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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
IZRAELIO KARIUOMENE 

TRAUKIASI IŠ LEBANONO
Izraelio kariuomenei pa

sitraukus iš Sidono miesto, 
pirmasis to pasitraukimo 
etapas jau yra beveik baig
tas.

Nors anksčiau Lebanone 
Izraelis turėjo sau palankių 
grupių (pav. krikščionis fa - 
langistus), šiuo metu visos 
frakcijos vieningai smerkia 
Izraelio kariuomenės okupa
ciją, laikydami vykstantį 
svetimos kariuomenės pasi
traukimą išlaisvinimu. Le
banon© dabartinis preziden
tas Amin Gemayel savo va
sario 17 d. pasakytoje kai - 
boję Beirute pareiškė, kad 
Izraelio kariuomenei palikus 
Sidono uostą, pirmasis 
žingsnis Lebanono išlaisvi
nime esąs atliktas.

A. Gemayel, kurio krikš
čioniškoji frakcija anksčiau _ 
buvo Izraelio sąjungininku , 
dabar gyrė kilnų bei herojiš
ką tautinį pasipriešinimą, 
kuris esąs tapęs Lebanono 
vienybės bei išsilaisvinimo 
simboliu per 36 mėnesius 
trukusią Izraelio įvykdytą o- 
kupaciją.

Ministeris p-kas Karami 
taip pat pabrėžė,Kad Leba
nono kariuomenės grįžimas 
Sidono uostan esąs Lebanono 
tautos vienybės įrodymu. Ta
čiau, radikaliosios islamie- 
čių grupės tokiam entuziaz
mui nepritaria ir vis dar 
kalba apie A. Gemayel Vy
riausybės nuvertimą.

Izraelio kariuomenė bus 
atitraukta trimis etapais. 
Antrasis etapas,Izraelio ra
dio pranešimu .būsiąs pradė
tas po maždaug trijų savai
čių ir visiškai baigtas po 
maždaug trijų mėnesių.

Šiuo metu Izraelis yra! 
grąžinęs tiktai 515 kvadra
tinių kilometrų plotą Leba- 
nonui. Okupuota tebėra 2200 
kvadratinių kilometrų teri
torija.

Iš Tel Avivo pranešama, 
kad pasitraukimą vykdant, ir 
vėl žuvo vienas Izraelio ka
rys ir 3 buvo sužeisti.

Paskutinėmis žiniomis, 
Izraelio metinė 400% inflia
cija pirmą kartą po devynių 
mėnesių nukrito iki 399.1%. 
APKLAUSINĖJAMAS WALESA

Lech Walesa buvo iš
kviestas Gdanske apklausi
nėjimui apie uždraustosios 
"Solidarnosč" organizacijos 
planus visuotinam streikui.

’’Solidarnosč", protestuo
jant prieš maisto kainų pa
kėlimą, ragina streikuoti 15 
minučių vasario 28 d. Trys 
"Solidarnosč" aktyvistai A- 
dam Michnik, Bogdan Lis ir 
Wladyslaw Frasyniuk-buvo

suimti už ruošimą neramu - 
mų.

Walesa kaltino vyriausy
bę už "neapykantos atgaivini
mą. .. ir Žmogaus Teisių 
laužymą".

SVARSTO BAZIŲ UŽDARYMĄ 
GRAIKIJOJE

JAV svarsto ar verta lai
kyti 4 karines bazes Grai
kijoje, nes Graikijos min . 
p-kas Andreas Papandreou 
vis dažniau pasisako prieš 
JAV-bes.

ČERNENKO SUNKIAI SERGA
Iš Vokietijos "Bild Zei- 

tung" skelbia, kad anot vieno 
Sovietų diplomato, K. Čer- 
nenko sunkiai serga. Yra li
goninėje, oksigeno palapinė
je ir esą niekas nežino, kaip 
ilgai jam likę gyventi-ar ke
lios dienos, ar keli mėne
siai.
POPIEŽIUS RAGINAMAS 
PRIPAŽINTI IZRAELĮ

Iš Vatikano pranešama, 
kad JAV izraelitų vadai ra
gina Popiežių Joną Paulių 
II-ąjį užmegsti diplomati
nius ryšius tarp Vatikano ir 
Izraelio valstybės, sakyda - 
mi.kad tai būtų svarus indė
lis palaikyti Vidurinių Rytų 
taikai.

Prieš tokių ryšių užmez
gimą, Vatikanas norėtų tarp
tautinio statuso Jeruzalei, 
palestiniečių klausimo iš
sprendimo ir pilnos nepri
klausomybės Lebanonui.

Ateinančią savaitę Izrae
lio min. p-kas Shimon Peres 
atvyks oficialiam vizitui Ita
lijon ir susitiks su Popie
žium Vatikane.
NAUJOJI ZELANDIJA 
TEISINASI

Naujosios Zelandijos min. 
pirmininkas David Lange 
pareiškė, kad savo vizito 
metu JAV-se ateinančią sa
vaitę jis supažindins su sa
vo anti-branduolinę politiką. 
Ji esanti "jokiu būdu ne anti- 
amerikinė.

D. Lange susitiks su vers
lininkais Los Angelss, po to 
vyks į Londoną, Ženevą ir 
Singapūrą.

Patvirtino,kad jis ir toliau 
palaiko ANZUS-gynimo są
jungą, sudarytą iš Australi - 
jos, Naujosios Zelandijos ir 
JAV.
AFGANU ISTORIKAS 
KALĖJIME

Kabulo Universiteto pro
fesorius Hassan Kakar.pa - 
rašęs daugelį veikalų apie 
Irano istoriją, atlieka 8 me
tų kalėjimo bausmę už"kont- 
rarevoliucinę veiklą".

Žinome, kad tikroji revo - 
Liucija prieš barbarišką So
vietų Rusijos Afganistano 
okupaciją vyksta jau 5 metus.

LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS

PARADE NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS LAIKAIS Nuotrauka iš 1938 m. KARIO

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
FONDO PREMIJA

Akademinė 500 dol. ALF 
premija vertintojų komisijos 
buvo paskirta ALGIMANTUI 
TAŠKUNUI už Lietuvos bei 
lituanistinių problemų kėli
mą bei gvildenimą akademi
nėje Australijos plotmėje.

A. Taškūnas yra Tasma
nijos Universiteto mokslo, 
inžinerijos ir žemės ūkio 
fakultetų sekretorius.

• GEDGAUDIENĖ STEFA 
iš Cleveland©, buvo išrink
ta LSS Seserijos vyriausia 
Skautininke ir tas pareigas 
perėmė sausio mėn. 13 d. iš
kilmingoje sueigoje.

• MATONIS KAZYS perėmė 
LSS Brolijos vyr. Skautinin
ko pareigas.

• K. JEČIUS perėmė pirmi
ninko pareigas skautuose a- 
kademikuose.

• MOLIS PETRAS, išrink - 
tas LSS Tarybos pirmininku, 
buvo atvykęs į Chicagą, Jau
nimo Centrą perimti parei
gų lietuvių skautų vadovybių 
sueigoje sausio 12-13 d. d.

TREČIOJI DIRBTINES 
ŠIRDIES OPERACIJA JAV-SE

Tris su puse valandos te- - 
trukusi operacija davė dirb
tinę širdį amerikiečiui Mur
ray Haydon. Operaciją atli
ko dr. de Vries su savo pa
dėjėjais Louisville, Kentucky 
Humana Heart Institute In
ternational ligoninėje. Ope
racija pavyko labai gerai ir 
ligonis(jam buvo likę tik ke
letas dienų gyventi),jaučiasi 
geriau negu buvo tikėtasi.

Pirmoji dirbtinės širdies 
operacija buvo atlikta Utah 
Universiteto ligoninėje 1982 
m. , gruodžio mėn. 2 d. Pa
cientas Barney Clark mirė
1983 m. kovo 23 dieną. Ant - 
roji tokia operacija padary
ta Louisville,Ky. .ligoninėje
1984 m. lapkričio 26 d. Pa
cientas William Schroeder 
toliau sveiksta toje pačioje 
ligoninėje, kaip ir Haydon .
BAIGS MURMĖTI

Quebec, o prov. min. p-kas 
R. Levesque dviejų dienų 
parlamento sesijoje pats iš
kels jo vadovavimo klausi - 
mą pats, kad baigtųsi "mur
mėjimai daugiausia tik pus
tuzinio nari^^

DAILĖS PREMIJA 
SKULPTORIUI KAŠUBAI

JAV LB Kultūros Tarybos 
Dailės Premijai skirti ko - 
misija 1984 m. premiją 
$1. OOO paskyrė skulptoriui 
VYTAUTUI KAŠUBAI.

Komisiją sudarė dailinin
kai: P. Aleksa, V. Aleknienė, 
M. Gaižutienė, V. Lukas, A. 
Kurauskas.

Lietuvių Teisėms Ginti Fondas
Mielas tautieti!
Kaip žinote iš spaudos, lietuvių teisių gynimo reikalai vis 
sunkėja, o mums reikia padėti daugiau pastangų.
Kadangi apkaltintieji turi pakelti didelę finansinę naštą, 
tai mūsų pagalba yra tik simbolinė, bet daug padedanti ir 
morališkai pergyventi mūsų tautiečiams vargus.
Padėčiai sunkėjant ir apkaltintųjų skaičiui augant, veiksnių 
įkurtasis Lietuvių Teisėms Ginti Fondas, kuris telkia lėšas 
.nekaltai apkaltintų gynimui ir dokumentacijai, šiuo laišku 
.kreipiasi į Jus pagal išgales prisidėti savo auka. Taip pat 
prašome paraginti ir savo pažįstamus.
Šis reikalas visiems lietuviams yra suprantamas, aiškus ir 
labai skubus, ginti ne tik pavienius tautiečius, bet ir vi
sos tautos vardą.
Būsime dėkingi už Jūsų atsiliepimą.
Lietuvių Teisėms Ginti Fondui, 1985 sausio mėn. aukų gauta 
£8,835.00. Prašymų gauta — vienas.
Keletą ištraukų iš gautų laiškų:

’’Siunčiu auką $150 Lietuvių Teisėms Ginti Fondui. Manau 
tuo prisidėsiu bent truputį gynimui nuo komunistų reikalams?
"Lietuvių Teisėms Ginti Fondui paskirta $100.00, kuriuos 
siunčiu Jums. Šia proga, mūsų organizacijos vardu, nuo
širdžiausiai sveikiname visus Fondo darbuotojus ir linkim 
Jums visiems gražiausios sėkmės".
"Siunčiu 10 dol. čekį dėl pagalbos, tuo tarpu daugiau ne
galiu. Kuomet galėsiu pasiųsiu daugiau".
Noriu prisidėti prie šio svarbaus darbo:
Siunčiu auką $____________________
Pavardė, vardas .
Adresas ______________________________________________
Aukas rašyti: American-Lithuanian Rights Fund, Inc. ir 

siųsti /iždininkės adresu/t 
Lietuvių Teisėms Ginti Fondas 
2636 VJ. ?lst Street 
Chicago, Illinois 60629
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Ui Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
P our la liberation de la Lituanie ! Loyąutž au Canada!
For liberation of Lithuania! Por loyalty to Canada !
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P.S. Bendradarbių ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, gražinami lik 
is anksto susitarus. Už skelbimu turini redakcija arba 
leidykla neatsako..

KOMUNISTŲ PATRIOTIZMAS 
IR MEILĖ LIETUVAI

"Tiesos" 1981.02.5 Nr. 30 išspausdintas istorijos m. 
kandidato Stasio Laurinaičio straipsnis "Tikroji ir taria
ma tėvynės meilė". Jame rašoma, kad " Mūsų epochoje 
tik komunistai tebesugebėjo iškelti ir nešti tikrojo patrio
tizmo vėliavą. Jie niekuomet neturėjo ir neturi kitų tikslų, 
kaip Tėvynės ir liaudies gerovę. . . Karštai mylėjo Lietuvą 
ir energingai už jos geresnę ateitį kovojo revoliucinės ko
vos veteranai V. Kapsukas, Z. Angarietis. . . ir kiti ". "Ži
noma, - toliau rašo St. Laurinaitis, - buvo ir lietuvių bur
žuazinio nacionalinio judėjimo veikėjų, turėjusių asmenį - 
nių patriotinių,paskatų, tačiau jos neišvengiamai buvo u- 
zurpuojamos klasinio ribotumo". Taigi, tikrais ir gerais
Lietuvą mylinčiais patriotais,anot Laurinaičio,teesą tik 
komunistai. Šitokios nesąmonės iki šiol niekas nebuvo iš
drįsęs tvirtinti.

Tautinio judėjimo lietuvių veikėjams St. Laurinaitis
prikiša klasinį ribotumą ir dėl to jų nelaiko tikrais patri
otais. Bet kas, ar ne komunistai labiausiai laikosi klasi 
nio ribotumo, viską vertina partiniu požiūriu ir tuo vado
vaudamiesi lietuviai komunistai daugiau myli Maskvą, o ne 
Lietuvą.

Nei viena lietuvių politinė organizacija nebuvo taip su
sirišusi su Maskva ir taip uoliai jai netarnavo, kaip Lie - 
tuvos komunistų partija. Ji nėra savarankiška organizaci
ja,© sudėtinė Tarybų Sąjungos komunistų partijos dalis , 
vykdanti jos politiką, vadovaujančių jos organų direktyvas 
ir jai atsiskaitant! (Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, VI 
t. , 1980 m. , p. 545). Vykdydami TSKP politiką, kuri yra 
nukreipta prieš lietuvių tautą, jos laisvę ir savarankišku
mą, Lietuvos komunistai tarnavo ir dabar tebetranauja ne 
Lietuvai, o Maskvai. Kai 1918 m. lietuvių tauta kūrė sa - 
varankišką savo valstybę, Lietuvos komunistai nėjo su vi
sa tauta, o visomis išgalėmis rėmė Maskvą,kuri savo’gink-’ 
luotomis jėgomis stengėsi sulaikyti atskiros Lietuvos vals
tybės sukūrimą. Lietuvos komunistų partija tėra tik įran
kis, kurio pagalba Tarybų Sąjungos komunistų partija vyk
do savo planus Lietuvoje. LKP 1940 m. padėjo TSRS su - 
likviduoti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Su jos prita
rimu 1940-1941 m. be pasigailėjimo buvo naikinamos anks
čiau sukurtos lietuvių kultūrinės vertybės. Beveik visos 
anksčiau išleistos knygos buvo išimtos iš apyvartos ir pa
verstos makulatūra, uždarytos visos tautinės lietuvių or
ganizacijos, uždraustas leidimas tautinės krypties laikraš
čių bei knygų. LKP pridėjo savo pirštus 1940-1941 m. prie 
lietuvių veikėjų suėmimų bei jų sulikvidavimo ir orie ma
sinio gyventojų trėmimo iš Lietuvos.

LKP Maskvos įrankiu buvo anksčiau, juo tebėra ir da
bar. Ji rūpestingai vykdo cenzūrą spaudos, knygų leidimo, 
t eatrų, televizijos ir radijo laidų, kad ten neprasiskverbtų 
tautinę lietuvių dvasią kelianti mintis ir Maskvos nustaty
tai krypčiai nepritariantis žodis. Suiminėja,. teisia ir 
siuntinėja į koncentracijos stovyklas tuos, kurie išdrįsta 
ką nors prasitarti apie lietuvių tautos teises bei jos sava
rankiškumo atstatymą ir įvairiais kitais būdais tarnauja 
Maskvos vedamai politikai Lietuvoje. Tai toks komunis
tų "tikrasis patriotizmas" ir tokia jų "meilė Lietuvai".

