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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
ĮSPĖJO SOVIETUS

Naujosios Zelandijos min. 
pirmininkas David Lango 
pareiškė,kad Sovietų Sąjunga 
nesimaišytų šio krašto gin
če su JAV, uždraudus bran
duoliniams karo laivams 
naudotis uostais manevruo
se.

KARDINOLAS GLEMP 
BRITANIJOJE

Dešimties dienų vizitui į 
Britaniją atvyko Lenkijos 
kardinolas Joseph Glemp.

FONYO GALĖS TESTI 
SAVO ŽYGI

Steve Fonyo, antrasis jau
nas kanadietis, paliestas vė - 
žio ligos ir praradęs dėl

• jx>H-kt,ją,.pasii,yžo žygiui per 
Kanadą, kad sukeltų lėšų vė
žio ligos tyrinėj imo fondui.

Su dideliu pasiryžimu žie
mos metu atlikęs beveik pu
sę kelionės, pajuto didelį 
skausmą sveikoje kojoje ir 
turėjo grįžti į ligoninę tik
rinimui.

Laimei, skausmas nebuvo 
sukeltas vėžio ligos, ir po 
kelių dienų poilsio bei gydy
mo, šis jaunuolis vėl keliaus 
pėsčias per Kanadą.

Jis pasisakė žurnalistams, 
kad šalčiausiu metų laiku (o 
ši žiema ypatingai tuo pasi
žymėjo), šilčiausiai reaga- 
vo į jo žygį Manitobos pro
vincijos gyventojai tiek mo
raliai, tiek finansiniai.

Bus įdomu sužinoti, kaip 
reaguos Quebec,o provinci
ja šį kartą(Terry Fox žygio 
metu ji pasižymėjo savo in
diferentiškumu) .

Atrodo, kad šia proga yra 
graži galimybė pasireikšti 
studentijai, skautų organiza
cijoms, sportininkams mė
gėjams ir jų klubams. Juk 
vien jų jaunimo užtektų pa
drąsinti ir pagerbti jaunojo 
žmogaus sunkų žygį ir paly
dėti .nors žvilgsniais ir plo
jimais jam prakeliaujant. Jo 
žygis atliepia visų šių orga
nizacijų idealams.

GRAIKIJOJE NUŠOVĖ 
LAIKRAŠČIO LEIDĖJĄ

Iš Atėnų pranešama, kad 
du teroristai paleido vienuo
lika kulkų į konservatyvaus 
laikraščio leidėją Nikolą Mo- 
ruferratos. Jis buvo ekono - 
mietas ir buvęs ministe- 
ris trumpai gyvavusios civi
linės vyriausybės Graikijoje

Per du metus jis buvo jau 
antras nužudytas konserva
tyvaus Atėnų laikraščio lei
dėjas.

Kairiųjų teroristų grupė 
buvo pasiskelbusi atsakinga 
už nužudymą praeitų metų 
lapkričio 17 d.

LENKIJOS VYRIAUSYBĖ 
SUSIPRATO

Iš Varšuvos pranešama, 
kad Lenkijos vyriausybė pa
skelbė, jog atsisako savo ne
seniai paskelbto labai nepo - 
puliaraus plano reikšmingai 
ir staigiai pakelti maisto 
produktų kainas. Vietoje to 
sutinka palaipsniui pakelti 
kainas, lygiagrečiai pake
liant mažiausiai uždirban
čiųjų atlyginimus.

Ankstyvesnis vyriausybės 
siūlymas dėl kainų buvo kri
tikuojamas ir ’’Solidarnošč” 
vadų, ir oficialių, pačios ko
munistinės; vyriausybės su
organizuotų unijų, kurios tu
rėjo užimti uždraustosios 
"Solidarnošč” vietą.

Lech Walesa skelbė, kad 
protestuojant prieš beatodai- 
rinį kėlimą kainų, darbinin
kai streikuos 15 minučių su
tartą dieną.

Prieš sutikdama pakeisti 
planus, vyriausybė įsakė su
imti apie 14 "Solidarnošč” 
aktyvistų, bijodami ir tų 15 
minučių.

• 1984 m. iš Izraelio vals - 
tybės iškeliavo ir nebegrįžo 
17. OOO gyventojų. 1983 m. 
buvo emigravę 3. OOO. Ti - 
kimasi.kad karo veiksmams 
tarp Lebanono ir Izraelio 
pastoviai aprimus, emigra - 
cija sumažės.

STUDENTO LAIMĖ
Iš Texas valstijos, Austin 

miesto McDonald Universi
teto Observatorijos prane
šama, kad astronomijos stu
dentui Richard Binzel pavy
ko pirmą kartą užregistruo
ti planetos Plutono ir jos 
mėnulio Sharono eklipsę- 
užtemimą. Apie šio mėnulio 
egzistenciją mokslininkai ži
nojo nuo 1978 metų, tačiau 
dar nepavyko jo tiesioginiai 
nufotografuoti.

PRIREIKĖ IR POPIEŽIAUS 
PAGALBOS...

SSSR Užsienio Reikalų 
ministeris Andrei Gromyko 
atvyko į Romą kalbėtis su 
Italijos vyriausybe ir net su 
popiežium Jonu Paulium II- 
ju, pristatant Kremliaus ar
gumentaciją prieš JAV kos - 
minio karo planą/vad. Žvaigž
džių karu/ ir naujų NATO 
raketų išdėstymą Europoje.

VIENAS MILIJONAS UŽ 
MENGELE

Už sugavimą ir ištrėmi
mą dr. Josef Mengele, pasi
žymėjusio savo nežmoniš
kais žiaurumais Auschwltzo 
koncentracijos lageryje Hit
lerio valdymo laikais, siūlo
ma 1 milijonas dolerių atly-

3 raketų skrydžio bandymai jK |n ado s teritorijoje praėjo 

sėkmingai, nors datos buvo pakeistos dėl nepalankiu oro

sąlygų .

ginimo.
Simon Wiesenthal’io Ho

lokausto Studijų Centras 
praneša ,kad šią sumą su
dės susirūpinusių ir įpyku
sių asmenų grupė, kuri y- 
ra pasipiktinusi, kad po 40 
metų budelis ir žmogžudys, 
nugalabinęs 400.000 žmo
nių dar yra nesuimtas.

NESILAIKO PAŽADUv
Sausio 9 d. einąs min.p- 

ko pareigas Quebec’e Ber
nard Landry buvo pažadėjęą 
kad nebus persekiojami as
menys ar įstaigos, kurios 
turi ne vien prancūzų kal
ba iškabas-reklamas. Kaip

PRANEŠA ELTA:

ESTŲ KAREIVIS APIE KAUTYNES AFGANISTANE
Ilgas pasikalbėjimas su demobilizuotu estų kareiviu , 

kuris tarnavo Afganistane 1981-1982 m., pasirodė naujo es
tų savilaidinio laikraščio ISEKIRI antrame numeryje. Iš 
Laisvos Europos Radijo biuletenyje (1984. XII. 18) 
išspausdintos pasikalbėjimo santraukos susidaro įspūdis . 
jog eilinis sovietų kareivis Afganistane žiūri į karo veiks
mus pro "sąmyšio, baimės ir nevilties" prizmę ir jog tai 
neišvengiamai priveda prie "barbariškų" veiksmų. Jauną 
estą ypač sukrėtė masinės žudynės, kurių metu sovietų ka
reiviai pavirsdavo "visiškais laukiniais". Jį taip pat pa
veikė Afganistane rastas lapelis estų kalba, kuriame sovie 
tų kareiviai buvo raginami "pamiršti" savo ginklus, nešau
dyti į afganistaniečius, nepadegti jų laukų. Tačiau, jo žo
džiais, nebuvę išeities: dezertyruoti sunku, nes niekas ne
žino, kuris afganistanietis yra kolaborantas ir kuris kovo
tojas prieš sovietus. Bet ir patekus į nelaisvę, nedaug 
vilties išlikti gyvam, nes afganiečių partizanai paprastai 
neima belaisvių.

Jaunas estų kareivis pasakoja, jog dabar jis suprato, 
kad jis vaidino okupanto vaidmenį. Kautynių metu, sako
jis, "aš apie tai nepagalvojau , nors gal būt kažkur giliai 
pasąmonėje (aš žinojau) ... kad jie (kovojo) už savo ne
priklausomybę. .. Gal būt dabar aš esu pasiruošęs pripa - 
žinti, kad jie laisvės kovotojai".

NEW YORK TIMES RECENZENTAS PAKALTINTAS RYTŲ 
EUROPOSTAUTŲ ŠMEIŽIMU

Ukrainiečių istorikas John -Paul Himka taikliai 
reagavo į lapkričio 11 d. The New York Times knygų sky - 
riuje išspausdintą buvusio OSI vadovo Allan A. Ryan,

SAUSIO pabaigoje Lietuvoje buvo nuteistas kun. Jo
nas -Kastytis Matulionis 3 metams laisvės atėmimu.

Lietuvių Informacijos Centras praneša, kad nors kal
tinimas nežinomas, saugumas jį vadina "apsišaukėliu",t.
y. netirku kunigu, nes baigęs ne oficialiąją seminariją. 
Jis įstojo ir baigė neakivaizdinę kunigų seminariją, kaikai 
valdžios kontroliuojama oficialiai jo nepriėmė.Baigęs se
minariją, jis vikaravo pas anksčiau suimtą kun. Sigitą 
Tamkevičių Kybartuose.
KGNGRESMANAS UŽTARIA KUN.MATULAITįi

JAV-ių Atstovų Rūmų narys ir vienas Kongreso Žmo
gaus Teisių grupės pirmininkų John E. Porter sau - 
šio 7 d. laišku išreiškė SSSR ambasadoriui Anatoli j D o- 
b r y n i n’ui savo ir savo kolegų susirūpinimą kunigo Jo- 
no-Kastyčio Matulionio suėmimu. "Man atrodo”, 
rašo kongresmanas, "kad Tėvas Matulionis persekioja - 
mas už jo tvirtus religinius įsitikinimus. Kaip jūs žinote, 
jūsų vyriausybė įsipareigojo garantuoti Helsinkio Baigmi
niame Akte išvardintas Žmogaus Teises ir religijos lais
vę, kurią užtikrina Jungtinių Tautų Deklaracija apie Visų 
Religinės Intoleracijos Formų Panaikinimą. Aš raginu 
jus užstoti Tėvą Matulionį ir pasirūpinti, kad jis butų pa
leistas iš kalėjimo. Aš tikiuosi,kad jūs imsitės žygių šiuo 
reikalu ir išnaudosite šią'padėtį pademonstruoti jūsų vals
tybės norą pagerinti JAV- SSSR santykius."
ATGARSIAI Į “ELTOS” BIULETENĮ

ELTOS biuletenį anglų kalba pastaruoju metu užsisakė 
BUFFALO UNIVERSITETAS ir AIDE a L* EGLISE en DET- 
RESSE (PAGALBA BAŽNYČIAI PRIESPAUDOJE), organi
zacija Belgijoje. Pastarosios atstovas rašo: "Mes labai 
domimės padėtimi Lietuvoje, kaip ir kitose šalyse, kur 
siauč a persekiojimas". Ištrauką iš ELTOJE paskelbto 
Balio Gajausko straipsnio apie rusinimą persispausdi
no Londone leidžiamas Soviet Nationality Survey 
(Sovietų Tautybių Apžvalga, 1984 m. gruodis ).

Jr. knygos Quiet Neighbors: Prosecuting Nazi War Cri - 
minais in Amerca (Taikieji kaimynai: Nacių karo nusikal
tėliai Amerikoje traukiami atsakomybėn) recenziją. Gruo
džio 23 d. dienraštyje pasirodė Himkos laiškas, kuriame 
jis rašo; jog jį "supykino visos (ukrainiečių tautos šmei- 
žiiYias" įterptas straipsnyje apie masines žudynes (Holo - 
caust), kurios "turėjo mus padaryti jautresniais pavo - 
jams su kuriais susiduriama, kai žeminančios bendrybės 
nukreipiamos prieš tautines grupes”. Himka cituoja 
šiuos recenzento Blumentalio žodžius: "Kai Holokos- 
tą pergyvenusieji pasiliko D. P. stovyklose, imigracijos 
kvotos buvo palankesnės daugeliui iš jų persekiotojų - pa- 
baltiečiams. ukrainiečiams, lenkams. " Anot Himkos, 
"čia kelioms Rytų Europos tautoms užklijuojama žydų 
persekiojimo II-jo pasaulinio karo metu etiketė. Ar Blu - 
mentalis, arba (NYT) redaktoriai nepagalvojo, kad tokie 
bendrybiniai tvirtinimai yra tokio paties moralinio lygio , 
kaip kitos, dar geriau žinomos, rasinės ir tautinės bend - 
rybės ?"
“SĄŽINĖS KALINIU” ADRESAI FLORIDOS DIENRAŠTYJE

"St. Petersburg Evening Independent’ savo lapkričio 
29,gruodžio 5,7 bei 14 d.d. 1984 m. buvo išspausdinęs 
ilgus Sovietų Sąjungoje "už tikėjimą persekiojamų" as - 
menų sąrašus. Juose randame 24 Lietuvos katalikus,žy
dus ir sekmininkus. Pavardes ir adresus suteikė šios 
organizacijos: National Interreligious Task Force on So
viet Jewry, Čikagoje, Conference on Soviet Jewry,Miami 
ir Kesteno Kolegija Anglijoje. Skaitytojai informuojami

prisimename, teisėjas 
Pierre Boudreault buvo pri
pažinęs, kad toks draudimas 
ir Bill 1O1 panaudojimas yra 
priešingas provinciniam 
Žmogaus Teisių ir Laisvių 
Čarteriui.

Nežiūrint to,Alliance Que
bec anglų teisėms ginti gru
pės pranešimu, buvo nu
bausti bent du verslininkai 
už dvikalbių skelbimų var
tojimą. Du iš jų gavo kvie
timą teisman. Trečias buvo 
gavęs 25 dol. pabaudą už ne
atvykimą teisman dėl tokio 
pat prasižengimo.

Darosi tikrai juokinga ir 
dar blogiau- patetiška.__

kaip rašyti laiškus "sąžinės kaliniams" bei jų giminėms 
ir raginami pranešti apie savo patirtį šiuo adresu: "Life
line Letters, the Evening Independent P.O.Bo 1121, St. 
Petersburg, Florida 33731.
DIDŽIOSIOS BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄJUNGOS 
PIRMININKAS ĮTEIKĖ LAIŠKĄ MIN. PIRMININKEI

Didžiojoje Britanijoje, besilankant SSRS Aukščiau
sios Tarybos atstovų delegacijai su Michail Gorba - 
čiov’u,D. Britanijos Lietuvių Sąjungos p-kas J.A Įkiš 
laišku kreipėsi į min. p-kę Margartt Thatcher, pr a šydą - 
,mas atkreipti dėmesį į tai,kad Sovietų Sąjunga, neboda
ma Helsinkyje padarytų įsipareigojimų, persekioja Lietu
vos katalikų dvasiškiją ir tikinčiuosius. Laiške išvardin
ti 13 lietuvių sąžinės kaliniai sovietiniuose konclageriuo- 
se, pabrėžiant, kad jų skaičius yra žymiai didesnis. J. 
Alkis prašė tą Žmogaus Teisių pažeidimą iškelti per su
sitikimą su Gorbačiov’u ir priminti jam, jog kalinių pa-1 
leidimas prisidėtų prie Rytų- Vakarų santykių pagerėjimo

APIE KUN.MATULIONĮ PRANEŠA LIC
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U ž Lietuvos išlaisvinimą! U i ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie! Loyautd au Can ada!
I'or liberation of Lithuania! For 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 tik
is anksto susitarus. Už skelbimu turini redakcija arba 
leidykla neatsako.

