų valstybės orga - 
nižavimo darbą. Reikėjo karo vadų, kurie iškovotų ir apgin
tų Lietuvos nepriklausomybę nuo pasikėsinimų prieš ją.Rei
kėjo dvasininkų vadų, kurie organizuotų lietuvių kalba religi
nį gyvenimą. Reikėjo supažindinti pasaulį su tautos aspira
cijomis, kad jos priimtų į savo šeimą. Reikėjo didelių ma - 
terialinių išteklių įkūrimui savos valstybės. Reikėjo įsąmo
ninti lietuvį,kad galima sava valstybė turėti. Net dalį lietu
vių reikėjo įtikinti,kad jie yra lietuviai. Reikėjo lietuviš - 
kos kultūros kėlėjų: mokslininkų, menininkų, rašytojų, moky
tojų ir 1.1. Trumpai tariant, reikėjo valstybės atstatymą 
pradėti iš nieko. Tad kiekviena pastanga, ėjusi valstybės at
kūrimo kryptimi, buvo labai brangi.

Rusi ja, okupavusi Lietuvą, dėjo visas pastangas, kad 
lietuvių tauta būtų surusinta /spaudos draudimas, religinis 
persekiojimas/ ir Lietuvos vardas būtų užmirštas. Rusija 
Lietuvą vadino Šiaurės Vakarų Kraštu. O ilgesnį laiką arti
miau santykiaujant su Lenkija, ji užgožė Lietuvoš vardą . 
Tad reikėjo daug darbo, kad pasaulis sužinotų apie Lietuvą,

Reikėjo ieškoti valstybių,kurios užtartų viešuose foru
muose Lietuvos reikalus. Reikėjo sukurti sąlygas, kad gera 
būtų gyventi Lietuvoje. Lietuvos vardo garsinimui,politinei, 
kultūrinei veiklai bei ekonominių sąlygų pagerinimui reikė- 
ijo dįcįelių sumų pinigų. Siems visiems darbams buvo di- 
d^įąųsias ramstis išeivija. Ji atliko milžiniškus darbus.To 
dėl ši knyga pavadinta "Išeivijos vaidmuo nepriklausomos 
Lietuvos atkūrimo darbe". Knygoje yra keturios dalys : 
1/ IŠEIVIJA LIETUVOS GARSINIMO/informacijos" DARBE, 
2/lŠEiVIJOS POLITINĖ VEIKLA LIETUVOS LABUI, 3/lŠEl-

pasakytijkad šioje knygoje visai neliečiami po II-jo Pasau
linio karo Lietuvos atkūrimo darbai. Šį darbą kas nors ki
tas atliks.
c. Kai kurios pastabos

Šia studija susidomėjo PLB Valdyba ir ją išleido. Tai 
kilnus ryžtas, nes šioje knygoje nieko nešnekama apie da - 
bartinę valdybą bei jos darbus, o tik apie seniau dėtas pas
tangas ir anų laikų nuveiktus darbus. Tačiau PLB Valdyba 
šiuo veikalu norėjo pasakyti dabartiniams lietuviams: "Žiū
rėkite, ką anų laikų lietuviai išeiviai padarė*. Ar mes užten
kamai dedame pastangų,kad Lietuva vėl būtų atkurta’.Juk ir 
mūsų darbus ateityje skaičiuos, kaip ir mes skaičiuojame 
anų’."

Knyga gausiai iliustruota,kurių dalį paskolino. Ameri - 
kos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kitos gautos iš spaudi - 
nių, nurodytų po iliustracijomis. Dalis neturi tų nuorodų. 
Jos buvo anksčiau padarytos, nepažymint iš kur paimtos . 
jliustracijų kopijas anksčiau padarė Vaclovas Noreika, o da
bar - Petras Malėta ir Jonas Kuprys.

Kad pasakojamieji dalykai būtų aiškūs, gale pridėti do - 
kumentai. Jie tekste suminėtus teiginius išryškina. Doku - 
mentai visi išversti į lietuvių kalbą. Vertė adv.Rimas Čer
nius /iš anglų kalbos/,inž.Kazys Padebinskas /iš prancūzų 
kalbos/, Stasys Rudys /iš vokiečių kalbos/ ir kun.Anicetas 
Tamošaitis, SJ /iš lotynų kalbos/. Vertėjų pavardės yra su
rašytos po kiekvienu išverstu dokumentu. 
O • k • • •

Kur buvo aišku, kad šaltiniuose minimos datos yra įra
šytos senuoju kalendoriumi, jos. pakeistos į naująjį kalendo
rių. ..

Korektūrą darė, asmenų, geografinių vardų ir dalykų 
rodykles sudarė autorius,pagelbstimas Monikos Liulevičie- 
nės. Santrauką į anglų kalbą išvertė doktorantas Dovas Šau
lys.

Daug prisidėjo prie šios knygos išleidimo Lietuvių Fon
das, paskirdamas $2.700 paramos. Taip pat prisidėjo ir 
kiti mecenatai bei garbės prenumeratoriai, kurie surašyti 
knygos gale.

Visiems, kuo nors prie šios knygos atsiradimo prisidė- 
jusiems autorius labai dėkoja.
Chicago, 1981.VUI. 15„Vincentas Liulevičius

Kanados 
Diena 
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/ tęsinys /

Užpakalyje mūsų žingsniuoja trys broliai Storiai. Artėja 
me prie Nordenburgo miestelio, kertame Darkiemio—Mel
džiu plentų kryžkelę. Karo žandarmerija patruliuoja judėji
mą, mašinos ir vežimai juda visai palengva. Mes stumia
mas be didesniij sunkumų praeiname mažų gyvenviečių vie
toves, kiemų ir daržų takais pralendam užtvindytas gatves. 
jais pravedam ir savo "Dievo Ašarą". Perkeliam jąperpa- 
sitaikiusias tvoras kartu su rogutėmis, ji be jokių kaprizų 
tempia mūsų kuprines. Džiaugiamės ją turėdami, tai tik
ra Dievo dovana .

Praeiname kainuotą, mažais miškeliais apaugusią vieto
vę, kuri primena Žemaitijos laukų vaizdą. Stambūs vien
kiemiai lyg mažos senų laikų pilaitės juoduoja balto sniego 
pataluose. Negiliu slėniu vinguriuoja Alnos upės nedidelė 
įtaka — Srenės upelė, savo vandenis atsinešdama iš Ašei- 
nio ežero. Neužšalusiom ledų properšom garuoja vanduo 

- dengdamas krantuose augančius krūmus. Kairėje juoduoja 
geležinkelio linija, kuria sunkiai alsuodamas prabėga ilgu 
sąstatu pakrautas pabūklais traukinys.

Pereiname aukštai iškeltą Srenės upelio tiltą, prie jo 
visai netikėtai pasirodo du rusų lėktuvai. Visai žemai nu
sileidę, prašvilpia pro mūsų galvas ir nusiveja tolstantį 
traukinį. Pasidarėm budresni,užsidedam šalmus ir aky
liau sekame padangę.

Iš už mūsų važiuojančių tankų bokštelių išnyra šalmuo
ti žvalgai, sujuda vežimuose civiliai ir kariai. Vos de
šimt minučių praėjus, pradėjo kristi dažni rusų artileri - 
jos sviediniai ir sproginėti abipus plento. Instiktyviaine
riam į gilų paplentės griovį ir sugulam ant suledėjusio 
sniego.

Besitraukiančiųjų tarpe kyla panika. Sustoja judėję tan
kai, arkliai baidosi, žmonės šoka nuo vežimų, ieško ap
saugos griovyje, su. sviedinių sprogimais maišosi išgąs
tingi vaikų ir moterų šauksmai.

Atkaukdami sviediniai drasko įdėtai įšalusią žemę, 
mirtį nešančiom skeveldrom kapoja aukščiau iškilusią plen
to nugarą. Šalia mūsų, nuo plento pakraščio, kažkokiu bū - 
4 psl, 

du atsipalaidavusi nuo rogučių nuslys ta mūsų paliktoji, 
"Dievo Ašara", apvirtusi ant nugaros kapstosi aukštyn ko
jom ir negali atsistoti. Pripuolę pagelbstim jai atsiversti 
ant šono ir ji baimingai ausis karpydama, ramiai išsitie - 
šią šalia mūsų griovyje.

Sviediniu sprogimas lydi sprogimą,. Jie krinta abipus 
plento, kaukdamos skeveldros laksto virš mūsų galvų. Vie
nas sviedinys sprogsta netoli, gal tik apie trisdešimt žing
snių atstu ir apiberia mus sušalusio sniego gabalais. Už 
mūsų skeveldra, lyg kirviu nukerta storą telefono stulpą, 
kuris supasi ant jį prilaikančių vielų. Už jo, pasibaidę ark
liai šoka nuo plento ir, paskui save tempdami vežimus, pa
sileidžia bėgti į laukus. Vieni jų apvirsta, išmėtydami juo
se esamus daiktus, kiti įklimpsta į gilų sniegą. Iš paskos, 
nebodami krintančių sviedinių,pasileidžia vežimų savinin
kai vyrai ir moterys.

Iš po vieno vežimo, pribėgę kareiviai ištraukia sunkiai 
sužeistą, dejuojančią moterį ir gal penkių metų berniuką, 
nespėjusius pabėgti puo pasibaidžiusiij arklių nešamo ve
žimo. Berniukas verkdamas šaukia motiną, išgąstingai žiū
rėdamas į besiveržiantį iš motinos kojos kraują. Jos vei
das baltesnis už sniegą. Kareiviai ją užkelia ant veži — 
mo ir guodžia.

Rusų artilerija mus apšaudo nuo Darkiemio pusės. Ar
tilerijos ataka tęsiasi apie penkiolika minučių. Jai praė - 
jus, keliamės iš griovio išsivesdami ir "Dievo Ašarą", ją 
įlankom vėl į rogutes, pavaišinam duona ir vėl pajudam 
pirmyn.

