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SAVAITINIAI
GABIEJI IŠVYKSTA

Lenkijos komunistų vadai 
susirūpinę, kad gabieji 
mokslininkai verčiau pasi
renka darbus industrijoje,ar 
paprasto darbininko ir net 
taksi vairuotojo.

Partijos Centralinis Ko
mitetas prisipažino ir kad 
jis neteisingai apkaltino in
teligentus už Solidarnošč 
darbininkų unijos krizę. Nuo 
1980 m.buvo tyčia sumažin
tos algos raštinių darbuo - 
tojams, mokytojams, dakta
rams, ekonomistams ir inži
nieriams. Išvadoje -iš uni - 
versitetų, tyrimų institu - 
cijų ir mokytojų profesijos 
pradėjo darbuotojai masi - 
niai pasitraukti. Taip pat su
mažėjo juntamai studentų Į- 
stojimas į universitetus.

Kaip ši problema bus to
liau sprendžiama- neaišku , 
nes vien tik atstatyti numa-

ĮVYKIAI
žintas algas valstybei kai
nuotų $ 50 milijonų į metus .

ŠVAISTOSI VYRIAUSYBĖS 
TARNAUTOJAI

Quebec’o Energijos ir Re
sursų Departamento tarnau
tojai praeitais metais kelioli
kai kelionių į užsienį išleido 
apie $ 500. OOO.Keliavo 491 
tarnautojas po Kanadą, JAV 
ir 17-koje kitų kraštų, įskai- , 
tant 11 kelionių Į Prancūziją, 
7 Į Š vediją ir 4 Į Italiją. Ne
reikia aiškinti, kaip ekono
miniai neatsakinga yra šios 
vyriausybės administracija. 
Taip pat jai dar nepaaiškėjo, 
kur turėtų būti pirmiausiai 
išleidžiami pinigai- čia pat, 
ne užsieniuose,besirūpinant 
svarbiais reikalais, o ne be
prasmiu, išpūstu"prestižu”. 
Dėl jo nukenčia ligoninės , 
socialiniai reikalai, švieti
mas.

IEŠKOMI STAŽISTAI LIETUVIŲ INFORMACIJOS CENTRUI

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa - Lietuvių Informaci
jos Centras New Yorke ieško studentų, norinčių dirbti lie
tuviškoje įstaigoje 1985 m. vasarą.

Darbo stažas - dvi savaitės. Stažistai pageidaujami 
šiems laikotarpiams: nuo birželio 24 - liepos 5 d, liepos 
8 - liepos 19; rugpjūčio 5 - rugpjūčio 16 ir rugpjūčio 19 - 
rugpjūčio 30 d.

Bus parūpinta gyvenvietė bei 200 dol. stipendija ir pa
dengtos pragyvenimo bei su darbu surištos išlaidos.

Tai puiki proga studentui arčiau susipažinti su lietu - 
viškos informacijos vaidmenimis, ypač su modernia kom
piuterio komunikacijos priemone, bei tiesiogiai įsigilinti į 

-•Religinės Šalpos - Informacijos Centro plačias veiklos 
formas.

Stažistas turi laisvai valdyti lietuvių ir anglų kalbas, 
būti bent 18 metų amžiaus ir mokėti vairuoti.

Prašymą bei reziume siųsti iki birželio 3 d. Lithua
nian Catholic Religious Aid, 351 Highland Blvd. Brooklyn, 
New York 11207, arba skambinti (718) 647-2434.
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RUOŠIAMAS

KULTŪRINĖS VEIKLOS
SEMINARAS

NEKALTO PRASIDĖJIMO SESELIŲ NAMUOSE

57 Sylvan Avenue, Toronto,.Ont.
TIKSLAI:

nagrinėti lietuvių kultūros vertybes, 
pramatyti būdus kaip jų. siekti ir 
nustatyti gaires lietuviškos kultūros vystymui.

KULTŪROS KOMISIJA KVIEČIA VISUS DALYVAUTI 
IR REGISTRUOTIS IŠ ANKSTO IKI GEGUŽĖS 12 D.

KREIPTIS:

Rasa KURIENĖ — 40 Ferman Dr. Guelph, Ont. N1H 7E1

TEL: (519)—837-0780
Judita ČUPUNSKAITĖ -62 Bumside Rd. Toronto, Ont.
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SOVIETAI VYKDO ŽUDYNES 
AFGANISTANE

Sovietų kareiviai išžudė 
L'OOO civilių gyventojų už 
tai, kad jie palaikė savo 
laisvės kovotojus.

Afganai pagavo keletą de- 
'.mčių sovietų kareivių ir 
os apklausinėja-specialio- 
I stovyklose. Žinias paskel- 
[ New Delhi spauda. Jas
įtiekė vienas diplomatas, 
irio pavardė neskelbiama.

Vytautas

RENĖ LĖVESĄUE LAUKIA 
BIRŽELIO 3 DIENOS

Pirmą kartą Quebec’o 
min.p-kas R.Levesque vie
šai pareiškė, kad birželio 
3 vyksiantieji papildomi rin
kimai 4-riose apylinkėse ga
lutinai nulems-jo sprendimą 
pasitraukti iš vyriausybės.

Vykdomasis PQ komite
tas savo rekomendacijas 
žada patiekti irgi po birže
lio 3 d.
PRANEŠA PLB
PROGRAMOS AUSTRALIJOJE

Australijoje būdami PLB
Kamantas ir vicepirm. spofto ir jaunimo reikalams 
Rimantas Dirvonis dalyvavę Australijos lietuvių spor
to žaidynėse bei sporto klubų si tažiavime ir tarėsi 
LB talką sportininkams. Sutart 
Lietuvių Žaidynės vyks Austrą 
mėnesio pabaigoje, o PLB vali fba visokiais būdais padės 
sportininkams. Savo globą spd ininkams pažadėjo Aust - 
ralijos Lietuvių Bendruomenė, 
žadėjo VI-jo PLJ Kongreso rtjj

Australija 1988 metais švęs savo gyvavimo 200 metų 
sukaktį, tad tų metų pradžioj^ baigsis PLJ Kongresas, o 
metų pabaigoje įvyks lietuvių Sporto Žaidynės.

PRANEŠA ELTA:
KAIRIEJI KOMENTATORIAI SMERKIA PABALTIJO 
VALSTYBIŲ PAVERGIMU

Prieš dvidešimt metų Pete r Collier ir 
Horowitz redagavo kairiųjų pažiūrų žurnalą 
PARTS. Dienraščio The Washington Post š. m. 
numeryje jie rašo: "Reaganą dažnai baraMiž tai, 
Sovietų Sąjungą apibūdino kaip blogio imperiją, 
dento daug suklysta ? Rusija yra paskutinioji iš 
Europos imperijų - ji laiko pavergusi ne tiktai buvusias 
nepriklausomas valstybes, kaip Estiją, Latviją ir Lietuvą 
(Hitlerio dovaną Stalinui ), bet ir Rytų Europos valstybes 
Kiekviena jų taip "išvaduota" ir į sovietinį bloką įgrūsta 
šalis tapo paversta tautiniu kalėjimu, kurio sienos saugo
mos , kad kaliniai nepabėgtų, o ne tam , kad neįsileist 
svetimšalių".

apie
kad IlI-čiosios Pasaulio 

joje 1988 metų gruodžio

savo talką ir patirtį pa
jui.

David
RAM- 

kovo 25 d. 
kad jis 

Ar prezi- 
i senųjų

AMERIKOS ŽURNALISTAS PRISIMENA “RINKIMINI ” FARSĄ^ 
LIETUVOJE

Apie 1940 m. "rinkimų" farsą Lietuvoje savo straips
nyje apie Nikaragvą užsimena Rytų Europos žinovas Ab
raham Brumberg, ilgą laiką redagavęs JAV-ių Valsty
bės Departamento žurnalą "The Problems of Commu
nism. " Amerikos socialistų trimėnesinio žurnalo Dis
sent š.m. pavasario numeryje jis rašo: "1940 m. bir
želio mėnesį, dar berniukas, pš stebėjau demokratijos 
pasireiškimą, kai Lietuvos piliečiams - į kuriuos buvo 
atkreipti šautuvai - buvo įsakyta pareikšti( kad jie sutin
ka su jų šalies įjungimu. į Sovietų Socialistinių Respublikų 
Sąjungą".

AUSTRALIJOS LIETUVIAI RAGINA VYRIAUSYBĘ PAKEISTI 
PALIKIMŲ [STATYMUS

Australijos Baltiečių organizacija HELP (Help the 
Estonian, Latvian and Lithuanian Peoples) kreipėsi į Tas
manijos provincijos minister! pirmininką Robin Gray 
su prašymu pakeisti įstatymus, reguliuojančius Pabaltijo 
kilmės Australijos piliečių palikimus. Biuletenio Baltic 
News 1984 m. gruodžio men.;'numeryje rašoma, kad du 
Pabaltijo kilmės Tasmanijos gyventojai neseniai mirė , 
nepalikę testamentų. Vienas ją buvo pakartotinai pasisa
kęs, kad visi jo šeimos nariai jau mirę. Pagal dabarti
nius Tasmanijos įstatymus, tų dviejų mirusiųjų palikto 
turto administratorius (public trustee) turės nuspręsti ar 
Sovietų Sąjungoje yra jų tebegyvų nors ir labai tolimų, 
giminių. Jei tokių giminių atsiranda, administratorius 
yra įpareigotas jiems perduoti mirusiojo asmens turtą.

Bet koks pinigų pervedimas į Sovietų Sąjungą, rašo 
Baltic News, neapsieina be sovietinės valdžios. Net 
kai atrandami tikri giminės, Maskva įvairiais būdais pa
siglemžia didelę palikimo dalį - savo naudai iškeisdama 
valiutą, užkraudama mokesčius ar apribodama paveldėtų.W 

pinigų panaudojimą. Prieš keletą metų, Baltic News 
gavo pranešimą, kad sovietai patys "išrado" gimines ne
seniai mirusiam Tasmanijos gyventojui, kuris anksčiau 
tvirtino visai jų neturįs. Sovietų valdžia visiškai kontro
liuoja gimimų, mirčių ir vedybų dokumentus okupuotuose 
Pabaltijo kraštuose. Pasak HELP atstovo, sovietai gali 
lengvai suklastoti bet kokius dokumentus, kurių reikia pa
likimams išgauti.

HELP organizacija pranešė Tasmanijos ministerial 
pirmininkui apie neseniai be testamentų mirusius du 
pabaltiečius ir paprašė jo taip pakeisti įstatymą asme - 
nims, gyvenantiems kraštuose, kaip SSSR, kurie neleidžia 
Tasmanijos gyventojams paveldėti tenykščios nuosavybės 
turi būti uždrausta paveldėti nuosavybę Tasmanijoje. Da
bar laukiama ministerio pirmininko atsakymo.

Baltic News rašo, kad 1982 m. buvo pranešta, 
jog Tasmanijoje kasmet , nepalikę testamentų, miršta 
nuo dviejų iki keturių imigrantų iš Rytų Europos, kurie 
neturi giminių Vakaruose. Apskaičiuojama, kad kasmet 
iš Tasmanijos į sovietų kontroliuojamą Europos dalį 
pravedama nuo 100 iki 300 tūkstančių dolerių. Biulete
nis ragina ir kitus daryti visa, kas įmanoma, kad sovieti
nės sistemos priešininkams mirus, jų pinigai nebūtų pado
vanoti Maskvai.

“ELTA” KRITIKUOJA BRZEZINSKįUZ PABALTIJO IGNORAVIMAc
Žurnalo For ei gn Affairs 1984 m. žiemos nume

ryje pasirodė buvusio Carterio administracijos nario Zbig- 
nievo Brzezinskio straipsnis "Jaltos ateitis" (The Future 
of Yalta), kuriame jis Vakarų vyriausybėms siūlo atmesti 
Jaltą ir vėl palaipsniui , taikingai "suvienyti" Europą, ga
rantuojant dabartines Sovietų Sąjungos sienas. Pabalti jis 
straipsnyje neminimas. Į šį straipsnį ELTOS biule - 
nis 1985 m. vasario numeryje reagavo kritišku komentaru. .

Jei, kaip skelbia Brzezinskis, laisvės ir žmogaus tei
sių sąvokos yra nedalijamos, ir jei visi europiečiai turi 
teisę laisvai apsispręsti - klausia ELTA - kaip tai galima 
suderinti su dabartinių Sovietų Sąjungos sienų neliečiamu
mu? Skelbiantieji "atstatytos Europos" ir "iš "išraiškos 
laisvės” idealus negali nustumti į užmarštį trijų Europos 
šalių - Lietuvos , Latvijos ir Estijos.

Brzezinskis reikalauja, kad Sovietų Sąjunga pasitrauk- 
tų iš Lenkijos ar Čekoslovakijos, bet iš jo štraipsnio susi
daro įspūdis, kad Baltijos šalis jis palieka Maskvai, EL
TA jam primena, kad "sovietinė imperija turi tokią pačią 
teisę valdyti Lenkiją kaip ir Lietuvą. Tarptautinės teisės 
akimis žiūrint, ar žvelgiant iš europinio solidarumo per
spektyvos, Stalino-Hjtlerio paktu užantspauduota ir Krem
liaus įvykdyta Lietuvos okupacija yra nedaugiau teisėta , 
kaip Čekoslovakijos padalijimas ir okupacija 1938 metais." 

ELTOS straipsnis pabrėžia, kad Baltijos šalių nega
lima išjungti iš ateities Europos vizijos: "JAV ir daugelis 
kitų šalių atsisako pripažinti neteisėtą Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos užgrobimą". Vis daugiau Europos parlamento 
ir Europos Tarybos atstovų pasisako už laisvą Baltijos 
tautų apsisprendimą: tiems atstovams baltiečiai nėra 
"sovietinė liaudis" , bet europiečiai, su kuriais juos sie
ja abipusio solidarumo įsipareigojimas. Popiežius Jonas 
Paulius II-sis nepaliko jokios abejonės, kad Lietuva yra 
integrali jo skelbiamos Europos "dvasinės vienybės" dalis. 
Lenkų "Solidarumas" ir kiti už žmogaus ir tautų teises 
kovojantys rytų-vidurio Europos tautų sąjūdžiai remia 
baltiečių teisę į savarankišką gyvenimą.

Savo straipsnyje Brzezinskis rašo, kad laisvesnė ry
tų-vidurio Europoa sutampa su "sovietinių žmonių" in
teresais. ELTOS biuletenis pareiškia , kad lietuviai, lat
viai ir estai nėra "sovietiniai žmonės". Tas terminas, a- 
not ELTOS, yra Maskvos sulipdyta bereikšmė abstrak
cija, kurią be perstojo kartojant norima įtaigoti, jog eg
zistuoja "viena ir nedalijama sovietinė tauta". Lietuva , 
Latvija ir Estija tebėra okupuotos tautos, prievarta laiko
mos daugiatautėje imperijoje: jų interesai skirtingi nuo 
Maskvos .