Montrealio miesto ir apylinkės lietuvių, 'Susirinkusių, 1985—jų 
metų VASARIO 17 d. Montrealyje, Verdune paminėti 67—tąsias 
Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės Atstatymo Metines ,

REZOLIUCIJA

Tūkstantis devyni šimtai aštuonioliktų metų vasario 16 
d. lietuvių tauta atstatė Lietuvos nepriklausomybę. Lie
tuva garantavo visiems piliečiams laisvę reikšti savo kū
rybines galias. Lietuva nesikišo į kitų valstybių vidaus 
reikalus ir laikėsi tarptautinių susitarimų ir įsipareigoji - 
mų.

Tačiau po dvidešimt dviejų laisvo gyvenimo metų, So 
vietų Sąjunga okupavo Lietuvą, tuo užbaigdama jos nepri
klausomybę. Bet okupantai vis negali nuslopinti lietuvių 
tikybinės, kultūrinės ir ideologinės laisvės troškimo. Per 
paskutinius keturiasdešimt penkis metus lietuviai pareiš
kė savo pasipriešinimą įvairiais grupiniais ir individus - 
liais būdais: partizanų kovomis, riaušėmis,susicfeginimais 
ir pabėgimais. Nors Sovietų Sąjunga žiauriai bando šiuos 
nepaklusnumo gestus sulaikyti, jie tebesitęsia,

Be tarptautinės bendruomenės pripažinimo ir para
mos, mūsų kenčiančių tautiečių kova pasidaro bepras - 
mišką, be reikšmės. Mes, Kanados lietuviai, jaučiame 
moralinę pareigą kalbėti jų vardu, nes jų balsai jėga nu
slopinti.

Jų vardu, Pone Minister! Pirmininke, mes prašome 
kad ne tik LietuvoSj bet ir kitų Sovietų Sąjungos okupuo
tų kraštų nepriklausomybės klausimas būtų iškeltas Jung
tinėse Tautose.

Mas prašome Kanados vyriausybę reikalauti, kad So
vietų Sąjunga laikytųsi Helsinkio susitarimo ir paleistų 
visus politinius kalinius iš koncentracijos stovyklų, kalė - 
jimų, psichiatrinių ligoninių bei kitų kankinimo vietų.

Mes prašome, kad Kanados balsas būtų prijungtas 
prie kitų laisvo pasaulio balsų, smerkiančių Spvietų Są
jungos priespaudą, kankinimą ir genocidą.

Iš ALMA MATER Nr.3
INFORMACIJOS

’’URA” VIETOJE LIETUVIŠKO ’’VALIO”
Šių metų balandžio 27 dienos vėlai vakare Vilniuje’, 

Lenino prospekte prie konservatorijos, buvo išrikiuotos 
moksleivių kolonos, kad išmoktų per Gegužės pirmąją tin
kamai pražygiuoti pro tribūną. Nors ir lijo lietus, bet 
moksleiviai buvo treniruojami gana ilgai. Bet |domu tai , 
kad moksleiviai privalėjo vietoj lietuviško ’’valio’.” šaukti 
rusiškai ’’ura’.’’ Buvo įsakyta taip šaukti ir tada, kai teks 
žygiuoti pro tribūną. Partijai ir vyriausybei, pasirodo, ne - 
bepatinka net ir ’’svejkiniroai”, jeigu jie tariami lietuviš
kai.

’’KOMENTUOTI TIK RUSIŠKAI ”
Birželio mėnesio pabaigoje prie Vilniaus /Riešėje/ 

vyko žirgų sportinės varžybos, kuriose dalyvavo jauniai. 
Paprastai per garsiakalbį tokiais atvejais įprasta varžy
bų eigą ir rezultatus komentuoti lietuvių ir rusų kalbo - 
mis. Š į kartą buvo kitaip: žiūrovai tegirdėjo tik.. .rusiš
kai. Pasirodo , į varžybas buvo atvykęs atstovas iš Mask
vos. Šis ir |sakė ’’komentuoti tik rusiškai”.

/Reikia tikėtis, kad jam išvykus,atsipalaidavus nuo 
vaišingumo, gr|žo į savo gimtąją kalbą komentatoriai. . . . 
"NL" Red./.

AR ŽINGTE?
Ar žinote,kad nėra Lietuvos komunistų partijos? Jei 

kas norėtų teigti kitaip ir, pavyzdžiui, sakytų, kad yra net 
Lietuvos komunistų partijos Centro komitetas,kad yra net 
toks užrašas prie vieno namo Vilniuje,Lepino prospekte 
ir t, t., paprašykite tokio dirstelėti į partinį bilietą. Juodu 
ant balto įsitikinsite, kad asmuo, parodęs partinį bilietą, 
yra ne LKP, o TSKP narys. Jokia Lietuvos komunistų 
partija neatsispindi šiame svarbiausiame partiniame do - 
kumente. O jeigu nėra LKP narių, tai iš kurgi ta partija?

MAIRONIO PAMINKLAS KAUNE
Kaune, priešais buvusius poeto Maironio namus,yra 

pastatytas Maironio paminklas. Bet šiuo metu tas pamink
las, matyt, nepageidaujamas, ypač nenorima, kad juo 
domėtųsi ekskursantai. Ekskursijų vadovams įsakyta pro 
šį paminklą praeiti tylomis. O jeigu kas iš ekskursantų 
pasiteirautų apie šį paminklą, pasitenkinti tik trumpu tra
faretiniu paaiškinimu, kad tai.. .’’paminklas poetui".
2 psl

Raudonės pilies pirmojo aukšto krosnies fragmentas

KUR EINA LĖŠOS UŽ KULTŪRINIŲ PAMINKLŲ LANKYMU
Už respublikos kultūros'paminklų /muziejų ir kt./ 

lankymą yra nustatytas tam tikras mokestis, kur} sumoka 
lankytojai. Surinkta apie š ef š i milijonai rublių. Įdomu, 
kam skiriami šitie pinigai ? Pasirodo, kad šitie pinigai 
plaukia ne į Lietuvos, o į Maskvos /’./ biudžetą.

NEPATINKA VILNIAUS SENAMIESTIS
Turistai, atvykę iš TSRS gilumos, vra vedžiojami 

ir po senamiest}. Bet Vilnialis unikalus architektūrinis 
ansamblis, duodąs visam miestui veidą ir nepakartojamą 
groži, nemažam turistų skaičiui nedaro įspūdžio. Pasi - 
taiko jų tarpe ir tokių, kurią stebisi, kad iki šiol nenu - 
griauti seni namai, ne praplatintos gatvės... Kai kurie net
pasiteirauja, kada bus pradėtas Vilniaus senamiesčio mo
dernizavimas aukščiau nusakyta kryptimi.

VIETOJ SATYROS IR HUMORO

KRITIKOS ”P ERL AS”u
Iš spaudos išėjo J. Baltušio "Sakmė apie Juzą", kur 

bandoma pavaizduoti kaimo;žmogų, be galo darbštų ir vi
są savo dėmesĮ nukreipus} į žemę. Apie šią sakmę ilgą' 
recenziją galima perskaityti "Literatūroje ir mene" /Vil
nius, 1979 birželio 23,nr.25/. Jos autorius - P. Bražė - 
nas.

Čia ne s varsty sime,. kd verta J. Baltušio knyga. Įdo
miau, kaip ją vertina recenzentas,kaip jis "idėjiškai" ją 
įprasmina, susieja su dabartiniais "partijos iškeltais už
daviniais", nes tarybinė literatūra visada buvo ir yra 
ginklas partijos uždaviniam? "įgyvendinti". Juo labiau, 
kad knygoje , ką pastebi ir P. Bražėnas, ne viskas atatin- 
ka įprastą modelį:". . .autorius imasi tyrinėti žmogaus ir 
žemės draugystės variantą,kai tarp žmogaus ir žemės 
lyg ir nelieka tarpininkų". O koks rezultatas? Skaityki
me ištraukėlę iš pačios knygos: "Bumblė ligi pat užvožio 
privaryta grūdų", "ir dešrų, gerai rūkytų, ringės kaip 
dvaro ratlankiai, ir skilandžiai sulig gera statine, per 
balanėles užveržta, Kvepia,? neša rūkesiu ir laukiniu čes- 
nakėliu. .. " /čia skaitytojų labai atsiprašome, kad suža - 
dinome apetitą ir sukėlėme |olimus prisiminimus. Bet tą 
pačią knygos vietą cituoja irf recenzentas/. 

r ■ r
O gal čia vaizduojama buožė ir jo gėrybės, gautos 

naudojant svetimą darbą? Juk J. Baltušis dažnai rodyda
vo tokius tipus. Pasirodo, šį kartą yra kiek kitaip. Skai
tykime toliau: "Atėjo /Juza-mūsų pastaba/ gi į ~ viksvas, 
prie Pavirvės,kur geras šuo neužklysdavo, o paimk jį da
bar. Ir nieko dykai, nieko iš kito malonės, vis per dar
bą, naktis nemiegotas, prakaitu praustus rytus" /gaila , 
kad J. Baltušis savo Juzos nepavaizdavo 1941 m. birželio 
14- 18 dienų laikotarpiu, kada.../•

„N L" ELEKTRONINĖS MAŠINĖLĖS 
VAJUS

MALONŪS "NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” SKAITYTOJAI 
IR RĖMĖJAI, -

Praeityje ne vieną kartą buvo kreiptasi į Jus šio laik
raščio reikalais, ir visuomet buvo rastas bendrų laikraš
čio reikalų supratimas bei parama.

Todėl ir šą kartą vėl drįstame kreiptis į jus "NL" 
opiu reikalu, išlaikant tolimesnę laikraščio egzistenciją.

Bet kokiam darbui atlikti yra reikalinga turėti prie
monės- įrankiai. Jau ne kartą esate pastebėję ”NL” laik
raščio puslapiuose esančių raidžių įvairius nelygumus, bei 
jų netinkamumą. Turimos laikraščio tekstui specialios 
rinkimo mašinėlės per 15-20 metų baigia susidėvėti. Jos 
dažnai genda, o jų laikini pataisymai kas metai kainuoja 
vis didesnes sumas.

Žvelgdami į laikraščio ateitį,’’Nepriklausomos Lie
tuvos ” Valdyba, tikėdama ankstyvesniais "NL" skaityto
jų pritarimais bei parama, nutarė įsigyti reikiamą page - 
r Intą, specialią laikraščių tekstams rašyti elektroninę ma
šinėlę, kuri kainuoja apie 3.500 dolerių.

TUO REIKALU "NL" VAIDYBA SKELBIA RAŠO
MOSIOS MAŠINĖLĖS ĮSIGIJIMOVA- 
JŲ ir kreipiasi į v i s u s "NL" skaitytojus bei visas 
lietuviškas institucijas, pagal galimybę prisidėti pinigine 
auka ir paremti rašomosios mašinėlės įsigijimą. Visi au
kotojai bus skelbiami spaudoje.

Tikėdami jūsų nuoširdumu, mieli skaitytojai, "NL” 
Valdyba iš anksto yra-dėkinga visiems, kurie prisidės prie 
lietuviško spausdinto žodžio gyvastingumo išeivijoje.

"NL" VA L D Y B A

Kai prie ratelio motina išmokė
Pažint raides /giliai 1 šird| jos Įsmigo’./,
Pradėjau i/ aš svajot gyvenimą kitokį
Ir nutariau jau niekad nesiskirt su knygom.

Kibau visa širdim į pažinimo medį
Per ištisas naktis.. . Net poilsiui negulęs.. .
Tiesos troškimas taip mane į Šviesą vedė
Mažoj, skurdžioj grytelėj prie blankios spingulės.

Bet nuoskaudos nėra - svajonė išsipildė’.
Jau man pasiekiamas didžiulis lobis šiandien -
Jau kalba man šimtai širdžių į mano širdį,
Aš visas gyvenu Šviesos srovėj paskendęs’.

/Vilnius, 1979 m./
o o o o o o

P. Bražėnas nebūtų tarybinis kritikas, jei nepasakytų 
bent šitaip: Kitu atveju tokius puslapius galbūt skaitytum 
kaip konkretaus personažo meninę charakteristiką. O šian
dien, po žinomų partijos nutarimų dėl tolimesnio žemės ū-
kio vystymo, kai dėmesys pagalbiniam žemdirbio ūkiui, 
kai kur per anksti pasmerktam, iškeltas iki valstybinės 
politikos rango, tie patys puslapiai įgauna gilią publicis
tinę prasmę. Net paprasčiausias žemės lopas turi maitin
ti žemdirbį, ir ne tik jį, jeigu tą žemę dirba darbščios ir 
mylinčios rankos, jeigu žemė turi tikrą šeimininką".

Toliau ne svarstykime, kada lietuvis žemdirbys pa - 
milo'žemę, kada jis tapo pavydėtinai darbštus,kada jis 
tikrai jautėsi žemės šeimininku ir 1.1. Nespręskime,ar 
žemė dabar turi tikrą šeimininką, ir kodėl 
"pagalbinis ūkis" - "brandaus socializmo" metu - "iš
keltas iki valstybinio rango"... P.Bražėno menas pa
teikti J. Baltušio knygą apie praeiti "dabrtinių partijos, 
iškeltų uždavinių šviesoje" yra tiesiog stebėtinas’. Į tai 
ir atkreipėme dėmesį.

J. AN ICO KARJEROS VINGIAI
Šiuo metu jau nesunku įžvelgti, ko paskutiniu metu 

intensyviai siekė J.Aničas: pirmiausia tapti Aukštojo ir
specialiojo vidurinio mokslo ministru, o vėliau - grįžti 
į CK ir ten užimti nemažesni postą, kaip sekretoriaus . 
Bet, norėdamas, kad tai sklandžiai eitų, reikėjo šalinti 
visas kliūtis ir, svarbiausia, taip nuskambėti, kad aidas 
pasiektų Maskvą, ir joje jis, Aničas, būtų populiarus. 
Pirmiausia Aničas nutarė veikti ateizmo srityje. Jis 
suprato, kad skleisdamas ateizmą, puldamas K. Bažnyčią 
Lietuvoje, geriausiai įsiteiks Maskvai, Bet to neužteko. 
Reikėjo pulti ir lietuvių tautinę kultūrą, ypač kuriamą 
svetur. Žodžiu, jis turėjo Maskvos akyse pasirodyti, kaip 
uoliausias okupacinės valdžios talkininkas, darąs viską , 
kas Maskvai pageidaujama.

Kalbama, kad jam buvo pasiūlytas Lietuvos TSR 
Švietimo ministro postas. Mat, šioje įstaigoje dabar 
ypač reikalingas tokio tipo ateistas, kokiu pasigarsino A - 
ničas. Bet jis nesutikęs, nes šis postas neatitikęs jo "to
limesnio kelio".

Beje, J.Aničas pražiūrėjo vieną detalę. . .Aukštesni 
už jį pareigūnai pajuto pavojų: jei A ničas veiks taip to - 
liau, ko gero, jie patys Maskvos akyse liks antroje vie - 
toje, šešėlyje. Ir kol dar nevėlu,kol dar jų pačių rankose 
šiokia tokia galimybė ir valdžia, reikia kuo greičiausiai 
padaryti taip, kad Aničo kelias į aukščiausius postus pa
sunkėtų. Žinoma, visiškai nesvarbu,kad Aničas dergia 
religiją ir tautinę kultūrą /jie patys irgi tą daro/, bet 
svarbu patiems gelbėti savo šiltas vietas. Tad ir nuta - 
ria Aničą "paaukštinti" - paskirti Pedagoginio instituto 
rektoriumi. Pareigos skamba labai garsingai, bet vi - 
siems aišku, kad institute reikia gerokai pasitempti. Be 
to, institutas pavaldus daug kam.. .rektorius turi atsi
žvelgti net ir į švietimo ministro nuomonę, nekalbant 
apie aukštojo mokslo ministrą...

