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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
VYSKUPŲ SINODO 
NUTARIMAI

Romos Katalikų. Bažny
čios (kuriai priklauso virš 
800 milijonų tikinčiųjų vi
sam pasaulyje) vyskupų si
nodas, sušauktas Vatikane 
popiežiaus Jono Pauliaus II, 
baigėsi ir paskelbė savo 
nutarimus. Nutarimai išlai
ko pusiausvyrų tarp labiau 
Į reformas linkusiųjų ir 
konservatyvesniųjų^ Bažny
čios sluoksnių. Štai, tie 
nutarimai, kuriuos vyskupų 
susirinkimas, trukęs dvi 
savaites, priėmė š.m. 
gruodžio mėn. 9 dieną: 
I) Svarbūs nutarimai, 
kurie buvo priimti Antrojo 
Vatikano susirinkimo, vyku
sio tarp 1962 ir 1965 metų, 
ir padarė didelius pakeiti
mus Bažnyčios liturgijoje 
bei disciplinoje, nebus 
nei keičiami, nei silpnina
mi; 2) Nors Bažnyčios 
pagrindine misija yra dvasi
nė, ji visdėlto turi pasmerk
ti pasaulyje pasireiškiantį 
skurdą ir stipresniųjų 
naudojama. priespaudą; 
3) Turi būti paruošta glaus
ta Katalikų Bažnyčios 
skelbiamųjų tiesų santrauka, 
kuria galėtų pasinaudoti 
ir ją įtraukti į savo doku
mentų bylas įvairūs tauti
niai arba vietiniai Kat. 
Bažnyčios vienetai; 4) 
Tautinės vyskupų konferen
cijos yra ne tiktai naudin
gos, bet būtinos; 5) Ekume
niniai svarstymai bei disku
sijos su kitomis krikščioniš
komis religijomis turi 
būti tęsiami; 6) Katalikų 
Bažnyčia turi daryti viską, 
kad ir moterys galėtų 
vaidinti didesni vaidmenį 
jos misijose.

Belgijos arkivyskupas 
Jan Scotte, šio sinodo 
generalinis sekretorius, 
spaudai pareiškė, kad
popiežius šiuos susirinkimo 
patarimus priėmė su 
"džiaugsmu ir dėkingumu".

NEAIŠKUS NOBELIO 
PREMIJOS LAUREATAS

Šių metų Nobelio Tai
kos premija paskirta gydy
tojų sambūriui (turinčiam 
virš šimto tūkstančio narių) 
siekiančiam pasaulio taikos 
be branduolinių ginklų. 
Viena bėda, kad to sąjū
džio vienas vadovų, būtent 
Sovietų Sąjungos gydytojas 
Evgeni Chazov, yra ne 
tiktai Centrinio Komunistų 
partijos komiteto ir visokių 
kitų aukštų valdžios bei 
partijos veiksnių narys, 
bet nėra niekad pakėlęs 
balso nei prieš kitų valsty
bių okupacijas (pvz.Afganis- 
tano, nekalbant jau apie 
Pabaltijo, Ukrainos ir 
kitų Europos valstybių 
užgrobimą), nei prieš aki
plėšišką bei žiaurų žmo
gaus teisių laužymą sovietų 
koncentracijos stovyklose, 
psichiatrinėse ligoninėse, 
KGB kalėjimuose ir visoj 
sovietų raudonojoj imperi
joj. Atvirkščiai, šis sovieti

nis taikos balandis, susisu
kęs lizdą International 
Physicians for the Preserva
tion of Nuclear War orga
nizacijos vadovybės pačioje 
viršūnėje, pasirašė po 
dokumentu, kadaise mela
gingai apkaltinusiu viso
kiais prasižengimais kitą 
Nobelio , Taikos Premijos 
laureatą, rusų mokslininką 
Andrei Sacharov'ą, kuris 
ir dabar tebepersekiojamas 
ir laikomas naminiam 
arešte Gorkio mieste, vien 
už tai, kad išdrįso pasmerk
ti sovietų įvykdytą Afganis
tano okupaciją ir žmogaus 
teisių pažeidimus Sovietijo- 
je.
GVATEMALA IŠSIRINKO 
CIVILINĮ, PREZIDENTĄ.

Maždaug trisdešimt 
metų Gvatemalą valdė 
kariškiai prezidentai.Tačiau 
š.m. gruodžio mėn. 9
d. Gvatemala laisvuose
balsavimuose išrinko didele 
balsų persvara valstybės
prezidentu Vinicio Cerezo, 
42 metų amžiaus advokatą, 
Krikščionių Demokratų 
partijos lyderį. Cerezo 
surinko net virš 68 nuošim
čius visų balsų. Jo oponen
tas konservatyvesnės parti
jos vadas Jorge Carpo 
gavo apie 31 nuošimti 
balsų. Vinicio Cerezo 
vadovavo Gvatemalos 
Krikščionių Demokratų 
partijai visą dešimtmetį, 
kai apie 340 tos partijos 
narių bei vadovų buvo 
karinių diktatorių pakalikų 
nužudyti. Išrinktasai prezi
dentas savo pirmuoju užda
viniu laiko kariškių įtakos 
sumažinimą Gvatemalos 
politiniame gyvenime. 
Po to reikėsią sustiprinti 
šalies ekonomiją ir praves
ti būtiniausias socialines 
reformas. Gvatemala, 
kaip ir daugelis Centrines 
ir Pietų Amerikos valstybių 
pergyvena didžiulę ekono
minę krizę ir turi bilijonus 
dolerių skolų. Gvatemala 
daugiausia prasiskolinusi 
JAV-ėms.

44 METAI NUO PEARL 
HARBOR TRAGEDIJOS

1941 m. gruodžio mėn. 
7 d. Japonijos povandeni
niai laivai ir bombonešiai 
netikėtai ir iš pasalų (nepa
skelbus karo), užpuolė 
JAV-ių laivyno bazę Pearl 
Harbor uoste, Hawaii 
salose, paskandino arba 
apgadino 18 karo laivų 
ir nužudė 2300 amerikiečių 
karią bei 68 civilinius 
asmenis. Didžiausias nuosto
lis amerikiečių karo laivy
nui buvo paskandinimas 
karo laivo "Arizona", kuris 
nusinešė į uosto dugną 
1177 jūrininkus ir marinus. 
"Arizona" ir dabar tebėra 
uosto dugne, kaip pamink
las žuvusioms. Prezidento 
Franklin Roosevelt'o žo
džiais tariant, toji diena 
liks visų atmintyje ir 
istorijos puslapiuose kaip

"gėdos diena". 44-tųjų
metinių proga JAV~ės
užtikrino, kad jos niekad
nebūsiančios užpultos
nepasiruošusios ir iš pasalų;