Tiems, kurie norėtų nurašyti Pabaltijo tautas, nes jos 
"mažos" ir todėl jas, esą, galima ignoruoti, ELTOS biu
letenis pacituoja čekų rašytojo Milano Kunderos posakį, 
kad "Prancūzija ir Vokietija" bus netrukus įtrauktos į 
"mažų ir lengvai nurašomų tautų sąrašą. " Pasak Kunde
ros, "didžiausia neteisybė yra ne smurtas, o užmarštis. '* 
ELTA tvirtina, kad nepaisant vis dar pasigirstančių balsų 
kad Baltijos šalis reikėtų atiduoti Maskvai, jas šiuo me
tu vis dažniau prisimena pasaulio vyriausybės ir viešoji 
nuomonė.
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Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
P our la liberation de la Lituanie! Loyąutž au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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Jaunimo Žygis - Mūsų. Visų 
Žygis

VAŽIUOKIME KARTU Į EUROPĄ , DALYVAUKIME 
baltiečių taikos ir laisves ryžto žygyje , iš
kerkime LIETUVOS, LATVIJOS IR ESTIJOS VARDUS 
TARPTAUTINĖ JE ARENOJE • TEGUL VISAS PASAULIS 
GIRDI MŪSŲ ŠŪKĮ- "PASTOVI TAIKA NĖRA GALIMA BE 
TAUTŲ IR ŽMONIŲ LAISVĖS ’ "

Štai kvietimas iš Baltiečių Taikos ir Laisvės Ryžto 
Žygio organizatorių visame laisvajame pasaulyje gyve - 
nančiam Baltiečių jaunimui vykti šią vasarą Į Europą ir 
dalyvauti Šioje ypatingoje laivo išvykoje. Deja, lig šiol 
ne daug kas atsiliepė J šį nuoširdų kvietimą padėti mūsų 
tautai. Kovo mėnesio gale žygio organizatoriai paskelbė 
savo žiniaraštyje , kad iš aštuoniasdešimt devynių užsi - 
registravusių dalyvių, aštuoniasdešimt šeši yra latviai, o 
kiti trys : estas, lietuvis ir lenkė. Po mėnesio lietuvių 
dalyvių skaičiaus proporcija mažai tepasikeitė, o lai
vas talpina apie 400 žmonių.

Atrodo, kad tarptautinė spauda yra daugiau susido 
mėjusi šiuo Įvykiu, negu mes patys baltiečiai. Jau pasi
rodė straipsnių Įvairiuose Europos ir Šiaurės Amerikos 
laikraščiuose apie numatytą laivo išvyką Į Baltijos jūrą. 
Tarptautinio masto laikraščiai kaip Anglijos "London Ti - 
mes", Vakarų Vokietijos "Die Welt, " Vakarų Vokietijos 
televizija, "Radio Free Europe", 'Voice of America" ir 
"Andrei Sacharov Institute" pažadėjo ŠĮ įvykį sekti ir net 
žada pasiųsti savo korespondentus jame dalyvauti. Orga
nizatoriai tiki, kad tarptautinės spaudos agentūros, kaip 
"UPI", "AD" ir "Reuters" šį žygį stebės ir aprašys. Yra 
abejotina, ar mes lietuviai, latviai ir estai vėl susilauksi- 
jne tokios progos atkreipti tarptautinį dėmesį Į mūsų tau
tų liūdną likimą.

Baltiečių Taikos ir Laisvės Ryžto Žygio organizato - 
ridi nori pasauliui Įrodyti, kad "laisvė” ir "taika" yra 
mūsų pavergtoms tautoms svetimi žodžiai. Nors jau pra
ėjo keturiasdešimt penki metai nuo Sovietų okupacijos, ši 
laivo išvyka pademonstruos pasauliui, kad mūsų viltis 
yra nenugalima ir mes nerimsime, kol mūsų tautos vėl 
nepažins laisvės ir taikos.

Su laivo išvyka yra surišti įvairūs Baltiečių rengia
mi įvykiai. Liepos 25-26 dienomis Kopenhagoje vyks 
BALTIEČIŲ TRIBŪNA,kuri, pasauliui stebint, nuteis So
vietų Sąjungą už jos nusikaltimus prieš Baltiečių tautas . 
Tuo pačiu laiku ruošiama spaudos konferencija, 
kurioje dalyvaus garsūs Baltiečių žmogaus teisių eksper
tai, pabėgėliai (jų tarpe lietuviai: prof. Štromas ir prof. 
Venclova), ir taikos darbuotojai, kurie nori priminti 
tarptaitinei spaudai, kad Pabaltijy sovietai turi daug ato
minių ginklų.

Iš Kopenhagos, Ryžto. Žygio dalyviai traukiniu važiuos 
Į Stokholmą, iš kurio uosto išplauks laivas į Baltijos jūrą. 
Reikia pabrėžti, kad plaukiant Baltijos jūra, laivas lai
kysis tarptautinių vandenų ribos, kurių laikosi visi preky
biniai ir turistiniai laivai, kurie dažnai plaukia Į Švedi - 
jos arba Suomijos uostus. Iš Švedijos laivas plauks į 
pietus ir tada Į šiaurę, link Helsinkio, kurio uostą pri
plauks liepos 28 dieną. Sekančią dieną laivas griš Į Stok
holmą, kur bus ruošiama spaudos konferencija, demons
tracija, kultūrinė programa ir pamaldos. Liepos 30 die
ną vyks "Baltic Futures" akademinis simpoziumas ir kul
tūriniai pobūviai. Baltiečių Laisvės ir Taikos Ryžto Žy
gis užsibaigs liepos 31 d. vakare su iškilmingu banketu.

Gauta žinių, kad vasario mėnesį , visa septynių narių 
latvių šeima : seneliai, tėvai ir vaikai, užsiregistravo 
šiai kelionei. Sekime latvių pavyzdžiu. Žinokite, kad vi
si baltiečiai yra mielai kviečiami dalyvauti šioje iškylo
je. Reikia ypatingai jaunimą raginti ten dalyvauti, nes 
tokių progų ateityje gali nebūti. Išvykos kaina jaunimui 
iki 30-ties metų amžiaus kainuos $ 300. 00 (amerik. dol) . 
Kitiems ekskursantams kainuos $ 350. 00 amerik. dol.) 
ir galima užsisakyti "Cabin class" bilietą už $400.00 
(amer. dol.) . Į šią kainą įeina traukiniu kelionė iš Ko
penhagos Į Stokholmą, maistas, nakvynė laive ir po iŠ - 
vykos, nakvynė Stokholme.

Kanados lietuvių jaunimas , kuris nori dalyvauti Bal
tiečių išvykoje, bet dėl finansinių priežasčių susilaiko , 
gali kreiptis Į "Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungą" pra
šydami paramos. Yra numatyta galimybė paskirti tris 
šimtus dolerių kiekvienam Kanados lietuvių jaunuoliui, ku
ris dalyvaus Šiame ypatingame tarptautinio masto įvykyje.

Šiais metais Kanados Lietuvių Fondas paskyrė jauni - 
mo veiklai nemaža pinigų. Ne pirmą kartą Kanados lie-

Generolas Stasys Raštikis, Korp! ‘ 'Ramovės'' garbės narys

MIRĖ GEN STASYS RAŠTIKIS

Atėjo liūdna žinia, kad š.m. gegužės 2 d. ,Los Ange
les ligoninėje mirė generolas Stasys Raštikis. Palaido - 
tas gegužės 6 d. vietinėseFkapinėse. Liko žmona Elena 
Smetonaitė- Raštikienė /puseserė buv. Lietuvos prezi
dento Antano Smetonos/.

Gen. St.Raštikis yra gimęs 1896 m. .rugsėjo mėn.13 
d., Kuršėnuose,Siaulių apskr. , zakrastijono šeimoje. Jo 
tėvai buvo žemaičiai. 19O11 m.tėvas su šeima persikėlė Į 
Dūkštą, kur buvo gavęs zakrastijono darbą.

1914 m. St.Raštikis baigė Zarasų progimnazijos 4 kla
ses /ten mokėsi ir Jonas kardelis, buv. "NL" redaktorius/ 
1915 m. S t.Raštikis Įstoji Į Rusijos kariuomenę, nes i 
Pasaulinis Karas jau buvoĮprasidėjęs. Jam, kaip puška - 
rininkiui. teko dalyvauti Įvairiose fronto vietovėse Kauka
ze,Rumunijoj, Turkijoj Irikt. 1917 m. baigė Karo Mo
kyklą Tiflise, gaudamas leitenanto laipsnį. Ten išbuvo f r on 
te iki karo pabaigos.

1918 m. grįžo Į Lietuvą ir įstojo į kunigų seminariją, 
bet po trumpo laiko iš josfšėjo. 1919 m. jis įstojo Į Lie
tuvos kariuomenę .Vilnia 
nantui teko dalyvauti kau 
bolševikus. Kautynėse prl 
pateko Į bolševikų nelaisv 
vykiose .Maskvos kalėji 
tarp Lietuvos ir SSSR, j

Kurį laiką Bt.Raštiki

batalijonan. Jau kaip leite - 
ėse, frontuose prieš lenkus , 
Daugpilio buvo sužeistas ir 
Buvo laikomas belaisyių sto-

. 1921 m. .pasikeičiant kaliniais 
grįžo Į Vilnių.

[gydėsi Karo Ligoninėje,,© 1923 
m.buvo perkeltas Į Vyriausiąjį Kariuomenės Štabą. Nuo 
1926-1930 m. jis jau majoro laipsnyje,buvo Kariuomenės 
Štabo II-jo skyriaus viršininku/karo žvalgybos/.

Gyvendamas Kaune, laisvalaikiais mokėsi,eksternu 
išlaikė egzaminus už 8 klases Marijampolės gimnazijoje 
ir vakarais lankė/4 metus/ Kauno Veterinarijos Akade - 
miją., Įsigydamas veterinarijos gydytojo diplomą 1929 m. 
Praktika tačiau nesivertė. Gavęs Kariuomenės vadovybės 
pasiūlymą, išvyko Į Berlyną Karo Akademijon, kurią bai
gė 1932 m. »_■

Atlikęs stažą pulkuose Įvairiose aukštose pareigose, 
/pulko vado,divizijos vado ir kt./,1935 m. jis buvo pa - 
keltas Į brigados generolo laipsnį ir paskirtas Lietuvos 
Kariuomenės Generalinio Štabo viršininku, vėliau Ka
riuomenės vadu. Jis pertvarkė kariuomenės 
statutus, pakeitė įstatymus^pagerino kariuomenės apmo
kymą, drausmę.

Jis rėmė Vytauto Didžiojo Universiteto studentų at - 
sargps karininkų Korp’. "Ramovės" ruošiamas "Visuome
nės su kariuomene susiartinimo, dienas".

Gen. St.Raštikis taip rašo:/1982 m./ "Tos šventės 
padėjo kariuomenės vadovybei užpildyti spragas per eilę 
.metų atsiradusias tarp lietuvių visuomenės ir kariuome
nės. . .Kariuomenė rodė, kad ji tarnauja ne vienai grupei, 
bet visai savo tautai"..."

Gen. St.Raštikis perorgdjnizavo ir Šaulių Sąjungą. Jo 
populiarumas kilo tautoje. Jis perorganizavo kariuome
nės dalinius 3,6 p.pulką,I-mąjĮ artilerijos pulką,dragū - 
nūs.

Deja, Lietuva buvo SSSR okupuota gausių kariuome
nės dalinių /tankų ir kt. / apie 100.000-ties vyrų. 1940. 
VI. 15 d. Lietuvos kariuomenė nesipriešino.Daugelis lie - 
tuvių klausia kodėl?

Ge n. St. Raštikis vienaipe laiške man rašo:/Korp*. 
"Ramovės" leidiniui/;

" Lietuvių tauta morališkai buvo pasiryžusi drą - 
siems heroiškiems žygiams;.-Deja,prie tol&ų žygių ne
buvo prieita, nes Lietuvos išorinių priešų jėgos buvo to
kios milžiniškos ir tarptautinė bei politinė situacija tokia 
pavojinga Lietuvai, kitonišld;lmūsų sprendimai būtų iššau
kę nepataisomą katastrofą net Lietuvių tautos EGZISTEN- 
CMAT!

tuvių jaunimas susilaukia iš| Lietuvių Fondo stambių au
kų. Lig šiol Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjunga ir dau
gelis kitų kultūrinių, politinių ir visuomeninių jaunimo 
organizacijų yra gavę iš Lietuvių Fondo nuolatinę para
mą, be kurios Kanadoje labai sušlubuotų jaunimo veikla. 
Kanados Liet. Jaunimo Sąjunga nuoširdžiai dėkoja Kana - 
dos Lietuvių Fondui, jo nariams ir rėmėjams už jų pasiti
kėjimą mūsų darbais.

Informacijos ir Registracijos detales gausite kreip
damiesi į: KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS 
VICEPIRMININKŲ Jūratę Ųleękaiteę,-12 Glen Edyth Dr. 
Toronto, Ont. M4V 2V7 ; Tfel; : I (416) 928-9353. S. B. 

P. S. mums žinoma, kad Stallno-Hltlerio sutartis pasida
linti Lietuvą-Latviją-Estiją jau veikė.. .Anglija,Pranei! - 
zija nepatarė gintis, tylėjo.. . Istorija parodys,ar Lietu - 
va klydo su neutralitetu ir tyla.
x Sovietų Sąjunga okupavusi Lietuvą 1940 m.BIRŽE - 
LIO 15 d. gen. St.Raštikį paliko kurį laiką ramybėje.Ta
čiau jis pajuto pavojų,ėmė slapstytis ir 1941 m.pabėgo į 
Vokietiją. NKVD pradėjo keršyti jo šeimai, pasodino į 
Kauno kalėjimą jo žmoną, ją žiauriai tardė, o 3 dukreles 
/1,4 ir 11 metų/ išvežė,atrodo į Sibirą./Ar negalėtų būti 
n a u j ų Kremliaus valdovų žmoniškumo žestas, jeigu gy
vos likusios gen.Raštikio dukterys būtų išleistos Į JAV 
aplankyti senutę motiną ir kapą tėvelio, kuris nieko blogo 
rusų tautai nėra padarę s. Praėjo 43 metai... /. 
NKVD išvežė ir sunaikino Raštikiu ir Smetonos gimines.

Sukilimui prasidėjus 1941 m.birželio 23 d.,gen. Št. 
Raštikis grįžo į Kauną, rado tik žmortą, vos gyvą išėju - 
šią iš Kauno kalėjimo. Laikinoji Lietuvos vyriausybė / J. 
Ambrazevičiaus- K.Škirpos/ pakvietė gen. St.Raštikį bū
ti Krašto Apsaugos ministeriu. Šiai vyriausybei išsifor
mavus, tų pačių metų rugpjūčio 5 d., gen. St.Raštikis dir 
bo Karo Muziejuje iki 1944 m. .vasarą pasitraukė į V.Vo
kietiją ir, karui pasibaigus /1945 m. gegužės 9 d./ apsigy
veno DP stovykloje, Vakarų Vokietijoje.

Čia išgyveno visus DP vargus, nedateklius ir morali
nę kančią,ypač dėl 3-jų dukreliij likimo Sibire.

Į JAV gen. S t. Raštikis atvyko 1949 m., sunkiai kūrė
si, teko dirbti ir fizinį darbą ir nedavalgyti. Vėliau jis 
gavo rusų kalbos mokytojo darbą JAV karininkų akademi
joje.

Gyvenimas pagerėjo, bet fizinė sveikata ėmė silpnė
ti abiejų - jo ir jo žmonos. Tačiau stipri gen. St.Raštikio • 
dvasinė būklė viską nugalėjo. Jis parašė 4 tomus savo 
atsiminimų, daug straipsnių JAV lietuviškoje spaudoje 
aktualiomis temomis. Dalyvavo ir lietuvių visuomeninėje 
veikloje.

Šia proga reikia pažymėti, kad jis nuo jaunystės yra 
žinomas kaip talentingas spaudos darbuotojas, žurnalis - 
tas, rašytojas. Nepriklausomybės laikais Lietuvoje jis 
rašė Į "Kardą", "Karį","Mūsų Žinyną","Trimitą" ir dau
gybę kitų laikraščių.

Paminėti 4 tomai yra didelis indėlis į Lietuvos karo 
istoriją. 1918-1944 m.laikotarpis atvaizduotas plačiai,ob
jektyviai.

