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SAVAITINIAI
ARGENTINOJE BUS 
CIVILINĖ VYRIAUSYBĖ

Iš Buenos Aires praneša
ma, kad karinės vyriausybės 
lyderis Reynaldo Bignone o- 
i'cialiai pareiškė, kad š.m. 
spalio 30 d. bus pravesti 
rinkimai sudaryti civilinę vy
riausybę iš prezidento ir 
kongreso. Karinė vyriausybė 
valdė 8 metus.

R. Bignone buvo paskirtas 
Argentinos prezidentu po 
Falkland© karo veiksmų, Ar
gentinai pralaimėjus. Jį pa - 
skyrė karinė junta. Jis pa
brėžė, kad prasidėjo svar - 
blausias demokratinis eta - 
pas- civilinės vyriausybės į- 
vedimas

Junta labiausiai nukentėjo 
dėl Žmogaus Teisių nepai
symo, dėl penkeriopai paki - 
lūšio įsiskolinimo užsieny - 
je ir dėl sukelto karo dėl 
Falkland© salų, kurį Argenti
na pralaimėjo su nemažais 
nuostoliais.

JUNGTINIŲ TAUTŲ 
ORGANIZACIJA SMERKIA 
IRANO METODUS

JT organizacija praneša , 
kad Irano islamtnė vyriausy
bė, tebedominuojama Khome
ini, barbariškai tebetęsia 
kalinių kankinimą ir be tik
ro teismo procedūros baudi
mą. Kalėjimuose tebelaiko
mi apie 50.000 kalinių.

SOVIETAI GINKLUOJA SYRIJĄ 
MODERNIOMIS RAKETOMIS

Prisidėdama prie "taikos” 
Sov.Sąjungos vyriausybė pa
sirūpino atgabenti į Syriją 
sovietų karių valdomas ilgų 
distancijų branduolines ra - 
ketas. Apie. 1.OOO sovietų 
karių yra atgabenta į Syriją 
operuoti tas raketas ir pa - 
dėti atstatyti Syrijos oro gy
nybos sistemą, kurią sugrio
vė Izraelio kariuomenė pra
eitų metų birželio mėn.

Specialistai yra įsitikinę , 
kad Sovietai provokuos ne
sutikimus, kad turėtų progą 
išbandyti savo naujausius 
ginklus ir jų sistemas, ne
žiūrint ar Syriją konfliktams 
pritartų ar ne.

MASINIAI PASMERKĖ 
MAFIJĄ

Apie 100.000 žmonių 
minia pasmerkė kriminalis
tų organizaciją Mafią Neapo
lio mieste, eitynėse. Jose 
dalyvavo darbininkai, studen
tai, krautuvininkai, dvasiš - 
kiai. Darbo unijos paskel - 
bė 8 valandų streiką, prisi - 
jungdami prie eitynių. Stu
dentai buvo atvykę iš įvairių 
Italijos miestų.

(VYKIAI
Gyventojai yra pasiekę to

leravimo ribą, nes paskuti - 
niu metu organizuotųjų kri - 
minalistų organizacijos nu - 
žudydavo kasdien po vieną 
auką.

Italijoje stipriai veikia net 
3 kriminalistų organizacijos: 
Mafia,kurios centras Sicili
joje ir kurios vedamas nar - 
kotikų prekybos tinklas bei 
nužudymai pagal užsakymą 
yra išplėsti net į užjūrį;Ca - 
morra veikia Neapolio srity
je ir Calabrijoje-Ndrangheta.

Europietiško išauklėjimo 
žmonėms sunku įsivaizduoti, 
kaip galima buvo leisti įsi - 
galėti kriminalistų organiza
cijoms. Taip pat, kodėl Ame
rikos kontinente kriminališ - 
tai yra lepinami ir paleidžia
mi iš kalėjimų neparuošti 
gyventi normalų gyvenimą. . .

IZRAELIO GYVENTOJAI 
NENORI SHARON’O

Po įsivėlimo į žudynes 
Beirute,po pravestų tyrimų , 
Izraelio gynybos ministeris 
A. Sharon’as buvo priverstas 
atsistatydinti iš savo parei
gų. Tik aršaus min. p-ko 
Begin’o dėka jis pasiliko ka
binete ministeriu be protfe- 
lio. Atrodė, kad gyventojai 
su ta mintimi susitaikys.Ta
čiau, kaip atrodo iš prane - 
Šimų, Izraelio gyventojams 
darosi gana neteisybės, karo 
veiksmų grėsmės ir dar vis 
nepasiekto sutarimo dėl tai
kos.

Tel Avive, daugiau kaip 
2.000 žmonių šiomis die - 
nomis vėl demonstravo, ne
šini raudonomis žvakėmis, 
žygiuodamiTel Avivo gatvė
mis, reikalaudami visiško 
Sharon’o pašalinimo iš min . 
kabineto, nes jie nori taikos 
dabar Z Sharon ’o įtaka prie 
to neprisideda.

DAR NĖRA AMNESTIJOS
Nors karo stovis Lenki

joje yra atšauktas, tačiau dar 
nemažas skaičius suimtųjų 
tebėra laikomi kalėjimuose .

Lenkijos dvasiškiai ragino 
žmones pagerbti juos spe
cialiomis maldomis ir po 
pamaldų ramiai išsiskirsty
ti.

Tūkstančiai žmonių susi
rinko melstis Waršawos 
bažnyčioje ir apie 3.000 
Zoliboz priemiestyje Stanis
law Kostka bažnyčioje. Juos 
saugojo apsiginklavę riaušių 
policijos daliniai, paruošę 
vandens žarnas, sunkveži
mius ir džipus.

Bendrai imant, buvo tik 
smulkūs susirėmimai ke - 
liuose mažesniuose miestuo
se, keletas asmenų buvo su - 
imta.

VASAROS DARBAS STUDENTUI
SVEIKINIMAI ll-SIOMS

PASAULIO LIETUVIŲ,DIENOMS
Sveikinimai ir skelbimai ll-sioms 

Pasaulio Lietuviu Dienoms bus talpi
nami VI-jų JA"V ir Kanados Dainų 
Šventės programoje. Pilno puslapio 
kaina — $ 100.00. pusė puslapio-$ 50.-

ketvirtis puslapio- $ 25.00 JAV valiuta.
Sveikinimu ar skelbimų tekstą ir čeki Lithuanian World 

Festival, Inc. vardu siusti P. Sofijai Džiugienei, 7240 So. 
Mozart St. , Chicago, IL. 60629 USA.

Sveikinimai ir skelbimai turi būti gauti prieš š.m. 
balandžio mėn. ' 15 d.

Dainų Šventės programa bus platinama per visas 
Pasaulio Lietuvių Dienas.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENE į

Jungtiniame Pabaitiečių Komitete vasarą bus priimta in- 
terno darbams po vieną iš Lietuvių, latvių ir estų tautybės 
studentų. Atlyginimas $1,500 ir kelionės išlaidos. Norin
tieji šią tarnybą gauti lietuviai kreipiasi į ALT-ą, 2606 W. 
63rd St., Chicago, IL 60629, tel. (312)778-6900. Kandidatas 
turi mokėti lietuvių ir anglų kalbas, ne jaunesnis kaip 18 m 
JAV pilietis. Vašingtone turi turėti galimybę naudotis au
tomobiliu. Pirmenybė tiems, kurių studijų pagrinde politi
niai mokslai, žurnalistika, Pabaltijo valstybių ar Sovieti - 
jos studijos, istorija ir sociaiogija. Prašymą šiai tarny
bai gauti reikia siųsti į ALTĄ iki kovo 15 d.

STIPENDIJOS STUDENTAMS
Primenama,kad A. ir T .

KO JE LAIČIŲ STIPENDIJŲ

XI-TAS BALTIEČIŲ VAKARAS PARLAMENTO RŪMUOSE, OTTAWOJE, 1983.11.16 
Į priėmimų atsilankė Kanados ministeris Pirmininkas P.E. Trudeau. Kairėje: 
adv. Joana KURAITE — LAŠI ENĖ, Baltų Federaci jo s ir KL B pi rmininkė ir Rita RUDAITYTĖ

Nuotr. Lado Giriuno
PREZIDENTAS PASKELBĖ
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENĄ

JAV prezidentas Reagan vasario 16 d. pasirašė Lietu- 
vos Nepriklausomybės dienos rezoliuciją, ragindamas JAV 
piliečius tą dieną minėti Lietuvos nepriklausomybę, pri
mindamas Lietuvai okupanto primestą tironiją pabrėždar- 
mas, kad Amerika nepripažįsta Lietuvos inkorporavimo 
ir reikšdamas įsitikinimą, kad laisvės palaima bus vėl 
Lietuvai sugrąžinta. I

PRANEŠA ALTA :

PADĖKA WASHINGTONO ŽMONĖMS
JAV kongresmanams ir senatoriams, kurie parodė ypa

tingo prielankumo Lietuvai, pravesdami Lietuvos Nepri
klausomybės dienos rezoliuciją, ALTO pirm. dr. K. Šid
lauskas išsiuntė padėkos raštus.

VASARIO 16 JAV KONGRESE
JAV Senate Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimas buvo 

paminėtas vasario 16 d. Pagrindinę kalbą pasakė sen. Ch. 
Percy, primindamas dabartinę Lietuvos gyventojų prie
spaudą okupacijoje, išryškindamas lietuvių teisę j laisvę 
ir pabrėždamas Amerikos tvirtą nusistatymą dėl Lietuvos 
laisvės. Iš Čikagos Į minėjimą buvo nuvykę adv. A. Doman- 
skis, stud. R. Tričytė, dr. L. Kriaučeliūnas su dukterimi 
Jolita. Taip pat dalyvavo vietiniai :G. ir prof. D. Krivickai, 
dr. J. Genys, J. Laučka, J. Bobelis, A. Petrulis, M. Samai- 
tienė, A. Vaičiulaitis. Lietuvių delegacija pasistengė dar 
aplankyti keletą kongreso narių, pasikalbėti su E. Derwins- 
kiu-

Atstovų Rūmuose minėjimas buvo perkeltas į. vasario 17 
d. Čia minėjimas buvo pradėtas kun. A. Zakarausko invo- 
kacija, kur prašant dangų globos JAV, buvo meldžiama 
laisvės Lietuvai ir kitoms priespaudos aukoms. Pagrindi
nę labai palankią kalbą pasakė kongr. F. Annuzio. Daugelis 
kongresmanų ir senatorių savo pareiškimuose kėlė Lietu
vos klausimą.

FONDAS moka stipendijas 
studentams, siekiantiems 
mokslo laipsnio, lankantiems 
lietuvišką gimnaziją, nežiū - 
rint, kuriame laisvame 
krašte jie begyventų.

Be to, moka premijas stu
dentams, parašiusiems raš
to darbą iš lituanistikos, 
moka už mokslą lankantiems 
PLJS-gos Ryšių Centro ruo
šiamus LITUANISTIKOS 
SEMINARUS, studijuojan - 
tiems PEDAGOGINIAME LI
TUANISTIKOS INSTITUTE 
neakivaizdiniu būdu.

Fondo adresas:1573 Bloor 
St.W. , Toronto, Ont. Canada 
M6P 1A6. *

POEZIJOS KONKURSAI
"World of Poetry" tri - 

mestrinis žurnalas skelbia 
Aštuntąjį Poezijos Konkursą.

Didžioji premija-$1.OOO, 
ir kitos, viso 99-ios įvai - 
raus didumo.

Konkursan priimama į- 
vairaus stiliaus ir temų po-
ezijos kūriniai.

Taisykles ir oficialias da
lyvavimo anketas galima 
gauti šiuo adresu:
"World of Poetry, 2431
Stockton Blvd. , Dept. G. .Sa
cramento, California, USA

PRIEŠ NELEISTINUS LIETUVIU KALTINIMUS
L"

Specialių investigacijų įstaiga, JAV Teisingumo depar
tamento padalinys, neleistinai terorizuoja lietuvius, kel
dama dėl nacių nusikaltimų bylas prieš kai kuriuos ra
mius JAV piliečius. Tokios bylos sudaromos ir prieš kai 
kuriuos išeivius latvius, estus ir kitus. Jungtinis Pabai
tiečių Komitetas Vašingtone nusprendė skatinti pabaltie- 
čius ateivius siųsti raštus JAV Prezidentui, prašant, kad 
sustabdytų tą neleistiną bendradarbiavimą su sovietinėmis 
įstaigomis, kišimąsi sovietinių pareigūnų į JAV teismų 
procedūrą. Amerikos Lietuvių Tarybas skyriai aprūpin
ti tokių raštų pavyzdžiais, kuriuos panaudodami lietuviai 
skatinami siųsti savo pareiškimus JAV Prezidentui.

LIETUVIAMS GINTI KOMITETAS
Iš Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto, Iš Ameri

kos Lietuvių Tarybos ir iš į-jetuviij Bendruomenės atsto - 
vų sudaromas Lietuviams ginti komitetas, kuris rūpinsis 
ginti lietuvius dėl neleistinų bylų, keliamų ryšium su na
cių vykdytais naikinimais Lietuvoje. Jau veikia laikinasis 
Koordinacinis komitetas, atlikdamas paruošiamuosius dar
bus, pasiryžęs artimoje ateityje sukviesti ir sudaryti pas
tovų šiam reikalui komitetą.

APIE PRIVERSTINĄ GRĄŽINIMĄ UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS
Chicagos universitetui rašantis disertaciją Antanas Ado

mėnas savo studijiniam darbui ieško asmenų, kurie patys 
matė, buvo gyvi liudininkai Sovietų pastangų iš pabėgėlitj 
stovyklų grąžinti lietuvius, ukrainiečius ir kitus atgal už 
geležinės uždangos. Stebėjusieji tokias komunistų pastan
gas, prašomi susisiekti su doktorantu Antanu Adomėnu, 
7151 S. California Ave., Chicago, IL-60629 USA. Tel. (3;2) 
436-5923. Ši žinia pakartojama, raginant tautiečius 
prisidėti prie pasaulinių istorinių Įvykių dokumentacijos, 
kuri yra ne tik mums vieniems svarbi.
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NepiMtoma jtftiwa
Lž Lietuvos išlaisvinimą! U i ištikimybę Kanadai!
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TRUDEAU ATSILANKĖ 
BALTIEČIŲ VAKARE 

OTTAWOJE
J. V.D a n y s

Xl-tas Baltiečių Vakaras parlamento rūmuose Ottawoje 
įvyko vasario 16 d. (Lietuvos Nepriklausomybės šventės 
dieną). Į jį trumpam atsilankė Kanados ministeris pirmi
ninkas P. E. Trudeau. Tai pirmas kartas per 11 metų, kad 
atsilankytų ministeris pirmininkas ir apie šį atsilankymą 
iš anksto nebuvo pranešta.

Min. pirm- Trudeau pasikalbėjo su baltiečių atstovais, 
tarp jų buvo nemaža ir lietuvių. Jam buvo pristatyti Bal
tijos konsulai Kanadoje — dr. J. Žmuldzinas, Lietuvos gen. 
konsulas, L Hensoo, Estijos gen. konsulas ir dr. E. Upen- 
ieks, Latvijos konsulas.

Paprastai atsilanko nemažas skaičius parlamentarų. Šį 
kartą buvo 22 senatoriai ir 47 parlamento nariai, didelė jų 
dalis su žmonomis. Pagrindinę kalbą pasanė William H. 
Rompkey, Smulkios Prekybos ir Turizmo ministeris. Jis 
perdavė Federalinės valdžios sveikinimus ir pareiškė gi
lų baltiečių gyvenimo reikalų ir jų siekimų supratimą, kiek 
tai liečia Lietuvos, Latvijos ir Estijos padėtį, ir ragino 
nenustoti vilties.

Tarp Įeitų parlamentarų buvo ministeris Robert Kaplan, 
Kanados generalinis prokuroras, ir R. Perrault, mini s te- 
ris sporto reikalams. Taip pat buvusieji ministerial sen. 
S. Haidasz, G. Hees, Waiter Baiter, Jake Epp, sen. J. P. 
Guay, M. Lambert, senato pirmininkas Jean Marchand, bu- 
vusioji’senato pirm. sen. Renaude Lapointe ir kiti.

Iš diplomatų buvo Pro-nuncijus arkv. Angelo Palmas, 
Australijos ambasadorius (High Commisioner)B. G.Dexter 
JAV ambasados ministeris R. J. Smith, ir sekretorius R. 
Maxim, V. Vokietijos ambasados pirmas sekretorius F. 
Ruhroth, užsienių ministerijos Rytų Europos reikalams 
direktorius A. McLaine ir M. Mace, bei trys baltų konsu
lai; visi su žmonomis.