ROBERT BOURASSA

BOURASSA IRGI KRITI
KUOJA LAISVA PREKYBĄ 
SU JAV

Naujai išrinktasai Quebe- 
c'o provincijos premjeras 
liberalų partijos lyderis 
Robert Bourassa gerokai 
neigiamai atsiliepė apie 
Ottawos planuojamą laisvą 
prekybą^ su Jungtinėmis 
Amerikos Valstybėmis. 
Bourassa nuomone, jei 
toji laisva prekyba su 
Amerika nebūsianti atitinka
mai kontroliuojama, Kana
da galinti būti Amerikos 
praryta. "Kai pradėsime 
ekonominę integraciją, kad 
ir palaipsniui, ją vėliau su
laikyti bus be galo sunku"- 
tvirtino Bourassa. Kiekvie
na laisva prekyba vedanti 
į muitų uniją tarp tų 
kraštų, o ši, savo keliu, 
pagimdo bendras politines 
institucijas. Bourassa prita
rė Ontario provincijos 
premjerui David Peterson, 
kad provincijos turėtų 
veto teisę dėlei betkokių 
federalinės vyriausybės 
numatomų laisvos prekybos 
planų. Jei tokie planai 
liečia provincijas, provinci
jos turi turėti teisę priim
ti arba atmesti planuojamą
jį laisvos prekybos ėjimą. 
Ministeris pirmininkas 
Brian Mulroney praeitą 
savaitę, tardamasis su 
provincijų premjerais,
lyg ir pažadėjo jiems, 
kad pasitarimuose su JAV- 
ėmis jie turėsią teisės 
pareikšti savo nuomones. 
Tačiau, kaip ir daugelyje 
savo pareiškimų, Mulroney 
aiškiai ir detaliai provinci
jos premjerų rolių tuose 
pasitarimuose nenustatė. 
Amerikiečių ir anglų spau
da rašo, kad jeigu Kanados 

dviejų didžiausių provincijų 
premjerai betkokiai plačiai 
laisvai prekybai su JAV- 
ėmis griežtai pasipriešintų, 
kažin ar tokia prekyba 
iš viso būtų įmanoma.

Dėlei tos laisvos prekybos 
konservatorių federalinė 
vyriausybė kritikuojama 
ir abiejų opozicijos partijų, 
ir darbininkų profesinių 
sąjungų, ir daugelio autori
tetingų ekonomistų bei 
politikų. Atrodo, kad kol 
kas tik stambieji biznieriai 
labai entuziastingai tokiai 
laisvai prekybai tepritaria. 
Net pats Mulroney ir 
jo partijos šulai dabar 
kalba tiktai apie "laisvesnę" 
prekybą su JAV, nevartoda
mi žodžio "laisva". Taigi, 
tam tikrų išimčių, atrodo, 
visdėlto teks federalinei 
vyriausybei imtis, norint 
apsaugoti kaikurias kanadie- 
tiškos gamybos sritis.

NAUJAS VĖŽIO LIGOS 
GYDYMO BŪDAS

Dar bandymo stadijoje 
tebesąs naujas vėžio ligos 
gydymo būdas šiuo metu 
vykdomas Washington'© 
U.S. National Cancer 
Institute ligoninėje. Gydy
mui vadovaująs dr. Steven 
Rosenberg, tos ligoninės 
chirurginio skyriaus direkto
rius, spaudai pranešė, 
kad nors pirmieji daviniai 
yra kartais nepaprastai 
geri, dar reikia daug laiko 
bei papildomų davinių, 
kad galima būtų šį naują 
gydymo būdą rekomenduoti 
visoms ligoninėms. Nauja- 
sai gydymas panaudoja 
hormonus (t.y. vidaus 
sekrecijos liaukų gaminamą 
medžiagą), kurie paversti 
į baltuosius kraujo kūnelius, 
tampa vėžio ląstelių naikin
tojais ir kaikuriuose pacien
tuose vėžio auglius arba 
labai sumažino, arba nef 
visiškai panaikino. Gydyto

jai šiam gydymui naudoja 
paties paciento baltuosius 
kraujo kūnelius, kuriuos 
išėmę sujungia laborato
rijoje su tam tikrais hormo 
nais, (vadinamais Interleu- 
kin-2) ir tokiu būdu paver
čia baltuosius kraujo kūne
lius į vėžio ląstelių naikin
tojus. Šiuo metu tais vais
tais gydomų ligonių skai
čius yra nedidelis, bet 
beveik pusė jų pagerėjo. 
Vienų vėžiniai augliai 
gerokai sumažėjo, o kelių 

• KANADOS PAŠTAS Išleido seriją ženklų, vaizduojančių 
žymiuosius Kanados švyturius. Prie jų projektų ir įvyk - 
dymo pasižymėjo lietuvis inž. J. V. D a n y s . (Zlūr. 4 psl-)

KAS PAGROBĖ LIETUVIU KUNIGĄ?
"Frankfurt«r Allgemeine Zeitung" lapkričio 5 d. pra r 

nešime iš Romos rašoma, kad Lietuvojė Įvykęs kunigo par 
grobimas yra labai panašus į lenkų kun. PoplelluŠkos at
vejį. Tik laimės dėka,51 metų amžiaus Krokialaukio (pie
tų Lietuvoje) klebonui Vaclovui S t a k ė nu i pavyko iš
sigelbėti po to, kai jis buvo užpultas, sumuštas, surištas 
ir įmestas Į ežerą. Žinios gautos slaptu pranešimu,ku
ris pasiekė; Vakarus, ir Romos "II Tempo" laikraštis jas 
paskelbė. Laikraščio teigimu, Įvykis buvo rugpjūčio 22 d. 
Tikinčiųjų Teisių Gybimo Komiteto narys kun. Stakėnas 
naktį buvo iškviestas pas ligonę. Nors kunigas ir stebė
josi tuo kvietimu, nes neseniai buvo tą ligonę aplankęs , 
jis išvažiavo automobiliu su dviem asmenim, kurie jį iš
kvietė. Mašina sustojo prie miško, išlipę vyrai kunigą 
žiauriai sumušė, surišo ir Įmetė į mažą ežerėlį. Kun . 
Stakėnas išsigelbėjo, nes ežerėlis nebuvo gilus.

Ryte- jaunas vyrukas jį rado ir nuvedė į miliciją. Ta
čiau valdininkai nekreipė daug dėmesio Į tą Įvykį, pa
guodė dvasiškį abejingu pažadu surasti piktadarius.