Jis buvo apdovanotas Lietuvos ir kitų Europos vals
tybių ordinais,medaliais. Mūsų visų jam pagarba.

Paminklą jis pasistatė pats sau, ir Lietuvos kariuo
menei.

Leninu galvą prieš didįjį nepriklausomos Lietuvos 
generolą ir VD Universiteto Studentų Atsargos Karinin
kų Korporacijos "RAMOVĖS" Garbės narį gen. Stasį Raš
tikį.

Ilsėkis ramybėje, garbingas Tautos Sūnau’.
Reiškiu užuojautą jo našlei Elenai Raštikienei.

Korp’. "RAMOVĖS" narys

;r eiliniai rusifikatoriai nesnaudžia
Šiek tiek skirtingai taktikos atžvilgiu nuo caro laikų 

vykdytos rusifikacijos politikos Lietuvoje dabar šią politi
ką vykdo TSRS, tik truputį atsargiau ir labiau palaipsniui. 
Matyt , skaudžiai pasimokė iš nesėkmių 19 a. antroje pu
sėje.^

Čia atkreipsime dėmesį į Vilniuje reklaminius užra - 
šus bei kitokią rašytinę informaciją, kuri paskutiniu lai
ku daugiausia daroma-rusų kalba. Kirpyklose (pav. , Ko
narskio g. ) bei kituose buitinio aptarnavimo punktuose, kei
čiant užrašymus ir kt. , jei anksčiau dar buvo abiem kal
bom - lietuvių ir rusų, tai dabar rašoma tik rusiškai.

Bet to, aptarnavimo Įstaigose, ypač parduotuvėse la
biau suįžūlėjusios rusės pardavėjos, ypač jei į jas kreipia
si lietuviškai, demonstratyviai aptarnauja kalbančius tik 
rusiškai. Taškento pasitarimas rusinimo reikalu, matyt, 
ir eilinius rusus paskatino "pūst tą pačią dūdą".

Ar ne laikas tokiems rusifikatoriams duoti tinkamą at
kirtį ? . , (ALMA MATER Nr4)

..NL" ELEKTRONINĖS MAŠINĖLĖS
VAJUS

MALONŪS "NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS" SKAITYTOS Al 
IR RĖMĖJAI. -

Praeityje ne vieną kartą buvo kreiptasi į Jus šio laik
raščio reikalais, ir visuomet buvo rastas bendrų laikraS- 
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 ĮSIGIJIMO VA
JŲ ir kreipiasi į v 1 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" VALDYBA
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Tikrinimo punktas įvažiuojant i R. Berlyną* Sovietų_ ek span si j a po II-jo Pasaulinio Karo.

Neturėdamas kitokių uždavinių, Jašvilli su savo vy - 
rais, vakarui artėjant, išvyko iš miesto ir apsistojo pas 
vieną niurnantį lenką ūkininką; Buvo pasiųstas žvalgas ant 
pagrindinio kelio, kad stebėtų, kada pasirodys jų pulko da
liniai. Baigiant jiems tvarkytis,atskubėjo žvalgas ir prai- 
nešė,kad jis tik ką susistabdė vianą iš kapitonų ant kelio 
Jašvilli nuėjo prie jo ir šis pasakė,kad artilerijos dali - 
nys buvo perkeltas į priekį, kad apsaugotų kelią. O čia e - 
santieji turį sekti jį ir prisijungti prie likusiųjų pulke.

Važiavo visą naktį, kol pasiekė pulko stovyklą miške 
Kitą dieną. Čia jie sužinojo,kad Jašvillio artilerijos da
linio karininkas buvo žuvęs ir visas dalinys sunaikintas. 
Š ios žinios jau nebeatrodė labai stebinančios nė labai su
krečiančios, nes darėsi aišku, kad kilo chaosas visuose jų 
daliniuose priekyje.

Vidurdienyje Jašvilli gavo įsakymą prisijungti prie 
pulko amunicijos konvojaus. Jį sudarė 60 sunkvežimių 
kapitono priežiūroje. Buvo įduotas žemėlapis, nurodantis 
jų kelią,bet jokio paaiškinimo ar pasirinktinų pakeitimų 
nurodymams. Vis dėlto, jie bėl buvo įjungti į kariuo
menės sąrangą.

Atsidaužinėdami į nelygų miško kelią, jie pravažiavo 
kelioliką mylių , kol sugedęs pirmasis sunkvežimis su -

Kruvini Vilniaus Akmenys, 
Kruvinos Panerių Smiltys
VILNIUS: PASIPRIEŠINIMAS KURIUO NIEKAS NEĮTIKĖJO

Pirmieji vokiečių okupacijos mėnesiai buvo klaikūs 
Vilniaus žydų bendruomenei.

Keli išlikę gyvi Vilniaus žydai yra davę savo liudiji -
mus /S kaitytojui patariama pasinaudoti nuostabiu dr.
Marc Dvorjetski veikalu La yiętoire du ghetto. Paris,
France-Em pire, 1962/. Mums atrodo, vertingiau duoti bal-
są pačiam SS -StandartenfUrer’iui JSger 'iui, kurio rapor-
tą jau esame minėję. Štai ištraukos, liečiančios jo veik-
lą Vilniuje nuo perėmimo pareigų 1941 m . rugpjūčio 9 d. iki
tų pačių metų gruodžio 1 dienos:
12.vm - Viso :
1. IX. 425 žydai 19 moterų vaikų 444
2. IX. 864 2019 817 37 00
12.IX. 993 1670 771 3334
17.IX. 337 687 247 1267
4. X. 432 1115 436 1983

16. " 382 507 257 1146
21. " 718 1063 586 2367
25. " 718 1706 812 2578
27. " 946 184 73 1203
30. " 382 789 362 1533
6. XI. 340 749 252 1341
11. " 76 77 18 •171
25. " 9 46 8 64

JHger'is patikslina, kad sušaudymai įvykę rugsėjo 2 
dieną buvę Sonderaktion pasekmėm, kadangi žydai buvo 
apšaudę vokiečių kareivius.

Tos Sonderaktion išvakarėse Vilniaus žydų kvartale 
buvo iškabintas toks skelbimas:

"Vakar, sekmadienio popiety buvo paleisti šūviai į vo
kiečių kareivius. Šiuos pasikėsinimus padarė iš slėptu - 
vės. Buvo sugauti du kaltininkai, niekšingi Bundistai. Tai 
žydai. Jie apmokėjo gyvybe savo banditiškus veiksmus: 
buvo sušaudyti vietoje.

Yra imamasi griežtų priemonių, kad panašūs veiks
mai nepasikartotų. Mes laikome žydus kolektyviniai atsa
kingus už visus pasipriešinimo veiksmus nukreiptus prieš 
okupacinę valdžią.

Nuo šios dienos 15 vai.iki rytojaus lO-tos valandos 
yra griežčiausiai uždrausta žydams išeiti iš namų. Š is 
potvarkis negalioja tiems žydams, kurie turi galiojantį 
darbo leidimą. Š iomis priemonėmis siekiami užtikrinti 
žmonių saugumą. Kiekvieno pareiga yra prisidėti prie 
drausmės ir tvarkios palaikymo.
Vilnius, 1941 m.rugsėjold. Pasirašė:

Vilniaus Gebietskomisaraą
HINGST

Tikrumoje "Sperrstunde", kurią nustatė žydams, 
pasitarnavo dviem tikslams: iš vienos pusės buvo išgaben
ta į Panerius, Vilniaus apyulinkėje 3. 700 žydų, iš kitos , 
1985. V. 16 

stabdė visą vilkstinę. Jašvilli ,maždaug, 2O-tas eilėje, 
persisvėrė pro langą ir pamatė, kaip jo kapitonas buvo 
baramas dviejų vyresniųjų kariškių. Vienas jų ant savo 
apykaklės dėvėjo raudona-juoda- Vyriausio Štabo genero
lo ženklus, o antrasis- lauko generolo. Po kurį laiką tru
kusių aiškinimosi, konvojaus kapitonas iššoko iš savo 
sunkvežimio ir įlipo į sekantį. Abu generolai užėmė vie
tas buvusiame jo sunkvežimyje, krypinėdami riedėjo pir
myn. Netrukus vėl sustojo.

Kapitonas pranešė,kad vyrai gauna poilsio valandėlę 
ir tuomet jis priėjo prie Jašvilli’jaus. Atrodė, kad jį gene
rolai išbarė už didelį neapdairumą keliauti dienos švieso
je. "Ar iš proto išėjai,durak/durniau/, kad keliaujate die
ną? Nesupranti,kas atsitiktų,jeigu jus atviroje vietoje už
kluptų "Stuckai"? Išmok bent kiek galvoti, jeigu sugebi, 
ir nuo dabar dieną praleistite po medžiais ir važiuosite 
tiktai naktį’."

Nedrįsęs pasiteisinti, kad prieš tai buvo gautas kitoks 
įsakymas, vargšas jaunesnysis karininkas šoko vykdyti pa
rėdymo.

Kai sutemo, abu griežtieji generolai vėl sėdėjo vado
vaujančiame sunkvežimyje ir nustatė judėjimo tempą.Vai- 
ruotojams tai buvo labai nervinantis keliavimas, nes jie

apie 10.000 kitų buvo"paprasjįausiai ’’ išvyti iš butų ir 
suvaryti getan.

Praėjus dienai po tos Sonderaktion - kuri išliks ilgai 
atmintyje kaip pati stambiausia egzekucija, įvykdyta Vii - 
niuje vienos dienos būvyje - gydytojas dr. Mark Dvoržec- 
kis, geto metraštininkas, susilaukia keisto vizito; pas jį 
užeina moteris, aprišta ranka, baugiu žvilgsniu nešina 
gėlių puokšte. Jai sunkoka paaiškinti gydytojui apsilan - 
kymo priežastį. Pagaliau ji prisipažįsta pareinanti nuo 
Panerių.

A nuomet Paneriai buvo laikomi sunkiųjų darbų sto - 
vykia. Visi žinojo, kad ten veža žmones, nors niekas ne
susilaukė iš jų žinelės. Daktaro tai perdaug nejaudina, kol 
toji moteris- Pessia Aronovič - jam nepapasakoja savo 
odisėjos. Ją su dviem vaikais! nuvežę į Panerius. Visus 
ten buvusius sušaudę. Ji pati buvo pašauta į ranką,bet jos 
vaikai žuvo. Ji išsikapstė iš griovio, pasinaudodama prie
tema. Viena kaimietė jai patarė prisiskinti gėlių ir pasi
naudoti puokštėm, kaip priedanga - tada vokiečiai ją laiky
sią už paprastą mužikę.

Iš pradžių dr.Dvoržeckis mano , kad pacientė tik pa
sakoja nebūtus dalykus. Bet jis atriša tvarsčius ir randa, 
Kad sužeidimas yra tikrai nuo kulkos; aptinka taip pat miš
kinių skurždėlių. Jis pasiunčia ją ligoninėn ir atidengia 
žydams paslaptį, kad Paneriai - jokia darbo stovykla, bet 
mirties vieta. Niekas juo netiki. Vėliau jis dar kartą su
sitinka su Pessia; ji įsidarbina gete kaip siuvėja Jis jos 
paklausia, ar jinai išsipasakojusi draugėms. Ne, Pessia 
laiko liežuvį už dantų'. Ji bijo,kad Geštapas nesužinotų ir 
jos antrą kartą nešaudytų; šiuo kart mirtinai.

Dr.Dviržeckio išvada: "Štai liudininkas,kurio žo-. 
džiais suabejota".

Jis nebuvo vieninteliu. Devyniolikmetį Motelį Gdudą 
ištiko panašus šiurpus įvykis. Jį atgabeno "Žalioj girai
tėj" į Panerius su 34 žydais;jis išlipa,klausydamas nacių 
karininko Schwanneberg’o įsakymo /geto žmonės pakei
tė jo pavardę į Schweinenberg’ą/. Schwannenberg’as lie
pia tiems 35-kiems žydams nusirengti, pavaro juos žą - 
sele į priekį ir pila kiekvienam kulką į pakaušį. Gdudas 
susmunka tuo pat metu,kai pykšteli šūvis; jis išgirsta 
pokštelėjimą, pajunta zvimbesį, bet lieka gyvas. Dar spė
ja nugirsti Schwannenberg'ą aiškinant vyrams, kaip rei
kia šaudyti, kai triokšteli kitas šūvis. Jis pajunta,kad ant 
jo galvos griūva šiltas, varvantis kraujais kūnas- žmogus, 
ėjęs paskui jį. Nuo to psichologinio šoko,ar teisingiau ei
lės šokų - nelaimingos aukos kraujas aptaško jam lūpas - 
Gdudas nualpsta. Sąmonė grįžta jam po poros valandų. 
Šaudymas pasibaigęs. Esesininkai užbaigia savo dienos 
triūsą, pažerdami automatų Merijas į duobę. Gdudas su
žeidžiamas, bet lengvai. Jis pareina atgal, pasinaudoda
mas tuo,kad tie SS kiek pasišalina ir ima smarkiai ger
ti.

Jį priima vienas lenkas; nesibijo duoti jam rūbų ir 
apnakvydinti.

Sekančią dieną Gdudas gfįžta namo,susitinka su tėvu,

negalėjo naudoti'priekinių lempų. Be to, vadovaujantieji 
priekiniai sunkvežimiai judėjo lyg pasimetę, nuolatos Ir 
netikėtai stovinėdami- atrodė,lyg iš baimės užslėptų
kliūčių. Paskui važiavusieji vairuotojai pamatydavo tiktai 
staiga švystelėjančias stabdžių šviesas priešais važluo - 
jančio sunkvežimio. Per ištisą naktį, taip nuolat susto- 
dlnėdaml, jie nukeliavo tik keletą mylių. Savaime aišku , 
įvyko visa eilė susidūrimų. Rusų karinių sunkvežimių ra- 
dijatoriai įrengti pačiame priekyje taip, kad palyginant ir 
lengvas susidūrimas su užpakaline priešais važiuojančio 
dalimi, beveik be išimties įskeldavo radijatorlų ir su
gadindavo sunkvežimį. Tada jį reikėdavo išstumti iš ei
lės į griovį. Iš 6O-ties važmenų, kurie pradėjo praeitą 
naktį kelionę, liko tik 12 dar nesugadintų sekantį rytą.

Tačiau generolai nieko nekalbėjo, ir paaiškino tik ka- 
pitnonui,kad jie dabar randasi tik apie tuziną mylių nuo 
amunicijos iškrovimo vietos. Jie įteikė jam dokumentą , 
įgaliojantį pasirinkti tiek kiek gali šaudmenų ir nugabenti 
juos atgal į pulką.

Po to generolai išvyko toliau, palikę griežtus nurody
mus konvojui laukti nakties ir tik tada keliauti toliau.

Kapitonas savo konvojaus likučius lėtai ir atsargiai 
vedė nurodytu keliu naktį. Nors kelias buvo neilgas,tiktai 
rytmetį pasiekė savo tikslą. Atvykę pamatė, kad visas a- 
municijos sandėlynas pradingęs. Jis irgi buvo oro antpuo
lio sudaužytas.

Pradėjo aiškėti tikroji situacija dviem jauniesiems 
karininkams: abu "generolai" buvo tikrumoje vokiečių a- 
gentai, kuriems pavyko Raudonosios Armijos artilerijos 
pulkui neduoti gyvybinės amunicijos bent 3 dienas tuo pa
čiu sunaikinant 48-ias važmenas. Jeigu jiems pavyko ir 
kitur įvykdyti nors dalelę to, ką jie čia padarė, tie išradin
gi generolai turėjo tikrai sukelti chaosą Sovietų eilėse. 
/Šis įvykis patvirtintas 1974 m. BBC interviu programoje/.