St. Laurinaitis rašo, kad Kapsukas karštai mylėjęs 
Lietuvą. Gal ir turėjo jai sentimentų, bet karščiau mylėjo 
partiją ir tarnavo ne’Lietuvai, o Maskvai. Būdamas Rusi
jos tautybių reikalų komisariato lietuvių komisarų, iš - 
vaikė Lietuvių Tarybą Rusijoje, o jos nariai: M. Yčas,M. 
Šleževičius, Zigmas Žemaitis, kun. J. Jasienskis ir kiti bu
vo uždaryti Voronežo kalėjime. Rusijos komunistų parti - 
jos CK protokoluose paminėta, kad 1918 m. lapkričio 12 d. 
buvo svarstytas Kapsuko ir Rasiko prašymas skirti ketu
ris šimtus tūkstančių rublių laikraščiams Vilniuje leisti 
ir 55 tūkstančius rb. partiniam darbui (V. V. Anikejev "De- 
jatelnost CKRKP(b) 1918-1919 godach", Maskva, 1976 m. ,p. 
27). Rusijos Komunistų partijos siunčiamas, jos finansuo
jamas ir kitais būdais remiamas, 1918 m. lapkričio mėn. 
atvyko į Lietuvą kurti nuo Maskvos priklausomos tarybi - 
nės valdžios Lietuvoje. 1919 m. gegužės 4 d. Rusijos Ko - 
munistų partijos CK plenume, Leninui dalyvaujant, padarė 
pranešimą apie padėtį Lietuvoje.. Kaip matome, Kapsukas 
nėjo su lietuvių tauta, kuriančia nepriklausomą valstybę, 
o vykdė Maskvos pavestą misiją, raudoniesiems kariniams 
daliniams padedant, neleisti lietuvių tautai sukurti savo 
valstybę. Tai misijai sužlugus, apsigyveno Maskvoje, at
likinėdamas TSKP jam pavestus uždavinius, kurių tarpe 
buvo organizuoti Lietuvos valstybės sprogdinimą iš vidaus

Komunistų gyrimasis patriotizmu ir meile Lietuvai - 
2 psL

|nicle, No. 27) and this fact was reported by Vatican Radio). 
Subjects in her field were graded "good" and "very good" 
during the Spring session. ~ .

In July 1979 Professor Šalna of the History of the So
viet Union Communist Party and Political Economics Fa- 

^culty re-examined the student and graded her "good",Be- 
• cause he gave Ramunė Butkeviciute the exam, Profesor 
B Šalna was issued a reprimand by the Rector of the Kaunas
■ Medical Institute in document No. 149.

Miss Misiūnaitė, Head of the History of the Soviet
I Union Communist Party and Political Economics Faculty, 

makes great effort to discriminate agains students, while 
instructor Papingytė - Kalverš does so during exams.

fe Students at the Kaunas Medical Institute are informed
■ that the above named students belong to religious sects
I which compel them not to study and ignore political 
I science. After the Party Central Committee adopted the
■ decision "Regarding further ideological, political educa - 
I tion and improving its effectiveness" such incidents have 
I tended not to lessen but to increase; we therefore ask the 
I society and the student population of the free world to 
I draw the world, s attention to the above named incidents
I and support the discriminated students with their protests.

(Chronicle of the Catholic Church, No4l)

Teisingumo Ministerijos Rūmai Kaune, statyti 1928 m. Viršuje 

užrašyta: JUSTITIA EST FUNDAMENTUM REGNORUM (Teisingume 
yra valstybių pagrindas ).

nalizmo idėjas, pasididžiavimą mūsų Tėvyne, Tarybų ša
limi". Taigi, mūsų komunistams "mūsų tėvynė" Tarybų 
šalis, o ne Lietuva ir uždavinys jaunųjų kartų sąmonėje į- 
tvirtinti ne meilę Lietuvai,o tarybinį patriotizmą, sočia -

Kaune Prekybos ir Pramonės Rūmai
PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA PRAŠO DĖMESIO
MIELI LIETUVIAI ,

tuščias ir neteisingas. Vienas kitas komunistas gal ir my 
Ii Lietuvą ir rūpinasi jos gerove, bet dauguma žiūri į Mask 
vą arba tik į patį save. Kad ne Lietuva, o kas kita labiau
siai rūpi Lietuvos komunistams, tuo galima įsitikinti ati
džiau skaitant minėtą St. Laurinaičio straipsnį. Ten pa - 
sakyta:"Vienu svarbiausiu uždaviniu komunistai laiko į - 
tvirtinti darbo žmonių, visų pirma jaunosios kartos są - 
monėje tarybinio patriotizmo ir socialistinio internacio- 

listinį internacionalizmą ir pasididžiavimą Tarybų Sąjun
ga.

St. Laurinaičio straipsnis "Tikroji ir tariamoji tėvy
nės meilė", tiesai užmerkiantis akis, grynai propagandi
nis rašinys. Nuvalkiotos frazės apie buržuazijos tariamą 
niekšiškumą ir komunistų kilnumą pinasi su melu, dema - 
gogija ir neteisingais prasimanymais apie tuos, kurie ža
dina meilę Lietuvai, gina lietuvių tautos teises, kaltinda - 
mas juos nacionalizmu, kitų tautų niekinimu, už grašius 
parsidavimu imperialistąn|s. Kaltinami parsidavimu sve
timiesiems tie, kurie už tautps'reikalų gynimą atlyginami 
ne grašiais, o kalėjimais iPkoncentracijbs štbvyklb’miš. 
Bet , ar ne už Judo grašius gaminami panašūs straipsniai, 
kaip "Tikroji ir tariamoji tėvynės meilė"?

(TAUTOS KELIAS. Nr. 3) £ POGRINDŽIO SPAUDOS

DISCRIMINATION AGAINST BELIEVING STUDENTS
The psychiatric conference held in Honolulu condem

ned the use of psichiatry agains an individual, s beliefs, his 
freedom and conscience. However, violations of human 
rights are not only not abating,but are aquiring new forms.

Because the expulsion of students from schools of 
higher learning for religious) convictions iš an obvious vio
lation of the most basic human rights, disguised methods 
whose objective cannot be certified are ever more frequ
ently being used in the Soviet Union. During state exami
nations, undesirable students are given "unsatisfactory" 
grades, they are deprived of the right to earn a diploma 
and work in their chosen field.

In the Spring of 1978 during state examinations on Sci
entific communism at the Kaunas Medical Institute,fourth 
-year student Zita Veizbergaitė was given an unsatisfac
tory grade. (Miss Veizbergaitė is not a member of the Com 
munist Youth, she was interrogated about her religious ac
tivity in the spring of 1977 at the State Security Committee 
(See Chronicle , No. 27) and this incident was reported by 
Vatican Radio).

When she retook the scientific communism exam in 
the Spring of 1979, she was given again an unsatisfactory 
grade. She is thus being barred from working as a physi
cian, although she passed all the state examinations in her 
field.

In the Spring of 1979, fourth-year student Valė Marčė
naitė received an "unsatisfactory" grade in the disease 
prevention and social hygiene exam (department head Pro
fessor Kidžįulis). She was not permitted to retake exam, 
until her scientific communism exam was graded. As ex
pected, she "passed" the scientific communism examina
tion with an "unsatisfactory" grade. (Miss Marčėnaitė is 
not a member of the Communist Youth, and since her first 
year at the Kaunas Medical Institute is known to be a be - 
lieving and practicing young woman). She had diligently 
prepared for and participated in every scientific commu
nism seminar. Her state exam in her chosen field was ra
ted "good".

Director Leonavičius of the Philosophy and Scientific 
Communism Department has shown great initiative in this 
vile campaign and he is closely assisted by instructors Ak- 
somaitis, Naumovas, Žemaitaitis and others.

During the 1979 Spring session, fifth-year student Ra
munė Butkevičiūtė "failed" her political economics exami
nation. ( The student is not a member of the Communist 
Youth, she was interrogated in 1977 at the State Security 
Committee regarding her religious activity (see Chro -

Neseniai , d u lietuviai kunigai buvo neteisingai nu
teisti Lietuvoje. Jų nusikaltimas: rūpinimasis jaunų žmo
nių religine samprata ir buvimas sąžiningu kunigu, kuris 
tarnauja Dievui verčiau, negu valdžiai. Šiuo metu kun . 
Svarinskas ir kun. Tamkevičius yra tapę 
kaliniais, tačiau jų padėtis nėra beviltiška. Mes ga
lime jiems padėti.

Įvairiose vietovėse lietuviškas jaunimas yra pradėjęs 
rinkti parašus už kun. Svarinską ir kun. Tamkevičių. Mū
sų tikslas yra surinkti milijoną parašų, kurie pareiškia 
protestą prieš sovietų vaidžiosnuSižengimą prieš savo 
p a č i 6 s parašytą konstituciją.

Prisidėkite prie šios kovos’. RINKITE PARAŠUS UZ 
KUN, SVARINSKĄ IR KUN. TAMKEVIČIŲ. Tie parašai te
parodo sovietų valdžiai, kad pasaulis žino, kas vyksta už 
geležinės uždangos ir reikalauja teisybės ten gyvenantiems

Rinkti parašus nėra ypatingai sunkus darbas. Jums 
reikia peticijų, plunksnų(rašiklių ar šratinukų) ir pasiry
žimo. Peticijas galite patys atspausdinti. Lapo viršuje už
rašykite:

In 1983, two of Lithuania, s most admired priests, Al
fonsas SVARINSKAS and Sigitas TAMKEVIČIUS, where gi
ven long prison sentences and exiled. The charge: "anti - 
Soviet propaganda" - defending the rights of Church and 
State. A massive petition of protest is being signed by 
the people of Lithuania at the risk of losing jobs or recei
ving prison sentences.

Basic human values and the right to religious ex - 
pression are both GUARANTEED by the Constitution of 
the Soviet Union, by the International HELSINKI HUMAN 
RIGHTS TREATY, and by statements from the highest po
sitions of the Soviet government.

We, the undersignet, protest and urgently request 
either a PUBLIC ADMISSION by the USSR as to the invali
dity of the stated guarantees OR the respect of them with 
the immediate release of these two priests and the per
mission for them to retourn to their pastoral ministry.

Palikite vietos dvidešimčiai parašų bei adresų.
PARAŠUS RINKITE VISUR*. Rinkite juos savo parapi

jose, tarp savo draugų, mokykloje, ir betkur kitur, kur ga
lite. Rinkite juos su draugais ar pavieniui. Būkite drą
sūs. Jūs vertingai naudojate savo energiją.

Parašus surinkę, siųskite juos šiuo adresu:
PARAŠAI, Box 1

7101 West 80-th St.
LOS ANGELES, CA 90045, USA

Iš anksto dėkojame jums už jūsų pastangas,ir linki - 
me jums daug sėkmės. Atsiminkite,nėra svarbu ar su
renkate 20 parašų, ar 1OOO parašų, kas tikrai svarbu - 
tai, kad stengėtės.

NETYLĖKIME*. NELEISKIME tiems,kurie yra užslo
pinę mūsų Lietuvos šauksmą už tiesą, nutildyti ir mus. 
Juk, jeigu žinodami apie šitokias neteisybes tylėsime, tai 
pareikšime okupantui, kad jis yra laimėjęs - nutildęs i r 
mus, tuos gyvenančius laisvėje.

PIRMYN, JAUNIME? SĖKMĖS.’

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS
_ CENTRO VALDYBA

(Daugiau informacijos bei patarimų parašų rinkimui gali
ma rašyti Box 1, 7101 West 8O-th St. , LOS ANGELES, CA 

90045, USA.
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APIE KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĘ 
Prisiminti - Sužinoti .

Dr. Petras Lukoševičius

Pirmieji organizuoti žygiai pagelbėti už Lietuvos ribų 
gyvenantiems lietuviams padėti buvo padaryti 1932 m. , į- 
steigus Kaune Darugiją Užsienio Lietuviams : Remti. Ši 
Draugija sušaukė pirmąjį Pasaulio Lietuvių Kongresą Kau
ne 1935 metais, kuris įkūrė Pasaulio Lietuvių 
Sąjungą. Sakoma, kad Kongresą sveikinusiųjų tarpe 
buvęs vienas Amerikos lietuvis kunigas, kuris savo kalbą 
pradėjęs sekančiais žodžiais: "Sveikinu lėtai mirčiai pa
smerktųjų vardu”. Prasmingi ir labai teisingi žodžiai , 
liečią kiekvieną išeiviją. Tai ypač teisinga, kai išeivija ma 
žai turi ryšio su paliktąja tėvyne. Pasaulio Lietuvių Są
junga susidūrė su dideliais sunkumais,išplaukiančiais iš 
tuometinės valdžios atsinešimo. Taipgi prisiartinęs Ant - 
rasis Pasaulinis Karas šiuos pirmuosius žingsnius apjungti 
už Lietuvos ribų gyvenančią tautos dalį buvo nutrauktas.

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, didelė tautos dalis 
atsirado užsienyje ir vėl kilo reikalas, šį kartą dar opes
nis, organizuotis, kad bendrai veikiant,būtų galima atlikti 
tautinius uždavinius bei pareigas.

1946 metais kovo mėn. 3 -4 dienomis VOKIETIJOJE, 
HANAU mieste, įvyko lietuvių tremtinių atstovų suvažiavi
mas, kuriame buvo įkurta LIETUVIŲ TREMTINIU BEND
RUOMENĖ. Lietuvių Tremtinių Bendruomenė apėmė visus 
lietuvius ir rūpinosi visų jų reikalais. Ji suorganizavo 
daugelį lietuviškų mokyklų, palaikė tautinę kultūrą, stipri
no lietuvybę ir visomis priemonėmis dirbo Lietuvos lais
vinimo darbą. Savaime suprantama, kad tuo metu pati veik
liausia išeivijos dalis dar tebegyveno Vokietijoje, stovyk - 
lose ir šiaip pavieniui. Betkokio susiorganizavimo sąlygos 
buvo labai palankios. Tokiu būdu Lietuvių Tremtinių 
Bendruomenės organizavimas ir pirmieji žingsniai buvo 
sėkmingi.

Gražus pasisekimas Vokietijoje suorganizuoti Lietu - 
vių Tremtinių Bendruomenę buvo paskatinimu lietuvius ap
jungti ir kituose kraštuose. Geresniam ir sėkmingesniam 
organizavimui užtikrinti Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas (VLIK, as) parengė Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės santvarkos laikinuosius nuostatus ir 1949 metų bir
želio mėn. 14 d. juos paskelbė su Lietuvių Charta. (Kana
dos lietuviai bent pusmetį anksčiau, 1949 m. sausio mėn.29- 
30 dienomis sušaukė Kanados Lietuvių Seimą bendrinei 
organizacijai steigti. Seimas nebuvo pasisekęs ir nutolino 
galutinį susiorganizavimą iki 1952 metų). Lietuvių Charta 
susideda iš įžangos ir eilės įsipareigojimų.