Mes nežinome, kaip jaučiasi J.Aničas, kaip jis sa
ve "garsins" toliau, bet tik aišku viena - "savo amato 
nemes".

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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APIE KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĘ]
Prisiminti - Sužinoti

Dr. Petras Lukoševičius 
(tęšinys)

TREČIOJI tremtinių imigracija, su mažomis išimti
mis prasidėjo apie 1947 metų vasarą ir ankstyvą rudenį . 
Pirmiausia Kanadon atvyko artimi giminės, miškakirčiai, 
kasyklų bei glelžinkelio tiesimo ir remontavimo darbinin
kai, tarnaitės ir kiti. Kadangi Kanada gana anksti pradė
jo verbuoti imigrantus,todėl galėjo pasirinkti labai didelį 
procentą jaunų žmonių. Tiktai vėliau buvo priimamos šei 
mos, ir pirma leidžiamas šeimos tėvas, kad susiradęs dar 
bą bei sutaupęs kiek pinigų galėtų garantuoti šeimos iš
laikymą. Tokiu būdu pirmieji keli metai buvo labai judrūs 
ne tik imigraciniu, bet ir organizaciniu požiūriu. Viso
se kolonijose perpildyti parengimai ir gegužinės, kurių 
metu buvo norima vėl susitikti Vokietijoje įsigytus drau - 
gus, gimines ar pažįstamus. Pamažu pradėta įsijungti į 
veikiančias organizacijas. Taip užvirė organizacinis dar
bas ir to pasėkoje 1949 metais, berods sausio mėn. 29-30 
dienomis Montrealyje buvo sušauktas Kanados Lietuvių 
Seimas, vadovaujant Kanados Lietuvių Centro Tarybai. Tą 
Seimą iš vienos pusės reikia laikyti Nelaiminguoju Seimu, 
nes kiję nesusipratimai atitolino Kanados Lietuvių Bend
ruomenės įkūrimą mažiausiai trejiems metams ir, kas dar 
skaudžiau, įskiepijo tam tikros pagiežos, kurią ilgus 
metus Kanados Lietuviai vis dar nešiojosi savyje. Prisi
menu vieną gana skaudų įvykį, kai Seimą atidariusiam,nie
kados Lietuvos nemačiusiam Kanados lietuvių veikėjui, dar 
gana gražiai lietuviškai kalbančiam, buvo sušukta iš pUb- 
likos: "Pirma išmok lietuviškai ir tik tada vadovauk". Ši
tą žmogų iš arčiau gerai pažinojau ir vėliau teko daug a- 
pie tai kalbėti. Jo kančia dažnai būdavo užbaigiama saki
niu. . . "niekuomet daugiau lietuvių gyvenime neveiksiu". 
Taip ir buvo. Tokių, ir panašių dalykų pasitaikė, nors ir 
ne labai dažnai, tačiau tai atbaidė dalį tos kartos labai 
nuoširdžių žmonių. Iš kitos pusės, 1949 metų Seimą rei
kia laikyti pasisekusiu, nes jį organizavo ir jam vadova - 
vo, jei jau ne visos trys imigracijos,tai jau tikrai dvi pas
kutinės labai aktyviai, o carinės imigracijos atstovavi - 
mas buvo patikėtas jų veiklesniems vaikams.

Kai į Kanados Lietuvių 1949 metų Seimą žvelgiame po 
35 su viršum metų, daug dalykų, kurie tuo metu išskyrė dvi 
grupes žmonių ir vieniems jų teko palikti salę, šiandien 
neatrodo esminiai. Gal tai daugiau buvo noras parodyti , 
kad Kanados Lietuvių Tarybos vardas, ar Kanados Lietuvių 
Sąjungos vardas geriau tiko bendrinei visos Kanados Lie
tuvių . organizacijai. Jau prieš Seimą kaikurie žmonės iš
naudojo situaciją - Kanados Lietuvių Tarybos dvilypumą- 
iš vienos pusės organizacijų sąjunga, iš kitos pusės orga
nizacija kaip ir visos kitos, ir Seimo atstovų skaičių sa
vo naudai pakelti,atkūrė organizacijas,kurios visai nebe
veikė, arba paskyrė atstovus,kurie tos organizacijos be
veik nepažinojo. Tai jau buvo pirmosios nesantaikos ii’ 
nenuoširdumo kregždės, kurios užgulė Seimo darbus. Ir 
tie, kurie salę apleido ir tie, kurie toliau bandė Seimą tęs
ti pajuto, kad išsiskyrus bus sunku ką nors naudingo ir 
visiems priitino padaryti. Šalti protai ir kaikurių mūsų 
veikėjų mokėjimas visus taikyti nulėmė,ir tų pačių metų 
(1949 m.) liepos mėnesio 1 dieną Kanados Lietuvių Tary
bos ir Kanados Lietuvių Sąjungos atstovai sutarė orga - 
nizuoti Kanados Lietuvių Bendruomenę pagal VLIKo pa - 
skelbtus nuostatus. Tam reikalui buvo sudarytas Laikina
sis Organizacinis Komitetas, per trejus savo veiklos me
tus įsirėžęs Kanados lietuvių atmintin kaip LOK, as. Jį pra
džioje sudarė 5 Kanados Lietuvių Tarybos ir 3 Kanados Lie
tuvių Sąjungos atstovai. Pirmininkavo KLCT atstovas(KL 
CT) pirmininkė Petronėlė Juškevičienė- Miller), sekreto
riavo Kanados Lietuvių Sąjungos atstovas (Izidorius Mališ- 
ka). Nuo 1949 metų spalio mėn. 28 dienos į LOK,ą įėjo po 
vieną atstovą Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio, Kanados Lietu

AIŠKIARIAGI Al, STALINAS IR „ DIEVIŠKASIS” MOCARTAS
(pabaiga)

Pianistės Marijos Judinos, kurią gerai pažinojo D. Šos- 
takovič,ius, pavyzdys dar spalvingesnis;

" Ji buvo keistuolė, labai vieniša moteris. Ji pasidarė 
nepaprastai populiari visų pirma Leningrade, po to Mask
voje. Pagrindine priežasitmi , savaime aišku, buvo jos 
muzikinis pianistės talentas. Nikolajev.as man dažnai 
sakydavo:"Eik, pasiklausyk kaip skambina Marusia. Pa
klausyk, įsiklausyk.' Kai ji groja fugą keturiems balsams , 
kiekvienas balsų turi savo tembrą’. "

Man atrodydavo, kad tai keista. Kaip tai įmanoma?1. 
Aš eidavau pasiklausyti, tikėdamasis, aišku, įsitikinti, jog 
mano profesorius klysta, kad jam vaidenasi. . . Nuostabiau
sia būdavo tai, kad iš tiKrųjų- Marijos Judinos interpreta
cijoje kiekvienas keturių balsų turėdavo savąjį skambesį, 
nežiūrint kaip sunku tai įsivaizduoti.

Kai Judina buvo jauna, ji visada vilkėdavo ilgą, juodą 
suknelę,nueinančią iki pat žemės. Nikolajev.as mėgdavo 
pranašauti: "Kai Judina pasens, ji užkops estradon persi- 
šviečiamame peniuare. . ■ " Klausytojų laimei, Judina ne
paklausė jo patarimų. Ji tebedėvėjo ta pačia savo juoda 
tunika.

Visa, ką Judina skambindavo, ji skambindavo "kitaip, 
negu visi". Ir kai aš mėgindavau išgauti iš jos paaiškini
mą, ji paprastai duodavo tokį atsakymą: "Aš taip jaučiu'...".

Žmonės tačiau kalbėdavo, kad ji dar yra ir šventoji. 
Aš niekada nesu buvęs aršiu bedieviu, bet man atrodo, kad 
Judina pati buvo įsitikinusi, kad yra šventoji ar pranašė. 
Judina skambindavo visados tarsi būtų drožusi pamokslą. 
Na, gerai, sutikim. Aš žinau, kad ji mistiškai komentuoda
vo muziką. Ji įžvelgdavo, sakysim, Bacho "Goldbergo Va
riacijose" Šventraščio iliustracijų seriją. Tai atleistina, 
nors tai gali kartais žmogų siutinti. Bet Judina interpre
tuodavo ir Musorgskį kaipo grynai religinį kompozitorių. 
198541428

vių Katalikių Moterų Draugijos, Lietuvos Socialdemokratų 
organizacijos, o nuo 1951 metų birželio ‘mėn. 22 dienos ir 
Mažošios Lietuvos Bičiulių Draugijos. Panašiu principu, 
kaip Centrinis LOK,as, buvo sudarinėjami LOK,ai apylin
kėse. Montrealio LOK, e visą tą periodą teko būti. Jokių 
taip vadinamų politinių ginčų nebuvo, nes visi Montrealio 
LOK, o nariai norėjo kuo greičiau užgydyti žaizdas, ku
rios buvo padarytos 1949 metų Seimo metu. Montrealio 
LOK, ui pirmininkavo Juozas Navikėnas, didelio 
takto žmogus.

Centrinis LOK, as savo gyvavimo metu nuveikė daug dar
bų. Svarbesni iš jų,buvo: Kanados Lietuvių Bendruome - 
nės Statuto projektas, taisyklės sudarymui Laikinųjų Orga 
nizacinių Komitetų apylinkėse, sudarymas ir paskelbimas 
Kanados lietuvių registracijos taisyklių, užvedimas ir su
rašymas Kanados lietuvių kartotekos (buvo surašyta 5,574 
kortelės), suorganizavimas arba perorganizavimas 21 Ka
nados Lietuvių Bendruomenės apylinkės ir vienos seniūni
jos. , būtent.-S t. Catherines, ont. , Delhi, Ont. .Ed
monton,Altą. , Hamilton,Ont. , Lethbridge, 
Alta, Montreal, Que - ,Natal, Alta, Noranda, 
Que ..Oakville, Ont., Ottawa, Ont. , Rodney , 
Ont. , Sault-Ste Marie,Ont. , Sudbury, Ont. , 
Timmins, Ont. , Toronto, Ont. , Valdor, Que. ,
Vancouver, B.C. .Welland, Ont. .Winnipeg, 
Man., Windsor,Ont. Iš šito sąrašo Natal seniūnija 
vėliau buvo perkelta į Steiner, Alt. vietovę.Laikui 
bėgant kaikurios apylinkės išnyko, nes ten dirbę tautiečiai 
persikėlė į didesnes kolonijas.'Taip atsirado Calgary , 
Pembrooke, Fort Villiam apylinkės. Tuo pačiu - 
nebeliko Natai ir Steinerio, Norandos ir Vai 
d’ Oro.

Be to, Centrinis LOK as išleido KLB Krašto Tary
bos rinkimų taisykles, įvykdė pirmosios KLB Krašto Ta - 
rybos rinkimus ir 1952 metų rugpjūčio mėnesio 30- 31 die
nomis sušaukė Montrealyje pirmosios Krašto 
Tarybos suvažiavimą- pirmąją sesiją.

Šioje sesijoje buvo priimtas ir patvirtintas KLB sta
tutas ir išrinkta pirmoji KLB Krašto Valdyba ir Toronte- 
Hamiltone gyvenančių Tarybos narių. Pirmuoju pirminin
ku buvo išrinktas Jonas Matulionis, vėliau buvęs 
VLIK o pirmininku ir PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUO
MENĖS Valdybos pirmininku, didelio takto žmogus ir nuo
širdus ir atsidavęs darbininkas.

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Organizacija

Kanada - didžiulis kraštas, kurio plotas bene yra ly
gus ar dar didesnis už visos Europos plotą. Atrodytų , 
kad vien gamtinės sąlygos diktuoja Kanados Lietuvių Bend- 

yruomenei veikti pasiskirsčius rajonais- apygardomis. Ka- 
.jnados Lietuvių Bendruomenė hlip ir pradėjo savo organiza 
cinę veiklą. Visa Kanada buvo suskirstyta į k e t u r i a s 
aPygardas: Quebec o, Ontario, M. a n i t o b o s 
ir V a k a r ų. Pirmieji Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos rinkimai buvo daromi apygardomis. Pagal apy
tikrį apygardose gyvenančių lietuvių skaičių, apygardoms 
buvo paskirti renkamųjų KLB Tarybii narių skaičiai iš vi
sai Kanadai nustatyto 4O-ties narių skaičiaus: Quebec,o 
apygardai 7, Ontario 28, Manitoba! 2 ir Vakarų Kanadai 3

Pirmose trijose įvyko demokratiški, slapti rinkimai; 
Vakarų gi apygardoje, kadangi buvo išstatyta tiktai 3 kan - 
didatai, balsavimai nebuvo.daromi. Visų Quebec*o apy
gardos atstovų pavardžių nebeprisimenu, tačiau iš Lietu
vių Enciklopedijoje įdėtos Pirmosios Tarybos nuotraukos 
galiu atpažinti Juškevičierię-Miller, Mariją Arlauskaitę , 
Joną Kardelį, Agotą Šidlauskaitę, Kostą Toliušį, Petrą Lu
koševičių ir nuotraukoje nėra, tačiau galvoju, kad Quebeco

Vienok, Musorgskis - tai ne Bachas! Mano galva,toks jos 
suvokimas yra abejotinos vertės.

Antra vertus, kas tai per prasimanymas skaityti ei
lėraščius koncerto metu? Arba skambini,arba deklamuo
ji! Aš jį suprantu, ji skaitydavo Pasternako eilėraščius ir 
tai darė,tarp kitko, tuo metikai Pasternakas buvo už - 
draustas viešai skaityti. Nesvarbu. Visa tai primena vent- 
rilokvizmo seansus. Ir suprantama, kad visi garsūs tie 
deklamavimai - tarp Bacho ir Beethoveno- kiek prisime
nu- privedė prie naujo, plačiai nuskardėjusio skandalo, ku
ris prisidėjo prie eilės kitų Judinos išsišokimų. . .

Visoje Judinos elgsenoje buvo perdaug sąmoningai 
pertemptų dalykų, perdaug religinės isterikes. "

Taip apibūdinęs Marijos Gudinos asmenybę, Dimitri j 
Šostakovič.ius papasakoja apie pianistės raštą Stalinui,to
kį skirtingą nuo tada pilamų špaudoje eilėraščių, pavadintų 
"Laiškais draugui Stalinui":

"Vadas ir Mokytojas beveik niekad neišeidavo iš savo 
"dačos" ribų. Pasak vieno jo asmeninės apsaugos karinin
ko, jis nuolatos dairydavosi aplink, nuolatos atsigręžioda- 
vo. Tuo adjutantas buvo sužavėtas: "Jis dairosi priešų. Ir 
viską pastebi iš karto. .. ", išsipažino jis kartą su pasi - 
gerėjimu vienam draugui,gerdamas vodką.

Dienų dienom Stalinas neleisdavo niekam prie jo pri
siartinti. Jis daug klausydavosi radijo. Vieną dieną Stali
nas paskambino Radijo Komitetui, kur buvo radiofonų di
rektorių būstinės. /*

Jis jų paklausė, ar jie turi Mocarto koncerto No 23 
plokštelę, kurį jis buvo girdėjęs per radiją vakare. "Skam
bino pianistė Judina", pridūrėjis. Stalinui buvo atsakyta, 
kad žinoma, savaime aišku, tokia plokštelė yra.

Tiesą pasakius, jokios plokštelės nebuvo. Tą koncer
tą buvo perdavę tiesiai iš studijos. . . Bet visi mirti-

‘ Cg; . ' 

septintas narys buvo Pranas Rudinskas. Kanados Lietu - 
vių Seime, 1949 metais ir Tarybos Pirmojoje Sesijoje te
ko sekretoriauti Tarybos sesijoje su p.Prapuolenyte - 
Bunker.

