
LITUANIE INDEPENDANT E • INDEPENDEHT LITHUANIA WEEKLY 
=s==——■==—=—=—=l.l,i==  ■ —■ ' ■ " .„y............... ' —

Nr. 18 1983 BALANDŽIO - APRIL 28 d. LIETUVIU SAVAITRAŠTIS 7722 GEORGE St. LA SALLE, P. Q. H8P IC4 , Tel: 366-6220 30 c.

SAVAITINI AI
DU KUBOS DIPLOMATAI 
ŠNIPINĖJO JAV

Du Kubos diplomatai, dir
bantieji Jungtinėse Tautose, 
JAV- bių pareikalavimu,bu
vo išsiųsti per 48 valandas , 
atimant jiems teises bet ka
da. apsigyventi JAV-se. 
Tai jau 4 ir 5-tas Kubos ats- 
stovas Jungtinių Tautų orga
nizacijoje išmesti per pas - 
kutintus 1O mėnesių už šni
pinėjimą.

Kubos ambasadorius pa - 
reiškė dėl jų išsiuntimo pro
testą.

AUSTRALIJA IŠSIUNTĖ 
PIRMĄJĮ AMBASADOS 
SEKRETORIŲ C

Pavojingas Australijos 
saugtfmui KGB agentas, pasi
rodo buvo Sovietų Ambasa - 
dos pirmasis sekretorius , 
Valeri j Ivanov. Jam davė 7d. 
išvykti iš Australijos.

Paskutiniu metu vis po 
keletą sovietų šnipų ar KGB 
agentų pašalinta/ neskaitant 
masinės grupės iš Prancū
zijos/ iš Britanijos, Italijos, 
Ispanijos,Danijos,Olandijos , 
Šveicarijos, Belgijos ir JAV.

WALESAI LEISTA GRĮŽTI 
Į DARBA^

Lenkijos vyriausybė galų 
gale sutiko leisti Valesai 
grįžti į darbą laivų statybos 
įmonėn Gdanske.

Spėliojama,kad vyriausy
bė tikisi tuo būdu sugesti- 
jonuoti.kad Solidarnošč pa
sidarė nebepavojinga. Pats 
Walesa pareiškė, kad vy
riausybė sutiko jį gražinti į 
darbą, kad turėtų mažiau ga
limybių kontaktuoti kitus .da
bar į pogrindi nuėjusius, už
draustosios laisvosios dar - 
binlnkų unijos narius.
ITALIJA UŽŠALDĖ 
BULGARIJOS FINANSUS

Iš Romos pranešama, kad 
Italijos vyriausybė nutarė 
užšaldyti Bulgarijos 1OO mil. 
dolerių kreditą eksportui Ita
lijon. Priežastis - bulgarų 
apkaltinimas, kad dalyvavo 
konspiracijoje nužudyti po
piežių Paulių II-ąjį.

SIŪLO PASITRAUKTI 
VISIEMS PATARĖJAMS

Venezuelos, Kolumbijos , 
Meksikos ir Panamos užsie
nio reikalų ministerial siū
lo atitraukti visų svetimų 
valstybių karinius patarėjus 
iš Centrinės Amerikos, Tai 
būtų pirmas žingsnis ir są - 
lyga atstatyti taiką Centri - 
nės Amerikos valstybėse. 
Keturi ministerial atliko 
2-jų dienų kelionę penkiose 
sostinėse, tardamies i dėl bū
dų pabaigti politiniams 
smurtams bei kariniams 
veiksmams. "Išspręsti da
bartinę krizę būtų galima tik

ĮVYKIAI
atitraukus visus svetimšalių 
karinius patarė jus",-pasakė 
reporteriams Kolumbijos 
užsienių reikalų ministeris.

JAV padidino savo paramą, 
pagelbėdama vyriausybėms 
kovoti su kairiųjų sukilėlių 
įsiveržimais ir atlaikyti di
džiulę karinę koncentraciją , 
vykdomą Niką raguos su So - 
vietų ir Kubos pagalba.

VALSTYBINĖ KANADOS 
PENSIJA

Kanados Sveikatos ir Ger
būvio departamentas prane
šė, kad "Old Age Security" 
pensijos čekiai bus padidinti 
antram metų ketvirčiui, 
stengiantis čekių sumas pri
taikinti infliacijos kilimui. '

Kadangi paskutiniais mė
nesiais infliacija sumažėjo , 
tai dabartinis padidinimas 
valstybinių čekių yra men
kesnis už praeitą:$3. 51. To
kiu būdu,pagrindinis mėnesi-
nis valstybinis čekis siekia 
$254.13 sumą. Ji pasiliks to
kia pati BALANDŽIO, GEGU - 
ŽĖS ir BIRŽELIO mėne
siams.

Tiems, kurie įeina į kate- 
goriją"Maximum Guaranteed 
Income Supplement" - suma 
atatinkamai padidinta trims 
mėnesiams.
KANADA REMIA 
DAUGIAKULTŪRINIUS 
PROJEKTUS

Kanados federalinė vy
riausybė per ateinančius 2 
metus žada padvigubinti fi
nansinę paramą daugiakul- 
tūriniams projektams.

Daugiakultūros ministeris 
Jim Fleming pareiškė, kad 
dalis pinigų bus skirta pa
veldėtos - gimtosios kalbos 
mokymui, suteikiant gali - 
mybę geriau apmokyti kai - 
bas ir pagerinti mokymosi 
priemones. Ypatingai pabrė
žė reikalą tų knygų, kuriose 
atsispindėtų kanadiškasis 
gyvenimas. Šiuo metu daž
nai esą reikia naudoti kny - 
gas, išleistas tik imigrantų 
tėvynėse^

Dalis pinigų būtų skir
ta studijoms apie problemas 
rasiniuose santykiuose. Taip 
pat būtų stipriau remiamos 
tos mažumos, kurios jaučia 
pavojų savo kultūrai. Pag - 
rindinis tikslas- "paraginti 
kanadiečius respektuoti ir 
suprasti mūsų krašto kultū
rinį ir rasinį daugialypumą".
EKONOMIJA KANADOJE

Ekonominis Kanados page
rėjimas atrodo, pradeda 
reikštis. Štai trys atvejai:

1) pakilo teigiamai preky
bos balansas;

2) kritęs Kanados doleris 
palengvina konkurenciją pre
kyboje su užsieniais;

3) tai sukelia optimizmą 
ir paskatina produkciją, kas 
pasireiškė per paskutinius 

tris mėnesius. Padidėjusios 
visokios paklausos.

Viša tai reiškia, kad mes 
keliamės iš ekonominio su
stingimo ir galime daugiau 
šypsotis , žiūrėdami į ateitį. 
Kai kas mano, kad tai didelis 
atsiekimas. Reikia nepami rš
ti, kad Kanados ekonomija 
buvo blogesnėje padėtyje, ne
gu mūsų kaimynų. Kanada 
sumažino importą daugiau 
negu kraštai, kurie eKspor- 
tuoja į Kanadą savo produk
tus. Eksporto aktyvas gali 
padėti kovoti prieš infliaci
ją, ir 14% vartotojų jaučiasi

PRANeHa ELTA :
AFGANISTANIEČIAI VERTINA LIETUVIU PARAMĄ

Afganistaniečių Bendruomenės Amerikoje pirmininkas, 
Habit Mayąr pądėkos laiške gen, konsului Anicetui Simu 
čiui rašo.-"Aš didžiavausi galėdamas atstovauti Amerikos 
Afganistaniečių Bendruomenė Lietuvos nepriklausomybės 
paminėjime. Afganistaniečiai, vėliausia sovietinio komu
nizmo auka, sveikina lietuvius ir pasižada paremti Lietu
vos gyventojus, siekiančius atstatyti laisvą ir nepriklauso
mą valstybę. Afganistaniečių Bendruomenė Amerikoje la
bai vertina lietuvių parama afganistaniečių kovoje prieš 
sovietinį dominavimą" >

SENATORIAI SVEIKINA EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJĄ

Senatorius. Robert Dole įtraukė Europos Parlamento re
zoliuciją Pabaltijo klausimu į JAV-ių Kongreso užrašas 
(Congressional Record", 1983.11. L). Dole pagyrė Eurcpos 
Parlamento akciją ir pareiškė, kad rezoliucijos priėmimas 
tokia didele balsu dauguma rodo, jog Europos šalių atstovai 
yra tvirtai įsipareigoję atstatyti Pabaltijo tautųnepriklau- 
somybę.

Senatorius Charles H. Percy Laišku padėkojo VLIKO įstai - 
gai už jam pasiųstas Europos Parlamento ir Australijos 
Senato rezoliucijas. Jis išreiškė savo didelį pasitenkinimą, 
kad "tokios institucijos balsuoja už šias rezoliucijas".

NAUJAS ’’AUŠROS” NUMERIS (33) VAKARUOSE

Vakaruose gautas savilaidinės Aušros 33-ias numeris, 
išleistas 1982 m, spalio mėnesį. Jo didelę dalį užima tre
čioji ir paskutinioji straipsnio "Apie lietuvių padėtį Balta
rusijos rėspublikoje"dalis. Straipsnyje "Ką daryti su Mai
roniu ?" pabrėžiama, kad poetas labai neparankus sovieti
niam rėžimui Rašoma apie mokslininko P. Savickio gimi
mo 100-sias matines. Spausdinama Viktoro Petkaus biogra- 
finių duomenų. Marijai Įešmantienei praėjusių metų vasa
rą neleista pasimatyti su savo Permės lageryje kalinamu 
vyru; Povilo Pečeliūno žmona Danutė Keršiūtė į Permę 
nuvyko, bet ten buvo tris dienas varginama ir žeminama, 
kol jai pagaliau pavyko pasimatyti su savo vyru. Didėjan
tis jaunimo moralinis pakrikimas aprašomas straipsnyje, 
"Ką reiškia šiandien Laisvas Plotas'". Mokytojas P. Sla
vėnas (anon.) aprašo sunkią savo profesijos padėtį ("Bau
džiauninkai"). Taippat spausdinamas straipsnis apie"Ko- 
rupciją Tarybų Sąjungoje".

DANIJOS VYRIAUSYBĖ NEPRIPAŽĮSTA

PABALTIJO VALSTYBIŲ ANEKSAVIMO

"Laisvės Radijo" lietuviškoji laida pranešė apie Danijos 
vyriausybės patvirtinimą, kad ji nepripažįsta Pabaltijo 
aneksav imo. Danų socialdemokratų partijos organas AktuQ~ 
lt (1982. XII. 23) žiniomis, laikraščio bendradarois kreipė
si į užsienių reikalų ministeriją, prašydamas žinių apie 
pasklidusius gandus, kad Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje 
siaučianti snukio ir nagų epidemija. Danų užsienių reika
lų ministerijos atstovas atsaKė, kad tų gandų neįmanoma 
oficialiai patikrinti, ir pareiškė; "Mes niekada nepripaži-
nome šių trijų šalių prijungimo prie Sovietų Sąjungos. Dėl 
tos priežasties negalime užklausti Maskvos dėl gandų, ku
rie liečia šiuos tris krabus Nors tai la>»a! nepatogu, šiuo 
atveju politinis požiūris mums daug svarbesnis". Užsie
nio reikalų ministerija todėl pasinaudojo netiesioginiais 
informacijų šaltiniais.

Aktuelt bendradarbis savo straipsnyje kritikavo tarybi
nės propogandos teiginį, kad trys Pabaltijo valstybės lais
vai prisijungusios prie Sovietų Sąjungos. Jis rašo: "Dani
jos ir kitų Vakarų šalių nuomone, 1940 metų rinkimai (Pa-

DĖKINGI UKRAINIEČIAI
JAV Ukrainiečių Sąjungos prezidentas John O. F lis 

atsiuntė padėką Amerikos Lietuviu Tarybos pirm., 
dr. Kaziui Šidlauskui už " pareikštą užuojautą ry
šium su 50 metų sukaktimi nuo Sovietų Sąjungos vykdyto 
genocido 1932 - 1933 m. badu išmarinant apie 7 milijonus 
ukrainiečių. Savo laiške ukrainiečių sąjungos preziden - 
tas pažymi, kad jie ALTO pirmininko užuojautos laišką 
išspausdins savo spaudoje.

ereriau .negu prieš metus.
Vartotojai pasidarė daugiau 
patenkinti ir daugiau išlai
dus, nes kainosmažiau kils ne
gu praeityje. Per paskutinius 
tris mėnesius infliacija buvo 
pasiekusi nulio. Tuo tarpu , 
praeitais metais tuo laiku 
infliacija buvo dviguboje 
skaitlinėje.

Mes neturime numesti in
karus ir sustabdyti ekono - 
minio laivo kursą, bet mes 
turime manevruoti ir tuo pa
čiu laiku būti pasirengusiems 
pabėgti iš ekonominės audros.

K Liutkus

balti jo šalyse) visiškai neatitiko to, kas vadinama demo
kratiniu žaidimu Štai kodėl šios trys mažosios valstybės' 
ir toliau tebėra žymimos Danijos užsienių reikalų minis
terijos žemėlapyje". Danijos užsienių reikalų ministeris 
Ulffe Ellemann Jensen socialdemokratų atstovui pareiškė: 
"Tai tiesa, kad mes nenorime dėl Pabaltijo kraštų rašyti 
rusams Nenorime, kad jie iš mūsų gautų bet kokį raštą, 
kurį galėtų aiškinti, kaip tų trijų mažų šalių aneksijos pri
pažinimą".

EUROPOS PARLAMENTAS PASMERKĖ RELIGIJOS

PERSEKIOJIMĄ LIETUVOJE c.

Dvidešimt vienas Europos Parlamento narys (devynioli
ka krikščionių demokratų, vienas konservatorių partijos ir 
vienas nepriklausomųjų grupės) š m. vasario 12d. Europos
Pariamente pasisakė apie didėjantį religinį persekiojimą 
Lietuvoje. Kaip vėliausi pavyzdį parlamentarai paminėjo 
kun. Alfonso Svarinsko suėmimą. Šį Mausimą Europos Par
lamente, iškėlė krikščionių demokratų atstovas Rudolf We
dekind. Taippat kalbėjo dr. Egon A. Klepsch, Europos Par
lamento vice-pirmininkas, bei atstovai dr. Ottovon Habsb
urg, Olivier dOrmesson, dr. Wilhelm Hahn, Pietro Adon- 
nino, Marlene Lents ir kiti.

Priimtoji Parlamento rezoliucija pasmerkė kun. Svarins
ko suėmimą, ragina Parlamento Tarybą ir komisiją dėti 
pastangas, kad Europos institucijos vieningai pasmertctų tą 
suėmimą, ir ragina Sovietų Sąjungos vyriausybę tučtuojau 
paleisti kunigą Svarinską.

ORGANIZACIJŲ KONFERENCIJA PASIUNTINYBĖS RŪMŲ 

REIKALU
Lietuvos Pasiuntinybės Rūmų Restauravimo Komite-. 

to Vajaus komisija 1983 m. balandžio 1O d.Chicagoje su - 
šaukė Amerikos lietuvių organizacijų atstovų konferenci
ją Pasiuntinybės Rūmų reikalu. Buvo atstovauta 38 orga
nizacijoms.

Vajaus komisijos pirm. Jonas Ta land i s apibūdino 
konferencijos tikslus, padėkojo už organizacijų ir visuo
menės tautinį susipratimą, už suaukojimą iki tai dienai 
jau $ 109,000, taip pat smulkiau painformavo apie esą - 
mą padėtį ir paprašė visuomenę prisidėti papildomomis 
aukomis būtiniausio remonto užbaigimui, iki š.m. gegu - 
žės l d. sutelkiant $ 11,000 trūkstamą sumą. Šiam rei
kalui nė viena auka nėra per maža. Dar aukos prašomos 
siųsti iki gegužės 1 d. Pasiuntinybės adresu:
Lithuanian Legation, 16-th St. , N.W., Washington, DC. 
20009.

' G.J. Lazauskas savo pranešime apibūdino Pasiun 
tinybės Rūmų aplinkybes, perteikė Lietuvos Atstovo dr. 
St. Bačkio informaciją apie atliktus darbus, apžvelgė 
aukų apyskaitą ir komiteto bei įvairių komisijų veiklą. 
Papildomai kalbėjo dr. Jonas Valaitis. Po to sekė pa
klausimai.

Konferencijoje kritiškai atsiliepta dėl A A. Gečio 
"Drauge" straipsnio Pasiuntinybės Rūmų restauravimo 
reikalais. Pastebėta, kad autorius prasilenkia su kai ku
riais faktais ir reiškia tik savo nuomonę, bet ne komite
to. Dalyviai pageidavo, kad netikslumus komitetas spau
doje atitaisytų.