Lietuvių Chartoje paskelbti tikslai ir uždaviniai trum
pai suglaudus skamba šitaip:

Lietuvis:
- lieka lietuviu ir tautinę gyvybę perduoda ateities kar 

toms,
o v - gerbia lietuvių kalbą, nes ji stipriausias tautinės 
bendruomenės ryšys,

- kuria lietuvišką šeimą, nes tokia šeima yra tautos 
gyvybės versmė,

- sudaro sąlygas tautinei kultūrai,apreiškiančiai tau
tos genijų ir įgalinčiai tarptautinį pripažinimą ir bendravi
mą,

- darbu, mokslu, turtu ir pasiaukojimu kovoja dėl Ne
priklausomos Lietuvos,

- remia mokyklą, nes ji yra tautinės dvasios židinys,
- kuria ir palaiko religines, kultūrines, jaunimo, sa

višalpos, profesines ir kitas lietuvių draugijas, nes jos yra 
tautinės kultūros veiksmingos talkininkės,

- organizuoja ir remia spausdintą lietuvišką žodį,
- brangina savo tautos praeitį ir tautinius papročius ii 

stengiasi būti vertas savo protėvių,
- ugdo tautinį solidarumą, ir yra lojalus gyvenamam 

kraštui.

AIŠKI ARIAGI Al, STALINAS IR „ DIEVIŠKASIS** MOCARTAS
Galbūt paveikti Svetlanos Aleliujevos- Stalinaitės ne

laukto grįžimo iš misijos užsienyje, korespondentas Mask
voje staiga praregėjo, jog Sovietijoje visu tempu rehabi - 
lituojamas Stalinas. Nežinia kodėl, sostinės taksiuose pa
sipylė Stalino nuotraukos (Gruzijoje jie tą visą laiką darė). 
Spaudoje vis dažniau linksniuojama jo pavardė rašiniuose 
apie Didįjį Tėvynės Karą. Kitur- jam priskiriami nuopel
nai marksizmo- leninizmo doktrinos lukštenime. Tuo tar
pu vis mažiau ir mažiau užsimenama apie terorą, "asme
nybės kultą" bei kitokias jo "paklaidėles", nebent puse 
lūpų prasitariant, kad Stalino būta "kontroversinės asme
nybės", susirgusios į gyvenimo pabaigą didybės manija.

O tačiau kaipo despotas, Stalinas tikrai vertas Šeks
pyro plunksnos. Toli pralenkiąs visokius macbethus.. . . 
Vargu ar kada paaiškės visi jo sandėriai, machinacijos , 
siekiant absoliučios valdžios Kremliuje. Visos klastos ir 
apgaulės. Nežiūrint tokių rimtų biografų kaip Avtarkhanov 
pastangų, vargu ar bus žmonijai išaiškintos netgi jo mir
ties aplinkybės. Daugių daugiausia teks sutikti, kad gyven
damas nuolatinėje baimėje, Stalinas anaiptol nepajėgė pil
nai džiaugtis savo padėtimi šioje ašarų pakalnėje. Nužu
dytųjų šmėklos turėjo jį persekioti, nežiūrint, kad jis aiš
kino savo veiksmus būtinybe kurti socializmą. Ir ne vien 
Šmėklos, bet Ir kai kurie gyvi žmonės. - vadinamieji "je- 
rodyvyje" - slavų pasaulėjautos tvėriniai- aiškiaregiai , 
pramatą ateitį.

Pats žodis "jerodyvy" lietuviui ne daug ką pasako. 
Tiesa, visi žinom, kad Musorgskio operoje "Borisas Godu
novas" yra graži tokio skursnos arija. Rusams,tačiau,ku
rie amžiais jautė užuojautą likimo nuskriaustiems žmoge
liams - Joneliams-Durneliams, girtuokliams, silpnapro - 
čiams, - tie aiškiaregiai sakytojai buvo (ir turbūt liks)la- 
bai savais padarais. "Jurodstvo" šaknys nueina į XV-tą 
'1985.11,21

Iš tikrųjų, Lietuvių Charta yra kelrodžiu išeivijos lie
tuviui , į kurį žiūrėdamas jis neturėtų pasiklysti savo ke - 
liuose po platųjį pasaulį ir vis laikydamas mintyje, kad Lie 
tuvos Nepriklausomybė ir demokratiškas susitvarkymas 
užtikrins lietuvių tautos gyvastingumą.

Kanados Lietuviai ir Kanados Lietuvių 
Bendruomėnės Organizavimas

Manoma, kad į Kanadą Lietuviai imigravo trimis eta
pais. Pirmiausia yra taip vadinamoji carinė imi - 
gracija, kuri prasidėjo maždaug 1901 metais. Tada 
atvažiavo, vieni tiesiai, kiti per Angliją, daugiausiai slap
tai, bėgdami nuo caro kariuomenės ir vedami minties Ame 
tikos žemyne atrasti daugiau laimės. Pirmieji imigran - 
tai, ir ypač tie, kurie atvyko per Angliją, kūrėsi Nova 
Scotia anglių kasyklose. Tiktai vėliau, ten sąlygoms 
pablogėjus ir ieškant geresnio ir mažiau pavojingo darbo, 
pradėjo keliauti į miestus - Montrealįirį vakarus 
nuo jo. Beveik be išimties visi nebuvo pasiruošę emigra
cijai ir nemokėdami kalbos bei amatų, sunkiai vargo ir tik 
savo amžiaus gale stipriau įsikūrė. Didžiausia jų proble
ma buvo parodyti Kanados valdžiai ir darbdaviams, kad jie 
nėra nei rusai, nei lenkai, kaip kad juos dažnai pavadin
davo. Jų pastangos pasirodyti ne lenkais ar rusais prive
dė prie to, kad jie šalia savo lietuviškos pavardės dar tu
rėjo ir kitą- pridėtinę. Iš čia,atsirado Juškevičius-Miller, 
Prialgauskas- Smith ir panašios. Kaikas net gavo ir var
dus Joe, Paul, Frank, Walter, Charlie ir 1.1. Yra pasitaikę 
ir kurjozų, kur testamentiniai palikimai buvo sunku atgau
ti, nes testamento dokumentuose nei Walter, nei Charlie 
vardai neegzistavo, o žmogus juos.pasiėmė vėliau ir ne - 
oficialiai vardą pakeisdamas. Ši imigracija daug padėjo 
pastangų ir susidūrė su sunkumais, kai panorėjo steigti 
lietuviškas bažnyčias ir organizuotis į taip vadinamas 
broliškas organizacijas. Didesnės organizuotos veiklos be 
keletos bažnytinių organizacijų kaip ir nebuvo.

ANTROJI imigracijos banga, karią būtų galima pava - 
dinti Nepriklausomos Lietuvos imigracija,pasiekė Kanadą 
maždaug 1925-30 metais ir tęsėsi iki Antrojo Pasaulinio 
Karo. Kaip ir caro laikais, šią imigraciją sudarė daugu - 
moję jauni žmonės, tačiau jie,nors ir priespaudoje gimę, 
buvo augę ir kai kurie mokslą- bent jau pradinį- ėję ne - 
priklausomybę atgavus.

Dauguma atvažiavusių vyrų buvo išsiųsti miško dar - 
bams arba kasykloms, ir tik nedidelė dalis liko siuvyklo
se arba kitokiose įmonėse mieste. Mergaičių dalis buvo 
patalpinta šeimose, siuvyklose ir šiaip kitiems darbams .

Viena iš pagrindinių problemų, lydėjusių ir šią imi - 
graciją, buvo nemokėjimas kalbos, mažas,ar joks pasi
ruošimas amatams ir didelhyįmonių darbams. Tokiu bū
du, atlikę sutartą darbą kasyklose ar miškuose, sugrįžę į 
miestus , jie buvo priversti imti bet kurį darbą. Tai davė 
progos visokiems išnaudotojams pajungti pigią darbo jė
gą. Prie to prisidėjo ekonominė krizė, kuri užtiko daugu
mą jaunų lietuvių ir lietuvaičių vos dar prasidėjus kurtis. 
Kai kas, spėję įsigyti savo nuosavybę bei mažas įmonėles, 
buvo prislėgti didelių skolų. Savaime suprantama tokiai 
padėčiai esant, dauguma prarado darbus, ir tuo pačiu vėl 
buvo išstatyti skolintoji! valiai. Vargo ir skurdo spaudžia
mi, kai kurie jų ėjo pagalbos ieškodami bet kur. Tokiu bū
du buvo gera dirva pasiruošusiems ją išnaudoti komu - 
nistams. Ilgesnį laiką užsitęsusi krizė, išsėmė ir pačių 
geriausių lietuvių kantrybę, ir jie visi, ar dalinai, nustoj o 
tikėję, kad kapitalizmo krašte darbo žmogui galima iš vi
so pakenčiamai gyventi. Daugelis to meto broliškų drau - 
gijų pergyveno didelius sunkumus ir kurios iš jų neatsis - 
pyrė raudonųjų spaudimui - Jsukomunistėjo.

šimtmetį, gal dar anksčiau, ir jos buvimo pėdsakai atse
kami iki XVIII-tojo amžiaus. Tame laikotarpyje "jurody
vy" galėjo naudotis pilna žodžio laisve. Atsieit- kritikuo
ti savo pagraudenimuose, nebijodami bausmės, valdžios 
niekšybes, prasilenkimus su dora. Jų pranašysčių klausy
davosi carai ir paprasti žmonės. Neretai ta teise būti 
ekscentrikais, vograuti neaiškius žodžius, pasinaudodavo 
ir apsišvietę žmonės, kaipo priedanga protestuoti prieš 
valdančiųjų neteisybes. Juo labiau, kad kalbėdami žmo
nėms, "jurodyvy" nepagailėdavo šmaikščių palyginimų, 
jumoro, liaudies išmonės. Savaime suprantama, kad jų 
parabolės veikdavo pilną priėtarų tuometinio žmogaus są
monę ir pasąmonę. Bet, kaip minėjome, pradedant XIX- 
tuoju amžium, "jurodstvo" nė bėra kasdienis reiškinyš.
Tačiau tokių žmonių-sakytojų išliko.

Ar galėjo tokie "trenkti’’ padarai, tokios psichikos 
žmonės turėti kokį poveikį į kraštutinius revoliucionierius 
-marksistus kaip Staliną ? Kovojančius ateistus, Bažny - 
čios priešus,kaip Staliną?

Klausimas atviras. Juo labiau, kad prašosi viena pa
taisa. Būtent, kad\neatrodytų, jog Stalino būta aršaus, li
guistai fanatiško bedievio išsigimėlio, kokiu buvo Leninas. 
Skirtumus tarp tų dviejų asmenybių- genocido pradininko 
Lenino ir jo darbų tęsėjo Stalino -tarp kitko labai vaiz - 
džiai iškelia istorikas Paul'J o h n s o n savo knygoje 
MODERN TIMES. THE WORLD FROM TWENTIES TO 
THE EIGHTIES (1983). Jo nuomone, Leninas visa savo 
prigimtim nekentė krikščionybės, atmesdamas pagrindi - 
nius jos moralės dėsnius. Tuo tarpu Stalinas-veikiau bu
vo Bažnyčios, popų luomo, priešas. Ir ne todėl, kad jis 
praleido savo jaunystės dalį kunigų seminarijoje...

"Tironai ir budeliai" - rašo Dimitri Šostakovič, ius 
savo atsiminimuose - "neturi ideologijos. Jie teturi vien

Antroji imigracija atliko daug ir didelių darbų per sa
vo organizacijas. Pagrindinė tokių organizacijų sąjunga - 
Kanados Lietuvių Taryba- įkurta Lietuvą okupavus ru
sams,1940 m. rugpjūčio mėnesį, apjungė daugumą Kanados 
lietuvių organizacijų.
Reikia manyti, kad Kanados Lietuvių Taryba buvo nukopi - 
juota iš mūsų kaimynų amerikiečių lietuvių. Kad Kanados 
Lietuvių Taryba išvirto į asmenų organizaciją priežasčių 
reikia ieškoti tuometinėse imigracijos sąlygose. Daugu - 
mas atvažiavusių pokarinių imigrantų į tuo laiku veikian 
čias organizacijas nesirašė ir daug priimtinesnė buvo vi
sų organizacijų sąjunga. Taip pamažu Kanados Lietuvių 
Taryba su visais skyriais išvirto į asmenų organizaciją. 
Tai reikia laikyti iš vienos pusės geru reiškiniu, iš kitos- 
nenaudingu. Kaikurios organizacijos pajuto tam tikrą kon
kurenciją, nes KLT savo pirmykštės rolės nebevykdė' ir 
organizacijų jau nebeapjungė. Man šiandien kyla klausi
mas, ar iŠ viso KLT pilnai savo uždavinį, kaip organizacijų 
sąjunga, įvykdė. Gal tai buvo ne visai tinkamas ameriko 
niškos organizacijų sąjungos pritaikymas ir kanadiečiai 
lietuviai prisitaikė sau tai, kas jiems buvo geriau tinkama, 
Kanados Lietuvių Tarybą padarė asmenų, organizacija su 
skyriais visoje Kanadoje. Kaip ten bebūtų, ir nežiūrint kai 
kurių pasitaikiusių nemalonumų ir savitarpių didesnių ar 
mažesnių ginčų, š i imigracija atliko didelius darbus. Iki 
tol ėjęs vienintelis lietuviškas laikraštis "LIAUDIES BAL
SAS" tarnavo n e lietuvių reikalams, nors ir buvo leidžia
mas lietuvių kalba. Tokiu būdu, savo laikraščio 
leidimas buvo didelės svarbos reik al as. 
194O-taisiais metais buvo pradėta leisti "NE - 
PRIKLAUSOMA LIETUVA". Iš pradžių buvo leidžiama 
šapirografuojant, ir tik 1947 m. pradėta spausdinti spaus
tuvėje. "Nepriklausomos Lietuvos" pasirodymas išmušė 
raudoniesiems iš rankų ginklą, kuriuo jie marino lietuvių 
sąmonę per eilę metų ir melais nuodijo savo pasekėjus a- 
pie Lietuvos nepriklausomą gyvenimą, ir vėliau, - tremti
nius išeivijoje. Kanados Lietuvių Tarybai ir daugeliui tuo 
metu veikusių organizacijų vadovavo jau čia, Kanadoje gi
mę ir Lietuvos nematę lietuviai.

Ar ne panaši situacija yra ir šiandie n, kad be
veik visi Kanados Lietuvių Bendruomenės jaunieji veikėjai 
apie Lietuvą girdėjo iš savo tėvelių ir Šeštadieninėje Mo
kykloje bei jaunimo organizacijose. Mes tikime, kad jie , 
kaip ir anie, pirmųjų imigrantų vaikai, su tokiu pat nuo - 
širdumu sielosis lietuvybės išlaikymu Kanadoje. ( b. d.) 

kraštutinį, fanatišką valdžios geismą. Ir keista, kaip šis jų 
fanatizmas suklaidina, sumaišo kitiems protus. .. Savaime 
aišku,būtų sunku pavadinti Staliną tikinčiu. Paprasčiausiai 
todėl, kad jis niekuo ir jokiu žmogum netikėjo.. . Antra 
vertus, man atrodo, kad turime pilniausią teisę pavadinti 
Staliną prietaringu žmogumi.
........... Stalinas buvo paprasčiausiai prietaringas padaras. 
Štai ir viskas! Tironai ir "jurodyvy" visais laikais buvo 
tokie patys visur! Skaitykite Puškiną ir Šekspyrą.' Skai - 
tykite Gogolį ir Čechovą ! Klausykite Musorgskio *. "

Ir savo teigimams paremti Šostakovič, ius duoda du 
pavyzdžius, kurių istorikai neprivalėtų praleisti negirdo
mis: vieno vyro ir vienos moters , kurių Stalinas b i j o- 
j o.