Du faktoriai padėjo tiems vaidintojams. Viena, kaip 
Jašvilli pabrėžė, - "Raudonojoj Armijoj niekas neabejoja 
įsakymais;jų tik klauso". Antra- persirengę generolai 
kalbėjo tobulai rusiškai ir elgėsi šiurkščiai komanduodami, 
kaip Raudonosios Armijos kareiviai tikėjosi iš savo gene
rolų. Ironiška, kad persirengę rusų generolais asmenys, 
tikrų tikriausiai buvo rusai ir labai galimas dalykus iš tik- 
rųjų, generolai'. Wehrmacht’o Kontra-Žvalgybos Depar - 
tamentas turėjo suorganizavęs specialias brigadas dirbti 
Sovietų užnugaryje. Jie buvo parinkti iš baltarusių ir ru
siškai kalbančiųjų lenkų, ukrainiečių ir baltų,aprūpinti 
Sovietų uniformomis. Šis metodas buvo daugiau, negu 
tikėjosi, sėkmingas.

Abu jaunieji kariškiai sugrįžo su savo 12 važmenų,at
sigabendami 96 vairuotojus ir palydovus,likusius be sunk
vežimių.

Pulkininkas, sužinojęs .kad ne tik negausiąs laukiamų 
šaudmenų,bet kad ir prarado 4/5-dalius savo brangių 
sunkvežimių tokiu absurdišku būdu, įtūžęs nėrėsi iš kai-i 
lio. Tačiau - nieko negalėjai padaryti ir netrukus po to puo 
lūs vokiečių daliniams, beginklis artilerijos pulkas buvo 
priverstas trauktis. ' Nūblat puldinėjami ant vieškelių, jie 
buvo priversti lėtai judėti mišku. Čia žemė buvo perminkš 
ta sunkiems 122 mm pabūklams, ir atėjo įsakymas juos 
palikti. Taip demoralizuoti pulko likučiai buvo pergrupuo
ti ir prijungti prie kitų dalinių. Susidarė apšepusių gyvų 
išlikusių divizija. Pasiekė žinios, kad vokiečiai jau atsi
rado ties Minsku, toli rytuose. Taip traukėsi per girias 
atgal, /b.d./ / bus daugiau /

jam viską išpasakoja. Tėvas juo nepatiki.

Gete,kurio gyventojų skaičius vis mažėja, ima orga
nizuotis gyvenimas. Prastai. Visi gerai jaučia virš galvos 
pakibusią grėsmę. Jaučia, kad bus kitų aukų. Darbas oku
pantui užtikrina šiokį tokį saugumą. Ir tai kažin? Vieną 
dieną tūkstančiai darbininktį nebepareina namo.

Vokiečiai primeta Vilniaus žydams savivaldą- Žydų 
Tarybą. Po to sušaudo dalį jos narių. Tas pat likimas iš
tinka ir antrąją tarybą. Staiga vienam žydui pavyksta į- 
sigyti autoritetą. Pas vokiečius. Galbūt? Žydų tarpe? Už
tikrintai.

Jakob Gensas /der stolze Jude",- "išdidus žydas", 
Kaip kad būtų vadinę jį vokiečiai, tampa Vilniaus geto po
licijos viršininku, faktinai paties geto vadu. Jam pasise
ka, taip sakant, nušalinti tą Judenrat’ą./tarybą/.

Gensas buvo kovingu,revizionistinių tendencijų,šio - 
nistu. Jis buvo lenkų kariuomenės atsargos karininku,bu
vo vedęs lietuvaitę, ir tie dalykai bene bus padarę 
vokiečiams įspūdžio. /Autorius, turbūt nepagalvojo, Kad 
prie jo pozicijos didelę rolę galėjo vaidinti ir labai pa
prastas reiškinys-auksas, ar kitokios brangenybės. Žino
ma yra, kad vargšės aukos bandė sau išsipirkti laiko,ati
duodami visa, ką turėjo. Red./. Ar jis iš tikrųjų su jais 
kolaboravo? Ar,priešingai, jo pastanga buvo išgelbėti 
kiek galimai daugiau žydų? Kas pajėgs tai išaiškinti?Vie
nas dalykas tikras: vokiečiai jį sušaudė 1943 metij lapkri
čio 15 d. .kitaip sakant, po dviejij su viršum metų nuo to 
laiko, kai jis pradėjo eiti pareigas Vilniaus gete.

Kągi jis nuveikė iki tos, savo mirties dienos? Duokim 
jam žodį, išklausykim,ką jis pareišė vienos literatūrinės 
popietės metu gete. Mat, ne tik būdavo literatūrinių po
piečių gete, bet policijos vadas- žmonių nekenčiamas Gen
sas- vaidino mecenatą. Tąja proga jis pareiškė štai ką:

"Daugelis jūsų laiko mane išdaviku.. .A š,Gensas, su
malu jūsų požemines slėptuves,aš taip pat vargstu, parū
pindamas geto žmonėsm popierius,darbus. Man rūpi žy
dų kraujo buhalterija, o ne jų savigarbos dalykai. Kai iš 
manęs pareikalauja tūkstančio žydų, -aš juos dūodų, ant
raip vokiečiai ateis patys pasirinkti, ir tada pasiims ne 
tūkstantį, bet kelius tūkstančius. Atiduodamas šimtą žy - 
dų,aš išgelbsčiu tūkstantį, duodamas tūkstantį, išsaugau 
dešimt tūkstančių... .
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KULTŪRINIS PUSLAPIS®
AUKSINIO AMŽIAUS HORIZONTE

Turime visą eilę žmonių, aktyvių ir nuolatinių darbuo
tojų mūsų bendruomenės Įvairiausiose pareigose. Sulau
kus žymios sukakties,ypač 65-mečio, savaime norisi pa- 
č’am pažvelgti ir kitiems prisiminti, koks tame greitai bė
gančiame laike, nueitas kelias. Savo autobiografija suti
ko pasidalinti pasižymėjęs ir gerbiamas mūsų bendruo - 
menės narys dr. Petras Lukoševičius. Ypač Įdomu bus ste
bėti, kaip mūsų vienas iš "dypukų" epochos,be abejonės 
palaikomas savo žemaitiško atsparumo,atkeliavo į savo 
65-tąsias gyvenimo metines. b .

AUTOBIOGRAFINIAI BRUOŽAI
Gimiau 1920 metais, gegužės mėnesio 19 d. Kūlupė

nų kaime, Kartenos valsčiuje,Kretingos apskrityje. Ket - 
virtasis vaikas aštuonių vaikų šeimoje. Tėvas buvo ūki - 
ninkaS.

Pradžios mokyklą lankiau Kūlupėnuose, kurią baigęs 
1933 m. .išlaikiau Įstojamuosius egzaminus Į Kretingos 
Pranciškonų Privatinės Gimnazijos H-ąją klasę. Gim - 
nazijoje mokiausi vidutiniškai; kartais pasiekdamas antro
jo ir ketvirtojo mokinio eilę savo klasėje. Čia aktyviai da
lyvavau ateitininkuose, oratorių būrelyje ir sportininkuo
se. Gimnazijos krepšinio rinktinės komandoje žaidžiau ke
letą metų ir dalyvavau keletoje tarpgimnazinių varžybų .

Gimnaziją baigiau 1940 metų pavasarĮ. Stojau aspi - 
rantu Į Karo Mokyklą, bet dėl tuo metu nežinomi} priežas
čių, nepriėmė, nors buvau sveikas. Vėliau iš vieno Sto
jimo Komisijos nario tėvas sužinojo, kad tuometinis Kre
tingos apskrities saugumo viršininkas Jakys Įrašė ates
tacijoje "nepatikimas dabartinei valdžiai". Tokiu būdu 
planai pasikeitė ir teko skubiai ieškotis kitų išeičių. Visuo 
met norėjau būti medicinos gydytoju. Tačiau rusams oku
pavus Lietuvą, mano planai pasikeitė ne tik Karo Mokyk

Nuo Inkų Karalijos Per Buvusių Vergų Miestą i Gražųjį Rio 
a manas K e o 1 y s 

/pabaiga/

Negalima apleisti Peru, ne paragavus jų tautinio gė - 
rimo "pisco sour". Alus taipogi yra geras, jo gamintojai, 
daugiausiai yra vokiečiai. Kaip paprastai, vandens negali
ma gerti, o tenka naudotis buteliuose parduodamu; net ir 
dantis su juo valoma.

Žingeidumas užganėdintas. Dabar reikia keliauti į ki
tą kontinento kraštą, prie Atlanto, į buvusį juodųjų vergų 
miestą Bahia Salvador, šiaurės Brazilijoje. Į ten nu
skraidina jau brazilų bendrovės lėktuvas Varig. Jis laiko
mas vienu iš geriausių Pietų A merikoje tiek savo aptar - 
navimū, tiek ir patarnavimu.

Nuskridus , pirmiausia tenka eiti į turistinę įstaigą 
dėl viešbučio. Čia jie turi visus sąrašus apie visus vieš
bučius, kur jie randasi ir kiek kainuoja nakčiai. Neužsi
sakius iš anksto viešbutį, geriausia yra kreiptis čia. Jei
gu viešbutį užsisakysi prieš išskrisdamas, tai už jį mokė
si tarptautinę kainą, kuri yra aukštoka. O čia galima pa - 
sirinkti.ir nesudaro jokios problemos. Pasirinkau Ondino 
viešbutį arti jūros. Čia praleidau 1O dienų poilsiui ir 
miesto apžiūrėjimui.

Salvador- senas miestas. Išsimėtęs tarp kalnų ir 
kalnelių. Gatvės daugelyje vietų tašytų akmenų, o šaligat
viai sudėlioti įvairiais raštais, iš akmenukų. Paplūdymiai 
daug kur iš didžiulių akmenų. Toliau už miesto - puikus 
ir Švarus paplūdimys , bet ten nėra viešbučių.

Sakoma, kad čia randasi bažnyčių visom metų die
nom. Viduje- viena už kitą gražesnė ir turtingesnė. Reli
gija nemaišyta su Afrikos pagonizmu.

Gidė aprodė istorines vietoves,bažnyčias ir porą mu
ziejų, surištų su afrikiečių kultu. Neužmiršo nuvesti ir į 
brangakmenių didžiulę krautuvę.Jei ne pirkimui, tai akių 
paganymui. Brazilijoje visose geresnėse krautuvėse pa
vaišina kavos puoduku, su tuo nebuvo ir čia apsilenkta.O 
brazilų kava yra labai gera ir skani.

Po poros dienų poilsio, jau buvo laikas pamatyti ir 
šio miesto artistų koncertą. Netikėtai teko susipažinti su 
braziliečių daktarų jaunavedžių pora. Jiedu lankėsi čia iš 
Porte Alegre, nuėjome vakarieniauti ir po to koncertan. 
Čia jau afrikiniai muzikos garsai ir dainos bei šokiai. Ba- 
hajietės turi savo specialius sceninius rūbus. Folklorinis 
koncertas truko apie 2 valandas.

Žmonės čia labai draugiški ir šitame mieste nėra bai- 
Oai.

los atveju, bet ir studijų reikalu. Įstojau Į vasarinius pra
džios mokyklų mokytojų paruošiamuosius kursus Ukmer
gėje, kuriuos sėkmingai baigiau ir išvažiavau mokytojauti 
Į trijų komplektų pradžios mokyklą Latvijos pasienyje , 
Pikelius. Čia teko praleisti rusų okupaciją. Išmokytoja - 
vęs vienus metus Pileiuose /Mažeikių apskrityje/. 1941m. 
vasarą paprašiau, kad perkeltų Į arčiau Mažeikių esančia 
vieno komplekto pradžios mokyklą Bugeniose. Pamokyto- 
javęs su keturiais ir kartais penkiais skyriais vos keletą 
mėnesių, tų pačių metų spalio mėn. viduryje Įstojau Į Že
mės Ūkio Akademiją Dotnuvoje.

Akademiją lankiau vokiečių okupacijos metais. Studi
juodamas pradžioje dirbau žemės ūkio kooperatyve kasi - 
ninku, o vėliau Studentų Valgyklos Komisijos kasininku. 
Teko rūpintis maisto tiekimu karo sąlygose studentų val
gyklai, kas'ne visuomet buvo lengva, nes teko Įvairiais 
būdais "šmugeliuoti", superkant maisto produktus pas 
ūkininkus. Labai dažnai tokiose iškylose tekdavo išbūti 
bent keletą dienų, ar tai laukiant malūne, kol nakčia su
mals grūdus ar skubiai vyniojant dar šiltą, nuluptą karvę. 
Su vokiečiais ne kartą teko susitikti ir išsikombinuot!, 
kad nesuimtų.

Paskutiniais studentavimo metais Akademijoje 1943- 
1944 buvau išrinktas Į Studentų Atstovybę ir pasidariau 
jos pirmininku. Dažnai teko susitikti su tuometiniu A ka - 
demijos Rektorium prof. B.Vitkum ir prorektorium a. a. 
dr. V. Maneliu bandant laviruoti su Akademijos patalpose 
Įsikūrusia karo ligonine ir jos vadovais. Tenka pasakyti , 
kad karo gydytojai ir administracija nesikišo Į studentų 
reikalus, bet sunkumai iškildavo eilinių kareivių žingeidu
mui numalšinti mergaičių tarpe.

Frontui artėjant 1944 ro. birželio mėnesio viduryje pa
likau Akademiją ir sugrįžau Į tėviškę.Rugpjūčio mėnesio 
pradžioje pasitraukiau su kitais šeimos nariais, broliu Jo 
nu ir jo šeima ir dviem sesutėm -Karolina ir Monika- Į 
Austriją, Jugoslaviją. Tėvai liko namuose su broliu Juo
zu ir seserim Eugenija,žadėdami vėliau išvažiuoti ark - 
liais. Susidarius nepalankioms sąlygoms, tėvai nebe - 
išvažiavo. Ir taip nebeteko jų daugiau gyvų matyti. Tėvas, 
atsėdėjęs penkis metus Ukmergės kalėjime ir sužalotas, 
niekuomet nebeatsigavo ir paleistas už keletas metų, mi
rė. Mama mirė sulaukusi 83-jų metų Klaipėdoje pas iš Si
biro grįžusį mano tėvelio brolį.

1944 metų vėlyvą rudenį iš Jugoslavijos pasie
nio pasisekė persikelti į Tirolį, Schwaz miestelį , kur 
karo ir civilinėje ligoninėje;dirbau slaugės padėjėjo darbą 
Čia sulaukiau Vokietijos kapituliacijos ir amerikiečių oku
pacinių kariuomenių 1945 metų gegužės mėnesį. Amerikie- 
čiams okupacinės administracijos pareigas perleidus 
Prancūzijai ir marokiečiaiųs siautėjant,vakarais, slaptai 
perėjome su seserim ir brolio šeima Vokietijos sieną ir 
atsidūrėme Bavarijos mies^lyje Mittenwald. Čia teko 
dirbti italams repatrijantų'ipereinamoje stovykloje virtu
vės tarnybos prižiūrėtoju. Sekančių metų/1946/ pradžioje 
amerikiečių okupacinė valdžia panaikino italų repatri- 
jacijos stovyklą ir su kitais pabaltiečiais persikraustėme 
giliau Į Bavariją - Chieming miestelį. Buvau paskirtas 
jungtinės jugoslavų ir pabaltieČių pabėgėlių stovyklos ko - 
mendantu.

Dar tebegyvendamas Mittenwald’e, buvau keletą kar
tų nuvykęs Į MUnchen'ą, kur, amerikiečiams leidus, U. N.

mės,kad tave apiplėš ir apvogs. Grožiu žmonės nepasižy
mi. Mišinys visokių rasių.