1983 m. kun. Stakėnas buvo tardomas sąryšyje su 
kun. Sigito Tamkevičiaus byla. Tada jis buvo Į- 
spėtas nutraukti savo veiklą komitete. "Jei tu nesiliausi", 
grasino jam KGB pareigūnas P i 1 e 1 i s, "matysim, kas 
tą beviltišką kovą laimėsi. Vėliau kun. Stakėnas buvo liu
dininkų tarpe, kurie teisme kun. Tamkevičių gynė. Kun. 
Tamkevičius, kaip ir jo bendramintis klebonas Alfonsas 
Svarinskas, buvo nuteistas dešimčiai metų laisvės 
atėmimu. ("Europos Lietuvis")

DĖMESYS IŠEIVIJOS LIETUVIŲ. DAILĖS ISTORIJAI
Amerikos Lietuvių Dailiųjų Menų Draugija pavedė 

VIKTORIJAI KAŠUBAITEI-MATRANGA užvesti korespon
denciją, rinkti žinias ir paruošti planą apie lietuvių daili - 
ninkus išeivijoje ir sudaryti istorijos planą. Leidinys bū
tų anglų kalba.

Viktorija Kašubaitė-Matrknga prašo atisųsti jai šiuos 
davinius (angliškai arba lietuviškai)

1. Biografinius faktus (mote rys prašomos paminėti Ir 
savo mergautinę pavardę),

2. bibliografiją (savo parašytų straipsnių ir knygų 
pavadinimus bei. tų, kurie buvo parašyti apie Jūsų kūrybą),

3. savo nuotrauką- pažymint jos datą;pageidaujama 
kuo vėlesnė,

4. kelių pagrindinių darbų nuotraukas (jos bus grą - 
žintos po atrankos),

5. pasisakymą, kaip tremtis ir emigracija paveikė 
Jūsų kūrybą -profesinio pasiruošimo, meno srities pasi 
jrinkimo, meno siužetų-temų išsivystymo atžvilgiais.

Atsakomai Į paskutinįjį klausimą galės būti įtraukti Į 
bendras istorines santraukas. Interpretacija bus reikš - 
minga istorikams, kurie domisi imigrantų bei etninių gru
pių patirtimi, ir lietuvių istorijai aplamai, suteikiant pla
tesnę lietuvių būties perspektyvą. Ji bus Įdomi Ir tiems, 
kurie vertina imigrantų kultūrinius įnašus į naujų kraštų 
mokslines ir menines sritis.

Šią medžiagą prašoma prisiųsti iki 1986 m. VASARIO 
mėn. 28 dienos: Victoria Matranga, 1360 East 48th Street 
CHICAGO, Illinois 60615. Tel:312-285-O229(namų) arba 
312-924-2356 (darbo).

net visai išnyko. Tačiau 
kaikurių ligonių organizmai 
nuo šio gydymo susilaukia 
nepageidaujamų pašalinių 
reakcijų. Šiomis dienomis 
vienas ligonis gydomas 
naujaisiais vaistais mirė. 
Pažymėtina tačiau, kad 
visi ligoniai gydomi naujai
siais vaistais yra vėžio 
ligos paskutinėje stadijoje, 
t.y. vėžio liga yra jau 
išsiplėtusi beveik po visą 
kūną ir mirtis netoli.
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PO REAGAN’O IR GORBAČIOVO 
SUSITIKIMO o x

Nei Amerika, nei Sovietų 
Rusija nieko daug nesitikėjo 
iš Viršūnių susitikimo Ge - 
nevoje(Ženevoje). Ir vienai 
ir kitai pusei reikia laimė
ti daugiau laiko. Amerikai 
reikalinga toliau pasistūmė
ti erdvių gynybos sistemoje, 
o Sov. Rusijai ’ reikalinga 
daugiau laiko pertvarkymui 
ekonominės santvarkos, kuri 
rodo pastovų smukimą že
myn. Sensta Sovietų maši
nos, o naujom pasigaminti 
reikia kur kas aukštesnio 
lygio technologijos,negu yra 
dabar. Propaganda yra vie
nas dalykas,© gyvenimo tik
rovė visai kitas. Be aukštos 
technologijos mašinų neįma
noma pagaminti tokių gami
nių, kurie galėtų prilyg
ti laisvo pasaulio gamybai. 
Dabar jau ir Sovietai turi 
geresnių dalykų, tiktai jų yra 
permažai ir todėl sunkiai 
gaunami.

Dabar jau ir Sovietai ma
to, koks skirtumas kasdienio 
gyvenimo tarp jų ir laisvojo 
pasaulio, ir pradeda norėti 
tą skirtumą sumažinti. M . 
Gorbačiov’as, jaunesnis ir 
labiau išprusęs žmogus,nori 
įrodyti, kad patikėjimas jam 
aukštų valdžios pareigų gali 
būti pateisintas,o jei ne,tai 
jis žino, kad vietą teks už
leisti kitam.

Gorbačiov’as niekada ne
gali tikėtis įgyvendinti savo 
tikslų,jei ir toliau viską rei
kės sukišti į ginkluotę. So
vietai juk per tiek metų vi - 
sus resursus sudėjo į naujus 
ginklus že mė je, ore ir van- 
denyse, ir kas iš to?Tiesa , 
įsigijo kolonijų Azijoje,Af
rikoje .Europoje ir net Cent
rinėje Amerikoje, o pajamų 
iš ten netik negauna,bet dar 
turi gana daug išleisti. Su 
Afganistanu išėjo dar blo
giau. Ten nuostoliai tik di - 
deja.

Gorbačiov’as tai ir aiški
na susenusiam politbiurui , 
įsitikinusiam, kad tik tokiu 
būdu ir priedo, propaganda, 
tegalima užimti visą pasaulį. 
Kad nebebūtų opozicijos ir 
taip būtų paniekta seniai 
svajojama "komunizmo per
galė". Šis planas gal ir galė
tų būti kada įgyvendintas, jei 
pasaulis stovėtų vietoje, ir 
nedarytų pažangos. Pažanga 
gi daroma milžiniška viso
se srityse ir Sovietams be - 
lieka tiktai vytis iš paskos, 
ir dabar jaū vis labiau atsi- 
liekant.

Ženevoje Gorbačiov*o 
tikslas ir buvo sustabdyti 
Amerikos erdvių gynybos 
įgyvendinimą, nes ’ai Sovie
tams reiktų išleisti dar dau
giau naujiems erdvių gink
lams, tai būtų visiškas bank
rotas. Kiek pakilęs gyvenimo 
lygis vėl turėtų grįžti į pir

mykštį skurdą, o to pasek
mių nebegalėtų niekas nu - 
matyti. Gorbačiov’ui tai ne
pavyko, nes Amerikos tiks
las yra tiek paspausti Sovier 
tus.kadjie vieną dieną atsi
durtų jų pačių teritorijoje . 
Amerika niekada dar neturė
jo tokios geros progos tai 
padaryti, kaip dabar. Visa 
žmonija mato, kad pasaulio 
likimas dabar gali būti Ame
rikos rankose.