LPRRK Vajaus Komisija

STUD. R. ŠILĖNAITE DIRBS WASHINGTON’E
Vasaros tarnybai Jungtiniafne Amerikiečių Pabaltie- 

čių Komitete Amerikos Lietuvių Taryba parinko stud. Ri
mą V. Šilėnaitę. Ji yra 1982 m. gegužės mėn. bai 
gusi bakalauro laipsniu studijas American Universitete 
Washingtone. Ten ruošėsi politinei karjerai, studijuoda
ma tarptautinius santykius ir kompiuterių mokslą. Studi
jas papildė praktikos darbais keliose valdinėse ir kitose 
įstaigose. Yra mokiusis Vasario 16 gimnazijoje, domisi 
lietuvių kultūra , istorija ir kalba. Gyvena netoli Chica- 
gos, Forest Parke, priklauso Lietuvių Operos chorui, 
darbuojasi skaučių organizacijoje. Amerikos Lietuvių 
Taryba paskyrė jai atlyginimo ir dar paramą jos kelionės 
išlaidoms apmokėti.
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IS POGRINDŽIO SPAUDOS -

"AUŠRA” Nr.29(69)
/tęsinys/

Taip jau visur atsitinka, kad atneštinė, kultūra pirmiau
sia paveikia šviesesniuosius gyventojų sluogsnius. Šie, 

K an ado s Min. Pirm. Pierre Elliot Trudeau ir daugi ak u I turo s Min. J. Fleming kalbasi su imigrantę atstove. 

Neseniai Federalinė vyriausybė paskyrė didesne suma etniniu grup i u_ re ik ai am s .

MIRĖ DANUTĖ NASVYTYTĖ
Išraiškos šokio ir ritmi - 

nės mankštos pionierė ne - 
priklausomoje Lietuvoje,Da
nutė Nasvytytė, sovietams 
antrą kartą artėjant į Lietu
vą, pasitraukė iš savo kraš - 
to ir išvyko Į Vakarus. Apsi
gyveno Australijoje.

Mirė nuo širdies ligos, 66 
m. amžiaus. Dvi jos seserys 
- Salomėja - daininkė ir 
Giedra-kompozitorė su šei
momis gyvena JAV-se.

Jos buvusių mokinių ne
mažas būrelis atsidūrė išei
vijoje ir reiškėsi ar tebesi - 
reiškia išraiškos šokio me
no srityje.

turėdami geresnes gyvenimo sąlygas, laisvi nuo kasdienių 
pragyvenimo rūpesčių, gali daugiau patenkinti kultūrinius 
poreikius. Jei šitoji kultūra svetimos tautos nešama, ją pa-
sisavinusieji pamažėle ir artėja prie anos tautos. Dėl šios 
priežasties mūsų bajorija ir šviesenieji miesčionys sulen
kėjo. Sulenkėjus aukštuomenei, Lenkijos karalystė pama
žu slopino Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Vakarietiška 
lenkiškos kultūros persvara Lietuvoje pasireiškė bajorų 
teisių sulyginimu, lenkų kalbos plūdimu į įstaigas ir viešą
jį gyvenimą.

Abie joms valstybėms ir visuomenėms suartėjus, kilo 
garsusis lenkų daugsyk kartotas posakis: gente Lituanus , 
natione Polonus. Šitaip jie prisipažino, kiti net didžiavosi 
lietuviška kilme, bet vis dėlto pabrėždavo skirtumą nuo lie
tuvių tautos ir laikė save lenkais. Lietuviai, prasti žmo - 
neliai, daugiausia baudžiauninkai, jiems rodėsi tarsi ko - 
kia praeities laikų liekana. Tarp dabartinės lietuvybės ir 
garbingos Lietuvos praeities nenorėta matyti jokios isto - 
rinės sąsajos. Šitokią sulenkėjusių lietuvių sampratą ran
dame ir Adomo Mickevičiaus "Konrado Valenrodo" prakal
boje: "Jau keli žtmžiai dengia minėtus įvykius /turbūt lie - 
tuvių kovas su kryžiuočiais/ :nuėjo nuo politinio gyvenimo 
scenos ir Lietuva. . . Lietuva jau visiškai praeityje" / A . 
Mickevičius. Konradas Valenrodas. Putino vertimas, iš - 
spausdintas Amerikoje, 1953, p. 86./. Tai būdinga 19 a . 
pirmęąios pupės sulenkėjusių bajorų pažiūra. Tokiems pri
klausė ir A. Mickevičius. Dabartinė Lietuva jiems atrodė 
ne ta kaimietiška, baudžiavinė, o lenkiška, bajoriška. Šį tei
ginį patvirtino pats A . Mickevičius, kalbėjęs sykį apie lie - 
tuvius ir lenkus: "Lietuvis ir mozūras yra broliai, o bro - 
liai ar kivirčijosi dėl to, kad vienas turi Vytauto o antras 
- Vladislovo vardą? Jų pavardė bendra: lenkas" / M.K. 
Dzienkowski. Jozeph Pilsudski, European Federalist, 1918- 
1922. 1969,p.27/.

Kai sulenkėjusiems Lietuvos bajorams lietuviai pas i - 
darė vien praeities liekana, Varšuvos lenkai ir pačią Lie
tuvos istoriją sulenkino. Jiems lenkų tautos istorija aprė
pė ne tik Lenkijos karalystę,bet ir visą Lietuvos didžiąją 
kunigaikštystę. Šitai liudija Varšuvos karališkosios moks- 
mokslo draugijos 1809 m.atsišaukimas parašyti lenkų 
tautos istoriją/Atsišaukimas išspausdintas: M. H. Se - 
rejski. Historycy o historii od Adama Naruszewicza do

IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomonės, laiškai, atgarsiai

KODĖL PATEISINAMI KARO NUSIKALTIMAI 
LAIMĖJUSIŲJŲ PUSĖJE ?

Pasaulinis II-sis karas pa
reikalavo virš 50 milijonų 
gyvybių. Visos tautos Euro
poje liejo kraują ir nustojo 
milijardus dolerių materia
linių gėrybių. Bendrai Euro
poje žuvusiųjų tarpe žuvo ir 
apie 6 mil. žydų, daugiausia 
Hitlerio—Hirųmlerio suor
ganizuotose koncentracijos 
stovyklose, KZ-se. Permi
nėtą karą lietuvių žuvo arti 
1 milijono. Lietuvius pradė
jo perseKioti, žudyti, vežti į 
koncentracijos lagerius Sibi
re Stalino įsakymu, tuoj po 
1940 m. birželio 15 d. , rusų 
I-sios okupacijos.

SSSR — Vokietijos karui 
prasidėjus 1941 m. birželio 22 
d. , Lietuvą užgriuvo kita žu
dynių, įvairių nelaimių ban
ga. Frontui praūžus,kariams 
žygiuojant į Rytus — užliejo
SS, SD, SA ir kt. hitlerinių 
žudytojų daliniai. Einsatz - 
gruppe "A", vadovaujama SS 
generolo V. Stahlecker'io, Ja- 
eger'io ir kt. , suvarė žydus į

KZ-to lagerius, pradėjo visu 
stropumu juos naikinti pagal 
Himmler'io instrukcijas.

Kartu su žydais, čigonais , 
rusais, lenkais ir lietuvius 
pradėjo žudyti. Iš pradžių 
per I-ją Sovietų okupaciją 
pasireiškusius komunistus, 
rusų-bolševikų simpatikus.o 
paskui ir lietuvius patriotus 
(dešiniuosius),kremliaus va
dinamus "fašistus". Pagaliau 
Hitlerio valdžia griebė kiek
vieną jaunesnio amžiaus lie
tuvį: vienus siuntė darbams 
į Vokietiją, kitus vežė į Rytų 
frontą pagelbiniams statybos 
darbams ir 1.1. Stuthoffo , 
Dachau ir kiti KZ-tai susi
laukė ir lietuvių kalinių. Žo
džiu, lietuvis nebežinojo nė 
kur slėptis, nė kur bėgti. Gi 
jau 1943 metais rusų bombos 
pradėjo kristi _ ant lietuvių 
galvų.

Lietuvos valstybė, pagal 
tarptautinius įstatymus (1907 
m. konvencija, Geneva), pa
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Stanislava Ketrzynskiego, I t. ,1965, p. 60 ir kt./. Prie at
sišaukimo pridurtas pageidaujamos istorijos planas, kur 
Žečpospolitos istorija yra vien Lenkijos istorija, - Lie
tuvos didžioji kunigaikštystė čia neminima. Ketvirtame 
plano skyriuje, kur pažymėtas laikas nuo Kazimiero Di - 
džiojo mirties /137O/ iki Žygimanto Augusto, t. y. u unijų 
laikas, kai Lietuva visokiais būdais jungėsi su Lenkija , 
kalbama vien apie bajoriškų šeimų didėjimą, kai aukštuo 
menė įgijo neribotos įtakos valstybėje. Žinoma, prospek
to autoriai jau nematė skirtumo tarp lenkiškų ir lietuviš
kų bajorų, jų supratimu, vieningoje Lenkijos valstybėje.

Kalbant apie minėtą lenkų mokslo draugiją, reikia 
prisiminti vieną lietuvišką bajorą P. K. Bagužį / -jis len - 
kiškai rašėsi Bohušas/. Mums gerai žinomas 1806 m. mi
nėtai draugijai įteiktas jd pranešimas apie lietuvių tautos 
ir kalbos kilmę. Pažymėtinas tame pranešime pageidavi
mas įsteigti Vilniaus universitete Prancūzijos keltų aka - 
dėmi jos pavyzdžiu tam tikrą draugiją, kuri rūpintųsi už - 
rašinėti lietuviškus žodžius, priežodžius, pasakojimus ir 
rinktų senienas /J. Puzinas, Vorgeschichtsforschung und 
Nationalbewusstsein in Litatten. Kaunas, 1935,p. 13/. Jau 
toks siūlomas lietuvių draugijos sulyginimas su keltų, at
sieit, kadaise gyvenusios ir dabar Prancūzijoje išnyku - 
sios tautos, akademija rodo ir tą bajorą laikius lietuvių 
tautą jau nykstančia. Tai nebuvo vien tik Bagužio pažiūra. 
Dėl Vilniaus imperatoriško universiteto įtakoš j lietuvių 
praeitį imta žiūrėti šiek tiek kitaip. Romantiškoji šios 
aukštosios mokyklos dvasia atsiliepė pažiūroms į lietuvių 
tautą ir į jos praeitį. Romantikams būdingas susidomėji
mas liaudimi, jos pirmykščia buitimi, kūryba, istorija 
kreipė juos į lietuvišką visuomenę.Ta romantiškoji dva - 
šia pažadino net ir lenkus autorius ieškoti kūj-ybai temų 
Lietuvos praeityje. Šitaip atsirado istorine tema litera - 
tūros veikalai A. Mickevičiaus, J. Ign. Kraševskio, Kondra
tavičiaus - Syrokomlės, Slovackio ir kitų autorių. Tos pa
čios dvasios poveikyje iškilo ir tikrieji AUŠROS laikotar
pio istoriografijos pirmtakai, Vilniuje studijavę ar šiaip 
universiteto dvasios paveikti žemaičiai bajorai. / b. d./ 

skelbė NEUTRALITETĄ. Bet 
didžiosios valstybės — SSSR 
ir Vokieti ja tarptautinius įsta
tymus mynė po savo batu. Vy
ravo džiunglių įstatymai, kas 
stipresnis, didesnis, tas vieš
pats, valdovas, "Liūtų kara
lius".

Vokietija — III-sis Reich
as — vadovaujama diktato
riaus Hitlerio, Niurnberge 
buvo nuteista, kaip karo kal
tininkė. Hitlerio vadovauja
ma civilinė ir karo valdžia 
pripažinta atsakinga už visus 
karo veiksmus ir darbus,ku
rie prieštaravo tarptauti
niams įstatymams. Tarptau
tinio Tribinolo Niurnberge, 
Hitlerio (kaipo kancleri o) vy
riausybės nariai nubausti , 
dauguma mirties bausme, ki
ti ilgalaikiu kalėjimu. Vokie
čių nacionalistų valdžios vir
šūnės — Hitler’is, Goebels — 
as, maršalas Goering'as, 
Himmler'is ir kt. , patys

go karo nusikaltėlius, SS, SD, 
SA, Wehrmachto ir kitur pri
klausiusius pareigūnus, pra
dėjo teisti per vietinius karo 
ir civilius teismus (vokiečių) 
Šie nunacinimo teismai tebe
vyksta iki šių dienų.

SSSR užimtoje teritorijoje, 
— Baltijos kraštuose, Lenki
joje, Rytų Vokietijoje, Veng- 
rijoe, Čekoslovakijoje, Ru
munijoje ir Jugoslavijoje, ka
ro nusikaltėliai — naciai -Hit
lerio valdžios įvairių dalinių 
buvę pareigūnai (SS, SD, SA ir 
kt.) greitai buvo po karo su
gaudyti, nuteisti ir sulikviduo- 
ti: patalpinti į kalėjimus, į Si
birą išvežti ir 1.1. Ir okup 
Lietuvoje, karo nusikaltėliai 
"naciai" prieš keliasdešimts 
metų "sutvarkyti". . .

Tačiau karo nusikaltėlių 
medžiojimas dar nebaigtas. 
Hitleno nacionalsocialistų 
valdžia proporcingai daugiau
sia išžudė Europos žydų, 
tarp 5-6 milijonų. Į Europos 
tautų naikinimo planus žydų 
tauta buvo Hitlerio įtraukta į 
pirmą e i 1 ę. Todėl Hitle -

šau gyvybę nutraukė, nusi - 
nuodydami, nusišaudami ir 
pan. Sąjungininkų vyriausy
bės (JAV, SSSR, D. Britani
ja, Prancūzija)žemesnio ran-

ris su Himmleriu, Eichman- 
nu ir kitais aukštais Reicho 
pareigūnais paruošė žiaurų, 
istorijoje dar nežinomą pla - 
ną: visus žydus suvaryti į 

koncentracijos lagerius, KZ griautų namų griuvėsius bei 
-tus ir juos fiziškai sunaikin- plytgalius. . .
ti — sušaudant, deginant, ba
du marinant ir kitaip nežmo
niškai kankinant.

SSSR valdovai — Leninas , 
Stalinas kitaip savo priešus 
naikino, jie išvežė juos Į am
žinos žiemos Sibiro-Vorku- 
tos ir kitokias vietoves. Čia 
50-60 milijonų žmonių mirė 
badu, nuo šalčio,kankinimų., 
mušimų ir kitokių žiaurumų , 
kur dar ir dabar tremiami...

Į Hitlerio KZ-tus buvo siun
čiami įvairių tautų žmonės , 
kuriuos Hitlerio pareigūnai 
turėjo sunaikinti, mažinant 
tautų skaičių: lenkų, lietuvių, 
čigonų, čekų-slovakų, veng
rų, prancūzų ir net "neklau
žadų" vokiečių.. Pagaliau, net 
nepaklusnius vokiečių kari - 
nįnkus — generolus pradėjo 
žudyti.

Nieko stebėtino. Komuniz
mas ir hitleriškasis nacio- 
nalsocializmas yra giminin
gi. . . Šiame kare sąjunginin
kai SSSR, JAV, D. Britanija, 
Prancūzija irgi žiauriai ker
šijo Vokietijai. Jie ypač pa
rodė 'daug žiaurumo, bombar
duojant Voidetijos miestus , 
kur dauguma gyventojų buvo 
seniai, vaikai ir moterys.Per 
bombardavimus buvo išgriau
ta daug Vokietijos miestų, žu
vo virš I mil. civilių gyven
tojų. Bet — be to, gal ir ka
ras nebūtų buvęs laimėtas ?...

Istorija apie tai padarys iš
vadas. Galvojama, kad be 
amerikonų atomo bombos 
mestos Japonijoje (Hirošimoj) 
karas nebūtų buvęs taip greit 
baigtas, japonai nebūtų kapi
tuliavę. Hitlerio Vokietija 
yra didžiausia karo (1939-45) 
nusikaltėlė. Bet ar visą vo
kiečių tautą galima už tą ka
rą kaltinti, sunku atsakyti. 
Istorija padarys sprendimą.— 
išvadas.