Nuotolių sąlygos parodė,kad Vakarų apygardos kandi
datai praktiškai negali KLB Tarybos sesijose dalyvauti. 
Tuo tarpu noras, kad KLB Krašto Taryba atstovautų visus 
Kanados lietuvius privedė prie minties,kad KLB tikslui 
atsiekti reikia rinkimus daryti visos Kanados plotu. Tai 
buvo padaryta panaikinus apygardas ir įvedus vieną kandi
datų sąrašą, kurin suvedami, abėcėlės tvar,ka, visų pasiū
lytų sąrašų kandidatai. Balsuojant iš bendro sąrašo bal - 
suojantysis pasirenka sau tinkaus-žmones ir už juos bal - 
šuo ja. Balsuoti buvo galima ir raštu iš anksto paprašius 
ir nurodžius priežastį,kodėl norima balsuoti raštu.

Panaikinus apygardas, tiesioginiai renkamų KLB Kraš 
to Tarybos narių skaičius iš 40-ties buvo sumažintas iki 
30, bet už tai pilnateisiais Krašto Tarybos nariais buvo 
užskaitomi Apylinkių pirmininkai arba jų įgalioti asmenys 
- valdybų nariai. Laikui bėgant renkamų Krašto Tarybos 
narių skaičius buvo keičiamas ir šiuo metu yra 57 rinkti 
Tarybos nariai. Kiekviena Apylinkė Krašto Taryboje turi 
savo atstovą - pirmininką arba įgaliotą Valdybos narį. Be 
to, pagal Apylinkės dydį, jai yra paskiriamas atstovųskai- 
čius, kuriuos Apylinkė renka. Tuo būdu išvengta per 
daug didelio rinktų atstovų skaičiaus iš didžiųjų apylinkių.. 
Šiuo metu Torontas turi 18, Montrealis-lO, Hamiltonas-8, 
Londonas - 4, Delhi - 3, St. Catharines - 2 ir Sudbury -2*. 
Visos kitos: Vancouveris, Calgary, Edmonton, Winnipeg- 
Thunder Bay, Sault Ste • Marie,Ottawa, Welland, Rodney, 
Windsor - po vieną atstovą. Be to, Tarybon pilnateisiais 
nariais įeina visi Krašto Valdybos nariai, kurie būna iš - 
renkami iš nė Tarybos narių tarpo. Taipgi Tarybos na
riais yra Garbės Teismo nariai ir penki Kanados Jaunimo 
Sąjungos atstovai.

KLB užregistravimas Secretary of State 
įstaigoje - c h a r t e r i o gavimas

Nuo pat Kanados Lietuvių Bendruomenės įkūrimo die
nos Krašto Valdybos pareigūnai įvairiomis progomis pa 
tyrė, kad neturėjimas charterio sudaro sunkumų, kai rei
kia turėti reikalą su valdžios žmonėmis. Krašto Valdybai 
esant Montrealyje ir jai pirmininkaujant Steponui Kęsgai
lai buvo pradėta daryti konkrečius žygius KLB užregist
ruoti. Advokatas J. Millerls, buvęs Krašto Valdybos na
rys, surašė dokumentus ir pasiuntė į Ottawą. Laukėme me 
tus, pasikeitė Krašto Valdybos sąstatas, ir nieko nebuvo 
galima sulaukti. Man esant Krašto Valdybos pirmininku , 
buvo nutarta kreiptis į advokatą Malroney Toronte ir per 
jį daryti spaudimą į atatinkamas įstaigas Ottawoje. ( b. d.) 

nai bijojo atsakyti Stalinui "Ne". Niekas nežinojo, ko
kios būtų pasekmės, nes žmogaus gyvybė tąsyk buvo bever
tė. Reikėjo pasiduoti jo valiai,aukotis,atsakyti - "Taip". 
Žmonės buvo priversti atsakinėti "Taip" netgi bepročiui.

Stalinas įsakė, kad jam atgabentų į "dačą" Mocarto 
koncerto įrašą, įgrotą tos pačios pianistės. Radijo Komi
tete panika. Būtina, bet kokia kaina išlysti iš keblios padė
ties. Vadinasi, pakviečiama Judina, surenkamas orkestras 
ir bandoma skilbomis,nakties metu,padaryti įrašą. Visi 
dreba iš baimės, išskyrus, žinoma, Judiną. Bet jos negali
ma sverti kitų mastu. Ji nieko nebijojo. . . Vėliau Judina 
man papasakojo , kad reikėjo pavaryti dirigentą ir nuly
dėti jį namo. Jis buvo taip įsibauginęs, kad nieko negalėjo 
daryti. Pašaukė kitą dirigentą. Bet tasai drebėjo kaip la
pas ir tik trukdė orkestrui. Tik trečias dirigentas sugebė
jo užregisturoti įrašą. Aš manau, kad tai vienintelis at
vejis plokštelių įrašų istorijoje, kad būtų tekę vienos nak
ties būvyje keisti tris kartus dirigentą. Bet pagaliau, pa
ryčiui, įrašas buvo gatavas. Tą de dieną buvo įrėžtas vie
nintelis plokštelės egzempliorius, rekordiniu greičiu, ir jį 
pasiuntė Stalinui. Be jokios abejonės tai irgi rekordas. 
Vergiškumo rekordas?

Po kiek laiko Marija Judina gavo vokelį, kuriame buvo 
dvidešimt tūkstančių rublių. Jai paaiškino, kad tai Stalino 
asmeninis įsakas. Tada ji jam parašė laišką. Apie jo tu - 
rinį aš sužinojau iš jos pačios lūpų. Įsivaizduoju ir su - 
prantu, kad mano pasakojimas pasirodys neįtikinamu. Ma
rija Judina daug kame buvo keistuolė. Bet aš galiu paša - 
kyti tik vieną daiktą: ji nemeluodavo. Aš įsitikinęs,, kad 
jos pasakojimas yra gryniausia tiesa.

Marija Judina rašė savo laiške maždaug štai ką: "Jo
sifai Visarionovičiau, ašdėkoju Jums už Jūsų dosnią au - 
ką. Aš melsiuos už Jus dieną ir naktį ir prašysiu Viešpa
ties, kad Jis atleistų Jums Jūsų sunkias nuodėmes liau - 
džiai ir tautai. Viešpats Dievas yra gailestingas. Jis Jums 
atleis. . . Kai dėl pinigų, aš juos dovanojau savo parapijai 
remonto darbams". Ir Judina pasiuntė tokį savižudišką 
laišką Stalinui.

Stalinas perskaitė laiškelį netaręs nė žodžio. Visi lau
kė, kad jis bent raukteltų antakius. Visi žinojo, kad arešto 
įsakas paruoštas. Reikėjo vien grimašos veide,ir Judina 
būtų dingusi amžiams. Bet - Stalinas tylėjo... Jis pasi - 
klojo laiškelį, netaręs nė žodžio. Jis nekilstelėjo antakių, 
kaip buvo tikėtasi. . . Judinai nieko neatsitiko.

Sakoma, kad Mocarto koncerto plokštelė buvo ant 
elektrinio patefono tą dieną, kai rado Vadą ir Mokytoją ne
gyvą jo "dačoje", Tai buvo paskutinis dalykėlis,kurio jis 
buvo klausęsis".

Dieviškasis Mocartas? Dažnai sakoma, kad muzika tau 
rinanti žmogaus sielą, "švelninanti papročius". Tačiau y- 
ra šimtai liudijimų iš buvusių kacetuose žmonių apie žvė
ris komendantus ir sargus,kurie namuose jautrai pergy - 
vendavo Haendelius, Bachus, Mocartus, Brahmsus.. . Stall - 
nas ( ir Leninas su savo pamėgtąja Beethoveno "’Apassio- 
nata") nuo jų nesiskyrė.

TESTIMONY. THE MEMOIRS OF DMITRI SHOSTAKOVICH, 
by Salomon Volkov. New York Harper & Row, 1979.

(Paruošė J. L. )
3 psi.
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Karolė Pažėraitė

KRAUJO BALSAS

Tik
Bra -

šita-
savo

Kai Jonas Palukaitis atvyko iš Sao Paulo.Į Santos, dar 
buvo ankstoka. Jis pasidairė po vitrinas ir tik tada prisi
jungė prie eilės, laukiančios tramvajaus. Buvęs betei - 
sis DP, smalsiai stebėjo karo nepaliestus brazilus, 
du mėnesiai, kai jis su darbininkų transportu atvyko 
zilijon. Todėl jį viskas tebedomina.

- Kokia įvairi publika, - stebėjosi jis. - O ypač 
me kurorte. Štai graži, elegantiška dama kalbasi su 
vyru, pakirptais ūsiukais, rūkančiu cigarą, ir pirštinėta 
ranka žaidžia su margu skėčiu. Šalia jų dairosi šešiolikinė 
dukrelė, taip pat graži, kaip ir motina. Tamsūs plaukai, 
juodos svajingos akys, baltam, lyg piene praustame .veide. 
Matyti, dukrelė paveldėjusi motinos ispanišką grožį.

Netoli jo pusamžis, apdriskęs vyras tėškė ant sali - 
gatvio didžiulį vėžlį- tartarūgą. Sujaudintas gyvūnas ins
tinktyviai pakišo savo minkštas letenas ir smailą snukutį 
po nedūžtama lėkšta, kuri buvo jo šarvai, jo namai ir net- 
skėtis,. be kurio padorus brazilas nė žingsnio.

Dvi juoduke s, smulkiai garbanotais plaukais, raus
vai dažytomis lūpomis, stovėjo rimtai, nesidairydamos. £ 
Palukaitis žvilgtelėjd į jų basas juodas kojas ir nustatė J? 
kad gamta daro prajovus. Kam reikėjo juodukų delnus if 
kulnis nudažyti ružavai, o veidus palikti juodus?

Čia pat stovi tipiškas brazilų policininkas, kurio veido 
spalva dar kiek primena prosenelę juodukę, tačiau jo bruo
žai gražūs ir beveik taisyklingi.

Nuo.skvero ateina aukštas germanas su sūneliu, ku - 
ris pasimėgaudamas valgo iš cukraus elektrine mašinėle 
susuktą vatą. Ji jau tirpsta ir per jo pirštelius varva ant 
balto lininio švarkelio.

O ten, prie kiosko, glaudžiasi indėnų šeima. Basi, 
apsirengę, kaip nuskurę Sovietų Sąjungos kaimiečiai. 
Šiaip nė nepažintum, kad tai indėnai. Tik iš koko palmės 

‘karolių, kuriais apsikarstę jų vyrai. Ryšuliuose taip pat, 
tur būt, jie turi karolių, laimę teikiančių molinių špygų , 
margaplunksnių paukščių plunksnų vainikų ir kitokių rete
nybių ar talismanų, kuriuos ketina pajūryje parduoti.

Bet štai ir trama va jus. Germanas numetė gatvėn di
džiulę cigaretės nuorūką. O tų nuorūkų ir net sveikų ci
garečių daugybė. Ir niekas jomis nesidomi. Net indėnai 
nekreipia į jas dėmesio. O prieš porą metų Vokietijoje Jo
nas su draugais darydavo ekspedicijas gatvėn. Kiekviena 
amerikiečio numesta nuorūka būdavo su pagarba pakeliama 
ir su pasigardžiavimu per kandiklį surūkoma.

Palukaitis įsikabino į pravažiuojančio tramvajaus tu
rėklą, prie kurio prisiglaudęs sėdėjo žmogus su vėžliu ant 
kelių. Jonui nusibodo žiūrėti į prekybinius namus ir ele - 
gantišką publiką, Svyrinėjančiu šaligatviais. Jo akys ieš
kojo augmenijos. Juk gruodžio mėnuo Brazilijoje pati va
saros pradžia. Turėtų viskas žaliuoti ir žydėti. Ir iš tik
ro, kur ne kūr prie namų, raudonuoja primaveros ir išdi
džios pilnavidurės rožės. O štai , dar kažkoks nematytas 
Pietų šalies medis, puikiai pražydęs puošniai lelijavais 
karpytais žiedais.

Tramvajus prašvilpė miesto centrą, ir Jonas netikė
tai pamatė bananų laukus. Po jų vėl prasidėjo miestas. 
Paskui tramvajus pasuko jūros link ir vienu tarpu ilgai va
žiavo pajūriu. Įvairaus pavidalo uolos kyšojo iš vandens , 
o kylančios bangos jas taškė. Kitapus gatvės matyti įvai
rios statybos vilos ir viešbučiai. Prie vilų žydėjo rožių 
krūmai ir žaliavo medeliai.

Jonas pasidairė kur išlipti, ieškodamas tilto ir dviejų 
naujai statomų namų. Ir kaip tik tramvajus sustojo jo ieš
komoje vietoje. Čia,kažkur pajūryje,ant smėlio turi atras
ti Patirgių šeimą.

- Mamažinia, mamyte, dėdė Jonas ateina, - jis netikė
tai išgirdo vaikišką balselį. Tai Patirgių Juozukas, jauniau
sioji atžala, šaukė žarstydama smėlį.

Visa pakrantė, lyg grybais miške, numarginta skė - 
čiais. Lietsargiai ir įvairių pavidalų tingios kojos.

Du greta sustatyti raudoni lietsargiai krustelėjo. Iš 
po jų išlindo dvi moteriškos galvos.

- Sveikas, sveikas, Jonai ’. Gerai, kad atvažiavai . 
O mano vyras taip ir negalėjo palikti negociaus /biznio/, 
- bičiuliškai prašneko Patirgienė, Į penkiasdešimtuosius 
žengianti apystorė moteris.

- Dona Tereza, tai mūsų pabėgėlis iš Lietuvos.
Pusamžė moteris, Patirgienės pavadinta dona Tere

za, nuoširdžiai ištiesė Jonui grubią darbininkės ranką ir 
tarė:

- Šiandien prajoj /paplūdymy/ karšta, tai nesiskubin 
kiti į vandenį, kad nenusisvilintumėt odos. Geriau paple- 
pėkim. Papasakokit, kaip jums čia patinka, ar jau kokį 
darbą suradot ?

Jonas, atsiprašęs ponių, nuėjo Į kabiną, iš kurios 
greitai sugrįžo jau su maudymosi kostiumu. . Atsisėdęs 
papasokojo joms, gavęs darbą amerikoniškame mėsos 
fabrike Armour, kuris šiek tiek primenąs lietuvišką 
"Maisto" bendrovę, Jam tenka dirbti mėsos į vagonus 
pakrovimo skyriuje. Dažnai tenka jam vienam pakelti pu 
sę jaučio, apie 120 kg. svorio. Jeigu.jautis sveria dai
giau - kelia dviese. Pirmąjį mėnesį jam buvę labai sun
ku, dabar jaučiasi priprantąs. Galėtų ir lengvesnio dar
bo susirasti, bet kadangi šitas ypač gerai apmokamas, o 
jam , kai naujakuriui, pradžioje visko trūksta, o ir ape
titas jo kol kas taip pat nepaprastas.

- Žinoma, po tokio badavimo Vokietijoje, - užjaučia
mai jam pritarė dona Tereza.

- Priprasit, priprasit, Janai, - raminamai pridūrė 
Patirgienė. - Mūsų gyvenimo pradžia Brazilijoje buvo 
dar sunkesnė. Mes turėjome dirbti fazendoje. O to tai 
jau jums tikrai nelinkiu. Aš ko galo negavau. Tai vergų 
darbas ’.
4 psl.
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- Taigi, taigi, mums buVo nekas. Tik su dolerių pa

galba išsikapstėm iš fazendų, - pridūrė dona Tereza. — 
Tai jums čia nepatinka, Jonai? - nukreipė ji kalbą, ne
norėdama nemaloniais pokalbiais drumsti pajūrinę poilsio 
nuotaiką.