Tai vienintelė galimybė 
išvalyti pasaulį nuo sovieti
nio teroro. Vienintelė gali
mybė išlaisvinti pavergtas 
tautas iš niekada nesibai - 
giančio baisaus košmaro. Ar 
taip ir bus - niekas negali 
žinoti, nes Amerika yra A- 
merika. Ji yra, visokių ga
limybių šalis. Vienintelė 
tikra viltis yra tai, kad da
bar jau ir Amerikoje nebe
daug liko tokių žmonių, kurie 
dar kiek pasitikėtų tuo, ką 
sako sovietiniai rusai. Nie
kas nebetiki, kad sovietai ir 
toliau nesulaužys sudarytų 
sutarčių, kaip kad visas su
laužė praeityje. Jaltos su
tartis paliko Sovietų vergi
joje apie 150 milijonų eu
ropiečių. Baltijos kraštai 
kenčia, jau yirš 40 metų. Dėl 
sulaužytų sutarčių nesibai - 
gia nė Afganistane kraujo 
liejimas visiškai nieku ne
kaltų žmonių.

Sovietai žino, kad iš da
bartinių problemų jie gali ir 
nebeišlįsti. Betkuriomis są
lygomis mėgina jau dabar į- 
sitvirtinti, pavergtuose kraš
tuose. Nebespaudžia tiek nei 
Čekoslovakijoje, o Rumuni
joje ir Vengrijoje atsiranda 
ir šiokių t^kių laisvių. Kitas 
reikalas su Pabaltijo kr aš - 
tais.

Nuo Petro Didžiojo- laikų, 
rusai laiko Pabaltijo kraštus 
būsima rusų tautos gyveni
mo erdvę. Laiko būtinu rusų 
langu į Vakarų pasaulį. Stra
tegiškai būtinu prietilčiu 
Leningrado gynybai. Baltie- 
čiams liks tik du pasirinki- 

/mai: arba patapti "sovietiniu 
/ žmogum", surusėti, arba iš
sikelti į Rusijos gilumą. Jau . 
dabar jaunimui sudaromos/ 
tam sąlygos.

V. Labiausiai Sovietai bijo 
išeivijos gana stipraus pro
testo balso bei pavergtų tau
tų liudijimo apie Sovietų 
įvykdytas masines žudynes, 
smurtus karo ir pokario 
metais bei dabar vykdomą 
priespaudą. Visa tai sudaro 
nepalankią apie Sovietus 
nuomonę amerikiečių, kana
diečių bei kitų laisvų kraštų 
visuomenėje'. Atstumia juos 
nuo Sovietų; todėl ir paieš - 
kos karo nusikaltėlių. Suras 
tuos nusikaltėlius ar ne, bet 
svarbiausių Sovietų prieši
ninkų- baltiečlų ir ukrainie-

( Ištraukos iš TORONTO LIFE žurnale tilpusio aprašymo 
apie Taikos ir Laisvės Žygį Šią vasarą )

Tribes disappear, republics ar forgotten, and 
as the borders shift, towns lose their names and even 
the secret police get confused: "Where did that country 
go?" The man with the steel-rimmed glasses and the 
double breasted suit laughed. His name was Molotov. 
He didn't laugh very often, but it was 1939 an Joa
chim von Ribbentrop, a solidly built count from Prussia 
had just agreed that Latvia,’ Lithuania and Estonia 
should become part of the Soviet Union. What von 
Ribbentrop really wanted, however, was to go to the 
Kremlin and meet .Stalin, and he did, and as they shook 
hands and laughed, a fine-looking general stood behind 
them laughing as well. A little later, he disappeared, 
and when his son died in the war, someone asked, 
"Where did that family go?"

And where did Estonia, Latvia and Lithuania 
disapear to? Through the centuries, their bonders have 
moved around as their overlords changed, speaking 
Polish, Swedish, German, Russian, up until the , end 
of World War I, when Russian czardom gave up the 
ghost and they became: successful agricultural republics, 
exporting bacon, eggs, butter, grain and «fowl. And 
along came Kristallnačht and the plundering of Poland, 
and then Molotov met the Nazis and he signed the 
pact with von Ribbentrop, "Enough is never enough". 
"Too much is enough", von Ribbentrop said and laughed.

Thus, the people of the Baltic States became 
Soviet citizens, and schoolchildren and bus drivers were 
given little hammer and sickles to wear on lapels.

Exept, it wasn't exactly thus: in June of 1940, 
the Soviets said they needed military bases on the 
Baltic Sea; then, when two of their foot soldiers disa
ppeared (it turned out they were deserters) and the 
Soviets said they feared for the safety of their troops, 
the Red Army flooded across 
police filled the prisons, and 
deported to camps along the 

until 1941, when von
that enough is never enough, 
man army had cossedįthe Baltic countryside, deporting 
men and women to its own labor capms. World famous 
for their precision, they also killed off the Jews.

But the Red Army came back. In 1944, it rava
ged land and the cattle cars were loaded up again 
with people, this time sent to death camps in the 
tundra. As the wind ‘Avhistled through empty villages, 
Stalin said: "Hitlers tome and go". His hangers-on 
laughed. In two or three years many of them disappea
red. Such is life: partisans hid in the woods, fear be
came the bond between men and women in their beds, 
the world settled into, cold war peace-the acceptance 
of lost borders behind) the Iron Curtain-and the Baltic 
tribes to truly disappear. One of those men standing 
behind Stalin was heard to say amiably, "There will 
be a Lithuania, but theęp will be' no Lithuanians’’.1'’

This past summit,' I went to sea on a small' 
cruise ship called the) Baltic Star. There were 400 
Balts from Toronto and around the world on board, 
and we were zoinz to sail from Sorkhnlm m m orino

cap -

the borders, the srcret 
men and women were 

polar rim of the polar 
Ribbentrop, complaining 
announced that the Ger-

borders of Soviet Lithuania, Latvia and Estonia. Then 
the ship was going to dock in Finland on the day the 
Soviets arrived to celebrate the tenth anniversary of 
the Helsinki accords. That was the plan. And after 
that, if the Finish 
going to march to 
Soviet Union.

"Do you think

police let 
a central

them, 
park

the Balts were 
and denounce the

get away with this?"

enough".
not pleased. Teirwere

agency, TASS- warned 
itself in the middle of 

threat. More-over, there 
so nervous abouth their

ybu can 
I asked a women in charge.

"Why not? she said. "Enough is
The Soviets, of course, 

government-through this news 
that such a cruise would find 
the naval manuovres. It was a 
was no reason why the’ Finns 
Soviet neighbors - would let the Baltic Star dock. As 
for the protest parade, the flags of the three republics 
had not been seen in Helsinki for 45 years - not since 
von Ribbentrop and Molotov had shaken hands. The crui
se, therefore, was a bizare idea, a political luxury 
that only amateurs could afford, and pehaps only ama
teurs could bring off. It was to be a gesture in defian
ce of indifference . For example, one afternoon in 
Toronto - as I was explaining to an executive that 
the Baltic Star was going to sail close to the coastal 
waters of the Baltic States and cast flowers upon the 
waters for the dead and those who have disappeared 
into Soviet slave labor prisons, he said, "The Yugosla
vian beaches are beautiful".