BALTIEČIŲ KALBĖTOJAI
Šiais metais pagrindinę kalbą baltiečių vardu pasakė Es

tų Bendruomenės pirm. Laas Leivat (pereitais metais eilės 
tvarka kalbėjo adv. J. Kuraitė-Lasienė, KLBpirm.). Pabrė
žė dabartinius persekiojimus Baltijos kraštuose, pavyzdžių 
davė ir iš Lietuvos disidentų veiklos ir jų nuteisimų ir trė
mimų. Paminėjo Europos Parlamento padarytas rekomen
dacijas dėl Baltijos kraštų dekolonizacijos ir kvietė kana
diečius atkreipti dėmesį. Į šią akciją ir ją paremti.

Adv. J. Kuraitė-Lasienė, KLB pirmininkė pasakė trumpą 
baigiamąjį žodį , kuriame pabrėžė, kad Baltiečių Vakaras 
vyksta Vasario 16 d. , kuri yra Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo diena.

KONCERTINĖ DALIS
Lietuvius atstovavo Regina Bankienė, smuikininkė ir He

lena Bankaitė-Lescenko, pianistė. Labai gražiai atliko 
Čiurliono ''Preliudą" (pianinu) ir H. Wienavskio "Legendą" 
(smuikas, akomponuojant pianinu).

Latvių Lalita Salina-Sipolina, fleita, ir R. Strautina, pia
ninu, atliko W. A. Mozart "Rondo" ir J. Medins "Rapsodiją',' 
o estų Sandra Graham-Korjus, mezzo-sopranas, ir Inge- 
mar Korjus, bas-baritonas, padainavo Mart Saar"Kur ver
kiančiųjų namai "estiškai ir "To night"(L.Bernstein), "I lov
ed you" (Rodgers ir Hammerstein) ir "Impossible dream" 
(M. Leigh). Bendrai, koncertinė dalis buvo šiltai sutikta.

PAMINĖJIMAI PARLAMENTE IR SENATE
Vasario 16 parlamente Baltijos konsulai, — dr. J. Žmui- 

dzinas, I. Hensoo ir dr. E. Upenieks — buvo pasodinti diplo
matinėse ložėse, ir jų atsilankymas bei Baltiečių Vakaras 
paminėta atskirai trijų parlamento atstovų Walter Baker 
(PC), Laverne Lewicky (NDP) ir Jesse Flis (Liberalų); du 
paskutinieji dar paminėjo, kad ši Vasario diena yra Lietu
vos nepriklausomybės diena.

Senate Baltijos valstybių konsulai buvo pristatyti Vasa
rio 15 d. senato posėdyje. Juos pristatė senatorius Paul 
Yuzyk, kuris Vasario 16 d. posėdyje padarė ilgoką pa
reiškimą apie Lietuvą. Paminėjo, kad ši diena yra Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo diena. Lietuva buvo pripažin
ta ir priimta į 5 autų Lygą, bet Sovietai, prasidėjus karui , 
užėmė Lietuvą pagal slaptą Hitlerio-Stalino paktą. Okupa
cija tebesitęsia, bet lietuviai žmogaus teisių gynimo akty - 
vištai ir Katalikų Bažnyčia veda kovą už laisvę ir demo
kratiją.

ATSILANKYMAS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOJE
Vasario 16 trijų Bendruomenių — lietuvių, latvių ir estų 

— pirmininkai buvo priimti Alan McLaine, direktoriaus 
2 psl.

XI-TAS BALTIEČIŲ VAKARAS PARLAMENTO RŪMUOSE OTTAWOJE, 1983.11. 16 
Mini steri s Pirmininkas P. E. TRUDEAU pasirašo svečiu knygoje.
Kairėje — Rita Rudaityte ir dešinėje — Lucija Skripkutė. Nuotr. J. V. Danio

XI-TAS BALTŲ VAKARAS PARLAMENTO RŪMUOSE, OTTAWOJ E , 1983.11. 16 

Mini steri s P i rm i n ink a s T rudeau i švyk.sta. I < kairės : - dr. E. Upn i ek s, L atvi jos 
Konsulas; I. Hensęo, Estijos Konsulas ir dr. J. Žtnuidzinas , Lietuvos Generalinis 
Konsulas. Dešinėje Zita Bersėnaitė, Kanados Lietuviu Jaunimo Sąjungos pirmininke.

Rytų Europos reikalams, ir kalbėjo apie Įvairius klausi
mus: Estijos ir Latvijos konsulų įrašymą į oficialų diplo
matinį sąrašą, kuriame mūsų konsulas dr. J. Žmuldzinas 
yra. Latvių t r estų konsulai, nebūdami šiame sąraše, tu
ri mažiau reprezentacinių teisių. Priėmime buvo ir D. 
Moigat, vi c e mini steri o Europos reikalams asistentas ir 
M. Mace direktoriaus padėjėjas. Vasario 16 Parlamento 
rūmuose buvo suruošta speciali vakarienė trijų konsulų 
pagerbimui, kur dalyvavo parlamento nariai esantieji už
sienių reikalų ir gynybos komitete, ir taip pat užsienių 
reikalų ministerijos atstovai.

BENDROS PASTABOS
Vakarui suteikiant tautinį pobūdį, buvo surengtos mažos 

parodos, kur lietuviai rodė gintaro išdirbinius, latviai — 
Latvijos pašto ženklus ir estai — parinktas knygas. Buvo 
parengtas specialus skanėstų stalas su lietuvišku raguoliu 
žagarėliais, ežiukais ir pyragėliais, kuriuo pasirūpino J. 
Arštikaitis, V. Radžiuvienė ir D. Danienė. Paruošta spe
cialios programos, kurių viršeliams panaudota spalvoti 
dailininkų paveikslai; lietuviškoms programoms parinkta 
Čiurlionio "Pasaulio kūrimas".

Baltiečių Vakaras, tiksliau "dienos", Ottawoje ruošia
ma Kontaxtu su valdžios atstovais ir parlamentarais palai
kymui, bei nuolatiniam Baltijos valstybių ir jų gyventojų 
padėties priminimui. Stengiantis kiele galima daugiau pa
talpinti parlamentarų, diplomatų ir žurnalistų, baltiečių 
skaičius Vaxare ribojamas maždaug 25-ki ai s atstovais kie
kvienai tautybei. Atstovų tarpe buvo Krašto vaidybos ir ta
rybos, Baltų Federacijos narių iš Toronto, Hamiltono, 
Montrealio ir Ottawos.

Visus parengimus ruošia Baltų Federacija per savo at
stovus Ottawoje. Baltų Federacijai šiais, kaip ir perei - 
tais metais, vadovauja KLB pirmininkė Joana Kuraite-La 
sienė, o Ottawos organizaciniam komitetui Juozas Danys, 
KLB vicepirmininkas.

Visi parengimai praėjo labai sklandžiai, pažymėtinas 
momentas buvo Kanados ministerio pirmininko P. E. Tru
deau atsilankymas. Pereitų metų pažymėtinas svečias bu
vo Kanados generalinis gubernatorius Edward Schreyer. 
Dar pažymėtina, kad Vasario 16, Lietuvos nepriklauso- 
mybės diena buvo paminėta ir parlamente ir Senate.

REMEMBER LITHUANIA
LIETUVIO LAIŠKAS "THE ST. CATHARINES STANDART” 

Vasario 16 , 1983
Sovietų Užsienių Reikalų tvirtino ankstyvesnę sovie- 

ministeris A . Gromyko savo tų pasiūlymą pasirašyti su 
kalboje, pasakytoje Jungti- Amerika visą eilę sutarčių , 
nėms Tautoms praeitų metų apribojančių visus branduo- 
spalio 1 d. , pasiūlė uždraus- linių ginklų bandymus ir taip 
ti branduolinių ginklų bandy- pat atsisakymą panaudoti 
mus. Tuo pat metu jis pa- betkokias paprastų ginklų

Nuotr. Lodo Giriuno

rūšis.
Gromyko pasiūlymai gali 

atrodyti gana įtikinantys, ta
čiau blogumas yra tas, kad 
sovietai laužo sutartis, kai 
jos nebetarnauja jų tikslams. 
To geru pavyzdžiu gali būti 
Lietuva. 1940 metais sovie
tai sulaužė visas pen
ki as su Lietuva sudary- 
tas sutartis ir ją okupavo , 
naudodami karinę jėgą. Ko
dėl? Paprasčiausiai dėl to , 
kad rusai nuo seno planavo 
užimti Baltijos kraštus ir 
juos apgyvendinti savo tau
tos žmonėmis.

Okupavę Lietuvą, sovietai 
tuojau pat įvedė g e n o c i- 
d ą pilna to žodžio prasme . 
To pasėkoje Lietuva netik 
neteko laisvės, bet ir treč - 
dalio savo gyventojų, sovie
tams panaudojant įkalinimus, 
deportacijas bei masines žu
dynes .

Lietuva yra viena seniau
sių tautų pasaulyje. Tauta 
aukštos kultūros bei garbin
gos istorinės praeities. Lie
tuvių tauta turi pilną teisę 
gyventi laisvą savo gyveni - 
mą, kaip kiekviena kita tauta 
šiame žemės paviršiuje.

Lietuvių kalba nėra rusų 
kalba. Lietuvių tauta neturi 
nieko bendro su rusų tautos 
papročiais. Lietuviai yra 90%

Dėl Palikimų 
Siuntimo 
Į Lietuvą
Ontario prov .Aukščiausias 

Teismas pakeitė įstatymą 
dėl palikimų persiuntimo į 
okup. Lietuvą ir kitas res
publikas.

Senesnio amžiaus Kanado
je gyvenantys lietuviai suda
rydavo testamentus, nurody
dami, kad jų turtas-kilnoja- 
mas, nekilnojamas,pinigai ir 
kt. vertybės- turi būti per - 
siųstas siuntiniais, daiktais 
/ automobiliais, rūbais ir kt. 
kas leidžiama/,bet ne pini- 
gaiš. Praktika parodė, kad 
palikimai pinigais-doleriais 
sutrypdavo, juos paverčiant 
į rublius, sumokant rusų ad
vokatui, mokesčius ir kito - 
kias prievoles. Dažnai gi
minė, gavėjas tik pasirašy
davo, kad "viską gavo". .Gi 
palikimą pasiimdavo Krem
liaus valdžia. Ir testamente 
užrašytus daiktus persiųs
ti giminėms, Sovietų Sąjun
gos įgaliotinis adv. R. G. 
Price galėdavo paversti pi - 
nigais ir juos atiduodavo So
vietų valdžiai. Taip buvo 
skriaudžiami kanadiečių gi - 
minės Lietuvoje ir kitur.Per 
metus tokiu būdu Sovietai 
gaudavę apie 20 mil. dolerių 
vertės palikimų.

Pagal naują įstatymą,gi
minės Lietuvoje gaus tik 
siuntinius,kaip buvo užrašy
ta testamente. Kad tai būtų 
pildomą, prižiūrės testamen
to vykdytojai, giminės ar 
draugai, kurie tas pareigas 
eis. Sovietų valdžios įgalio
tiniai palikto turto neturės 
teisės paversti į pinigus , 
rublius ir siųsti sena tvarka.

Kaip žinome, Sovietų val
džia ir iš siuntinių turi daug 
pelno. Paprastai, siuntinio 
persiuntimo išlaidoa iį? mui
tas sudaro virš lOO%vertės 
siuntinio prekių. Taigi-pusė 
tenka giminei, kita pusė val
džiai. Visi, kurie siunčia 
siuntinius į Lietuvą gimi
nėms, yra tą "malonę" paty
rę. Sovietų Sąjunga- tai vie - 
nintėlis Europoje kraštas , 
kuris taip skriaudžia savo 
pilietį ir jo giminę užsieny - 
je. Darbininko Duktė

katalikai. Jeigu taip yra- tai 
kodėl ši tauta turi būti pa
vergta rusų ? Ar tik todėl, 
kad rusai turi daug tankų , 
patrankų bei atominių bom - 
bų? Jei taip tikrai yra,tai 
tada ir kitos laisvos tautos 
gali būti sovietų paverg - 
tos rytoj’. Ypač, jeigu tos tau
tos nebus pakankamai gerai 
ginkluotos.

Lietuva tapo paskelbta 
laisva ir nepriklausoma 1918 
metais vasario 16 dieną. Tuo 
būdu ši diena yra pasidariu
si didžiausia tautine švente 
tiek lietuviams gyvenan - 
tiems pavergtoje tėvynėje , 
tiek išeivijoje. Skirtumas tik 
tas, kad tėvynėje už šios 
šventės minėjimą pavergė - 
jai rusai baudžia kalėjimais 
ar ištrėmimais į Sibiro gu - 
lagus.

Nežiūrint sunkios pries - 
paudos, lietuvių tauta nė ne
mano nusilenkti sovietinių 
rusų valiai. Tautinis pasi
priešinimas priespaudai pa
stebimas visur ir net tokioje 
šalyje,kaip Afganistanas,kur 
lietuviai sovietų armijoje 
neretai atsisako kovoti prieš 
afganus.

Nežiūrint to viso, lietuviai 
dar vis giliai tiki,kad kada 
nors laisvasis pasaulis at
vers plačiai savo akis į gy
venimo tikrovę ir nustums 
bedvasius sovietinius robo - 
tus į jų pačių žemę, ir nu
stums anksčiau, nelaukdami, 
kad būtų per vėlu.

Steponas Š e t k u s 
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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KAIP IŠMARINO UKRAINOS 
ŽEMDIRBIUS

Vertė V. 7.
/tęsinys/

Vasilij G r o s s m a r
VISKAS PRAEINA - "VSIO TEČIOT”
''Mielas mano, aš mylėjau savo vyrą. Bu'-'au graži, bet 

nebuvau gera. Buvau blogu žmogum. Man buvo 22 metai . 
Tu nebūtum pamilęs manęs tuomet, nežiūrint mano gro - 
žio. Štai mes gulim greta, bet aš žinau., aš jaučiu., kad 
kaip moteris nesu tau. . . vien moterim. Nepyk, bet aš at
pažįstu tavyje Kristų. Man noris atlikt tau išpažintį, pra
bilt tarsi akystatoj suDievu Mielasis, paguoda tu mano. .. 
aš tau papasakosiu viską, pasakysiu viską, kaip buvo.

Ne, kovos su "buožėmis” metu, bado nebuvo. Nugaišo 
vien arkliai. Badas pasirodė 1932 metais, dviem metams 
praslinkus nuo ’Touožių" išnaikinimo.

Aš plaudavau grindis rajono vykdomajam komitete; vie
na mano draugių dirbo tą patį žemės ūkio skyriuje ir mes 
daug ką žinojome. Aš galiu tikrai papasaxot, kas atsitiko. 
Tarp kitko, mūsų buhalteris man sakydavo: "Tu turėtum 
būti ministru". . . Tai faktas, kad aš greit suprantu ir tu
riu puikią atmintį.

Kova su "buožėm" prasidėjo 1929 metų pabaigoj, bet į- 
sisiūbavo 193O-tųjų vasario ir kovo mėnesiais.

Aš prisimenu. . . prieš juos areštuojant, juos apkrauda
vo mokesčiais. Patį pirmąjį kartą, jie sumokėdavo; atlai
kydavo smūgį. Antrą kartą, jie išparduodavo ką įmanyda
mi, kad išsipirktų.

Jie manydavo, kad jei mokės mokesčius, valdžia jų pa- 
* gailės. Vieni skersdavo gyvulius, varydavo iš grūdų degti

nę, valgydavo,gerdavo, sakydami, kad vienaip ar kitaip- 
tai gyvenimo galas.

Gal būt dalykai dėjos kitaip įeitose srityse, bet pas mus 
buvo taip. Ėmė suiminėti šeimos galvas ir vien tik juos . 
Suėmė daugumoj vyrus, kurie buvo tarnavę Denikino armi
joj arba kazokų daliniuose. Areštus vykdė GPU; aktyvis
tai ir partijos kovotojai juose nedalyvavo. Visą pirmąjį 
kontingentą sušaudė. Niekas neišsigelbėjo. Tačiau tuos, 
kuriuos suėmė gruodžio paoaigoj, išlaikė du tris mėnesius 
kalėjime, po to pasiuntė į "specialią migraciją". Kai suim
davo vyrus, šeimų neliesdavo. Vien surašydavo invento
rių; šeima nesiskaitė savininke, bet jai pavesdavo nuosa
vybės priežiūrą.

Srities vadovybė paskelbdavo savo planą — suimtinųjų 
buožių skaičių — rajonams; rajonai paskirstydavo tą skai
čių įvairiems valsčiams,© kaimo tarybos sudarinėdavo 
sąrašus. Ir pagal tuos sąrašus stverdavo vyrus. Bet kas 
gi sudarydavo sąrašus? Tai "Troika". Trys įtartini žmo 
gėnai nuspręsdavo kam gyventi, kam mirti. Savaime aiškų 
įsimaišydavo visokių dalykų: kyšių, moterų, asmeninio 
keršto. Buvo prieinama prie to, kad apšaukdavo "buožėm" 
neturtingus ūkininkus, kadangi pajėgūs mokėt, išsipirkda
vo sau laisvę.
'"Bet f aklinai juk net ai p švarbu. kad'tuos sąrašus sudari
nėjo padugnės^ Aktyvistų tarpe buvo daugiau padorių žmo
nių, negu piktadarių, bet ir vienų ir kitų nusikaltimas buvo 
lygiai vienodas.