Paliekam sviedinių išakėtą žemę, nukirstą ant vielųpar- 
sikorusį telefono stulpą ir sužeistos moters krauju nuda
žytą sniegą. Paplentėje randam iš vežimo iškritusį pusiau 
perplėštą maišą su avižom, tikra Dievo dovana mūsų "Die
vo Ašarai" I Susisemiam į maišą ir užmetam ant rogučių. 
Vanagas įpila kelias saujas į šalmą ir vaišina jomis išal - 
kusią-kumelaitę, kuri rogutes betraukdama godžiai jas ėda.

Nordenburgo miestelio pradžioje vėl spūstis. Miestely
je Unguros-Girdavos plento ir geležinkelio mazgas. Ir čia 
visą judėjimą tvarko karinė lauko žandarmerija. Gatvės 
užtvenktos besitraukiančiais, mes ir čia naudojam išban
dytą praėjimo metodą: aplenkiam tirštai užtvindytas gatves, 
skverb amės šalutiniais skersgatviais, kiemais ir daržų 
takais. Mus seKa Kumelaitė, kuri po avižų atrodo ir jud
resnė ir linksmesnė.

Vėl pasirodo rusų lėktuvai, dieli am aukštyje jie sukalio
jasi virš Nordenburgo žvalgydamiesi. Visų žmonių galvos 
atkreiptos Į juos, stebi jų judesius ir Kryptį, kieuvienu mo
mentu pasiruošę ieškoti priedangos.

Aplink miestelį išsidėsčiusi priešlėktuvinė artilerija ati
dengia ugnį. Miestelio gatvėmis aidi šūviai. Žmonės sku
binasi išeiti iš miestelio ribų, platesnėj erdvėj mažesnis 
pavojus.

Dangaus akiratyje pasirodo trys vokiečių naikintuvai, ku- . 
rie dideliu greičiu priartėjo prie rusų ir vyksta oro kau
tynės. Po vieną lėktuvą krinta iš abiejų pusių. Lakūnai iš
šoka su parašiutais, likusieji du nusiveja vieną rusų, kuris 
neria į debesis ir dingsta iš akių.

Šaip taip prasispaudę pro miestelio vežimais užblokuo
tas gatves pasukam Girdavos plentu. Žandarmerija ragina 
greičiau judėti iš pavojingos zonos. Mūsų grupė, beskubė
dami per Nordenburgą, išsimėtė į kelias dalis, mes pir
mieji prasimušam į Girdavos plentą. Už poros kilometrų, 
pakelės namų užuovėjoj sustojam jų palaukti, bet jie nesi
rodo. Būkštaujam, kur jie galėtų būti. Varnagė pasiunčia 
Vanagą jų ieškoti, dingsta ir tas. Ir tik po geros valandos 
laukimo grįžta visi su perkrautam kuprinėm, dideliais olan
diško sūrio gabalais .

Išaiškėjo ir atsilikimo priežastis: kažkaip jie sužinojo 
apie netoli paplentėje esančio sūriųfabriko likvidaciją, už
suko ir laimėjo.

— Negi rusams paliksi šitokias gėrybes? — juokavo pa
tenkinti vyrai, kramtydami skanų sotų geltoną sūrį. Basi- 
sižadėjom ir mes ateityje nebūti žiopliais.— Praskubinom 
ir pražiopsojom — išmetinėja Liudas,kuris visuomet pa
sirodė judriausias. Susipažinti su skoniu gaunam ir mes 
po gabaliuką. Gauna ir Varnagė su Gefreiteriu kad būtų 
geresni ir nepyktų už atsilikimą.

Žingsniuojam tolyn, šaltis laikosi visą dieną, negailes
tingas vėjas švitina įšalusius veidus, kūną purto šiurpu
liai. Užmiršę nuovargį; turime greičiau judėti kad nors 
kieK apšiltumėm. Fronto ugnies dundesys lydi mus per vi
są dieną, nė Įdek nepajėgiam atsiplėšti nuo mus lydinčios 
grėsmės. Jokių tikresnių karo eigos žinių neturim, esam 
susirūpinę, lead rusai mums neužbėgtų už akių.

Tarp daugelio besitraukiančių civilių vokiečių sutinkam 
ir lietuvių. Jie pastebėję mūsų tautinius ženklelius svei
kinasi; ir noriai kalba su mumis. Pagyvenęs tautietis nuo 
Vilkaviškio, bežingsniuodamas šalia vežimo, dėsto mums 
savo odisėją.

— Penktas mėnuo kaip išvyko iš tėvynės, ir vis tolyn 
nuo jos, ir Kur tas kelias pasibaigs ? Kaip manote ar ne
pasivys ? — klausia jisai mūsų,galva mostelėjęs į grūmo
jančią šiaurę.

— Sakykite, argi tie vokiečiai nieKO jau negali, kad ne
įstengia sulaikyti rusų? — klausia jis mūsų, kaip karei - 
vių, o mes nieko negalim jam atsakyti. ..

— O tokie galingi rodėsi, pasaulį užkariauti buvo užsi
moję, o dabar, ko gero, savo žemėj turės padėti ginklus: 
— dėstė savo mintis, sekdamas judantį vežimą, ant kurio 
kailiniuose įsisukusios sėdėjo dvi moterys ir vaikutis.

— Kaip galvojate, ar karas greitai baigsis ir ar galėsi
me grįžti į tėvynę? — neatleido jisai mūsų klausinėdamas.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
i
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IS PADANGĖS MIELOS
//f SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE/

KAUNO VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RŪMAI. Čia 
buvo humanitarinis ir teologijos-filosofijos fakultetai ir 
rektoratas nepriklausomybės laikotarpyje. Iki 1924 m.čia 
veikė ir gamtos-matematikos, fizikos, chemijos, biologijos 
skyriai. Pirmosios sovietų okupacijos metu buvo panai
kintas teologijos fakultetas, o nuo 1950 m. likviduotas Vy
tauto Didžiojo Universitetas bųvopaverstas Politechnikos 
Institutu.
Lietuvos Universitetas buvo įsteigtas Kaune 1922 m. ,1930 
m. jis vadinosi Vytauto Didžiojo Universitetu, kurį lankė 

4500 studentų ir dėstomąjį personalą sudarė 230 asmenų.

KAIP KAI KAS AUKLĖJA
VAIKUS
"Esu trijų vaikų motina. 

Šiais metais pradėjo mokyk
lą lankyti mūsų mažoji duk- 
ra.Šiandieną ji grįžo iš mo
kyklos labai pasipiktinusi.
- Mama, mama’. Ramūnas 
valgė bandelę, o auklėtoja 
liepė mesti kuo greičiau į 
šiukšlių krepšį. Pusė vaikų 
sumetė savo bandeles į 
krepšį, o aš suspėjau įsidėti 
į kuprinę. Tu, mama, sakai , 
kad duonutės mėtyti negali
ma.

Nebežinojau, kaip paaiš
kinti dukrai auklėtojos elge
sį, pasakiau, kad jūs labai 
negerai darėte, kad pamokos 
metų valgėte, užtai ji supyko, 
nes trukdėte jai, bet pati 
jaučiau - šitaip pasielgti 
mokytoja neturėjo teisės.

Mūsų šeima didelė, mes 
įpratę branginti duonos rie
kę ir gerai žinom jos vertę’.'

/Iš 'Tarybinė Moteris"/
Ši "uoli" mokytoja, kaip 

matosi dar nepasiruošusi 
tikram auklėjimui,© tik su-
sirūpinusi,kad galėtų įsaki - 
nėti...

50 METU "VENTAI"
Šiaulių baldų fabrikas 

"Venta" iš anksčiau mažos 
dirbtuvėlės prieš 50 metų ,
išsivystė į vieną moderniau
sių Lietuvos baldų gamyklų . 
Čia gaminamos keliasdešimt 
modelių kėdės, specialūs 
komplektai vaikų darželiams 
ir lopšeliams, baldai Vii - 
niaus Universitetui, ir Mask
vos olimpiniams pastatams. 
Šiauliečiai, kaip pagerbia pa
žymėdama ir vietinė spauda, 
pasinaudoja ir senųjų meist
rų patyrimu,

Taigi, istorija moko, kad 
neviskas, kas buvo seniau 
daroma,buvo blogai.

MUZIKOS MĖGĖJU
SVETAINĖ

Kaune atsidarė pirmasis 
miesto Muzikos Mėgėjų Klu-

bas - armonikos svetainė. 
Dalyviai- įvairaus amžiaus 
ir profesijų žmonės, mėgs
tantys muziką, grojantys į - 
vairiomis armonikomis. Yra 
planuojama surinkti senųjų 
muzikos instrumentų ir su
rengti jų nuolatinę parodą , 
pokalbius apie muziką, ar
monikų koncertus.

Tik kada-mėgėjai turės 
tiek laiko, kai prie krautuvių 
tenka išstovėti valandomis,© 
ir dirbti reikia 6 dienas sa
vaitėje. ..
VIS DAR 
NESUSIORGANIZUOJA ?

Spaudoje nusiskundžiama, 
kad Kretingos Vydmantų ta
rybinis ūkis, gavęs du kom
bainus su šiaudų smulkintu- 
vais, turėjo gauti ir jiems 
priklausančias tris prieka
bas. Deja, jų negavo. Tai bu- 
vo pernai.

Šiemet ūkis gavo dar vie - 
nąkombainą su šiaudų smul
ki ntuvu, prie kurio pagal po - 
pierįus buvo paskirtos dvi 
priekabos.Jos buvo pažadė
tos pristatyti per tris mėne-
sius. Jų irgi nėra.

Kur nukeliavo priekabos?
Artai nėra turto švaistymas, 
kai kombainai negali būti pa
naudojami tokiems svar
biems žemės ūkio darbams?

Atrodo neįtikėtina, kad 
toksai neūkiškas elgesys iš
plauktų iš apie ūkį ir tvar - 
ką nusimanančių žmonių.

KEISTAS BIRŽELIO MĖNUO
Birželio mėnuo buvo neti

kėtai karštas ir sausas, lie - 
tingas ir šaltas, netrūko ir 
vėjų.

Šiltosios bangos metu net 
pasiekė 26C,o Šilutėje,Tau
ragėje ir Kybartuose net 29 
C. Antrą birželio savaitę - 
pasirodė šalnos’. Plungėje 
buvo -5, Joniškio, Radviliš
kio, Švenčionių. apskrityse 
- 4 C, Rašoma,kad birže - 
lio 15 d. prasidėjo lietus vi
soje Lietuvoje ir lijo 2 die
nas be pertraukos.