Apie 10 mil. Vokietijos pi
liečių karių buvolll-čio Reic
ho armijos eilėse. Jie su 
ginklu rankose žudė Vokieti
jos priešus. Vien tik Rusijo
je jie išžudė apie 20 mil. ru
sų ir kitų įvairių tautų žmo - 
nių. Taip pat jie išžudė mi - 
lijonus lenkų, prancūzų, ang
lų, italų, čekų, slovakų, lie
tuvių, amerikonų, afrikiečių 
ir kt. Jų tarpe, rašoma, ir 
apie 5-6 mil. žydų. Nemanau, 
kad yęa tikra statistika, kiek 
kurios tautos žmonių žuvo IF 
me Pasauliniame kare. Baisu 
prisiminti pergyventą karą: 
ir išlikę nekartą mirčiai į 
akis žiūrėjome. Tik tas tai 

Žydų tauta, likę gyvi (ma - 
žumoje) susiorganizavo. At
rado geležinių nervų tautietį 
Simon Wiesentahl, kuris jau 
keliolika metų po visąpasau- 
lį su savo agentais ieško žy
dų žudytojų, didelių ir mažų 
ir net sargybinių getuose, ku
riuose buvo ir patys žydai, 
priversti vokiečiųEinsetzg- 
rupių pareigūnų-SS-kų tai dar 
ryti. Pastarieji buvo pagal 
Hitlerio — Himmlerio planus 
baigę specialias mokyklas'jau 
1938 m. (kaip vokiečių istori
kas Fest rašo savo istori - 
niam veikale).

Į tas žydų naikinimo pinkles 
buvo įtraukti ir kitųtautų"dur 
neliai" sargybiniais, kunene- 
visai orientavosi ką čia naciai 
daro?... Wiesentahlio dali
niai — agentai į paieškomų 
nacių sąrašus yra jau įtraukę 
ir eilinių "nacių"— ukrainų, 
latvių, lietuvių, buvusių eili
niais kareiviais. Vykdomos 
"medžioklės", bendradar- 
biaujantKGB agentams. JAV 
suorganizuota net nacių me
džiok’ės įstaiga Washingtoae 
— OSI,' kuriai vadovauja p. 
Rayan, krikščioniškos kil - 
mės. Virš 20 tarnautojų esą 
izraelitų religijos. Ši įstai
ga gaudo buvusius KZ-tų sar
gybinius, gaudami žinias iš 
Izraelio ir SSSR pareigūnų, 
kitaip sakant, KGB. Toronto 
"Star" 1983. III. 19 rašo, kad 
ir Kanada pradėsianti gaudy
ti "karo nusikaltėlius" . Vyr. 
prokuroras R. Kaplanas skel
bia, kad iki šiol šias "me - 
džiokles"atlieka 3 RCMP pa
reigūnai. ("Star" 1983. 3. 23).

Pritartina, kad kas nusi
kalto prieš žmoniškumą, ne
kaltus žmones ar tautai žu - 
dė ar tebežudo. Sąžiningoji 
žmonija, vyriausybės turi 
padėti stabdyti žudymus, kan
kinimus, nežiūrint kuriame 
krašte ar žemyne tas būtų. 
Tad OSI turi gaudyti ir NKVD 
agentus, kurie žudė nuo 1940 
m. birželio 15 d. lietuvius, 
latvius, estus ir kitus Euro - 
po j e karo metu. "Humans 
Rights" visame žemės rutu
lyje, kur žmonės gyvena, tu
ri būti respektuojamos.

Didžiosios jėgos, kurios 
žino apie tai ir nutyli yra 
kaltos, atsakomingos, kaipir 
kraštai, kuriuose tebevyksta 
žmogaus išniekinimas. Ir vi
si krikščionys su savo kuni
gai s,vyskupai s turi jungtis ir 
ginti savo teises, nepaliexant 
nė vieno nekaltai užpulto tau-

supras,kas tą visą išgyveno, 
matė, ant lauko gulėjo, bada
vo, lavonus kilnojo, iš degan
čio namo su kūdikiu bėgo, ne
žinia kur, per bombas, su-

tiečio arba tautos.
Chicagoje atsikūrė Lietuvių 

Politinių Kalinių organizaci
ja. Ji galėtų imtis ginti ne
kaltai užpultus OSI lietuvius-
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75-oji Sv. KAZIMIERO 
PARAPIJOS SUKAKTIS

NEEILINIS Šv.Kazimiero - pirmosios lietuvių imi - 
grantų parapijos Kanadoje 75-toji sukaktis Montrealyje 
buvo atžymėta neeiliniu koncertu, neeilinėmis pamaldo
mis, įdomiu istoriniu leidiniu ir puošniu banketu.

Ši parapija, įkurta labai sunkiose sąlygose, pergyve
nusi įvairius pakilimo ir nuoslūgio laikotarpius, pasi - 
šventusių ir užsispyrusių klebonų bei parapijiečių ir talki
ninkų dėka išsilaikė iki dabar. Ne tik išsilaikė. Ji šutei - 
kė - šalia religinių patarnavimų- susibūrimo bei lietuvy
bės išlaikymo postą kelių kartų lietuvių imigrantams. Ne 
tik išsilaikė, bet atsinaujino, pasistatydama naujas patal
pas. Pažymėtina,kad išbrido iš nemažų skolų. Tuo ypatin
gai rūpinosi per 22 metus antras, ilgiausiai čia išklebo - 
navęs dr. kun. Feliksas Jucevičius.

Džiugu, kad dabar, aptarnaujant ir didelę prąncūzųpa- 
rapijiečių dali - po nemažo baiminimosi - ši kultūros vie
tovė pasiryžo išlikti ir toliau lietuvių rankose. Jai sulau
kus 75 metų sukakti - linkėjimai, kad Šv.Kazimiero pa - 
rapija ir toliau liktų lietuvių - įgauna ypatingą svarbą. Nau
jam klebonui kun .Stasiui Šileikai, SDB šis rūpestis, kaip 
sakoma "labai prie širdies". J} tuo keliu lydi įvairių as - 
menų ir organizacijų linkėjimai ir konkreti talka,kuri y - 
pač pasitvirtino rengiant šią šventę. Reikia tikėtis,pana - 
šiai bus ir po sukaktuvių.
o, AKTAS - KONCERTAS vyko 1983 m. balandžio 16 d. , 
Mąrgueritę de Ląjemmerais Gimnazijos salėje. Plakė 
bjauri šlapdriba ir vėjai, tačiau salė,talpinanti virš 500 
dalyvių, buvo perpildyta. Sceną puošė dideli lietuviškųjų 
juostų piešiniai.

Įvadini žodi tarė Šv.Kazimiero Parapijos Komiteto 
p-kas Petras B u n y s,prisimindamas tuos, kurie padėjo 
pirmąjį akmenį ir subūrė visus I šią senąją parapiją. Jo
ana Adamonytė- pranešėja - jo žodį perskaitė anglu 
ir prancūzų kalbomis. Ji pristatė svečius- Montrealio 
miesto mero atstovę Mile Milette, atvykusį iš Romos kun. 
Burbą, Kanados Lietuvių Bendruomenės atstovą, vicep. 
J. D a n į, KLB Montrealio Apylinkės V-bos p-ką V. Pie
šai t į, atvykusius iš toliau svečius - kun. dr. Pr. Gaidą, 
"Tėviškės Žiburių"redaktorių, kun. G u t a u s k ą iš Til - 
lsonburgo.

Kun. Burba,atvežęs Popiežiaus sveikinimą sukaktu - 
vių proga, ji perskaitė ir įteikė dabartiniam Šv.Kazimiero 
Parapijos klebonui kun. St. Š i 1 e i k a i. Taip pat per
davė visiems buvusio kleb. dr. kun. Felikso J u c e v i - 
čiaus linkėjimus.

Parapijiečių jubiliejinį sveikinimą-aktą perskaitė ir 
klebonui įteikė not. Juozas Be.r notas. Aktas buvo pa
skaitytas prancūzų ir anglų kalbomis.

Sveikinimus atsiuntė Montrralio arkiv.Paul Gre
goire, vysk. Vincentas B r i z g y s, Lietuvos Genera
linis Konsulas dr. Jonas Ž m u i d z i n a s, KLB p- kė Jo
ana Kuraitė-Lasien ė, Kanados L etuvių Katalikų 
Vienybė ir įvairios organizacijos. /Sveikinimų tekstai 
randasi sukaktuviniame leidinyje/.

KONCERTO PROGRAMA pasižymėjo geru ir labai tin
kamai išdėstytu repertuaru. Pradėta Šv.Kazimiero Para
pijos ir Aušros Vartų Parapijų chorų dainomis:"Kur giria 
žaliuoja"-žodž. J. Vanagaičio, muz. J. Gudavičiaus, "Šia - 
ma šilko vėjas"-V. Nemunėlio-K. Žižiūno, "Oi toli, toli" .- 
J.Mikuckio- St. Gailevičiaus ir Ūdrio daina iš operos "Pi
lėnai" su sol. Antanu K e b 1 i u - V.Klovos. Akomponavo 
muz. Jonas G o v ė d a s . Dirigavo su dideliu entuziazmu 
ir muzikaliniu lietuvių dainų pajutimu Tėv.muz. MM'ilov 
Jis yra belgų kilmes,pamėgęs lietuvių dainas. Choro dai
noms akomponavo G. Ma s s i c ot t e ir muz. A.Stanke- 
v i č i u s .

Įdomu, kad dainą "Šlama šilko vėjas" sukūrė K.'Ži - 
žiūnas, savo laiku buvęs šios parapijos dirigentas ir akom 
poniatorius. Nors chorai buvo nepilno sąstato, bet bendro
mis jėgomis skambėjo pakiliai,dainuojant prityrusiems ir 
pasišventusiems choristams, remiant ir jaunųjų prieaug - 
liui.

PAVASARIS - Montrealio Mergaičių Choras -pasiro
dė savo jaunais balsais ir žavia jaunyste, patvirtindamos 
daromą pažangą tiek dainavime, tiek ištarime. Jos padai
navo 5 dainas: "Pavasaris"- žodž. J. Baltuonienės, muz. Z. 
Lapino, "Lopšinė" Mozart*o, "Laukiu vis"-A . Sidabraitė, 
St. Gailevičius, "Naktis rami"- C.Bohm.Čia gražų įvai - 
rūmą įnešė Teresė Keršyt ė,labai nuoširdžiai padek
lamavusi , chorui pritariant, posmus apie namus-tėvynę
1983.IV. 28

Pagerbiamas 50 m. amžiaus sulaukęs buvęs kleb. dr. F. Jucevičius

Lietuvą, ir "pavasaris ir vaikai" -H.Nagio, A.Stankevičius 
Dirigavo ir akomponavo muz,A.Stankevičius.

Po trulhpos pertraukos girdėjome mūsų solistę kolo
ratūrini sopraną Giną Č ą p ka u s k i e n ę , kuri pakiliai su- 
dainavo "Chacun le sait" iš ępcr-"Pulko duktė" -G.Dę>ni - 
zzetti ir "Pavasario balsai",,vert. St. Santvaro, J. Strauss . 
Jai akomponavo muz. Jonas G o v ė d a s. Jų susigrojimas 
buvo puikus.

Pasirodė iš salės dviejų eilių eisena iki scenos -įžen
gė svečiai dainininkai - Toronto Vyrų Choras ARAS. Viso 
41 vyro būrys. Šiam prityrusių dainininkų chorui, ilgai dir
busiam su muz. St. Gailevičium ,ir kt. , jau 5-ti metai vado
vauja sol. muz. Vaclovas Verikaitisl Svečiai buvo la 
bai šiltai sutikti. Padainavo: "Lietuviais esame mes gimę" 
-J. Sauerveino, "Mano gimtinė"- S. Navicko, "Jau pravertos 
dvaro stonios" -S. Graužinio, "Į tėvynę grįžt norėčiąu" - C. 
Chromer, "Kvietimas į Sūduvą"-J. Juozapaičio, "Keleivio 
daina"-H. Schrader. Jų dainavimas ir pati dainų eiga buvo 
pagaunanti, įspūdinga ir labai vykusi . Originaliai ir la - 
bai stipriai prieš pabaigą skambėjo A. Mikulskio "Balnok , 
tarne". . .kur sujungtos turinio atžvilgiu kelios dainos, su
darydamos lyg "mini-baladę" su sekančia "O, Motina, glo
boki mus" iš operos "Likimo galia"-Verdi, atliktas solis
tės G. Čapkauskienės. Dramatiškus pakilimu šis lyg ir 
ciklas buvo užbaigtas jos ir choro "Mano protėvių žemė"- 
žodž. B. Brazdžionio, muz. Br. Budriūno.

Koncertą baigė ARAS savo tradicine daina "Aras". 
Akomponavo muz. J. G o vė d a s .

Visiems suėjus į sceną ir ant jos laiptų, iškvietus 
solistus, dirigentus,akomponiatorius-akivaizdžiai pa - 
tenkintas ir sujaudintas kleb. kun. St. Šileika tarė padėkos 
žodį visiems atsilankiusiems, visiems atlikusiems prog
ramą, visiems dirbusiems taip nuoširdžiai, kad šis su
kakties minėjimas pasisektų.

Baigta Tautos Himnu- kuris drebino sienas, nes jį gie 
dojo visi- seni ir jauni, profesionalai dainininkai ir tik pa
prasti žmonės. Šalia stovėjusi jauna mergytė traukė Him
no žodžius nesuklysdama iš visų jėgų. / b. d. /

SLIDINĖTOJAI PRADĖJO II PLSŽ-NES

H-jų Pasaulio Lietuvių Spor
to Žaidynių Slidinėjimo var
žybos jau praeityje. Jos įvy
ko vasario 5 d..Holiday Val
ley Ski Resort, Ellicott Ville , 
New York.

Dėl nepalankių sniego są
lygų, buvo atšauktos kroso 
(cross-country)varžybos, tu
rėjusios įvykti vasario 6 d. , 
ten pat.

Alpinistinės varžybos su
traukė 31 slidinėtoją. Du var
žovai, A. Vaitiekūnas ir D. 
Kriaučevičius atvyko net iš 
tolimosios Australijos. Buvo 
atstovaujami šie ŠA. lietu
vių sporto klubai: Bostono 
"Grandis", New York Lietu

vių Atletų Klubas, Toronto 
"Vytis", Hamiltono "Kovas” 
ir Clevelando "Žaibas". Du 
varžovai buvo nepriklauso
mi.

Slalomo varžybų trasa bu
vo sunki ir pritaikyta prity- 
tusiems siidinėtojams, todėl 
didelė dalis varžovų neįsten
gė užbaigti arba buvo diskva
lifikuoti dėl techniškų klaidų.

SLALONO VARŽYBŲ tech
niškos pasekmės:
Vyrų klasėje: 1) Darius Ste- 
ponavičius (Žaibas) 1:23.44 
min. 2) Raimundas Dičius 
(nepr.-Alta,Utah)l:2i.A5 min.
3) Dennis Vaina (Žaibas; 1:30. 
min.

II-JU PASAULIO LIETUVIU DIENU LAIMĖJIMU KOMI
SIJA, kuri rūpinasi lėšų telkimu, priinena visiems,gavu
siems LAIMĖJIMŲ BILIETŲ KNYGUTES, kad greitas at
siliepimas yra vertingiausia parama ir prašo visus NE - 
DELSIANT atsiskaityti.

• PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO KONGRESE LIE
POS 1-24 dienomis bus svarstomos TRYS pagrindinės 
temos: 1/ Tautinis sąmoningumas, 2/ Tautinis solidaru
mas ir 3/ Tautinė išraiška.

Kongreso programą jungs tematinis siūlas: "Suprask 
iš kur kilęs, kad žinotum, kas esi, kad žinotum kur eiti ir 
kaip ten patekti".

• PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESO STOVYK
LOS PROGRAMOS TIKSLAS yra supažindinti stovyklau - 
jantį jaunimą su LIETUVOS ISTORIJA. Pirmąją stovyk
los dieną bus nagrinėjama lietuvių tautos kilmė, antrąją 
dieną bus analizuojama tautinio atgimimo laikotarpio už
daviniai ir sunkumai, trečiąją dieną stovyklautojai atkurs 
Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį, ketvirtąją - jauni
mas susipažins su dabartinio jaunuolio padėtimi okupuo
toje Lietuvoje ir paskutiniąją dieną nagrinės įvairių krašti 
lietuvių charakterį,ypatybes, ir visus rišantį solidarumą.

V-oji PLJK STOVYKLA BUS LIEPOS 4- 1O dienomis 
OBERLIN KOLEGIJOJE, netoli CLEVELAND’©.

• ■■ 1 ■ __ _____ . . ..