Nelaimė toji, aš dabar suprantu, kad visi tie šlykštūs 
sąrašai buvo iš esmės neteisingi. Taip pažvelgus, ar ne 
vis tiek, ką tu juosna įrašydirii — tąjį ar anąjį ? Argi Piot
ras ir Ivanas nebuvo vienodai nekalti ? Kas gi nustatė aukų 
skaičių visai Rusijai ? Kas nustatė planą išnaikinti visą ūki- 

Burės Tarp Salų
B.Stundžia

j /pabaiga/Kita diena
Iš ryto kitos jachtos gan anksti iškėlė inkarus. Nuo jų 

ir mes nenorėjom atsilikti.nes tarėmės toliau nuburiuoti. 
Su geru vėju praplaukėme Dead Chest, Salt, Cooper,Ginger, 
Kritusios Jeruzalės ir kitas mažesnes salas. Pagal legen
dą, kapitonas Juodbarzdis Dead Chest saloje paliko be 
maisto ir vandens, dalį maištaujančios Įgulos. . . "Penkio
lika vyrų ant mirusio skrynios Johoho ir boaka romo, kad 
kur devynios. apie tai rašė R. L. Stevenson knygoje "Lo
bių sala". Netoli. Salt salos randasi per uraganą 1867 me
tais paskendusio prancūzų pašto laivo Rhone griaučiai. 
Skubėjome į Virgin Gorda (Riebiosios Mergelės) jachtų 
uostą, kur turėjome papildyti ledo atsargas. Paprastai 
mažesnėse jachtose greičiau gendantis maistas laikomas 
ledų spintoje, kuri atidengiama iš viršaus. Atrodė, kad 
šios jachtos ledų spinta neturėjo pakankamai izoliacijos.

Įėjimas į jachtų uostą buvo vingiuotas ir pačiame uoste, 
plaukiant prie krantinės, jachta du kartus užsėdo ant dugno 
— matoma buvo atoslūgis. Uoste jachtų kaip silkių stati - 
nėję — vos gavome vietą prisišlieti prie tiltelio ir tai tik 
pusvalandžiui. Uostas ir viešbutis puošniai įrengti ir krau
tuvėje radosi visokių buriuotojams reikalingų ir mažiau 
naudojamų prekių, bet daugiausia suvenyrų.

Palikus uostą, reikėjo buriuotis atgalios, nes norėjosi 
apžiūrėti garsiosios Virgin Gorda salos uolas. Inkarą pri
sėjo nuleisti atviroje vietoje tarp kitų jachtų, galimai ar
čiau kranto. Buvo aukštokas bangavimas ir jachta lyg kamš
tis šokinėjo ant bangų. Įgula, nuleidus pripučiamą valtį , 
nusiirklavo į krantą, kur gožos (lūžtinės bangos) valties 
nespėjo apversti, bet užtat smėlio į vidų prižėrė. Įdomu 
stebėti tą geologinę išdaigą: didžiulės uolų atplaišos, net 
iki trijų aukštų namo dydžio, guli paxranteje, o tarp jų 
taškosi vanduo. Net ir dabar geologai nesutaria, kas čia 
kadaise Įvyko. Tarp tų uolų yra smagu ir saugu maudytis. 
Pirmą kartą, prieš keliolika metų, kai ten buvau atburia- 
vęs, gal tik kita jachta šalia mūsų stovėjo, o dabar tai rado
si gal virš dvidešimties.

Buvo jau gerokai po pietų ir idant susiradus nakčiai vie
tą užinkaruoti, reikėjo dar gerą galą nubėgti. Pasiekus 
šiaurinį Virgin Gorda salos galą, palikę kairėje. Moskitų 
salą, per negilų sąsiaurį įsmukome Į Gorda užutekį, arba 
į Biras upelio įlanką. Ten jau stovėjo ištisas jachtų laivy- 
vynas. Kadangi buvo gilu, tad plaukėme arčiau kranto ir 
1983. III.3

ninku klasę? Kas po juo pasirašė?
Šeimų galvas areštavus, 1930 metų pradžioj, atėjo eilė 

šbimoms. Tada mobilizavo axtyvistus,nes GPU nebeapsi- 
dirbo. O jie buvo vietiniai, žemiečiai, žmonės, kuriuos vi
si pažinojo, bet dabar tarytumei paklaikę, apkerėti. Ir 
štai jie nei iš šio, nei iš to ima grąsinti aukom, šneka li
turgine kalba. Apšaukia buožių vaikus "Kurvavaikiais" . 
Rėkia jiems: "Kraugeriai". Bet tie kraugėrikai taip išsi
gandę, kad jų venose nė lašelio kraujo. Jie išbalę, kaip 
smertis. O axtyvistu akys tarsi stiklinės, nelyginant kati
nų. Daugumoj, kadangi jie to pat krašto žmonės. Tik apja- 
kę neužginčijamai, tai tiesa. Sakysim, jie buvo įsitikinę, 
kad nevalia nieko liest: rankšluoščiai užkrėsti, negalima 
sėst už stalo su tais parazitais; "buožės"berniukas esąs 
šlykštus,© jo dukra — kažkas blogiau už blakę. Jie žvel
gia į ūki n inkus it gyvulius,-į paršų bandą. Viskas kas buo
žės šlykščiai atstumiantys dalykai; visų pirma jie patys. 
Paskui tai, kad jie neturi sielos. .. Be tb, jie pradvokę, 
visi serga piktligėm. . bet labiau už viską — tai liaudies 
priešai, išnaudoja kitų triūsą. Tuo tarpu, jie patys "bied- 
nokai", komjaunuoliai ir milicininkai visi yra Čapajevais, 
herojais .

O tačiau iš arčiau pažvelgus į tuos partijos kovotojus, 
matėsi, kad jie tokie pat žmonės kaip ir kiti. Buvo jųtar- 
pe skystablauzdžių, netrūko ir mušeikų.

Tos šnekos ėmė veikti ir mane, nors buvau jau su - 
mitusi. Mums kalbėdavo apie "buožes" susirinkimuose . 
Radijas, kinas, rašytojai, pats Stalinas - visi sakė tą 
patį: "buožės” yra parazitai, jie degina javus, žudo vai
kus. . . Ir mums buvo pareikšta be ceremonijų: reikia su
kelti prieš juos mases ir visus-velnio sėklą- sutraiškin- 
ti kaipo klasę. Ir aš pasidaviau tiems kerams. Visos ne
laimės /sakiau sau/, kyla iš "buožių". Kai jas išnaikin - 
sim, nušvis laimės gadynė žemdirbiams. Tik reikia bū - 
ti be gailesčio’. Tie padarai- tai ne žmonės. . .Nežinia,kas 
jie. . .

Aš tapau aktyviste. Mūsų tarpe buvo visokių: tų, ku
rie tuo tikėjo, kurie degė neapykanta parazitams ir tarė
si giną varguolius kaimiečius; tų, kurie turėjo savus iš
skaičiavimus; tų, kurie pildė Įsakymus o jų skaičius buvo 
didžiausias - ir jie būtų užmušę tėvą ir motiną, vykdyda
mi gautas instrukcijas. Bet patys šlykščiausi buvo ne 
tie, kurie manė , kad gyvenimas pagerės, išnaikinus "ku- 
lokus" /joks žvėris nėra baisesnis už juos/, patys šlykš
čiausi buvo tie žmonės, kurie manievravo liedami kraują 
ir garsiai šūkaliojo apie politinį sąmoningumą, tuo tarpu, 
kai tikrumoje, suvedinėjo asmenines sąskaitas ir plėšė 
kitus. Tie savanaudžiai apskusdavo dėl niekelių, dėl po - 
ros čebatų’. . / bus daugiau /

nuleidome inkarą netoli mangrovę miško.
Naktis nebuvo rami, nes sustiprėjus vėjui, jachta ėmė 

vilkti inkarą. Atsikėlę ėmėmės darbo. Su valtimi buvo iš
vežtas antras inkaras, o aš kad nesusipainiotų, pamažu 
išleidau inkaro lyną. £
Naujų Metų išvaxarėse

Iš ryto vėl išlindome pagal Moskitų salą ir išburiavo- 
me į Mariną salelę,kuri randasi į šiaurės rytus nuo Tor- 
toios ir į pietų rytus nuo Didžiosios Camanoe salos. Sale
lėje randasi prieplauka, restoranas ir rodos, viešbutis. 
Vieta buvo patogi sustoti, nes Įlankėlę juosė karalų rifas , 
buvo nepergilu ir netoliese tiesėsi puikaus smėlio paplū
dimys. Pasitaikė kaip tik Naujų Metų išvakarės. Iš kai 
kurių jachtų buriuotojai nubildėjo į restoraną, kuriame . 
tur būt, buvo išanksto užsisakę vietas. Mes jachtoje turė
jome pagerintą vaxarienę. Tą vaKarą ilgiau nėjome mie
goti ir stebėjome aplinką. Restorane ir kai kuriose jach - 
tose buvo triukšmingą: girdėjosi šūkavimai, juokas ir ne
melodingos muzikos garsai. Kai kuriose jachtose Naujieji 
Metai buvo sutikti šaudant signalines raketas, šaukiant 
valio ir, tur būt, putojant šampanui.

Čia turėjome apsispęsti ar plaukti į St. Croix salą, ar 
lankyti kitas arčiau esančias salas. Į St. Croix buvo apie 
30 jūrmylių ir į ten ir atgal turėjome sugaišti dvi dienas. 
Antra vertus, per tas dvi dienas galėjome aplankyti net ke
lias vietoves. Galiausiai buvo apsispręsta plaukti Į Jost 
van Dyke salą.
Dvejose įlankose

Praiindę per sąsiaurį tarpTortolos ir Guana salų, sku
bėjome per atvirą jūrą į Jost van Dyke salos Baltąją įlan
ką. Salos vardas spėjama, atsirado nuo olandų pirato, tu
rėjusio ten savo vadovietę. Pasirinkome tolimesnį salos, 
vadinamą Mažąjį,uostą, kuris ištiktųjų buvo tik įlanka va
dinama baltąja, gal pusės kilometro ilgio ir pločio. Ryti
niame įlankos gale radosi prieplauka ir restoranas, o va
kariniame irgi neva restoranas, tiksliau pašiūrė, prašmat
niai pavadinta — "Meilė ir taika". Ten stovėjo tik kelios 
jachtos ir buvo labai jauku ir ramu Vakarienei užsisakė
me restorane žuvies, kuri buvo Šviežia ir tikrai skaniai 
paruošta. Tos versioyietės savininkas buvo juodukas, be
ne 12-kos vaikų tėvas.

Iš ryto lipome Į salos viršūnę, kuri buvo gal apie kilo
metro aukščio virš jūros lygio. Siauras taxas vedė palei 
atskirus kiemus, prie kurių ganėsi ožkos ir kapstėsi viš
tos. Kažkoks senukas plūkėsi su asilu, kuris nesidavė ve
damas į kiemą, tur būt nebuvo paxankamai priėdęs. Nuo 
kalno viršūnės matėsi dideli jūros plotai ir eilė salų, sa
lelių Kadaise dainuodavome. "Aš išėjau ant kalno pažiū- 
ti į mares, kur vanduo liūliuoja, levendrėlės siūbuoja. . ." 
Tik ten levendrėlių nesimatė. Prisimename^ kad nebuvo
me šį kartą didesnėje Tortolos saloje, todėl iš Jost van 
Dyke nuburiavome į Cane Garden įlanką, kuri, kaip pasako
jama, yra ryklių perykla. Įeiti į Įlanką reikia atsargiai , 
nes ją beveik uždaro ilgas koralų rifas. Pakrantėje radosi 
ilgas paplūdimys ir gyvenvietė. Pasitaikė sekmadienis, ir 
krautuvės buvo uždarytos. Prie vienos vistiek laukė keli 
žmonės, jų tarpe ir buriuotojų pora iš Toronto. Jie burb
telėjo, kad krautuvės savininkas žada pasirodyti. Iš viso, 
kiek teko susitikti su torontiškiais buriuotojais — jie buvo 
nedraugiški, matomai, nenorėjo ten girdėti "s vetimą”xalbą, 
kurios jie prisiklauso Toronto mieste. . . Gal po valandos 
teikėsi krautuvės savininkas pasirodyti, bet ne ką savo

alglmanto skiltis ►
REQUIEM ŽURNALISTUI

/ METINĖMS/
Kai tą pilką ir žiemišką vasario vakarą paskambino iš 

New Yorko Almus Šalčius, pranešdamas apie Vinco Ras- 
tenio išėjimą Anapus, nuotaika tapo dar daugiau žiemiška, 
ledine. Visi žinojome apie sunkią ir ilgokai besitęsiančią 
ligą, bet, kažkaip, lyg ir buvo tikėtasi, kad dar ne šį kar
tą. . . O, gal dar ir bus pagerėjimo ženklų. Ne, jų nebuvo. 
Su Vinco Rastenio mirtim: užsivertė dar vienas stambus 
ir ryškus puslapis visoje lietuviškosios žurnalistikos odi
sėjoje. Faktinai, tai jau ne puslapis, bet ištisi lapai, at
skiri skirsniai, kuriuose V. Rastenis visiems laikams iš
liks, kaip vienas ryškesniųjų vardų mūsiškėje laikraštybo- 
je. Nebūtų lengva pradėti čia sverti ar vertinti lietuviško
sios periodikos, vyresniuosius amžiumi ir patirtimi, iški
liuosius vardus, bet vargiai ar kas nuneigs, kad tų visų 
spaudos veteranų tarpe (B. Raila, V. Alantas, J. Kardelis, 
J. Prunskis) ir V. Rastenio vardas ir įnašas yra nexą ma
žesnis, o kai kuriose srityse, gal net ir gilesnis.

Lengvai mes čia save patys vadinamės (kai kada ir kiti) 
žurnalistais, nors faktinai, esame tik mėgėjais, daugiau 
ar mažiau, pusiau proginiais spaudos talkininkais. Tai, 
žinoma, nėra koks nusižeminimas ar menkavertiškumo 
komplekso diktuojamas nusiteikimas. Tačiau, kai pradedi 
tą savąją talką lyginti su aukščiau minėtų asmenybių laik
raštiniu darbu, jų stiliumi, gilumu ir įžvalgumu, dar kartą 
įsitikini, kad tiek daug pašauktų,© mažoka išrinktų... Kal
bant apie V. Rastenį, žinai ir jauti, kad žurnalistikoje jis , 
be Kokios abejonės ar rezervų, buvo vienas tų pašauktųjų 
kartu ir išrinktųjų. Tai jau būta įgimto talento, kuris itin 
praturtino, netaip jau turtingą išrinktaisiais lietuvių žur
nalistų šeimą. Jis niekad nepabūgo nagrinėti net ir kont- 
raversines temas, kurios, aišku, galėjo kai kam ir labai 
nepalikti. Tačiau, žurnalistinis pašaukimas lėmė atsidėti 
tik tiesai, jos ieškojimui ir jokiu būdu nepatąikauti vie
niems ar kitiems. Žurnalisto gyvenimas — tai ne dalyva
vimas populiarumo konkurse .

Visada žavėjo V. Rastenio straipsniųį vairiaspalvis žo - 
dingumas temos konstrukcija, jos vystymas, išsamumas 
ir Įžvalgumas, kai kada tą visą paįvairinant, savotiškai kla
siniu jumoru. Tiesa, gal jam buvo bent kiek lengviau ta 
prasme, kad jis buvo pripažintu ir autoritetą turinčiu laik
raštininku Ne kiekvienas mūsų jautėmės esą pakankamai 
pasiruošę su V. Rasteniu ginčytis ar net ir giliau polemi
zuoti, nors buvo jo teigimų ar išvadų, kad, rodos, negali 
su tuo sutikti ir tiek

Jo puoselėjamas žurnalizmas buvo toks pedantiškas, ele
gantiškas ir išieškotas. Niekada nebandė maišyti savo as
meninių jausmų su pristatoma tema, nes kitu atveju, būtų 
sunku išlaikyti nešališką nagrinėjimą, ypač tais atvejais, 
kai gryni asmeniškumai turėtų liesti galutines temos iš
vadas. 1; •

Jis kalėjo sovietiniame kalėjime, tik laimingo atsitikti
numo delta išvengęs galutinės jų "atskaitos", net ir kalbė
damas Įvairiomis sovietinėmis temomis, išlaikė įžvalgu - 
mą ir niekados nenusipigino, kerštaudamas pigių žodžių 
salvėmis Buvo ir likosi visada stiliaus džentelmanu, be 
jokių užgaidų tapti "bačkos oratoriumi", nes tai būtų buvę 
visiškai priešinga jo žurnalistiniam credo.