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

ATEIK I LIETUVIU A, A. ( ALCOHOLICS ANONYMUS) 
GRUPES* SUSIRINKIMĄ. . SUSIRENKAME KIEKVIENA^ 
TREČIADIENI, 7722 GEORGE ST. LA SALLE, QUE.

8 vai. vakaro.

ARBA SKAMBINK MUMS:

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

Donaldui D.: 661 — 1733.
a

1982. VII.15

ooooo oooop
Aš juos matau ant senojo Puntuko^ 
Aš juos girdžiu šilelio šlamesy -
Nakties tamsoj viršum jie ratą suka 
Ir šaukia skristi, kur dalis šviesi.

Baisi audra viršum Atlanto virė, 
Rūsti tą naktį siautėjo kova - 
Kai laukė jų Tėvynės melsvos girios, 
Kai laukė jų Jaunoji Lietuva . „.

Bet jie negrįžo - akmeniu sustingo... 
Miškan nukrito paukštė pašauta.
.. .Ir pamatyt jų veido nemirtingo 
į tą šilelį renkasi tauta.

.. .I-r vėl pakyla Lietuva Jaunoji - 
Tvirta išlikus po sunkios kovos . 
Ir neužmirš narsių tautos herojų 
Išėję laisvės žmonės Lietuvos.

Eilėraštis,parašytas Vilniaus Lukiškių Kalėjime, 
1957 m. liepos mėnesį, prisimenant Dariu ir Girėną/

GYVENIMIŠKI PRIEŠTARAVIMAI
j. v

Daugelio įvykių pasaulyje 
nepajėgiame, suprasti. Tie pa
sauliniai įvykiai, ypač krimi - 
nalinio pobūdžio nusikaltimai, 
yra nesuprantamai švelniai in
terpretuojami visuomenę at— 
atovaujančių įstaigų bei vie
šosios spaudos.

Ryški ausi s nesuprantamu
mo arba tikriau nesusipra
timo pavyzdys, tai pasikėsin
tojo į JAV Prezidento gyvy
bę Hinckley teismas ir jo iš
teisinimas. Kaip galima su- 
prasti išteisinimą krimina
listo, kuris pašovė 4 asmenis 
jų tarpe net patį prez. R. Re- 
aganą. Pas tą jauną vyruką 
rasti trys revolveriai. Jis 
buvo suimtas, ir jo byla už
tęsta ištisus metus. Jo tur
tingi tėvai samdė psichiatrus 
(berods aštuonius), kurie pri
siekusiųjų (jury) komisijai 
stengėsi įrodyti, kad šaudy
mo metu Hinckley buvo "lai
kinai išprotėjęs". Darniekur 
ir niekuomet pasaulio islorl -; 
joje nebuvo girdėti tokios ne
sąmonės, kad toks aiškus 
kriminalistas ir ypač pasikė- 
sintojas į valstybėje aukščiau
sią postą laikantį asmenį bū
tų išteisintas! Panašūs pasi
kėsinimai visuomet esti iš 
anksto suplanuoti. Už pasi
kėsintojo nugaros paprastai 

tuo visai nesirūpinama. Tave 
peršovė arba ir visai nukovė, 
— tai tu arba tavo giminės 
"tesižino".Gi nusikaltėlis(jei 
pagaunamas), kad ir esti nu
baudžiamas, bet dažnas po 
kiek laiko "ant parolės" pa
leidžiamas į laisvę, neatli
kęs jam uždėtos bausmės, 
sakytum lyg tam, kad turėtų 
galimybės pakartoti krimi
nalinį aktą.

Štai, apsiginklavęs žydas 
prieš keletą mėnesių įpuolė 
į Jeruzalės musuimonų-ara-- 
bų mečetę ir užmušė bei su
žeidė keletą arabų. Iš spau - 
dos tik tiek sužinojome, kad 
tas šaudęs arabus žydas "ne- 
teroristas", bet pamišėlis, 
kurio negalima teisti už jo 
kriminalinį veiksmą. Buvo ir 
arabai ginkluoti užpuolę sina
gogą (bene Prancūzijoje), bet 
tai jau aiškinama terorizmo 
aktu. Dar griežčiau reagavo 
žydai, kuomet neperseniai bu
vo peršautas Ižraelio atsto - 
vas .Anglijoje. Už tai Izrae
lio kariuomenei buvo duotas 
įsakymas užpulti Lebanoną 
ir žudyti tuos menamus tero
ristus. Nuo to ginkluoto už
puolimo (be karo paskelbimo) 
žuvo tūkstančiai ne tik gink
luotų palestiniečių, bet ir ne
mažiau civilių arabų gyven -

slypi sąmokslas, — šiuo at
veju nužudyti nepageidauja
mą Prezidentą.'

Jei jau dėl pasikėsinusio i 
popiežiaus Jono Paulio II-jo 
gyvybę ir nuteisto visą am
žių kalėti turko dar buvo ieš-
koma sąmokslo gijų, tai dėl 
Hinckley net nebuvo prasi 
tarta: esą tai asmeniškas, 
vien jo sugalvotas aktas arba 
darnelogiškesnis tvirtinimas 
— esą šovimo metu jo protas 
buvo "susimaišęs". Na, iš
teisino jury komi si ja žudiką, 
kaipo ligonį ir iš kalėjimo jis 
perkeltas į psichiatrinę ligo- 
ninę, čia jis bus laikomas 50 
dienų, tiriamas, o gali būti 
ir paleidžiamas į laisvę.

Jei jis ‘ liko nebaustas už 
tokį žiaurų kriminalinį aktą, 
tai kas galėtų garantuoti, kad 
jis nepakartos savo "laikino 
išprotėjimo" veiksmo ? Dar 
blogiau, visa ta užsitęsusi jo 
teismo procedūra vyriausy-

I bei kainavo bene 5 milijonus 
1 dolerių. Ar tai nėra švais
tymas valstybinių, arba tiks
liau, mokesčių mokančių pi
liečių lėšų.

Kur tik žvelgsi, — visur tų 
kriminalistų apsauga labai 

, skrupulingai rūpinamasi, o
nukentėjusių nuo -.kriminali s- tai toleravimas SovietųSąjun- 
tų apsauga arba padarytos gos, kurią, kaipo kriminali- 
žalos padengimu mažai arba nio pobūdžio valstybę derėtų

te jų. Modernius JAVginklus 
panaudojant, 'bavisaugos"šū-
kiu prisidengdami izraelitai 
vykdo žiaurų kerštą be jokio, 
bandymo ištirti, kas iš tik
rųjų pašovė tą Izraelio atsto
vą .Anglijoje ir kuriais sume
timais tai padaryta. Nepa
sotinamu kerštu degantis Iz - 
raelis vykdo "self defence" 
veiksmą, ir už jį niekam pa
saulyje neatsako. Ar berei
kia minėti tokie absoliutūs te
roro aktai, įvykdyti, stei
giant Izraelio valstybę ir nai
kinant bei išvarant iš dabar - 
tinės Izraelio teritorijos ten 
nuo amžių gyvenusius pales
tiniečius, kuriems nūdien ne
pripažįstama jokių teisių į 
buvusias nuosavybes bei po
litinį savistovumą. "Draugo" 
nr. 129 (6. 22. 82) yra nuotrau
ka, o po ja parašas; "Izrae
lio kariuomenė Libane suė - 
mė tūkstančius palestiniečių, 
kurie nelaikomi karo belais
viais, bet — teroristais. Su
rakintomis rankomis,užriš - 
tomis akimis palestiniečiai 
vežami į tardymo būstines".

Daug gyvenimiškų prieš
taravimų' vyksta pasaulyje. 
Didžiausianesąmonė šalia 
žudiko Hinckley išteisinimo,
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I eškant paprasto sprendimo...

MIRUSIO VIETOJE
Anglijoje, mirus vyriausybės nariui į ano meto prem

jerą Churchill kreipėsi vienas tarnautojų:
- Sir, ar Jūs neprieštarausite, jeigu aš užimsiu jo 

vietą?
-Ne, - atsakė Churchill, -tačiau jums reikėtų derėtis 

su kapinių sargu.

visiškai izoliuoti, nutrau
kiant bet kuriuos politinius , 
ekonominius bei kultūrinius 
ryšius.

Kraujo upeliai tekėjo nuo 
Izraelio užpuolikų žudomų 
nekaltų palestiniečių, o min. 
pirm. Beginąs tačiau dešimt

dienų lankėsi JAV; jam lęi - 
džiama buvo kalbėti Jungtinių 
Tautų Generalinėje Ansamb- 
lėjoje ir jį priėmė pats JAV. 
Prezidentas. Su beteisiais 
palestiniečiais ar jų organi
zacijomis nesikalbama, nesi
derama.

MŪSŲ VALSTIEČIAI

1812 m.karas užklupo valstiečius dideliame skurde » 
Slopinant 1794 m.sukilimą, mūšiai ėjo visoje Lietuvoje . 
Be to, po 1800 m. nederliaus prasidėjo dar badas. Pran
cūzų armijos įžengimas į Lietuvą kokių nors vilčių vals
tiečiams nesukėlė. Jeigu jie ir buvo girdėję kalbant, kad 
Napoleonas naikina baudžiavą, tai tokios kalbos jiems bu
vo ne naujiena. Ką reiškė dvarininkų malonė duodant lais
vę, daugumas jau buvo patyrę. Nauja buvo tik tai, kad per 
okupaciją, užtrukusią nuo 1812 m. birželio pabaigos iki tų 
pačių metų žiemos, prancūzų kariuomenė nebuvo naudoja - , 
ma egzekucijoms. Tačiau, Napoleonui pralaimėjus, Lie
tuvoje paliko apie JO tūkstančių dezertyrų, kurie ginkluoti 
mažais būreliais vaikščiojo po kaimus ir plėšikavo. Rei - 
kėjo valstiečiams nuo jų ir slėptis ir gintis.