- Gal čia man ir patiktų, - pradėjo atsargiai aiškinti 
Palukaitis, - bet kad'čia viskas yra kitaip negu Lietuvoje, 
negu Europoje.

-Argi jums jau taip ilgu savojo krašto? - motiniškai 
jautriai nusišypsojo dona Tereza.

- Įspėjote ponia. Juo toliau, juo labiau mane graužia 
ilgesys. Tai prasidėjo dar laive - prisipažino Jonas. - 
Iš viso, labai gailiuosi nelikęs Lietuvoje drauge su kovo
tojais už Lietuvos laisvę - kartu su Miško Broliais.

- Taigi, ir aš grįžčiau ir mano duktė, jei mūsų tėvy
nė būtų laisva, - tarė dona Tereza ir susimąstė. Paskui, 
pamačiusi sudžiūvusią devyniolikinę, kuri ką tik buvo iš
lindusi iš vandens ir kurios gelsvi plaukai varvėjo, ji 
pridūrė:

-Ar ne tiesa, Gražute? Susipažinkit su mano dukra, 
Jonai.

Vaikinas pasisveikinęs su mergaite, pagalvojo, kad- 
toji pati mergaitė Lietuvoje kitaip atrodytų. Jos skruos - 
tai būtų rožiniai, o akys spindėtų jaunyste. Brazilijoje , 
kiek jam teko lietuviaičių Vila Celinos bažnyčioj matyti , 
jos visos išbalusios, išgeltusios. Tarytum'braziliška sau 
lutė būtų išgarinusi jų lietuvišką kraują.

Mergaitės motina, supratusi jo kritišką žvilgsnį, pra 
tarė;

- Mano mergaitė nepakelia šito klimato. Nors ji čia 
gimusi, bet daktarai jai pataria Į šaltesnio klimato kraš
tą važiuoti, tik tada, pilnai, pasveiksianti.

- Po poros mėnesių skrisiu A merikon pas tetą, o 
iš ten, kai bus galima, Lietuvon ’.

Mergaitės veidas nušvito. ®
- Mama, ką tu ten kalbi apie mano sveikatą? Ką tie 

gydytojai nusimano? Mano sveikata priklauso nuo mano 
nusiteikimo, nuo dvasinės būklės^ Jūs tai turite suprasti, 
ponas Jonai, nes jūs tik dabar atvykote Brazilijon. Kad 
jūs žinotumėt, kaip aš visa būtybe trokštu pamatyti savo 
tėvų šalį ir ten apsigyventi. Taip norėčiau pamatyti ža
liuojančią pušaitę, sveikata kvėpiančią, išdykusią vove
raitę riešutus beraškančią, tuos mėlynuojančius ežerus, 
apie kuriuos man mamytė nuolatos pasakoja. Kaip gera 
stebėti tą kasmetinį lėtą gamtos atbudimą po žavingos si
dabrinės žiemos. Mano svajonė - apsigyventi kaime ir 
ten mokytojauti. Prieš karą, dar vaikas būdama, tem - 
piau .mamą grįžti atgal į Lietuvą, bet - nespėjom.

- Nuostabu, - teištarė Jonas ir patylėjęs pridūrė:
- Tai yra keistas reiškinys, kad panelė Gražutė, čia 

gimusi, svajoja apie Lietuvą ir nori ten jai dirbti. Tai 
atsiliepia lietuviškojo kraujo balsas.

- Taigi,. Ir brazilišką koledžių baigė ir vis lietuvišku 
kaimu kvepia, - nusijuokė motina, bet jos pilkų' akių 
žvilgsnis meiliai glamonėjo dukterį.

- Keista mergaitė, - galvojo Palukaitis. - Čia išau
gusi, ne tik neprisirišo prie šitos šalies, bet net jos tai
syklinga lietuvių kalba nenudažyta braziliškos intonacijos, 
kurią čia dauguma lietuvių priėmė. Kai kurie, vos prieš 
metus atvykę, jau spėjo pasisavinti brazilišką tarseną. ..

- O man jau praėjo noras grįžti. Apsibuvau, apsipra
tau,- įsikišo ponia Patirgienė. -Na,ir mano vyras ir vai
kai apie tainenri nė kalbėti. Pereitą savaitę sūnus Įsigijo 
kaminjoną /autovežimį/ ir išvežioja prekes frigėzams — 
/pirkėjams/. Jis labai patenkintas, betas jam pasakiau:
- Nau, nau, gali nesidžiaugti,'sūnau. Kožnas negocius 
/biznis/ nusibosta.

- Tai tikra ir šventa tiesa, dona Ana. Aš mielai par
duočiau savo negocių, jei atrasčiau gerą kupčių. Ir ką 
nors kitur nusipirkčiau. įff

- O jums, panele, ar nebdtų gaila savo gimtoi'' namo
- paklausė Jonas.

ami'aus- MenD>e-
Jaunimas nuo .oufin»U. ^au"'parama.

Daugio \r Parodv ' -.eta \aunumuu

■ Pour information, 
tėlėphonez sans frais d’interurbain a 1-800-463-5306 BS Gouvemement du Quebec 
---------- —--------------------------------------------------------------------- -------------— Secrėtariat ė la jeunesse

Vincas Jonikas
SMILKSTANČIOS VALANDOS

Tu atsiliepk, sesuo, šventų laikų, 
ugriauto aukuro skaisti mergaite, 
ui nebebus vienam budėt klaiku,

Nedegins akmenys įkaitę.

Tu sučiulbėki volunge džiugia, 
SugrĮždama rytais prie mano lango, 
Tai saule vėl per dieną Tie be ges, 
Nors debesys aptemdys dangų.

Tu sušlamėk rože bent nuo kapų, 
Pavasariai palaidoti kur ilsis, 
Tai gal ano žydėjimo kvapu 
Man širdį alpstančią užpilsi.

- Namo - ne. Aš tik gailėčiaus savo kambariuko, sa
vo kampelio. Bet aš visur atrasiu tas pačias sienas ir vi
sur Įsirengsiu savo kampelį. Tačiau lietuviškos gamtos, 
lietuviško oro aš niekur heatrasiu. Tik Lietuvoje. Ma-1 
mytė sako , kad ten ir dūmai gardesnį, negu svetur. 
Ten taip pat yra jūra. . . - tarė ji eidama prie vandens.

O Jonas, žiūrėdamas Į pajuodusias uolas vandenyje , 
iš paskos eidamas, susimąstęs pridūrė:

- Tenai ir jūra kitokia. Ji aitriai kvepia žuvimi, jū
ros žole, kurią, persunktą juodo kvaęfo, išmeta Į krantą 
kartu su medaus spalvos gintaro gabalėliais. O smėlis — 
baltas, baltutėlis. Net akys raibsta. . .

- Dėde Jonai, - šaukė Juozukas, - ateik. Aš darau 
metukus. Ateik paragauti mano bolo /torto/.

Jis nenoromis grįžo prie berniuko, kuris iš purvino 
smėlio "iškepė" pyragą, sukišdamas Į jį penkis pagalius- 
žvakes. Kai Jonas prieėjo , vaikas užpūtė "žvakes" ir 
kastuvėliu atriekė gabalą improvizuoto pyrago. Padėkojęs 
berniukui už "vaišes", Palukaitis grįžo maudyklon. Toli 
tarp bangų mirgėjo žalia Gražutės kepuraitė. Jau buvo 
ten beplaukiąs, tik laiku pastebėjo, kad vyrų maudomasi 
atskirai. Braziliškos padorumo taisyklės.

Kai jis grįžo išsimaudęs, Patirgienė jį pakvietė pie
tauti. Gražutė su motina pasiliko pajūryje.

- Čiau, - tarė Patirgienė, atsisveikindama su tautie
tėmis braziliškai.

- Čiau, - atsiliepė Gražutės motina.
Mergaitė nusišypsojo Jonui.
Ir nueidamas jis vis dar galvojo: Kažin, ar jam pasi

girdo, ar tikrai ji pridūrė:
- Iki pasimatymo Palangos pajūryje ’.

Didvyrių žemė, 1954
LIETUVIŲ DIENOS

"Lietuvių Dienų" žurnalo sausio mėnesio numeryje 
randama : Lietuvos atstovo dr. S. A. BAČKIO žodis Į 
Lietuvą. Balio AUGINO - Atminimų žvakutės ant praeities 
laiptų. Vlado BAKŪNO - R. K. Vidžiūnienė - lietuvė žur - 
nalistė. Vinco KAZOKO poezija ir "In Memoriam". Gri
go plokštelės sutikimas. Alės RŪTOS - "M.K. Čiurlionis
- nauja knyga".

Anglų kalbos skyriuje randama: Henriko L. GAIDŽIO
- Lietuvos Kardai. Rūtos .SKIRIŪTĖS ir Vinco SKIRIAUS
- pasikalbėjimas su Linu Kojelių. Kun. Vyto MEMĖNO - 
Laimutis Nergelėnas- greitai kylanti žvaigždė. Dvi dog
mos /iš Eltos/.

Žurnalas gausiai iliustruotas nuotraukomis. Virše
lyje - rašytojos Rūtos Klevos Vidžiūnienės nuotrauka.

"L.D." prenumerata — 20 dol. metams; Kanadoje — 
25 dol. Prenumeratas siųsti: "LD" redakcijai, 4364 Sun
set Blvd. Los Angeles, Ca^ 90029.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IS PADANGĖS MIELOS
f |J SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

GERAI PASIRODĖ MUZIKOS 
KONKURSE

Rygoje vykusiame Pabal
tijo vn-tame muzikos atli
kėjų konkurse, Lietuvos me- 
ninkai - violenčelistė S . 
Kalnėnaitė ir dainininkė S. 
Stovytė laimėjo I-ąsias vie
tas. Kitas prizines vietas 
laimėjo pianistų, smuikinin
kų ir dainininkų grupė.

Trys- geriausiai pasirodę 
koncertmeisteriai-A. Banai- 
tytė, D. Kemeklytė ir J. Kau
na vičius buvo apdovanoti 
garbės raštais.

Pabaltijo Konkurse daly
vavo 129 atlikėjai iš Latvijos, 
Lietuvos, Estijos, Baltarusi- 
jos(Baltgudijos)ir Moldavi
jos.

BLOGAI, KAD RENKA 
PAŠTO ŽENKLUS

Pasaulinė Reuterio žinių 
agentūra praneša, kad So
vietų Sąjungos filatelistams 
uždrausta pasikeisti pašto 
ženklais su užsieniečiais fi
latelistais be valdžios leidi
mo, kuris galioja 5 metus.

"Pažangumo" didvyrio 
Stalino laikais pašto ženklų 
kolekcionieriai buvo tremia
mi į gulagus...

KAIP VALDYTOJAI
. RŪPINASI DARBININKAIS

Vietinėje spaudoje buvo 
rašyta, kad Klaipėdos rajono 
Priekulės tarybinio ūkio sta
lių dirbtuvėse išdaužyti lan
gai, susproginėję arba at - 
jungti radiatoriai. Šią žie
mą tenka dirbti apsivilkus 
paltais ir užsimovus šiltas

Žiemos žvejyba Lietuvoje 

vilnones pirštines.
Pasirodo, kad pasiskundus, 

ūkio vadovai šaiposi, saky
dami, kad jeigu sparčiau 
dirbtų, tai šilčiau būtų.. . Ži
noma, jie turi tai žinoti,nes 
patys taip daro ir gal taip 
gyvena (.)... (

Neapsikentę darbininkai 
parašė viešą skundą. Po juo 
pasirašė 11 asmenų.

Ūkis esąs stiprus ir pa
jėgus, lėšų užtektų sutvar - 
kyti šildymą.

Išgėrusi Jaučiausi Puikiai...
1978 metų sekmadienio popietė. Tik ką atvykau į vy

no ir sūrio subuvimėlį. Dar pagiriojau - turbūt šimtąjį 
kartą po tiek pat dienų. Ir jau šimtąjį kartą sau prisie
kiau šiandien negersiu. Šeimininkė prisiartino su 
padėklu,' apkrautu vyno stiklais, ir pasiūlė man 
"Ačiū, ne", - atsakiau tvirtu balsu. Tačiau su 
pastebėjau, kaip mano ranka išsitiesė ir paėmė > 
Tartum elektros srovė perbėgo mano kūnu ir
mintis: "Viešpatie, tu gi esi bejėgė prieš šitą gėralą ’."

Nežiūrint mano išgąsčio, stiklą išgėriau, po jo gi se
kė dar kitas ir dar kitas, ir dar. . . Grįžusi namo, kaip 
ir po visų subuvimų, gėriau ir vėl viską, ką radau namuo
se. Vidurnaktį, kai bandžiau išbarti jauną dukrą, kad taip 
vėlai grįžo, ši, su aiškia panieka veide, man atrėžė: "Su 
Tavim nenoriu nei kalbėti. Tu visuomet girta ’."

Visa tai prasidėjao labai nekaltai, prieš maždaug 
trisdešimt metų. Vos baigusi mažo miestelio gimnazi
ją ir patekusi darban dideliame mieste, buvau labai ne
drąsi, o tačiau norėjau įtikti visiems ir būti tokia kaip 
visi, todėl eidavau su'savo raštinės bendradarbiais ir 
bendradarbėmis į visus išgėrimus. Po paties pirmojo 
stikliuko jaučiausi linksma, atsipalaidavusi, lyg ant de - 
besu: visas pasaulis , rodos, kvepėjo rožėmis. Tie išgė
rimai tapo mano labiausiai mėgiama pramoga.

TAIP A TROD Ė PIRMA S IS S KLA NDYTUVA S

1883 METAIS

273-7544 
523 -9977 

489 - 3693
522-8392

CERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU

f AA CENTRINĖS ;

Montreal 
Ottawa 
Toronto 
Hamilton
JEIGU

ATEIK I LIETUVIU A.A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPES* SUSIRINKIMĄ^ SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 

TREČIADIENI. 7722 GEORGE ST. LA SALLE, QUE.

ARBA SKAMBINK MUMS:
Leonui G. : 366—2S48 ( namų ); 489-5391 (darbo);
Henrikui N. : 277—7868; Dainiui L.; 768-9606 ;

JONUI R.: 337-8637

1985.11.28 5 Pxl

kovo

RADIO

ir 
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staiga apimdavo mane, pradėdavau bartis be jokio pagrin
do su namiškiais ar bendradarbiais, tačiau niekaip nega -. 
leda vau savęs suvaldyti.

• KIJEVE,' solo vargonų kon
certą Vargonų ir Kamerinės 
Muzikos Namuose atliko vil
nietė vargonininkė V. Survi
laitė.

A ntrosios vyks Kaune 
1O d.

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAI^ I* VAIKAIČIAIS VIENA 

GRAŽIAUSIU, IR SENIAUSIĄ

Puikiau -

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

vieną, 
siaubu 
stiklą.

toptelėjo

•’ŽALGIRIS’’ STIPRUS
Leningrade vyko Sov. Są

jungos vyrų krepšinio čem
pionato rungtynės. Varžėsi 
8 pajėgiausios Komandos.

ŽALGIRIS įveikė visus 
varžovus. Ypatingai svar
bios ir įdomios buvusios 
rungtynės su Maskvos CASK 
krepšininkais. Žalgiriečiai 
laimėjo 88:78.

Pirmosios finalinės rung
tynės vyks kovo 7 d. Sov. Są
jungos sostinėje Maskvoje .