"That's the Balkans," - I said. "These are the 
Balts".

"Balkans, Balts", he said. "Who knows, who cares? 
"The Russians", I said, and went home to pack 

for a flight to Copenhagen. I did not know why, with 
the Baltic Star ir Sockholm, the protest was starting 
in Copenhagen, but then very little made sense abouth 
this cruise, exept the cause itself - to draw attention 
to three disappearing peoples. Such is life.

In Copenhagen a large crowd of Balts were gathe
ring in the square. Some women were wearing peasaht 
dresses with woolen leggings and others wore black 
and white striped prison jerseys. They were carrying 
a huge black chain toward stairs and a speaker's plat
form, where Vladimir Bukovsky, well-known dissident 
who had been in Soviet jails as one of the founders 
of the freedom movement, rocked on the balls of his 
feet, waiting to speak. For a while, 
wearing a "Nyet Nyet Soviet" T-shirt 
Andersen's polished bronze knee. Her 
had a double row of ancient signs sewn 
aaa the sign of Mara, goddess of water 
the mark of the fir tree, >»» the

nepatinka išeivijos tautybių 
nesibaigiantys tarpusavip 
kivirčai. Prezidentui Rea - 
gan ui - didžiausiam pa
vergtųjų užtarėjui- irgi iš

a young women 
leaned on the 

patterned skirt 
along the hem: 
and earth; and 
sign of destiny.

(to be continued) 
kivirčų nėra jokioajiaudos. 
Tautybių nevieningt^balsai 
rinkimuose nebeturi reikš
mės, nes panaikina vieni ki
tus.

SVEIKINIMAI
įJ ' ’ '1 ' ’ • '< , 1 >'■ Vi » p ’ J į( tęsinys iš praeito "NL" numerio" )

’Nepriklausomos Lietuvos" savaitraščio Redakcijos

Juozas SiauXiuli s

Birute Nagienė

llui ir atvykusioms į Spaudos Vakarą, ji perdavė linkėjl - 
mus iš "NL" Redakcijos, bendradarbių, darbuotojų ir tab 
kininkų. Taip pat ir visų skaitytojų Quebec, o provincijo
je. Pabrėžė, kad yra stiprus ryšys tarp visų "NL" skaity
tojų, nes jie rūpinasi kalbamu ir spausdinamu lietuvis - 
kuoju žodžiu . Juos riša bendros pastangos padaryti "NL" 
įdomiu, įvairiu, aktualiu ir kiek galima, objektyviu.

"Tas ryšys yra būtina mūsų gyvenimo dalis; Kitaip - 
kas mes? Be savitumo, be praeities, jokiam kitataučiui 
neįdomūs ir sau - nusibodę. O kūrybiškų jėgų, ideafizmo 
nepraradome ir dar stebėtinai (atsižvelgiant į išeivišką - 
sias aplinkybes) jas ugdome.”

Prisiminė, kad idealizmo moko ir mūsų Tautos Him
nas, gražiausias, kokį ji žinanti,ne s " jame nėra ragini - 
mo jieškoti išpūstos garbės , o giliausių žmogiškųjų ver
tybių - šviesos, tiesos, meilės savo tėvynei.

"Prisimename ir džiaugiamės turėdami savo tarpe 
lietuviškojo spausdinto žodžio Kanadoje pradininką-Val
terį D a g 1 1 į, prisimename visus buvusius redaktorius, 
ilgesnį ar trumpesnį laiką dirbusius su patvariu Valdybų- 
leidėjų atrama: Arlauskaitę, Aukštaitę, Girinį-Norvaišą, 
Rudinskį, Kardelį ,Nagį, Maziliauską, Tarulį-Petrėną , 
Paukšta i tį. Prisimename šio malonaus Rėmėjų Būrelio 
suorganizuoto Vakaro proga visus ištikimus bendradarbiui- 
korespondentus'?kurių visų čia neįmanoma išvardinti".

Visiems dar kartą padėkojusi,palinkėjo gero vakaro.

• "NL" Leidimo Bendrovės Valdybos pirmininkas Juozas 
ŠIAUČIULIS .padėkojęs Rėmėjų Būreliui ir pasveikinęs 
atvykusius,pasidžiaugė, kad "NL" neturėdama jokio ko - 
kios nors organizacijos užnugario, yra psiryžusi ir toliau 
tobulėti, nors ir pasiekusi subrendimo amžių.

garam vardui — jų lais- maža yra Amerikoje politi - 
kovos pastangoms— jau kų—senatorių, kuriems labai 

Nežiūrint visa to, vilčių 
pasauliui nusikratyti sovie - 
tinio jungo yra nemaža. Pir-

vis labiau grasina pačiai A-

čių 
vės 
dabar yra suduodami smū
giai. Laikui bėgant, Sovietai 
tikisi įrodyti, kad baltiečiai, 
(taip pat ir ukrainiečiai)nėra miausia todėl, kad Sovietai 
verti laisvas bei nepriklau - vis labiau grasina pačiai A- 
somybės. Tikįisi,-kad tokiu m®rikai. Išeiviai ar ne,bet 
būdu jiems Pabaltijo kraš
tai ir teks visam laikui. Sė - 
darni nesantaiką tarp pa - 
vergtų tautų žmonių išeivi
joje, Sovietai dar labiau su
stiprina savo viltis tas tau
tas galutinai suvirškinti. Ne-

Amerikai svarbiausia nusi
kratyti Sovietų nuolatinės 
grėsmės. Greičiausiai A - 
merika tai ir padarys, nes 
neatsisako erdvių 1 ginklų, 
laiko juos išganingais laisvo 
pasaulio egzistencijai.



JALTOS AUKOS
/tęsinys/ . ;

Prancūzijoje
I-ieji Prancūzijos Kariuomenės ir Rezistencijos dali - 

niai buvo suėmę apie 15. OOO rusų kareivių, priklausiusių 
vokiečių armijai, ir dar 2O-. 456 rusai pasirinko per
bėgti į prancūzų pusę. Iš jų apie 8.000 prisijungė prie 
Laisvųjų Prancūzų ir grūmėsi palaikydami Alijantus. Be 
jų dar keliolika tūkstančių DP buvo britų ir amerikiečių 
pajėgų perleisti prancūzų kontrolėn 1944 m. gale. Rimti 
sumišimai kilo jų stovyklose sausio mėn. 1945 m.» iki ■ 
SHAEF talkininkavo prancūzams, suteikdami pagalbą.