Jį pažinoję ir jo netekę, jaučiamės tikrai skurdesni esą. 
Beveik iš kiekvieno V. Rastenio straipsnio, mums, bent 
Įtiek jaunesniems, visada buvo medžiagos pasimokyti. Pa
simokyti ne vien žurnalizmo, bet ir tėvynės meilės, kuri 
pas velionį buvo simbol izuojama ne tiek tautine vėliava ar 
himnu bet jo visa plačia ir šaxota laikraštine ir visuome
nine veikla.

krautuvėje turėjo.
Gyvenvietėje šalia automobilio, ramiai praeina apkrau

tas asilėlis, kiemuose pešasi gaidžiai ir vaikai nuseka aki
mis pėsčius baltuosius praeivius.

Atgal Į amerikiečių salas:
Sekančią sustojimo vietą numatėme garsioje Caneel įlan

koje St. Jono saloje, prie kurios randasi Rockfelerio viešbu
tis ir JAV valstybinis parxas. Viešbutis ištaigingas, bet 
ir kainos neblogos — virš $200.-dienai vienai porai. Sve
čiai daugiausiai amerikiečiai, bet girdėjosi kalbant vokiš
kai, prancūziškai, ispaniškai. Norėjosi užsiinkaruoti netoli 
viešbučio svečių paplūdymio, bet sunku buvo rasti saugią 
vielą. Gerokai pasisukioję, išmėtėme "kablį" šalia gra
žios švedų jachtos.

Smagiai pasimaudžius, vienas iš įgulos sugalvojo pabu- 
riuoti ant burlentės, kurias viešbutis išnuomoja. Tur būt 
tą sugalvojo, pamatęs kad ir švedai ant burlenčių murk
dosi.

Svarbiausia, reikėjo apžiūrėti parką (su įvairia augme
nija), kurį 1956 m. Rockfeler'is padovanojo JAV-bėms. Par
kas švariai užlaikomas ir pavyzdingai prižiūrimas. Jame 
yra buvusios romo varyklos pastatai ir rinkinys visokių rū
šių palmių, žydinčių medžių, krūmų ir Įvairiausių nepa
žįstamų atogrąžų gėlių.

Grįžus prie valties, pamatėme prie tilto prisišliejusį, 
motorlaivį ir prie jo pririštą didžiulį, tik pagautą ryklį . 
Smalsūs viešbučio svečiai stebėjosi tuo "jūros vilku" ir 
priėjo fotografavosi.

Atėjo ir paskutinė buriavimo diena. Grįžtant į Red Hook, 
reikėjo buriuoti beveik prieš vėją ir bangas, tad t°Ko ge
rokai prie burių padirbėti ir sušlapti,nes bangos lipo ant 
denio

Kelionė nebuvo varginga, be lietaus ir audrų. Atplau - 
kus ir uoste besikalbant su vienu buriuotoju, prisiminėme, 
kad nuburiavę į anglų valdomas salas, užmiršome paimti 
plaukiojimo leidimą. Galėjome būti nubausti, jei mus bū
tų sulaikęs sargybinis laivas.
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KULTŪRINIS
LIETUVOS 
SENOVĖS 
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BLYNAS

LIETUVOS SENOVĖS PA - 
MINKLAI , Marijus Blynaę. 
258 psl. Kaina nepažymė - 
ta.

Išleido Kęstučio Jeronimo 
Butkaus Fondas 1982 m.

Ši neeilinė,su didele mei
le paruošta, pailiustruota pi
lių, meniškųjų bažnyčių nuo
traukomis, iliustracijomis , 
brėžiniais, o kartais ir ta -

pyto jų darbų atvaizdais kny
ga sukelia nuostabą. Kaip 
atsitiko, kad niekam neatėjo 
anksčiau j galvą mintis vie
noje knygoje sunešti tas ži
nias ir tuos atvaizdus jas 
suaktualinant, parodant tų 
Lietuvos senovės paminklų 
raidą iki m ū s ų laikų? 
Turinys su šia knyga dar 
nesusipažinusiam skaityto-

J u o z a s Šilėnus

VEIDU I ŠI A U R Ę
II-jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI 

Antroji Dalis

/tęsinys/
7/65/

Aerodromo kantinoje gauname pirkti į alų panašios 
giros. Didelis aerodromo plotas, išsidėstęs dešinėje 
Kielau-Naustato plento pusėje, plačioje žemumos lygu - 
moję. Plačiais cementu lietais lėktuvų pakilimo takais 
išsišakojęs keliomis kryptimis. Daug didžiulių angarų, 
lėktuvų remonto dirbtuvių ir įvairių sandėlių. Rytiniame 
aerodromo pakraštyje, Rohmelio pusėje matosi kelias
dešimtis gražių vienaaukščių ir dviaukščių mūrinių admi
nistracijos pastatų. Šalia jų, keliolika nedidelių medinių 
barakų. Kiek atokiau švyti puikūs reicho darbo tarnybos 
stovyklos rūmai. Už didelių remonto dirbtuvių, aerodro
mo pakraštyje, aukštos spygliuotos tvoros apsaugoje , 
juoduoja sukrypę belaisvių stovyklos barakai. . .

Jaunais medeliais apsodintos plačios asfaltuotos gat
vės jungia atokiai išmėtytus gyvenviečių rajonus. Vieto
mis matyti buvusių oro atakų pėdsakai. Gilios, bombų iš
muštos duobės, sugriautų pastatų griuvėsiai. Lėktuvų 
judėjimas nė kiek nemažesnis, kaip Danzigo aerodrome. 
Vieni kyla, kiti leidžiasi, triukšmingas lėktuvų motorų 
gaudesys kurtina prie jų neįpratusias ausis.

Plentu vis nenustojančiai slenka pabėgėlių virtinės.
Naktį, vos spėjus sumerkti akis, kurtinantis oro pa

vojaus sirenų kaukimas išvijo mus į netoliese barakų e - 
sančias slėptuves. Jose išsėdime virš poros valandų .

Virš Danzigo vyksta smarkūs bombardavimai, nuo ku
rių iškyla dideli gaisrai Tvaiski sukeltų gaisrų šviesa 
atsimuša aat tamsių popierio juostomis išklijuotų barakų 
langų stiklų. Nakties tamsą pjausto ilgi prožektorių peiliai 
sproginėdami sviediniai pasklinda žiežirbomis žeme, visa 
žemė virpa. Danzigas skęsta švino ir kraujo tvane. Po 
oro pavojaus atšaukimo, grįžtame į barakus ir krentam 
ant seniai po šonais jaustų čiužinių.

Prabėga keturios dienos.
Stiprus rusų jėgų pasistūmėjimas Stetino link laikinai 

nutraukė mūsų pasitraukimą. Nors mūsų pečiai dar tebe
jaučia slegiančių kuprinių svorį ir mūsų kojos dar nesugijc 
nuo žaizdų, bet mes esame pasiruošę kiekvieną dieną pra
dėtą kelionę tęsti toliau, kad nepapuolus į gręsiantį apsu - 
pimą.

Vietoje tikėto poilsio, vėl esame įjungti į beprasmį 
darbą Nuo gatvių grindinio su kastuvais valome per žie - 
mą suledėjusį sniegą, užlyginam bombų išraustas duobes, 
sunešam ir į krūvas sukraunam išgriautų barakų lentga - 
liūs, iš po tirpstančio sniego išrenkam sprogimų išmėty
tas plytas, išvalome užterštus barakų kambarius.

Dirbame ir pykstame. Mūsų galvojimu, vietoje plyt - 
galių rankiojimo, yra daug reikalingesnis bunkerių ir slėp 
tuvių statymas. Mūsų visų didžiausias rūpestis-^ maistas.
4 psl.

jui ir apie 200 iliustracijų, 
lengvas ir gyvas pasakojimo 
stilius, bematant suintriguos 
ir sukels norą daugiau suži
noti. Pilys- ne tik romanti
ka, bet ir realybė.

Senovės Lietuvos pilys - 
12-14 amž. , Vilniaus senovi
niai požemiai, Senovinės Vil
niaus miesto gynybinės sie
nos, Vilniaus katedra, varpi

us. "Lietuvos Senovės Paminklai”

nės bokštas, miesto rotušė; 
Meniškiausios Lietuvos baž- 
nyčios;Kauno senovinės for
tifikacijos, Kauno senieji pa
statai ir bažnyčios. Naujes
nės Lietuvos pilys. Pamink
lai, kuriuos sunaikino sovie
tai, ir kt.

Ir mūsų tautos ir valsty - 
bės praeitis - ne tiktai ro - 
mantika, bet ir realybė, b. n.

Vokiečiai 1944 metais traukdamiesi iš Lietuvos, su
naikino, sudegino, susprogdino daug istorinių Lietuvos pa 
statų: Raudondvario pilį - rūmus, Raudonės /dalinai/, Kė 
dainių dvaro rūmus - Kėdainių miesto papuošalą ir kitus. 
Raudonieji sovietiniai rusai, neleido atstatyti gražių Kė
dainių dvaro rūmų, neleido atstatyti Gedimino - Vytauto 
pilies Vilniuje /Aukštutinės/, sulaikė Kauno pilies res - 
tauravimą. Mūsų laikraščiai kartais pasiduoda soviet! - 
nės propagandos įtakai, įdėdami pilnai neatstatytos pilies 
/Kauno, Trakų/ vaizdą ir užrašydami, jog tai "restau - 
ruota" tokia ir tokia pilis. Net inteligentai /inžinieriai 
ir daktarai/, pabuvę Lietuvoje, yra padarę panašių pa
reiškimų, visai neatitinkančių tikrąja! paminklų padėčiai 
Tokiu būdu jie pasitarnauja okupantų rusų tikslams ir 
pasakodami tokias "pasakas” suklaidina išeivijos skaity
tojus ir net pakenkia lietuvių pastangoms Lietuvoje. — 
Kam rusams reikia leisti atstatyti Kauno, Trakų ar Vil
niaus pilis, jei net atvykę iš užsienio lietuviai, prisiklau
sę jų propagandos, ima tik dalinai restauruotas pilis va
dinti "atstatytomis". Tiktai atviras, teisingas, tikslus 
okupantų rusų kėslų iškėlimas atneša rezultatų ir pagelbs 
ti lietuviams siekiantiems nugalėti rusų statomas kliūtis 
atstatant senovės paminklus.

Niekur kitur laiko bėgyje istoriniai pastatai tiek ne
nukentėjo, kaip Lietuvoje. Visi juos naikinu : rusai, vo
kiečiai ir net patys nesusipratę lietuviai, ardydami pilių 
mūrus savo namukų kaminų statymui.

Nepriklausomoje Lietuvoje irgi nieko nebuvo padaryta 
beveik nieko. Niekas, pvz. , nei nebandė patyrinėti Bar
boros Radvilaitės rūmų - pilaitės liekanų Dubingiuose, 
niekas nei negalvojo, kad reikėtų atstatyti dalinai išliku
sį Liškiavos pilies bokštą, kad ant jo kuoro iškeltoji lie
tuviška trispalvė plėvesuotų ir būtų toli matoma iš lenkų 
pavergto Vilniaus krašto. Žinoma, ką bekalbėti apie to
kius "šalutinius" dalykus, kai net Kauno pilis stovėjo vi -

Jo tiek mažai gaunam, kad palyginus su Jurgaičiuose gau
tuoju- nėra nė pusės to . Nei duonos, nei bulvių sukombi- 
luoti niekur negalime, virtuvėje ir maisto sandėliuose , 

' k^ip ;ir pridera, šeimininkauja alkio nepažįstą vokiečiai.
1 Išeitįi iš aerodromo ribų pas vjetos gyventojus griežtai už
drausta. Prie išėjimo vartų dieną ir naktį budi aerodro - 
mo karių sargyba. Naktimis visame aerodromo plote ir 
apie mūsų barakus patruliuoja sustiprinta sargyba ir pro 
juos prasprukti gana rizikinga.

Teko atsisakyti ir Vilko. Vanagas jį atidavė virtuvės 
puskarininkui už kepaliuką duonos. Ten jis tikriausiai ba
du nenustips. Mes jau nebeturime kuo jį šerti. . . Puška - 
rininkas jį vedžiojasi prisirišęs ant ilgo diržiuko. Šuo 
mūsų senosios draugystės neužmiršta, sutikęs mus, viz
gina uodegą, unkščia ir amsi, nenoriai atsiskiria nuo mū
sų, tempiamas naujo šeimininko.

Niekaip negalime atsikratyti kelionėje gautų parazitų. 
Jų pilni visi mūsų drabužiai ir baltiniai. Jie skaudžiai kan
džioja netik poilsio, bet ir darbo metu. lovose pilna bla
kių, naktimis jos mus atakuoja visais frontais. Nieko ne - 
gelbsti nei šaltas prausyklų vanduo, nei mūsų pastangos 
nuo jų apsiginti.

Jokių tikresnių žinių apie esamą padėtį neturime. Kan
tinoje esantis radijo imtuvas tik apie "planingus" vokie - 
čių armijų atsitraukimus tepraneša. Šalimais esančiu 
plentu kiekvieną naktį Danzigo link praskuba dideli, įvairu.* 
kariuomenės junginiai. Dienom, Neustato pusėn rieda ne
sibaigiančios pabėgėlių vežimų vilkstinės.

Gyvas lėktuvų judėjimas aerodrome verčia tikėti pa
dėties rimtumu. Atšilęs .pavasariu dvelkiąs oras baigia 
sunaikinti pajuodusį sniegą, atokaitose čirškėdami būriuo
jasi žvirbliai.

Vasario dvyliktoji.
Visą mūsų kuopą perkelia iš aerodromo į už pusantro 

kilometro miške esančią gyvenvietę. Pirmoji kuopa, iki 
atskiro parėdymo, pasilieka aerodrome. Gyvenvietė su
sispaudus! dviejų aukštokų kalnų tarpkalnėje, abipus kelio 
įvairių slėptuvių ir sandėlių pastatai, keli dideli mediniai 
barakai. Vieta graži, paskendusi miško medžių žalumoje, 
uždara nuo platesnio akiračio ir pašaliečių akių. Joje dar 
visur apstu sniego.

Ūžimam du paskutinius barakus. Mus naujai pergru - 
puoja ir išskirsto į nedidelius kambarėlius po šešius.Mes- 
Albertas, Klemas,Šlubis, Desantininkas, Vytas ir aš suda
rome kambario vienetą. Kambaryje trys dviaukštės lovos, 
trys spintos, nedidelis išklibęs stalas ir geležinis pečiu - 
kas. Vienas į kalno pašlaitę nukreiptas langas. Barakuo
se vandens nėra, vandentiekis ir kanalizacija sugadinta 
bombardavimų, kurių pėdsakai gana ryškūs. . Prireikus , 
turime eiti į atokiau nuo barako krūmų tankumynėje primi
tyviai įrengtą duobę. Vandens gėrimui ir apsiprausi - 
mui turime eiti atsinešti gerą puskilometrį iš antroje kal
no pusėje esančio šaltinio. Su kuru bėdos nėra, miške pil
na nudžiūvusių šakų. Apsaugai nuo lėktuvų pavojaus.be ma
žų vienviečių duobučių ir kalno atšlaitėse esančių atvirų 
apkasųjnieko geresnio nėra. Už barakų esanti poros hekta
rų aikštė kažkokiems tikslams aptverta aukšta spygliuotų 
vielų tvora. Ji ištrypta ir išrausta buvusių ugniakurų

sai apleista iki pat 1930 metų. Tada , švenčiant Vytautą 
Didįjį, ji buvo šiek tiek prisiminta, bet ir tada apie jos 
atstatymą kaip ir nebuvo galvota. Aišku, trūko lėšų, bet, 
svarbiausia, nebuvo istorinių paminklų vertės supratimo.
Net niekas rimčiau jos nepatyrinėjo, nepakasinėjo. Vis 
kas visur stovėjo ir nyko. . . Tiktai sovietinės okupaci
jos slegiami bei spaudžiami lietuviai pradėjo tą suprasti 
ir jame, senovės paminklų atstatyme, išreikšti pagarbą 
Lietuvai, jos praeičiai, jos senovės paminklams.

Siesikų pilis — rūmai.

Biržų pilis T704 m.

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA 
GRAŽIAUSIU IR SENIAUSIŲ KAL BŲ -LIETUVIŠKAI’;

duobėmis - tai aiškus buvusių belaisvių pėdsakai.