Aleksandras Voronski buvo žymus literatūros 
kritikas, įsteigęs 192O-tųjų metų dekadoje puikų literatu - 
rinį žurnalą "Krasnaja Nov". Jis buvo-kilęs iš dvasiškių 
šeimos. Jo tėvas buvo popas. Tačiau Stalinas jį labai ger
bė. Eidamas teatran, ypatingai operon, jis jį kviesdavosi 
ir vesdavosi drauge.

Tačiau Vronskis buvo trockistas. Net ir tai neatbaidė 
Stalino. Buvęs seminaristas Stalinas gerbė popo sūnų. Vie
nok, Vronskis nepanoro pasiduoti Stalino valiai. Tasai iš
trėmė jį į Lipetską. Paskui pasišaukė jį atgal (negirdėtas 
anuomet dalykas) Maskvon. "Na, dabar matai, kad galima 
sutverti socializmą viename krašte! .. . įsitikinai, kad aš 
sukūriau socializmą Rusijoje?.1 "- tarė Stalinas. "Taip, ma
tau. . . - atsakė jam Vronskis, -"kad pats čia sau Krem
liuje susikūrei socializmą.. . ". Stalinas įsakė jį išgrūsti 
ten, iš kur atkeliavęs. Dar daug kartų bandė Stalinas pri - 
simeilinti,prisigerinti prie Vronskio, bet jam nepavyko.

Tada Vronskis sunkiai susirgo ir buvo paguldytas ka
lėjimo ligoninėn. Stalinas nukeliavo jo aplankyti. Jis ban
dė jį įtikinti atlikti •’atgailą” prieš mirtį. "Eik lauk, po - 
Pe......... "- sušvokštė iš paskutiniųjų jėgų Vroriskis. Tuo
pareiškė, kad jis nemanąs atlikti savo išpažinties Stalinui. 
Ir taip pasimirė, nesuklupęs ant kelių. "

Šostakovičiaus nuomone - tikrai nusipelnydamas vi
suotinės pagarbos. "Taip, aš kartoju dar kartą", rašo Šos- 
takovičius, "Stalinas buvo Nesveikai prietaringas žmogus. 
Visi tautų "vadai" ir "žmonijos gelbėtojai" serga tokia li
ga. Ir už tai jie gerbia ir prisibijo "jurodyvų". ( b. d.)
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Iš Georgikos

Tai įsiminęs, turi neužmiršti ilgokai prieš laiką 
Leisti dirvai džiūstant subirti, grioviais išvagoti 
Aukštumas, luktelt, kol perpūs šiaurys vos išverstą 

grumstą 
Ir tik tada sodinti vynuogę linksmą. Geriausia 
Dirvos savybė - purumas, kuriuo pasirūpina vėjai, 
Šalnos ir žemdirbio tvirto, bevarpančio lauką, kastuvas. 
Tie, kuriems niekados netrūksta budrumo, pirmiausia 
Savo gležnų daigų jaunuolynui pasirenka tokią 
Žemę,kokioj jie bus vėliau pasodinti, kad jaunas 
Augalas, perkeltas jon, niekuomet nesijaustų našlaitis. 
Kartais jie žievėje pažymi dargi net kryptį: 
Kokią jo pusę perdien ten svilino saulė, koks šonas 
Buvo palinkęs į šiaurę, kad visa tai galima būtų 
Vėl atstatyti, - toks svarbus įpratimas jaunystės. 
Klausimas,ar lygumoj geriau, ar atkalnėj auginti 
Vynuoges, turi iškilti pirmiausia. Tad jėi pasirinksi 
Lygumą riebią, sodink jas glausčiau, nes vynuogės dera

Tautiečiai - spauda - galingas ginklas. Tai patyriau 
septynerių metų bebūdamas, kai vyresnysis brolis su dė
dės kalendoriumi - almanachu man dantį išprašė iš bur
nos. Bet į kortų galybę tik iš vienos pusės tikėjau, būtent, į 
į akį. Tik atvažiavę į Angliją, algą gavę, tuoj akį lupdavo
me, žiūrėdami, kam pinigai priklauso. Tačiau Veronika ir 
kitą kortų pusę parodė. O pati Veronika pasižiūrėjus ne 
princesė kokia, ir oželiui šokti netinka- sunki, ir dainai 
balsas kiek per storas, traukia kaip Nauragis, tik ne taip 
melodingai. Bet kad šviesi boba, tai šviesi. Teisybė,laik
raščių neskaito, apie redaktorių pasikeitimus nežino, apie 
balansus nenusimano, bet kai į kortas pasižiūri, tai vis
kas jai kaip ant delno. Net nesirengė važiuoti į karaliaus 
rūmus vestuvėms, kai visokie gandai plito. Iš karto pasa
kė jinai, kad iš to nieko nebus. Tokia šviesi boba. O aš 
anksčiau netikėjau. Būdavo, iškloja kortas, pasižiūri ir 
ko: ■

- Anuprai, šį vakarą pas tave nusususi devynakė 
teis.

O aš ir be Veronikos žinau, kad skyriaus iždininkė
liūliuos ant savo dvejetuko sąjungos pirmininko iš bankro
to gelbėti. O Veronika ir toliau pranašauja:

- Lapų švietalas, arba tūzas, tave aplankys, - o aš ir 
be jos žinau, kad gali aplanlyti pirmininkas, mat, vietos san 
tarvininkai jau pilną valdžią sudarė, tik dar eilinio neturi; 
po valdybos susirinkimo nėra kam ir kambario iššluoti, 
tam amatui mane ir kviečia.

\ O iš viso tenka pasakyti, kad mieste lietuvių nedaug. 
Visus į krūvą sudėjus, vis tiek rusams karo nepaskelbtų. 
Vienas Algirdas Šocikas, jei norėtų, juos visus išvaikytų. 
Bet veikla tarp lietuvių didelė. Penkios partijos ir vienas 
sąjungos skyrius dvylikos lietuvių negali pasidalyti, be to, 
nesutaria, kas iš jų Lietuvą išlaisvins.

Tenka pripažinti, sąjungos skyrius galingiausias- viso 
šešios sielos, tik , žinoma, viena iš jų juoda- nario mo - 
kesčio nemoka, be to, pinigus anglų pube palieka. Taip pat 
iš būbno bartuko maža naudos. Jis į susirinkimus nea - 
teina - po Angliją kiaurai laksto, turtingos žmonos ieško. 
Taip pat ir vynų bartukas nesiskaito, mat į sąjungos akci
jas visas santaupas sudėjęs, dabar ligoninėje nervus lopo.

Toje negausioje kolonijoje, jei jau kiekviena nusususi 
devynakė labai brangi, tai ką jau bežibėti apie buvusį ad
vokatą- širdžių švietalą, kuris atsikėlė pas mus. Visa ko'- 
lonija į jį savo viltis sudėjo, visi jį tampo. Lasininkai su 
jo pagalba žada tėvynę atvaduoti, santarvininkai su diplo- 
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Ir tankumyne; bet jeigu švelniąsias atkalnes, jų eilės 
Turi būti retesnės ir taip tiksliai sulygiuotos, 
Kad tarp jų paliktų kryžminių tarpų platumas 
Būtų vienodas. Taip, kaip esti kare: legionams 
Savo kohortas plačiai išlygiavus,kariuomenė stovi, 
Mūšio tvarka toli išsidėsčius po lauką, ir žemė 
Vilnija tviskančio vario bangom, bet žiauriosios kovos 
Dar nepradėtos ir Marsas dar vis tebedelsia tarp ginklų. 
Taip ir tu lygiomis eilėmis turėtum išdėstyt 
Vynuogių lauką ne vien kad patenkintum įgeidį tuščią, 
Bet kad žemė visiems daigams ir po lygiai galėtų 
Maisto suteikti, kad šakos turėtų kur išsitiesti.
Gal dar klaustumei, kokio gilumo duobę kam kasti: 
Vynuogę drįsčiau visad patikėti tik vagai; bet medį 
Reikia sodinti jau žymiai giliau, ir ypač žieminį 
Ąžuolą, kurs, kiek savo viršūne iškyla į dangų, 
Tiek šaknimis įsiskverbia į rūsčiąją Tartaro gelmę. 
Niekas nei audros žieminės, nei vėjo gūsiai, nei lietūs 
Jo todėl nepajėgia išrauti, ir jis taip palieka 
Augti stiprus, jau daugelį ainių kartų pragyvenęs, 
Daugel žmonių, ir , šakas ir rankas išskėtęs plačiausiai, 
Stovi pats vidury ir laiko galingą šešėlį.

Niekad neleisk, kad vynuogės augtų į vakaro saulę 
Virtusioj žemėj ir niekad tarp jų nesodinki lazdynų; 
Niekad daigams neimk nei pačių šakyčių viršūnių, 
Nei iš viršūnės (tokia jų meilė žemei), ir tavo 
Peilis atšipęs tegu gležnų atžalų nesužeidžia.
Niekad taip pat tarp jų nesodink laukinių alyvų;
Nes dažnai atsitinka, jog piemenys nerūpestingai 
Pameta ugnį, kuri, po sakuota žieve įsivogus, 
Puola pirmiausia kamieną, pasiekia aukščiausią lapiją 
Ir, spraginėdama garsiai, vis kyla į viršų; iš ten ji, 
Peršokus nugali medžių šakas bei aukštąsias viršūnes, 
Gaisro liepsnoj paskandindama visą medyną, ir sviedžia 
Tirštą debesį, juodą,tartum degutas,į dangų;
Ypač, jei dar audra nusileidžia virš girios ir vėjas 
Gena liepsnas sūkuriais. Po tokio negando medžiai . 
Pradeda nykt iš šaknų, nustoja žaliavę, ir lieka 
Vien karčialapės laukinės alyvos išdegusiam plote.

Niekam, net ir pačiam gudriausiam, neleisk sau patarti 
Liesti sustingusią dirvą, kol dar tebesiaučia Borėjas, 
Kol laukai dar žiemos šalčiu surakinti ir daigo 
Šaknys niekaip negali tvirčiau įsikibti į žemę.
Vynuoges reikia sodint.kai, raustant pavasario dienai, 
Parlekia gandras baltasis,tas mirtinas priešas gyvačių, 
Ir rudeniop, kuomet prasideda pirmosios šalnos, 
Vasarai dar tik taip neseniai pasibaigus ir saulei 
Savo ristaisiais žirgais dar vis žiemos nepasiekus. 
Gerbs pavasaris lapams alkų ir girioms; išbrinkę 
Dirvos ilgisi gimdančios sėklas. Tada visagalis 
Tėvas Eteris krinta vaisinga, liūtim į įsčias 
Savo laimingos žmonos, galingas; su ja susijungia,. 
Skverbias į ją ir maitina jos gemalus. Krūmų tolybėj 

matais supažindinti, daugiau į šventumą linkę tikina apie 
atpildą aname pasaulyje, o sąjunga, į skverną įsikibusi , 
maldauja vienybės neardyti ir toliau vien sąjungai priklau
syti. O širdžių švietalas tampomas kankinasi, naktimis ne
miega - partijų ir sąjungos švietalus naktimis sapnuoja , 
jiems rankutes spaudžia,© šiaip jis ramus žmogus.

Ir kai tą atmintiną dieną Veronika, išdėjusi kortas , 
perspėjo mane, kad į susirinkipą neičiau,kad bus didelis 
sumišimas širdžių karaliaus dėka,kad visas mano gyveni
mas pasisuksiąs kiton pusėn, aš, kvailys, netikėjau. Tik 
šyptelėjau į ūsą ir nuėjau spaudos baliaus valsą niūniuo - 
damas. Netikėjau Veronikai, mat, žmogelis,kad ir advo
katas, kartoju, jau labai ramus rodėsi. O susirinkimas , 
kaip tyčia, labai gausus šį kartą. Visi partijų švietalai a- 
tėjo pažiopsoti, kaip čia sąjunga paskutinį kvapą leidžia . 
Atėjo ir inteligentai karaliai ir pasipuošusios damos savo 
iškalbos palavinti. Žinoma, susirinko ir nusususios devy- 
nukės su bartukais pinigais kišenėje pabarškinti, naujais . 
drabužiais pasigirti. Ir iš pradžių Veronika pasirodė tei
si. Iš pirmųjų susirinkimo minučių tautiečių nuomonės su
sipainiojo, užkliuvo. Nuo pinigų, nuo skautų prasidėjo , o 
pabaigė šokinėdami į ambiciją, svetimus marškinius be
plaudami, nugaras bešukuodami. Kai jau labai karšta pa
sidarė, atsistojo širdžių švietalas. Atsistojęs pabarškino 
lazdele ir tyloje nukėlė visiems kepurę, uždarydamas pas
kui save duris.

Matau, šviesus žmogus jisl O tėvynės reikalai man 
rūpi, sąžinė skauda, mat, kardinėtais valgyklą turėjau ir 
baldų dirbtuvę laikiau, taigi nežinau, kaip čia sąžinę nu - 
raminti,na, ir nutariau patarimo prašyti. Tiesiai nudro- 
žiau pas širdžių karalių.

Ką gi, įleido, į fotelį pasodino, arbatos įpylė ir stikle
lį priglaudė, lyg koks kryžių karalius būčiau.

- Tai ką, - klausia, - ieškai šviesos ?
- Ieškau, - nuolankiai atsakiau, - sąžinė nerami.
- Skaityk spaudą, tvirtina jis man, - atsidarys tau a- 

kys, praregėsi, iš šunkelių pateksi į kelią.
Išėjau sustiprintas. Iš tikrųjų, galvoju, karvės vaikas 

esu. Vien "Europos Lietuvį" vartau, o laisvajam pašau - 
lyje lietuviškos spaudos nors vežiman krauk, ir dienraš
čiai, ir savaitraščiai, ir kiti kitokie. Tiesiai einu pas 
bariuką ir sakau:

- Prisipažįstu, esu toji niėkm tikusi devynakė. Tam - 
sus ir juodas, duok man šviesos,tegul akys atsidaro.

Nesigailėdamas kloju ir svarą ir trečią, ir dešimtą. 
Tegu, jau tokia nerami sąžinė dėl praeities.

O bubnų bartukas plunksną mirko, visokius laikraš - 
čius man užsako nuo pigiausio iki brangiausio. Semiu 
šviesą iš peties, ir prisipažįstu, laikraščiai įdomūs: vieni bei mikaldos užtenka, 
į inteligentus įstato,kiti akis atidaro, treti uždaro. O vie
nas ir atvirai prisipažino: skaityk mūsų laikraštį, o po

Paukščiai pragysta; bandoms ateina laikas poruotis. 
Žemė jau rengias gimdyt, ir dirvos atveria savo 
Įsčias vakariu! švelniam. Taip viskas šviežia ir drėgna 
Jau ir žolelė išdrįsta į jauną saulę išlįsti;
Vynuogių atžalos jau nebebijo nei piečio, nei šiaurės 
Vėjo dangum genamų staiga prapliumpančių liūčių 

. Ir, pumpurais apsipylę, išskleidžia jauną lapiją.
Juk ne kitokia diena, tikiu, spindėjo ir tąsyk, 
Vos tik sukurto pasaulio pradžioj. Ir tąsyk, kaip šiandien, 
Buvo pavasaris; viso pasaulio plačiosios erdvės 
Džiaugėsi juo, ir rytys žieminis liovėsi pūtęs, 
Kai pirmieji galvijai šviesos atsigėrė ir žmonės 
Iš sustingusių dirvų pakėlė galvas; kai žvėrys 
Įžengė giriosna ir danguj užsidegė žvaigždės. 
Švelnūs gamtos padarai vargu ar pakeltų augimo 
Negandus, jei tarp žiemos speigų ir vasaros karščių 
Žemei dangus neatsiųstų gaivinančio poilsio laiko.