MOTERYS KREPŠININKĖS
Vilniuje ir Kaune vyksta 

Sov. Sąjungos moterų krep
šinio pirmenybių H-jo rato 
baigminės varžybos. Žaidžia 
12 komandų.

sios mano gyvenimo valandos.' Aš galėjau išgerti daugiau 
už kitus nepasigerdama ir nešusirgdama. Atvirkščiai: ki
tą rytą jaučiausi puikiausiai - pilna energijos ir geros 
nuotaikos.

Tada atėjo 195O-tięjį mętai.Tapau žmona ir motina. 
Tą dešimtmetį kiekvieną šeštadienį eidavome į subuvimus 
kaimynystėje, šokdavome, flirtuodavome ir, žinoma, vi
suomet gerdavome kokį nors alkoholinį gėrimą. Retkar - 
čiais tekdavo šiek tiek pasigerti /būk atsargesnė kitą kar
tą*./, vieną kartą net nukritau leidamosi laiptais į pusrū
sį /kiekvienam pasitaiko suklupti'./. Kai vaikai paaugo , 
po dvidešimties metų, grįžau darban: ėmiau rašinėti į 
žurnalus bei laikraščius. Išgerdavau pietaudama /visi iš
geria pietaudami’./, išgerdavau ir prieš vakarienę, 
valgydama /kaip visi pasaulį'matę žmonės ’./. Taip 
keletą stikliukų išgerdavau, kad atsileisčiau/to tu tikrai 
užsitarnavai po įtempto darbo L/.

Alkoholis padėjo man jaustis ge±ai pasaulyje. Neiš-* 
gėrusi buvau įsitempusi, nervinga, nesugebanti perprasti 
net gana paprastų problemų. | Bet po atitinkamo kiekio al
koholio, sugebėdavau juoktis su visais, pasidarydavau są
mojinga, tokia kaip visi, gal net pranašesnė.

Kiek vėliau, tačiau , tie'išgėrimai pasaulį kažkaip su
jaukdavo. Palaidos mintyš pradėjo atsirasti i iš kažkur. 
Prislėgta nuotaika labai retai pasitaisydavo po pirmųjų 
stikliukų, nors dažnokai imdavo jau veltis liežuvis. Nemi
ga ir pagiriojimai tapo kasdienybe. Nesuvaldomas pyktis

PIRMASIS SKLANDYTUVAS
Aerohautika tikrumoje prasidėjo net 20 metų prieš 

amerikiečių brolių Wright pirmojo lėktuvo skridimą.
John J. Montgomery suplanavo ir pasistatydino 38 sva

rų sklandytuvą ir nuskrido su juo pirmą kartą 600 pėdų. 
Istorikas Arthur Spearman tvirtina, kad jo pasisekimas su 
-darė pradžią aeronautikai ir net moderniajam erdvėse 
skraidymui.

AR PASKAITAI .SAVO VAIKUljLIETUVISKŲ LIAUDIES 

PASAKŲ. ? JOSE RASI IR GROŽIO, IR JUMORO IR IŠMINTIES J

RADIO 1410 MONTREAL

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

KHE/vi 
ve/drodž/m

KADA BŪTI ATSARGIAM
Žurnalistas Dave Brown, dirbęs 25 metus tą darbą 

turėjo progos suruošti pasikalbėjimus su tuzinu asmenų , 
kurie šventė savo gimimo lOO-tąsias sukaktuves.

Vienas iš būtinų, standartinių klausimų būdavo: "Kokį 
patarimą duotumėte kitiems, kurie norėtų irgi išgyventi ■ 
1OO metų?" >

Geriausiai atsakė vyras,praleidęs visą amžių Ottawa 
Valley medžio kirtimo ir apdirbimo versle: "Labai lengva, 
sūnau, - atsakė jis, - tik išlauk iki 99 metų, o po to viene
rius metus būk pasiutusiai atsargus".

KLAIDA
Tėvas rašo sūnui, lankančiam kolegiją mieste, laišką: 

.. . "ir pridedu $1O, - kaip kad savo laiškelyje prašei. Tar 
kitko, $1O, - rašoma su vienu nuliu, o ne su dviem".

KAS KIEK PRAŠO ?
Katalikų, protestantų ir žydų atstovai nuėjo pas Budą 

pareikšti jam pagarbos. Buda dėl to susijaudino ir pasa
kė, kad jis įvykdys kiekvieno jų norą.

- Ko tu nori? - paklausė jis kataliką.
-Garbės, - atsakė tas.
- Turėsi, - pažadėjo Buda ir kreipėsi į protestantą: 

O koks tavo noras? .
- Norėčiau pinigų.
- Gerai. Turėsi. O tu? - paklausė žydo.
- Aš .'norėčiau gauti protestanto adresą.

Pradėjau sakyti tai, ko vėliau gailėdavausi; pradėjau 
daryti tai, kuo vėliau pasibaisėdavau. Kartais, kad pa - 
bėgčiau nuo viso to, apsimesdavau eįnanti atsigulti ir pa
skaityti, tačiau visados su bonka prie lovos. Pagaliau , 
kiekviena diena prasidėdavo su tuo pačiu sąžinės priekaiš
tu: "Dieve, aš ir vėl tą patį padariau. Dieve, prašau, pra
šau, tegul nebūpa taip ir šiandien. Niekad daugiau, Pra
šau" .

Išsirisdavau iš lovos, išgerdavau vandenio su pora 
aspirino tablečių, kartais atsiprašydavau visų prie pus - 
ryčių stalo, kartais visai nesirodydavau. Dažniausiai sė»- 
dėdavau susiėmusi rankomis galvą ir laukdama kol skil
vis aprims. Jaučiau kaip pradedu visa sukristi. Gal rei - 
kia nusižudyti?. Ne ’. Net nebegalvok taip ’. O gal, jeigu 
galėčiau tiktai ką nors suvalgyti, ką nors labai paprasto 
nuveikti, kad ir visiškai mažą darbelį pradėti? Šiandien, 
negersiu nė lašelio ’. Tikrai ne ’. Tikrai, tikrai*.

Bet penktą valandą po pietų aš ir vėl pildavausi "tik
tai tą vieną stikliuką". Ir ateidavo vėl vidurnaktis, ir vėl 
aš sėdėdavau viena prie stalo su bdnka. Ir vėl ašaros: "Ko
dėl? Kaip?" O teisybė buvo labai paprasta /nors aš jos ta
da nežinojau/: ir fiziškai ir psichologiškai tapau alkoholio 
verge. Buvau prislėgta todėl, kad gėriau narkotikus, kurie 
žmogų prislegia. Ir pati nebesugebėjau nustoti.

/ bus daugiau /

J. J. Montgomery nuo pat vaikystės buvo sužavėtas 
skraidymu. Jis studijavo paukščių sparnus, kartais juos ir 
nusišaudamas. Ilgus metus jis kūrė įvairiausius sparnų 
modalius ir 1883 m. .būdamas 25 m. amžiaus, jis surado jo 
nuomone, pačią geriausią formą. Su sesers Jane pagalba, 
jis pasistatė sklandytuvą. Mediniai rėmai ir bendras 20- 
ties pėdų sparnų ilgis buvo apdengtas muslinu. Netoli San 
Diego, 1883 m. .rugpjūčio mėn. .padedant broliui James , 
jis pasileido su sklandytuvu prieš vėją nuo kalvos. Nuskri 
do 600 pėdų nuotolį. "Aš galėjau pakreipti sklandytuvą 
kaip norėjau. Ypatingas jausmas mane apėmė. Pirmiausia- 
pagavo baimė ir tuojau po to pasijutau visai saugus", -vė
liau sakė J. Montgomery.

Padrąsintas pasisekimo, J. Montgomery praleido sa
vo gyvenimą eksperimentuodamas, kaip būtų galima dar ge
riau kontroliuoti sklandytuvą.

Pradedant 1900 m. , jo sklandytuvas buvo paleidžia - 
mas nuo balionų iš 4. OOO pėdų aukščio-. Ir po sensacin
go brolių Wright motorinio lėktuvo pasirodymo 1903 m. 
Montgomery toliau projektavo ir bandė naujas sparnų 
struktūras.

1911 m. spalio mėn. jis bandė naują sKalndytuvą netoli 
San Jose ir su juo nukrito. Sklandytuvas tik truputį nuken
tėjo, bet jo 53 m. amžiaus pilotas išradėjas buvo mirtinai 
sužeistas į galvą atsikišusio sklandytuvo sraigto.

(Parinko Ž. )
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Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausian 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

toronto

MOKA:
8) 6% ui 90 dienu term, indėl.
9 % už 6 mėn. term, indėlius
9) 6 % už 1 metų term, indėlius

10 % už 2 metų term, indėl.
10) 6% ui 3 metų term, indėlius 
1C % už pensijų planų
9)6% už namų plana^ 
8 % už specialia taup. s—tą 
7/2 % už taupymo s—tas
6 % už čekių s-tas (dep.) (variable rate)

AKTYVA£ VIRŠ_43_MIUJONU DOLERIUI 
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 a, draustos iki $ 10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas Piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos:(Line of credit) ir antrieji mortgiciai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieni ai s ir trečiadien- 
nuo 10 v, ryto iki 3 v. po pietų; ketvirtadieniais ir penktodien.— 
nuo 10 v.r, iki 8 v.v.; šeštadieniais — nuo 9 v.r, iki 1 v.p.p.. 
(Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai : 532-8723 Toronto , Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

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

AKTYVAI -VIRS 25 MILIJONU, DOLERIU
KASOS VALANDOS: s MOKA UŽ:

Pirmadieniais 10—3 s 90 dienų term, indelius.. 8)6 % 
Antradieniais 10-3 E 180-185 d. term, ind............... 9 %

Trečiadieniais uždaryto E Term. ind. Įmetu............. 9)6 %
Ketvirtadieniais 10-8 g Term’ '"d- 2 metY............ 10 %
Penktadieniais 10-8 | Term. ind. 3 metų....... . WH%
Šeštadieniais 9-1 | Pensijų s-t<ą.................. ™ %
Sekmadieniais 9-12:30 E Spec. taup. s-to..............  °.

E Taupomąją s- to............. 7/2 0
DUODA PASKOLAS: = Depozdų-Čekių s-tq... 6 %

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

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9:30 v.r. — l.p.p.

Duodame asm. paskolas iki $5Q,000 ir mortgičius iki 100,006 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $ 10,000. Par- 
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės Čekius 
(travelers cheques). Neimame mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MUSU TIKSLAS —

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

VENEZUELOJE PRAŠĖ 
KARDINOLO LIETUVAI

Popiežiaus Jono Pauliaus 
n atsilankymas į Venezuelą 
buvo lietuvių panaudotas prar- 
šymui paskirti Lietuvai kar
dinolą. (Susitikimą su Po - 
piežium suorganizavo dr. 
Vytautas Dambrava,atatin
kamai paruošęs jaunimą,nes 
kun. Antanas Perkumas sir
guliuoja). Kardinolo prašy
mą Lietuvai žodžiu perdavė 
Teresa Carreno sušauktoje 
specialioje audiencijoje te
atre, Bendruomenės ir Mi - 
sijos atstovai: jaunutė bet 
aktyvi parapijos talkininkė 
Milda Dugnaitė ir inž. Anta
nas Baronas, abu pasipuošę 
tautiniais drabužiais. Au
diencijoje dalyvavo virš 50 
lietuvių.

Įteikus gėles ir ištaigingą 
trispalvę juostą su užrašu 
LITUANIA, Popiežius dele
gatus pasveikino lietuviškai,
kreipdamasis: "Mano mieli 
draugai". Pabučiavęs Mil - 
dos galvą ir priėmęs juostą, 
abiem davė dovanų po rožinį...Bendruomenės

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS

JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU !

1 ATEIK. Į LIETUVIŲ A.Ą. f Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. , SUSIRENKAME KIEKVIENA 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE 
(Skersai gatvės nuo pensininkų rūmiį, 16 10 Bloor St West, 
kampas Indian Rd.) 7:30 vai. pakaro.

SKAMBINKITE : 487-5591

5 PARAMA
IMA:

£ už asm. paskolas nuo i 1)6 %
Z už nekilnojamo turto paskol. 

(mortgages) :
S su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų................ 11 !4 %
“ 2 metu .u.......... 12 %

3 metų .............12% %
( fixed rate)

5 su keičiamu nuošimčiu
1 2 ar 3 metų.. 10)6%

Šiuo metu inz.A. Baronas, 
vykdydamas specialų pave
dimą, pirma kreipėsi Į Po
piežių lietuviškai, prašyda
mas Lietuvos tikinčiuosius 
Įvertinti, paskiriant Lietuvai 
kardinolą. Popiežius lietu
viškai nesuprato,tada inž. A. 
Baronas pakartojo tekstą is
paniškai. Ir čia iš karto teks
tas nebuvo gerai suprastas, 
ir Popiežius, rodydamas su
sidomėjimą, prašė dar kartą 
pakartoti. Supratęs, švelniai 
paglostė A. Baronui plaukus 
ir pasakė "galbūt". Tuo me - 
tu visa lietuvių delegacija 
plojo, mojuodama lietuviško
mis vėliavėlėmis. Kadangi 
audiencijoje daugumą suda
rė lenkai, Popiežius pir - 
miausia kreipėsi į juos. Po 
to paėmęs glėbį sveikinimų 
įvairiomis kalbomis, juos 
peržiūrėjo, ieškodamas lie
tuvių kalboje teksto ir į mus 
pirmuosius kreipėsi sekan
čiai: " Nuoširdžiai sveikinu 
jus, mano broliai lietuviai. 
Garbė Jėzui Kristui". Atsa
kėm: "Per amžių amžius".

Pirmadienį, didžiausias ir 
įtakingas krašto laikraštis 
"EL Universal" Venezuelos 

ir Katalikų

1985 M. VILNIAUS KARALAITĖS BALIUS

I š k airės: Ričardas BUDNIKAS — P arengimo Komi si jos pirmininkas; Audronė 
DANAITYTĖ — programos pravedėjo; Indrė ČUPLINI^KAITĖ — 1985 metų nauja "Vilniaus” Karalaitė; Daina K AL ENDRA1TĖ — 
1984 metų Karalaitė perduoda pareigas; Dana PARAGAUSKAITĖ — akordeonistė. Nuotraukos Stepo Varankos

1985 METŲ ’’VILNIAUS" 
KARALAITĖ

Gaila, kad kas metai ren
kamos "Vilniaus"Karalaitės 
valdymo laikas nėra ilges
nis. Karalaitė per vienerius 
metus įgauna patyrimo ir 
praktikos. Galima sakyti , 
įgyja " ambasadorės diplo
mą" su gyvenimo mokykla . 
Po vienų metų stažo savo 
sostą ir karūną turi perduo
ti naujai išrinktai. Naujoji 
vėl iš pradžios turi viską 
pradėti.

Reikia pripažinti, kad tie 
vieni "valdymo" metai nėra 
vien tik pramoginis darbas . 
Žiūrint iš lietuviško taško, 
tai labai svarbios ir atsakin
gos pareigos.

Oficialūs ambasadoriai, 
konsulai ir pasiuntiniai at
lieka protokolines funkcijas 
suvaržytas įvairiais forma
lumais. "Vilniaus" Karalai
tė, atstovaudama lietuvius 
svetimtaučių tarpe, yra lais
va.

Jaunų "Vilniaus "karalai - 
čiųfizinis grožis yra didelis 
pliusas. Daugiau negu pliu - • 
sas.yra Karalaitės gabumai ’ 
ir sugebėjimas įtikinančiai 
perduoti klausytojui lietuvių 
tautos siekius ir troškimą.