PO dviejų mėnesių, kai Sd«n as sutiko su Stalino rei
kalavimu grąžinti visus rusus, neatsižvelgiant į jų pagei - 
davimus, gen. De Gaulle irgi lankėsi Maskvoje ir buvo įkal
bėtas padaryti tokią pat nuolaidą rusams. Todėl į Paryžių 
atvyko Sovietų Reptariacinė Komisija, vadovaujama gen . 
Dragun,o.

Atvykus, vienas pirmųjų jo veiksmų buvo dalyvavi - 
mas DP stovyklose vykstančiuose neramumuose, kur jis 
pats asmeniškai nušovė 1O vyrų, parinkdamas juos atsi - 
tiktinai. Ši jo komisija buvo sudaryta vien iš NKVD kari
ninkų. Jų uždavinys buvo užtikrinti saugų sugrįžimą vi
sų rusų, kuriuos jie tik galėjo pačiupti. Be to, jiems buvo 
pavesta išdalinti ir ginklus bei pinigus Prancūzijos Ko
munistų partijai.

Iš visos Prancūzijos stovyklų rusai buvo suvežti į 
centralinį surinkimo punktą ties Reille barakuose, Pary
žiuje ir iŠ ten išskirstom! į išvežimo punktus,kurių di
džiausias - Camp Beauregard, tuoj pat. už miesto.

Amerikiečiui , YMCA darbuotojui Donald A. Lowrie 
didelį įspūdį padarė Sovietų atstovai, kai jis kreipėsi į 
Ambasadą spalio 20 d. , 1944 m.

"Visi, nežiūrint netolimos jų praeities, bus grąžinti į 
Sovietų Rusiją", - pareiškė ambasadorius Bogomolov,as. 
"Kaikurie jų", - pridėjo jis, - "yra herojai, kai kurie gal 
buvo tik silpnesnės valios. Jokia tauta nesusideda vien tik 
tik iš herojų", - pastebėjo jis šypsodamasis. "Bet Tėvy
nė nebūtų motina, jeigu nemylėtų visos savo šeimos, net 
ir juodųjų avelių. Todėl visi mūsų piliečiai iš užsienio 
bus priimti atgal į namus".

Bogomolov, as toliau kalbėjo apie nepakeliamus sun
kumus, kuriuos daugelis turėjo pergyventi belaisvėje. "Jei

DALYKAI, KURIŲ NEVERTA KLAUSINĖTI ATVYKĖLIŲ IŠ LIETUVOS f
NARKOMANIJA SOVIETU SĄJUNGOJE

15. (pabaiga) j
Pirmaisiais 1980 metų mėnesiais pasirodė viert^ po 

kito gruzinų laikraščiuose penki išsamūs straipsniai apią6 
toksikomaniją, kuriuose nebuvo slepiami didėjantys visuor- 
menei pavojai. Šioje respublikoje "žolių" naudojimas 
yra virtęs banalia kasdienybe. Partijos laikraštis "Akha- 
Igazdra Komunisti" davė antraštę: "Dėmesio ! Mirtinas 
pavojus ! " Ir pripažino, kad daug gruzinų jaunuolių pasi - 
daro narkomanais. . . Pasak tos oficialiosios spaudos, vai
kai esą perdaug išlepinti, " jie viską turi ir niekas jų ne - 
bedomina". Hašišo mėgėjai, iš savo pusės, šneka kitaip; 
jie kalba apie nuobodulį, nebuvimą tikėjimo ir lūkesčių; 
ne, jų manymu, ateitis toli gražu ne spinduliuojanti šviesy
be. Žmonės puola į narkomaniją, tarsi nertų į Vakarus , 
tarsi būtų gavę vizą. Kiekvienas svajoja apie keliavimą, 
ir žolė jam kaip ir pati Amerika. . .

Sovietų Sąjungoj nėra labai sunku įsigyti narkotikų. 
Studentų tarpe Maskvoje ar Leningrade įprastu formatu 
yra mažytė degtukų dėžutė, talpinanti penkis su puse gra
mo baltų miltelių. Ji kainuoja 10 rublių (70 frankų). Kiti 
dairosi jų ligoninėse ir medicinos fakultetuose, kurie ap
rūpina verteivas tiek narkotikais, tiek adatomis, tuo 
"defisitny" gaminiu, kuriuo bus naudotasi dešimtimis kar
tų. Jei "hard drugs" yra retenybė, tai prekyba "žolelėm" 
sostinėje gyvuoja. Tai marijuana, kif, anaša ir tšifiras - 
stiprios koncentracijos arbata, iššaukianti haliucinacijas. 
ĮTARPAS:

Tšifiras dažnai minimas prisiminimuose iš kacetų. 
Anašos vartojimą raudonarmiečių tarpe mini VI. Rybakov, 
as savo romane "Slėgtis" (Tiažost).

Aleksandras Dimov rašo savo knygoj:
"Kadangi kalbame apie narkotikus Rusijoje, tuo tarpu, 

kai oficialiai tvirtinama, kad "mūsuose ši problema neži
noma". pridurkim, kad dide lis skaičius jaunuoliu badosi. 
Bet mūsų injekcijų adatos nėra išmetamo tipo. Jos pa
sensta, jas reikia virinti, o ne visi tai daro. Tas pats jau
nimas keliauja masiniai į pietus, kai prinoksta aguonos ; 
jas ten renka ir darosi karną. Dalis narkotikų atgabenama 
Maskvon pardavimui, kita pasilaikoma sau. "Žolė" dau - 
gumoj atvejų atkeliauja iš Centrinės Azijos ir iš Kaukazo. 
Ten ji yra banaliu dalyku". Alexandre Dimov. L: Anti-gui
de da Moscou. Paris, 1980.

Uja Zemcov'as pateikia tokių patikslinimų:
"Prekiauti narkotikais - biznis kaip kiti. Nejieškokit 

opiumo landynių Azerbeidžane. Reikia vien nuvažiuoti į 
Baku ir nueiti į Kirovo parką, arba įsmukti į nešvarių uos
to pastatų užkampius. Ten, užuovėjoj nuo veidmainiškų 
įstatymų kontrolės, jums parūpins morfino injekciją arba 
marijuanos cigaretę. Ir tai jums kainuos beveik niekus - 
vieną rublį. Kaip tąsyk nesusigundyti ir nenusipirkti . " 

Uja Zemstov. "La corruption en Union Sovidtique 
Paris, 1976.

Neretai apiplėšiamos vaistinės.
Vienas jaunas Maskvos gydytojas tvirtinto, jog 

sostinės narkomanai nėra per daug gaudomi, kadangi 
jie priklauso Nomenklatūrai , arba menininką grupei. 
Esama dviejų priežasčių, kodėl i tai žiūrima pro pirštus. 
1985. XII. 12

gu buvo tokių, negalinčių pakelti spaudimo ir prisijungė 
prie vokiečių pajėgų ar net dirbo, saugodami savo tėvynai
nius belaisvių stovyklose, daugelyje atvejų tai supranta
ma. Kiekvienas turės progos pasiteisinti. Visi bus čia 
priimami, visi grįš namo, visi laikomi Motinos Tėvynės 
sūnumis".