PA VA SA RIS A T E INA A PKA S A IS
Su žemę drebinančiais smūgiais', sif mirtį tiėšaYičiaiš ' 

plieniniais paukščiais, su mūsų kančiomis ir lūkes
čiais, aukštom pušų viršūnėm, nuo saulės nudienojusiom 
kalnų atšlaitėm, su sraunais, vingiuotais kalnų upeliu - 
kais, ošiančiomis Baltijos bangomis, ašarom ir prakaitu 
permirkusiais laukais, kaimų ir miestų griuvėsiais ir 
krauju nulaistytais apkasais ateina gaivalingas pavasaris5.

Vietoje galvoto greito tolimesnio išžygiavimo, slen
ka, belaukiant netikėtumų, diena po dienos. Kuopoj įve
dama griežtesnė kariška tvarka. Kiekvieną rytmetį ilga
me barako koridoriuje ar ant kelio lauke turime rikiuotis 
rytiniam patikrinimui. Įvedamos rikiuotės ir ginklų paži
nimo pamokos. Nori mus paruošti kovoti, suskirsto Į at
skiras darbo grupes. Prie mūsų kuopos priskiria dar du 
vokiečių pus karininkus. Sergantieji turi registruotis pas 
grupių puskarininkus ir gauti sutikimą nueiti į ambularo- 
riją. Išėjimas iš rajono ribų griežtai uždraustas. Jokių 
civilių mūsų tarpe nėra.

Mūsų apmokymas neina vokiečiams norima linkme . 
Mes suprantam jų tikslus ir visa tai sąmoningai boikotuo
jame. Rikiuotėje viskas maišosi, nesutarianti į koją, ne - 
išeina sukiniai, vyrai aiškinasi, kad vokiškai nesupranta . 
Vokiečių puskarininkai pyksta ir keikiasi, plūsta ir mus 
visokiais sakramentais ir auslenderiais vadina, išskiria 
tarnavusius Lietuvos kariuomenėje, bando atskirai su jais 
dirbti, - bet tas pat išeina- nesutinka kojos, nėra sukinių, 
o be jų argi gali būti geras kareivis, geras vokiškojo rei
cho gynėjas? Ne. To mes ir norime, nes pavasaris atei
na laukais, pranašaudamas karo baigmę. O kai pasibai
gus rikiuotės pamokai pasukam į barakus ir kai iš mū - 
sų krūtinių suskamba gimtųjų laukų daina, tada ir koja ko
jon tinka, ir mūsų gretos vienodu ritmu siūbuoja ir šali
mais einančių puskarininkų veidai šypsosi, ir keiksmų 
nebesigirdi. Galingas žingsnių taktas kerta kietą, žvyru 
nupiltą kelio nugarą, pasagos skelia žiežirbas, o daina 
skamba tarp kalnų šlaitais, ir mes pasijuntam tikrais 
Lietuvos kariais.

Tas pat ir su teoretinėm ginklų pažinimo pamokom : 
nieko neišeina, bet kai šaudom- sušaudom puikiausiai . 
Šypsosi mūsiškiai Varnagė ir Gefreiteris. Jie geriau žino 
mūsų nemokėjimo priežastis. Jie puikiai žino, kad mūsų 
dauguma yra buvę Lietuvos kariai, šauliai ir partizanai, 
ir kad mūsų rankose ginklas, reikalui esant, yra efektin-' 
gai veiklus. Ir jiems geriau būti su mumis užfrontėje, o 
ne kur nors Rytų fronto apkasuose.

Labai prastas maistas baigia pakirsti mūsų jėgas. 
Dienai tegauname 350 gramų duonos, 30 gramų marga - 
rino, šaukštuką cukraus ir po pusę katiliuko kavos. Pie
tums po vieną samtį vadinamos sriubos. Jos turinį sun
ku nustatyti. Džiaugiamės radę kelias kruopas, kopūsto 
lapą ar kelias skilteles bulvių. Mėsos nesitikėk, jos tik 
kvapas. Didelis džiaugsmas, jei randi nuvirusį kaulą. Mes 
jaučiamės nuolatos alkani, tačiau virėjai neatrodo taip, 
lyg jiems būtų kaip mums. Bet argi rasi teisybę, kodėl 
katile verda kaulai be mėsos? / bus daugiau /
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IS PADANGĖS MIELOS
( /i SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

PAGERBTAS DR. PROF.
P. NORKŪNAS

Vilniuje vykusioje medi
cininėje konferencijoje buvo 
pagerbtas pasižymėjęs Vil- 
niaus Universiteto /sovietų 
valdžios vadinamas V.Kap - 
suko/ medicinos fakulteto 
chirurgijos katedros vedė - 
jas,Lietuvos Chirurgų Moks
linės Draugijos p-kas dr . 
prof. P. Norkūnas jo 75-rių 
metų sukakties proga. Jis 
patiekė specialų medicininį 
pranešimą konferencijai.

Prof. A. Marcinkevičius 
kalbėjo apie Lietuvos Chi
rurgų Mokslinės Draugijos 
veiklą ir prof .A . Pronckus - 
apie specializuotą chirurgi - 
nės veiklos vystymą Vilniu
je.
PUČIAMUJU MUZIKOS 

INSTRUMENTU KONKURSAS
Pirmasis jaunųjų pučia - 

mųjų muzikos instrumentų 
grojėjų konkursas įvyko 
Šiauliuose.Dalyvavo apie 60 
muzikantų iš Latvijos, Esti
jos, Moldavijos, Baltgudijos 
ir Lietuvos: fleitistai, obo - 
jistai,klarnetistai, saksofo
nistai.

KIEK VANDENS PLOTO?
Okup. Lietuvoje randasi 

29.000 upių ir upelių, eže - 
rų - 4.000, iš jų 2.500 e- 
žerų plotas yra didesnis kaip 
vienas hektaras.

PIRMOJI PREMIJA - LIETUVIUI
Sovietų Sąjungos jumoris - 

tinės medžiagos ir piešinių 
konkursą buvo paskelbęs 
rusų satyros žurnalas"Kro- 
kodil" ir taip vadinama "są
junginė autoinspekcija"./Kai 
kurie pavadinimai tikrai la
bai keistai skamba, kad ir 
šis. Turbūt, galvojama ju- 
moristiškai, nes visi žino , 
kas atsitinka už tikrąją "auto
inspekciją". ." / .

Vienas laureatų, laimėjęs 
pirmąją premiją yra vilnie - 
tis ."Šluotos" redaktorius 
Juozas Bulota. Jo jumoristi
nis apsakymas "Kas sekan - 
tis"atspausdintas "Krokodi - 
le".

VISKO YRA I. . .

Molėtų ir Utenos gyvento
jai jau porą metų laukia, kad 
galėtų nusipirkti cinkuotų ki
birų ir dešimties litrų talpos 
aliumini jaus bidonų pienui .

Grandioziniai planai vyk - 
domi, statomi paminklai a - 
bejotinos vertės ir ne mūsų 
tautos "herojams", tie, ku - 
rie maitina visus, dirbdami 
žemę-neaprūpinami nei pir
moje vietoje, nei būtiniau
siais reikmenimis. Dėl jų vis 
dešimtmečiais deramasi , 
primenama. ..

Mažeikių rajone-ir visoje 
Lietuvoje, kaip rašoma, la
bai sumažėjo žirnių. Tai la
bai svarbi savo maistingumu 
daržovė, bet jos Lietuvoje 
pritrūko. Kas gi tie gudra
galviai planuotojai?

BUVO PAGERBTAS 
SOL. JUOZAS MAŽEIKA

Praeitų metų pabaigoje 
vietinėje spaudoje buvo pa
minėtas vieno iškiliausiųjų 
Lietuvos Operos solistų 
Juozo Mažeikos 75- tasis 
gimtadienis./Miręs 1976 m/ 

1929 m. debiutavo dramos 
spektaklyje "Liuli muzikan - 
tas", kur dainavo Upelio 
dvasios rolę. Pasižymėjo 
ne tik gražiu balsu,bet ir 
dideliu vaidybiniu talentu . 
Jo sukurtos rolės išliko at
mintyje visų, kurie turėjo 
laimės jį išgirsti ir pamaty
ti. Lietuvos Operos istori - 
joje/ pradedant nepriklauso
mybės metais, ko vietinė 
spauda vengia minėti, kad 
atrodytų, jog jis iškilo tik 
"tarybinės"valdžios laikais/ 
į iškiliausius puslapius įra
šytos jo rolės. Dainavo 
"Fauste", "Romeo ir Džiu - 
Iijetoje", "Otelio", "Aidoje” , 
"Karmen", "Don Žuane", 
"Pikų Damoje", "Kunigaikš
tyje Igoryje", "Demone" ir kt

1937 m. , prieš karą, J. Ma
žeika laimėjo Vienoje, tarp
tautiniame solistų konkurse 
sidabro medalį.

Solistas labai mėgo lietu
vių laiudies dainas ir jas 
puikiai interpretavo įvairių , 
tolimų gastrolių užsienyje 
metu.
PRIEVARTINIS 
"PERAUKLĖJIMAS"

Zita Šalaševičiūtė, 36 m. 
amžiaus 1970-1976 m.dės
tė anglų kalbą paskutiniu 
metu Gižų vidurinėje mo
kykloje /Vilkaviškio apskr./ 
Ji sakėsi,kad norinti Išvykti 
iš Tarybų Sąjungos, nes čia 
tenka kalbėti prieš savo įsi
tikinimus. Dėl to ją pradėjo 
"auklėti" įvairūs tarybiniai 
darbuotojai. Nepasisekus, ją 
pradėjo "gydyti" Žiegždrių 
psicho-neurologinėje ligoni
nėje 1976 m. vasarą. Sugrį
žus iš jos po 2-jų mėnesių , 
iš jos atėmė leidimą gyven
ti bute. Tuomet ji įsidarbino 
Plungės grūdų produktų kom- 
kombinate. Čia ją vėl per - 
sekiojo už politinį nepatiki
mumą ir sudarė neįmano
mas sąlygas dirbti. Nebuvo 
jai duodama nei pašalpa, nei 
kokia pensija.'

Galų gale ji 1981 m.pra - 
džioje nuvyko į Maskvą ir 
Raudonojoje Aikštėje de
monstravo su plakatu, ku
riame buvo užrašyta;"Rei- 
kalauju teisės emigruoti".Ją 
matė ir žmonės, ir užsienio 
žurnalistai.

Suimta, tardyta ir patai - 
pinta į Maskvos III prof.Gi- 
liarovskio psichiatrinę Ii - 
goninę sausio-kovo mėn. , 
insulinu ir kitokiais prepa
ratais, kol pradėjo kristi be 
sąmonės. Išleista išvyko 
į Vilnių atsisakyti piliety - 
bės. Daugiau apie ją neži - 
noma.

Taigi- "broliškos" res
publikos "gydymai" ir "glo
ba" bei "draugystė"..............

Juozas Mažeika — Oneginas P. CalkovsKio operoje 
„Eugenijus Oneginas“,

iŠ NUOTOLIO ŽVELGIANT

J. V.
Paprastai jaunuolis pasi

renka savo gabumams ir po
mėgiams tinkamą darbą bei 
profesiją. Patrauklus darbas 
garantuoja geresnį jo vyk
dymą, užtikrina ir pasiseki
mą. Jei dėl kurių priežasčių 
pasirinktas darbas yra ne
sėkmingas, tai čia, Ameri- 
koje/ir Kanadoje/visokiųga- 
limybių krašte tas darbas 
arba net profesija yra kei
čiami. Bet įgimtas patrau
kimas pasirinkti darbą, nė
ra tas pašaukimas, kuris bū
davo seniau,ypač prieš Pir
mąjį Pasaulinį Karą, links
niuojamas Lietuvoje.

Kai buvau vos kelių metų , 
mano mama nuveždavo mane 
į savo tėviškę. Ten mane su
tikusi krikšto motina klaus
davo, kuo aš ketinu būti, kai 
užaugsiu: gal kriaučiumi
/ siuvėju /, gal šiaučiumi 
/batsiuviu/. . . o mama man 
liepdavo atsakyti, kad būsiu 
. . . kunigėliu. Ar tai nebuvo 
viliojanti perspektyva tokiam 
5 m.pipirui?Atsilankydavo į 
maliė tė’viškę dėdė, riiotihosH 
brolis kunigas, o aš’ vis nė - 
sutikdavau pakėišti marški- 
nėlius/suknytę/ į kelnytes , 
sakydamas, kad kunigas irgi 
dėvi "suknią". Tuomet dėdė 
pakeldavo sutaną, parodyda
mas ir kelnes. Tai buvo įti
kinantis mostas. Aštuonių 
metų nuvežtas pas dėdę 
Pumpėnų kleboną/Pa ne vėžio 
apskr./, tuojau pradėjau 
tarnauti mišioms, išmokda
mas m_in njs tpr .ntamos lo
tynų kalbos ministrantūrą ir 
kitus lotyniškus terminus. 
Vidurvasarį per Škaplierinės 
atlaidus privažiuodavo daug 
kunigų iš apyli nkės parapi jų, 
tuomet mišioms patarnavi
mas tapdavo ypatingai pa - 
trauklus, nes gaudavom už 
patarnavimą variokų ar net 
sidabrioką. Aišku, tai buvo 
mums mažiems "pelningas 
biznis", ir už surinktus pi
nigėlius eidavome į "kara- 
belninkų" būdeles nusipirkti 
saldainių, medauninkų ar 
kokį žaislelį, ir niekam nė 
ačiū, nes pirkome iš savųjų 
uždirbtų pinigų. Bažnyčia iš 
pat mažens pasidarė įprasta, 
kaip ir sava aplinka, kurioje 
atrodė, jei taptum kunigu,

nebūtų svetima.
Nejučiomis tas kunigu būti 

"pašaukimas" atrodė realus 
ir net pageidautinas, juo la
biau, kad ir materialiai už
tikrintas. Nedaug bereikėjo, 
kad šešias gimnazijos kla
ses baigęs, tuo Kunigo Pa- 
šaukimoKeliu būčiau nuėjęs. 
Nors motina jau buvo prieš 
6 metus mirusi, bet dėdė 
kunigas / o jis buvo mano 
globėjas /pageidavo, kad 
anuomet /1912 m. / stočiau į 
dvasinę seminariją. Savyje 
nusprendžiau,kad jei gausiu 
pagyrimo lapą baigdamas 
šeštą gimnazijos klasę, tai 
neisiu į kunigus, o baigsiu 
gimnaziją. Ir tik "per plau
ką", nes man buvo nelengva 
gauti ketvertuką iš rusų kal
bos, be kurios nebūčiau ga
vęs to pagyrimo lapo. Nepa
tekęs dvasinėn seminarijon, 
grįžau namo tęsti gimnazi -

^Jos mokslą.

Kai lietuvybės atbudimas 
Vis stiprėjo jaunų mokslei
vių tarpe, tai kaikuriems 

'’’jauniems idealistams atrodė. 
sWd esą geriausia, išeinant 

kunlguosna, būti tos lietuvy - 
bės skleidėju ir kaimo žmo
nių gėrovės kėlėju. Norėjosi 
tapti entuziastingu visuome 
nės veikėju, kokiu anuomet 
buvo Mai ronis, Tumas-Vaiž
gantas, Margai is ir dailgelis 
kitų. Net jau būdamas per 
Pirmą Pasaulinį, Karą stu - 
dentu Maskvoje ir ta tema 
rašydama - Mykolaičiui -Pa
tinui į Petrapilį, gavau iš jo 
/laiške/ įspėjimą nemaišyti 
dviejų skirtingų sąvokų:ku - 
nigo, kaipo tokio veiklos ir 
visuomenininko, nes esą ku
nigui tedera tik bažnyčia.

Reikia pripažinti faktą, kad 
iš kaimo kilę 19 šimtmečio 
pabaigos ir 20- tojo pradžios 
lietuviai kunigai daug prisi
dėjo keldami iš letarginio 
miego užgniaužtą lietuvybę . 
Tai vyko per Šv.Kazimiero 
Draugijos leidžiamas knygas, 
per periodinę spaudą, ir taip 
pat, suteikiant kaimo gimi - 
liėms finansinę pagalbą iš
mokslinti jaunimą,ypač ber
niuk is. Taip atsirado vis 
daugiau " svietiškų" inteli
gentų, nors jų dauguma ir 
neturėjo galimybės apsigy-

kREM 
VElOfiODŽ/M

Andropovas: "Tikiuosi, kad jus žinote mano žaidimo taisyklę’

vetiti Lietuvoje. Gi tų lietu
vių Kunigų buvo palyginant 
daug ir ne tik Žemaičių 
bei Vilniaus vyskupijose , 
bet nemažai jų buvo ir Mo- 
gilevo arkivyskupijoje, kuri 
buvo gana toli išsiplėtusi į 
Rusijos neaprėpiamus plo - 
tus.