Bet, tarp kitko, kokias tu atžalas bepasodintum 
Jas turėtum storai apdėti mėšlu ir žemėm; 
Tąsyk aplinkui užkąst ant akmens akyto bei kriauklių. 
Nes per juos besisunkiąs lietus ir gaivinantis oras 
Daigui suteikia drąsos. Kai kas užbertąją žemę 
Prislegia šukėm arba akmeninę kad užėję didžiulės 
Liūtys, šaknų neišplautų; arba kai šuns periodo 
Karščiuos išdegę trokšta ir pleišėja perdžiūvę dirvos. 
Baigus sodinimo darbus, belieka tau tik purenti 
Žemę aplinkui šaknis, aštriu kauptuvu užsimoti;

r
metų, kitų atsidursi tėvynėje. Mes tam geradariui dar ke
lis svarus nusiuntėm ir kitus pažįstamus raginom tai pa
daryti, ir net lagaminus pradėjau lopyti, ką tu žinai, žmo - 
gau, gal jau po mėnesio, kad tik mes primieji būtumėm.

Ir žinot, tautiečiai, saulė, rodos, šilčiau šviečia, ir 
ūkai plaučių nevargina, pasišokinėdamas, dainuodamas 
vaikštau. Kiekvienas lietuvis tartum nuosavas brolis, ro
dos, ant kaklo šokčiau susitikęs,ir pinigai npsilaiko kiše
nėje, remiu aš laikraščius, siunčiu jiems į sveikatą, o kai 
vienas ypač jautriai parašė, sakau aš seseriai:

- Negailėkim tam, stambesnę sumą sudėkim.
Tik išsiuntėm, kai ateina kitas laikraštis ir. mums 

akis atidaro. Pasirodo, to laikraščio redaktorius,kuriam 
nusiuntėm auką, gimęs su uodega ir, tik gerai šventu van
deniu pakrapijusi, senutė nupjovė jam abu ragu.

- Va,brolau, - šaukia sesuo, - nelabajam nusiuntė! 
kelis svarus, o jis tau už tai atlaikys juodas mišias.

Ir miegoti nesinori, ir sapnai lenda,kad nors pro ka
miną lįsk, jau aš labai jautrus, tik atėjęs naujas laikraštis 
kiek pagerino padėtį. Girdi tas, rašęs apie redaktorių, savo 
sąžinę pažadėjęs nelabajam vos tik išmokęs kalbėti.

Nuo dabar pradėjome domėtis, kur siunčiam paramą 
ir kam siunčiam,kas kur rašo ir kas kam vadovauja, kas 
kieno sūnus ir kieno duoną valgo, kuris su velniu sudaręs 
sutartį ir kuris ne. Na, ir pradėjo aiškėti. Pasirodo, kry
žių švietalas be tėvo ir motinos pagalbos gimęs, vynų va - 
das su nelabuoju sutartį pasirašęs, širdžių tūzas sąžinę 
praradęs dar mokyklos suole, būbntį vyriausias tokias šu
nybes išdarinėja, kad akys rausta apie tai kalbant.

Susimildami,tautiečiai,pradėjau net naktimis prakai
tuoti, kad manęs į kurį juodą sąrašą neįrašytų, kad nesuži
notų, kuriam laikraščiui ką siunčiau, kad kiti tautos prie7 
šu nepaskelbtų. Ir širdis krūtinėje pradėjo lupti, tartum 
atominę nešiočiau. Ta proga ir pas daktarą nulėkiau,© tas 
ramybę prirašė. Bepigu jam rašyti,bene galiu pasisaugot, 
veik kasdieną gaudamas laikraščius. Štai atskleidžiu patį 
ramiausią laikraštį, savąjį, o ten žurnalistas savo plunks
na papiovė dvasiškį,© kitą savaitę dvasiškis nukankino žur 
nalistą, ir vėl viskas ratu.

Susisuko galva galutinai. Nėra kur nueina, nėra kur 
pagalbos prašo. Tik Veronika ir teliko. Nulekiu, maldauju 
patarimo,© ji .išdėstė kortas, pavartė mikaldą ir sako:

- Venkite netikrų pranašų.
Bepiga jai, o man ir vėl neaišku, kuris tas netikras. 

Taigi, spaudžiu Veroniką , kad aiškintų, o ji, dar kartą pa
sižiūrėjusi į kortas, liūdnai pakratė galva:

- Bus didelis sumišimas pasaulyje.
Ir ką tu. Kitą dieną sovietai sputniką paleido. Tokia 

šviesi boba Veronika. Nuo to laiko užmečiau laikraščius. 
Įsitikinau, kad kortos ir mikalda daugiau žino ir sveikatai 
švelniau. Beveik kas vakarą dabar įpuolu pas Veroniką ži
nių pasisemti; į ateitį pažvelgti. Savo sapnus irgi sakau jai

- Sapnavau pečių, plytas dėjau.
O Veronika tuoj į kortas.
- Pečių taisyti - liežuviai. Saugokis kryžių damos.
Kitą dieną fabrike kryžių dama kad šnabžda žmonėms 

į mane pasižiūrėjusi,kad šnabžda. Gal paslaptį, manau, a- 
tidengia,gal skelbia, kuriuos laikraščius skaitau, ką tu su 
ja. Po kiek laiko aš vėl pas Veroniką.

- Sapnavau kunigą, ką kortos į tai ?
Pasižiūrėjo Veronika, pasižiūrėjo, gudriai šyptelėjo ir 

kiek paraudonavusi, vengdama mano aidų, sako:
- Sapnuoti kunigą reiškia mirtį ar vedybas.
Išėjęs, vos vos prisikrapščiau lovos. Juntu šonkauliai

, daužosi, 
nesijudinu,

spaudžia, ir Širdis, tartum hidrogeninė bomba 
rengdamasi sprogti. Bijodamas jai pakenkti.;
vandens Į burną.neimu- alumi gyvenu, o širdis vistiek plės 
tu stoja. Matau, testamentą reikia rašyti, o už lango žo
lelė kalasi, visokie vabalėliai juda, pumpurėliai skleidžia
si ir katinai dainuoja, tad, užsimovęs kelnes, sienų laikyda
masis, nuslinkau pas Veroniką. Atsiklaupęs maldauju:

- Negaliu be tavęs gyventi, tekėk.
Ir ką, tautiečiai, kortos nemelavo. Sveikas dabar kaip 

liūtas, bet su laikraščiais daugiau nežaidžiu, man ir kortų
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IS padanges mielos
(IŠSPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

VILNIAUS UNIVERSITETO 
ANSAMBLIS ISPANIJOJE
Praeitų metų pabaigoje 

atstovaudami, kaip rašoma , 
Tarybų Sąjungai, kultūros 
dienų renginiuose Ispanijoje, 
buvo nusiųsta Vilniaus Uni
versiteto Dainų ir Šokių gru
pė, "Dovanos" Susivienijimo 
gaminių parodos eksponatai 
ir Žino Kazėno spalvotų 
nuotraukų rinkinys.

Visus juos priėmė Anda
lūzijos provincijos kultūros 
ministeris E. Egea.

Lietuvių Ansamblio pasi
rodymus rodė Mursijos ir 
Madrido televizija.

Koncertai labai patiko is
panams, ir Ansamblis buvo 
pasilikęs dar vieną savaitę 
ilgiau, koncertuodamas įvai
riuose pietinės Ispanijos 
miestuose. Kelionę suorga
nizavo Ispanijos-Sovietų Są
jungos draugija.

KNYGOTYROS SEMINARE
Lietuvos Valstybinė Tarp

žinybinė Bibliotekų Komisija 
ir Valstybinė Biblioteka bu
vo surengusios knygotyros 
seminarą- pirmuosius Maž
vydo skaitinius.

Seminarus, nagrinėjančius 
Lietuvos raštus ir knygas 
nuo seniausių laikų iki mūsų 
dienų numatoma rengti pe
riodiškai.

Seminarą, vykusį š. m. 
sausio 8 d. atidarė Kultūros 
ministras J. Bielinis.

PAKARTOJO "DIEVŲ MIŠKO" 
LAIDA

Šių metų pradžioje "Va
gos" Leidykla pakartotinai 
išleido Balio Sruogos "Die
vų Mišką". Knygą iliustravo 
daii. Edmundas Žiauberis.

GABŪS MEDŽIOTOJAI
Rašoma, kad panevėžie

čiai praeitų metų sezone su
medžiojo 153 briedžius, 40 
elnių, 794 šernus, 452 stir
nas. Veislynuose išperino 
daugiau kaip 7.500 fazanų 
ir 2.700 laukinių ančių. 
Skelbiama, kad statys nau- 
ją fazanyną, kur bus galima 
išperinti 30. OOO fazanų.

Kodėl nepasidaryti vi
siems medžiotojais ir val
gyti smaguriškai ? Bematant 
išsispręstų mėsos trūkumo 
problema Lietuvoje ir dėl 
kiaulių kojų nereikės stovė
ti eilutėse savame žemės ū- 
kio krašte.

KIEK ATOSTOGŲ?.
Valstybinių Įstaigų Dar

buotojų Profsąjungos p-kas 
V. Jankevičius paaiškino 
vietos spaudoje, kad"ma - 
šininkėms, pastoviai rašan
čioms mašinėle, numatytos 
6 darbo dienos papildomu 
atostogų. Kartu su eilinė
mis atostogomis sudaro 18 
darbo dienų.

Apie atostogų laiką buvo 
viešai užklausta spaudoje.

Įdomu, kad tokius papras
tus klausimus tenka alškin - 
tis spaudoje.

Sovietų Sąjungoje, kaip ži
nome, nėra nepriklausomų 
profesinių sąjungų. Esančios 
kontroliuoja dirbančiuosius , 
kad nestreikuotų ir nereikš
tų viešai nepasitenkinimo. 
NAUJIENA ŠAULIU LIGONINĖJE

Šiaulių ligoninė įsigijo 
naujausią chirurgijos įranky 
-Lazerio spindulių.aparatą1’, 
kuriuo galima atlikti sudėtinr 
gas operacijas lengviau ir 
greičiau. Gydytojas V. Aba - 
liška jau atliko keletą žarnų 
ir skilvio operacijų.

Vakaruose Lazerio tech
nika jau seniai vartojama. 
KAZIO BORUTOS METINĖS

Vilniuje, Mokslininkų Rū
mų salėje, skirtame Kazio 
Borutos 80 metų gimimo 
sukakties minėjime kalbėjo 
Universiteto prof. J. Girdzi
jauskas, dainavo sol. B. Grin- 
cevičiūtė ir aktorė R. Paliu- 
kaitytė skaitė ištrauką iš 
jo apysakos"Baltaragio Ma
lūnas".

APIE TRADICIJAS
Tradicijos sąvokai geriau suprasti pravers ją palygin

ti su kitomis. Mes turime kitus du žodžius - ĮPROTĮ ir 
PAPROTĮ, kurių prasmė priartėja prie tradicijos.

Asmenų atžvilgiu įprotis daugiau asmeniškas, paprotys 
- daugiau grupiškas.o tradicija bendruomeniška.

Kai sakome Įprato, tai turime galvoje atskirą žmogų. 
Kai kalbame apie paprotį, galvojame apie tam tikrą žmo
nių kategoriją. Kai sakome ką nors tradiciška, mes gal - 
vojame apie kokią nors bendruomenę.

Dalyko atžvilgiu įprotis ir paprotys reiškia kokią 
nors pasisavintą savybę ar ypatybę. Tai yra tam tikras 
bruožas, būdingas žmogui ar grupei, bet jis nereiškia viso 
žmogiškojo ar grupinio charakterio. O tradicija paliečia 
visą bendruomenės charakterį, sakytum, teikia jai tam tik
rą veidą. (Iš S. Yla, "Lietuvių šeimos tradicijos" )

AA CENTRINĖS
Montreal
Ottawa
Toronto
Hamilton
JEIGU

London 438-1122
Windsor 252-3842
Calgary 287 — 2712
Winnipeg 233 - 3508
Sudbury 674-6217

273-7544
523-9977 

489 - 3693
522-8392

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

* ARBA SKAMBINK MUMS:

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

JONUI R.: 337-8637

1985.11.21

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
SENI AUS

VILNIAUS UNIVERSITETO DAINŲ IR ŠOKIŲ ANSAMBLIO dalyviu grupė gastroliuoja Andalūzijos 
provincijos sostinėj Mursijoje.

Vinjetės...
PALIKAU AŠARAS LIETUVOJE

(pabaiga)
Sekančiais metais reikėjo eiti bernauti,nes jau bandos 

viršininko pareigoms buvau perdidelis. Išėjau į Klaipėdos 
kraštą, nes ten buvo vokiška tvarka - įvestos geresnės są
lygos, trumpesnės darbo valandos,geresnis atlyginimas ir 
geresnis maistas.

Tuo laiKu Lietuvoje buvo įvestos darbo sutarties kny
gelės, kad darbininką geriau pririštų. (Atrodo, ir kad be 
atodairos negalėtų paleisti iš darbo darbdavys. Red.). Aš 
pas vieną ūkininką pasirašiau metams darbo sutartį. Pa - 
dirbus pusę metų,pasitaikė geresnė vieta, tai aš ir išėjau.
Buvęs ūkininkas buvo seniūnas, tai jis, kaip valdžios žmo
gus, mane padavė į teismą. Gavau šaukimą į teisu ą jau 
žiemą prisistatyti į Pagėgių apskrities miestelį. Nuo gy
venamos vietos - 25 kilometrai. Buvo pašalę ir pasnigę . 
IŠ draugo pasiskolinau dviratį ir iškeliavau.

Dviračiu nedaug teko pasinaudoti, tai daugiausiai-pės^ 
čias- Galą paėjus, pradėjo degti padai. Pasižiūriu, kad aš 
einu jau basas. Vasariški batai, o buvo su skylėmis. Aš 
įdėjau odinius senus lopus, beeinant lopai nuslinko, kojinės 
prakiuro, ir aš žygiuoju basai. Man tokia laimė nepasitai
kė, kaip p. GarbačiaūskieneiZnatų pakelėje neradau. Ir su
grįžti reikėjo tais pačiais keliais ir basom. Dėl to man 
dabar žiemą ir kambaryje rodos, kad lyg stovėčiau šalta
me vandenyje. Pasirodo, kad ir Lietuvoje ne visi pyragus 
valgė ir apsiavę vaikščiojo. Bet - aš už visu^ tuos ma - 
lonumus Judošium netapau, ir niekam nekeršijau. Aš ir 
dabar myliu savo tėvynę Lietuvą. Norėčiau nors kartą ten 
nuvykti. Aplankyti tą mielą kraštą, tėvų ir sesers kapus . 
Bet 5-kiom dienom ir kad man "didysis brolis" nustatytų, 
kur aš galiu eiti, ir kur ne, ir dar taip brangiai sumo 
keti už kelionę. Tai ne? Neleisiu, kad iš manęs koks nors 
tipas pasityčiotų ir aš jam už tai dar užmokėti turėčiau. 
Nors aš ir biednas- bet "unaravas".