Susisiekimas patogus visur autobusais ir kainuoja 
tik centus, tik jų važiavimas - lyg laivu audroje. Mašinų 
labai daug, daugiausia brazilų^gamybos. Jos specialiai pri
taikytos naudoti benzino ir spirito mišinį. Gatvėse mato
si moterų,apsirengusių savo tautiniais drabužiais,kurios 
kažką verda. Atrodo, lyg "hamburger", tik iš kukurūzų 
miltų. Verda aliejuje,ir jų kvapas nekoks mūsų nosiai . 
Sako, kad labai aštrus valgis-tai taip ir bijojau paragauti.

Laikas vėl pakelti sparnus. ŠĮ kartą jau į žinomąjį 
miestą Rio de Janeiro. Iš Salvadoro jau buvau susirišęs 
su savo agentu Rio. Jis pasiūlė apsistoti apartamęnte su 
visais patogumais. Taip ir padariau. Kai atskridau į Rio, 
jis jau su savo žmona laukė ir nuvežė mane į tą butą.Bu
tas gražiai apstatytas, su vėsintuvu. Tai nebuvo bėdos, kai 
temperatūra pasiekė 42 laipsnių Celsijaus. Iki.jūros r tik 
vienas pusblokis. Įėjimas į tą daugbutį imponuojantis. Du
rys bent 4 metrų storo stiklo su geležiniais ornamentais. 
Sargai visada dežuruoja ir neleidžia pašalinių asmenų. 
Keltuvas,kad ir senoviškas, bet gerai veikiantis. Arti 
visokių krautuvių ir restoranų. Čia aš jau išmėginau įvai
riausius tropikinius vaisius. Kaikurių net negali transpor
tuoti, nes labai trapūs.

Čia taipogi labai geri žuvies patiekalai. Karštyje ne
sinori jautienos kepsnių valgyti. Geri pietūs tarp 5-7 dole
rių, priedo su vynu arba alum.

Teko aplankyti senutę p.Gaulienę^kuri neperseniau
siai atšventė savo 90-tą j į gimtadienį. Čia ji buvo ir dar 
tebėra ta ašis, apie kurią tebesisuka bet koks lietuvių vei
kimas. Žinoma, į pagalbą ateina jos 3 sūnūs su marčio
mis ir anūkais.

Teko praleisti pora dienų vaišingoje Elenos ir Kazi
miero Gaulės pastogėje. Jie aprodė savo spaustuvę,! kurią 
neperseniausiai persikėlė. Jo brolis A ntanas pasidarė sta
tybininku ir stato kalnuose namus.

Laikas vėlei sugrįžti šaltojon žiemon.. .Lėktuvas,tos 
pačios brazilų bendrovės, skraidina New Yorkan ir iš čia 
jau amerikiečių lėktuvas namolia.

Džiaugiesi vėlei išvydęs savąjį gražų miestą ir savo 
valstybę,kurios nekeisčiau į ’įf jokią kitą,

f , t

R.R.A. organizavo universitetą visiems jų zonoje gyve - 
nantiems pabėgėliams. Mane priėmė į universitetą,' bet 
vis atsirasdavo kliūčių iš karinės administracijos pusės, 
o gal iš vokiečių. Taip tame universitete neteko klausyti 
nė vienos paskaitos, nežiūrint,kad buvome užpildę šimtus 
formų ir praėję kelioliką atrinkimo komisijų. Begyvenant 
Chieming ir susitinkant su UNRRA vadovybe Trauenstein 
mieste , pasisekė gauti leidimą išvykti į anglų zoną , į 
Hamburg’ą. Čia užlygintose kapinėse Zoo-Camp įsikūrė 
BALTIC UNIVERSITY pabaltiečiams. Į universitetą priė
mė, ir pradėjome studijas septintame semestre- ketvir
tuose metuose. Lankėme paskaitas ir laboratorijas įvai
riose vokiečių agronominėse laboratorijose. Lietuviai stu- 
dental susiorganizavo savo Studentų Atstovybę ir buvau Į ; 
ją išrinktas. Teko kartu posėdžiauti su kitų tautų studentų 
atstovą i s.

Baltų University pastangomis okupacinė anglų vai - 
džia sutiko įsakyti vokiečių universitetams priimti pasku
tinių kursų studentus ir leisti jiems baigti studijas. Mane 
paskyrė į Bonn Universitetą, Žemės Ūkio Fakultetą, kuria
me radau ir daugiau pabaltiečiij studentų,o jų tarpe ir ge
rą būrį lietuvių. Paskubomis griebiausi registracijos, nes 
visi jau buvo klausę kursi} bent porą mėnesių. Visus už
sieniečius studentus karinė valdžia apgyvendino už Rei
no keliasdešimt kilometrų esančiame Fallingbostel mies
telyje. Kiekvieną rytą elektriniu traukinėliu teko važiuoti 
Į perkėlimo vietą, kur laidais buvo keliamas! į Bonną. La
bai dažnai tekdavo pasivėlinti Į paskaitas ir praktikos dar
bus, nes niekuomet negalėjai žinoti, kiek laiko užtruks1 
persikėlimas į kitą Reino krantą.Galų gale visus studen - 
tus perkėlė į Bonną visai netoli universiteto į bendrą ju - 
goslavų, lenkų ir pabaltieČių lagerį. Lietuviai studentai 
susiorganizavo savo Studentų Atstovybę. Buvau išrinktas 
jos pirmininku. Taipgi buvau bendrosios užsieniečių Stu
dentų Atstovybės nariu.

Bonnos Universitete baigiau išklausyti reikiamus kur
sus ir 1948 m. vasario gale, parašęs diplominį darbą ir iš
laikęs visus diplominius egzaminus, gavau Diplomland - 
wirt titulą. Tų pačių metų rugpjūčio pradžioje sesers Mo
nikos rūpesčiu sudarytais imigracijos dokumentais, įvar- 
žiavau į Kanadą. Pradėjau dirbti vieno milijonieriaus va
saros rezidencijoje visai netoli Montrealio esančiame 
Boucherville miestelyje. Mano pagrindinis darbas buvo at
likti visus darbus pagal Montrealio Botanikos Sodo kurą - 
tariaus H.Teucher paruoštus planus dideliam parkui ir gė
lynams. Darbas buvo sunkus ir dirbdavome dešimt valan
dų dienoje .šešias dienas savaitėje. Teko mėžti mėšlą , 
kasti griovius, dėti kanalizacijos .drenažo ir vandentiekio 
vamzdžius. Žodžiu iš to milijonieriaus nupirkto apleisto 
arti 1OO akrų ūkio padaryti malonią vietą poilsiui.

1950 m. rugpjūčio mėn. 5 d. vedžiau Ireną Kemežytę 
ir apsigyvenome Boucherville. Man dirbant,Irena baigė 
studijas ir po to 1954 m.rudenį palikau Boucherville ir į- 
stojau Į McGill Universiteto Žemės Ūkio Fakultetą Mac - 
donald College./Jame studijavo tada jau keletą metų dr. 
Br. Povilaitis,buvęs mano profesorius Dotnuvos Žemės 
Ūkio Akademijoje/ Jis vedė mano seserį Moniką /.

Pirmaisiais metais jokios finansinės paramos iš nie
kur negavau ir visus mokslapinigius teko apsimokėti pa - 
čiam.Tiktai sekančių metų pavasarĮ gavau Barley Impro
vement Institute of Canada S ch olar ship-stipe ndi ją. Ja nau
dojausi per visas studijas iki 1957 metų. 1956 m. gavau 
Master of Science laipsnį. Tais pačiais metais,už mėne
sio, mums gimė dukra Rasa.

Nutariau studijas tęsti ir siekti PhD. McGill Univer
sitetas reikalavo, kad tokio laipsnio siekiantieji studentai 
bent vieną semestrą klausytų kitame universitete, pagei - 
daujant, kuriame iš Amerikos Žemės Ūkio fakultetų. Pa
daviau prašymą į Iowa State College /dabar Iowa State U- 
niversity/ ir gavau atsakymą, kad esu priimtas pas gar
sųjį mokslininką dr, Sass į augalų ligų skyrių. Su juo teko 
dirbti vos keletą savaičių, nes profesorius gavo širdies 
priepuolį ir jau į universitetą man būnant nebesugrįžo. Te
ko skubiai persiorganizuoti ir dirbti su kitais to paties 
skyriaus profesoriais. Savaime suprantama, nebegalėjau 
gauti to, ko labiausiai buvau nuvykęs- mikrotechnikas nag 
rinėjant augali} ligas. Prieš Kalėdas grįžau namo ir radau 
Rasą jau gerokai paaugusią, ir teko vėl iš naujo susipažin
ti.

1957-jų metų pavasarį palikau Macdonald ir nebaigęs 
doktorato tezės išvažiavau į Montrealį, kur gavau darbą 
Žemės Ūkio Ministerijos Augalų A psaugos Įstaigoje. Dar
bas buvo rutininis, ir teko ilgas dienas praleisti tikrinant 
importuojamus augalus ar eksportui paruoštus grūdams 
pilti laivus,malūnus ir kitas vietas, surištas su žemės 
produktų sandėliavimu ar net perdirbimu. Po keletos metų, 
1962-aisiais parašiau disertaciją ir išlaikiau visus egza - 
minus. Pavasario sesijoje gavau PhD. laipsnį.0 prieš viene
rius metus prieš tai mums gimė antroji mūsų dukra Ina . 
Tokiu būdu du metus iš eilės turėjome didelio džiaugsmo.

Bendrai paėmus, visas studijų laikas Kanadoje ir A - 
merikoje buvo nuklotas gerokai sunkiu darbo klodu. Labai 
dažnai buvo džiaugsmo, bet taipogi ir skausmo . Pasėkoje 
visų tų įvykių ilgai nešiojausi skilvio ulcerį.

1963 m.rudenį padaviau prašymą ir persikėliau į Re
search Branch dirbti kaip augalų genetikas L’Assomption 
Tobaco Experimental Farm - Eksperimentinėje Farmoje.

Gyvenome ir tebegyvename Montrealyje, o aš važi
nėju į darbą L’A ssomption. 1970 m.rudenį sunkiai susir
gus Stoties Direktoriui buvau paskirtas laikinai eiti Di - |
rektoriaus pareigas ir sekančių metų rudenį paskirtas Di
rektorium.

Šalia studijų ir mokslinio darbo visuomet rūpinausi 
Aušros Vartų Parapija,buvau ilgamečiu jos Komiteto na - 
riu. Lietuvių Bendruomenėje Kanadoje ir viso pasaulio 
lietuvių mastu nuolatinai jungiausi į aktyvų darbą. Tris 
metus buvau Kanados Krašto Valdybos pirmininku.Du kar
tus buvau Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo pirmi - 
ninku.

Pažvelgęs atgal į nueitą kelią tiek šeimos gyvenime , 
tiek visuomeninėje bei mokslinėje veikloje, nesijaučiu,kad 
būčiau galėjęs kitaip padaryti?

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IS PADANGĖS MIELOS
(IS SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

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

1936 m. nepriklausomoje Lietu

voje skautes taip puošdavo 

vo palapines stovyklose. ,

MIRĖ SKULPTORIUS 
NAPOLEONAS PETRULIS

Lietuvos Valstybinio Dai
lės Instituto profesorius , 
Lietuvos valstybinės premi
jos laureatas kovo 24 d.mi
rė Vilniuje.

Buvo gimęs 1909 m.Ro
kiškio apskrityje.

Pasižymėjo portretų, ka
merinių kompozidjjų ir pa
minklų kūrimu.

KReNI 
VE/dRoDž/M

s a- Mamytė, viena likusi ant viso pusvalakio, nors ir 
samdydama stiprią merginą, turėjo vikriai suktis ir iš 
anksto numatyti vyrišką pagalbą darbymečiams užklupus.

BIRBYNININKU PASIRODYMAI

Valstybinės Filharmonijos 
Mažojoje Koncertų Salėje , 
autentiškos birbynių muzi - 
kos mylėtojai klausėsi jaunų 
Valstybinės Konservatorijos 
liaudies instrumentų kated - 
ros studentų gerai paruoštos 
birbynių muzikos.

GERAI SUPROJEKTUOTI 
TELEVIZIJOS APARATAI

Kauno Radijo Gamyklos 
televizijos aparatai "Š ilelid’ 
dalyvavo 225-kiose tarptauti
nėse mugėse ir parodose,© 
modelis "Š Helis” -401" lai
mėjo Leipzigo ir Zagrebo 
mugių aukso medalius.

Š ie aparatai eksportuoja
mi į Angliją, Belgiją,Olandi- 
diją ir kitur.
VIS DAR REIKIA “TALKOS”

Daugiau kaip 2 milijonai 
Lietuvos gyventojų turėjo 
"talkininkauti" maskviečių i- 
niciatyvai ir pagerbti Lenino 
gimtadienį balandžio© 20 d. 
šeštadieniniu darbu. Rašo -, 
roa, kad "darbininkai paga
mino daug aukštos .produkci
jos". Kur ta produkcija nuke
liaus- aiškinti nereikia.

liekanomis pernai buvo pa
gaminta 18,7% kiaulienos.

o S TUDENTU ŽA ID Y NES E 
Kaune šalia aukštųjų mokyk
lų sporto žaidynių vyko ir 
studentų šachmatų varžybos 
Laimėjo Vilniaus Universi - 
teto komanda.

ŽELDINS MIŠKUS
S į pavasarį numatoma už

želdinti 10.000 hektarų 
jauno miško. Tokiam plotui 
reikia apie 1 milijoną eglių 
ir pušų vienmečių, dvimečių 
ir trimečių sodinukų.

Rūpinamasi apsaugoti pa
jūrio miškus, atnaujinant ap
saugines kopas. Sodinimo 
darbams talkininkaus ir į- 
monių kolektyvai bei moks - 
leiviai

Nepriklausomybės laikais, 
suprasdami mūsų miškų ap
saugojimo reikšmę , moks
leiviai per Medelių Sodinimo 
šventę tradiciniai masiniai 
sodindavo jaunus medelius. 
Taigi, ekologijos reikšmė, o 
taipgi ir miškų grožio reikš
mė lietuvių buvo seniai su • 
prasta.

Mamytė dirbo nuo tamsos iki tamsos laukuose.Močiutė 
buvo palikta namų apyvokos darbams atlikti. Taigi va, 
prie jos ir aš septynmetis, buvau tiesioginiai priskirtas. 
Nevyriška teko man dalis. Labai nevyriška, bet argi vi
siems lemta iš patrankų šaudyti? Kai kuriems tenka tik 
"tuščių butelių kamščius gaudyti", -taip girdėjau vieną 
grįžusį iš karo kareivį Žeižiuką'dažnai minint. Netaip 
graudu, kai tave matytdami nelaimingą, apie tai neužsi
mena, bet kai pasityčioja. Širdyje karštą skaudulį pajun
ti, lyg tai būtų buvusi mano kaltė,kad paskutinis turėjau 
būti gandro atneštas. Vieną kartą man su kate įtemptai 
minantis, mano vyresnis brolis,kuris jau buvo laikomas 
pilnu piemeniu, pasityčiodamas kaimyno Petriukui garsiai 
pasakė:

- Tokiems sniurgliams tai geras gyvenimas. Jie nie
ko nedirba, daugiau pieno gauna, ir tik jiems anksti kel
tis nereikia.

- Bet gi mačiau jis močiutei daržus ravėti padeda,- 
užtardamas mane pasakė Petriukas,

- Jis tiek padeda močiutei, kiek mūsų Margiui padė
tų penkta koja*.