Gal būt ir prūsų lietuvnin
kai nebūtų nutautėję, jei ten 
kaimo žmonės būtų leidę į 
mokslus savo vaikus: ar tai 
į kunigus, ar į kurios kitos 
profesi jos mokslus. Iš kaimo 
kilę inteligentai nebūtų taip 
suvokietėję ir ,žinoma, jie 
būtų stiprinę ten sunkiai be
silaikančią lietuvybę. Bet vo
kiečių valdžia, ypač kanc
lerio Bismarko laikais/19 
šimt. pabaigoje/, pašaliu - 
dama iš bažnyčių ir mokyklų 
lietuvių kalbą ne tik neskati
no, bet dargi trukdė kaimo 
žmonėms siekti aukštojo 
mokslo, nes juos išėję, kai
mo jaunuoliai būtų tapę vadai 
kaimo savitumui, tautiniam 
susipratimui ir gerovei kel
ti. Bt savo kiek skaitlinges - 
nės inteligentijos,prūsų lie
tuviai per Antrą Pasaulinį 
Karą evakuoti į Vokietiją ir 
ten plačiai išbarstyti, atrodo^ 
baigia tirpti vokiškoje jūroje.

Be to, evangelikai .kunigai 
turėjo šeimas, tad materia
liai padėti savo motinoms ar 
broliams jau negalėjo, kaip 
kad Didžiosios Lietuvos mo
tinoms. Taigi, nebuvo ir tiek 
entuziazmo iš motinų pusės 
raginti sūnus į kunigus.

Katalikų kunigų pašižadė - 
jimas nevesti, gyventi vien - 
gungiškai, vadinamas celi - 
batu, buvo įvestas Romos 
popiežių, vienuoliktame šimt
metyje, taigi Viduramžiais . 
Nepasakysime, kad tas celi - 
batas veikė sklandžiai.Lietu
vos klebonijos neapsieidavo 
be “"moteriškojo personalo, o 
klebonų šeimininkės - nevi- 
suoinet tarėjo "gerą" repu - 
taciją.

Kai laužomi gamtos įsta
tymai, pagal kuriuos visi gy-

viai gyvena porose ir augina 
atžalyną, tai nepaisymas ši
to natūralaus gamtos įsta
tymo, dažna’ tragiškai atsi
liepia į žmogaus savijautą ir 
nervus. Prisimenu kun. Ur - 
belį /Latgalijoje/, Režeknės 
kleboną, kurį buvau sutikęs 
1917 m. vasarą. Jis skundėsi 
dėl celibato, sakydamas: 
" Esu vienas iš nedaugelio 
kunigų, kurie laikosi celiba
to. Bet kas iš to: nors te
su 40 metų, bet jau tapau 
neurasteniku".Kitas, neper
seniai miręs Lietuvoje labai 
senas /96 m. / kunigas, ma
no as meni lis draugas, susi- 
rašinėjant, irgi smerkė ce
libatą, ir jam tik buvo pri
trūkę ryžtingumo, kad būda - 
mas Zarasų progimnazijos 
direktorium, būtų atsisakęs 
kunigystės. Juk ir žinomi 
Lietuvos veikėjai: Purickis, 
Jurgutis, Mykolaitis-Putinas 
ir kt. turėjo^rąsos nusi - 
mesti tą žmogaus normalų 
gyvenimą ardantį jungą, va
dinamą celibatu.

Tas savo laiku išgarsintas 
kunigo "pasišventimas" dėl 
pašaukimo, atsižadėjimas 
sukurti šeimą, sudarė są
lygas veidmainiauti. Prisi - 
menu, savo memorandume 
prof. Voldemarui, anuome
tiniam Lietuvos ministeriui 
pirmininkui,primygtinai siū
liau paveikti, kad: 1. lotynų 
kalba katalikų apeigose bū
tų pakeista į lietuvių k. ,2. 
kad kunigų celibatas būtų 
panaikintas; 3. jei celibatas 
nepanaikinamas, tai kad kle
bonijose nebūtų moteriškojo 
personalo. Anuomet Lietu
voje buvo net spaudoje pa
leistas šūkis "Šalin nuo Ro - 
mos". Gal buvo manyta į- 
steigti tautinę bažnyčią, kaip 
buvo berods įvykdyta kaikur 
JAV-se?

Celibatas, kuris yra jun
giamas su vadinamu kunigo 
pašaukimu-yra smerktinas , 
nes priešingas žmogaus pri
gimčiai ir nevisiems, kad ir 
gabiems kunigams, priimti
nas.

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

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

8 vol. vakaro

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

Donaldui D.: 661—1733.
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RADIO 1410 MONTREAL

LIETUVIŠKA RADIO 

PROGRAMA

KIEKVIENA ANTRADIENI NUO 11:30 iki 12 vai. NAKTIES <- fe
Programos vedėjas : L. STANKEVIČIUS
1053 Albanel Cr. Duvernay, P.Q. Tel.: 669-8834

PORTRAITS 
PASSEPORT* COMMERCIAL 
M ARI AGE • WEDDINGS 
2540 rue SHERBROOKE. E.

MONTREAL, P.O. H2K 1E9 525-8971

1983 metų 
EKSKURSIJOS 
I LIETUVĄ

GEGUŽĖS 26, LIEPOS 14 ir RUGSĖJO 8 

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

TAIPGI MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS 
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSŲ GIMINES iŠ LIETUVOS I 

Cr

KELIONĖS LĖKTUVU Į MIAMI TIKS 239.-

Kreiptis: ADRIA VOYAGE INC.
4159 St. LAWRENCE Blvd., 
MONTREAL, P. Q. H2W IY7

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

5 psi.

5

5



Taupyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

skolinkis

PARAMA
MOKA: ■b 

8'2% už 90 dienu term, indei. E 
8'/% už 6 .nėn. term, indėlius = 
9 % už 1 metų term, indėlius Z 
9/4% už 2 metu term, indelius S 
11 % už pen sijų, pi aną 
9 % už namų plana^ 
8/2% už specialia taup. s—ta Z 
7/2% už taupymo s—tas
6 % už čekių s—tas (dep.) j-

IMA:
už asm. paskolas nuo ..15 %
už nekilnojamo turto paskol.

(mortqaaes) :
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų .................. 12 %
2 metu 12/i%
3 metų .....'.........12%%
( fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1 metų..... ...;.u!2/2% 
(variable rate)

Commemorating the 50t h 
Jlnniuersary of thc'Jransaflantie 
flyers S. Darius and S. Girėnas

Commemorating f he 50 tk 
Ofhmidersary of the death 
ofdttaironis -J&thuania’s 

(jtatūma t Kesurrection Poet

1862-1932-1982
faun boja Oė&upe Ruz tora,

z'7ču nu.iAu tetroue. cizctu. Liriuvo."

LIETUVIŠKI SVEIKINIMO ATVIRUKAI

AKTYVAI VIRŠ 33 MILIJONŲ DOLERIŲ 
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75 % įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmenines paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $ 10,000. Nemokamas čekiu ir sąskaitų 
patarnavimas Piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolosdLine of credit) ir antrieji mortgiciai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniai s, antradieni ai s ir treči adien - 
nuo 10 v. ryto iki 3 v. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadien. - 
nuo 10 v.r. iki 8 v.v.; šeštadieniais — nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.. 
(Liepos ir rugpjūčio menesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINE: Lietuviu Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai : 532-8723 Toronto , Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6 z

TORONTO LITHUANIAN PHILATELIC SOCIETY
TORONTO LITHUANIAN PHILATELIC SOCIETY

TORONTO LIETUVIU, NAMŲ ir' LABDARA FOUNDATION 
NARIŲ METINIS SUSIRINKIMAS

šaukiamas 1983 m. KOVO mėn. 20 d. .SEKMADIENĮ , 
3 vai. p. p, LIETUVIU NAMUOSE, KARALIAUS MINDAU
GO MENĖJE, 1573 Bloor St. W ., Toronto, Ont. Dalyvau
jančių registracija prasideda 2 vai. p. p.

Šiais metais į Lietuvių Namų Valdybą bus prirenka
mi t r y s nariai. Iš Valdybos išeina: O.D e 1 k u s, B. 
Jackus ir T.Stanulis. Į Revizijos Komisiją bus 
renkamas vienas narys; iš jos išeina A. Jucys.

Lietuvių Namų Valdyba siūlo, kad nariai gautų iš no
minuojamo kand'dato-ės raštišką sutikimą. Tam tikslui 
yra paruošti specialūs blankai, kuriuos nariai gali gauti 
LN raštinėje arba susirinkimo metu. Be to, Valdyba siū
lo, kad kandidatų-čių siūlytojai /nemažiau kaip du nariai/ 
pasirašytų nominacijos blanką ir įteiktų metinio susirin - 
kimo nominacijų komisijai.

Nariai, norintieji perleisti balso teisę kitam asmeniui, 
privalo laikytis korporacijų įstatymo /Corporation Act/ 
reikalavimų ir įgaliojimus/pro y/ pristatyti į LN raštinę 
nevėliau 1983 m. KOVO mėn. 17 d. , 1O vai. r. Įgaliojimai , 
gauti po minėtos da os nebus pripažinti teisėtais.

/Pavyzdžiai kairėje/

Žinomas Lietuvos nepri - 
klausomybės laikų modernus 
fotografas Antanas Naru
ševičius, daug aKtualios 
fotografinės medžiagos tei
kęs Lietuvos spaudai bei plė- 
tęs savo patyrimą gilia - 
spaudės technikos srityje 
Kaune ''Spindulio-' b-vėje, 
prieš pereitų metų Kalėdas, 
su grupe Detroito t alkininkų 
išleido tautinius spalvotus 
lietuviškus atvirukus. Be
veik visas puošnias ir įdo
mias spalvotas nuotraukas 
sukomponavo pats A. Norus 
(Naruševičius). Atviruku 
kompozicijai panaudoti tau
tiniai rūbai, lėlės, drožiniai, 
keramika, šiaudinukai ir gin
taro dirbiniai. Astuoni, 4J6x

6 inčių dydžio skirtingi, tik-
rai puošnūs atvirukai, tinka 
įvairių progų ir švenčių svei
kinimams. Kai kurie atviru
kai paįvairinti lietuvių poezi
jos ištraukomis.

Atvirukai atspausdinti ge
rame kreidiniame popierių - 
je. Savo tematika ir kompo
zicija, spalvų ir niuansų brl- 
liantiškumu bei aukšta spaus
dinimo technika, atvirukai 
prilygsta ar viršija betkurio 
pasaulio šalies rinkoje esa- 
samus atvirukus-

Džiugo, kad pagaliau lie
tuviai susilaukė savų, aukš
tos kokybės, tautinių atviru
kų.

Atvirukai gaunami: A. Norus, 
1121 Vinewood Ave., Detroit 16 
Michigan, USA. la.

LIETUVIŲ. NAMŲ VALDYBA

toronto
VASAR/O 16-TOJI ANAPILYJE

Apie 1500 dalyvių sutrau
kė VASARIO 16-tosios šven
tė J Anapili Aikštėje buvo 
iškeltos Kanados ir Lietuvos 
vėliavos. Dalyvavo organiza
cijų vėliavos, Lit. Mokyklos 
mokiniai, parapijos choras , 
sol. S. Žiemelytė. Pamaldas 
laikė ir pamokslą pasakė 
kun . Pr. Gaida.

LIUTERONU LIETUVIU 
IŠGANYTOJO PARAPIJOJE

e Įspūdingos pamaldos-,da
lyvaujant Toronto Vyrų Cho
rui ARAS, vad. sol. V. Veri- 
kaičiui ir muz. J. Govėdui , 
skautams ir kitų organizaci
jų vėliavoms, vyko minint 
Lietuvos laisvės nepriklau
somybės atstatymo 65-tąją 
sukaktį- Vasario 16 šventę .

IŠKILMĖS MAŽOJ APYLINKĖJ
Mūsų Nepriklausomybės 

paskelbimo sukaki!s iškil
mingai paminėtos visur, kur 
tik išeivija yra susitelkusi . 
Paminėjo ir atšventė Vasar- 
no 16-tąją ir mažoji Rodney 
lietuvių apylinkė.

Po iškilmingų pamaldų tau
tiečiai’ susirinko Rodney Lie
tuvių Klubdn ir susitelkę pa
gyveno lietuviškomis nuotai
komis. Kaip pas mus priim
ta, buvo Ar paskaitėlė, kurios 
mintys maždaug tokios:

Dabar išeivijoje, kai tėvy
nę yra pavergęs ir engia ru
siškas imperialistinis komu
nizmas, net kai kas iš mūsų, 
ir ypač kitataučiai, lyg būtų 
linkę manyti, kad Lietuva, 
kaip nepriklausoma ir. sava
rankiška valstybė kitų Euro
pos tautų ir valstybių tarpe , 
atsirado tik prieš 65 metus 
ii- laisvėje teišgyveno tik 22 
metus. Šitoks manymas vi

siškai neatitinka tikrenybei.
Lietuva Europos tautų ir 

valstybių tarpe egzistavo 
kaip savarankiška ir nepri
klausoma valstybė jau dau
giau kaip prieš 700 metų. 
Istorija juk tvirtina, kad di
dysis kunigaikštis MINDAU
GAS jau nuo 1240 metų buvo 
sujungęs visus Iietuvių gyven
tu^ plotus 1250 ir 1251 metų 
pradžioje priėmė krikščio
nišką tikėjimą. Todėl kitų 
valstybių ar šalių buvo pri
pažintas Lietuvos valdovu . 
1253 metais kaip tada Euro
poje buvo daroma. Mindau — 
gas buvo vainikuotas Lietuvos 
Karaliumi. Taigi bent mes 
lietuviai šiemet turėtume mi
nėti septynių šimtų tris
dešimtąją LIETUVOS VAL
STYBINGUMO SUKAKTĮ. To
kią ilgą ir garbingą nepriklau
somybės ir savarankiškumo 
— valstybės įsteigimo sukaktį, 
saKytume,ne visos tautos tu
ri. Kokioje padėtyje dabar 
bebūtume, mes lietuviai šį is
torinį faktą turime vertinti ir

Vasario 20 d. Anapilio 
salėje vyko pagrindinė mi
nėjimo dalis.250 choristų , 
įspūdingas pagerbimas žu
vusiųjų už laisvę ir dabar 
kalinamųjų lietuvių laisvės 
kovotojų, mūsų tarpe esančių 
kūrėjų-savanorių ir dabarti
nių jaunųjų darbuotojų lietu
vybei, pagrindinė kalba dr. 
Antano Pranskevičiaus, buv. 
Kanados Užsienio Reikalų 
min. Floros MacDonald ,žo - 
dis, jungtinis choras su so
listais A. Pakalniškyte, S . 
Žiemelyte ir A. Grigu/iš 
Chicagos/ pasirodė gerai ir 
įdomiai suorganizuotoje pro
gramoje, praėjo nepaprastai 
pakilioje nuotaikoje.

MOTERŲ DRAUGIJOS 
posėdis įvyks KOVO 13 
d., po pamaldų, pas Elzę 
Jankutę, 22 Hewitt Ave., 
Toronto, ,tel:535-937 9.

PARAPIJOS TARYBA
Naujai išrinkta Taryba: 

W. Drešeris-pirm., vice - 
pirmininkai:G. M. Šernas, E. 
Bumeisteris;sekretoriai:M . 
Dambarienė, A. Sukaus kas; 
E. Steponas- ižd. ; K. Stul - 
pinas- finansų sekr. ;ūkve- 
džiai - E. Pamataitis, W. 
Drešeris; I. Šturmienė, A. 
Šerną itė, K. Damba raitė-soc, 
veiklos, jaunimo; seniūnai- 
E. Bartminas, A. Sukauskas.

1O DIENU
SIŪLOME JAUNIMUI

Simon’s
TRAVEL

KVIEČIA JAV IR KANADOS 

LIETUVIUS KELIAUTI
Į LIETUVA KARTU H!

LIETUVOJE !
RUGPJŪČIO 6-RUGPJŪČIO 20

13 DIENŲ SU GIMINĖMIS!!!
GEGUŽĖS 12 RUGSĖJO 1
GEGUŽĖS 19 L EPOS 7 RUGSĖJO 9
GEGUŽĖS 26 LIEPOS 14 SPAL10v6
BIRŽELIO 23 LIEPOS 21 GRUODŽIO 19

Skelbi amos išvykimo datos. Keliones yra vienos ar dviejų savaičių 
maršrutu — Vilnius arba Vilnius ir kiti Europos miestai. Visos

kelionės lydimos savininkų arba patyrusių vadovu.

SKUBĖKITE UŽSISAKYTI !
Kovo mėnesi bus nupirktos velykinės dovanos giminėms 

Lietuvoje (automobiliai ir kiti daiktai)

JEIGU GERI IR GAU GERTI - TAVO REIKALAS
JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ.

ATEIK I LIETUVIU A A ( ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA* 
TREČIADIENĮ 119 Ml Ml CO AVE. (Royal York Rd. ir 
Mimico Ave. kampas) TORONTE, 7.30 v. v.