Ambasadorius šiltai pasisakė apie YMCA darbus. "Vi
soje Rusijoje yra jaunų vyrų krikščionių", - pastebėjo jis, 
"tik jie neorganizuoti’.’ Lowrie išvyko, susidaręs įspū - 
dį.kad kalbėjo vyras, giliai at jautęs žmogiškąją tragediją 
pakliųvusiųjų į įvykius, kurių jie nesuprato ir negalėjo 
kontroliuoti. Jis taip pat galvojo, kad Bogomolov, as tu
rėjęs ir "gerą jumoro jausmą".

Nors Dragun, o tarnautojai plačiai veikė, jieškodami 
išsiblaškiusių rusų, Camp Beauregard kelis mėnesius 
buvo administruojamas pačių dviejų belaisvių- ivanov.o 
ir Titarenko. Jiedu anksčiau artimai kolaboravo su na - 
ciais,bet kol kas buvo NKVD favorizuojami. Lojalumų pa
sikeitimai nebuvo taip sunkiai atliekami, kaip daugelis pa
stebėjo. Bet- gegužės mėn. 1945 m. sargybą staiga su
stiprino. Stovykla buvo aptverta vielomis ir padvigubinti 
sargybiniai. Dalis belaisvių iŠ Marseilles jau buvo išplau
kę į Odessą paskutiniais mėnesiais,© dabar buvo ruošia - 
masi pirmajam repatriacijos konvojui sausuma.

Vienas ukrainietis, nutaręs, kad nežiūrint visų pa
vojų, jis norįs grįžti,paliko aprašymą vienos tokios ke - 
lionės; kaip jis ir jo draugai buvo :

" gražiai išlydėti, su prakalbmis, muzika ir plakatais, 
ant sunkvežimių... Juos nugabeno į surinkimo punktą ne - 
tbli Leipzigo ir patalpino už spygliuotų vielų. Vietoje mu
zikos- laukė užtaisyti lengvieji kulkosvaidžiai. Sveikino, 
kalbos buvo pilnos keiksmų ir grąsinimų. Tada prasidėjo 
tardymai: čia jau nebebuvo kariuomenė, bet NKVD. Jie 
klausinėjo nesibaigiančią eilę klausimų ir po kiekvieno at
sakymo tardytojas užrikdavo "Tu melagi.' " Maistas bu - 
vo baisus. Ir tarpusavio pasikalbėjimai vyruose nebuvo 
raminantys; buvo kalbama apie pasibaisėtiną jau išvykų - 
šiųjų likimą. "

Išgąsdintas to, ką girdėjo ir matė,ukrainietis susi - 
galvojo išsprukti,įsišmugeliuodamas į sugrįžtantį ameri
kiečių sunkvežimį. K

Už stovyklos ribų, Draguti, o NKVD darbuotojai pra
dėjo, kaip daugelis apibudino., teroro režimą. Nebepri- 
žiūrimaą, Prancūzų policijos- jurbūt pagal instrukcijas iŠ 
aukščiau- jis paskleidė Paryžiuje seriją šnipinėjimų , 
sekimų, pagrobimų ir žmogžudysčių. (bus daugiau)

Toįj'gfcoį, nucypi piųi ap$iriboj|, mažu, proteguojamų asme
nų ratęliu, apsimoka užmerkti, akis. Bet valdžios žmonės ■ 
yra kiek nesavi, suglumyti tos. "dekadentinės apraiškos", 
apie kurią buvo manoma, jog jinai skirta išimtinai Vaka
rą pasauliui. Gerai išauklėti narkomanai galą taigi, rūkyti 
be baimės.

Visai kitokia padėtis provincijoje. Gruzijoj, kur 
tie dalykai labiausiai paplitę, policija kur kas rūstesnė, 
griežtesnė ir budinti. Tbilisi, Sagarežde pastatytas dezin- 
toksikacijos institutas. Jin priima didelį skaičių alkoho
likų, bet taip pat ir narokomanų. Vietinis laikraštis 
Zaria Vostoka ilgai aprašinėjo ten naudojamus metodus 
ir jų duodamus gerus vaisius. Nuodų paveiktiesiems 
gydymas pasiskirsto tarp darbo ir medicininės priežiūros. 
Laikraštis, vienok, pabrėžia, kad tos įstaigos varžomos 
tarn tikrų apribojimų. Kreipdamasis i Institutą, ligonis 
atiduoda save į policijos rankas, kadangi gydytojai priva
lo pagal Įstatymą, juos išduoti. Šiuo klausimu yra šiuo 
metu prasidėjusios diskusijos, ir netenka atmesti galimy
bių, kad įsakų tekstai bus sušvelninti, kaip kad atsitiko 
mūsų Vakarų kraštuose. Kol visa tai įvyks, smulkūs 
vartotojai tvarkosi, kaip išmano. Kai aš ruošiau savo 
reportažus Prancūzijoje, aptikau mėgėjų susileisti majone
zą intraveniniu švirkštu. Sovietų Sąjungoje esama mėgėjų 
doroti lydytą batų tepalą, užteptą ant duonos. Tai yra 
dažnu reiškiniu kareivinėse. Kiti maišo marijuaną su 
alum, ar pasidaro džiovintų aguonų antpilą.

Kaip kad Vakaruose, sovietiniai toksikomanai, 
kuriems pristinga narkotikų, patenka į užburtą ratą, 
kuris pastumia juos į nusikaltimus. Saša, kurio nuosmukį 
aprašė Literaturnaja Gazeta, užpuldinėdavo prie vaistinių 
senas moteris. Jauna studentė, kurią aš sutikau provinci
joje, spekuliavo itališkais džinsais "Jesus", kad galėtų 
nusipirkti sau "žolelės". Tie džinsai, kurie čia labai 
vertinami, yra sukurti kunigo Don Carrado Cattani, 
kuris yra pasirašęs su Kremlium sutartį. Nuo 1985 metų 
jie bus gaminami Sovietų Sąjungoje. Bet studentė tiki 
ateitimi: "Juos visus eksportuos į užsienį, kaip kad 
mūsų Ladas. Aš galėsiu visados aprūpinti savą klientūrą, 
ir rūkyti marijuaną". Kas tauškė, kad žmonės neturi 
vilčių?...

Kai atsakingi pareigūnai užklausiami apie tai, 
kokia bus narkomanijos Sov. Sąjungoj ateitis, jie neretai 
praranda pasitikėjimą savimi. Kad būsiat skaisčių rytojų, 
tuo jie tikri. Bet jie nedrįsta eiti lažybų, kad jų pačių 
vaikai nesibadys adatomis. Bent jie jau yra pastebėję 
nerimą, keliančius ženklus^ yra išvydę blykčiojančias 
švieseles. Mat, tasai jaunimėlis, pernelyg pamėgžioja 
Amerikos vaikelius ir jų rūpesčiai suprantami.