J. Jurginis / iš "Lietuvos Valstiečių Istorija"/

O.LAŠAS 
APIE ŽAIBUS

Garsųjį golfininką Lee Trevino retai kas sukrėsda- 
vo. Tačiau vieną Išartą 1975 m. birželio 27 d.golfo varžy

bose jį partrentkė žaibas golfo lauke. Vėliau jis pasalio
jo, kad staiga pakilęs į orą ir negalėjęs kvėpuoti. Buvo 
atgai Vintas.

Kaip apsisaugoti nuo žaibo? Ką daryti, jeigu kas nors 
iš artimųjų nuo jo nukenčia ?

Daugiausiai, žaibas paliečia goIfininkus, sportininkus, 
stovyklautojus. Daugiausiai žaibuoja gegužės-rugsėjo 
mėnesiais.

Organizmas yrasukrečiamai paliečiamas, nes žai
bas turi savyje apie IOO mil. voltų elektros. Jeigu kas 
nors yra paliestas žaibo ir praranda sąmonę, nebūtinai 
reiškia,kad jis jau miręs. Tučtuojau reikia pradėti CPR 
/cardiopulomary resuscitation/. Žaibo nutrenldi dažniau
siai gauna kvėpavimo centrų arba širdies raumenų para
lyžių ir negali kvėpuoti. Yra žinomi atvejai,kada pacien
tai atrodė mirę,bet dėka CPR procedūros pilnai atsiga
vo net po '8-9 valandų.

Golfininkams patariama, audrai užėjus ir žaibuojant, 
grįžti į patalpas ne krūvoje, bet p rasi skirsčius. Tada y- 
ra mažiau galimybės persiimti žaibų elektra, jeigu tren
kia į netoliese esantį partnerį. Dėl tos pat priežasties ne
reikia stovėti arti medžių. Jeigu į jį trenkia ir jūs stovite 
šalia - žaibo elektra sumažintame kiekyje gali pasielgti 
ir jus. Moterims patartina pašalinti metalines sagutes 
iš plaukų,kad "nepriviliotų" žaibo. Golfininkai atvirame 
plote pritraukia žaibą, jeigu laiko metalinę golfo lazdą 
arba lietsargį rankose.

Saugiausia vieta audros metu yra namų vidus. Reikia 
tik pasitraukti nuo atidarytų durų, židinių, metalinių vamz 
džių,prausyklų ir nenaudoti telefono. Patartina taip pat 
nenaudoti žaibuojant plaukų džiovintuvo, elektrinei dantų 
šepetukų ar elektrinio skustuvo. Nejudinti šlapių baltinių, 
jeigu pakabinti džiovinimui.

Automobiliuose, uždarais langais važiuojant, yra 
saugu, nes guminiai ratai suteikia izoliaciją/ kaip ir ba
tai guminiais padais /.

Jeigu atostogauji arti vandens, neplaukioti ir nesi - 
irstyti,esant lauke- nestovėti ant kalvų viršūnių žaibams 
pasirodžius. Tšlipti iš valčių, nusileisti į žemiausią vie
tą, geriausia į griovį.
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T o u pyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame g* Jft » JS Ji JK 
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE — ------ -----------------—

A. L u K 0 JI U S

toronto

MOKA:
15 % už 90 dieniu term. ind.
15^% už 6 mėn. term. ind.
15 % už 1 metą term. ind.
13 % uz 3 metiį term. ind.
14 % už pensijų plan^
14 % už namu pianą
13 % už specialias taup. sask.
11 % už taupymo sask.
6 % už čekiiį sask.

AKTYVAI virš 30 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgižius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamos čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.
KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais —. 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario
ir 532-1X49 M6P 1A6

IMA-

už asm. paskolas nuo 20%, 

ui mortgičius nuo 18%%

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

AKTYVAI — virš 19 milijonų
KASOS VALANDOS: =

Pirmadieniais 10-3 =
Antradieniais 10-3 —
Trečiadieniais uždaryta = 
Ketvirtadieniais 10-8 E
Penktadieniais 10-8 =
Šeštadieniais 9-1 E
Sekmadieniais 9.30-1 —

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius 14 %
180-185 d. term, ind....... 14yį%
term, indėlius 1 metų 15 %
term, indėlius 3 metų...........13 %
pensijų s-tą . , 14 %
sjjec. taup. s-tą 13 %
taupomąją s-tą .................. 11 %
depozitų-čekių s-tą 6 %
DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo .................  19 %
mortgičius nuo 181/4%

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

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

IŠKILIAI PASIRODĖ 
•'VILNIAUS” PAVILIJ0NAS

Tautybių Kara va no šių me
tų vertintojų komisija pri
pažino geriausiu latvių pavi- 
lijoną RYGA" antruoju- japo
nų TOKYO ir trečiuoju-lie- 
tuvių pavilijoną VILNIUS .

išrinkta "Miss Kiev”-ukrai- . 
nietė Cathy Harasymčuk, jos 
palydovėmis-"MiSs Vilnius" 
-Rasa Rimkutė ir "MLss Ry
ga" - Dagnija Taurins.

Viso ’ Tautybių Karavano 
44-rius pa vi lijo nūs aplankė
2 milijonai žmonių., Vietos 
anglų spauda plačiai jį ap-

PIRMAS VIETAS už geriau
sią vidaus įrengimą ir už 
parodą laimė jo hVILNTUS( ° 
ANTRĄ VIETĄ už programą, 
kurią atliko Toronto "Gin
taro" Ansamblis pavilijone.

Viso Karavano karalaite

rašė, radijas komentavo ir 
informavo.
LIETUVIU NAMU PATALPŲ 
REMONTAI

Keturi studentai LN vedė
jo ir Remonto Komisijos 
priežiūroje vykdo toliau 
LN perdažymo darbus.

PRISIMINTAS KOMPOZITORIUS 
VL.JAKUBĖNAS

Porą VI. Jakubėno kūrinių ga
na jausmingai padainavo jau
na solistė Aldona Buntinaitė , 
jai akomponavęs Arūnas Ka
minskas vieną kompozito - 
riaus kūrinį perdavė-forte— 
plonu.

PERSITVARKO KANADOS LIETUVIAI ŽURNALISTAI

Jau eilė metų kaip susior
ganizavęs veikia Toronto 
Lietuvių Žurnalistų skyrius, 
kurio pirmininku yra Jonas 
Karką. Šiai grupei priklauso 
netaip jau mažas būrys lie
tuviškoje bei kanadiškoje 
spaudoje gyvai besireiškian
čių mūsų tautiečių.

Šio skyriaus metiniame 
susirinkime birželio 9 d „To
ro nto Lietuvių Namuose pir
miausiai susikaupimo minu
te buvo pagerbti iš gyvų
jų tarpo netaip dar seniai 
atsiskyrę šio vieneto nariai- 
-Sigitas Pranckūnas, Pranas 
Bastys ir Sofija Balsienė.

Po to, pirm. J.Karka pa
darė platesnį pranešimą a- 
pie metų bėgyje įvykusią šio 
būrelio veiklą.Plačiai buvo 
paliesta ir diskutuota lietu
vius žurnalistus liečiantieji 
reikalai, kaip pav., ryšiai 
su šio krašto įvairiais mi
nisterijų pareigūnais, par
lamentarais bei kitų šiame 
krašte gyvenančių etninių 
grupių bei organizacijų at
stovais.

Kruopščiai buvo diskutuo
ta ir šio vieneto organizaci
nė padėtis. Iki dabar visi 
šiam skyriui priklausantieji 
nariai, individualiai kiekvie
nas priklausė JAV veikian-. 
čiai Lietuvių Žurnalistų Są
jungai. Teisišku požiūriu 
mes nebeturėjome savaran
kiškumo, negalėjome priimti 
naujų narių, rinkti nario mo
kesčio bei atlikti kitų kaipo 
organizuoto vieneto funkcijų. 
Vislią plačiai, nuodugniai iš
diskutavus, šis susirinki
mas vienbalsiai nutarė ir 
pasi'sakė už atsiskyrimą nuo 
JAV veikiančios Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungos.

Susipažinta ir su laikinai
siais J. Karkos paruoštais 
įstatais, kuriuos vienbalsiai 
priimant, nutarta pasivadinti 
Kanados Lietuvių Žurnalistų 
Sąjunga, kuri automatiškai, 
kaipo padalinys, priklausys 
/jei tokia kur susityers/Pa- 
•saulio Lietuvių Žurnalistų 
Sąjungai.

Paaiškėjo, kad priklausy
mas JAV veikiančiai LŽ Są
jungai šio skyriaus narius 
veikė neigiamai. Nebeturint 
savarankumo, gerokai nuken
tėdavo šio skyriaus veikla . 
Taipogi ir tarpusaviai nesu
tarimai JAV lietuviškoje 
bendruomenėje ir net toje

pačioje Lietuvių Žurnalistų 
Sąjungoje, nieko gero mums, 
čia gyvenantiems, neduoda , 
savo pavyzdžiu mūsų nevi
lioja, L

Pagal naujai priimtuosius F 
įstatus, ir kitose Kanados 
vietovėse gyvenantieji lietu
viai žurnalistai gali organi
zuotis į paskirus vienetus , 
grupes, kurie savo veikla 
tiesioginiai priklausys KLZ 
Sąjungai, Ten, kur gyvena 
vienas ar du spaudos žmo
nės - jie gali „tiesioginiai 
priklausyti centrui, t. y.To- 
ronto LŽS Skyriui.

Šiame susirinkime kalbė
ta ir labai svarbios anglų 
kalba knygos išleidimo rei
kalais, Knyga pasitarnautų 
mūsų tautos interesams, ku
ri kai kurių tautybių perdaug 
ir be reikalo kaltinama dėl 
praėjusio karo pasekmių. 
Taipogi reikalinga kur kas 
plačiau paskleisti svetim
taučių tarpe knygą "Geno
cide in Lithuania", ypač in - 
telektualų ir valdžios parei
gūnų tarpe.

Šio skyriaus rekomenda
vimu, už intensyvią ir nepa
ilstamą veiklą, Multicultural 
Ministerija specialiais gar
bės atžymėjimais apdovano
jo du mūsų tautiečius- J. R. 
Simanavičių, radijo "Tėvy
nės P risi mini mai "ilgametį 
vedėją ir pedagogą, lituanis
tą mok.A.Rinkūną.