Per pirmąją okupaciją buvau įkliuvęs. Kaimynai pasi
gerino okupantui. Mano tėviškė buvo pasienyje. O ten ta
da buvo pirmoji zona. Ten patekti reikėjo specialaus lei
dimo. Aš, būdamas jaunuolis, į tai nekreipiau dėmesio ir 
nuėjau. Buvau areštuotas, tardomas. Jau karui prasidė
jus, gyvenant Kaune, atėjo iš Jurbarko raštas sumokėti 35 
rublius arba 3,50 markių, nes tuo laiku vyko pinigų pa - 
keitimas. Tada su kaimynais už jų gerus darbus galėjau 
įsiskaityti, bet susilaikiau. Judošium netapau nė tada. 

® jakau, tegul jiems Dievas atlygina. Vėliau apleidau savo 
Kraštą, taip ir nesužinojau,ar jiems Dievas atlygino. Ma
no broliui buvo dar liūdniaujnes jis už mane 7 metais jau
nesnis. Tėvas vedė antrą kartą. Pamotė buvo bjauri, mū
sų nemėgo. Vėliau įsigijo savo vaiką. Brolį išvarė ban - 
dos ganyti, jam einant 7-tusbnetus. Pirmi metai jam pasi
taikė labai žiaurūs. Jam teko ganyti mūsų labai aukšto sau 
gurno valdininko ūkyje(tėviškėje). Kartais užmiršdavo pie
meniui išnešti pusryčius.

Vieną rytą, jau saulutei pašildžius, jis nusivilko bal
tinius ir utėlėms paskelbė karą. Šukė, priskaitė 40 lavo - 
nų. Žinoma, dar veislei liko! ir gyvų. Kaip tik kaimynas ė - 
jo pro šalį, sako: "Ką tu, piemenuk.čia veiki? Brolis sako, 
darau "entlauzungą". Žinoma, kaimynas nuo kaimyno, ir 
pateko gaspadoriui į ausį. Tai jį už tai norėjo mušti. Vė
liau jis iš ten pabėgo. Tai tėvas,pamotės liepiamas,nuve
dė brolį atgal. TO

Iš visų knygų ir raštų, kiek teko skaityti, - Sibire bul
vė buvo pagrindinis maistas- Kai kam panašiai buvo ir 
Lietuvoje. Kol dar mano tėvai neturėjo savo namo,tai jie

ATEIK Į LIETUVIU A.A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPES* SUSIRINKIMĄ^ SUSIRENKAME KIEKVIENA^ 
TREČIADIENI. 7722 GEORGEST.LASALLE. QUE.

AR PASKAITAI SAVO VAIKUI LIETUVIŠKŲ LIAUDIES 
PASAKŲ? JOSE RASI IR GROŽIO IR JUMORO IR IŠMINTIES i

RADIO 1410 MONTREAL

LIETUVIŠKA RADIO

PROGRAMA

KIEKVIENA ANTRADIENI NUO 11:30 iki 12 vai. NAKTIES 
Programos vedėjas: L. STANKEVIČIUS 
1053 Albane! Cr. Duverndy, P.Q. Tei.: 669—8834

KREh/l 
VE/DROVAI

"Atvirkščiai, negu galvojate. Mane tai veikia 

raminančiai. Aš — buvęs mokytojas "

nuomavo iš ūkininko. Kitame namo gale buvo kita šeima. 
Tėvas prie tinginio. 3 vaikai užaugo tik bulvėmis misda - 
mi. Iš ryto, per piet ir vakarienei. Kartais jų motina a- 
teidavo pas mano mamą pasiskolinti.

Mano tėvai buvo darbštūs, tai kol mama buvo su mu
mis, tai mes nebadavome. Čia Kanadoje pažįstu du brolius 
asmeniškai. Nors jie turėjo ūkelį, bet tėvas buvo tinginys, 
tai jie irgi 3 kart Į dieną valgė bulves. Kartais skolytas. 
Tai jie patys man sakė.

Kai kam iš valgio taško buvo sibiriškos sąlygos Lie
tuvoje Smetonos laikais. Valdininkai ir dvasiškių luomas 
tai gyveno gerai. Žagrės brolis- vargo matė. Už tai, ma
no manymu,toks kapitalizmas pagimdė komunizmą, jį už
augino, padarė stipriu, dar ir dabar prie to prisideda. Ka
pitalizmas maitiną komunizmą; kur komunizmas įsigali - 
ten naikina kapitalizmą. Jeigu kapitalistai taip žais Ir to
liau su komunizmu, tai galas gali būti labai llūdnasrkapita- 
lizmas išparduos visas tautas ir komunizmas bus prie jų 
vartų, tai tada prasidės linksmoji dalis. Nenorėčiau šitame 
tautų mišinyje sulaukti komunizmo. Šitame kontinente jis 
būtų labai žiaurus. Bet gal jau man neteks sulaukti, nes 
jau mano dienos eina prie pavakarės

Žagrės Brolis

ELEKTRINĖS SKUTIMOSI MAŠINĖLĖS KELIAS
Aliaskoje Jacob Schick praleido daug laiko. Gimęs 

1877 m. jis dirbo vario kasyklose kartu su savo tėvu ir jį 
lydėjo iki Aliaskos, kur ieškojo naujų vario klodų.

Vienu metu jis buvo Įstojęs į kariuomenę Ispanų-Ame- 
tikos kare ir dėl sumenkėjusios sveikatos iš jos pasitrau
kė 1910 m. Tarnaudamas kariuomenėje, jis buvo supro - 
.jektavęs naują laivą, kuris pajėgė siųsti reikmenis į toli - 
mą Aliaskos kraštą. Pasitraukęs, jis vėl sugrįžo Aliaskon 
tyrinėti kasyklų galimybes.

Jam nepatiko skustis 40 C žemiau nulio šaltyje ir vis 
galvodavo, kad būtų gerai skustis be muilo ir vandens. 
Taip atėjo j galvą elektrinio skustuvo mintis. Planus nu - 
siuntė vienai Amerikos įmonei, bet ji juos atmetė. Tada J. 
Schick galvojo apie kitokius išradimus. Jis sukūrė pieštu
kų drožtuvus ir mašiną, kuri galėtų greičiau pagaminti du
jokaukes, bet visą laiką nepamiršo ir savo elektrinio skus 
tuvo. 1928 m. jis užregistravo patentą mašinėlei, kurią 
pavadino "Schick Dry Shaver" ir po 2-jų metų suorganiza
vo bendrovę, kuri pradėjo gaminti tokius skustuvus.

Naujoji skutimosi mašinėlė neplito labai greitai, nes 
tuo metu Amerika skendo depresijoje. Išradėjas turėjo už
statyti savo nmus.kad įmonė galėtų dirbti ir pardavinėti 
mašinėlę einant nuo durų prie durų. Per pirmuosius me
tus pardavė tiktai 3.000 mašinėlių.

Tačiau 1932 metais pardavė jau 10.000, ir jis pajė
gė mašinėlę reklamuoti . Nuo to laiko problemos išsi
sprendė. 1937 m. buvo parduota daugiau kaip 1. 8 milijonai 
skutimosi mašinėlių ir kompetltoriai sujudo. Išradėjas 
pasidžiaugė tik porą metų savo laime, nes mirė New Yor
ke 1937 m. vasarą. Parengė Ž.

O
MAŽIEJI IRANO ARKLIUKAI

Vakaruose tik prieš keliolika metų paaiškėjo, kad Ira
ne prie Kaspijos jūros auginama šiek tiek mažų arkliukų 
(iš viso jų esama apie pusantro šimto, tai ir kainos už juos 
aukštos - už kumelaitę apie 1. 700 dolerių, už kumeliuką - 
1. 500 dol.). Matuojant ties pečiais tie arkliukai yra apie 
120 centimetrų aukštumo.

Jie yra gero būdo, labai patvarūs ir drąsūs ir naudo - 
jami transporto reikalams- našuliams gabenti.

Tų arklių nereikia kaustyti, nes ir tais atvejais, kai 
jiems reikia pražygiuoti akmenuotais keliais. Retkarčiais 
tik reikia apipjaustyti nagas.

5 PU.
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Nauja Skaučių Seserijos Vyriausia Skautininke v.s. Stefa GED 
GAUDIENĖ (kairėje) ir pavaduotoja v.s. Marytė VASILIAUS
KIENĖ , gyvenanti Toronte. . Nuotr. J. Tarnui aicio

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

AKTYVAI -VIRS 25 MILIJONU DOLERIU

KASOS VALANDOS : = MOKA UŽ:

Pirmadieniais 10—3 = 90 dienų term, indelius.. 8¥i%
Antradieniais 10-3 = 180-185 d. term, ind......... 9 %

Trečiadieniais uidaryta E Term, i nd. įmetu............ 9)6 %
Ketvirtadieniais 10-8 | Term. ind. 2 metu...........10 %
Penktadieniais 10-8 | Term. ind. 3 metų......... 10'/2%
šeStadieniois 9-1 1 Pensijų s-tų.................... 10
Sekmadieniais 9-12:30 = Spec. taup. s-tac............  c°,

E Taupomąją s-fa4.............
DUODA PASKOLAS: = DepozHų-Čekių s-tq... 6 0

Asmenines nuo.......... . 11)6 %
MortgiČius nuo ... 10/2%- 12’4%

AN APIE Y J E skyrius veikia sekmai). 9:30 v.r. — l.p.p.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 100,006 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes paga* 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $ 10,000. Par- 
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės Čekius 
(traveler s cheques). Neimome mokesčio užjžrajytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitos. MUSU TIKSLAS —

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

PRANEŠIMAS
13 TORONTO LIETUVIŲ PENSININKŲ KLUBO NARIAMS 

Šio Klubo( Toronto Lithuanian Senior Citizens, Inc.) 
NARIŲ SUSIRINKIMAS ŠAUKIAMAS

1985 m. KOVO 26 d. , ANTRADIENĮ, 1 vai. p . p .
"VILNIUS MANOR" Pensininkų Namuose, didžiojoje

M salėje, III-me aukšte, 1700 Bloor St. W. , Toronto, Ont. 
Dalyvaujančių registracija - nuo 12 vai.

Susirinkimo Darbdtvarkė
I. Atidarymas-mirusių pagerbimas ir sąrašas.

15 2. Prezidiumo sudarymas - rinkimas: a)susirinkimo pir
mininko ir sekretoriaus, b) balsų skaičiavimo komisijos.
3. Praėjusio susirinkimo protokolo skaitymas ir priėmi
mas.
4. Valdybos pranešimai: a) pirmininko, b)iždininko, c)sek- 
retorės, d) advokato, e)revizijos komisijos, f) revizoriaus 
(auditoriaus).
5. Auditoriaus tvirtinimas 1985-1986 metams.
6. Diskusijos dėl pranešimų.
7. Apyskaitų tvirtinimas.
8. Rinkimai šešių narių į valdybą.

17 9. Klausimai bei siūlymai.
10. Susirinkimo uždarymas.
II. Kavutė.

Nesusirinkus kvorumui nustatytu laiku, susirinkimas 
id įvyks po pusės valandos, kuris bus teisėtas,nežiūrint da

lyvaujančių skaičiaus.
Nariai, norintys susipažinti su apyskaitomis, gali jas 

gauti "Vilnius Manor" patalpose andtradieniais nuo 1 vai.
p. p. iki 5 vai. p. p. Valdyba

--------- - .

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS

JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU I

'ATEIK Į LIETUVIŲ A.Ą. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. . SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENJ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE 
(Skersai gatvės nuo pensininkų rūmų, 16 10 Bloor St West, 
kampas Indian Rd.) 7:30 vai. .vakaro.

SKAMBINKITE : 487-5591

6

’’VILNIAUS ” DI ENGS MINĖJIMAS 1984.11. 18 . Jaunutė Adriana 
KARKAITĖ , 6 —to skyriaus mokini ’’Maironio” Mokykloje 
Toronte atlieka dalį, programos minėjime. Nuotr. St. Dabkaus

MAMWMMMNWWWAAAnM

DU SVARBIAUSI LIETUVOS MIESTAI

NUOLATINIAME PAVOJUJE

Dauguma tautiečių ge- Į tą prekybos vietą iš užsie- 
rai žino , kad lenkai Vilnių ai ni° buvo atgabenama gele- 
teityje žada vėl prijungti! žies išdirbiniai, ginklai ir 
prie Naujos Lenkijos. Tiesa, I druska, o išgabenami kailiai, 
yra dar vis vienur kitur pa- ’ vaškas ir gintaras, 
sireiškiančių net spaudoje, » Lietuvos vardas tuo metu 
kad pirma turime jungtis Vakarų Europoje pasklido 
prieš bendrą priešą, o vėliau pripuolamai, kai 1009 m. 
tartis dėl Lietuvos sienų iri buvo nužudytas vysk. Bruno- 
Vilniaus. Tas buvo daroma n’as ir jo 18 palydovų" in
1918-1920 metais. Kai bend
ras priešas rusai-komunis- 
tai buvo išvaryti iš tų abiejų’ Tuo 
valstybių, kas atsitiko ? Buvo 
tartasi su lenkais. Lietuviai 
lenkais pasitikėjo. Kokie 
buvo to pasitikėjimo rezul
tatai ? Netekimas sostinės 
Vilniaus ir dalies Lietuvos .

confinio Rusciae et Lituae" 
prie Lietuvos Rusės sienos.

laiku vyskupas buvo iš
vykęs į Prūsus,norėdamas

* tą kraštą apkrikštyti. Vardas 
"Litva" buvo užrašytas ru
siškai. Iš to galima spręsti, 
kad Lietuva rusams jau bu
vo žinoma daug anksčiau ne
gu 1009 metais.

Nors Klaipėda buvo Įkur
ta Lietuvos žemėje, ji buvo 
Kryčiuočių Ordino užgrobta. 
Vytautas Didysis siekė, kad 
Klaipėda būtų Įjungta į Lie
tuvos teritoriją, deja, Lietu
vai nepavyko jos atgauti per 
ilgus šimtmečius.

Ilgų amžių bėgyje daugelis 
lietuvių prarado savo tautiš
kumą ir gyvenimo sąlygų 
verčiami, iš kartos į kartą 
kaipo lietuviai "ištirpdavo". 
Vokietijos tikslas buvo Ma-

Lenkai gerai žino, kad Vil
nius yra Lietuvos miestas, 
bet jie to nenori pripažinti ,

Su Klaipėda yra panašiai. 
Archeologiniai radiniai tei
kia prielaidą, kad jau 4-ta - 
me amžiuje čia buvo akty
vi prekybinė vieta; toje vie
toje, kur neilga, apie 80 km 
Danė-Akmenė tekanti per 
Kretingą ir seniausio Klai
pėdos uosto kvartalą, įteka į 
Kuršių Marias.Upės vardas 
kilęs nuo uolų ir akmenų jos 
dugne. Sakoma, kad ten, to -
limoje praeityje buvo pa-■ žąją Lietuvą, ypač Klaipėdą, 
statyta pilaitė apsigynimui visiškai išvalyti iš lietuviš- 
nuo kryžiuočių. kų likučių. Kryžiuočiai nuo

1253 m. pradėjo Klaipėdą va
dinti Memela, Mimeka.Me- 
melburg, vėliausiai Memel . 
Popiežiaus Inocento III-jo 
dokumentuose jau yra mini- x 
ma, kad Lietuvos žemėje 
kryžiuočiai statosi jūros 
tvirtovę prieš Lietuvos už
puldinėjimą.