Moterų klasėje: 1) Vida Ki- 
jauskaitė (Žaibas) 1:38.81 min 
2) Lina Žiedonytė (Žaibas) 2: 
09.32 min. 3) Daiva Veitaitė 
(Bostono Grandį s) 2:09.3 7 min. 
Jaunių(žemiau 17 m.): D. Ste
ponavičius (Žaibas) 1:23. 44 
min ; Senjorų (virš 44 m ): 
Vytenis Čiurlionis (Žaibas): 
1:50. 23 min.

DIDŽIOJO SLALONO var
žybose vartų sustatymas bu
vo lengvesnis ir čia pagrin - 
dinę rolę vaidino greitis.

DIDŽIOJO SLALONO tech
niškos paseKmės:
Vyrų klasėje: 1) Raimundas 
Dičius (nepr.-Alta,Utah)l:OO, 
52 min. 2) Dennis Vaina (Žai
bas) 1:04. 23 min. 3; JDanus 
Steponavičius (Žaibas) 1:05. 
93 min.
Moterų klasėje: 1) Vida Ki- 
jauskaitė (Žaibas)l:14.43 min.
2) Lina Žiedonytė (Žaibas) 
1:20. 10 min. 3) Audra Vei- 
taitė(B. Grandis)!:27.72 min 
Jaunių (žemiau 17 m.): 1) D. 
Steponavičius (Žaibas) 1:05. 
93 min. 2) Aras Vebeliūnas 
(New York LAK)1:13. 70 min.
3) Tauras Vebeliūnas (New 
York LAK) 1:22. 42 min. 
Vyrų-senjorų (virš 44 m. ) : 
1) Renius Dičius (nepr.-Chi- 
cago, 111)1:13.86 min. 2) Di— 
mitri jus Kriaučevičius (Aust
ralija) L:14.64min. 3) Vyte
nis Čiurlionis (Žaibas)>1:17. 
23 min.

Abiejose rungtynėse buvo 
vykdomi du nuvažiavimai, k’t- 
riųlaikai sudedami. Šios var
žybos kartu skaitėsi ir 1983 
m. ŠALFASS-gos pirmeny
bės. Pagal tradiciją, iški - 
liausi© slidinėtojo specialią 
dovaną, sKirtą JAV LB-nės 
Krašto V-bos, laimėjo Rai
mundas DIČIUS (Alta, Utah) , 
o iškiliausiai slidinėtojai — 
JAV LB-nės Ohio Apygardos 
skirta dovana . atiteko Vidai 
KIJAUSKAITEI (Cl. Žaibas). 
Klubiniu ŠALFASS-gos pir

menybių laimėtoju išėjo Cle
velando "ŽAIBAS",perimda- 
mi nuolatinėn nuosavybėn 3— 
eią kartą iŠ eilės laimėtą 
Toronto s! idinėtojų veteranų 
įsteigtą pereinamąją trofėją.

Lygiagrečiai buvopreves- 
tos ir 1983 m. Š. A. Pabaltie - 
čių pirmenybės, kuriose lie
tuviai ryškiai dominavo. Šio
se varžybose, iškiliausių sli- 
dinėtojų dovanas, skirtas Lie- 
tuviųAmerikos piliečių Klu
bo ir LB Clevelando Apylin
kės laimėjo tie patys — Vida 
Kijauskaitė ir Raimundas 
Dičius.

H-jų PLSŽ-nių K-to pave
dimu, varžybas vykdė "Žaibas’! 
Pravedimas buvo sklandus ir 
punktualus. Startavimąir elek- 
tronį, automatinį laikų ėmi
mą atliko profesionalinis Hol
iday Valley personalas. Tvar
kingumu Ir tikslumu pasižy
mėjusio varžybų vadovo Vy
tenio ČIURLIONIO Vadovau- 
mas komitetas atliko savo pa
reigas be priekaištų.

Varžybų k-tą sudarė: Vyte
nis Čiurlionis - vadovas , 
Algis M a i n e 1 i s — pavaduo
tojas; nariai — V. Žiedo - 
n i e n ė , M. EmpaKeris 
(Toronto), Vitas Č y va s, Al
gi s Nagevičius, Algirdas 
Bi ei skus ir Marius Juodi- 
sius.

Varžybas parėmė: JAV LB 
Krašto Valdyba, JAV LB Ohio 
Apygarda, LB Clevelando Ap 
V-ba, Lietuvių Amerikos Pi
liečių Klubas, ir ŠALFASS- 
gos Vi d. Vakarų Sporto Apy
garda. Jiems priklauso ren
gėjų padėka.

Netikras, pavasariškas šios 
žiemos oras labai neigiamai 
atsiliepė į siidinėtojųpasiruo
šimą, ypač krose. Paskuti
nėmis dienomis prieš varžy
bas, virš 50of pakilusi tem
peratūra ir lietus su perku - 
nijomis atgrą^’no dalį dalyvių 
kurių buvo numatoma virš 40.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS
IŠTRAUKA IS DRAUGO ROMANO PREMIJA

LAIMĖJUSIOS ANATOLIJAUS KAIRIO KNYGOS

KELIONĖ I VILNIŲ
Virgai nesisekė paaiškinti, kas yra lunatikai. O gal 

buvo mano kaltė - aš nepajėgiau suprasti, ko iš viso neži
nojau. Ir Amerikoje ne visi profesoriai ar korespondentai 
susikalba su "Angelais", "Velnio sekėjais" ar su kurios 
kitos gaujos nariais jų vartojamu žargonu. Lunatikai , 
kurie gyvena kapinėse, turėtų būti lavonai. Jie egzistuo
ja kapinėse, jų pamatyti kitur neįmanoma, važiuok čia. 
Kiekvienas didmiestis turi savo "lunatikus", kiekvienas 
laikmetis. Vardai kiti, bet idėjos panašios. Slapta nepil
namečių draugija, pusiau viešas bevardžių, beveidžių,be
namių būrelis. . . Idealistai be ideologų, veikėjai be pro - 
gramos, be plano, be sąrašų. . . Vienminčiai be teisių, be 
kelio, be ryšio. . . Vandeninga povandeninė srovė, bėganti 
laiko podirviu. . .

Lunatikai dirba ne už duoną, prieglaudą ar pažadus. 
Niekas nežino už ką, nė patys lunatikai. Tikėjimas. Fa - 
natiškas tikėjimas savo tautos ateitimi yra jų atlyginimas. 
Nedaug ir neaišku, bet taip yra. Misija. Kas ta misija? 
O kas žino? Kiekvienas lunatikas turi savo "misiją" ir ją 
vykdo. Paklausk. Niekada nesužinosi. Ir nereikia ži
noti, ko nereikia. Jų niekas nejungia ir niekas neskatina. 
Niekas neorganizuoja, neremia , nepalaiko. Net nežino, 
kad yra, o jei ir žino, tai apsimeta nežiną. Kiek lunatikų, 
tiek "misijų".

Kokiu būdu lunatikai atsirado, iš kuri jie atėjo - Vir
ga neįstengė paaiškinti. Esanti mažo mokslo, o kultūros 
dalykai jai tamsūs iš viso. Kodėl jie vadinasi lunatikais- 
suprastl dar sunkiau. Slapukai, nakvišos, vaikšto tamso
je, miega šviesoje. . . Kam kaip išeina. Niekas apie juos 
nekalba, tačiau milicija žino, bet negaudo. Lunatikus 
gaudo KGB. O gaudomi todėl, kad jie ligoniai, serga Lu- 
natizmo liga, sugavę tuoj uždaro į psichiatrinę. Tai gali 
būti tiesa, galt būti netiesa. Gali būti visai priešingai : 
lunatikai veikia šviesoje, miega tamsoje. Apeina įstaymus 
- KGB gaudo lunatikus, nes jie panaktiniai.

O ką jie daro, kada daro? Nieko, visai nieko. Dyki
nėja, susitikinėja, apgaudinėja, šnipinėja, pranešinėja. . . 
Jie perneša laiškus, kuriuos paštu siųsti nepatartina. Per 
duoda žinias iš lūpų į lūpas, nes telefonai perkrauti, o 
surašyti ant popieriaus jau būtų beprotybė. Jie nešioja