Štai ir keletas pavar
džių, kuriomis veik nuolatos 
mirga ne tik kanadiškojį, bet 
ir JAV lietuviškoji peri o di - 
nė spauda:P.Alšėnas, A.Gu - 
revičius- Kalnius, J.Vaiče- 
liūnas, J, Varanavičius, S, 
Vąranka, J.Karka ir dar vi
sa eilė kitų tuo keliu tvirtai 
žengiančiųjų.

Nepaslaptis ir tai, kad bu
vę garbi ngi mūsų nepriklau - 
somos Lietuvos žurnalistai 
vienas po kito vis iškeliauja 
užtarnautam poilsiui. Jų vie
ton, seenon įžengia jaunes
nioji pamaina.

Dabartinę šio persitvar
kančio KLŽ vieneto valdybą 
sudaro šie nariai: A .Gurevi
čius, J. Varanavičius, L.Gi
rinis, S. Varanka ir pirm. J ° 
Karka.

Norintieji gauti' daugiau 
informacijų kreipkitės i šiuo 
adresu:

J.KARKA,54 Burrows St.. 
TORONTO/Ont. ,tel;233-7«41

IHSURAHCe * KomereiMel

533-1121 Walter Dauginis 822-8489
Insurance Agency 144.

1613 Bloor Street West • Toronto Ontorlo

Brether-BtrMtku INSURANCE AGENCY LTD.

Vitq ruHv'dreude • VALTERIS DRESERIS
233-3334 - 231-2881 - 231-8228
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1KB

1982 metais numatytos

EKSKURSIJOS
VILNIUS IR KITI 
EUROPOS MIESTAI

arba pavieniui.
Smulkesnių žinių teirautis žemiau nurodytu adresu 

ir telefonu.

GEGUŽĖS 26 RUGPJŪČIO 11
BIRŽELIO 16 RUGSĖJO 1
LIEPOS 8 RUGSĖJO 29

U EPOS 22
Galima važiuoti vienai arba dviem savditėm grupėje

V. Bačėnas
1551 Bloor St. W. 
TORONTO, Ont. 
M6P IA5

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

Tel. 533-3531

O Simons

LIEJOS 15-29 
RUGPJŪČIO 12-26 
RUGSĖJO 2-16

Prieš daugiau negu 5 m. chi- 
cagoje miręs vienas iš žy
miausių1 kompozitorių išeivi
joje — Vladas Jakubėnas, 
buvo prisimintas birželio 4 d. 
Cnicagos Jaunimo Centre įvy
kusioje vakaronėje.

Šią prisiminimo programą 
surengė neseniai įsisteigusi 
Jakubėno Draugija, kurios 
pirmininkas, teisininkas Jo-

Labai įdomus buvo apie 30 
minučių trukęs spalvotas, 
garsinis kun. Algimanto Ke- 
zio susuktas filmas apie Vla
dą. Jakubėna, kuriame be kom
pozitoriaus pasirodė ir ap
klausinėtoj as prof. V. Mari- 
jošius, solistė Dana Stankai - 
tytė, šokėja V. Galėnaitė irkt 
Filmą pademonstravo Vytau
tas Zalatorius.

1OO žmonių.
Tai buvo gražus komp.Vl. 

Jakubėno pagerbimas ir pa
vykęs jo vardo Draugijos pri
statymas visuomenei. Atei - 
tyje numatoma ir daugiau 
šios Draugijos renginių. Da
bartinę VI ado Jakubėno Drau
gijos valdybą sudaro: J. Va
saitis, E. Dilytė-Brooks, J. 
Kreivėnas, Ed. Šulaitis.

Korespondentas.

nas Vasaitis atidarė ir pra
vedė šį vakarą.

Pradžioje jis apibūdino pa
čią Jakubėno Draugiją, ku
rios tikslai yra įvairūs. Įdo
mių, niekur neskelbtų min - 
olų apie kompozitorių papa
sakojo jo sesuo Hąiina Dilie- 
nė, kuri gyvena Chicago  j e.

Taip pat trumpai kalbėjo ir 
Vi. Jakubėno vienas (šalia 
kun. A. Kezio)testamento vyk
dytojas — J. Kreivėnas. Po 
to buvo ir .klausimi! kom - 
pozitorių liečiančiais reikar- 
lais. Nežiūrint,kad tą vaka
rą buvo dar ne vienas rengi
nys, publikos atsilankė apie

Trys 
Par- 
apy- 
pir- 

buvo

tus kriminalinius veiksmus 
Chicagoje (užsiminė, jog to
kie lietuviai turėtų registruo
tis ir pan.). Meninėje dalyje 
pasirodė Fausto Strolios va
dovaujamas Lietuvos Vyčių 
Choras.

Cicero lietuviųkolonija tu
rėjo net du panašius minėj! - 
mus. Vieną sekmadienį, or
ganizatoriais buvo Alto sky
rius (jį daugumoje sudaro taip 
vadinami reorgai), o kitą — 
reguliari bendruomenė. Ben
druomenės surengtame minė
jime paskaitą skaitė "Draugo" 
red. kolektyvo narys Mykolas 
Dranga, kuris irgi kalbėjo ne 
tiek apie praeitį, kiek apie 
dabartį.
šiandien "Naujienos" ir 
jas susispietę žmonės 
vieną ir tą patį tiksią — 
kiną Maskvai, kad būtų
didesnė uždanga tarp Lietu
vos ir išeivijos.
DAINAVO RAKAUSKAITE

Violeta Rakauskaitė estra- žiūrovai turėjo šį tą gurkš -
dos dainininkė , birželio 5 d. noti, tai tokie "nesusigroji - 
koncertavo Chicagos lietu- mai" dažnai kaip tik teikė 
viams. Šviesos-Santaros su- progą atgaivinti ir kūną, 
rengtame koncerte, kurį pra
vedė šios organizacijos vei
kėjas ir dabartinis dienraš
čio "Draugo" red. kolektyvo

KVIEČIAME KELIAUTI
KARTU 1982

DIENU LIETUVOJE
GEGUŽĖS 10 - GEGUŽĖS 24

13 DIENU SU GIMINĖM !
GEGUŽĖS 20- BIRŽELIO 3
GEGUŽĖS 27-BIRŽELIO 10
LIEPOS 8-22

VILNIUS - LENINGRADAS BIRŽELIO 17- LIEPOS I

SAVAITE! Į LIETUVĄ
RUGSĖJO 9-16 RUGSĖJO 30-SPALIO 7

Visas grupes lydi savininkai arba patyru palydovai 
Sutvarkome iškvietimu s vizitui i Lietuva ir is Lietuvos 
Nuperkame Lietuvoįe giminėms kooneratinius butus, automo
bilius bei kitus oaaeidauiamus daiktus-
Saiiningai tarpininkauįame tvarkanf palikimus giminėms Lietuvoje 

SMULKESNIU ŽiNIlį TEIRAUKITĖS:

TORONTO TEL: (416) 537-3060 arba 532-8772
MONTREAL : (51^669—8834 — L Stankevičius
CHICAGO: (312) 496 - 8406- V. Ranonis
LOS ANGELES - (213)660-6600- J, Petronis 

-(213)664-0791 - namu;
2385 Dundas St. W., Toronto, Ont. M6P 1X2 Canada

TELEX: 06-986766 5T0R
ŠlUO ADRESU SĄŽININGAI PATARNAUJAMA JAU 22 METAI

Kelionių biuro savi nink ai AUDRON Ė ir VYT AS 3IMINK E VICĮAI 
(K ei • on i u b i ura regi straci i o s numeri s — 183596 1)

JEIGU GERI IR GAU GERTI - TAVO REIKALAS

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSU.

ATEIK Į LIETUVIU A A ( ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA 
TREČIADIENI 119 MIMIC0 AVE. (Royal York Rd. ir * 
Mimico Avė. kampas) TORONTE. 7,30 v.y.

SKAMBINKIT Tel,: 487-5591

6 psl.

BAISUSIS BIRŽELIS
Baisųjį Birželį — Birželio 

Trėmįmus,Chicagos lietuviai 
gana stipriai atžymėjo. 
(Gage Parko, Brighton 
ko ir Marquette Parko) 
linkių valdybos (ji! visų 
mininkės yra moterys)
surengusios bendrą minėjimą 
Jaunimo Centre. Čia paskai
tą skaitė adv. Laima Nainytė 
- Garbonkienė, kuri šieKties 
pakalbėjusi apie anais laikais 
vykusius birželinius išveži - 
mus ir kitus sovietinius nusi- 
kaltimus^o apie šias dienas - 

paminėjo kai kurių tautie
čių nedalią Amerikoje. Ji iš
kėlė prieš lietuvius nukreip
tą Amerikos valdžios akciją 
nacinėse bylose (paminėjo L. 
Kairio atvejį), lietuvių patir-

Jis pažymėjo, jog 
apie 
turi 
tal- 
icuo

narys Mykolas Dranga, Solis- kęs Sovietų Sąjungos ambasa- 
tė sudainavo nemaža Lietu— dorius Edmundas JuŠkys su 
vos kompozitorių (daugumo— J šeima. Jis čia atsisveikino 
je Benjamino Gorbulskio)su— su savo giminėmis bei kitais 
kurtų dainų. Dainininkei pri- pažįstamais, kurių įsigijo ne
tarė iš Lietuvos atsivežtųor- maža,) per 9 metų 
kestrų muzika juostoje. Ka
dangi solistė su tomis juos
tomis nebuvo "susigrojusi" 
(dėl techniškųpriežasčių),tai 
kartais muzikinė palyda nu
trūkdavo ir ji šaukdavosi My- 
koliūko (Drangos) pagalbos . 
Tas gal šiek tiek gadino klau
sytojams nuotaiką, bet kadan- JSTAIGA 
gi programa vyko prie stalų 
Jaunimo Centro kavinėje ir

buvimą
. . - ir.

Amerikoje. Taip vadinami 
"pažangieji*5 jam Vilnies sa
lėje birželio 13 d. buvo suren
gę ir viešą atsisveikinimą. 
Atgal į Lietuvą Juškiai turė
jo išvykti birželio pabaigoje.