Vokiečiai ir šiandieną ne
rimsta dėl Klaipėdos,taip, 
kaip lenkai dėl Vilniaus. Vo
kietija, pralaimėjusi karą, 
yra padalinta į 2 dalis- ry - 
tinę ir vakarinę. Nežiūrint 
to, jų tikslas yra susijungti 
ir atgauti visas "jos"žemes.

Po II-jo Pas. Karo, Lenki
ja tapo Sovietų Sąjungos 
"draugiška" valstybe, kuri 
nori išsivaduoti iš tos 
"draugystės",tapti savaran
kiška ir nepriklausoma vals-,

metų. Tautų Sąjunga 1924 m. 
kovo 14 d. tas teises pripa
žino Lietuvai. Klaipėda Lie
tuvai teikė virš 30% visos 
krašto produkcijos.Iš Lietu
vos per tą "vandens vieške - 
IĮ" ėjo 75-80% visos Lietu
vos eksporto Į užsienius. Tai 
buvo lyg Lietuvos "tėvas", 
kuris uždirbdavo "Šeimai" 
pragyvenimą. Lietuviai, at
vadavę Klaipėdą, nesugebėjo, 
gal būt, nespėjo pravesti 
atgautame krašte tinkamos, 
stiprinančios lietuvybę po
litikos. 1926 m. surašymo 
daviniai rodo, kad Klaipėdos 
krašte buvo 51%lietuvių. De
ja, kai vyko seimelio rinki
mai, lietuviai surinko vos 
iki 18% balsų.

Klaipėdos Konvencija, Įvy
kusi 1924 m. nedraudė to

tybe. Ji taip pat, kaip ir Vo
kietija, viešai skelbia, kad 
sieksianti atgauti savo pra
rastas rytuose žemes su 
Vilniumi, vakaruose su Dan
cigu, pasilaikydama po karo 
jai priskirtą Vokietijos že
mių dalį. Ateitis neprana
šauja Vilniui ir Klaipėdai 
ramių dienų. . .

krašto Lietuvai lietuvinti. Ta
čiau,tai buvo pradėta vykdyti 
tiktai po lO-ties metų, kada 
Vokietija ir vokiečiai buvo 
atgavę savo aroganciją ir 
brutalumą. Gubernatorius 
Jonas Navakas,kuris pradė
jo vesti Lietuvai naudingą to 
krašto politiką, buvo pri
verstas išeiti "atostogų".

Karo Pasekmės- 
Prisiminimai ir 
Minėjimai

Lietuva 1920.1O. 9 d. , pra
radusi sostinę Vilnių, pa
skelbė Lietuvės Gedulo Die
ną. Tai buvo Lenkijos valsty
bės gėdingas žingsnis, pada
rytas tautai, kuri 
buvo suteikusi daug garbės i 
ir garso.

Po Vilniaus praradimo,

Hitlerio Vokietijos galia
ir jos ambicijos išgąsdino 
Angliją, Prancūziją ir kitas 
valstybes, kurios nesiprieši
no Hitlerio politikai Euro
poje. Lietuva, prispirta ulti
matumu atiduoti Vokietijai
Klaipėdą, be didelių valsty
bių pagalbos, neturėjo kitos 

Lenkijai! į§eitiea. Lenkija- ir toji at
sisakė paduoti ranką. Lie
tuva iš gyvenimo praktikos 
pajuto, kad kai jai buvo rei -

Europoje susidarė politinės 
sąlygos, kurias lietuviai iš
naudojo. Susipratę Mažosios 
Lietuvos lietuviai savo sva - 
jones įvykdė sukilimu 1923. 
1.15 d. , atvadavo Klaipėdos 
uostą ir dalį jo krašto4 už
grobto kryžiuočių prieš 700

kalinga didelių valstybių pa
rama Vilniaus byloje ir 
Klaipėdos ultimatumo atve
jyje, ji gavo tik patarimus, 
bet ne fizinės ar materiali
nės pagalbos. Tai yra aiški 
ir labai skaudi pamoka atei
čiai. Stepas Va ranka

VILNIUS rašytiniuose šaltiniuose 
pirmą kartą buvo paminėtas 1323 metais. Tačiau archeolo
giniai radiniai ir istorikų tyrinėjimai byloja, jog šiandie - 
ninio miesto teritorijoje žmonių gyventa kur kas anksčiau, 
V-VI amžiuje. 1387 m. miestas gavo Magdeburgo teises 
ir ėmė sparčiai plėstis. 1576 m. Koelne išleistame stam - 
biausių pasaulio miestų atlasei randame ir Vilniaus 
miesto planą. XVI amžiuje Vilnius buvo ne tik Lietuvos 
sostinė, bet taip pat ir stambus visos Rytų Europos moks
lo bei kultūros centrasi (Iš albumo "VILNIUS " )

O
PAGERBDAMI MIRUS]Jį>AUKOJO KANADOS LIETUVIŲ FONDUI

Atsisveikindami su a. a. Antanu KLIMU draugai ir pa
žįstami aukojo Kanados Lietuvių Fondui: S. A. Kazlauskai- 
$50; po $ 25, - dr. J. Yčas, dr. A. Pacevičius, K. Budrevi- 
čius; po $20, - P. Berneckas, V. V. Dargis, H. Stepaitis, dr . 
A. Valadka; po $1O, - A. V. Balniai, V. G. Balsiai, V. V. Bal
siai, A. Byszkiewicz, Stefa Egan, S. A. Grigaliūnai, Ir. Kai - 
rienė, E.G.Kuchalskiai,K.Lukošius, V.G. Mėliai,S. D. Ruk- 
šos, A. R. Sapijoniai, Br. Sapijonienė, J. V. Sližiai, A. G.Va
liūnai.

Nuoširdžiai užjaučiame.visą šeimą, o ypatingai jo sū
nų, atvykusį iš Lietuvos laidotuvėms. Linkėdami jam ir 
visiems artimiesiems stiprybės liūdesio valandose, dėko
jame visiems aukojusiems . K. L. F .

n D C C II C D INSURANCE &V 11 L O n L 11 REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja- V. DRE^ERIS ir A. MIKŠIENĖ 

Darba valandos: 9 v.r. r 7 v. v. , iaitadieniais 9 v.t, — 12 v,p.p.
Natys of "Bottor Business” Baro

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I 

533-1121 (416) 822-8480
* GAISRO * AUTOMOBILIU * ATSAKOMYBĖS *

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DR AU DA-INSURANCE
Walter Dauginis Insurance Broker Limited, 
1613 Bloor St. West, Toronto , Ont. M6P 1A6
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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 544-7125

AKTYVAI PER 21 MILIJONĄ DOLERIŲ
MOKAME UŽ:*

indėlius (P.C.A.)  6 
santaupas........................ TVi
kasd. palūkan. už sant. 7 
term, indelius 1 m. . ....10%
term, indėl ius 3 m........ 10% %
reg. pensijų fondo  9%;% 
90 dienų indėlius.......... 9 %
( minimum $ 5.000)

IMAME UŽ: 

nekilti, turto pask... 10%% 
asmenines paskolas 12)6% 
Nemokamas pilnas čekiu 
patarnavimas
Nemokama nariu gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi iki $ 2.000 , 
Nemokama asm. paskolą 
drauda iki $ 10.000.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirta
dieniais — nuo 10 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais — nuo 
10 v. r. iki 1 v.p.p., penktadi en i ai s — nuo 10 v.r. iki 7 v.v., 
šeštadieni ai s — nuo 9 v.r. iki 12 vai. r.

Liepos ir Rugpjūčio mėnesiais Šeštadieniais uždaryta.

%

%

BILIEJŲ. Ona Ivašklenė 
planuoja išleisti su
kaktuvinį leidinį, ku
riame atsispindėtų Sambūrio 
veikla. Norima jame patal
pinti kuo daugiau vaizdų ir 
nuotraukų iš Sambūrio pasi
rodymų.

KREIPIAMĖS į s k a i t y- 
tojus ir buvusius šio 
Sambūrio dalyvius, pra
šydami ATSIŲSTI ĮDOMES
NES NUČTRAUKAS, vaiz
duojančias Bostono Sambū
rio šokėjus, šokančius ar 
dalyvaujančius iškilmėse.

Nuotraukas su apibūdinan - 
čiais užrašais siųsti Algir - 
dui BUDRECKIUI, 147 Clay 
Street, Quincy, MA 02170.

Nuotraukos bus grą
žinamos.

Dėkojame iš anksto už su
sidomėjimą ir paslaugumą.

Komitetas Bostono Šokėjų 
Sambūrio Leidiniui Leisti

Muz. Joi.^s UOVEDAS ir sol. Gina CAPKAUSKIENE dalyvaus 
VAKARO programoje š.m. vasario 27 d. Ottawoje .

oston
BOSTONO RENGINIAI
• KOVO 3 d. - KAZIUKO 
MUGĖ. Rengia skautai.

• KOVO 24 d. - MINKŲ RA
DIJO VALANDĖLĖS rengi
nys.

• BALANDŽIO 21 d. - 
"LAISVĖS VARPO" RADIJO

VALANDOS pavasarinis ren
ginys.
PRAŠO NUOTRAUKŲ

BOSTONO LIETUVIŲ 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ SAMBŪ
RIS ŠVĘS 5O-ties metų gy
vavimo sukaktį 1987 metais.

Šis Sambūris yra se
tt i a u s i a s tokios lietu^- 
viškos kultūrinės saviveik
los vienetas.

Jau dabar planuojama iš
kilmingiau paminėti Bostono 
lietuvių šokėjų sambūrio JU-

BACHO IR HANDELIO GIMIMO SUKAKTYS

CONSULTATION

CONSEIL
DĖS COMMUNAUTĖS CULTURELLES

a ' ■ in l i I b 3 ___
ET DE L’IMMIGRATIOH

KULTŪRINIU BENDRUOMENIŲ IR 
IMIGRACIJOS TARYBOS [STATYMAS, 
Į SI G ALIO J ANTIS NUO BALANDŽIO 
*1 d., 1985 m. NUMATO KAD:

ADAPTAVIMOSI REIKALUOSE. ,

’’TARYBA SUSIDĖS IŠ 15 NARIŲ, PA
SKIRTŲ VYRIAUSYBĖS: iŠ JŲ PIRMININ
KAS IR VICEPIRMININKAS KULTŪRINIŲ 
BENDRUOMENIŲ REIKALAMS IR VICE
PIRMININKAS IMIGRACIJOS REIKALAMS.

KULTŪRINIŲ BENDRUOMENIŲ IR 
IMIGRACIJOS Ml N 1ST E RIS GERALD 
GODIN KVIEČIA VISUS PATIEKTI 
JAM VARDUS ASMENŲ IR KOORDI
NATORIŲ, KURIUOS VYRIAUSYBĖ 
GALĖTŲ PASKIRTI Į KULTŪRINIŲ 
BENDRUONEN1U IR IMIGRACIJOS 
TARYBA.

” ŠEŠI NARIAI YRA PASKIRTI PO 
NUOMONIŲ APKLAUSINĖJ l MŲ TARP KUL
TŪRINIŲ " IR KULTŪRINIŲ BENDRUO

MENIŲ SĄJUNGOSE, GRUPĖSE, DRAUGI
JOSE.

’’Kili SESI NARIAI PASKIRTI PO 
NUOMONIŲ APKLAUSINĖJIMO iŠ VERSLO, 
DARBO IR ŠVIETIMO SRIČIŲ SĄJUN
GOSE, GRUPĖSE, DRAUGIJOSE, KURIE 
DIRBA IMIGRANTŲ PRIĖMIME IR

SIŪLYMUS SIŲSTI:
BUREAU DU MINISTRE,
355 RUE Me GILL, 3-e ET AGE, 
MONTREAL, QUE. H2Y IE8 , 
iki 6 kovo, 1985.

PAPILDOMOS ŽINIOS
GAUNAMOS TEL.:.

(514) 873-4136.

■Tl Communautės culturelles —Eat^ueoec

Š. m. VASARIO 23 d. sueina 
300 metų, kaip gimė didysis 
muzikas - kompizitorius- 
GEORGE FREDERIC H X N- 
DEL, is.

Yra daug priežasčių, kad 
būtų verta tai paminėti. Vie

nna jų būtų ta, kad HSndėl, id 
įnašas Vakarų muzikos isto- 

; rijon yra ypatingai didelis . 
f Antroji šios muzikos isto- 
i rijon įnašo dalis yra Johann 
■g Sebastian Bach, o kūryba.

Johann Sebastian Bach bu
tt vo gimęs tais pačiais me
stais - 1685 m. kovo mėn. 21 
1 dieną. Kuomet du, taip žy- 
| mūs muzikai, gimę tik niėne- 
!sio skirtumu vienas nuo ki - 

to- įdomu pasekti jų gyveni
mo eigą. Ankstyvesnį jų pa- 
minėjimą skatina dar ir tai, 

J kad CBC yra išleidusi jų
dviejų kūrybos, ■ atliktos 

I daugumoje CBC Vancou- 
1 ver,io orkestro, vadovauja
si mo Mario Bernardi, 
■ 6-šias plokšteles. Šalia or- 
Jkestro, plokštelėse dalyvau- 
I ja vargonininkas Hugh Mc

Lean, Toronto Elmer Iseler 
1 choras ir Tudor choras iš

Montrealio.

Beveik stulbinantis suta- 
■ pimas,kad Hd'ndeliui ir Ba - 
f chui 175O-tieji metai buvo 

ypatingi. Tais metais, liepos 
■ 28 mirė Bachas. Tų pačių

metų vasarą, kai apakęs J. 
S. Bachas jau gulėjo mir - 
ties patale, Hžtndelis atosto
gavo Europoje. Bevažiuojant 
Olandijoje karieta, arkliams 
pasibaidžius, karieta virto į 
griovį ir sunkiai sužalojo 
HSndelį; Nuvežtas ligoninėn, 
buvo stropiai gydomas ir po 
savaitės, rugpjūčio 21 d. bu
vo pranešta, kad jis išvengė 
mirties.

Kitas sutapimas- abu šie 
muzikai mirė akli.

Bachui buvo darytos dvi 
akių katarakto operacijos. 
Jas darė anglas gydytojas 
John Taylor. Manoma, kad 
antroji operacija net pagrei
tinusi Bacho mirtį.

Po trijų metų, tas pat gy
dytojas padarė akių operaci
ją Hd'ndeliui. Ji buvo nesėk
minga, nes po jos 5 savo gy
venimo metus jis buvo ak - 
las. Juo rūpinosi ir visus 
reikalus tvarkė apmokamas 
Christopher Smith.

Be šių pergyventų bendru
mų, tarp jų buvo ir dideliau- 
sių skirtumų.

Hendelio senelis buvo 
šaltkalvis, tėvas - barzda- 
skutys(ir pagal ano meto pa
pročius) chirurgas. Vėliau , 
įsigijęs vyno prekybos įmo
nę, norėjo, kad jo sūnus būtų 
advokatas.

tapęs muzikos sinonimu. Jei 
J. S. Bach.as nebūtų tapęs žy
miu muziku, atrodo, tėvas 
net būtų jo išsižadėjęs.