Kaip praeitis parodė, mūsų

Misijos vardu įdėjo didelį 
skelbimą, atkartodamas pra
šymą "atsiliepti į katalikiš
kosios Lietuvos šauksmą ir 
Bažnyčiai sudėtas aukas ir 
tikinčiųjų ištikimybęįvertin- 
ti, paskiriant Lietuvai kar- 
dinolą". Prašymo tekstas 
mini Lietuvos okupaciją, So
vietų Sąjungos norą sunai
kinti Katalikų Bažnyčią, ko
vojant prieš Lietuvos vysku
pus, kunigus ir tikinčiuosius. 
Primenamas Šv. Kazimiero 
bažnyčios Vilniuje ir Vil
niaus Katedros likimas,ka - 
me šimtmečiais buvo laiko
mi Lietuvos šventojo palai
kai. Pažymima, kad ir pa
čiam Popiežiui nebuvo leista 
aplankyti [Lietuvos.

Tą pačią dieną seniausias 
Venezuelos dienraštis "La 
Religion" patalpino dr. Vy
tauto Dambravos straipsnį 
su didelių raidžių pavadini
mu " Sovietų Sąjunga nelei
džia Popiežiui vykti į Lietu
vą", su prierašu "Venezue
la - "si"; Sovietų Sąjunga- 
"nyet".

Antradienio vakarą lietu
vių jaunimas dalyvavo olim
piniame Universiteto Stadi - 
one, į kurį buvo susirinkę a- 
pie 40. OOO asmenų. Trys 
tautiniais drabužiais pasi
puošę lietuvių jauni mo pore-’ 
lės buvo nuvykusios į aero 
dromą sutikti ir išleisti Po
piežių.

Prieš išskrendant Popie - 
žiui tęsti pontifikalinės mi
sijos į Ekvadorą, paskutiniu 
momentu Popiežius pastebė
jo keturias dideles trispal
ves vėliavas, kai mūsų jau
nimui pavyko prasimušti į 
pirmąją eilę. Tuo metu, kai 

"Vilniaus" karalaitės, eida - 
mos savo karališkas parei - 
gas, dažnai būna pristatomos 
ne tik vietiniams to krašto 
aukštiems pareigūnams, bet 
ir užsienio politikams. Esant 
tokiom progom jos gauna 
komplimentų dėl savo gro - 
žio, tautos,kurią atstovauja, 
ir panašiai. Tokias progas 
Karlaitė-diplomatė gali iš
naudoti lietuviškiems reika
lams.

Iki šiol visos "Vilniaus" 
karalaitės prisiimtas parei
gas atliko su gerais pažy
miais. Iš šalies žiūrint at
rodo, kad tai yra išrinktai 
Karalaitei tik pramoga.Iš 
tikrųjų, tai yra labai svar
bus ir nemažai nervų kai
nuojantis darbas. Dėl tų pa
reigųjį dažnai turi atsisaky
ti ir savo jaunatviškų priva
čių malonumų.

Praeitų metų '"Vilniaus" 
Karalaitė Daina Kalend- 
r a i t ė ir jos palydovė Vai
da S t r i b y t ė gausias 
pareigas atliko puikiai ypač 
"Tautybių Savaitėje-Karava- 
ne". "Karavane" vasaros 
metu vyksta įvairių tau
tybių pasirodymai savuose 
pa vili jonuose, kurių būna 
virš 50. "Vilniaus"pavili- 
joną rengia ir juo rūpinasi

tūkstančiai žiūrovų klausėsi 
komentatorių spėliojimų,ko
kio krašto tos vėliavos-vie- 
nintelės keturios didelės vė
liavos visame aerodrome, 
neskaitant vienos lenkų vė
liavos, Popiežius pastebėjo , 
sustojo ir pasakė: "Čia yra 
lietuviai" ir tuojau padavė 
ranką Daliai ir Reginai Šul- 
caitėms,prašydamas šešių 
jaunimo atstovų perduoti 
sveikinimus visiems bro
liams lietuviams". Popiežių 
lydėjo Venezuelos preziden
tas dr. Lusinchi, kardinolai 
Lebrum ir Casaroli.

Spaudos darbuotojai dr. 
Vytautui Dambravai oficia
liai pranešė, kad Popiežius 
matė lietuvių skelbimą " EI 
Universal "dienraštyje ir kad 
visai Popiežiaus palydai la
bai patiko turinio redakcija.

Apie 40 lietuvių jaunimo 
dalyvavo susitikime su Po
piežium Universiteto Stadi
one. Jaunimo reikalus ko
ordinavo dr. Jadvyga Klovai- 
tė ir dr. Rita Deveikytė de 
Senior, iškovojusi lietuvių 
jaunimui geras vietas. Ak
tyviai dar dalyvavo dr. Sal- 
dytė Mažeikienė, inž. Atas 
Mažeika, studentas Ricardo 
Rosales ir kiti.

Pirmasis, kuris atkreipė 
Popiežiaus dėmesį, jam li
pant laiptais į Teresa Carre
no salę ir jį pasveikino, bu
vo Romas Klovas.

Venezueloje Popiežius bu
vo priimtas su didžiausia 
pagarba ir iškilmėmis, ve - 
žiojamas permatomoje spe
cialioje sukonstruotoje dė - 
žėje.

Julius V a i s i ū n a s
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

KLB Toronto Apylinkės Val
dyba.Tam tikslui ji sudaro 
komisją, kuri rūpinasi to 
parengimo visais reikalais. 
Pernai tokiam komitetui va
dovavo Rūta Pacevičienė su 
savo štabu.

Šiais, metais "Vilniaus" 
Karalaitės rinkimų ir "Ka
ravano "komisijos pirminin
ku yra jaunas, gabus Toron
to bendruomenės veikėjas 
Ričardas Budnikas ir 
jo padėjėjas Kęstutis Rau
dys. Jiems talkininkaus 
Valdyba ir komisijos nariai.

Reikia pripažinti, kad 
"Vilniaus" Karalaitės paren
gimai labai išpopuliarėjo. Jų 
pobūviai - baliai sutraukia 
400-450 dalyvių. Šiais me
tais pritrūko net laisvų vie - 
tų.^

Šiais metais "Vilniaus" 
Karalaitės vakaras įvyko š. 
m. vasario 2 dieną Toronto 
Lietuvių Namuose su įvairia 
menine programa .karšta va
kariene, loterija ir šokiais .

NAUJA "Vilniaus" KARA - 
LAITE išrinkta Indrė ČUP - 
LINSKAITĖ, jos palydove Zi
ta GURKLYTĖ. Šio paren -
gimo komisijos pirmininkas 
R. Budnikas įteikė naujai Ka
ralaitei Apylinkės Valdybos 
premijas: Karalaitei L Čup- 
linskaitei $1. OOO, palydovei 
Z. Gurklytei $500, o kitoms 
kandidatėms mažesnes su
mas.

"Vilniaus" Karalaitės pa
rengimą- balių įvadiniu žo - 
džiu atidarė KLB Toronto 
Apylinkės pirm. Algirdas 
Vaičiūnas. Vakarą uždarė 
padėkos žodžiu visiems .ren
ginio pirmininkas Ričardas 
Budnikas.

Programoje gražiai pa - 
sirodė viešnios iš Ottawos- 
Mergaičių Dainos Vienetas 
RAMUNĖLĖS, gabi akordeo
nistė Donna- Dana Para - 
gauskaitė. Vyko madų 
paroda.

n D C C U E* D INSURANCE &M K Ei o II Ei It REAL ESTATE BROKERS

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

Darbo valandos: 9 v.r. r 7 v. v. , iektadieniai s 9 v.r.— 12 v.p.p.
Narys of "Better Business" Būro

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I 

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

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

D R AU D A - IN SURANCE
Walter Dauginis Insurance Broker Limited, 
1613 Bloor St. West, Toronto , Ont. M6P 1A6

(Malonu pažymėti, kad 
programa buvo išskirtinai į- 
domiai suredaguota ir este
tiškai atspausdinta. Red.).

Stepas V a r a n k a

• LIETUVIŲ NAMUOSE ko
vo 3 d. dr. Viktoras Stankus 
iš Cleveland,© padarys pra
nešimą apie OSI įstaigos ka
ro nusikaltėlių pajieškos pa
vojus. Svečias atsakinės ir 
į paklausimus.

Pobūvyje, kuris skirtas 
"Dirvai" paremti, LN Dal - 
nos Vienetas atliks koncer
tinę programą, svečiai bus 
pavaišinti.

• LIETUVIŲ NAMŲ 
MINDAUGO MENĖJE ko volO 
d. rengiamas simpoziumas 
tema " 40 metų išeivijos 
veiklos apžvalga ir įvertini
mas". Dalyvaus L. Balsys , 
L. Beržinytė, J. Danys, D. 
Juozapavičiūtė, dr. A. Klimas, 
A. Rinkūnas. Pirmininkaus 
prof. R. Vaštokas.

• Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas šaukia 
metinį NARIŲ SUSIRINKIMĄ 
š. m. KOVO 1O d. , sekmadie
nį, 3 vai. p. p. Parapijos sa - 
Įėję. Narių registracija pra
dedama 2:30 vai. p. p.
• LIETUVIŲ EVANGELIKŲ 

IŠGANYTOJO PARAPIJOS

Moterų Draugijos susirinki
me vasario 1O d. išrinkta 
valdyba: Marija Dambarienė 
- pirmininkė, Galina Mauru- 
šaitytė-sekretorė, Jieva Pū- 
kienė- iždininkė, narės:Ele- 
na Balčiūnienė, Elona Juk - 
nienė , Ona Langienė ir Vil
ma Steponienė.
• Šiemet, minint komp .
BACHO 300 m. mirties su
kaktį, Toronte gegužės 1-12 
d. d. vyks Tar ptauti nė s Ba - 
cho kūrinius atliekančių piar- 
nistų varžybos.

Išrinktieji pianistai tarp 
15-35 m. amžiaus gros ver
tinimo komisijai, ’
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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— įsikūręs nuosavuose namuose — Ottawa OTTAWOS, ONT. AP YL INK Ė S PIRMININK Al IR KAPELIONAI 35 -KIŲ METŲ SUKAKTIES PROGA

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

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

AKTYVAI PER 21 MILIJONĄ DOLERIŲ
MOKAME UŽ: IMAME UŽ:

indėlius (P.C.A.) .... • 6 % nekiln. turto pask... 10%%
santaupas ....................... T/1 % asmenines paskolas .12)6%
kasti, palūkan. už sant . 7 % Nemokamas pilnas čekiu
term, indėlius 1 m. ...... 1014 % patarnavimas
term, indėlius 3 m........ 10% % Nemokama nariu gyvybės
reg. pensijų fondo....... 9’4.% drauda pagal santaupų
90 dienoj indėlius..........
( minimum $ 5.000)

9 % dydį 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., penktadieniais — 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.

montreal
LINKSMOS IR DAININGOS 
VESTUVĖS

Šie metai AV Parapijos 
Choro nariams bei narėms 
prasidėjo gana gerai. Pir
miausia, sausio mėnesio 
pradžioje buvo atšvęsta gana 
jaukus subuvimas Naujųjų 
Metų proga. O štai, sausio 
26 d. - vėl kitas, tik žymiai 
svaresnis įvykis. Tą dieną , 
šeštadienį buvo atžymėtos 
jaunojo choristo Vytauto 
SPUDULIO vedybos su šau
nia panele iš Suvalkų Tri
kampio - Terese RAMA - 
NAUSKAITL.

Savaitę anksčiau buvo at
švęsta abiejų, jaunuolių 
vakarai ir ta proga jiems 
buvo įteikta nemaža Choro 
narių sutelktinių dovanų.

Pačios vestuvės įvyko la
bai entuziastingoje atmosfe
roje. Iškilmės prasidėjo a - 
pie 3 vai. p. p., jungtuvėmis 
A V šventovėje. Klebonas Tėv. 
J. Kubilius suteikė sakra
mentus, pasakydamas labai 
prasmingą pamokslų ir pa - 
laimindamas jaunąją porelę 
naujam gyvenimui. Mišrus 
choras kolegai VYTAUTUI 
ir TERLSĖ LLI atgiedojo ke
letą labai gražių vestuvinių 
himnų.

Po religinių apeigų prasi
dėjo linksmoji dalis, kuri vy
ko AV Parapijos salėje. Pra
sidėjo apie 5 vai. p. p. ir 
truko iki vėlyvos nakties.

Jaunieji Teresė ir Vytautas SPUDULIAI po jungtuviiį AV šventovės 
prieangy , 1985.1.26

Jaunavedziai prie iškilmių stalo su savo piršliu STASIU 

DAUNOR AVICIUM.

.f

Abi nuotraukos D.N. Baltrukonio

fe
T

KLB OTTAWOS APYLINKĖS VALDYBA 1985 M. Tai keturi jaunosios kartos ir vienas vidurinės 

kartos atstovas. Iš kairės: Juozas AUGAITIS — V —bos narys; Petras JURGUTIS— iždininkas; 
Algis DANAITIS - pirmininkas; Vida BALSEVIČIŪTĖ - V —bos narė ir Benius BARYSA - sekre

torius. Nauji žmonės, naujesnės mintys ir sumanymai. Kas penkeri metai yra paruošiama Otta- 
wos Apylinkės p i rm i ni nk ų, i r kapelionų, fotografija — vinjetė. Čia prisiminta 35 metu sukaktis : 

1949- 1984. . ________________________________________________

lietuviškoje veikloje. Jis 
kvietė jaunąją šeimą įsijung
ti visa savo jauna energija 
į Montrealio lietuviškosios 
kolonijos tolesnį gyvavimą 
ir nepamiršti, jog "Lietu
viais esame mes gimę-lie- 
tuviaįs norime ir būt". Jis 
baigė savo sveikinimą, lin
kėdamas mišraus, vyrų 
choro ir Okteto vardu jau
najai porelei skaisčios atei
ties.

Toliau kalbėjo giminės ir

Pasibaigus sveikinimams 
ir kalboms, sekė tradicinė 
dalis- piršlio " teismas ir 
korimas". A. Keblys prie 
mikrofono paskaitė iš vysk . 
M. Valančiaus raštų labai 
nuotaikingą epizodą iš že
maičių vestuvinių papročių. 
Tuo tarpu salėn buvo atga
bentos aukštos kopėčios su 
"kartuvėmis". Prie jų aukš
tai užkopęs jaunuolis Juozas 
Keršys laikė virvę. Apa
čioje stovėjo vargšas pirš -

le užtraukė ” Žydi,kvepia 
margos gėlės". Vėliau, šokių 
muzikai nutilus, suskam
bėjo linksmos sutartinės , 
paįvairintos duetais,trio ir 
1.1.

Vakarienei einant prie pa
baigos, svečiai rikiavosi prie 
jaunavedžių stalo su savo 
sveikinimais ir dovanomis.

Tai taip maždaug praėjo 
kitas džiugus įvykis mūsų 
Montrealio lietuviškosios 
kolonijos padangėje. Lai jis

Prie "U" forma išdėstytų 
stalų susėdo gausus būrys 
choro narių ir nemažai sve
čių i r giminių iš Montrealio 
ir net Toronto. Veikiant ge
ram P. Žukausko barui, ves - 
tuvininkų nuotaika veikiai 
pakilo iki lubų. Vaišių stalai 
buvo nuolat papildomi

kruopščių šeimininkių pa
ruoštais skanėstais.

Netrukus prasidėjo oficia
lioji dalis. Pokylio iškilmių 
vadovas Antanas Keblys 
pravedė sveikinimų progra
mą. Pirmuoju kalbėtoju prie 
mikrofono buvo pakviestas

chorų pirmininkas D. N. 
Baltrukonis. Jo svei
kinimo žodį sudarė keletas 
minčių. Viena jų- tai visos 
išeivijos paliktas nuostolis- 
skola tautai, kurią mes ban
dome atsimokėti, dalyvauda
mi kultūrinėje ar kitokioje

svečiai iš Montrealio ir To-
ronto. Ypatingai nuotaikingas 
buvo kalbėtojas iš Toronto 
Vyrų Choro "Aras"Valdy - 
bos narys V. Pečiulis. 
Jis pabėrė visą pluoštą iš 
anksčiau paruoštų anekdo
tų, kurie labai pritiko šiai 
vestuvinei puotai.