SKAMBINKIT Tel.: 487 - 5591

Nuperkame kooperatinius butus giminėms Lietuvoje 
Sutvarkome dokumentus iškvietimams

* Tarpininkaujame tvarkant palikimus
w Tarpininkaujame suteikiant finansinę paramą artimiesiems 

giminėms Lietuvoje
Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas.
Smulkesnių žinių teiraukilis Toronto skyriuje, kuriame sąžiningai 

patarnaujame jau 23 metai
2385 Dundas St. W. Toronto, Ont. Canada, M6P 1X2 

Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060
Telex 06-986766 TOR

Montrealis — (514) 669-8834 — L. Stankevičius
Savininkai Vytas Ir Audronė Slminkevičiai 

(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961)
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branginti.
Dėl paskaitėlei skirto trum

poko laiko ir dėlto,kad mūsų 
garbingos praeities gyvenimo 
vyksmas ypač mums lietu
viams nekartą buvo plačiai 
minėtas ir aptartas,gal šian - 
dien būtų pravartu tik bent 
trumpai iškelti ir aptai’ti, kai 
kuriuos FAKTUS, KURIE PA
ŽADINA IR PADRĄSINA MŪ
SŲ VILTIS, kai tėvynė ne dėl 
mūsų kaltės yra vėl paverg
ta.

Pirmiausia mus džiugina 
faktas, kad Europos Jungtinis 

Parlamentas Stasburge-Pran 
cūzijoj š m. sausio 13 d. pri
ėmė rezoliuciją, reikalaujan
čią Lietuvai, Latvijai ir Esti
jai laisvės ir nepriklausomy
bės. Tai pirmas tarptautinio 
masto laisvę mylinčių Euro 
pos tautų pasisakymas, kad 
ne tik kur kitur, bet EURO
POJE NEGALI BŪTI PA
VERGTU TAUTU IR KOMU
NIZMO KOLONIJŲ. Tai aiš
kus Sovietų Rusijai tiesiog i 
akis pasakymas, kad ji įvyk
dė neteisėtą, prievartinę Pa
baltijo valstybių okupaciją . 
Šis Jungtinis Eurbpos Parla
mentas -šis įstatymų leidžia^ 
masis organas - savo pabal — 
tįjį liečiančia rezoliucija nu
tarė perduoti Jungtinių Tautų 
Dekolonizacijos Komitetui ir 
kitiems Jungtinių Tautų Orga
nizacijos Komitetams, kurie 
seka ir tiria Helsinkio Baigi ar 
mojo Akto ir Žmogaus Teisių 
paskutinį Įgyvendinimą pasau
lyje-

Toliau reikėtų paminėti kitą 
džiugią Žinią. Tolimosios 
Australijos Senatas neseniai 
priėmė specialią rezoliuciją 
Pabaltijo klausimu. Austra
lijos vyriausybė ten ragina
ma veikli, kad JUNGTINIŲ 
TAUTU VISUOTINIS SUSI
RINKIMAS PAREMTŲ PA
BALTIJO LAISVĖS BYLĄ 
IR PRIPAŽINTŲ LIETUVIŲ, 
LATVIŲ IR ESTŲ TAUTOMS 
TEISI? Į LAISVĄ APSISPREN
DIMĄ kuriant ir tvarkant savo 
ekonominį, socialinį, religinį 
ir kultūrinį gyvenimą, kaip 
tai turi ir daro lėtos Europos 
ir Pasaulio valstybės.

Mūsų vi'tis pažadina ir kitų

valstybių nusistatymas nepri
pažinti Paoaltijo okupacijos . 
JAV prezidentas Reagan'as , 
pernai yra paskelbęs birže
lio 14 dieną — Paoaltijo Tautų 
laisvės diena.

Taigi čia suminėti faKtai 
aiškiai ir iškilmingai rodo, 
kad jau dabar mūsų laisvės 
reikalais rūpinasi ir mums 
padeda ir kitos tautos bei 
valstybės. Todėl ypač dabar 
mums patiems reikia rim
čiausiai susirūpinti. Reikia 
tuojau pamiršti visus tarpu
savio nesutarimus ir nerei - 
lingą trynimąsi. Reikia grie
bt is veiksnu n.gų būdų i r pri e- 
monių, kad mūsų teisėta ko 
va už laisvę būtų laimėta. 
Mums sutartinai reikia pasi
reikšti ne vien gražiais žo - 
džiais,bet konkrečiu pasiau
kojimu, darbais bei veiks
mais.

Dabartiniu svarbiu, lem
tingu Laiku pas mus turi at
gimti tas išganingas pasi - 
aukojimas, kuris tryško tau
tiečiuose "Aušros" gadynės 
laiku, paskelbtos nepriklau - 
somybės gynėjų tarpe bei 
jos gyvenimo metais.

"Aušros" gadynės entuzi
astų ir Nepriklausomybės 
atstatymo apgynėjų eilės ne
buvo tada gausios, bet vergi
jos pančius visgi įstengėme 

'nusimesti. Dabar gi kovoto
jų ir entuziastų už Tėvynės 
laisvės atgavimą yra kur kas 
daugiau Dabar daugelyje 
mūsų jau išaugo ir nepalau
žiamai auga tvirtas tikėji
mas, kad LIETUVA VĖL, 
LAISVA BUS IR MES NIE
KAM NEVERGAUSIM .'

Tik dirbkim, vieningai ir 
sutartinai sukruskim, o
Auksei ausi s laimins mūsų 
žygius. Li ūdas D a m u lis-

• Juozas BATA1TIS širdin
gai dėkoja Birutei ir Justui 
STANKAMS, džiaugiasi, kad 
nepamiršo . krikšto dukros 
ir dėkoja Joms už surengtą 
jam 60 metų amžiaus pager
bimą. Taip pat širdingai dė
koja visiems, visiems daly
viams

DRESHER INSURANCE &
REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3831) B Bloor Street West • Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja- V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ 
Darbo valandos: 9 v.r. — 7 v. v. , šeštadieniais 9 v.r, — 12 v.R.p.

Narys of "Better Business" Būro

INSURANCE * Namų— Gyvybės
* Automcbilių,
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

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
NEPRIKLAUSOMA L IETUVA
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hamilton

ir

r

Vieninteli* lietuvių bankelis Kanadoje
Įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIU

KREDITO

KOOPERATYVAS

TALKA

. 6%
75 %

Kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais
MOKAME UŽ: 
depodtus (P.C.A.)...........
santaupas................... 7
kasdienines palūkenas 
už santaupas.................
•erm. depoz 1 m...........9.5 0 %
term, dapoz. 3 m...........  10%
reg. pensijų tondo......... 9 %
90 dienų depozitus ..... 9.25 %
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 10 v.r. iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo 10 iki 1 v. P-P- penktadieniais 
nuo 10 v.r. iki 7 v.v., šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 12 v.r.

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda 
Nemok anas pilnas čekiu aptarnavimas

VASARIO 
ŠEŠIOLIKTOJI
Šiemet 65- toji Lietuvos 

valstybės nepriklausomybės 
atstatymo sukaktis Montrea- 
lyje buvo atžymėta vasario 
13 d. , Verdun Catholic High 
School salėje -auditorijoje , 
po abiejose lietuvių parapi
jose vykusių iškilmingų pa
maldų.

Programa nusistovėjusi , 
tradicinė: atidarymas, pa
skaita, sveikinimai, rezo - 
liucija; meninė dalis - už
darymas .

Naujiena buvo paskaiti - 
ninkas, pirmą Įtartą kalbąs 
Montrealyje, Linas K o j e- 
1 i s iš Washington, D. C. Jis 
baigė Los Angeles U-tą , 
gavo bakalauro laipsnį eko
nomijos ir istorijos moks
luose irl978 m.įsigijoTarp- 
tautinių Santykių politinių 
mokslų laipsnį. Šalia to 
-jam jau teko dirbti asisten
tu politiniams reikalams 
Baltuose Rūmuose. Jis yra 
išrinktas vienu iš atstovų 
prie Komisijos Europos ir 
NATO gynybos tvarkymui. 
Matome, kad gerai išauklė
tas, labai lengvai ir gerai 
kalbąs ir lietuviškai, jaunas 
žmogus dirba ir lavinasi 
komplikuotuose tarptauti
niuose vandenyse.V 41 I lUiy U V j• i

Mums,Kanados lietuviams MONTREALIOJ-ITUANISTINES MOKYKLOS MOKINIAI SAVO VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS MINĖJIME
čia buvo įdomu jo klausytis, 
nes jo_^ žodžiai padvelkė sa
votišku šviežumu.

Pradžioje Linas Kojelis 
mums priminė, kaip japonai 
staigiai užpuolė Ameriką , 
norėdami užimti Havajų sa
las ir buvo patys nustebę , 
kad galėjo sukelti tokią sui - 
rutę, privertusią Ameriką 
naudoti atominę bombą. O at
rodė, lead Amerikos niekas 
nedrįs pulti. Tuo jis norėjo 
pasakyti, kad ir stipriau - 
šia pajėga yra sužeidžiama , 
ir tokia "nenugalimoji" Sov . 
Sąjunga taip pat neturi įbau
ginti ir atimti pasitikėjimo 
savimi.

Jis priminė, kad Baltijos 
kraštų-Lietuvos ir lietuvių -

Hour 
Service

K
1983. III. 3

830 Main St. E. 
L8M 1L6
Tel.: 544-7125

IMAME UŽ: 
neklln. turto pusk........... 12 %
asmeninės paskolas..... 15 %

reikalai JAV politikos sfero
se- tikrumoje iki Reagan’o 
vyriausybės, dirbant Kissin
ger’ iui - nebuvo palankioje 
situacijoje. Nežiūrint to, bu-, 
vo stengiamasi dirbti, kiek 
įmanoma. Nesigilindamas 
perdaug/ čia tam nebuvo aei 
vieta, nei laikas/, jis dis - 
kretiškai pasiskundė, kad 
grupė vyresniųjų dar vis į- 
sitikinusi, jog jaunesniųjų 
grupė nesugebanti ir netu
rinti aktyviau reikštis visuo
meninėje- politinėje veiklo
je, reikalaujančioje santykių 
palaikymo su kitų valstybių 
vyriausybėmis. /Gal stip
riau akcentuojant "vyresnių- 
jų"atliktus pozityvius dar - 
bus šalia kritikos, ir jų "še
riai" mažiau šiauštųsi. . . /

Priminė, kad labai didelis 
nuopelnas priklauso ir LB 
Tarybai, kad buvo palankiai 
išspręstas Lietuvos Atsto
vybės Rūmų išlaikymo, jų 
tarnautojų atlyginimo, klau
simai ir parama. Priminė 
daugelį už mėgstu ryšių, nau
dingų lietuvybei.
sakė už laimėtus pastangų 
rezultatus Baltic American 
Freedom League, kuri su
siorganizavo aktyvesnei 
veiklai, naudodamiesi ir ap
mokamos oficialios ameri
kiečių įstaigos patarnavi - 
mais.

Linas Kojelis kalbėjo 
džentelmeniškai, optimistiš -

Jis pasi -

K

VISOKS KITAS PATARNAVIMAS (Towing)>*,*»<•»>*•**

Out

1449 St. Alexander St. Suite 209, Mayor Bldg.

SUTAUPYKITE NUO $500.- IKI $ 1000.- PIRKDAMI 
GARANTUOTAI NAUJUS KAILINIUS PALTUS TIESIAI 
IŠ FABRIKO. DAROMI PATAISYMAI BEI PERSIUVIMAI.

Tel. 845 -2912 embassy fur

5860 AVE. VERDUN
Atidaryta nuo 7 vai,ryto iki II vai,vok

jotr.
. Otto

$ 1.50 kelnes
pristatant
ir atsiimant

• 365 • 71 *46
NETTOYEURS CLEANERS 

365-7146 
IM1-A C4MTSAU

365-1143

766-2667

GUY 
RICHARD 
ROOFER------ COUVREUR

7725 George LaSalle 
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis. 
Stogo' dengimui "ar tai symui skambinkite: 364-1470

7 psl.

RŪTOS KLUBO UŽGAVĖNĖS : 

kai. Jo klausytis buvo malo
nu ir įdomu. Toaas- ameri
koniškai "relaxed".

Esame laimingi, kad pa
žindami Kanados gyvenimo 
sąlygas, savo pajėgumą, na, 
ir gal turėdami realistiš
kesni ir įžvalgesni reikalų 
supratimą, dirbame bendrai 
ir galima sakyti/su retomis 
ir tikrai nereikšmingomis 
išimtimis/, sutartinai. Mūsų 
Kanados Lietuvių Bendrino - 
menė lietuvybės uždavinius 
plačiąja prasme vykdo 
jau dešimtmečius ir vykdo 
tvarkingai, stengdamasi vis 
tobuliau juos atlikti.

Jaunasis prelegentas bu
vo šiltai sutiktas.

Sveikino šiltais ir ener - 
gingesniais, negu paprastai , 
žodžiais- estų, latvių, ukra- 
inų, lenkų kongreso atstovai 
ir ilgesniu žodžiu Quebec’o 
prov. liberalų partijos atsto
vas Maximilien Polak.

Rezoliucija buvo "up 
to date"- primenant neteisė
tą, sovietų vykdomą jaunųjų 
lietuvių siuntimą į Afganis
taną.

Rezoliucija buvo paskaity
ta tik lietuvių kalba/tikiuosi, 
kad anglų ir prancūzų kal
bomis tekstas buvo patiektas 
mūsų svečiams nelietuviam^

Meninėje dalyje vyravo 
dainos. Vyrų Oktetas padai- 
dainavo vieną Budriūno ir 
dvi Gaidelio, vad. muz. A. 
Stankevičiui. Jungtinis cho
ras-A V Parapijos, Š v. Kazi
miero ir Mergaičių "Pava
saris", diriguojant kun. M. 
Milox , padainavo 4 dainas : 
Sasnausko, Aleksio, Naujalio

Pr. Tekutienė deklamuoja '^Gavėno

- žodž. Maironio ir V. K. Ba
naičio harmonizuotą liaudies 
dainą "Atsikėlus ankstų ry - 
telį". Paskutiniųją-"Lietuva 
brangi" dainuojant, netikėtai 
buvo įtraukta ir visa publika. 
Iš pradžių pavieniai, paskui 
vis daugiau įsijungiant, buvo atliko vieną kūrinį solo, 
me užlieti šiltos, mus visus 
vienijančios meilės savo 
kraštui ir savo dainai. . .
/Nors choras skelbtas jung
tinis, tačiau neatrodė, kad vi
si jų nariai būtų scenoje/.

Sol. Gina Čapkauskienė 
pasirinko 5 dainas, dvi su - 
kurtas lietuvių kanadiečių: 
J.Govėdo ir A. Stankevičiaus 
poetų J. Baltrušaičio ir H . 
Nagio žodžiai ir S. Sodeikos, 
Br. Budriūno, J. Stankūno- 
žodž. B. Brazdžionio. H. Ra
dausko, Maironio. Jai akom- 
ponavo Mme Madeleine Roeh.

Solistė prisitaikė prie šios 
akustiškai absoliučiai nedė - 
kingos salės , ir jos dai - 
nos skriejo lengvai ir stip
riai.

Kalbant apie akustiką, su 
gailesčiu tenka pasakyti, kad 
jungtinis choras nukentėjo , 
nes dėl skaičiaus negalėjo 
visi sutilpti priekyje scenos 
ir sunkios aksominės fonų ir 
šonų, kad ir gražios užuo - 
laidos, siurbte siurbė balsus 
Reikia tikrai rasti kitokį ar 
jų sustatymo sprendimą ar 
atsisakyti nedėkingos daina
vimui scenos.

Po pertraukos Montrea- 
lio Jaunimo Ansamblis GIN
TARAS smagiai pašoko 4 šo
kius, kuriuose aiškiai paro
dė savo sceninį patyrimą ir 
laikysenoje ir sukoncentruo-

desineje inž. AKliČius pasiruošęs skaidrių, rodymui

toje energijoje. Orkestras 
buvo gerai pasiruošęs ir 
skambėjo pilnai. Jų visų 
linksmumas ir energija la
bai tiko pakelti nuotaikai ir 
užbaigti programą.

Orkestras ir birbynininkai

Ansamblio vadovė yra Ra
sa Lukoševičiūtė, šokių-Sil - 
vija Akstinaitė-Staškevičienė, 
orkestro vadovas - Rimas 
Piečaitis.

Už miklią scenos techni
kos tvarką buvo atsakingas 
Gintaras Nagys.