Juozas Šilėnus

VEIDU Į ŠIAURĘ
II-jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI

Antroji Dalis
~~~

/tęsinys/
14/72 Žemais skridimais pra
švilpia virš medžių viršūnių, paleidžia kelias serijas iš 
kulkosvaidžių ir dingsta. Jiems nuskridus- vėl sproginė
ja sviediniai, ir taip per visą dieną. ..

Turime būti budrūs ir pasiruošę apsisaugoti. Pietų 
metu, einant kartu su Albertu į virtuvę atsinešti maisto , 
visai netikėtai mus užpuola trys rusų lėktuvai. Ieškodami 
apsaugos ir nematydami artumoje nei apkasų, nei stores
nio medžio, už kurio galėtum užsiglausti, kiek tik kojos į- 
kabina, pasileidžiam į už keliasdešimties metrų, prie miš 
kelio pakraštyje stovinčių dengtų sunkvežimių ir palen - 
dam po jais. Šąlia mūsų nulyja švino lietus.

Džiaugdamiesi spėję laiku palįsti po gera apsauga , 
lėktuvams nuskridus, išlendam ir purtomos nuo prikibu
sio smėlio ir juokiamės iš vienas kito greitų kojų. Staiga 
mūsų juokas nutrūksta, kai pro atviras sunkvežimių užpa
kalines užtvaras pamatome dėžes su dideliais užrašais - 
DINAM1T. Iš toliau pamiškėje esančių apkasų išlenda 
sunkvežimių šoferiai ir nustebusiais veidais žiūri J kulkų 
išpurentą žemę, sunkvežimius ir mus. Būtų užtekę vieno 
kliudymo- ir būtų nelikę nieko- nei dinamito, nei mūsų.

- Laimingi jūs’. Bet kitą kartą nelįskite patys pavojui 
į nasrus, - perspėja mus vienas vyresnio amžiaus sunkve 
žirnio vairuotojas.

Išlikti iš dvigubo pavojaus nenukentėjus, yra dviguba 
laimė, bet vistiktai, kitą kartą nutariam būti budresni. 
Po pietų dalį mūsiškių išveda kasti tunelio, kiti pasilieka 
prie apkasų baigimo. Tunelio kasimo darbai jau įpusėti , 
iš griovio pusės į kalno atšlaitę jau įsikasta per šimtas 
metrų, iš antros pusės nuo pajūrio, sakoma, yra įsikasta 
daugiau. Norima padaryti saugų perėjimą iš griovio į pa
jūrį, aplenkiant kryžkelę. Darbas įdomus, nesunkus ir sau 
gus nuo oro ir artilerijos šūvių. Vieni palengva kasamės 
tolyn, kiti vagonėliais išveža žemes, treti ramsto storais 
medžiais sienas, lubas ir iškloja grindis. Palubėje mirk
si karbitinės lempos, skamba kastuvų ir kirvių plienas , 
rieda vagonėliai.

Tunelio plotis penki metrai, aukštis trys. Visą po - 
pietę rusai be sustojimo apšaudo mūsų vietovę,gana tiks
liai apšaudo ir grioviu einantį kelią, kuriuo vyksta gyvas 
kariuomenės judėjimas. Kareiviai slepiasi pakelėje esan
čiuose apkasuose, bunkeriuose, subėga į tunelį, ieškodami 
apsaugos.

Mes ramūs ne tik nuo artilerijos sviedinių, bet ir nuo 
didžiausių lėktuvinių bombų mus saugoja storas, virš 1OO 
metrų medžiais apaugęs žemės klodas, kuris dengia tune
lio viršų.

Iš darbo grįžtame su saulėleidžiu. Nuostabiai gražus 
vakaras. Didelė, raudona saulė pro lengvus, mažus aukso 
varsomis nudabintus debesėlius, leidžiasi į tolimą, leng- 
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naujienas, kurių neskelbia laikraščiai, nei televizija. Jie 
aprūpina maistu ir pastoge tuos, kurių neaprūpina valdžia 
buvusius laisvės kovotojus, politinius kalinius, grįžusius 
iš Sibiro tremtinius, sąžinės kalinius. . . Jie išnešioja 
straipsnius į redakcijas, slaptas spaustuves, platina po 
grindžio spaudą. . . Jie švenčia Vasario 16-ją, iškelia vė
liavas, išmėto lapelius, pagerbia gerbtinus, prisimena už 
mirštuosius. . . Sandėliuoja popierį,saugo knygas nuo gais
rų slepia brangią memuarinę literatūrą, užrašus, met - 
raščius, įspėja apie gresiantį pavojų. . .

Lunatikai Virgos aiškinimu, tikri ligoniai, suprasti 
galitma be jokių komentarų, nes sveikieji neužsiima 
tokiomis "misijomis", nei "serga" tokiomis ligomis. Ju
dėjimas žinomas, tačiau nematomas. Čia ir paslaptis . 
Kas juos įsteigė, kas pradėjo "misiją", iš kur ta povande 
ninė srovė? Kompartija ir KGB davė progą ir sudarė są
lygas lunatikams atsirasti. Sakoma, kad lunatikai manev
ruoja su KGB žinia. Aš netikiu, Virga tiki. Gyvename 
stebuklų šalyje, kaip netikėsi. Dūmai ir ugnis kyla iš to 
paties aukuro. Žiūri ir neįžiūri. Launatikai, matote, vi
siems reikalingi - niekas nežino tos likiminės valandos. . 
kada privilegijos pavirs j elegijas, iš viso niekas. .. Pra
leidžia, prasilenkia, susitaria. .. Čia jūsų, čia mūsų.. . 
Tėvų ir motinų vaikai, senelių įtaka, tokia slapta dvasia 
galima vadinti tautine, galima socialine, juoką sukeltum, 
spontaniška srovė, kurioje prigerti gali bet kas, užkapo
tas, kaip žaltys, kraujo puta. . .

Lunatikai, - nukentėję, nuskriausti, atmesti, per 
anksti atsidūrę "už tvoros" reakcionieriai, laisvanoriš - 
kai užsirašę į golgotą. . . Kokią golgotą? Amerikonui ne
išaiškinsi. Nepriimti į gimnaziją, išmesti iš universite
tų, meno ir muzikos mokyklų, nusivylę savųjų "harmoni
ja", svetimųjų "disharmonija",nukentėję pačioje jaunystė
je ne dėl savo veiksmų, vaikai sibiriokų, paniekintų ir 
pažemintų tėvų, nekaltai nubaustų, suimtų, įkalintų, nu - 
kankintų, drąsuoliai rezistentai, pasišovę atnaujinti, kas 
labai jau pasenę. . .

Virga stengėsi. Aš sugaudžiau mintis, sujungiau žo
džius, užpildžiau daugtaškius. Toksai jaunimo užsianga - 
žavimas man nėra svetimas, nė negirdėtas. Susidūriau 
Pietų Amerikoje. Sąlygos diktuoja pasipriešinimo sąjū
džių egzistenciją. Įvairiais vardais, po oficialia ir neo - 
ficialia priedanga. Visuomenė kooperuoja, kur įmanoma, 
neimplikuodama savęs. Tik man neaišku, kodėl Virga no
ri mane su tokiais lunatikais supažindinti? Kas jai galėjo 
pasakyti, kas aš esu pogrindžio idiotas? Kiekvienu atve
ju - ne sovietinio pogrindžio. Jei Rita, tai kas Ritai? Ci- 
bulskienei aš- marksistas. Kaip ji supranta "marksiz - 

vai vilni jančią jūrą. Paskutinieji saulės spinduliai žai - 
džia siūbuojančiais laivų stiebais.su vilnimi atbėgančio - 
mis baltomis putomis, glosto mūsų kranto vėjų palenktas 
pušis, auksu sužvilgo barako langų stikluose ir lengvai , 
lengvai pasinėrė Baltijos gelmėse, žėruodama paskutinė
mis atošvaistėmis, rytdienai žadėdama vėjuotą dieną.

Su paskutiniais šviesos atspindžiais virš juoduojančios 
jūros, iš šiaurės pasirodo didelis rusų lėktuvų junginys, 
kuris puola vokiečių karo laivus. Jį pasitinka uraganiška 
karo laivų priešlėktuvinė ugnis. Užverda atkakli ir kieta 
kova. Rusų lėktuvai puola keletą kartų iš eilės, tačiau , 
žemiau nusileisti prie laivų nedrįsta ir bombas mėto iš 
gana aukštai. Karo laivų gynybą aktyviai remia pakrančių 
zenitinė. Tik po gero pusvalandžio rusų lėktuvai išmetę 
bombas ir vis labiau vakaro tamsai gaubiant žemę, pra
dingsta šiaurės horizonte.

Virš žemės ir jūros pakyla lengvas, šaltos nakties rū
kas. Su tamsa į mūsų kaimynystėje esančius barakėlius 
iš fronto linijų atvyksta nauji, suvargę kareivių daliniai . 
Kartu su jais atvyksta ir kelios kuopos ukrainiečių. Jie ap
sistoja netoli uosto pakrantėj esančiuose bunkeriuose, ti
kėdami greito išvykimo laivais.

Po pusvalandžio su vilnijančiomis jūros bangomis pa
sigirsta jų skambi melodinga daina. Jie, kaip lietuviai, su 
daina nesiskiria. Jos garsai sužadina ir mūsiškius. Pa
sigirsta ir iš mūsų lūpų daina, kuri liejasi pro pravirus 
langus ir plaukia kartu su pakrantėje kylančiais aidais, 
nustelbdama šiurpulingą žemės virpėjimą ir amžinai 
šnarantį jūros ošimą.

Pavirtęs guliu ant purvinų grindų ir klausausi. Kaip 
malonu girdėti įgimtų, širdį veriančių dainos žodžių. . . 
Jie kaip motinos švelni ranka užglosto žiaurią dienų tik - 
rovę, priartina prie kadaise girdėtų brolių dainas, skęs
tančias į auksinius vakarus.Tie mano gimtosios žemės 
bevardžiai broliai,Šventosios upės pakrantėje valtis kran- 
tan ištraukę, šlapius, sesių pintus tinklus sudžiovę, sa
vo vargus, rūpesčius , savo meilę gimtai žemei dainoje iš
sakė. Su ja jos ginti ir žūti išėjo. . .

Ji skamba ir čia, prakaito lašais atnešta,toli nuo 
gimtųjų laukų, nuo paliktų sodybų. Skamba žiauriame ap
supimo žiede, mirtingame patrankų gaudime.

Šį kartą mūsų pastogę dengia nakties ramybė. Ne - 
drumsčia jos nei pakrantėje esančių pabūklų ugnis, nei 
naktinių naikintuvų ūžesys. Tyli ir priešo ginklai, tik jū
ros bangų šnabždesys nesikeičia. Reta tyla.

, Ankstyvą rytą mus prikelia atvykusių šarvuočių 
triukšmas. Jie sustoja šalia mūsų barakų. Dangus apsi - 
niaukęs, krapnoja smulkus lietutis. Vėl pradeda apšaudy
ti rusu artilerija, jiems atsako vokiečių pabųklai.

Vėl dirbame prie tunelio kasimo, pėda po pėdos kni- 
samės gilyn į kalno vidurį. Griovio keliu į uostų pusę 
traukiasi iš fronto atvykę kareiviai sunkiais žingsniais ir 
išvargusiais veidais. Pravaromos naujų belaisvių kolo - 
nos. Praeina sugaudytų užsieniečių darbininkų būriai,ti
kime, kad jų tarpe yra ir mūsų tautiečių.

į uostą sutelkti žmonės naktimis, mažais laivais per
keliami į Helos uostą, tolimesnei evakuacijai. Pasklinda 
gandas, kad ir mes už poros dienų esą būsime iškelti į 
Helos uostą,o iš tenai laivais į Vakarus. Tą mintį karštai 

mą"? Priedanga, kaukė? Paklausiau Virgą.,. Taip, jai 
pasakė Rita. Bet nei Rita, nei pats Cibulskis netiki, kad 
aš būčiau marksistas. Amerikiečiai mėgsta juokus. Prie 
danga. Iš ktos pusės, vien tai, kad mane išleido visam 
mėnesiui, kada normaliai leidžiama būti penkias dienas , 
jau įtartina. Nei Cibulskiai, nei vėliau sutikti profesoriai 
neįsivaizdavo Amerikoje išaugusio ir taip puikiai lietuviš
kai kalbančio marksisto. Buvo reiškiamas neribotas pa - 
sitikėjimas, paslapčių atidengimas. Sovietų skelbiama 
"laisvė" iki šiol nė vieno nesuviliojo, kaip galėtų suvilioti 
mane ?

-Lunatikai nebijo užsieniečių, - Virga užtikrino. - Sa
kykite, ką norite, klauskite - tik nematykit jų ir nesi- 
veikinkit .

Prie įėjimo jau kelios automobilių eilės. Fasadas gra
žus, nauji cementiniai stulpai prilaiko plačius geležinius , 
kryžių ornamentika papuoštus, vartus įvažiavimui. Mažes
ni varteliai šonuose žmonėms. Vaikštoma tik viena puse — 
visa kita po raktu. Automobiliai į kapines neįleidžiami. 
Takai platesni, kiti siauresni. Medžių begalė, įvairiausių, 
tačiau dominuoja lapuočiai. Kapai prie kaų, kryžiai prie 
kryžių. Praėjome labai jau senos statybos kapinių sargo 

namelį - namas pavyzdžio neduoda... Čia pat ir mūrinė 
koplyčia gotikos bokšteliais, prie kurios stovi lenta - įrė 
mintas kapinių planas.

Mauzoliejai, paminklai, kriptos. .. Sena, ištrupėję, 
išplėšta . .. Vienu ar kitu laiku kas nors buvo įsibrovę , 
ieškojo brangenybių, išniekino, suardė, išvertė - taip ir 
stovi. Vieta kalnuota, užlaidota, prie kitų kapų sunku ir 
beprieiti, užlipti į kalnelį. į aukštesnes vietas įkopti pa
daryti cementiniai laipteliai - tai palengvina priėjimą. 
Kvapnus pavasaris, medžią neseniai sulapoję, lyg po so
dą vaikštai, ne kapines.

Sustojame prie gražios vienodų kryžių eilės ir bendre 
paminklo su raudona žvaigžde viršūnėje. Tai liudija, kad 
čia ne eiliniai žmonės ilsisi. Gražiai tvarkomi partizahų 
kapai.

-Čia mūsų, - Virga mostelėjo ranka į vieną pusę la
bai nežymiai, - o ten raudonieji. ..

Netoliese vieni ir kiti. Ramybė, šventoji taika, tik 
paukščiai ir vėjas ją sudrumsčia. .. Kovos prasme visi 
lygūs - partizanai. .. Ne vis guli savojoje žemėje, bet ar 
ne vis tiek. . . Prie jų ilgėliau pastovėjome. Aš palenkiau 
galvą.

Virga pajudėjo. Negerai^sako, taip koncentruotis. 
Žmonių pilna. Laidoja, lanko, stato kryželius, puošia , 
laisto gėles, meldžiasi, medituoja. .. Vietiniai ir turis
tai iš užsienio. Paviendui, grupėmis, fotografuoja, ap
verkia, prisimena mirusiųjų dienas ir darbus, gimines , 
garsiuosius vyrus. Nepasakysi, kas kokiu tikslu atėjęs , 
bet KGB akys ir čia visus seka - kapinėse jų daugybė.

gina Vanagas,Desantininkas ir Edvardas. Esą jie tai gir
dėję, kai vertėjas Kurmis savo "geriesiems" pasakęs. 
Japonas, Adomas ir Šlubis netiki, kad vokiečiai tokie geH 
būtų ir mus nuo jiems reikalingų darbų atleistų jų nebai
gus. Sunku tikėti, ir netikėti, bet maloni žinia visus nū'^ 
teikia geriau.

Vakar atvykę ukrainiečiai dar tebėra sulindę pakram 
tės bunkeriuose, laukiair jie, kaip ir mes, išvykimo iš ap- 
siausites.

Vidurdienyje pagyvėja rusų artilerijos sviedinių kri
timai. Jie stipriais dūžiais ardo dešinį griovio šlaitą,aš
triomis skeveldromis genėja medžių šakas ir raižo ten 
esančių bunkerių sienas,kuriose praeinantieji ieško sau
gios užuovėjos. Tačiau ne visi spėja pasitraukti nuo kren
tančių sviedinių, nevisus lydi vienoda laimė.

Du palieka gulėti šlapioje pakelėje. Vienam nukirstos 
abi kojos, kitam suakėta nugara. Šimtus didelių atakų at
laikę, krito šlapio griovio pakelėje, žadėto poilsio nesu
laukę. Šaudymui apstojus, nustivėrę katiliukus,skubame 
į virtuvę pietų.

Mūsų dėmes) patraukia neįprastas vaizdas:kellu, ke
liolikos stipriai ginkluotų vokiečių kareivių apsaugoje va
romi trys civiliai vyrai ir viena jauna moteris. Jų rankos 
atlaužtos ir*surištos virvėmis už nugaros. Iš veido bruo
žų atrodo rusai ar ukrainiečiai. Vyrai eina baimės iŠ - 
kreiptais veidais, moters skruostais byra ašaros. Varovų 
raginami, jie knapsnoja pro į juos spoksančius žmones, iš
gąsdintomis akimis ieškodami išgelbėtojų. Varovai juos, 
kaip didžiausius nusikaltėlius, nusivaro komendantūros 
link, kuri randasi netoli uosto.

- Kas jie? Kuo Jie nusikalto?, - klausinėjame vienas 
kito. Klausiam ir vokiečių, bet ir jie nežino. Gal šnipai , 
gal žmogžudžiai?

Po valandos sužinom jų žiaurų likimą. Komendanto 
įsakymu, pakarti devyni civiliai užsieniečiai darbininkai , 
jų tarpe ir mūsų matyti trys vyrai Ir moteris. Pakarti 
prie laukuose esančių bulvių kapčių, neva už bulvių vo - 
girną.

Šitoks sužvėrėjusio komendanto veiksmas sukrečia ne 
tik mūsų, bet ir vokiečių tareivių jausmus.Kiekvienas pa
sijuntam netikras dėl savo gyvybės, būdami visiškoje jų 
malonėje. Kiti galvojo, kad tai įvyko ne dėl bulvių, o dėl 
drausmės nesilaikymo. Pakabino ir tiek. Kas jiems’ - už
sieniečių užteks. Jų tarpe ir mes. . .

Po pietų, vietoje tunelio kasimo mus išgena į ae