VALVULA
SPECIAL YBES

BATU TAISYMAS 
DRABUŽIU PERSIUVIMAS 
ADYMAS AUDIMU 
MARŠKINIŲ SKALBIMAS 
užuolaidų valymas 
SAUGOJIMAS (STORAGE/

• ZOM?AS

495-90e AVENUE, LaSalle

7661 A CENTRALE, LaSalle

2955 ALLARD, Ville Emard
766-2667

lelis Stasys Daunora - 
v i č i u s su kilpa ant kak
lo, stropiai saugomas dviejų 
pabrolių, laukdamas savo 
"egzekucijų". Jos turėjo tuo 
jau pat įvykti. Bet štai, iš 
užstalės atskubėjo jaunoji 
Teresėlė ir "išlaisvino" sa
vo piršlelį nuo grėsmingo 
likimo.

Suširmuliavo, sumirgėjo 
jaunavedžių pradėtas šokis , 
kurin įsijungė visas pamer
gių ir pabrolių būrys. Nuo - 
taikingas pokylis jau sviro į 
antrą pusę, kai prie jaunų
jų stalo susirinkę oktetistai 
kolegai Vytautui su žmone -

būna ilgas ir malonus atsi - 
minimas šiai naujajai šei - 
mai. Iš jos mes tikimės ir 
lauksime, kad ji ir toliau da
lyvaus mūsų kolonijos gyve - 
nime. D. N. B .

o ČEČKAUSKIENĖ Ona pa
slydusi susižeidė ranką,ku
rią teko sugipsuoti. Sveiksta 
namuose.

• SKAUTAI rodys savo dar
bus Place LaSalle vasario
28 ir kovo 1,2 d. d.Rene Tar
dif dainuos , akom ponu oda ma s 
gitara, savo sukurtas skautų 
dainas.

MIIIMliMMWIII
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montreal
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI 
MONTREALYJE

Nepriklausomosios Lietu
vos valstybės atstatymo - 
VASARIO 16-tosios 67-tą 
sukaktį Montrealyje minėjo
me vasario 17 d. Aušros 
Vartų ir Š v.Kazimiero lie
tuvių šventovėse vyko iškil
mingos pamaldos. Minėjimo 
Aktas - Koncertas buvo su
rengtas Verdun Catholic High 
School Auditorijoje tos pa- » 
čios dienos popietėje.

Naujiena buvo jaunosios 
kartos lietuvės Gintės D a- 
mušytės ta proga pasa
kyta kalba. Įdomu buvo klau
sytis jos rūpestingai paruoš
tos, trumpais sakiniais, ge
ru balsu ir tarsena perduotų 
minčių. Gintė Damųšytė yra 
giliai apgalvojusi ir Įsisą
moninusi tai, kas brangintina 
mūsų tautai ir tuo pačiu v i- 
su o t i na m žmoniš
kumui. Tai ji ypatingai 
savo kalboje pabrėžė. /Jos 
kalbos ištraukos bus at
spausdintos kitame "NL"nu- 
meryje/.

Minėjimą patyrusiai pra
vedė Daiva Piečaitytė, 
kuri taip pat perskaitė ir 
Rezoliuciją.

Patvariai išlaikydami tran
die iją, šauliai su kūrėju sa - 
va noriu K. Sitkausku Įnešė 
vėliavas. Sugiedotas Kana -

• Dėl nepaprastai blogų oro 
sąlygų sustabdžius lėktuvų 
skridimą, sol. Gina Čapkus - 
kienė negalėjo dalyvauti 
Londone Vasario 16 d. minė
jimo programoje.Iš pusiau
kelės turėjo grįžti namo.

Privati kompanija organi
zuoja "La Boheme" operos 
spektaklius 12-kai savaičių, 
po 4 spektaklius savaitėje.

Operoje Miuzetos rolę 
dainuos ir mūsų solistė Gi - 
na Čapkauskienė. Repetici
jos prasidėjo' ir pirmasis 
spektaklis numatomas kovo 
mėnesio pabaigoje.

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

Laima SkuEaitė-Rutkauskienė 
Tel: 697-3846

Dr. J. MALISKA
D. D. S.

DANTŲ GYDYTOJAS—CHIRURGAS
1440 St. Catherine St. W.
Suite 600. Montreal, P.Q.

Tel. Bus.: 866-8235
Namu : 761 — 4675*•

M.CUSSON R.GENDRON 
VAISTINĖ

A t i J or y t a kasdien neo 9 a. in ' I k i 10 p.m. 

Se»tadianiai*: .»u • 9 o. m. iki 9:30 p.m. 
Sekmadieniais : nuo 10 a. m. iki 9: 30 p.m. 
GREITAS . NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS

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

Dr. A. S POPIERAITIS
B.A. M.D. C.N. 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
VICTOR E. RUDINSKAS

B. Eng., M Eng., L.I .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

8 psi. 

dos Himnas. Tylos minute 
pagerbti kariai, šauliai, par
tizanai, ir visi kiti, žuvę už 
mūsų Tėvynės ir valstybės 
laisvę. Gėle pagerbtas išti
kimas vėliavnešys kūrėjas- 
savanoris Kazimieras Sit- 
kauskas.

Sveikino latviai, e štai, uk
rainiečiai,lenkai, vengraijfe- 
derai. vyriausybės atstovas , 
Quebec’© vyriausybė raštu ; 
LaSalle ir Verduno savival- 
'dybių atstovai. Visi sveikin
tojai buvo gerai pasiruošę . 
Kaikurie ir perilgai kalbėjo, 
kartojo mums visiems ge - 
rai žinomus istorinius fak
tus. Bet- turbūt reikia arba 
iš anksto riboti jiems laiką, 
arba tai priimti kaip nuošir
dumo ženklą ir gal norą pa
rodyti, kad tikrai yra susi - 
pažinę.

Meninėje programoje nie
ko naujo nepamatėme. Įverti
nome montrealiečių "Ginta
ro’'Ansamblio šoke jus,kurie 
su pasitikėjimu ir gera nuo
taika atliko savo šokius.Tuo 
labiau jaučiame jiems didelę 
šilumą, nes jaunų vadovų 
rankose jie gražiai išsilaiko 
ir daro pažangą. Prisimena
me, kaip jie dar tik buvo 
pradėję mokytis ir groti, ir 
šokti. . .

Montrealio Vyrų Choras 
taip pat pridavė svorio ir at
laikė šios pažymėtinai nedė
kingos salės dainavimui be 
mikrofonų /apie ką jau ne 
kartą buvome rašę/sąlygas.

• PAVASARIO Mergaičių 
Choras ruošiasi paminėti 
savo penkmetį specialia 
programa.

IEŠKOMA lietuviškai 
kalbanti mergaitė, 18-20 
metų amžiaus, prižiūrėti 
ir lietuviškai mokyti du 
vaikus, 1 ir 3 metų am
žiaus, mišrioje /lietu
viškoje - angliškoje/šei- 
moje. Mes gyvename is
toriniame Quebec’o 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. 
Flavien, Quebec, Que. 
GIR 4K1-

Dr Philip Stulginski
D.D.S.

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

suite 209. 364-4658

Tel: 364-4658

Be mikrofono ne tik solistai, 
bet ir mažesnio sąstato gru
pės turi kovoti su sunkia a - 
kustika. Jeigu mikrofonai ne- 
vartojami, tai reikia užnuga
ryje palikti visas tas akso
mines užuolaidas. Tai reiš
kia taip pat, kad tektų ir pia
niną nukelti žemyn...

Programoje "Pavasario" 
Mergaitės, parodžiusios nau
jų dainų repertuarą,užtikri
no mus,kad jos pasiryžusios 
tobulėti. Tai nelengvas už - 
davinys, nes meniškam tobu
lėjimui ribos nėra ir svar
biausia, pareikalauja rimto 
atsidavimo ir asmeninės 
disciplinos. Pažymėtinas 
geras jų dainų žodžių tari
mas. Visiems tinkamai akom- 
ponavo muz.A. Stankevi
čius.

Sklandus scenos tvarky
mas, dailiai atspausdinta 
programa darė gerą Įspūdį.

Programoje pasigedome 
dailiojo žodžio- poezijos.Su
trumpinus kaikurių sveikin
tojų kalbas,dar būtų likusios 
bent 8 minutės poezijos pos
mams, kas būtų pridavę šven
tiškumo.

Gerai, kad rezoliucija buvo 
perskaityta lietuviškai, o 
anglų ir prancūzų kalbose 
tekstas išdalintas svečiams. 
Minėjimo pabaigoje,kad ir 
mažesnį, negu paprastai , 
būrį susirinkusiųjų vėl tra
diciniai sujungė nenutrau - 
kiamais ryšiais gražus ir 
prasmingas mūsų Tautos 
Himnas./Šį kartą,visų pa - 
togumui, buvo paduota že
mesnė tonacija ir visa audi
torija be vargo galėjo prisi
jungti/.

Baigiamąjį žodį taip pat 
ir padėką svečiams, progra
mos atlikėjams bei visiems 
minėjime dalyvavusiems, 
kaip jau ne kartą, šiltu, ori
ginaliu ir kondensuotu žo - 
džiu pasakė KLB Montrealio 
Apylinkės Valdybos p-kas 
Arūnas S taškevičius.

Kita pagirtina naujiena - 
prie įėjimo staliukų, šalia 
tradiciniai renkamų KLB-nei 
ir Tautos Fondui aukų, buvo 
išdėstytos dailios, profesio- i 
naliai paruoštos brošiūros 

APIE REDAGAVIMUS...
1861 m. VASARIO mėn. 23 d. Rakandžių vis. , Šiaulių 

apskr. , gimė aušrini n k a s, visuomenės veikėjas 
Jonas ŠLIŪPAS (mirė 1944 m. lapkričio 6 d.).

1884 metų pradžioje J. Basanavičius atkvietė 
į Prūsiją tada Ženevoje gyvenantį Joną Šliūpą ir perdavė 
jam redagavimą. J. Šliūpas apsigyveno pas ūkininką Mar
tyną J a n k ų, kuris buvo prisidėjęs prie AUŠROS leidimo. 
Bet AUŠRA negalėjo išlaikyti apmokamo redaktoriaus. 
Šliūpas, atlikęs redakcinius darbus, ture jo Jankui "gelbėti 
ant ūkės,kad turėtų valgį ir gyvenimą pas Jankų".

Papjaustęs ir paskaldęs^malkų, padėjęs supjaustyti 
akselį, vėl redagavo laikraštį. Tačiau ir Prūsų vyriau
sybė nebuvo AUŠROS žmonėms palanki: 1884. m. 13 d. vo
kiečiai Šliūpą privertė išvažiuoti į Ameriką suredagavus 
tik šešis numerius. B' (Br. Kviklys)

IŠNUOMOJAMAS ll-me aukšte 5J4 kambarių, butas,apšildytas, 
saulėtas, su balkonu ir vieta masinai. Butas laisvas nuo ge
gužės mėnesio. Skambinti Tel: 389—4195

PORTRAITS 
PASSEPORT* COMMERCIAL 
MARIAGE* WEDDINGS 

STUDIOII 2540 rue SHERBROOKE. E.

TONY LAURINAITIS
MONTREAL. P.O. H2K 1Et 525-8971

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

APDRAUSTAS

Savininko* JOHN O5KOWICZ
3351 Belair St., Montreal Qu*-, H2A 2A5 

Telefonas : 721-9496

anglų kalba, panaudojant me
džiagą daugiausia iš LKB 
Kronikų. Brošiūros,iiius - 
truotos atvaizdais ir ištrau
komis iš tekstų, kurie liudi
ja persekiojimus tikinčiųjų 
katalikų Lietuvoje-suaugusių 1 
ir jaunuolių-moksleivių. Ži
nias ir brošiūras patie
kė Lietuvių Informacijos 
Centras ir "Lithuanian Cath
olic Religious Aid".

Jose kalbama tik apie 3 
pasauliečius - Skuodį, Pet
kų, Terlecką, žiauriai nu
baustus, nesilaikant Helsin - 
kio susitarimų, už tautinius 
ir religinius įsitikinimus. Vi
si kiti minimi- kunigai.

Pilno vaizdo informacijai 
būtų reikėję bent vienos bro
šiūros, kuri būtų pasinaudo - 
jusi ir kita pogrindine me - 
džiaga, nes vyksta ne tik re
liginė netolerancija./Be to, 
yra nukenčiančių ir kitų re
liginių grupių žmonių/.

Visdėlto, padarytas dide
lis žingsnis informacijos 
srityje. Šios brošiūros turi 
išliekančią vertę ir jas Įvai
riomis progomis reikia pa
skleisti kitataučių tarpe. Ar
ba dar geriau-reguliariai ir 
be ypatingų progų.

Po minėjimo, prelegentė 
viešnia Gintė Damųšytė, svei
kintojai, svečiai, grupių vado
vai buvo pakviesti lengvai 
užkandai Į A V klebonijos pa - 
talpas, kur buvo maloniai at
sigaivinta. dal .

KAS BUS BALANDŽIO 20 Dr?
Atspėjotę- "Nepriklauso

mos Lietuvos" savaitraščio I 
tradicinis metinis S PA ŪDOS 
BALIUS. Rūpinamasi prog
rama, šokių premijomis, vai
šėmis, loterija.

Viena pirmųjų, padovano - 
jusiu loterijai laimikį yra p. 
M i c k i e nė iš Longueuil.

Balius bus A V Parapijos 
salėje.

• SESELĖ PALMYRA su
tinka pagloboti priešmokyk
linio amžiaus vaikučius sek
madieniais po 1O vai. mišių 
•ir su jais praleisti naudingai 
laiką, kol tėvai dalyvauja 11 
vai. mišiose. Kreiptis į Se
selę tel: 766-9397.

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ
KREDITO UNIJA

1475 De Save St., Montreal, P.Q. H4E 2A8 Telefonas : 766-5827

MOKA UŽ :
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 ..................

ČEKiy'SĄSK AITOS............. .

9%%

DUODA 
PASKOLAS:

9/2%
9 % 
8% % 
8% %

6% % 
6/2 % 
6'/2 % 
5 %

NEKILNOJAMO 
TURTO IR 
ASMENINĖS 
PASKOLOS 
MIRTIES 
ATVEJU 
DRAUDŽIAMOS 
IKI $ 10.000

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS
1475 De Seve 

Pirm. Antrad. Tree. 
Ketvirtadieniai s.... 
Penktadieniais ..... 
Sekmadieniais nuo I 
parapijos salėse dirbama nuo 10:30 — 12:30 v.ai.

9:00 - 3:00 
12:00 —8:00 
10:00 - 6:00

3907 A Rosemont

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

SPALIO 15 iki GEGUŽES 15 d. abiejose

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

_ Didelis pasirinkimas gatavu paltų, 
e Vasaros laiku saugojimas (storage) 
• Taisau ir remodeliuoju 
e Siuvu ir parduodu

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

MEMBER

FOTO M.L.S

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 Residence: 767—4690

JONAS IR COTE
5159 De Maisoneuve West, 
Montreal , P.Q. H4A 123'

VINCAS PIEČAITIS

Nekilnojamo turto patarnavimas Montrealyje

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS!

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

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

• GAISRAS e AUTOMOBILIAI e ATSAKOMYBĖ e GYVYBĖ • 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
39D7A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, QUE. HIX 1L7

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA 

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

TEL. 727 -3 120Mimų 376 -378 1

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

Komercinio. privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

A g e n t.0 r e v *iįjJLJULž.,
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