Argi manai negraudu? Svarbiausia, kilo rimtas klau
simas, kaip ištikrųjų būtų, jei taip Margiui penktą koją 
kaip nors pridėtum. Begalvodamas,iš nusiminimo ėmiau _ 
ir pradėjau verkti. Tik močiutėj ištyrusi mano verksmo 
priežastį, mane padrąsino ir priminė to nepraustaburnio 
Jonuko neklausyti, nes jis niekėapie rimtus darbus neiš
mano.

Su močiute niekada nesiginčijau, ir taip nuo mažų 
dienelių likau prie močiutės sijono pririštas, nors iš tik
rųjų, jokių ten matomų raiščiųįnebuvo. Galų gale, prie vi 
so to pripratau ir su močiute pasidarėme neišskiriami 
draugai. Negaliu girtis,kad jį.ęip mane be jokio darbo ir 
glamonėjo; Ne. Padėjau jai rdueti daržus ir kitus grei
tojo pasiuntinio veiksmus atlikau. Š iokiadie niais taip ir 
praslinkdavo, bet šventėmis,fkai prisijungdavau prie vai-

kartais vagių bernužėlių širdys juos ištirpdydavo ir taip 
jie nuo karščio nuvysdavo, bet apie tai kalbėti labai ne - 
gražu.

Kiek toliau stiepėsi su didžiulėmis diendaržio duri
mis, su geležine ,ilga sklanda, tvartai. Šiais trobesiais 
ir baigėsi sodybos kiemas. Tolesni pastatai jau buvo už 
vartų ir už daržų, ir arčiau stovėjo daržinė šienui ir do - 
bilėliams, ir dar toliau, kitame šone su lentiniais šonais
ir mažomis spragomis, klojimas. Pirtys tūnojo retai, su
dėtinės, ir paslaptingai glaudėsi prie upelio, apsipuošu - 
sios karklais ar žilvyčiais. Ten vaikai vieni, kad ir die
nos metu, prie jų nežaidė, nes kas nori draugauti su kip
šiukais, kurių visada buvo jose pilna ir juokdamiesi šnibž
dėjo, laukdami kurio nors nepapoteriavusio dūšelę pa
tverti.

RACIONALUS SUNAUDOJIMAS 
MAISTO LIE KANU

Prieš 5 metus Vilniaus 
Miesto Vykdomojo Komiteto 
butų ūkio Valdyba suorga - 
nlzavo centralizuotą maisto 
liekanų surinkimą iš gyven
tojų./Gal "didysis brolis"ir- 
gi pasimokys iš šeimyniškų 
lietuvių?/. Liekanos nusiun
čiamos gyvulininkystės ū - 
kiams/vietos žurnalistai ra
šo "fermoms"/. Liekanos 
surenkamos ir iš ligoninių, 
vaikų darželių ir viešojo 
maitinimo įstaigų. Apskai - 
čiuojama, kad su tokiomis

• Apie kompozitorių J.
Gruodį A .Ambrazo straipsnį 
"Nacionalinės Mokyklos 
Pradininkas' išspausdino žur- 
nalas"Sovietskaja Muzyka" 
1985 m. Nr. 1.

Reikia tikėtis, kad auto - 
riaus straipsnis lietuvių 
kalba buvo atspausdintas 
pirmoje eilėje,

• Berniukų ir jaunuolių cho
ras ĄŽUOLIUKAS surengė 
jubiliejinį koncertą, minėda
mas savo 25-mėtį Vilniuje , 
Valstybinės Filharmonijos 
salėje.

ANAPUS PRAEITIES
Viena koja linksta, kita koja krypt, 
Jau ir ant sartuko negaliu užlipt.

/Girdėta daina /
/tęsiny s /

Tėvelio veidas visada paskendęs neaiškiame rūke, nes 
jis mane dar labai jauną paliko. Močiutė,mano tėvelioi 
motina, jo nebuvimą kas dieną minėdavo ir poterėlius už 
jį, man padedant, sukalbėdavo. Visada primindavo, kad 
ipano tėvelis šiltinės neišlaikė ir Dievulis jį į dangų pasi
ėmė, nes buvo geras, pamaldus ir teisingas žmogus.

273-7544
523 -9977 fSjTfJ

489 - 3693
522-8392

GERI IR GALI GERTI

JEIGU NORI NUSTOTI

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

TAVO REIKALAS
MŪSŲ
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B y ai. vakaro.
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kų ritinio mušti, jie su manimi elgėsi kaip su mergaite . 
Supratau ir nusileidau, kad mano darbai buvo priskirti 
prie nešvariųjų, nes mergaičių atliekami. Tas ir buvo di
džiausia širdgėla ir kartu neapsakoma gėda.

Nors ir sekiau močiutės sijono, bet nebuvome atskir
ti visiškai nuo pasaulio. Mylėjo močiutė kaimo senybus 
žmones, kurie tik per darbymečius pasilikdavo namuose. 
Mėgo močiutė su jais pasikalbėti, bėdomis pasidalinti ir 
pasitarti, visai mane iš tos kompanijos neatstumdami, o 
dar arčiau prisiglausdami. Labai aiškiai kelius jų ligi šio 
laiko pr ošime nu ir jaučiu malonią šilumą mintyse su jais 
ir dabar padraugauti. Jų veidai be jokių miglų prieš ma
ne atsistoja, su jų bėdomis ir negalavimais. Jei kuriomis 
dienomis jie jautėsi daugiau patenkinti dėl mažesnių 
skausmų, tai tokias nuostabias pasakas jie mokėję sukur
ti’. Tiesiog su jose sukurtais herojais galėjai lėkti kartu 
per klonius ir miškus.

Visada mano vaikystės prisiminimuose iškildavo vi
same puikume gimtasis kaimas. Didžiulis kaimas su vi - 
somis savo bėdomis, linksmybėmis ir kitais sunkiai ap
sakomais įvykiais. Tai buvo mano didžiulis pasaulis. Ne 
juokas, kai tas kaimas susidėjo iš dvidešimt septynių 
kiemų. Dvidešimt septynių trobų su gryčiomis ir sekly - 
čiomis, ir keliais kitais didžiuliais pastatais. Dviejų galų 
trobos buvo kaip sukirptos ant panašaus kurpalio. Išsisky
rė išsitiesusios šonu į gatvę tik Tilaknio ir Lumbakio . 
Gal jie buvo iš kunigo giminės, ar kitų pašalinių šaltinių 
turėjo. Neduok Dieve, nepagalvokite, kad jie su aitvarais 
reikalų turėjo’. Jie buvo pamaldūs ir pagarbos verti ūki - 
ninkai.

Trobos stovėjo gyvenamų.galu į kaimo purvu blizgan
čią gatvę, o antra pusė su savo mažytėmis akimis, žval
gėsi į pakluones ar į sodelį. Tas antrasis trobos galas 
buvo dar vadinamas seklyčia ir gyvybė joje atsirasdavo 
tik atlaidų metu ar šiaip netikėtai svečiams atgužėjus.

Arčiausiai prie trobos stovėjo klėtis arba svirnas. 
Mergužėlių dainomis išpinta,bernužėlių žvilgsniais aplip
dyta. Daugumoje buvo ir prieklėtis. Klėtyse gulėjo ilga
kasės dukros ir užraktais saugojo rūtų vainikėlius, nors

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
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Tai buvo mano pasaulis. Gal būt, ne tik mano, bet vi
sų jame gyvenusių. Ten vyko riksmas naujai gimstančių. 
Ten vyko krikštynos, vedybos, pakasynos ir normalus jau
nimo pasilinksminimas, kur nors didesnėje ir tvirtesnė
mis grindimis, troboje ar seklyčioje.

Pas močiutę dažnai užsukdavo paaimanuoti ir savo - 
mis bėdomis pasiskųsti, jau nebedarbingas ir dusulio var
ginamas senelis Matutis, kurį skriaudė jo nedorėlė marti, 
visai perėmusi į savo rankas vienintelį sūnelį Kastuliūką. 
Prie jo klojimo buvo suremtas iŠ senų lentų,persikreipu- 
siom durelėip, pelams ir smulkiam pašarui laikyti, pelud- 
nikas.

Taipgi ateidavo pdsiguosti ; aukšto ūgio su reumato 
persunktomis kojomis senelis Motiejus, kuris jaunas bū
damas, pačioje Rygoje buvo gyvenęs 3 metus ir kaip toks, 
labai daug žinojo visokių pasaulio mandrybių. Naujienų 
pasakotojas Motiejus, išleisdamas už vyrų dvi dukras ir 
palaidojęs žmonelę, prisidarė skolų ir likęs ūkyje sū-i 
nūs, turėjo ieškoti žmonelės su atatinkama pasoga,kad ga
lėtų skolas užmokėti ir pagerinimų į pusvalakį įnešti. Po 
kurio laiko atsirado ir su prašoma pasoga marti. Bet, į- 
nešant pasogą, Motiejus turėjo sūnui su marčia besąlygi
niai užrašyti ūkį. Už geros savaitės po vestuvių, jau pra
sidėjo su marčia kivirčai. Gal dar būtų Motiejus kentėjęs, 
bet ta pasiutėlė užkariavo jo. daržą, kuriame jis jau kelio- 
liką metų sodino iš Rygos atsivežtą Multankos tabaką. To 
jau buvo Motiejui perdaug, ir jis pasiskundė klebonui. Po 
kelių dienų vistik pasiūlė nepamainomą sprendimą, ir štai 
senelis su nuolaidomis sutiko pasidaryti skrajonačiu se - 
neliu: keturias savaites turėjo juo rūpintis sūnus ir marti, 
o po dvi savaites sutiko jį išlaikyti abi išėjusios dukte
rys.

Trečiasis nedarbingas ir skundų turintis senelis buvo 
mažiau ligotas, bet turėjo didelę ydą niekam nenusileisti 
ir todėl su namiškiais koliojosi ir vaidus kėlė. Pastara - 
sis močiutei nesiskundė, nes žinojo, kad ji jo vaidų neken
tė. Už tai jį buvo apėmęs siaubas,kad jo marčią yra ap 
sėdęs velnias, nes pastaroji turėjo atsivežusi pasoginį 
gramafoną. Kai tas užsuktas gramofonas pradėdavo groti, 
tai ji begėdė, pasikėlusi ligi pačių kelių sijoną, viena pa
ti seklyčioje šokdavo. Ir kad jūs žinotumėte, - leisdavusi 
ir savo vyrui į ją šokančią žiūrėti. To jau buvo perdaug 
seneliui Bliūdžiui, ir jis pasiskundė pačiam klebonui. Šis 
išklausęs parapijiečio Bliūdžiaus skundo taip atvirai ir 
skaniai ten pat klebonijoje nusijuokęs, kad Bliūdžiui ir su
lamdyta iš rankų kepurė iškritusi. Kada jis iš gėdos ir ne
pasisekimo visas išprakaitavęs, pasilenkęs savos kepurės 
pasiimti, jį klebonas per petį švelniai patakšnojęs ir ma
loniai jam padėkojęs, pasakė:

- Tu, mano mielas parapijieti, su savo liksmomis is
torijomis pataisei mano blogą nuotaiką, taip, kad jaučiuo
si kaip naujai atgimęs. Nesirūpink, mielasai, - dar paša - 
kė. - Prižadu prie progos su taVo martele pasikalbėti , 
kad truputį žemiau sijoną keltų- ir dar palydėdamas ligi 
durų, linksmai juokėsi. Vienintelis žmogus buvo mano roo 
čiutė, kuriai tas parapijietis savo paslaptį buvo atsklei - 
dęs.

Paminėjau tuos tris senelius. Senelių tame kaime 
buvo veik kiekvienoje troboje,bet kiti nesiskundė ir ra - 
miai laikėsi savoje šeimoje,smulkius nesusipratimus sa
voje troboje išspręsdami. Pastarieji irgi skundėsi viso - 
kiais negalavimais ir skausmais, bet ramiai kampelyje 
ant pečiaus sėdėdami, rožančių sukiojo ir ramiai laukė 
paskutiniosios valandos. / bus daugiau /

5 psl.
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Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame Ji M JJ A 
TORONTO LIETUVIŲ "AIK/I/VIAI 
KREDITO KOOPERATYVE ■ ------

u ri y A , IMA:
t nn i. ’ .ji— už asm. paskolas nuo 11)6% 

8/4 % ui 90 dienu term, indėl. £ ui nekilnojamo turto paskol.
8) 6 % uz 6 Tnėn. term, indėlius £ (mortgages) :
8% % už 1 metų term, indėlius £ su nekeičiamu nuošimčiu
9 % uf 2 metų term, indėl. z 1 metų  ...... 10% %
9) 6 % uŽ 3 metų term, indėlius = į "»»į a--—• 1 ™ %

10 % už pensijų planų £ 3 metu 11.4%
916% už namų plana^ £ ( fixed rate)_________
7)6 % uz specialia taup. s—ta £ su keičiamu nuošimčiu
7 % už taupymo s—tas £ 1,2 ar 3 metų;. 10)6%
6 % už čekių s—tas (dep.) (variable rate)

AK T Y V Al V|RŠ_43_MILIJONŲ DOL.ERHJ 
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, antradieniais ir trečiadien.- 
nuo 10 v. ryto iki 3 v. po pietų; ketvirtadieni ai s ir penktadien.— 
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 : 5328723 Toronto , Ontario

>r 532-1149 M6P 1A6

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

AKTYVAI - VIRS

KASOS VALANDOS :
Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10 — 3

Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8
Šeštadieniais 9 — 1
Sekmadieniais 9—12:30

DUODA PASKOLAS:

27 milijonu, doleriu

- MOKA UŽ:

E 90 dienų term, indelius.. 8% % 
E 180-185 d. term, i nd........ 8)6 %
= Term. ind. 1 metų........... 8% %
= Term. ind. 2 metų........... 9 %
= Term. ind. 3 metų........ ' 9% %
Ę Pensijų s-tą................ 1°, %
= Spec. taup. s-ta,............ ^56
= Taupomąją s-tą............. 7 o
= Depoz>tų-Čekių s-tq... 6 /0

Asmenines nuo .......... 11)6% 
MortgiČius nuo ., 10)6%-11%%

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

Duodame asm. paskolas iki $ 5Q,000 ir mortgiČius ik- 100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $ 10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
(traveler s cheques). Neimame mokesčio už išrašytus čekius 
bei temokamas įvairias sąskaitas. MŪSŲTIKSLAS-

NE PELNAS, BET SA2ININGAS PATARNAVIMAS

STOVYKLOS ADRESAS:
FRANCISCAN FATHERSCAMP
9 Endrus Rd., NewWasaga Beach, Ont. 
Tel.: 1( 1-705) 42912788

toronto

ATŽALYNO" baliaus talkininkai. Iš kairės: V. Paulionis -LN tarnautojas, J. Vitkūnienė —"Atžalyno" Tėvų Komiteto pirm. E. Jukniene 
vyr. virėja; D. Bonner ir V. Grenke - Tėvų Komiteto narės; A. Lukošienė — ilgamoetė "Atžalyno” veikėja; Visos nuotr. St. Voronkos

Atidaroma - RUGPJŪČIO 10 d. Šeštadieni, 12 vai.
Uždaroma — RUGPJŪČIO 18 d. sekmadienį, 12 vai.

PATALPŲ KAINOS
Vienam asmeniui 35 dol.
Šeimai — 65 dol.

VIENAI DIENAI
Vienam asmeniui 6 doL, 
šeimai — 9 dol.