KLB Montrealio Apylinkės 
Valdybos p-kas Vincas Pie
čaitis padėkojęs visiems at
silankiusiems, visiems pro - 
gramą atlikusiems, paskel
bė, kad šios dienos proga,Ka- . . t
nadoje yra įteikiamos 5-kios PasĮklausę. aigi, o u 
premijos jaunimui, ypatingai 
pasižymėjusiems nenutrūks
tama veikla lietuvybėje. Pre
mijas paskyrė Kanados Lie - 
tuvių Bendruomenės Kultūros 
Komisija. Viena jųtekomont- 
realietei- Rasai Lukoševi
čių te i.

Sugiedotas Tautos Himnas, 
pagerbti savanoriai -kūrė
jai, partizanai, kaliniai tylos 
minute, išneštos vėliavos, 
ir praėjo dar vienas minėji-^1 Saulėta, netikėtai šilta tos 
mas visiems nepamirštinos dieno3 popietė būtų galėjusi 
------------ paskatinti ir daugiau ką at

vykti iš kitos mūsų
šventės.

Tradiciniai ir reprezen
taciniai organizacijų vėliavų dalies. . . 
nešimą, svečių pasitikimą ir* 
bendrą tvarką prižiūrėjo šau
liai. Aukos buvo renkamos 
korektiškai ir demokratiškai.

miesto
B. N.

VERDUN SHELL

VISU RŪŠIŲ MECHANINIS TAISYMAS 
SUTVARKOMI KITI IŠSIDERINIMAI (Tune up) 
PATIKRINAMAS IR ATSTATOMAS MAŠINOS LYGIS 
PAKEIČIAMI STABDŽIAI (Brake)

(Li etm iarns speciali nuolaida> 
(Atidaryta Šeštadieniai s)

plačiau pa -

pranešė ja- 
Ji turi gra-

Pasigedome-LITUANTSTI - 
NES MOKYKLOS LAIKRAŠ
TĖLIO, kuris pasirodydavo 
Vasario 16 minėjimuose. Ma
nau, kad atidėti jo spausdini - 
mą į mokslo metų pabaigą - 
neverta, nes į Vasario 16 mi
nėjimus ateina daug žmonių, 
ir laikraštėlis 
sklinda.

Programos 
Teresė Keršytė.
žų, natūralų balsą ir jau ne 
pirmą kartą pasirodo mūsų 
scenoje. Šį kartą didelė sce
na ir gausi publika, atrodo , 
ją kiek baugino. Tokiu atveju 
verta iš anksto pasirepetuoti 
namie su kasetės pagalba, nes 
tada gali lengvai patikrinti , 
kaip skamba visi ištarimai 
per mikrofoną. Ir patyrę kal
bėtojai kartais nustemba, sa-

lumui ribų nėra.

Bendra pastaba dėl prog - 
ramosrpo žodinės dalies ge
rai būtų pradėti muzikinę ar 
dainos dalį gyvu kūriniu, ži
nant mūsų publikos flegma
tiškumą, arba dramatišku. O 
paskui pereiti j lyriškuosius 
ar nostalgiškus. Kitaip sa- 
kant-suplanuoti daugiau kont
rastais.
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PARENGIMU KALENDORIUS

PRIMENAME MIELIEMS SKAITYTOJAMS,KAD,KAIP JAU BUVO RAŠYTA/NL PRENUMERATA 
UŽ 1983 metus YRA PAKELTA iki 16 dol PRAŠOME NEUŽSJMOKĖJUSIUS NEDELSTI, NES 
PRAĖJUS 3 men,, PASTAS PAKELS MUMS TOKIŲ LAIKRAŠČIU SIUNTIMO MOKESTJ .

u_jTTLri.n-~j--------- ■.--------------------------------------~.-u~i------ — DĖKOJAME UŽ DĖMESĮ ! "NL
LITAS MONTREALIO LIETUVIU 

KREDITO UNIJA
KOVO 5 d. ,Šv,KAZIMIĘ- 

RO PARAPIJOJE bus tradi
cinė Kaziuku ir Kazyčių gar
bei v a k a f i e n ė.Kvie - 
čiami visi’.
KOVO 6d.- LIETUVOS KA
RA LIAUS MINDAUGO ŠA U - 
LIŲ KUOPOS susirinkimas , 
tuojau po pamaldų.
KOVO 13 d. , po 11 vai. pamal
dų, AV parapijos salėje-Ka- 
nados Lietuvių B-ės MONT
REA LIO APYLINKĖS METI
NIS VISUOTINAS SUSIRIN - 
KIMAS.
KOVO 19 d. , ŠEŠTADIENĮ ,

NAUJA KLK MOTERŲ 
DRAUGIJOS VALDYBA

Paskutinio susirinkimo 
metu buvo išrinkta nauja 
KLKM D-jos Monrealio Sky
riaus valdyba:Da.nutė STAS - 
KEVIČIENĖ -pirmininkė , 
Genė KUDŽMIENĖ-vicep-kė, 
Bogumila RUPŠIENĖ- sekr. , 
Elena KERBELIENĖ -ižd. , 
Aldona MALIŠKIENĖ ir Te
odora ČIPKIENĖ - narės.
MIRUSIEJI
• Kpt. KA VOLIŪNAS Anta- 
nas/Anthony/, jūrininkys-

” LITO” METINI S SUSIRINKIMAS

LITO METINIS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS Įvyks Auš - 
ros Vartų Parapijos salėje, KOVO mėn.19 d. REGISTRA
CIJA prasidės 3:30 v. p. p.

FORMOS Kandidatams Į valdybą ir komisijas gaunamos 
abiejuose LITO skyriuose arba atsiunčiamos paštu, pa
skambinus telefonu Valdybos sekretoriui G. V a z a 1 i n s - 
kui 739-7251.

Po dviejų sunkesnių finansinių metų 1981 m. LITO kapita
las buvo sumažėjęs iki $ 8.541,000, nes 1981 metais pas
tangos buvo dedamos padaryti bent truputį pelno, o augi - 
mas paliktas antroje vietoje.

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

Certifikatai min. S 1,000.00
1 metų.............. 9.75 %

Terminuoti indėliai
1 metų................9.5%
ISO-364 d.......9.25%
30- 179 d......... 9%

Trumpalaikius indėlius 
už $20,000 ir daugiau 

Taupomos sąskaitos:
Specialios.............8.5 %
Su draudimu ........ 8.25%

3 v. p. p. LITO narių METI
NIS VISUOTINAS SUSIRIN-

tės specialistas, mirė ligo
ninėje. Liko žmona Jean, 1982 metais vėl daugiau dėmesio buvo kreipiama Į LITO

Nekilnojamo turto, 
Asmenines ir 
Prekybines.

Paskolos mirties 
atveju apdraustos 
iki $ 10,000

Čekių sąskaitos............ . 6 %
K O N F fDENCi A L Ū Š Tr G R E?TAŠ’PATARNAVIMAS

ČEKIAI IR VISI KITI P AT ARN AVJMAI_Z J^ELTUI
KASOS VALANDOS

KIMAS.
KOVO 27 d. -''VAIVORYKŠ- 
TE" rengia knygos "Lithua
nian Easter Eggs" pristaty
mą ir filmos "Lietuvių Au
dinių Menas" rodymą A V 
PARAPIJOS SALĖJE, tuojau

sūnus ir duktė, tėvai Anta - 
nas ir Marija Kavoliūnai.

Užuojauta ' artimiesiems.

• P. MATULIENĖ buvo iš
važiavusi pas savo dukterį į 
Philadelphiją, kur praleido

augimą. Praėjusių metų balansai dar nėra revizorių pa
tvirtinti, bet mūsų turimieji daviniai rodo, kad kapitalas 
yra pasiekęs virš $ 9.OOO,-ir kad padarėme nemažai 
pelno. t ę

Labai gerai, kad šiais finansiniai nepastoviais laikais 
padarėme šiek tiek daugiau pelno, tai galėsime padidinti

1465 De Seve 
Pirm. Antr. Tree. 
Ketvirtodien i oi s 
Penktadieniais 
Sekmadieniai s

3907 A Rosemont
9:00 - 3:00 

12:00 - 8:00 
12:00 - 6:00 
10:00 - 12:30

6:UU - 8:00 
12:00 - 6:00

po_ll_val. pamaldų. Vyks ir 
MARGUČIŲ bei VE^BU PA
RODA .

I---------------------------------------------- -

2 mėnesius. Jos duktė Genė 
buvo susilaužiusi ranką ; 
sveiksta namuose.

• Ansas LYMANTAS buvo • Ansas LYMANTAS buvo 
išvykęs į Torontą, kur daly- išvykęs į Torontą, kur daly
vavo Mažosios Lietuvos Mo- vavo Mažosios Lietuvos Mo
terų Draugijos tradiciniame terų Draugijos tradiciniame 
ŠIUPINYJE, vasario 15 d. ŠIUPINYJE .vasario 15 d. ,

GERBIAMI TAUTIEČIAI,

Montrealio Lituanistinės mokyklos Tėvų Komitetas maloniai 
kreipiasi Į jus, mokyklos išlaikymo reikalu. Iki šiol išsiver- 
tėme iš Įvairiu pajamų : tėvų mokesčio, valdžios paramos 
ir organizacijų auku. Išlaidoms vis didėjant, turime sutelkti 
didesnes pinigu sumas mes patys.

Kviečiame jus prisidėti prie lietuviškos mokyklos išlaikymo

savo atsargos fondą.
Po susirinkimo - kaip paprastai- tradicinė VA

KARIENĖ. Vedėjas

Musu lituanistinės mokyklos mokiniai minėjo Vasario Šešioliktąją 
Nuotr. R. Otto

NMWVWWNWMMMMMMMWWWMMIMMMMAMV*
PADĖKA

Kailių siuvėjos
Tel: 767-6183

• D'dehs poiitinkimos ęclovų p Olt^
• V j % o r o 5 laiku saugojimai (Storage)
• T o • sau tr r c mo d e Ii u O i u
• S • u * u ir parduodu

1449 HUE 5 T At r > ANOHE MGNTRfAl, QUEBEC 
Sum VC ŪA H3A 2G6 TEL 288-9646

MEMBER

FOTO M. L.S.
SYSTEM

D. N. BALTRUKONIS
IMMEl'Rl-F.S - CI.AS1C INC.

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS
PAT ARN AVIMAS-PIRKIMAS-PARDAVIMAS

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

su Jums galima auka. Prašome rašyti čeki ” Lituanistinei 
Mokyklai” arba pervesti i Mokyklos sąskaitą Lite Nr: D 255. 
Už aukas bus išsiųsti pakvitavimai.

Šiuo reikalu kreipiamės i visus Montrealio Lietuvius, nes 
mūsų Lietuviškoji Mokykla yra mūsų visu pagrindinė lietuvy
bės išlaikymo institucija.

Tel.: Business: 482—3460 
Residence: 767—4690

Aukas siųsti prašome šiuo adresu: A. Lukoševičius,
1643 Lloyd George Cres., Verdun, P.O, H4H 2P6

ŠALPAI AUKOJO PRIEŠ KALĖDŲ ŠVENTES: $102. - E. 
Žibaitė; $60. - Z. A. Urbonai, $5. - A. Sutkaitienė.

ŠALPOS NAUDAI RUOŠTI PIETUS, š. m. sausio 16 d.— 
davė gryno pelno $1,219. 20-

Iš anksto jums dėkojame už Jūsų dosnuma ir bendro reikalo 
supratima —

MONTREALIO LITUANISTINĖ MOKYKLA

DR. J.MALISKA
bantu, gydytojas 

14 4 0 st. Catharine W. 
Suite 600, Montre al, P, Q. 
Tel: 866-8235
Namu: 488-8528

DR. A.O JAUGELIENĖ 
dantu gydytoj *

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

Namu.: 73 7-96 8 I

AUKOTOJAI: $IOO. - Montroalio Lietuvių Katalikių Mo
terų Draugija; $50. - J. M. ’; po! $25. t "Neringa Jūrų Šaulių 
Kuopa, P. J- Adamoniai, M. A. Joneliai, E. V. Kerbeliai ; 
po $20. - St. Morkūnas, X. Y., P. E. Klezai, P. M.Girdžiai, i 
A. J. Blauzdžiūnai, J. Kibirkštis, P. Milerienė,G.PBnkiai; ' 
$14.-R. Simaniūkštis; po$lO. -E.O. Augūnai.K Andriuš-s 
kevičius, M. Gaputytė, Or Bieliūnaitė, A. Šaitanienė, J. Za- 
bielienė, J. Gorys, Izd. Go rys, P. Juodkojis, V. Piečaitis , 
K. Martinėnas, J. Jurėnas, Pr. Dikaitis, P. Žukauskas, P. 
M.Barteškai J. A.Išganaičiai H.PieŠinienė, M. Petrauskis, St. 
Ališauskienė, J. Kęsgailienėj Juozas Lukoševičius; $8. - Z.. 
A. Urbonai; po $5. - S. P. , J. Lekaickas, M. Mačionienė, D. 
Staškevičienė, Linas Staškevičius, K. Jagmi n i enė, K. Jasu-

DANPAR REALTIES CORP.
: H) VICTORIA AVE SUITE 409 
MGVI Hl Al. , P.Q. H3Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS

Nekilnojamo turto patarnavimas Montrealyje, 
Investacijos JAV ir Kanados provincijose

C{

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS 1

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

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINE

Atidaryta kasdien nuo 9 a. m iki 10 p. m. 
Šeštadieniais: nuo 9 a. m. iki 9: 30 p. m. 
Sekmadieniais : nuo 10 a. m. iki 9: 30 p . m
GREITAS , NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS 

76 26 Central St. Ville LaSalle, P. Q.
Tel: 366-974 2 ir 36 5-0 50 5

tienė, G. Petrulienė ir Aukotojas,
PADĖKA Jūrų šaulių kuopai "Neringa", ir dėkoju Aušros 

Vartų parapijai už veltui duotą salę.
DIDELĖ PADĖKA visiems aukotojams ir pietų dalyviams.
DĖKOJU Aleksandrui Stankevičiui, vieneto "Pavasaris"- 

Trio, ir sumanioms šeimininkėms bei visiems talkinin - 
kams.

K. Toliušis,
K. L. B-nės Montrealio Apylinkės Valdybos Narys 

Šalpos Reikalams.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

Dr. A. s. POPIERAITIS
E. A. M. D. C. M. M. Sc. L. M. C. C. F. R. C. S. ( c) 
MEDICAL ARTS BUILDING. 15 38 Sh e , b r o o k 5 t . W. 
Suite 215, M o n t r e o I . P Q. Tel. 931-4024

ADVOKATAS

ROMAN J. ISGANAITIS b. a. ,
Dome E. Suite 504
, Quebec. H2Y 1B7, Tel: 878-9534

ADVOKATAS

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

701 Bannuntyne, Verd u n (kumpas 2—n d Ave. ) , Qu «. H4 G 1 E6 
Tel. Bureau: 769-8824 ; Residence: 366-624.

J. BERNOTAS

( 5 14) 87 1- 1 4 30

NOTARE

RŪTA POCAUSKAS
m 50 Du Domaine. lie Perrot, Que, H7V5V6
ft Res. Tel: 4 5 3-9 14 2
K risas? sasararesBsasasBsasasasasasasasasarasHsasaszsaraszsBSP f
8 psl.
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PARDUODAMAS AR IŠNUOMUOJ AMAS NAMAS

Toronte išnuomuojamas arba parduodamas namas trijų aukštų 
devynių kambarių (dvi virtuvės), dvigubas garažas, skersai 
nuo požeminio traukinio stoties, vienas blokas nuo Toronto 
Lietuvių Namų. Teirautis 12 Edna Ave.,i Toronto, arba 
Tel.: (416) 53(5—0911 vakarais.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO agentūra

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

TEL. 727 - 3 1 20 Namų 3 76 -378 1

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

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

A g e n t ū_r_a v e _i_ k j_ą__njL ——,

■^xe^xe^
RENKU

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

P. ADAMONIS
Tel: 722-3545TEL 374 - 6077

LEONAS MARKAUSKAS 
yra grižes į Montreal! 

1982
INCOME 7AX PILDYMAS

LIETUVOS PAŠTO ŽENLKŲ 
1918- 1939 IŠPARDAVIMAS

LEONAS MARKAUSKAS 
7085 MARQUETTE H2E 2C6

ĮTRANS QUEBEC SIDINGS IT D i
ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, į

APKALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE f
» MEDŽIAGA, darbas garantuotas ir I
į APDRAUSTAS f
į| SAVININKAS: John OSKOWICZ

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

Montreal west

LEONAS GUKECKAS 
SALES MEN AGER

automobile
PONTIAC • BUICK • ASTRE

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJU, AUTOMOBILIUI

• NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI IK

SU IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUSI
• UŽEIKITE 1 ĮSITIKINKITE!

PASINAUDOKITE I

MIC PASIKALBĖKITE SU 
Metiager'iu L eo GURECKAS

mu; montrea! watt automobile

11 WESTMINSTER SOUTH
(At the aid of Shetbrooke Street West). 489*5391

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8

8
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