rodromo pakraštį kasti apkasų, visai netoli nuo pakar - 
tųjų- gal kokie 300 metrų nuo jų.

Lygumoje pakartųjų kūnai matyti iš tolo - šalimais Du.* 
cigo Gdynės kelias. Juo vykstantiems viskas aiškiausiai 
matosi. Nelaimingųjų lavonai vėjolr per visą dieną mer
kiančio lietaus plakami palengva juda ir atrodo lyg jie 
dar gyvi. Vyrų rankos tebėra surištos,kojos nutysusios ,, 
pakibusios per metrą nuo žemės. Ant kaklų kilpomis už
nertos storos virvės pririštos ant vi>eno stipraus skersi
nio, kuris laikosi ant dviejų t galuose įkastų storų stulpų. 
Jų veidai jau pamėlynavę ir iškraipyti- išsprogusiomiš a- 
kimis ir iškištais liežuviais, vėjo taršomais plaukais.Nuo 
vieno jų dvelkia biaurus žmogaus mėšlo kvapas. /b.d./
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IB PADANGĖS MIELOS
( IŠ SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVI JO

ORIGINALI MINTIS
Akmenės

Kruopių sovchozo gyvenvie
tės esančiame malūne yra 
Įrengta žemės ūkio padargų 
ir mašinų paroda.

ŠĮ Įdomų projektą sugalvo
jo pensininkas K.Petrilajr jo 
pastangomis muziejuje atsi - 
rado įvairių seniau vartotų 
žemės ūkio darbams mašinų 
bei arkliais valdomų pabūklų. 
NAUDINGAS IŠRADIMAS

Molėtų apylinkės kalvis 
V. Taraškevičius, geležies 
suvirintojas J. Biras ir Me
chanizatorius J. Liseckas 
pritaikė ir patobulino akme
nų rinktuvą. Dabar ši maši-

na gerai renka ir mažus ir 
apylinkėje, prie didelius akmenis, kurių pilni 

laukai.
SVARBŲ RŪPINTIS 
VA NDENS ŠVA RINIMU

Pagal paduodamas žinias, 
net 2/3 kaimų nutekamojo 
vandens valymo Įrengimų 
yra sugedę ir neveikia.Jų 
tinkamai neprižiūrint, su
genda, ir ilgai trunka, kol vėl 
pataiso. Gana dažnai pasi
taiko, kad valymo Įrengimai 
gaunami su defektu. Kai ku
rie ūkių vadovai Įsitikinę , 
kad geriausiai vandenį valo 
pati žemė. Taip dauguma ap
leido šią labai svarbią sritį. 
O kur įrengimai be defektų?

Vilniuje vyko liaudies menininko Petro Jankausko asmeninė vyteliu 
pynimo paroda . Nuotr. P. Jankauskas supažindina lankytojus su 
savo darbais

MIRĖ JUOZAS KELIUOTIS
Kovo pabaigoje, okup. Lie

tuvoje mirė žurnalistas,ver
tėjas, rašytojas Juozas Ke- 
liuotis, 82 m.amžiaus. Gi - 
mė Rokiškio apskr., Joniškb 
km. Žurnalistiką studijavo 
Sorbonos U-te, Paryžiuje 

.1935 m. Kaune, Vytauto Di
džiojo Universitete pradė- 

iįo, dėstyti žųęnallsti,ką( o nuo 
-1^42 -44 n)),biu.vp( žurnalisti-. 
kos katedros vedėju.

Nuo jaunystės buvo įvairių 
žurnalų redaktorium. S va r - 
blausias- kultūros žurnalas 
"Naujoji Romuva",kur buvo 
sutelkęs gabiausius to meto 
mokslo, meno ir literatūros 
darbuotojus jaunesnės kar - 
tos.

Vokiečių okupacijos metu, 
1943-44 m. redagavo kultu - 
ros žurnalą 'Kūryba". Da
lyvavo pogrindžio veikloje, 
buvo Gestapo paieškomas.

Antrosios sovietų okupa - 
cijos metu buvo keleriems 
metams ištremtas Į Sibirą . 
Nuo mirtinos ligos jĮ išgel
bėjo vienas ukrainietis dak
taras. Vėliau jam buvo leis
ta sugrįžti ir dirbti vertėju.

Vertė pasaulinėje lite
ratūroje pagarsėjusius vei
kalus- Ionesco, Sartro, Vol
tero ir kt. Rinko medžiagą 
ir rašė atsiminimus apie J. 
Tumą - Vaižgantą, V. Krėvę- 
Mickevičių, J. A. Herba-

Čiauską, S.Nėrį, F.Kiršą, V. 
Mykolaitį-Putiną, B.Sruogą 
S. Čiurlionienę, I.Simonai - 
tytę ir dail. V. Eidukevičių.

Jo mirtis paminėta vieti - 
niame "Literatūros ir Meno" 
savaotrąštyje, E.Matuzevi- 
čius tarp kitko rašo, kad ve
lionis "Nors ir sirgdamas , 
negaluodamas, ligi pat pas
kutinių savo, gyvenimo dienų 
domėjosi,,daile, filosofija .po
ezija, menotyra, naujomis 
knygomis, naujais leidiniais".

VERTINGI EKSPONATAI
Lietuvos Istorijos ir Et

nografijos Muziejuje yra. 
naujų eksponatų, pastaruoju 
metu rastų Įvairiose Lietu
vos vietose: 1584 m. išleista 
"Postilė", 1769 m. išspaus - 
dinta Vilniuje A .Vi jūko-Ko- 
jelavičiaus " Lietuvos isto
rija", pirmoji Kaune 1848 m. 
išleista knyga lietuvių kalba 
"Regulas".

Biržuose muziejininkai 
rado vienkartinę 1686 m. se
novės meistrų darytą skry - 
nią. Vietą rado ir kadaise 
Vilniaus Didžiojoje gatvėje 
buvusios cukrainės senas 
kavai malti malūnėlis, ma
šinėlė sausainiams gaminti , 
kepinių formos ir kt.

Palangoje rasti dr. Jono 
Šliūpo laiškai bei diplomas . 
Sakoma, kad Muziejus kasmet 
surenka iki 1200 naujų ekspo
natų.

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS
VIENA GRAŽIAUSIŲ. IR SENIAUSIŲ. KALBŲ-LIETUVIŠKAI

A. A. ( ALCOHOLICS ANONYMUS)
SUSIRENKAME KIEKVIENA

GERTI - TAVO REIKALAS 
NUSTOTI - MŪSŲ

JEIGU GERI IR GALI

JEIGU NORI

ATEIK Į LIETUVIU 
grupes' SUSIRINKIMĄ. 
TREČIADIENI, 7722 GEORGE ST. LA SALLE. QUE.

1983. IV.28

ARBA SKAMBINK MUMS:

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

Donaldui D.: 661-1733.

PAVASARIS 
Šaunus jaunikaitis 
Žengia per laukus. 
Įdavė jam saulė 
Auksinius raktus.

Prie vasaros vartų 
Trumpai pastovės, 
Vartus atrakinęs, 
Vėl žiemą parlydės.

Miglos jam prinėrė 
Žalsvųjų tinklų - 
Apkarstys, apnarstys 
Ant medžių šakų.

Saulė jau priverpė 
Šilkinių gijų, 
Priaudė, prikrovė 
Rietimų margų.

Apklos pilką žemę 
Kilimais margais, 
Atskubės vasara 
Išpuoštais takais.

LAUKU DOBILAS

Parke Ant Suoliuko
/tęsinys/

Gal jums įdomu, kaip mes galėjome girdėti, ką jos ten 
kalbėjo. Tai buvo labai didelė/paslaptis, - bet kad laikas, 
užnešė storą sluoksnį dulkių, galiu pasakyti. Buvo toks 
silpnas, sirguliuojantis, mažytis, visada verkškenantis , 
pačios Storastienės sūnelis Vincelis, kartais motinos va
dinamas pagrandėliu. Šeimoje buvo paskutinis, visos ki
tos - mergaitės. Pati motina sakydavo, -kad šitas jos vai
kelis atolo nemindys : "Greičiausia,Dievulis jį pasiims , 
jau ir mišias užpirkau ir almužnas nepagailiu, tegul bus jo 
valia, ne mums, vargdieniams nustatyti".

Nors jis atrodė silpnesnis, nors Dievas jam mažiau 
davė sveikatos, bet už tai jį apdovanojo gudrumu ir mo - 
kėjimu, kaip reikia susirgti. Kadangi jis visą laiką mo - 
tinos sijono buvo Įsikibęs, kaip buvo sakoma, tai jo mo - 
terys ir nesisaugodavo; ne tik kad nesisaugodavo, bet jo 
motina ir į pirtį su vyrais neleisdavo, neduok Dieve,dar 
vargšelį garais uždusins. Taip jis eidavo į pirtį su mo - 
terimis. Kaip jau minėjau, kartu ir labai kombinuotas bu
vo tas mylimas vargšelis. Vyresnių piemenų ir bernų 
priprašytas, jiems visas reikalaujamas paslaptis apie 
mergaites pasakydavo. Žinoma, tas nebuvo už nieką, tu
rėjo ir saldainių duoti ir kita ką geresnio. Kaip vieni, taip 
antri mokėjo paslatį išlaikyti . Buvo avis sveika ir vilkas 
sotus. Taigi, jis ir mums vifeas vyresniųjų ar mažų mer
gaičių paslaptis pasakydavo., Visi labai stebėdavomės, 
kaip jis ir neužmiršta,kuriai koks spuogelis ar apgamėlė 
yra, dar kur ir rūbais uždengta. Galų gale,gal jis mums 
būdamas gudrus ir meluodavo, patikrinti negi galėdavo - 
me. Mums naudingiausia būdavo, kai pasakydavo kokiose 
puodynėse yra neužženklinta grietinė ar sviestas. To - 
kiems paaugliams, kaip mes labai ir labai trūkdavo vis to 
maisto. Nežiūrint kiek jo gautum, -vis buvo per mažai, y- 
patingai pavasariais, po sėjų, kai nelikdavo žirnių, su- 
želdavo ir ištiždavo griežčiai. Labai būdavo pravartu 
kokie nors priedai.

Gal po kokios penkiolikos metų girdėjau apie Vincelį, 
kad ne tik mindė atolą,bet ir sutrypė,buvo sveikas , 
kap ridikas ir gabumus tuos pačius turėjo. Ypatingai jam 
sekėsi neaiškiai permainyti kailį. Turėjo savo taktiką ne
trokšti viršūnių, o būti tuojau po jų - nėra atsakomybės 
ir pilnai visko užtenka. Jam gerai buvo ir kraštą užėmus 
bolševikams, taip pat buvo gerai per vokiečių okupaciją ,. 
manau ir dabar kur nors geresnės krautuvės vedėjo padė
jėju dirba. Na, tiek to, tegul jam Dievas padeda, visada 
visur ir visiems jis geras, - savotiški gabumai.

Kaip ten toliau buvo su tuo lietuvišku vaisku tą vaka
rą ir nebemačiau, nes tik artinantis vakarui ,po tų di - 
džių Įvykių ir dar tapus dienos didvyriu, -reikėjo daug jė
gų. Išvargęs ir užmigau.

Taip, tai buvo laikai. Rodos, tas viskas tik vakar. . . 
O dabar esu čia, mūsų miesto parke ant suoliuko. Prie 
kito suoliuko atokaitoje, snūduriavo linksmųjų dvejukė . 
Atrodo, jau ir butelis tuščias, - ką gi daugiau bedarysi?

Kažkaip ir nenorint, ta preitis smelkiasi Į mintis ir 
gana. Pirmieji mokslo metai mūsų miestelio gimnazijoje. 
Atitarnavęs kariuomenėje, pasirinkau darbą artimą mano
širdžiai - prie ūkininkų, kur ir dirbau ligi Lietuvą okupa
vo sovietai. Manau, nereikįa daugiau ir sakyti: viskas vy
ko iš anksto nustatytu planu - sunaikinti ir paversti visą 
kraštą kalėjimu. Deportacijos, žmonių verksmai susimai
šė su nauja karo audra, ir vėl germanas. Panaši taktika , 
kaip ir per Pirmąjį karą, taip pat ir pralaimėjimas. Da - 
bar jau nebelaukiau ligi vėl grįš bolševikas. Pirma jų su 
besitraukiančiomis sudaužytomis vokiečių kolonomis gi - 
liai Įvažiavau Į jų kraštą. Apie bėgimą iš namų jau buvo 
šimtai knygų prirašyta, tai ta tema nerasčiau ką ir pridė
ti.

Įsidrąsinęs vėjelis paūžavo medžiuose, ir nematoma 
ranka paleisti įvairiaspalviai lapai, darydami visokias 
kilpas, pabiro ant suoliukų ir po mano kojomis. Prisimi
niau vieną vaizdą iš buvimo metų Vokietijoje.

Karas pasibaigė.
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Gegutė

Persekioja pasikartojantis sapnas: kai tik vežu uošve i jos 
butą — neuzsiveda automobilis

Susprogdinę tiltus, kitus svarbius ir brangius pasta
tus bei objektus savoje žemėje- vokiečiai kapituliavo. Tuo 
laiku jau buvau susijungęs su šeima ir gyvenau netoli vi
sai sugriauto Hanoverio miesto, apgyvendintas vienoje pa
bėgėlių stovykloje. Gražus kaimelis buvo paverstas sto - 
vykia. Jame pirmiau buvo įkurdinti norintieji repatrijuo
ti ir priversti tai daryti, su "O" raide žmonės, kurių tar
pe radosi ir buvusių karo belaisvių. Kad atkeršytų sau ar 
kitiems, prieš jiems išvažiuojant netik tą kaimelį ligi pa
grindų iškoneveikė, bet ir apylinkę: išplėšė iš ramių gy
ventojų radijo ir foto aparatus, svarbiausia laikrodžius . 
Pastaruosius labai vertino ir žadėjo vežti į plačiąją tė - 
vynę. Vėliau teko išgirsti, kad labai maža dalis jų pasie
kė savo namus. Daugumoje atsidūrė Sibiro taigose, kad 
"atšaldytų ir išvėdintų" nacionalinių buržujų negerovių 
pridumtus jų smegenis.

Su radijo aparatais elgėsi labai savotiškai. Po gerai 
pasisekusio samagono varymo, išgėrusio jo tiek, kol iš 
vieno matosi du - vyresnysis ar bent to vakaro pravedėjas 
sušunka visiems,atkreipdamas į save dėmesį. Pakėlęs 
pirštą, klausia - "Keli pirštai?". Gavęs atsakymą, kad ' 
vienas - sušunka, kad .negana išgerta ir dar visi turi iš
gerti'po vieną. Po to seka ta pati procedūra,kol visi pra
deda sakyti, kad jau dvigubai matosi. Tada atnešamas iš
kilmingai radijo aparatas, paleidžiamas visu garsumu ir 
iš eilės, tuščiais buteliais Į jĮ mėtoma. Jeigu taip kas pa
taiko, kad aparatas nutyla- leidžiama prieiti per pusę ar
čiau ir antrą kartą mesti butelį. Jeigu jis sudaužo apara
tą- lieka laimėtoju. Taip žaidžia, ligi visus, skirtus su - 
daužymui aparatus, sunaikina. Žinoma,dauguma susižei
džia stiklų skelveldromis, bet tai reiškia vyriškumą. Ma
tyti, kad girtiems turbūt patinka ir raudona spalva, ar gal 
tik taip nuduoda- sunku suprasti. Likusieji, dar neišvirtę 
iš kojų, uždainuoja kokią nors pergalės dainą ir sutarti - 
nai sušunka, kad prakeiktų nacių žaislas- zabova baigta. 
Daug to kaimo ramių gyventojų sienos galėtų papasakoti , 
bet jos kažkodėl tyli. . .

Į tą lagerį mus atvežė viena labai išsidažiusi , žalia 
uniforma, amerikietė. Tuo laiku tą vietovę buvo užėmę a- 
merikiečiai ir tik vėliau ją perleido anglams. Mergina 
valdė sunkveži mį ir būtų visai gražiai atrodžiusi, jei ne 
toks jos baisus nusitepimas. Ji labai nustebo, kad mes tik 
vieną mažą ryšulėlį turėjome, klausė per vertėją, kur mū
sų daiktai. Gavusi neigiamą atsakymą pakraipė savo la
bai sušiauštus plaukus. Mus nuvežė ir davė tris kamba - 
rius ir dar bendrą trims gyventojams virtuvę, - sakau , 
kaip karaliams. Tik apsistojus, buvau pakviestas gera - 
darės organizacijos, vadinamos U. N. R. A sandėlį, kur ga
vau kelioliką skardinėlių visokiausių konservų, biskvitų , 
cukraus,kavos pupelių ir maltos kavos. /b. d./

1983 metų 
EKSKURSIJOS 
I LIETUVĄ.

GEGUŽĖS 26, LIEPOS 14 ir RUGSĖJO 8 

14 DIENŲ SU VISU IŠLAIKYMU IR APRODYMU :

- VILNIUS -
- MASKVA - • \
- LENINGRADAS -

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

KELIONĖS LĖKTUVU Į MIAMI TIK $ 239-

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

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

5 psi.

5

5



Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA: -
8 % už 90 dienu term, indei. E 
8!4% už 6 ;nėn. term, indėlius E 
8 ‘/a% už 1 metu term, indėlius Z
8 Vą % už 2 metu term, indėlius Z 
9^% už 3 metu term, indėlius S 
11 % už pensijų planą
9 % už namų plano
7'/i% už specialia taup. s—ta Z 

7% už taupymo s—tas Z
6 % už čekių s—tas (dep.)

AKTYVAI VIRS 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. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $ 10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas Piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolosdLine of credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir treči adien- 
nuo 10 v. ryto iki 3 v. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadien. - 
nuo 10 v.r. iki 8 v. v.; šeštadieni ai s — nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.. 
(Liepus ir rugpjūčio menesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 

Telefonai : 532-8723 Toronto , Ontario
■r 532-1149 M6P 1A6

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
999 College St., Toronto, Ont. ^TELEFONAI: 532-3400 
M6H 1A8_________________________ •___________ 532-3414

AKTYVAI - VIRŠ 20 MILIJONŲ 

KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:

Pirmadieniais 10—3 = 90 dienų term, indėlius... 8%
Antradieniais 10 — 3 = 180—185 d. term ind.......... 8’4%

Trečiadieniais uždaryta = Term ind. Įmetu............... 8 '/i %
Ketvirtadieniais 10-8 | Term. ind. 2 metų............  8 ’4 %
Penktadieniais 10-8 E Term ind.'3 metų.......... Vio°-
Šeštadieniais 9-1 | Pensijų s-t a..................... ’’ ’
Sekmadieniais 9:30— I E Spec. taup. s—tų   * '

= Taupomąja s-tą......
DUODA PASKOLAS: Ę Depozitų-čekių s-tq... 6 %

Asmenines nuo............. 14 '/i %
Mortgičius nuo .ll!į%- 13 %

ANAPILYJE SKYRIUS VEIKIA SEKMADIENIAIS 9:30 r.-1 v>r.

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

NE PELNAS BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS•

toronto
KAS NORI VYKTI AUTOBUSU 
I LIETUVIU DIENAS ?

Lietuvių Dienų, Dainų 
Šventės ir Lietuvių evangel, 
liuteronų Sinodo proga yra 
išnuomuoti du autobusai.Kas 
norėtų vykti-prašome nedel
siant registruotis Išganyto
jo Parapijoje po pa maldų ar
ba skambinti V. DAUGINIUI 
tel: 533-1121.

NAKVYNĖS JAUNIMUI
Jaunimo Kongresui vyks - 

tant Toronte,LIEPOS 16 d. 
atvysks apie 120 jaunimo at
stovų iš 13 kraštų. Jiems 
reikalingos nakvynės. Kas ga
lėtų talkininkauti, praneški
te I. PETRAUSKIENEI tel: 
535-3847.

KLB TORONTO APYLINKES 

PLANAI

VILNIAUS KARALAITĖS
RINKIMAI

Yra sudaryta rinkimų ko
misija, kuriai vadovauja Ž. 
Šilinskaitė. Balius ren
giamas balandžio 30 d. LN 
Mindaugo Menėje, kurio me
tu bus renkama "Vilniaus" 
karalaitė.

6 psl.

JEIGU GERI IR GAU GERTI - TAVO REIKALAS

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ.

ATEIK 1 LIETUVIŲ A A f ALCOHOLIC ANONYMOUS ) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA* 
TREČIADIENĮ 119 MlMICO AVE. (Royal York Rd. ir 
Mimico Avė. kampas) TORONTE, 7,30 v.v. j

SKAMBINKIT Tel.: 487 - 5591 j

skolinkis

PARAMA
IMA:

už asm paskolas nuo 13% 
už nekilnojamo turto paskol.

(mortaaąes) :
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų .................. 11 Vą%
2 metų ........įu.;. 12 %
3 metų...... ė.;......13 %
( fixed rote)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metu.. 11 % 
(variable rate)

Pirmą premiją 1OOO dol. , 
būsimai karalaitei paskyrė 
Lietuvių Namų valdyba. Ba
liaus metu vyks madų paro
da. Šiuo reikalu jau susitarta 
su atitinkamomis firmomis. 
1982 m. kandidatės gavo daug 
dovanų iš lietuvių ir kana - 
diečių firmų.

• Karavano "VILNIAUS PA
VILJONUI " vadovauja V. 
Šiaučiulienė -Vaitie
kūnaitė. Tai vienas iš
komplikuočiausių renginių, 
kuriam reikia keletos dešim
čių talkininkų. Paviljonas 
veiks birželio 17-25dienomis, 
Prisikėlimo parapijos salėse. 
Meninę programą atliks "At
žalynas".

Maisto paruošimas sudaro 
didelę problemą. Reikalinga 
šeimininkė, kuriai bus mo
kamas atlyginimas. Suinte
resuotos kviečiamos kreip
tis į V. Šiaučiulienę, darbo 
valandomis. Tel.: 236-1048 
arba vakarais: 232-1715.

INFORMACIJŲ CENTRAS
įsteigtas Informacijų Cent

ras Lietuvių Namų reika - 
lams. Jo vadovas - A. Vai
čiūnas.

D. Garbaliauskienė 

informacijų reikalams pa
ruošė Toronto lietuvių orga
nizacijų 1983 m. renginių ka
lendorių. Šis centras teiks 
informacijas telefonu pasi
teiravusiems apie lietuvių or
ganizacijas , institucijas , 
renginius ir 1.1. Informaci
jų centro telefonas; 533-3312. 
Lietuvškai spaudai informa- - 
cijas sutiko paruošti J .Va - 
ranavičius.

LĖŠŲ TELKIMAS
Pagrindinis lėšų šaltinis 

yra bendruomenės narių so
lidarumo mokestis, 5 dol. 
metams.

Toronto apylinė yra di
džiausia lietuvių kolonija Ka
nadoje, kurią sudaro apie 
9-10 tūkstančių tautiečių. 
Reguliariai šiuos mokesčius 
moka apie 600 bendruome
nės narių. Tai labai mažas 
bendruomenės narių skai
čius, iš kurių surinktos pa
jamos padengia tik apylinkės 
einamąsias išlaidas. Šiam 
reikalui ištirti, pagyvinti ir 
rinkti solidarumo mokesčius 
sudaryta lėšų telkimo komi
sija, kuriai vadovauja V,Ba- 
čėnas. Šiais reikalais jis 
tarėsi su lietuvių bankelių 
vedėjais, ieškouamas talkos, 
kurie ,am tą pažadėjo. Tai 
lengviausias ir pigiausias 
būdas solidarumo mokes
čiams rinkti. "Paramos" ir 
Prisikėlimos parapijos kre
dito k< operatyvuose yra ati
darytos KLB Toronto apy
linkės vardu sąskaitos, į ku- 
rias kiekvienas bendruome
nės narys gali tiesioginiai 
įmokėti metinį solidarumo 
mokestį arba užpildęs ati
tinkamą pareiškimą. Kredi
to kooperatyvų tarnautojai 
reguliariai kiekvienais me
tais perkels iš jo sąskaitos 
į Apylinkės Valdybos sąskai-

Planuojama solidarumo 
mokesčius rinkti sekmadie
niais po pamaldų parapijos 
patalpose ir per organizaci
jas. Solidarumo mokesčius 
privalėtų mokėti apie 4-5 
tūkstančiai bendruomenės 
narių. Jei pavyktų iš jų iš
rinkti nario įnašus, tai pa
gerėjus finansiniam stoviui, 
KLB Toronto apylinkės bend
ruomenės veikla įgytų kitokį 
pobūdį.

Laiškus, solidarumo mo
kesčio čekius siųsti šiuo ad
resu: KLB Toronto Apylinkės 
Valdyba, c/o Lietuvių Namai, 
1573 Bloor St. W., Toronto, 
Ont. M6P 1A6

KANADIETIS - INSULINO 
IŠRADĖJAS

Toronto istorikas-Toronto 
Universiteto profesorius- 
Michael Bliss parašė knygą 
"The Discovery of Insulin" , 
kurią leidžia Toronto Mc 
Clelland and Stewart leidyk
la.

Insulino išradimas buvo 
šio šimtmečio vienas iš 
svarbiausių medicinos sri - 
tyje ir Toronto Universiteto 
grupė už tai laimėjo Nobelio 
premiją. Pagrindinis asmuo 
šioje grupėje buvo Sir Fre
derick Banting.

/Canadian Scene, Issue 1129 
1983 m. balandžio men./

Winnipeg
GRAŽIAI PAMINĖTA 
VASARIO 16-TOJI

Šiais metais Vasario 16- 
tos minėjimas įvyko vasario 
20d., 11 vai. lietuvių parapi
jos bažnyčioje. Jį surengė 
KLB-nės Winnipeg© Apyl. v- 
ba. Jos p-kas Marijus TIM- 
MERMANAS rūpestingai pa

AR PASKAITAI SAVO VAIKUI LIETUVIŠKŲ LIAUDIES PASAKŲ ? 
JOSE RASI IR GROŽIO,JUMORO. IR IŠMINTIES!

LN MOTERŲ BŪRELIO TALKININKĖS UŽCAVĖNių KARNAVALE . JOS LAIMĖJO UŽ SAVO PAVIL- 

JONO ORIGINALUMĄ ANTRA^PREMIJA. I š de ši nė ■ į k olr p irmo j e ei I e j • : B. Nork I enė, L. Pociene, C. 

Butkienė, S. C ip I i j ou tk i enė; antroje eilėje : T. Zoleskienė, D. Zulovienė, B. Abromaitienė, O. Indrelie — 

nė, L. Macionienė, D. Dargienė, L. Matulevičienė*

ruošė pakvietimus su įžan - 
ginlu šūkiu: "LIETUVIAIS 
ESAME MES GIMĘ, LIETU - 
VIAIS NORIME IR BŪT". . . 
Prie pakvietimų išsamiai pa
ruošta ir prijungta progra
ma. kuri laiku visiems iš
siuntinėta.

Minėjimas prasidėjo pa
maldomis. Jų metu giedojo 
solistas A. KE BLYS, vargo
nais palydint muz. A. STAN - 
KEV1ČIUI Priešais altorių 
Lietuvos trispalvę vėliavą 
atnešė V-bos p-kas,kurį ly
dėjo A. Stankevičius (Wpg.), 
J. Gabrys ir Lietuvos nepri
klausomybės Kovų dalyvis M. 
Januška. Veteranams vicep- 
Kė Vida Balčiūnaitė prisegė 
po baltą gėlę.

Prie vėliavos, apsirengu
sios tautiniais rūbais, pasi
keisdamos nešė sargybą: V. 
Balčiūnaitė, D. Skolny, R. Ra- 
mančiauskaitė, J. Barkaus - 
kaitė ir C. Skolny.

Parapijos kleb. kun. J. Ber- 
tašius pasakė pamokslą. Eug 
Kaiašauskas skaitė ištraukas 
iŠ šv. Rašto. Pasibaigus pa
maldoms visi suėjo į parapi
jos salę išklausyti minėjimo 
programos.

Minėjimą atidarė V-bos p- 
kas M. Timmermanas ir tarė 
trumpą įžanginį žodį, kvies
damas prie garbės stalo bu
vusius Nepriklausomos Lie
tuvos kovų dalyvius: M. Janu- 
n u Š k ą, sav. kūrėją P. L i a u- 
kevičių ir A. Šamui ai t J. 
Sergančio sav. kūrėjo A. No
li aus kėdė liko tuščia. Par 
grindinei kalbai pasakyti pa
kvietė Emiliją ŠARAUSKIE - 
Nę. Ji paskaitė savo išsa
miai parašytą rašinį apie Lie
tuvą, o ypatingai plačiai nu
šviesdama bmhisius santy
kius sulenkais ir jųžaląLie- 
tuvai. Jos rašinys giliai at
sispindėjo dabartinio šv.Tėvo 
Jono-Pauliaus II-jo asmuo 
lietuvių vaidmenyje. Ypatin
gai pabrėžė, kad šv. Tėvas 
Jonas-Paulius II-sis nepa
skyrė Lietuvai kardinolo. Sa
vo rašinį užbaigė tokiu saki- 
niu:"Šv. Tėvo Jono-Pauliaus 
II-jo pasielgimąp nieko gero 
lietuviams nežada, nes jis 
lenku gimė, lenku ir mirs”. 
Toks iššūKis-išpuolis gana 
giliai sukrėtė klausytojus. . .

Šiandien visoje plačioje 
anglų spaudoje minint Popie
žiaus vardą, visur rašoma su 
pagarba, kad 62 metų amžiaus 
"born in Pol and pontiff. . . tad 
jis yra skaitomas ne vien tik 
kaipo lenkas, bet imant globa
line prasme, jis yra vienas 
iš valdytojų 750 milijonų Ro
mos katalikų esančių visame 
pasaulyje, J vairių tautybių, ne 
vien tik lenkų. Mūsų lietuvių 
tarpe yra ir mišrių s Žeimiu,

kurie yra vedę lenkes ar at
virkščiai. Be to, yra ir len
kų, kurie jau gimę Kanadoje, 
draugauja su lietuviais, atsi
lanko J įvairius lietuvių] pa
rengimus bei minėjimus. To
kiems yra skaudu girdėti to - 
kius išsireiškimus. Mes visi 
žinome lenkų skriaudas pada
rytas mūsų tautai, bet ir len
kai nevisi tokie yra. Tad ma
nau, kad tokia tema, ypatingai 
šiandieniniame gyvenime, yra 
labai opi ir reikalinga giles - 
nė s studijos ? Šiuo reikalu no
rint giliau susipažinti vertė - 
tų pasiskaityti "T. Žiburiuo
se" š. m. Nr. 4-me , parašytu 
straipsniu;"Ar Vatikanas ap
lenkė Lietuvą? ir pastraipą-' 
Lietuva neaplenkta.. . .

Po to, kalbėjo savanoris — 
kūrėjas Povilas LIAUKEV1- 
ČIUS apie kovas dėl Lietuvos 
neprikl ausomybės.

Koncertinę dalį atliko iš 
Montrealio iškviestas sol. A. 
KEBLYS ir komp. - akompe- 
hiatonus A. STANKEVIČIUS. 
Pirmoje dalyje atliko 8-nias 
liaudies daineles įvairių mu
zikų sukurtomis meliodijo- 
mis- Po pertraukosII-je da
lyje padainuota 6-Šios daine
lės, žodžiai įvairių autorių. 
"Tušti paliktieji namai"-Bra- 
dūno, "Daina apie Nemunėlį” 
- Z- Vaičaičio, "Skausmas"— 
A. NaKaitės, "Klajūnui"-Bra
zdžionio, "Pavasario daina"- 
H. Nagio ir "Kur Bakūžė Sa
manota”- muz. St. Šimkaus .

Koncertinę dalį užbaigus, 
montrealietis muz. A. Stanke
vičius pianinu paskambino sa
vo kūrinį ir po to M . Timmer
manas padeklamavo išvers - 
tą į anglų kalbą"Kur Nemu - 
nas Teka". Užbaiginį žodį 
tarė Marijus Timmermanas, 
kviesdamas dalyvius sugledo- 
ti"Lietuva Brangi "-Maironio. 
Giesmės žodžiai ir gaidos bu
vo paruošti ir išdalinti daly-
viams, tik per smulkiai spaus
dinti žodžiai silpnokai buvo 
įskaitomi, todėl nebuvo vie
ningos harmonijos. Nors pro-

DRESHER
233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3831) B Bloor Street West • Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kolba patarnauja- V. DRESERIS ir A. MIKŠIENĖ 

Darbo valandos: 9 v.r. — 7 v. v. , seit adien i ai s 9 v.r. — 12 v.p.p.
Narys of "Better Business" Būro

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

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

gramoje buvo minėta, kad už - 
baigai bus giedami Kanados 
ir Lietuvos himnai, bet to ne
buvo.

Iš Montrealio iškviestieji 
programos atlikėjai buvo ga
na stiprūs savo profesijoje. 
Sol. A. Keblys studijavęs mu
ziką McGill universitete,yra 
išleidęs lietuviškų dainų bei 
giesmių plokštelę. Jų buvo 
atsivežęs ir platino koncerto 
metu Gaila, kad visos buvo 
išpirktos ir net kai kuriems 
pritrūKO Solistas yra gimęs 
Žemaitijoje, netoli Kretingos 
prie Jokubavos bažnytkaimio. 
Iš pasikalbėjimo pasirodė , 
kad aš su jo pusbroliu Kaziu 
Kebliu, kartu atlikome kari
nę prievolę 1-meGusarų pul
ke. Jis dabar gyvena JAV-se. 
1940 m. man slaotai pereinant 
Lietuvos — Vokietijos sieną, 
vieną naktį teko praleisti jo 
tėviškės daržinėje prie mir
ties zonos už-draustoje vieto-i 
vėje.

Muzikas — Kompozitorius 
Aleksandras Stankevičius yra 
garsiojo Aleksandro Stankevi
čiaus sūnėnas, kuris buvo gi - 
męs 1905 metais. Dar vaikas 
būdamas pat°ko Paryžiun, kur 
baigė universitetą 1924 me- 
pasiekęs radio inžinieriaus 
tais pasiekęs radio inžinle - 
riaus titulą. Nuo 1933 metų 
buvo Kauno radijo stoties vir
šininku. Iš Lietuvos pasitrau
kė 1944 metais. Išeivijoje ku - 
rį lai ką dirbo Paryžiuje. 1951 
m. “migravo į Kanadą, dirbo 
Montreal yje"Canadi an Marco- 
ni" firmoje. Mirė 1952-IV.10. 
Montrealyje, palikęs sūnų Alo
yzą Stankevičių-Stanke, kuris 
yra muziko tėvelis. Jis yra 
pasižymėjęs žurnalistas, te
levizijos programų autorius. 
Knygų leidyklos 'Maison d Edi
tion Alain Stanke" pirminin
kas, paskirtas nariu federali
nės komisijos, kurios uždavi-
nys peržiūrėti kultūrinę vai - 
džios politiką ctc.

Iš sol. A. Keblio dainuotų
( Tęsinys 7 psl. )

INSURANCE &
REAL ESTATE BROKERS

Namų— Gyvybės 
Automcbilių 
Komerciniai

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

TeL 533-3531
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
Įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIU

KREDITO

KOOPERATYVAS

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

Kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais
MOKAME už.
deposltus (P.C.A.)............  6 %
santaupas....................7.75%
kasdienines palūkanas
už santaupas...................... 7 %
•irm. depoz. 1 m........... 9.5 %
term, depoz. 3 m........... 10 %
reg. pensijų fondo.........  9.5 %
90 dienų depozitus ..... 9.25 %

IMAME UŽ:
nekiln. turto peek.___ _ U-5%
asmenines paskolas...... 14 %

Nemokama gyvybės ir asm. paskolą drauda 
Nemok anas pilnas Čekiu aptarnavimas

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 10 v.r. iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo 10 iki 1 v. P-P-penktadlenials
nuo 10 v.r. iki 7 v.v„ iežtadieniais nuo 9 v.r. iki 12 v.r.

Winnipeg
' ( P erkei ta iš 6 p si. ) 

dainelių, klausytojams la
biausiai išsiskyrė poeto Hen
riko NAGIO eilėrašti s "Pava
sario Daina" — muzika A. 
Stankečiaus.H. Nagi o eilėraš
čiuose atsispindi originali — 
savita kūryba. Dar verta pri
siminti, kad poetui Henrikui 
Nagiui 1980 m. lapkričio 15 d,, 
Akademinio Lietuvių Sambū
rio Montrealyje iškilmingai 
buvo įteikta literatūrinė pre
mija už jo poezijos knygą 
"PRISIJAUKINSIU SAKALĄ".

Tad winnipegiečiai yra dė
kingi montrealiečiams, kurie 
mus taip linksmai nuteikė per 
ŠJ minėjimą, tad linki ir to
liau mūsų neužmiršti.

Toliau nemažas kreditas 