SOCIALINIU PATARIMU

Jonas Šoliūnas, ankščiau 
buvęs amerikiečių "Social 
Security" įstaigos tarnauto
jas, o vėliau — vienas iš dien
raščio "Draugo" redantorių, 
atidarė privačią patarimų 
įstaigą, pavadintą "Social 
Service Advisors", 2444 W.JUSKIAI ATSISVEIKINO

Birželio viduryje į Chicar- 63rd Street, Chicago, USA. 
gą iš Washingtono buvo atvy- . E. Šulaitis

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— įsikūręs nuosavuose namuose —

LIETUVIU

KREDITO
KOOPERATYVAS

TALKA

kviečia visus lietuvius pasinaudoti įeik i am ai s patarnavimais

830 Main St. East 
L8M 1L6 

Tel: 544-7125

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

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

6% 
12% 

14%% 
13% N< nokama gyvybė* ir asm. paskolų drauda. 

14,Z»% Nemokomos pilnos lėkių patarnavimo*.

DARBO VALmiMDOS' pirmodien 

peOktc.dier i oi r. nuo 10 iki 7 vai. 

L iepcs — rugp • uė ic min. Sežtodi

k etvirladitni oi s nuo 10 iki 5 vol.

uidoryto.

ŠAULIU GEGUŽINE
Vilniaus Šaulių Rinktinės

“PAVASARIS“ ATSISVEIKINO 
SU SESELE TERESE

Mergiaičių Choras "Pava
saris" suruošė atsisveikini
mo vakarą Seselei Teresei 
birželio 29 d-, Seselių Na
muose»

Be mergaičių, dalyvavo 
ir jų tėvai, ir "Pavasario" 
krikšto tėvai: sol. G.Cap- 
kauskienė, muz. Z.Lapinas 
su Ponia ir naujas "Pava
sario" dirigentas muz. A. 
Stankevičius. Vakarą pra - 
vedė J.Baltuonienė, iškelda
ma Ses.Teresės įnašą į mū
sų montrealiečių gyvenimą 
ir sėkmingą vadovavimą 
"Pavasariui'^ Buvo prista
tytos mergaitės, dalyvavu
sios I-oje repeticijoje: M. 
Adamonytė,! Adamonycė, Z. 
Jurkutė, R. Jaugė lyte, T. 
Keršytė, V. Lukoševičiūtė, 
R. Žurkevičiūtė. Mergaitės 
įteikė simbolines dovanėles

Seselei. Ji atsisveikindama 
linkėjo, kad "Pavasaris"vis 
stiprėtų. Sugiedojus " Il
giausių Metų", pasivaišinta 
prie puošnaus mergaičių ir 
mamyčių paruošto stalo.

Muz. Sės. Teresė paliko 
" Pavasariui " neišdildomą 
prisiminimą.

"Pavasaris" linki jai ge
riausios sėkmės naujose 
pareigose.

Jadvyga Baltupnienė

DŽIAUGSMINGA ’’RŪTOS“ 
KLUBO IŠVYKA

Š. m. birželio mėn. 25-28 
dienomis Montrealio Lietu- 
viųAuksinio Amžiaus klubas 
"Rūta" suorganizavo išvyką 
į Kennebunkport, Maine, J. 
A. V. Važiavo 47 asmenys , 
37 moterys ir 1O vyrų. Kiek
vieną vasarą "Rūta" saruo— 
šia tai šen, tai ten išvykas , 
bet niekad toks keleivių skai
čius nesusidarydavo. Į šią 
išvyką viliojo daugelis daly
kų. Gal s varbiausias tikslas

A t A
VERONIKAI K L I 0 ŠTO R A IT I E N E I

mirus Lietuvoje,

dukterį Genę SIBITIENE, anūkus ANTANĄ^ su žmona 
ir Dalia PUSARAUSKIENĘ Europoje, , taip pat 
jos tris seseris ir du brolius Lietuvoje , širdingai 
užjaučiame —

Emilija ir Jonas PAUNKSNIAI

Tradicinė Moterų gegužinė 
įvyks rugpiūčio 22 d*Gied- 
raičio^stovyklavietėje. Gau
tas pelnas bus skiriamas 
"Giedraičio"stovyklos pasta
to fondui ir "Kario" žurnalui 
paremti. Visi Vilniaus Šau
lių R-nės dalinių šauliai-lės, 
ir broliai šauliai iš JAV ma
loniai kviečiami paremti R- 
nės moterų gegužinę ir joje 
gausiai dalyvauti.

V. Š. Rinktinės 
Informacija.

PAGERBĖ VEIKLIUS
LIETUVIUS

Pagerbimas veiklių lietu
vių—Stasės ir Andriaus Pet
kevičių-įvyko š. m. gegužės 
29 d. Hamiltone, Jaunimo 
Centro salėje.

Stasė ir Andrius Pelke - 
vičiai lietuviškais darbais 
ir aukomis tautinei veiklai

GRAŽI JAUNA PORA - Kęstutis SLOTKUS ir Nijolė LENKAUSKAITE sumainė auk
so žiedus birželio 12 d., Cleveland’e, Ohio.

Iš kairės: Vacys SLOTKUS iš Villavicencio, Colombia, dr. Viktutė SLOT- 
KUTĖ de RICO iš Bogota, Colombia, Nijolė /Lenkauskaitė/ ir Kęstutis SLOTKAI, 
Milda ir dr. Edmundas LENKAUSKAI. Sveikiname. NuotrcVl. Bacevičiaus

/Vl.Slotkus nuoširdžiai remia ir vertina lietuviškąja spaudą. Šių vestuvių 
proga jis paskyrė "NL" savaitraščiui $1OO. Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

yraįsigiję didelį populiarumą 
ne tik hąmiltoniečių lietuvių 
tarpe.bet ir už Hamiltono ribų 
Todė ir į jų pagerbimą atvy
ko be hamiltoųiškių, iš To
ronto, St. Catharines ir kitų 
miestų lietuviai. S. ir A. Pet- 
kevičiai yra veiklūs šauliai, 
tad į jų pagerbimą atvyko 
daug šaulių iš Hamiltono, To
ronto, St. Catharines. Pager
bimui suruošti talkininkavo 
ir garbės šaulys Stasys Jokit 
baitis su žmona šaule Marija 
iš Toronto.

Nuostabu, kad sukaktuvi - 
ninkai visai nenujautė, kad 
jiems ruošia pagerbimą. Sta
sė Petkevičienė yra sumani 
šeimininkė paruošti vaišes 
dideliems baliams. .Todėl ji 
buvo įtraukta į šio baliaus 
ruošą, neva padėti atšvęsti 
A. Krivinskaitės'hnokslo už
baigimą". Apie "klaidą" Pet 
ke vičiai sužinojo paskutinę 
minutę, kada atėjus į salę 
jiems prisegtos gėlės ir nu
vesti prie snopiams paruoš
to stalo, tarp artimųjų drau
gų-

Stasys Jokūbaitis sumaniai 
pravedė pagerbimo ceremo- 
jąl Svečiams susėdus, apta
rė trejopą sukaktį — šventę:

namo pašventinimą, Stasės 
vardines ii jų 2T mėtų-vedy
bų sukaktį. Suminėjo ryškes
nius S. ir A. Petkevičių visuo
meninius darbus ir paprašė 
svečių sugiedoti "Ilgiausių 
metų". Prel. dr. J. Tadaraus- 
kas palaimino stalą ir sve
čiai vaišinosi gardžiai paga
mintais valgiais.

Sekė sveikinimo kalbos. Il
gesnę jų pasakė prel. dr. J. 
Tadarauskas, kuris soleni- 
zantams įteikė dovaną — vo
kelyje. Kalbėjo Hamiltono 
Lietuvių B-nės pirm.K.Deks- 
nys, DLK Algirdo Šaulių kuo - 
pos pirm. P. Kanopa, SLA 72 
-ros kuopos pirm. J. Šarap- 
nickas, teatro "Aukuras" vai
dintojų administratorius K. 
Mikšys, Tautos Fondo vardu 
— A. Patamsis, Hamiltono 
Medžiotojų ir Žūklautojųklu
bo "Giedraitis" ir bankelio 
"Talka"vardu - pirm. J. Stan
kus.Iš Toronto: V. Stočkus , 
Hamiltono Pensininkų klubo 
vardu — pirm. Iz. Lukošius, 
Vida Valiulienė iš Toronto 
(Petkevičių krikšto dukra). 
Raštu sveikino Eugenija Put- 
vytė — Klupšienė iš JAV.

Visi kalbėtojai iš sveiki - 
nimų kalbų supynė gražiau —

šių gėlių padėkos vainiką Sta
sei ir Andriui Pėtkevičiamsr 
už atliktus tautinius darbus , 
už aukas tautinei veiklai ir 
Lietuvos laisvinimo darbui.

S. ir A. Potkevičiai iš su
ruošto jiems pagerbimo ba
liaus priėmė tik visų bendrą 
dovaną ir pavienių pirktaą 
daiktines dovanas. Iš jų pa
gerbimo baliaus Rengimo Ko
miteto susidariusį piniginį 
likutį atsisakė priimti ir pra
šė paskirti bendriems tiks
lams. Pagal jų pageidavimą 
Kanados Lietuvių Fondui 1OO 
dolerių, kalinės Nijolės SA- 
DUNA1TĖS vardu. Iš Ruošos 
Komiteto gavau ir pinigas pa
siunčiau K. L. Fondui.

Apie N. Sadūnaitė s nuteisi
mą ir ištrėmimą vergų dar
bams į Sovietų Rusiją buvo 
daug rašoma laisvoje lietu
viškoje spaudoje. Buvo apie 
ją rašyta ir šiame savaitraš
tyje. 'Šia proga tik trumpai 
paminėsiu, kaip ši lietuvaitė 
didvyriškai laikėsi areštuota 
per tardymus ir teisme, gin
kluotiems sargybiniams sau- 
gojant teismo metu salėje.