VASAGOJE , T. PRANCIŠKONŲ VASARVIETEJE
RENGIAMA

į Toronto Lietuvių Namų 
pOIlSiO sTqVyKlA

STOVYKLAUTOJAI GALI NAUDOTI 
SAVO PRIMUSINES KROSNELES ARBA 
STOVYKLOJE ESANTĮ "BAR-B-Q” 

ĮVEIKS VIRTUVĖ!
INFORMACIJA IR
registracija:

Darbo valandomis L. Namuose, 1573 Bloor St. West, 
Toronto, Ontario M6PIA6,-Tel: 1—416—535—3311
Vakarais ir savaitgaliais : V, KULNYS,

T el.: 1 (416)769-1266

STOVYKLĄRENGIA L.N. VYRŲ BŪRELIS

• NORINTIEJI pasiruošti j 
profesijai jaunimasl5-24 m. 
amžiaus, bet nebaigęs 12-kos 
skyrių, nelankantieji mokyk
los ir be darbo per 3 pasku
tinius mėnesius gali gauti 
naudingų informacijų apie 
galimybes Ontario provinci
joje skambinant telefonu fe- 
800-263-7777. Taip pat y& 
išleista tuo klausimu ?Py 
ciali knyga:The Job Book 
Ontario Youth Corps. Ją ga-' 
lima gauti YM/YWCA arba 
Yputh Employment Councel- 
ling Centre.

BIRŽELIO 2 d. , SEKMADIENĮ, 3 vai. p.p.
TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE BUS RODOMAS FILMAS

LIETUVOS TRAGEDIJA
Filme rodoma Neringa, Nemunas, Kaunas, Vilnius, 
pamaldos AUŠROS VARTŲ koplyčioje, Lietuvos ( 

kariuomene , valdžios atstovai , 1941 metų, birželio 
mėnesio Lietuvos kankiniai.

KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI

ĮĖJIMAS : $ 4.00

Studentams ir moksleiviams $ 2.00

RENGIA TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ 
KULTŪRINĖ KOMISIJA

P« Pajaujis — '"Atžalyno" Tėvų Komiteto narys ir E. Rotkis — 
parengimo talkininkas prie gėrimu bilietėlių.

london,ont.
ŠIS TAS IŠ APYLINKĖS 
VEIKLOS

Š. m. balandžio 27-28 
dienomis Londono apy
linkėje svečiavosi Kana
dos Liet. Bendruomenės 
Krašto Valdybos pirmi - 
ninkas adv. A. PACRVI- 
ČIUS.

Šeštadienį jis atsilankė 
-į’ Londono lietuvių para
pijos metinę vakarienę, 
kur su visais išklausė ir 
pasigėrėjo iš Detroito at
vykusiu Moterų Vokalinio 
Kvrateto koncertu. Kvar
tetui vadovavo muzikas ir 
kopmozitorius Stasys 
Sližys.

Sekmadienį po pamaldų 
Bendruomenės Pirminin
kas gausiai susirinku - 
siėms londoniškiams da
vė išsamų pranešimą. 
Pradžioj apibūdino atei
tyje numatomus surengti 
Kanados Li°tuvių Bend
ruomenės žymesnius pa
rengimus, o vėliau il
giau sustojo prie testa
mentų sudarinėjimų ir

palikimų realizavimo 
savo giminėms tėvynėje- 
Lietuvoje.

Pirmininkas sdv. Pa- 
cevičius žada su prane- 
šimtais lankytis ir kitose 
mūsų bendruomenės apy
linkėse.
• Š. m. gegužės 5 d. 
Rodney lietuviai su
ruošė gražų Motinos 
Dienos minėjimą savo 
klubo patalpose. Paskai
tą apie lietuvę motiną 
įdomiai skaitė KLB Kul
tūros Komisijos pirmi
ninkė Rasa Lukoševi
čių t ė - Ku r i e nė .

Minėjimo meninę dalį at
liko Londono Lietuvių Cho 
ras Pašvaistė , vadovau
jamas muz. R. Vilienės.

Minėjime dalyvavo taip pat 
nemaža ir londoniškių ir to
dėl, kaip Rodney Apylinkės 
pirmininkas pažymėjo, tur
būt pirmą kartą prisirinko 
pilnutėlė salė tautiečių. Ne
gausiems rodniškiams, taip 
prasmingai pagerbusiems 
motinas, šis iškilus paren

GERBIAMIEJI SKAITYTOJAI , BUTŲ LABAI GERAI, JEIGU 
IKI ŠIO MĖNESIO PABAIGOS ATSIŲSTUMĖTE "NL" PRE
NUMERATĄ UŽ ŠIUOS METUS|KITAIP PAŠTAS REIKALAUS 
JŠ MŪSŲ PABRANGINTOS SIUNTOS. DĖKOJAME! -NL-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

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

Tel . 533-3531

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ I

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

SKAMBINKITE : 487-5591

ATŽALYNO 14—tas j metini s balius Toronte 1985.4.27 d. Jaunieji "Aizalynieči ai" ir jaunutis žiūrovas stebi programa.

gimas , turbūt, ilgai pasilik® 
kaip malonus lietuvybės pa
sireiškimas mažutėje apy-S 
linkėję. L.Eimantas®

st. Catharines

RODNEY
| Šiais metais LKVS "Ra

movės" skyrius GEGUŽĖS 
■mėnesio 26 d. tuojau po pa-

• Š. m. gegužės 12d. para- maldų, nuo Pranciškonų 
pijos salėje Motinos Dieną! šventovės organizuotai vyks 
iškilmingai atšventė ir lon-' į Victoria Lawn kapines, 
doniškiai. Kun. Ig. Miką - aplankys mirusiųjų ramovė- 
lauskas paskaitė labai gi< nų kapus ir pagal seną tra- 
lių ir prasmingų minčių pa-| diciją, tą dieną papuoš 
skaitą. Tas pats "Pašvais- juos lietuviškomis vėliavė- 
tės" Choras ir mažųjų dėklą-? lėmis.
macijos jaudino,bet kartui
ir džiugino mamytes, ypačS. Visus kviečiame dalyvauti, 
kai kiekvienai jų buvo įteikt- Niagaros Pusiasalio Skyriaus 
tos gėlytės. Valdyba.

Minėjimą suruošė Bend-j t J. šarapnickas 
ruomenės Apylinkės Valdv— ba. L. E i m a n t a s J

n D C CU KT |> INSURANCE &M II Ei O n Ei U REAL ESTATE BROKERS

233 3334 - 231-2661 - 231-6226
383U B Bloor Street West e Islington , Ontario M9B IK8 
Lietuvių kalba patarnauja- V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ 

Darbo valandai: 9 v.r. r- 7 v.v. , iabtadiani ai s 9 v.r. — 12 v.p.p.
Na/ys oi "Bettor Butines s ' Baro

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I

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

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRAUDA-INSURANCE
Walter Dauginis Insurance Broker Limited, 
1613 Bloor St. West, Toronto , Ont. M6P 1A6

V. Bačėnas
.1551 Bloor St W. 

TORONTO. Ont.
M6P (AS
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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— Įsikūręs nuosavuose namuose —

5/2%
. 6/2%

. už sant. .6 %.
•9/2%
10 %.

8 %
8/2%

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA"

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

MILIJONĄ DOLERIŲ
IMAME UŽ:

nekiln. turto pask... 10/į% 
asmenines paskolas 1 2/į % 
Nemokamas pilnas čekiu 
patarnavimas
Nemokama nariu gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $ 2.000 .
Nemokama asm. paskolų, 
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 T v.v., 
šeštadieniais— nuo 9 v.r. iki 12 vai. r.

Liepos ir Rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 21 
MOKAME UŽ: 

i ndėl i u s (P.C. A.) 
santaupos .... 
kasei. palūkon
term, indėlius 1 m. 
term, indėlius 3 m. 
reg. pen si j u fondo . 
90 dienoj indėlius .. 
( minimum $ 5.000) 
R eg. pen si jų 1 m. ,9 ¥i%

hami______ 11AA-
PAGERBDAMI MIRUSIUS AUKOJO TAUTOS FONDUI

A. a. Juozui ir Jadvygai SAKALAMS , netikėtai iške
liavus amžinybėn, reikšdami upuojautą broliui Pranui Sa
kalui ir jo šeimai, Tautos Fondui paaukojo $30, - Stasys 
ir Sofija Rakščiai, Justas ir Laima Kriaučiūnai.

A.a. Kaziui KVEDARUI su šiuo pasauliu atsiskyrus, 
reikšdamas užuojautą velionio žmonai Marijai ir sūnums 
dr.Vaidotui ir Vytautui bei jų šeimoms, Tautos Fondui pa
aukojo $ 20, - Marius Sakas.

A. a. šauliui Mare i jonui JUODŽIUI mirus, Jo atminimui 
paaukojo Tautos Fondui: po $ 25, -DLK Algirdo Šaulių Kuo
pos Valdyba, J. ir E. Bajoraičiai; po $ 20, - Francis ir A- 
Anicetas Povilauskai, Marija Kvedaras,Alb. ir D. Jankūnai, 
A. ir A. Patamsiai; $15,-S .Rakštienė; po $ 1O, - J.Asme - 
navičius,Aniceta Deksnienė, J.O.Deveikiai,Br.E.Milašiai, 
V. Gelžinis, P. St.Kanopos, St. Senkus, B. Pakalniškis.

Už aukas visiems širdingai ačiū.
Tautos Fondo Atstovybė Hamiltone

st.catharines
Nuo maždaug 12 vai. iki 

6 vai. pavakario pasirodys 
kelis kartus "Atžalyno" šo- 

Vienas didžiausių mūsų kėjai, o nuo 6-tos valandos 
krašto lietuviškų renginių, prasidės bendri šokiai, da - 
kuris yra mums patikėtas lyvaujant apie 35 kitų tauty- 
š.m. TAUTYBIŲ FESTI-.bių iškiliojom mergaitėm- 
VALYJE gegužės mėn. gražuolėm.
26 d. -lietuvių OPEN HOUSE, 
dalyvaujant Toronto ATŽA - 
LYNO tautinių šokių AN
SAMBLIUI.

Kadangi iš vakaro įvyks 
mieste Didysis Tautybių Pa
radas, dalyvaujant ir mūsų
iškiliajai lietuvaitei, tai Folk taip pat jaunimo, nes visą 
Arts vadovybė prašo mus reklamą pasiima Folks Art 
savo "Open House " pradėti vadovybė, duodanti mums 
12 vai. dieną .atidarant valgių veltui ir salę, ir visas kitas 
bei gėrimų bufetus. patalpas.

PRIES AKIS - TAUTYBIŲ 
FESTIVALIS

Kviečiami dalyvauti VISI 
LIETUVIAI IR SAVO DALY
VAVIMU palaikyti šį mums 
svarbų lietuvišką renginį vi
sų kitų tautybių akyse. Nu
matoma, kad dalyvaus daug 
žymių kanadiečių svečių ir

Kor.

VALYKLA
SPECIALYBĖS:

KREIPIASI Į ETNIŠKĄJĄ SPAUDĄ:
Quebec’© Komisija "Dęs Droits de la Personne du 

Quebec" ieško kandidato ar kandidatės Š vietimo vadovavi
mui.

Suinteresuoti jei gali gauti informacijas kreipdamiesi 
tel;873-5146 poste 247.

Užsirašyti reikia iki G e g u ž ė s 31 d., 1985 m.

• BATU TAISYMAS
• DRABUŽItf PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• užuolaidų valymas
• SAUGOJIMAS (STORAGE/
• zomSas
495-90e AVENUE, LaSalle

365-11 43
7661 A CENTRALE, LaSalle

365-7140
2955 ALLARD, Ville Emard

766-2667
1985. V 16

montreal
“PAVASARIO" JUBILIEJUS

MONTREALIO MERGAIČIŲ 
CHORAS "PAVASARIS" 

šiemet gegužės 4 at
šventė savo 5 metų sukaktį.

Š ventiškai išpuošta Auš
ros Vartų salė buvo pilniau
sia ne tik montrealiečių, bet 
ir atvykusių svečių iš Otta- 
wos, Hamiltono ir kitų toli
mesnių apylinkių.

Iškilmingam koncertui 
buvo pakviesti dalyvauti:Ha- 
m ii tono Mergaičių Choras 
A IDA S , vadovaujamas J. G o- 
vėdos ir iš Ottawos "Ramu - 
nėlės", vadovaujamas Rūtos 
Š iulytės-Kličienės ir Lore
tos lukšaitės.

Koncertas prasidėjo su
laukus naujojo vyskupo Pau
liaus Baltakio iš Šv.Kazi- 
miero bažnyčios, kuris šiuo 
metu vizituoja mūsų abi pa
rapijas.

Vyskupas būryje "Pavasa
rio" mergaičių, einant per sa
lę ir publikai sustojus plo
jant, buvo pakviestas į sceną. 
Čia Daivos Piečaitytės pa
sveikintas ir mergaičių ap
dovanotas tautine stula, mū
sų meistrės Danutės Staške- 
vičienės išausta, vyskupas 
visus pasveikino ir padėkojo 
už dovaną. Pranešėjai Daivai 
Piečaitytei trumpai papasa
kojus apie "Pavasario" 5 
metų veiklą ir pradėtas 
Koncertas.

Pradžioje scenoje pama
tėme iš Ottawos Mergaičių 
Dainos Vienetą"Ramunėles". 
Padainavo: Tautinių šokių 
pynę-pritaikytą L.Lukšaitės 
Obels Žiedai-Louiguy, Lėlė- 
B. Martin ir Barkarolė iš 
operos Hofmano Pasakos - 
J. Offenbach.

Programa labai įvairi, ne
derinant dainų stiliaus.Dai- 
navo jos per mikrofonus ir ^adovė. Išvykus jai Į savo 
visai be reikalo: visos sep
tynios daininikės turi gra
žius stiprius balsus, o to - 
kioje mūsų nedidelėje salė
je mes puikiai girdėtume 
jų gražius balsus ir be mi
krofonų duslių pakeitimų. 
Dainuojama buvo gerai ir be 
dirigavimo - tik akomponuo- 
jant Rūtai Kličienei.

Sekė Hamiltono Mergai - 
čių Choras "Aidas". Padai
nuota: Oi kas- St. Šimkus, 
Lopšinė-V. Baumilo, Pašė - 
jau kanapę - liaudies daina, 
Sleepy time-cantata 140 - 
J. S. Bach.

Paskutiniu laiku įsivyra
vo nelemta mada- fortepijo
ną statyti viduryje scenos, 
užstojant dainininkus,akom- 
poniatoriui nugara atsisukus 
Į publiką; parašytas ar ne pa - 
rašytas dainai akomponi- 
mentas, viena ranka akom - 
ponuojant, kita šiek tiek , 
kaip nors diriguojant. Taip 
pusiau dirigavo, akomponuo- 
damas ir choro vadovas J. 
Govėdas ir taip pat mūsų

"NL” SPAUDOS BALIUJE 

"Pavasariui" Mme Madeleine 
Roch.

Hamiltono "A idas" irgi 
nedidelis- tik 15-kos gražia
balsių mergaičių choras . 
Gerai taria žodžius, gerai 
niuansuoja interpretuodamos 
dainas. Gerai, kad jos turi ' 
tokį profesionalą vadovą , 
kuris jas gerai išmoko dai
nuoti ir parenka tinkamą 
koncertams repertuarą.

Pasirodė scenoje ir mūsų 
solenizantas Choras-"Pava
saris". Vadovaujamas muz . 
M. Roch padainavo: Anksti 
rytą atsikėliau- liaudies 
daina, Vasaros romantika- 
S .Šlyžys,Apynėlis-J. Žilevi
čius, Tesrūva Nemunas- V. 
Viltenis.

"Pavasaris" irgi turi šiuo 
metu tik 12 jaunučių daininin
kių.