tenka ir dabartiniam KLB-nės 
Winnipego Apyl. V-bos p-kui 
M. TIMMERMANUI, kuris 
taip ryžtingai ėmėsi organi - 
zuoti šiais metais Vasario 1G 
-tos minėjimą. Tegul jis bū • 
na nepirmas ir nepaskutinis . 
Jis dar jaunas būdamas Įsi
jungė i lietuvių bendruomeni
nę veiklą, o dabar būdamas 
KLB-je ir eidamas Įvairias 
pareigas vaidyboje, kuri lai
ką V-bos pirmininku. 1980 
metais buvo burmistru KLB 
-ės Winnipego apylinkės tra
diciniame tautybiųfestlvalyje 
FOLKLORAMA 80" pasiro
dyme. Sėkmingai vadovavo 
lietuvių pavilionui "VILNIUS'. 
Jam teko priiminėti svečius 
bei delegacijas, kurios lankė 
lietuvių pavilioną, o taip pat 
priiminėti aukštus valdžios 
atstovus. M. timmermanas 
yra gimęs Winnipege iš miš
rios šeimos. Tėvelis olandas,

o motina lietuvė nuo Šiaulių. 
Jo motina Teklė Tautkevičiū- 
tė-Timmermanienė savo sū
nų Marijų išaugino griežtoje 
sisciplinoje. Gražiai išmoki
no lietuvių kalbą raštu ir žo
džiu. Jis turi gerą iškalbą 
abiejose kalbose, kas daug 
padeda organizacinėje veik
loje.

montreal
• J. ŠIAUČIULIS ir Ig. PET
RAUSKAS buvo nuvykę į St. 
Catharines Povilo Lukšio 
Šaulių Kuopos reikalais.

• LAPINAS Andrius gavo 
darbą savo specialybėje-in - 
žinerijoje Calgary mieste, 
Albertoje.

Gaila, kad Montrealis pra

$ 1.50 
our

Service

Dr. Donald Polišaitis

Dr. Donald POLIŠAITIS, alizuojasi vidaus ligų srity-
Emilijos ir Rapolo sūnus 
baigė McGill Universitetą , 
įsigijęs BSc laipsnį su pagy
rimu. Sherbrooke Universi
tete baigė medicinos fakul
tetą daktaro laipsniu. Išlaikė 
egzaminus, kad galėtų prak
tikuoti visoje Šiaurės A met
rikoje. Šiuo metu jis speci-

je Montreal General Ligoni
nėje.

Jaunasis daktaras lankė 
ir Lietuvių Šeštadieninę 
Mokyklą.

Džiaugiamės jo atsieki - 
mais ir linkime geriausios 
sėkmės.

Pranešimas

Petronėlė Snapkauskienė su anūkėmis Anna 
ir Tėra Vancouver’yje

V-bos p-ką Marijų dar ir 
šiais metais laukia dideli dar
bai. Šiais metais jau anglų 
spaudoje Free Press vasario 
17 d. pasirodė žinutė, kad iš - 
toli, toli Camen, N J ir Spoka
ne, Washingtono organizuo - 
jasi ekskursija vykti į Win - 
nipegą, kur rugpiūčio mėnesį 
organizuojama"FOLKLORA- 
MA 83". Toliau Free Press 
patalpino straipsnį:"FOLKL
ORAM ABU S TOURS GRU PS 
INCREASE", kuriame rašo
ma: "The Community FOLK 
ART COUNCIL of WINNIPEG, 
organizers of the annual eth
nic celebration, has booked 
29 busloads (about 1300 peo- 
le) for accommondations in 
Winnipeg. With sevenmonths 
to go before the festival,that 
is already six more busloads 
than last year. Bus tour 
companies from Nebraska, Io
wa, California, North Dokata, 
Wiskonsin and Minesotahave 
also booked through"FOLKL
ORAMA 83" organizers. . .

In aditiou, several convent
ions have been slated around 
this Year Festival of Nations , 
witch runs August 7 to 13".

Kaip matosi, daugybė ir 
amerikiečių šiais metais ap
lankys ir lietuvių pavilioną. 
Tad reikia tikėtis, kad nema
žai ir montrealiečių aplankys 
mūsųpavilioną. Sėkmės v-bos 
p-kui MARIJUI organizacinia
me darbe.

ras gabų, jauną lietuvį, vete - 
raną gintarietį.

• ' RUDZEVIČIAI, Bronė ir 
Liudas išvyko kelioms sa
vaitėms atostogų į Myrtle 
Beach, South Carolina. Su 
jais išvyko ir jų duktė Da
nutė, kuri dirba ir gyvena 
Ottawo je.

kelnes 
pristatant 
ir atsiimant

365-7146
NETTOYEURS CLEANERS

SKAMBINKIT:

365*7146
tMI-AUMTMLi

365*1143

766*2667

1983. IV. 28

Didžiai gerbiamieji Tautiečiai, - Tautietės '.

Pranešame Jūsų maloniam dėmesiui, jog mes tik ką . 
gavome išimtinas ir vieninteles teises platinti mūsųMont- 
realio garsiosios dainininkės Ginos ČAPKAUSKIENĖS nau
jąją klasikinės muzikos dainų ir arijų plokštelę- albumą

Pagarsėjusi po visą pasaulį savo aukšto lygio koncer
tais, sol. Gina Čapkauskienė įdainavo savo naująjį al
bumą, kuris, be abejo, yra nekantriai laukiamas visur.

Plokštelė yra tvarkoma ir gaminama garsėjančio 
Montrealio lietuvio muziko, kompozitoriaus ir impresari- 
jaus Alexandre STANKEVIČIAUS, vienoje iš geriausiųKa- 
nados muzikos studijų Montrealyje.

Esame tikri, jog šis albumas bus mielai perkamas 
tautiečių visose pasaulio lietuvių bendruomenėse.

Su pagarba,
Danielius Mališka
"Vilnius" Records 

direktorius

PAMINĖTAS ’’AUŠROS” 
ŠIMTMETIS

Balandžio 24 d. , po 11 vai. 
pamaldų, Aušros Vartų Pa
rapijos salėje vyko "Aušros" 
šimtmečio sukakties minė - 
jimas, kurį surengė K. L. K. 
Moterų D-jos Montrealio 
Skyrius. Jo p-kė Danutė 
Staškevičienė ati - 
"darė minėjimą, pabrėždama 
šios neeilinės sukakties 
reikšmę. Daiva Pi e č a i- 
t y t ė deklamavo aušrininko 
Andriaus Vištelio eilėraštį 
"Lietuviškoji kalba".

Paskaitą apie " Aušros " 
laikotarpį ir J. Basanavičių 
įterpdamas savo atsimini
mą, kaip buvo jautriai pa - 
gerbtas aušrininkas Basa - 
navičius jį laidojant, pra - 
džios mokyklos mokinių, ku ■ 
riuo tada buvo paskaitinin- 
kas.

Kristina Kličiūtė pa
deklamavo Maironio eilėraš
tį iš "Jaunosios Lietuvos"- 
Lietuvos Pavasaris.

P-kė Danutė Staškevičienė 
padėkojo visiems programos 
atlikėjams ir susirinkusiems 
svečiams-už atsilankymą ir 
pąlinkėjo, kad "Aušros" 
šviesa ir toliau mus išlaiky-

lis/skoningai nupieštas inž . 
V. Valkos/, pavasarinių ka- 
tukų šakelės su skaisčiai gel 
tonu žiedu ir pušies šakele - 
bylojo apie nuoširdų rūpestį 
tinkamai prisiminti ir pa - 
gerbti "Aušrą" ir aušrinin - 
kus. Jaunosios dėkląmatorės 
buvo rūpestingai pasiruošu - 
sios ir prasmingai atstovavo 
aušrininkų kūrybą.

Šilti pietūs, .vikriai aptar
naujant talkininkėms, šutei - 
kė progos pasidalinti įspū 
džiais ir pabendrauti. k

• ŠULMISTRAS Mykolas, 
nepabūgęs nei šalto vėjo, nei 
savo nemažo amželio- at
vyko į "NL" redakciją su 
laimikiu, skirtu loterijai 
Spaudos Baliaus metu.

• STULGINSKAS J. su žmo
na buvo atvykę iš Scarbo
rough į Šv.Kazimiero Para
pijos jubieliejinį: šventę. Jis 
turi savo elevatorių įrengi
mo ir taisymo įmonę. Jo 
brolis Philip A. Stulginskas 
dabar įsigijęs chirur - 
go- dantisto specialybę,ati
darė savo kabinetą Ville La- 
salle.

Svečiai buvo apsistoję pas 
Kęstutį ir Aldoną Zabielus .

Iš kairės - muz. Aleksandras Stankevičius, sol. Gina Čap
kauskienė, muz. Jonas Govėdas,asistentė Diane Tetro ir 
plokštelės įrašymo inžinierius - Billy Szawlowski.

• SAKALAI, Antanas ir Ona 
išvyksta atostogų į Myrtle 
Beach, South Carolina.

• Elena BITNERIENĖ at
vykusi į "NL"rėdakciją, per
davė savo vyro Jono rankų 
darbo ąžuolinę rankšluosti - 
nę Spaudos Baliaus loterijai.

• SNAPKAUSKIENĖ Petro
nėlė praleido kelias savaites 
Vancouver’io mieste atosto
gaudama pas savo vaikus. 
Pasidžiaugė savo anūkėmis 
ir labai puikia gamta. Buvo

Sugrįžus, buvo užsukusi į 
"NL"redakciją,atvežė lauk
tuvių ir laimikių Spaudos 
Baliaus loterijai.

GUY__
RICHARD
ROOFER------ COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai I ietuvi am s patam auj a. 
Darba atlieka saliningai i r pri einamomi s k ainomi s.
Stogo’ dengimui *ar tai symui skambinkite: 304-1470

tų vieningais ir mums švies
tų.

Iškilminga, bet kartu ir 
intymi nuotaika vyravo šia- Dental Surgeon 
me minėjime,!kurį atsilan -jChirurgien-Dentiste 

kė virš 1OO svečių. Elegan- ,
tiškai-rinktine įuosta ir iu _ 8(506 RUE centrale, suite 209 tisKai rimšine juosta ir ju v|llE LASALlE QUEBEC H8P )N5 
biliejinio šimtmečio simbo —įtel,- 364-4658

■■MdM, D.D.S

VERDUN SHELL
5860 AVE. VERDUN

Atidaryta nuo 7 vai.ryto Iki II val.vakaro-

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

fLteteriams speciali nuolaida}
(Atidaryta Šeštadieniai s)

766-4495
VISOKS KITAS PATARNAVIMAS (Towing)

1449 St. Alexander St. Suite 209, Mayor Bldg.
SUTAUPYKITE NUO $500.- IKI.$ 1000.- PIRKDAMI 
GARANTUOTAI NAUJUS KAILINIUS PALTUS TIESIAI 
IŠ FABRIKO. DAROMI PATAISYMĄI BEI PERSIUVIMAI 

Tel. 845 -2912 embassy fur

7 psi.

7

7



SAVAITRAŠČIUI PAREMTI

RENGIAMAS

VALSO IR DISKO ŠOKIU PREMIJAVIMAS

VISI MALONIAI KVIEČIAM, SPAUDOS BENDROVE

ŠOKIAMS GROJA : 
J. RIMEIKIO orkestras

PASKUBĖKIME APSIMOKĖTI PRENUMERATĄ UŽ 1983 METUS - YPAČ MONTREALIO 
APYLINKĖS SKAITYTOJAI f T A! GALĖSITE PATOGIAI ATLIKTI IR SPAUDOS BALIAUS METU.

______ ______ _ DĖKOJAME iČ ANKSTO ~"NL'

PROGRAMOJE: Montreal i o Vyrų Oktetas

Dir, ir akompanuoja : M—me M. ROCH

ĮĖJIMAS $ 10.00
JAUNIMUI : $6.00

Aušros Vartų parapijos salėje
1465 Dė SEVE St. Montreal, P. Q.

SPAUDOS BALIUS
š. m. balandžio 30 d. šeštadienį, 7 v.v.,

PARENGIMU KALENDORIUS
x •Adv.Ruta

GEGUŽĖS ID. - VISUOTINAS įr Rimas
"NL" ŠĖRININKŲ SUSIRIN - 
KIMAS Redakcijos 
patalpose.
GEGUŽĖS 8 d. - MOTINOS 
DIENOS MINĖJIMAS po 11 v. 
pamaldų AUŠROS VARTŲ, 
PARAPIJOS SALĖJE. Ren
gia KLB Montrealio A-kės 
Valdyba.

GEGUŽĖS 15 d., 12 vai.-NIDOSV-TOJ0
Klubo narių SUSIRINKIMAS 
Aušros Vartų Parapijos sa
lėje.
GEGUŽĖS 21-22 d.d-"VIL - 
NIAUS "ŠAULIU RINKTINĖS 
ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS, 
KONCERTAS- BANKETAS .

/Pocauskaitė / 
RUDINSKAI susi

laukė naujagimio sūnelio, o 
jų dukrelė Ina- broliuko.

Sveikiname.

• POLIŠAIČIAI, Rapolas ir 
Emilija išvyko automobiliu į 
JAV- iki Kalifornijos. Nu - 
mato grįžti per Vakarų Ka
nadą, aplankę ten gimines ir 
pažįstamus.

PASAULIO LIETUVIŲ

JAUNIMO KONGRESO 
PROGRAMAI PRAŠOME

REGISTRUOTIS PAS
INĄ L U K O S E V I Č I U T į, 
tel. 366-1210

• BERNOTAS Pr. su žmona 
sugrįžo iš Floridos,kur buvo 
išvykę praleisti žiemos 
atostogas.

• Fr.SKRUIBIS ir jo žmona 
buvo susirgę ir gydėsi Lake 
Shore ligoninėje.- Sustiprė
jo ir grįžo namo.

DĖMESIO LITO NARIAMS

Užsitęsus deryboms del remonto sutarčių, „Litas” 
laikinai pasilieka esamoje vietoje.
Sękmad i en i ai s d i rb s i me iki gegužės 15 dienos.
Kraustymosi datų paskelbsime vėliau.

VEDĖJAS

GEGUŽĖS 8 d., SEKMADIENI P° H vol. pamaldų v
RUOŠIAMAS

MOTINOS DIENOS

A. V PARAPIJOS SALĖJE
1465 rue de Seve, Montreal.

PROGRAMOJE :
• Rūtos ŠIULYTĖS paskaita „
• Ottawos dainos vienetas "RAMUNĖLES”
e Po minėjimo — kavutė

ĮĖJIMAS : laisva auka*
RENGIA: K.L.B. MONTREALIO APYLINKĖS VALDYBA

D. N. BALTRUKONIS
IMMEUBI.ES - CLASIC INC.

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS

P AT ARNAVIMAS-PIRKIMAS-PARDAVIMAS

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

MEMBER

DR. J. M A LĮSK A
DANTŲ GYDYTOJAS 

1440 st. Catharine W. 
Suite 600, Montreal, P, Q. 
Tel : 8 66-8235
Namu: 4 88 — 852 8

DR. A.O JAUGELIENĖ
DANTŲ gydytoj» 

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

Namu.: 73 7-96 8 1

FOTO M. U.S.
SYSTEM

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

Atidaryto kasdien nuo 9 a. m iki 10 p. m. 
Šeštadieniais: n u o 9 a» m* iki 9:30 p. m. 
Sekmadieni oi-s nuo 10 a. m. iki 9: 30 p. m.
GREITAS , NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS

7626 Central St. Ville La Salle, P.Q. 
TEL: 366-9742 ir 365—050?

MIRUSIŲJŲ ATMINIMUI AUKOJO KANADOS LIETUVIŲ FONDUI
Neseniai Čikagoje miręs dailininkas ir aktorius Kazys 

VESELKA savo laiku gyveno Montrealyje ir priklausė tuo 
laiku aktyviai besireiškusiam Montrealio Lietuvių Dramos 
Teatrui. Pasilikę Montrealyje to teatro nariai Vaclovo 
Kerbelio iniciatyva paaukojo Kanados : Lietuvių Fondui 
a. a. Kaziui Veselkai atminti: po $25, - V. Sabalys, R. Si - 
maniūkštis, V.Skaisgiris , V.Kerbelis; po $20, - Z. Lapi
nas, A.Urbonas, B. ir H.Nagiai; $1O, - Br. Malaiškienė.

Užuojauta artimiesiems. Visiems aukojusiems nuo
širdžiai dėkojame. KLF

TONY I 
P H OTOI 
STU DlOt

PORTRAITS
PASSEPORT• COMMERCIAL 
MARI AGE • WEDDINGS 
2540 rue SHERBROOKE. E.

TONY LAURINAITIS
MONTREAL, P.O. H2K 1E9 525*8971

Dr. A. S POPIERAITIS
B.A. M.D. C.M. M.Sc. L.M.C.C. F.R.C.S. (c)

MEDICAL ARTS BUILDING, 1538 Sherbrooke St. W. Suite 215, 
Montreal , P.Q. TEL: 931-4024

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAITIS
B. A. , B. C. L.

4 Notre Dame E. Suite 504, Montreal, P.Q.
H2Y 1B7 TEL: 878-9534

ADVOKATAS

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

4701 Bannantyne , Verdun (kampas 2—nd Ave.), P.Q.
H4G 1E6 TEL. Bureau: 769—8824;

Residence: 366—6245

NORMALĖJA DRAUDIMŲ 

PADĖTIS

DRAUDIMO KAINOS JAU NEKYLA

DAUGELYJE DRAUDIMO SRIČIŲ PASTEBIMAS 

KAINŲ MAŽĖJIMAS.

Patirtis parodė, kad bendrovės, ėmusios aukštesnes 
kainas, turėjo nusileisti, o bendrovės, • ėmusios 
žemesnes kainas, neturi kitos išeities, kaip tik 
pakelti.

KAIP YRA JŪSŲ DRAUDIMO REIKALAI ŠIANDIEN ?

Verta pasitikrinti draudimo sąlygas ir kainas .

Adamonis Insurance Agency Inc.
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

Tel. : 722-3545

PASTABA: Si informacija apima Quebecb provincijų.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
' draudimo agentūra

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

TEL. 727 - 3 120 Mamų 376 -*378 1

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

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Age n t ū_r_a__v e i k J_a__n^u_o _l_9_4J_[n,_ f

8 psi.

montreol west

NOTARAS

J. BERNOTAS
3 Place Ville Marie, Suite 627, 
Montreal, P.Q.
TEL: (514) 871-1430

NOTARE

RŪTA POCAUSKAS
50 Du Domaine, II le Perrot, P.Q. H7V 5V6 
Res. TEL.: 453—9142

LEONAS GURECKAS 
SALES MANAGER

automobile
PONTIAC e BUICK • ASTRE

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJU, AUTOMOBILIUI

• NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR
SU IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUSI

• UŽEIKITE! ĮSITIKINKITE!
PASINAUDOKITE IjTRANS QUEBEC SIDINGS LTD

f ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
i APKALIMAI ALI ŪMINI JUM, PLIENU, PLASTINE

> MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR
1 APDRAUSTASM SAVININKAS : John OSKOWICZ
(j) 3351 Belair St., Montreal , Que., H2A 2A5

X Telefonas: 721—9496

MIC PASIKALBĖKITE SU 
Menager'iu L eo GURECKAS

muu montrea! wool automobile

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

8

8
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