N. Sadūnaitė tardytojams į 
klausimus neatsakinėjo, ne
žiūrint. kad šie grąsino už

daryti ją į Psichiatrinę ligo- 
-iiinę. Taip pat ji nepriėmė 
advokato paslaugų. N. Sačtū- 
naitė teisme pareiškė šiuos 
motyvus: "Kadangi ne aš, o 
jūs esate nusikaltėliai,kurie 
laužote elementariausias 
žmogaus teises, garantuo - 
tas įstatymais, konstitucija 
ir visuotine Žmogaus Teisių 
deklaracija-, ir ginate melą , 
prievartą bei smurtą, nes 
apšmeižę ir nuteisę nekal
tus žmones, kankinate juos 
kalėjimuose ir lageriuose, 
todėl į bet kokius teismo 
klausimus, kaip Ir per tardy
mus, neatsakinėsiu, tuo pro
testuodama prieš šią bylą".

N. Sadūnaitę 1975 m. bir
želio 17 d. LTSR Aukščiau
sias Teismas, Teismo pir- 
ninkas Kudriašovas, valsty
binis kaltintojas Bakučionis, 
nubaudė trejiems metams, 
atliekant bausmę griežto rė
žimo lageriuose ir ištrėmi - 
mu trejiems metams. Baus
mei atlikti N. Sadūnaitė buvo 
išsiųsta į Sovietų Rusiją.

Stasė ir Andrius Petkevi- 
čiai yra patriotai lietuviai. 
Savo darbais ir dosniomis 
aukomis lietuviškai veiklai 
yra užsitarnavę iš visuome-

buvo pamatyti vietą, kur lie - 
tuviai pranciškonai yra įsi
kūrę, iš kur daugelį kartų 
pranciškonai kunigai įvedė 
Montrealyje lietuviams prieš- 
velykines rekolekcijas. Žino
ma, ir kitų viliojančių prie 
žasčių buvo: pamatyti vietą , 
kur veikė pirmoji ir gal pa
skutinioji lietuvių gimnazi — 
ja J.A.V-se. Taip pat nore-- 
josi pamatyti labai gra
žiai įrengtą Liurdą, Fati - 
mos ir šv. Pranciškaus su 
smuikele, tarp laukinių žvė - 
relių, stovylas.

Atvykę lankytojai pamatė 
dar daug daugiau, negu tikė
josi. Rado vietovę, kuri pri
minė didelį Lietuvos dvarą, 
tik su lietuvišku kryžiumi vi
duryje; ilgus, palei vandenį 
pasivaikščiojimui takus su 
patogiais suoliukais ir ilgą 
tiltelį į Atlanto vandenyną , 
kurio gale yra stiklinis na
melis. Pirmiau ten, gaivi- 
nančioj aplinkoj, vasaroto
jai puotas keldavo, ar my
linčios širdys susitikdavo , 
Dabar jis apleistas (manau 
sąmoningai tai padarė vie
nuoliai). Po bažnyčia yra la
bai turtinga, ypač religinių 
suvenyrų parduotuvė, kuri 
irgi pranciškonams priklau
so. Buvusios lietuviu gim
nazijos patalpos dabar su
skirstytos kambariais va
sarotojams apgyvendinti. 
Yra didelė salė, kuri sezo
no metu, liepos ir rugpiū
čio mėnesiais, esti naudoja
ma įvairių organizacijų su
sirinkimams, koncertams , 
parodoms ir 1.1.

Be šių paminėtų dalykų 
mūsų keleiviai labai buvo 
patenkinti maistu, kurį, ga
mina rokiški etė p. Chlamau^' 
kienė su pagalbininkėms 
Ypač šios išvykos keleivius 
nustebino charismatikas 
pranciškonas tėvas Jonas 
kuris pasitepdamas kaktą 
šv. aliejais ir pasimeldęs 
uždėjęs rankas ant galvos, 
kai kuriuos verčia iš kojų;- 
ir ne tik moterėles, bet ir 
stiprius vyrus. Kritusiųjų 
tarpe buvo ir viena rūtietė.

Labai paslaugaus šoferio 
prancūzo sutikimu, iš vie
nuolyno atgal, kone turėjom 
dar perą išvykų į kitas vie
toves ir į "išpardavimų" 
krautuves.

Grįžome visi s veiki ir la
bai patenkinti. Nors išvyks
tant buvo numatytas vado
vas (vadovai), bet faktinai 
visi keleiviai šiai išvykai

nes pagarbos. Jie su širdgė
la pergyvena Lietuvos oku - 
paciją. Jie dirba ir aukoja 
dėl Lietuvos laisvės, ture - 
darni viltį, kad ateis diena, 
sutrūks vergijos retežiai ir 
Lietuva vėl bus laisva .

J. Šarapni ckas

vadovavo, todėl nepatenkin
tų nebuvo.

Kadangi visi labai džiau
gėsi šia išvyka, kurią suor
ganizavo "Rūtos" Klubas, tad 
kai kurie, ne klubo .nariai, 
pažadėjo kuo nors prisidėti 
prie Klubo kasmet ruošiamo 
bazaro, — šios išvykos da
lis keleivių buvo neklubie - 
čiai. Rūtietis.

GRAŽIAI PRAĖJO JONINIU 
PARENGIMAS

Birželio 27 d., sekmadie
nį, tuojau po pamaldų, Auš
ros Vartų parapijos berže
liais išpuoštoje salėje, sėk - 
mingai praėjo LOK.Mindau
go Šaulių Kuopos suruoštos 
Joninės. Buvo pagerbti visi 
atsilankę Jonai, Jonės,Pet
rai ir Povilai.

Renginį trumpu žodžiu a- 
tidarė, daugelio organizaci
jų sveikinimus perskaitė ir 
jį pravedė L.K. Mindaugo Š. 
Kuopos Valdybos p-kas Au
gustinas Mylė.

Meninę Joninių programą 
atliko jaunų Keturių Sesučių 
Dajanos, Joanos, Vidos ir 
Teresės STANKUČIŲ muzi
kinis vienetas iš Sudbury, 
Ont. Šios jaunutės muzikės 
meniškai atliko lietuvių liau
dies dainas ir klasikinius 
kūrinius. Klausytojams pa
liko malonų įspūdį ir joms 
atsidėkota gausiais ploji
mais.

A. Mylė. rengėjų vardu 
joms ir jas lydėjusiems tė
veliams p.p.Stankams nuo
širdžiai padėkojo, o A. Žiū
kas įteikė gėlių.

Po meninės programos 
sekė B. ir M. Kasperavičių 
puikiai paruošti Joninių pie
tūs. Veikė atsigaivinimo ba - 
ras ir loterija. Įdomi staig
mena buvo Aušros Vartų 
Choro atsiųstoji balionų "te
legrama".

Bendrai, Joninės Montre
alio lietuvių tarpe, atrodo,y- 
ra populiari tradicija, kuri 
čia ruošiama salėje, kartu 
prisimenant, kad Joninės - 
gamtos ir Lietuvos Šaulių 
Sąjungos puoselėjama šven
tė.

Nežiūrint kitų parengimų, 
publikos buvo daugiau, negu 
manyta. Gal tik pasigesta 
mūsų jaunimo...

Buvo malonu matyti, se
niau buvusius montrealie - 
čius L.ir O .Selenius, dabar 
gyvenančius Detroite ir V. 
Gurčinienę iš St. Monica, Ca
lif., taip pat St.Druskinį iš 
Sault Ste. Marie,Ont., V. ir 
J. Skrebutėnus iš Toronto ir 
Albertą Skrebutėną iš Ar
gentinos.

Visą Joninių parengimo 
tarnybą, kaip ir pridera šau
liams, savo pareigas atliko 
gerai. J.Šiaučiulis

$ 1.50 
our

wervice

kelnes v

pristatant
ir atsiimant

365-7146SKAMBINKIT:

1982. VII. 15

NETTOYEURS CLEANERS 
365-7146 
IM1-A CINTBME 

365-1143 
4*5-Wt luall* 

766-2667 
nSSALLMUJ

Coūvertures dp tous ge<»re$ — All kinds of roofing
Georgęs .___ LaSalle

GUY 'I 

RICHARD 
ROOFER—COUVRERR

7725 Geora* LaSalle 
Geriausios paiarėjas ir darbo atlikėjos stogodengys Guy RICHARD , 
kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darbo^ otlieka sąžiningai Ir 

prieinamomis kainomis. Namiį stojo dengimui ar taisymui skambinkite'
364-1470

1449 St, Alexander St, Suite 209, Mayor Bldg.
SUTAUPYKITE NUO 5500,- IKI $ 1000.- PIRKDAMI 
GARANTUOTAI NAUJUS KAILINIUS PALTUS TIESIAI 
IŠ FABRIKO. DAROMI PATAISYMAI BEI PERSIUVIMAI.

Tel. 845 -2912 EMBASSY FUR.

7 psi,

7

7



e J. Š‘AUČlULrO medžio 
mozaika, laimėjusi premiją 
Quebec’o Aukso ' Amžiaus 
Klubų parodoje, susideda iš”"' ’
1OOO atskirų gabalėlių.Pre
mijos buvo skirtos balsų 
dauguma, kuriuos tvarkė 
specialus komitetas. Paro - 
don buvo atsilankę daug sve
čių, paruošti puikūs pietūs , 
koncertinę programą atliko 
operinių dainininkų grupė .

Ada m onytė Joana
• ADAMONYTĖ JOANA AL
DONA, Julijos ir Petro 
Adamonių duktė, šiais me
tais baigė McGill Universi
tete rusų ir vokiečių kalbų 
studijas su pagyrimu abiejo
se srityse ir gavo bakalauro 
laipsnį.

Joana yra baigusi Montre
alio Lituanistinę Mokyklą, 
studijavo muziką. Groja 
Montrealio "Gintaro" An
samblio orkestre, dalyvauja 
ateitininkų organizacijoje. Ji 
planuoja tęsti studijas toliau.

Sveikiname ir linkime vi
so geriausio.

"RŪTOS" Klubo nariai- E. 
Urbonaitė, A.Vazalinskas ir 
p. Juškevičienė taip pat buvo 
išstatę po gražų dirbinį, o 
A. Vazalinskas-paveikslą.

Parodoje dalyvavo 60 
rinktinių klubų,kurie geriau
siai tvarkosi ir pasižymi 
meniniais dirbiniais.