Astrologai aiškino, kad gi
musieji vasario mėnesį "žu- 
vies"ženkle Neptūno įtakoje, 
turi' "niežtinčius padus "-vis 
nori judėti. Todėl HKndelis 
nenusėdėjo vietoje ir išvaži
nėjo visą Europą, kol paga
liau apsistojo Anglijoje,pri
ėmė pilietybę ir pakeitė sa
vo vardo rašybą. Nors ge
riausius savo kūrybinius 
metus praleido Anglijoje, 
vienok netapo anglų kom - 
pozitorium, o liko pripažin
tas tarptautiniu kūrėju. Jis 
kalbėjo angliškai, vokiškai, 
prancūziškai ir itališkai, bet 
su stipria saksoniečių tar
me. Buvo nevedęs, nors su 
moterimis bendraudavo, bu-' 
vo gana populiarus ir visur 
jautėsi laisvai. Jo bendra- 
amžininkas J. Mattheson 
vaiduoja jį aukštą, petingą , 
tvirto sudėjimo jaunuolį,ku
rį sunku palyginti su papil
nėjusiu, dėvinčiu peruką, se
nyvuose metuose.

Bacho astrologinis ženk - 
las- "Avinas", Marso pla 
notos įtakoje, tvarkomas 
galvos. Jis, kaip ir šimtme
čiu vėliau gyvenęs L- von 
Beethoven,as, niekada iš
Vokietijos nebuvo kojos iš
kėlęs. Bachas buvo vedęs 2 
kartu, turėjo 20 vaikų, iš jų 
užaugo 9. Du jo sūnūs ta
po žymūs muzikai: Johann 
Cristian Londone - kaip 
anglų Bach,as ir Carl Phil
lip Emmanuel Bach,as.

HHndelis ir Bachas, nors 
apie vienas kito kūrinius ži
nojo, bet niekada nebuvo su
sitikę.

1720 m tais, kai Hžindelis 
buvo jau pagarsėjęs operų 
kompozitorius Londone ir 
kada jis lankėsi Dtfsseldorfe 
ir Dresdene, Bachas apie tai 
žinojo. Darė žygius, kad su
sitiktų, bet nesėkmingai.

Antrą Įtartą, kada Hžfndelis 
lankėsi Ifallėje pas savo 
mirštančią motiną, Bachas 
buvo pakvietęs jį aplankyti 
Leipzige, bet Hflndelis su 
apgailestavimu, atsisakė.

(Paruošė iš "The Gazette" 
vasario 16 d. laidos J. A.)

VALYKLA
SPECIALYBĖS:

• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS '
• SAUGOJIMAS (STORAGE/
• * zomSas
495-90e AVENUE, LaSalle

365-1 1 413
7661 A CENTRALE, LaSalle

365-7146
2955 ALLARD, Ville Emard

766-2667

GUY fe 
RICHARD
ROOFER-----COUVREUR

Bacho tėvas buvo geras 
muzikas, senelis, prosenelis, 
dėdės ir pusbroliai- visi 
muzikai. Tais laikais Vokie
tijoje dažnai buvo galima 
girdėti sakant "Noriu, kad 
mano sūnus būtų Bachas ".Tai 
nebuvo palyginimas su J. S. 
Each,u, bet tas vardas buvo

e KANADOS RADIJO STO
TIS transliuos specialias 
programas šių dviejų kom - 
pozitorių garbei:vasario 23- 
24 ir kovo 1- 7 d. d.' CBC 
Stereo gros žymiausi pa - 
sauliniai solistai pianistai , 
smuikininkai. Paruošta spe
ciali dokumentinė programa.

1985.11. 21

7725 George LaSalle 
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darbą atlieka spiningai ir prieinamomis kainomis. 
Stogo’ dengimui ar taisymui skambinkite : 364*1470

7 p si.
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montreal
PARĖMIMAI
• VASARIO 24 d. , 12 vai. AV 
Parapijos Salėje CEPELINŲ 
PIETUS. Rengia Šalpos Sky
rius.

Ad

MIRUSIEJI :
• MOTEČIENĖ Emilija, 94 
metų, mirė vasario 12 d. , li
goninėje. Palaidota iš Auš - 
ros Vartų bažnyčios. Ji yra 
daug dirbusi šios parapijos 
parengimuose.

Užuojauta giminėm ir ar
timiesiems.

• Kovo 4 d. , poros valandų 
skirtumu, prieš 2 metus mi- Montrealio L. K. MINDA Li
re Julius ANIOLAUSKAS, GO ŠAULIŲ KUOPA ne tik 
talkininkavęs "NL" ir buvęs svariai prisidėjo prie "VIL“ 
jos Valdybos pirmininkas. O NIAUS" ŠAULIŲ RINKTINĖS 
prieš 5 metus,poros valan - metraščio paruošimo,bet ir 
dų skirtumu,taip pat kovo 4 pasirūpino tinkamu jos pri- 
d. , mirė jo teta Juoze KP statymu - pagerbimu. 
BERKŠTIENĖ.

Jų abiejų atminimui, žmo
na Klara ANIOLAUSKIENĖ 
paaukojo "NL" $25. 
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

a. a.• E. ir S. SZEWCZUK, 
Valdo D i k a i č i o atmini
mui aukojo "NL" $1O.
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

• IŠ SUVALKŲ TRIKAMPIO 
atvyko jaunas lietuvis kuni
gas, kuris norėtų pasilik
ti ir dirbti lietuviams.

ypatingas Saulių renginys
šauliui V. Sušinskui.

Kalbėjo Juozas Šiaučiulis. 
Trumpai ir labai nuoširdžiai 
supažindino su sąlygomis , 
kaip ši knyga buvo ruošiama. 
Buvo akivaizdu, kiek daug 
širdies ir rūpesčio reikėjo į 
šią knygą įdėti. Kaip jis pa
sisakė- su entuziazmu pra - 
dėti darbą-lengva, bet jį už
baigti - sunku, ypač, kad šiuo 
atveju reikėjo rinkti medžia
gą iš visokiausių šaltinių ir 
įvairiausių vietovių. Jis pa
dėkojo visiems talkinusiems, 
visiems, kurie padrąsino, 
skatino tuo 
ištverti.

Ta pačia 
statyta,taip
tangomis, JAV-se išleista 
Algirdo Gustaičio kny
ga "TIKROJI LIETUVA".

Jos išsamią charakteris
tiką patiekė Augustinas M y- 
1 ė, kartu su citatomis iš 
Knygos.

čia irgi pažymėtinas auto
riaus kruopštumas, užsispyri
mas ir įsipareigojimas. Abi 
knygos buvo išdėtos ant spe - 
dalaus staliuko ir dalyviai 
galėjo su jomis susipažinti ir 
įsigyti.

Kavutė ir užkandžiai gaivi
no dalyvius, besidalinančius 
šio neeilinio parengimo įspū
džiais.

IEŠKOMA lietuviškai 
kalbanti mergaitė, 18-20 
metų amžiaus, prižiūrėti 
ir lietuviškai mokyti du 
vaikus, Į ir 3 metų am
žiaus, mišrioje /lietu
viškoje - angliškoje/šei- 
moje. Mes gyvename is
toriniame Quebec’© sena
miestyje, arti visų įdo
mumų. Bus parūpintas 
valgis ir atskiras butas 
su atlyginimu. Darbas - 
mažiausiai metams, pra
dedant šią vasarą. Rašy
kite : Dr. Audrius 
Plioplys, 23 rue St. 
F la vie n, Quebec, Que. 
GIR 4K1.
• VASARIO 17 d. Šv. Kazi
miero Lietuvių bažnyčioje 
buvo laikomos iškilmingos 
mišios už tėvynę, minint 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 67-tąsias sukak
tuves .

Kleb. kun St. Šileika ragi
no susimąstyti, meldžiantis 
ir už savo priešus, ko iš mū
sų reikalauja ištikus nelai - 
mei, mūsų kraštas. Ragino 
neatitrūkti nuo savo tėvynės 
kamieno.

LIETUVIAMS PAKEISTA 
DATA TELEVIZIJOS 
PROGRAMOJE

Prancūziškojo TV 1O ka - 
nalo programa "ETHNIES* 
praneša,kad anksčiau skelb
toji lietuviams skirta prog
rama nukelta į KOVO mėn. , 
9 d. , 1O vai. vakaro.

Apie ankstyvesnės datos 
pakeitimą tik dabar pranešė 
ir deja, niekas nei progra
moje dalyvaujančios, nei "N 
L" redakcija apie tai nebu
vo painformuotos.

Tad- įsidėmėkime dabar 
KOVO 9 d. datą. Iš ankstcį 
pasiruoškime parašyti po j 
atviruką ar laiškelį TV di- 
rekcijai, parodydami savo 
susidomėjimą ir įvertini - 
mą. Tik tokiu būdu galime 
tikėtis dažnesnių sau prog - 
ramų.

Š. m. vasario 1O d. , AV 
Parapijos salėn susirinko 
gausus skaičius mūsų tau- 
tiečių(kas buvo tikrai džiu - 
gu, tuo labiau, kad datoms 
sutapus, kaimyninėse patal
pose vyko kitas susirinki
mas).

Popietę atidarė L. K. Min
daugo Šaulių Kuopos p-kas 
Augustinas M y 1 ė. Po trum
po įžanginio žodžio pakvie - 
tė prelegentą dr. Petrą L u- 
Koševičių.

Gerai paruoštu, vaizdingu 
ir kondensuotu žodžiu jis 
peržvelgė Šaulių Sąjungos 
idealų reikšmę ir minimo 
3O-ties metų veiklos proga 
išleisto metraščio istori
niai- dokumentinį įnašą-mū- 
sų išeivijos gyvenimo dalies 
liudytoją.

Auditorija įdėmiai išklau
sė ir šiltai sutiko prelegento 
žodžius, o tuo pačiu ir met- 
raštin įdėtą pagrindinio ini
ciatoriaus ir redaktoriaus 
Juozo Šiaučiulio dar
bą. Augustinas Mylė toliau 
pravesti programą perleido

palengvindami

proga buvo pri- 
pat šaulių pas -

DUODA 
PASKOLAS :

9%%

3907 A Rosemont

LITAS

9h %
9 % '
8% %
8’^ %

4:00-8:00 
2:00 - 6:00

abiejose

6% % 
6'h % 
6h % 
5 %

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

MOKA UZ : 
CERTIFIKATUS min. $ 1,000,00 

1 metų............... .......
TERMINUOTUS INDĖLIUS 

i metų..... 
180-364 d................
120- 179 d.........................
30-119 d.........................

TRUMPALAIKIUS INDĖLIUS 
už $20,000 ar daugiau 

TAUPOMOSIOS SĄSKAITOS 
specialios........... .
su draudimu............ .
kasdieninės .................

ČEKIŲ SĄSKAITOS ............

• Didelis pasirinkimas gatavu paltą
• Vasaros laiku saugojimas (storage)
• Taisau ir remodeliuoju
• Siuvu ir parduodu

1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A _. ■ GCAS
Montreal, P.Q. &H3A 2G6 Tel:

KASOS VALANDOS

1475 De Seve
Pirm. Antrad. Tree. ........ 9:00 - 3:00
Ketvirtadieniais...............12:00 - 8:00
Penktadieniais .................10:00 — 6:00
Sekmadieni ai s nuo SPALIO 15 iki GEGUŽES 15 d.
parapijos salėse dirbama nuo 10:30 - 12:30 v.al.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

1475 De Seve St., Montreal, P.O. H4E 2A8 Telefonas: 766-5827

NEKILNOJAMO 
TURTO IR 
ASMENINĖS 
PASKOLOS 
MIRTIES 
ATVEJU 
DRAUDŽIAMOS 
IKI $ 10,000

Pildau pajamų mokesčių 
formas, Fed. ir Prov.
INCOME TAX RETURNS

Laima Skučaitė— Rutkauskienė
Tel: 697-3846

Dr. J.MALISKA
D. D. S.

DANTŲ GYDYTOJAS-CHIRURGAS
14 10 St. Catherine St. W.
Suite 600, Montreal, P.Q.

Tel. Bus.: 866 -8235
N amu . 761 — 4 675

Kailių Siuvėjas
Tel 767-6183 dabar pakeistas į : 288-9646

b
M£MB£P
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FOTO M. L.5

Residence: 767—4690

JONAS IR COTE

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

ALIUMINI! AUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS

Savininkas ■' JOHN OSKOWICZ
3351 Belair St., Montreal, Que., H2A 2A5 

Telefonas : 721-9496

I

PORTRAITS 
PASSEPORT* COMMERCIAL 
MARI AGE • WEOOINGS 

2540 tut SHERBROOKE. E.

TONY LAURINAITIS
MONTREAL. P.Q. H2K 1E9 525-8971

• Pirmoji Komunija AV pa
rapijoje numatyta GEGUŽĖS 
5 dieną.

NAUJA "RŪTOS” KLUBO 
VALDYBA

Montrealio Auksinio Am
žiaus Klubas "RŪTA"išrin - 
ko naują valdybą :Br. STAŠ - 
KEVIČIUS - pirmininkas, P . 
JANUŠKEVIČIENĖ - vice
pirmininkė, J. JURĖNAS- 
kasininkas, A. BARŠAUSKAS-1 
sekretorius.

Dr Philip Stulginski
D. D.S.

Dantų gydytojas — chirurgas 
8606 Centralo, coin corner 45e avė. 

suite 209. 364-4658 

Tel: 364-4658

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

10 
9: 30 p. m. 
< 9:30 

GREITAS , NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS 

7626 Central St. Ville La Salle , P. Q.. 
TEL: 366-9742 ir 365-0505

9 o
10

i k i

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: 931-4924

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

NOTARAI

J. BERNOTAS - RŪTA POCAUSKAS
5 Place Ville Marie, Suite 1220 
Montreal , P.Q. H3B 2G2 

Tel: (514 ) 871-1430
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Montrealio Miesto Egzekutyiinis Komitetas atidarė Belgi
jos menininko Leon Spilliaert parodą nuo vasario 28-kovo 
31 d. Kultūros Namuose Notrę-Dame-de-Grace, 3755 Bot- 
rel Street (į vakarus nuo Decarie Boulv.). Kviečia visus 
atsilankyti.

IŠNUOMOJAMAS II—me aukšte 5'/? kambarių butas,apšildytas, 
saulėtas, su balkonu ir vieta masinai. Butas laisvas nuo ge
gužės mėnesio. Skambinti Tel: 389—4195

D.N. BALTRUKONIS
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavimas 
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

445 Jean Talon W, Suite 305,Montreal, P.Q. H3N1R1

Tel. Business: 273-9181 ; Residence: 737—0844.

Tel.: Business: 482 - 0772

5159 De Moisoneuve nešt, 
Montreal , P.Q. H4A 1Z3

VINCAS PIEČAITIS

Nekilnojamo turto patarnavimas Montrealyje

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS 1

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

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI e ATSAKOMYBĖ e GYVYBĖ •

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
39O7A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, OUE. HIX 1 L.7

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
draudimo agentūra

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

TEL 727 - 3 120 Njmų 376 - 378 1

Albertos N O R K E L I 0 N A S , B'.A. C.S.ę., I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas 

r. u n 1 945 (n.
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