Pradžioje,kada mergaites 
surinko ir suorganizavo Jad
vyga Baltuonienė, atidavė jas 
muz. Seselei Teresei. Kurį 

t laiką ji ir buvo jų muzikos

centrą Putname, antruoju 
muzikos vadovu buvo Alek
sandras Stankevičius.

Dabar chorui vadovauja 
Mme Roch.Dirbdamas "Pa
vasaris” su tokia profesio
nale muzike, daro gerą pa
žangą. Reikia tik pasiryžti ir 
stropiai lankyti repeticijas, 
kad Montrealis galėtų di
džiuotis ir toliau savo choru.

Būtų žinoma geriau, kad 
jis būtų didesnis.

Visi trys chorai kartu: 
ir jau tikrai Jbnas G ovėdas 
dirigavo meistriškai ir jam 
akom ponavo Mme M. Roch . 
Fortepijonas buvo pastaty - 
tas savo vietoje- šone. >

Dainos labai gražios ir 
gerai parinktos. Padainuota: 
Augino močiutė-liaudies dai
na, harm. VI. Jakubėnas, Ga
le lauko toli-J. Tallat-Kelp- 
ša, Devynbalsė-K. Novikas, 
Liaudies dainų py nė-G. Gu
dauskienė, ir paskutinioji su 
sol. G. Čapkauskiene- Sibiro 
Giesmė- F.Strolia.

Šios giesmės žodžiai pa-

PADĖKA
PETRONĖLEI STRIMIENEI 

mirus,
Norime išreikšti padėką visiems, kurie ją.

Iankė, aukojo mišias, ■gėles ir organizacijoms.

Nuošidžiai dėkojame Tėv. S. ŠILEIKAI ir so - 
listui p. SKYRIUI j prie altoriaus patarnavusiam 
p. BARŠAUSKUI. Taip pat dėkojame Julijai ir Petrui 
ŽUKAUSKAMS, Genei ir Albertui DASIAMS, • Tony 
Y ANUSH, Steven SKRUIBIS ir Jurgiui ŽUKAUSKUI.

Dėkojame Helen KURYLO,Margo LAURINAITIS, 
Jeanette VISOCKIS, Jadvygai KRASAUSKIENEI ir 
Bella PAULAUSKAS.

Ačiū Marytei LABŪNIENEI , Onai BILEVIČIENEI 
ir Mijdai RUFFO.

Širdingai dėkojame svečius priėmusioms šeimi
ninkėms : Nellie SKRUIBIS, Genei DASIENEI ,Ninai 
ir Rachel ZAMMIT - J

KRISTINA ir LEONAS SIJONĖLIS 
ir sūnūs: KENNETH, ROBERT ir ERICK.

"GINTARIEČIAI” DĖKOJA MUZ. MILDAI RUFFO

T - ’V •

So

-< t '

PRANEŠĖJA DAIVA JAUGELYTĖ. Abi nuotr. Tony’s Photo Studio 

imti iš Sibiro maldaknygės 
ir kompozitoriaus naujai su
komponuota be galo liūdna 
giesmė.

Tokia tragiškai liūdna 
giesme ar vertėjo baigti ju
biliejinį "Pavasario" Mer
gaičių koncertą? Plojant pub
likai bisui buvo sudainuotą 
tradicinė dainelė "Pavasa
ris", bet ji nesudarė tokio e- 
fękto, koks būtų reikalingas 
jubilejiniokoncerto užbaigai.

Reikia džiaugtis, kad dar 
atsiranda pasiryžusių jau
nuolių dainuoti choruose ir 
nors tie choreliai maži, kaip 
matėme ir šiame koncerte, 
bet visgi geriau, negu nie
ko nebūtų.

Pasibaigus koncertui,bu - 
vo paskaityti atsiųsti sveiki- 
nimai:Seselės Teresės, K LB 
Kultūros Komisijos, Mont - 
realio A nshmblio "Gintaras". 
Įteikta "Ramunėlit}" dovana .

Visiems sugiedojus "Pa
vasariui" Ilgiausių Metų ir 
buvo baigtos minėjimo iškil
mės.

Sukakties minėjimas buvo 
suorganizuotas labai gerai , 
tai didžiausias nuopelnas 
choro administratorės Jad
vygos Baltuonienės, kuri rū
pinasi choru per tuos visus 
5 metus be jokio atlyginimo. 
Jai daug padėjo mergaičių 
tėvai su jų pirmininku Vincu 
Piečaičiu.

Salės viduryje, ant dide
lio stalo buvo pristatyta 
gausybė skaniai paruoštų 
Įvairiausių valgių.

Ir užsibaigė mūsų "Pava
sario" jubiliejus triukšmin- Kirstuku.

gaiš šokiais.
E.Kardelie nė

’’NIDOS” KLUBO VALDYBA 
IR VEIKLOS PLANAI

Montrealio Lietuvių Žve- 
jotojų-Medžiotojų Klubo NI - 
DA narių visuotino metinio 
susirinkimo, įvykusio š.m. 
kovo 24 d., metu išrinkta 
Klubo Valdyba savo gegužės 
8 d. posėdyje, pareigomis pa
siskirstė taip:
J. Šiaučiulis -pirmininkas ,
A. Mylė- I vicep. ir sekre
torius, Br. Kirstukas- II vi
cep. ir išvykų vadovas,A. 
Račinskas - iždininkas, A. 
Žiukas-iždininko padėjėjas ,
B. Kasperavičius ir J.Bab- 
rauskas- parengimų reika
lams, J. Čialka - Valdybos 
narys.

Revizijos Komisija:K. To
liušis, Alb. Rusinas ir V. 
Murauskas.

Naujoji Klubo Valdyba ap
tarė bėgamuosius reiklaus ir 
numatė šių metų veiklos gai
res. Nutarė atgaivinti pre
mijavimą už sugautas di
džiausias šių metų sezone 
sugautas žuvis:dorę,lydeką, 
sturį/sturgeon/ ir didžiąją 
lydeką.

dėl smulkesnių premijavi
mo detalių prašoma kreiptis 
Į Klubo Valdybos narius.

Valdyba kviečia visus na
rius dalyvauti žvejybos iš
vykose ir rungtyniauti dėl 
premijų.Rezultatus praneš
ti Klubo Valdybai.

Dėl išvyktj į šiaurės ir kir
tus ežerus prašoma tartis su 
Valdybos išvykų vadovu Br.'.

r FUNERAL HOME
J. F. Wil son & Sons Inc.

,123 Maple Blvd. 5784 Verdun A 

Chateauguyr Verdun, Que., 
Tel: 691-4763 Tel: 767-9956

7 psi.
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LITAS
PAMALDOS LIETUVIAMS ŠV. 
JUOZAPO ORATORIJOJE

Grupė maldininkų iš To
ronto Lietuvių Kankinių pa
rapijos atvyksta į Montreal! 
maldos kelionei už Lietuvą . 
Jos intencijai kun. Jonas • 
S taškus laikys mišias 
GEGUŽĖS 18 d. ,2 vai. p. p., 
S v. Juozapo Orato
rijoje- vienoje iš koply - 
čių.

Sekmadienį gru
pė lankysis Aušros Vartų 
bažnyčioje ir po 11 vai. pa
maldų dalyvaus A gapėje su 
LKMoterų Draugijos Mont - 
realio Skyrium.

Ekskursiją organizuoja G. 
Trinkienė, LKMD-jos Lietu
vių Kankinių Parapijos S ky- 
riaus pirmininkė.

-Birželio 15 d.Doroi- " >
nion Bridge ruošia kasmeti- "NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SPAUDOS BENDROVĖS 
nį žvejybos turnyrą St. Louis VISUOTINAS AKCININKU SUSIRINKIMAS
ežere. Kas norėtų jame da
lyvauti, prašome susisiekti ^Nepriklausomos Lietuvos” Spaudos Bendrovės visuotinis 
Su A. RA.ČINSKU. akcininkų-šėrininkų susirinkimas šaukiamas 1985 m. g eg u-
- L i e p o s 27d.Klubas or- žės 26 d. 12val. p.p. Aušros Vartų parapijos salėje, 1465 
ganizuoja ekskursiją į 1OOO de Seve, ■ Montreal.

• ’’Pavasario” organizuotas 
penkmetinis koncertas praė
jo labai gerai. Naujiena- Vys
kupo lankymosi proga pirmą 
kartą atliko Montrealyje 
"Sibiro Giesmę",visi trys 
programos chorai su sol. G. 
Čapkauskiene,kuri yra "Pa
vasario" krikšto motina.

Bisui sudainuota tradici
nė "Pavasario"daina, sukur
ta męntrealiečio muz. Z.La
pino, šio mergaičių Choro 
čių Choro krikšto tėvas.

Rugsėjo 22 d. "Pavasaris" 
yra pakviestas atlikti prog
ramą Toronte ,A napilyje.

• Šv. Kazimiero Parapijos 
kleb. St. Š ileika gegužės 11d. 
pakrikštijo Viktoro ir Lilijos 
ALINAUSKU 2- rąjį sūnų 
Aleksandro Viktoro vardais .

Krikšto' tėvais buvo Vida 
Kudžmaitė /iš Ottawos/ ir 
j. Rašytinis.

• Inž. V. PAKALNIŠKIS su 
ponia lankėsi Montrealyje , 
atvykęs iš Britų Kolumbijos. 
Ten jis dirba Ministry of E- 
nergy,Mines, Petroleum Re
sources. Jis yra kasyklų 
inspektorius ir rezidentas 
inžinierius.

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

Laima Skučaitė—Rutkauskienė
Tel: 697-3846

Dr J. MALISKA
D. D. S.

. DANTŲ GYDYTOJAS—CHIRURGAS
1440 St. Catherine St. W.

Suite 600, Montreal, P.Q.

Tel. Bus.: 866-8235
Namu : 761-4675, • .

salų vietovę. Kas joje norėtų 
dalyvauti-ir ne Klubo nariai 
-kreipkitės Į Klubo Valdybos 
p-ką J. Šiaučiulį ar vicep.A. 
Mylę.
-R u g p j ū č i o 11 d. nu - 
matyta Klubo gegužinė įpras
toje lietuvio P.Skruibio So
dyboje Point Fortune, prie 
Ottawos upės.

A. Žiūkas maloniai sutiko 
perleisti vieną savo laivą 
naudotis Klubo nariams. Lai
vas netrukus bus pristatytas 
pas P. Skruibį.

1986- tais metais gegužės 
8 d. NIDOS Klubui sueis 20 
metų nuo jo įsteigimo. Klubo 
Valdyba ruošiasi jubiliejų 
iškilmingai atžymėti kokiu 
nors kultūriniu renginiu.

Klubo Valdyba kviečia vi
sus Klubo narius aktyviau į- 
sijungti į veiklą savo suges
tijomis bei patarimais.

Visiems linki laimingų bei 
sėkmingų dienų žvejybos ir 
medžioklės išvykose. Pri
mena pr.isilaikyti valdžios 
nustatytų taisyklių.

NIDOS Klubo Informacija
• Algio ir Romos LAPINŲ 
dukrelė buvo pakrikštyta 
AV Parapijos bažnyčioje 
Kristinos-Angelės vardais .
Krikšto tėvai-Ramona Lapi
naitė ir Aleksandras Stan - 
kevičius.

Dr. Philip Stulginski
D.D.S.

Dantų gydytojas — chirurgas
8606 Centrals, coin corner 45e awe.

suite 209. 364-4658

Tel: 364-4658

M. CUSSON R. GENDRON VAISTINĖ

Atidaryta kasdien nuo 9 vai. r. iki 10 v 
Šeštadieniais : nuo 9 vaL r« iki 9:30 vai. vak. 

Sekmadieniais : nuo 10 vai. r» iki 9:30 vaL vak.
GREITAS ,. NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS 

7635 Central St. Ville La Salle, P.Q. H8P 1L2 
Tel.: 366-9742 ir 365-0505

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

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

ADVOKATAS

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

Dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo rinkimas
3. Mandatų komisijos rinkimas
4. Praėjusio susirinkimo protokolo skaitymas
5. Valdybos pranešimai
6. Revizijos komisijos pranešimas
7. Bendrovės persitvarkymo klausimas
8. Diskusijos dėl pranešimų
9. Valdybos ir revizijos komisijų rinkimai

10. Einamieji reikalai
11. Susirinkimo uždarymas.

Visi akcininkai kviečiami dalyvauti. Negalintieji susirin
kime dalyvauti, prašomi pasiųsti įgaliojimo kitam akci
ninkui, kuris susirinkime dalyvaus.

Kvorumui nesusirinkus , ■ po valandos susirinkimas 
bus laikomas teisėtu. X VALDYBA

I G A L I 0 jll M A S 
t a

AŠ,................................................... ..............................................................

gyvenantis................................... •;......................... ...................................

šiuo i gal i oj u................................   • • • .................................................

mane atstovauti "Nepriklausomos Lietuvos” Spaudos Bendrovės 
1985 metų akcininkų (šėrininkų.) sustinkime.

MEMBER

Turiu .................... . akcijas-šėrus.

Data.................................. .........  Parašas:..................... . . .......... .

SYSTEM

VASARIO 16-TOS DIENOS MINĖJIMAS MONTREAL 10 ŠEŠTADIENĖJE MOKYKLOJE

It's Made of a 
Pro I os tic Soft 

Sillcone Base with 
Small Suction Cups.

“Suction cups'1 I aiko tvirtai! Jūsų, dantų plok stele I aikysi s be 
nemalonaus kliiavimo. Sumažina danty, smeqeny erzinimo ir skau- 
dejimg. Ypatingai rekomenduojama zemutinėm plokštelėm.,

’’Suction cups" pritaikomos jGsų turimoms dantų plokštelėms 
oer 24 v al on d a s . _

ATLANTIC LABORATORY 
in Guy Metro Station Boutiques Level, Suite 26 

937-2834__________ -

montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Tel. 489-5391
LEONAS G

SALES MANAGER

MONTREflllO LIETUVIŲ
KREDITO UNIJA

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

MOKA UŽ :
GERTIFIKATUS min. $ 1,000,00

1 metų ••••.........................
TERMINUOTUS INDELIUS

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

TRUMPALAIKIUS INDĖLIUS 
už $ 20,000 ar daugi au 

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

ČEKIŲ SĄSKAITOS...............

DUODA 
PASKOLAS:

NEKILNOJAMO 
TURTO IR 
ASMENINĖS 
PASKOLOS 
MIRTIES 
ATVEJU 
DRAUDŽIAMOS 
IKI $ 10.000

9'/z %

9% %
9 % 
8%i% 
81/4.%

6/2% 
6'4% 
6 % 
5 %

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS
1475 De Seve 3907 A Rosemont

Pirm. Antrad. Tree. ....... 9:00 - 3:00 ———
Ketvirtadieniais..............12:00 — 8:00 4:00 — 8:00
Penktadieniais..............  10:00 -- 6:00 2:00 — 6:00
Sekmadieniais nuo SPALIO 15 iki GEGUZEo 15 d. abiejose 
parapijos salėse dirbama nuo 10:30 — 12:30 v.ai.

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

e Didelis pasirinkimas gatavu paltu 
e Vasaros laiku saugojimais (Storage) 
• Taisau ir remodeliuoju 
e Siuvu ir parduodu

1449 rue St, Alexandre, Suite 500 A * ■ OC4C
Montrea I, P.Q. &H3A 2G6 Tel:

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 1Z3

VINCAS PIEČAITIS

Nekilnojamo turto patarnavimas Montrealyje

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS I

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

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

• GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ •

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
39O7A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, QUE. HIX TL7

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

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

TEL. 727 -3 120 Namų 3 76 -378 1

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

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

A g e n t ū_r_a^_v e k_i_a__r._u_o _l_9_4J_[n,_
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