MIELI SKAITYTOJAI
NEDELSKITE APSIMOKĖTI "NL" PRENUMERATAS. UZ 

ATSILIKUSIUS TURIME DAUGIAU MOKĖTI PAŠTUI UZ 
PERSIUNTIMĄ. - ^l-

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

DUODA PASKOLAS:
„M

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

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS^ 
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI VELTUI

MOKA UZ:

Term, indėlius 1 m. .. ......15 %
Certifikatus.......................15.5%
Spec. Taupom, s—tas..13 % 
Taupymo s—tas ...............11 %
su apdrauda iki $2.000 
Trumpalaikius indėlius 14—15 % 
už $20,000 ir daugiau
Čekių s—tas....................... 6 %

KASOS VALANDOS

3907 A Rosemont

I I TA C MONTREALIO LIETUVIU
LI IMO KREDITO UNIJA

ALJNAUSKAITĖ Rita, Eli žabe to s ir Gasparo Alinauskų 
dukra susituokė su David Murry. Gražios vaišės vyko 
Aušros Vartų Parapijos salėje. Sveikiname.

o A.ir B. JONUŠAI iš To
ronto svečiavosi-Montrealy
je pas savo giminaičius A.ir 
O. Myles. R. Zabieliauskas

laipsnį. 1978m„tame pačia - 
me Universitete jis buvo pa
daręs B.Sc.

Dabar Raimondas Zabie- 
liauskas dirba internuToron- 
te, Western ligoninėje.

Montrealyje jis baigė Li - 
tua.nistikos Mokyklą ir Augšt, 
Lituanistinius Kursus. Ilgą 
laiką buvo Montrealio "Gin - 
taro" Ansamblio narys.

Sveikiname ir linkime ge
riausios sėkmės.

o GRIGALIŪNAS Juozas iš 
Chicagos su žmona, dukra ir 
žentu svečiavosi pas J.irP 
Babrauskus. Jie dalyvavo ir 
A V Parapijos gegužinėje, 
"Palangos" vasarvietėje.

• ZABIELIAUSKAS Rai
mondas, Genės ir Jono Za- 
bieliauskų sūnus baigė me- • 
di ci nos fakultetą McGill U - 
niversitete birželio 3 d. ir 
gavo medicinos daktaro

OR. J. MALIŠKA
DANTŲ. GYDYTOJAS 

14 4 0 
S uit e 
Tel : 
Namu :

St. C at h a r in e W.
6 00, Montreal, P, Q. 
866-8235

4 88-85 2 8

DR. A.O JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJ A 

1410 G u y St.
Suite 11 — 12 Montreal P.Q.
Tel : 932-6662

Namu.: 737 — 968 1

MONTREALIO ATEITININKAI 
" BALTIJOJE “

Po 7 metų pertraukos, vėl 
Montrealio ateitininkai ruo - 
šia vasaros jaunimo sto - 
vykią "Baltijoje".Kviečiame 
visą jaunimą tarp 13 ir 18 
metų dalyvauti. Bus įdomi 
programa - kiekviena diena 
kūpi na įvai rūmo, Susipaži nsi- 
te su ate iti ni nkai s, dai nuo Si
me lietuviškas dainas, spor
tuosime, diskutuosi me.. .Ge- 

’ ra proga susitikti senus 
draugus, kartu praleisti sa
vaitę gražioje gamtoje.

Stovykla prasideda LIE - 
POS 25 d., sekmadienį „Re- 
gistracija veiks nuo 11 vai.r. 
Stovykla baigsis liepos 31 d., 
šeštadienį prieš pietus.

Raginkite visus draugus 
• važiuoti-lauksi me visų’.

Montrealio Ateitininkai

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINE

Atidaryta kasdien nuo 9

1465 De Seve 

Pirm. Antr. Tree. 
Kefvirtcdieniois 
Penktodi eni ais 
Sekmadieniai s

9-3
12-8
12-6

10:15 — 12:30

6-8
12-6

e "NL" tradicinė gegužinė 
esant saulėta 
saulėtą ir šiltą dieną, gra
žioje Pr. Skruibio. sodyboje 
pavyko gerai. Buvo atvyku
sių ir iš toliau-Ottawos ir 
net Chicagos.

Linksmino A. Kalvaičio 
plokštelių muzika, veikė lo
terija.
’’ NIDOS" KLUBAS
ĮSIGIJO laiva^

Montrealio Lietuvių Žve
joto jų- Medžioto jų Klubo NI
DA valdybos pastangomis , 
prieinama kaina įsigytas di
delis, 1« pėdų ilgio saugus 4- 
6 asmenims, tinkamas žve
jybai laivas.

Šiuo laivu galės naudotis 
visi Klubo nariai,turintieji 

. savo didesnio pajėgumo mo- 
• torus.

Laivo stovėjimo vieta ir 
Klubo žvejybos bazė yra 
daugeliui Montrealio lietuvių 
žinomoje gražioje Prano 
Skruibio ūkio vasarvietėje , 
Pointe Fortune,P.Q ., prie 
Ottawos upės, 45 mylios nuo 
„Montrealio, prie lengvai pa
siekiamo senojo Ottawos ke- 

, lio.
Visi 

norėtų 
laivu, 
NIDOS 
J.Ši ai

Siuvu if perduodu

Didelis p o s ir in k ini o s gotov^ palt^

Kailių siuvėjas
Tel: 767-6183

1448 RUE s r ALEXANDRE MONTREAL, OUĖBEC 
SUITE OC’OA H3A 2G6 TčL 288-9646

n

D. N, BALTRUKONISMember

Foto M.L.S.

S 1ST EMA

DANPAR

IMMEUBLES - CLASSIC INC.

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 
PATARNAVIMAS - PIRKIMAS - PARDAVIMAS 
445 Jean Talon W. Suite 305, Montreal, P.Q. 
Tel: 273-9181 ..............Namu: 737-0844

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

REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVE SUITE 409
MONTREAL , P.Q. I H3Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojam i Turto Patarnavimas Monttealyj e 
Investacijos JAV ir Kanados provincijoseKlubo nariai, kurie 

į pasinaudoti minėtu 
malonėkite skambinti ;

I Klubo valdybos p-kui, j 
u’čiuliui tel: 76« -I £ 

3674 arba vicep-kuiA.Mylei £ 
tel:365-O353. ' . ■ J

f Rugpiūčio 8 d. minėtoje P.
Skruibio vasarvietėje įvyks 5 
tradicinė NIDOS Klubo gegu-į. 
žinė ir įsigyto laivo krikšty
nos. Apeigas atliks AV pa
rapijos kelb. Tėv.J.Kubi - 
liūs* SJ, kuris yra ir NIDOS 
Klubo narys.

Todėl visi Klubo nariai ir 
svečiai maloniai kviečiami 
gegužinėje ir laivo krikšty
nose dalyvauti.

NIDOS KLUBO VALDYBA

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS!

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355
• PIECAITIS Rimas yra 
šios vasaros skautų stovyk
los "Baltijoje"komendantas.

Montrealio skautų-skau - 
čių stovykla prasidės LIE
POS 31 d.

Skautams vadovaus Rimas 
Piečaitis, Gintaras Brikis, 
Paulius Mališka, Danielius 
Mališka.
«. P1EČAIČIAI, Silvija ir 
Vincas atšventė 20 metų ve
dybų sukaktį savo Lac Sil -

10
9:30 p . m<

9 :

m iki 
iki 

m. iki 
PRI STATYM AS

St . Ville LaSalle, P.Q. 
36 5-0 505

p • m.
m.

Sekmadieniais: nuo TO a.
GREITAS , NEKAINUOJANTIS 

7626 Centi 
Tel: 366—9742

30 p - m*

vere vasarvietėje giminių,
I Dr.A.S. POPIERAITIS | drauge tr artimi tarpe.

N B. A. M. D. C. M. M. Sc. L. M. C. C. F. R. C. S. ( c)
g MEDICAL ARTS BUILDING. 15 38 Sher br ook St . W.
S Suite 215, Montreal. P. Q. Tel. 931-4 024

4

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAITIS b. a. , B. c. u
s Dome E* Suite 504 
u!, Quebec, H2Y1B7, Tel: 87 8 -9 534

ADVOKATAS

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

16 8 Notre Dame St. E. , Suite 20 5 
Tel: 866-206 3 H 866 -206 4.

ADVOKATAS

VICTOR E. RUDINSKAS
B. En g . , ■ M . En g , L. L. B. , B. C. L.

4701 Bonnuntyne, Verdun (kampas 2-n d Av e. ) , Qu e? H4 G 1 E6 
Tel. Bureau: 769-8824; Residence: 366-6245

NOTARAS

J. BERNOTAS
Place Ville Marie, Suite 627 Montreal, 

Tel: ( 5 14) 8 7 1- 1430.

NOTARĖ

RŪTA POCAUSKAS
50 Du Dortiaine, II e Perrot, Que, H7V5V6 

Res- Tel: 4 5 3-9 14 2

Albertas N O R K E L I 0 N A S , B.A C.S.£„ LB.

P

RENKU

GM

Portraits 
Weddings

K 9 A. ir B. JONUŠAI iš To-
3 ronto svečiavosi Montrealy- 

je pas savo giminaičius A.ir
3 O.Myles.

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

P. ADAMONIS 
Tel: 722-3545

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

TONY LAURINAITIS

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA 

6695 — 35th Avenue, Montreal Hl T- 3 A 6
TEL. 727 -3 120 Namų 3 76 - 378 1

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBI • GYYYBt 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
390 7 A ROSEMONT BLVD. M ONTRE AL, P. Q.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

LEONAS
SALES

montraal watt automobile

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

• GRIGALIŪNAS Juozas iš 
Chicagos su žmona, dukra ir 
žentu svečiavosi pas J. ir Š. 
Babrauskus. Jie dalyvavo ir 
A V Parapijos gegužinėje, 
"Palangos" vasarvietėje.

TRANS QUEBEC SIDINGS
ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU , PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS
SAVININKAS: John OSKOWICZ

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

LTD

8 psl.

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Agentūra

i

MIC

Montreal west 
automobile
PONTIAC • BUICK • ASTRE
NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJŲ, AUTOMOBILIŲ! 
NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR 

SU IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUS! 
UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE!
PASINAUDOKITE I

GURECKAS
MENAGER

PASIKALBĖKITE SU 
Menacer'iu Leo GURFCKAS

( I

8

8
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