Taip, tasai blogis baugina. Vodka, kaip ten bebūtų 
pažįstama. Bet narkotikai, ar verteivų gaujos, kurios 
specializuojasi dabar ikonų ir kaviaro srity, atsispirs 
pagundai išsilupti fantastišką pelną, versdamiesi narkoti
kais? Iš viso, ar nereiktų Sov. Sąjungoje pažvelgti 
į, problemą iš kito taško, skirtingai. Statomas! daug 
klausimų, kuriems kol kas nerasta dar atsakymų.

Sovietinė spauda pabrėžia, kad narkomanija Sov. 
Sąjungoje esanti dar ribotos apimties reiškiniu, bet 
vengia bet kokių pranašysčių tarsi visko dar galima 
laukti. Imkim, pav., seržanto Juri Povarnicino, patekusio 
afganistaniečių sukilėlių nelaisvėn, pasisakymą užsienio 
žurnalistams:

"Daugelis mūsų yra pasidarę nepagydomais hašišo 
rūkoriais. Jie jo sunaudodavo tiek, kiek pajėgdavo įsigy-

Spalio 9—ji Skaudus 
Prisiminimas
15 STEPO VARANKOS Žodfio, pasakyto SPALIO 9 d. 
CHIC AGO J E, 1985 m.

Šiais metais jau 65-tą kartą prisimename tragišką 
SPALIO 9-tąją dieną. Tai įvyko 1920 metais , spalio 9-tą 
dieną. Senoji Lietuvos sostinė Vilnius klastingai buvo at
plėštas nuo Lietuvos kūno ir prijungtas prie Lenkijos vals
tybės. Vėliau, 1935 metais, mirus Josef Pilsudskiui, už
grobimas buvo užantspauduotas jo širdimi, palikta Vil
niaus Rasų kapinėse.

Šiandieną Vilnius yra LTSR sostinė, pagal Maskvos 
politinį žaidimą. Vilnius šiandieną yra lietuviškesnis ne
gus jis buvo lenkų okupacijos metais ir anksčiau. Teisybę 
sakant, tai tralo nūs reiškinys. Tragedija yra tik tame, kad 
lietuviškas Vilnius nėra laisvas. Senoji Lietuvos .sostinė 
Vilnius yra komunistų-rusų vergijoje, taip kaip ir visa 
lietuvių tauta, netekusi savo laisvės ir nepriklausomybės. 
Sunki kūrimosi pradžia

Jeigu susipratę lietuviai nebūtų siekę ir kovoję dėl 
laisvės, tai tikriausiai Lietuvai jos niekas neduotų ir jos 
nepripažintų.

Lietuvių veikėjams ir kovotojams- dėl Lietuvos laisvės 
teko daug sunkumų nugalėti, su savo kaimyninių tautų at
stovais. Skaudu, kad Taryba turėjo ir savo tarpe nesuta
rimų. Nežiūrint nesusipratimų, Taryba atgaivino tautinę 
vienybę ir paskelbė 1918.2.16 d. Lietuvos nepriklausomy
bės aktą... '

Nepriklausoma Lietuva atstatyta. Nėra pinigų, ka
riuomenės, policijos, paruoštų valstybės tarnautojų, vis
ką reikia kurti bei steigti iš pamatų.

Naujai atstatytai Lietuvos valstybei didelį rūpestį kė
lė aktyvi lenkų polonizacija. Lenkijos istoriko Piotr 
Lossowski teigimu, 1918 metais daugiau kaip 80% dvarų že
mės priklausė lenkams. 1922 m. iš 3.000 dvarininkų , 
1590 buvo lenkai. ..

Lenkinimo procesas Lietuvoje prasidėjo prieš virš 
600 metų. Gedimino sudaryta taika su Lenkija 1325 me - 
tais, Lietuvai nebuvo naudinga. Nors toji taika ir buvo 
sutvirtinta vedybomis Gedimino dukters Aldonos su Lenki
jos karaliaus Lokietko sūnumi Kazimieru. Tiesa, ji nepa
darė daug žalos Lietuvai, nes toji draugystė iširo, kai 
lenkai Gediminui neišlaikė žodžio. Gediminas tada savo 
sąjungininkų žemes nualino. Po Gedimino dukters, Lenki 
jos karalienės mirties 1331 m., ilgam laikui , pasibaigė 
taikingi su Lenkija santykiai iki kitų vedybų - Lietuvos ku
nigaikščio Jogailos su Jadvyga, nelaimingos Lietuvos- 
Lenkijos Liublino unijos ir priverstino Lietuvo krikšto...

Aldona Gediminaitė, kaip tolima legenda skelbia^ Len
kijon nugabeno gautą "kraitį" 24.000 Lietuvoje buvusių 
lenkų karo belaisvių, tuomi, reikia manyti, prilaikė anks
tyvą Lietuvos lenkėjimą.

Lietuvos bajorų išreilkalautos iš karaliaus privilegi
jos ir prlsišliėjimas prie lenkiškų papročių, savo tėvų 
kalbos praradimas lietuvių tautai padarė didžiulę žalą ir 
tragiškas pasekmes...

Po dvilypės Lietuvos-Lenkijos valstybės padalinimo 
1772, 1793 ir 1795 metais, Lietuva teko Rusijai. Lietuva 
po Rusijos jungu išbuvo iki Pirmojo Pasaulinio Karo...

Laisvei švintant
Stipresnis Lietuvių tautinis judėjimas prasidėjo 19 a. 

pabaigoje ir 20-jo pradžioje. Šį lietuvių judėjimą parė
mė ir kai kurie lenkų žymūs rašytojai bei mokslininkai: 
J.I. Krasewskis, A. Briukmeris ir keletas, kitų. Deja , 
diuiguroa lenkų Lietuvai nenorėjo pripažinti savarankišku
mo. Lenkai/laikė Lietuvą neatskiriama Lenkijos dalimi, 
lietuvius- lietuviškai kalbančiais lenkais. Jie nenorėjo 
pripažinti lietuvių tautos,ir jos lygių teisių. Lenkai laikė 
lietuvių kalbą - pagoniška. Tuo laiku ypač stipri kova ėjo 
dėl lietuvių kalbos lygių teisių su lenkų kalba bažnyčiose..

Lenkija dar neatgavusi valstybingumo pradėjo reikšti 
pretenzijas į rytines Lietuvos žemes, ypač Vilnią ir 
Vilniaus apylinkes. Teisa, Rytų Lietuva daugelyje vietų 
buvo jau sulenkėjusi bei sugudėjusį. Tai nereiškė, kad ta 
sritis priklauso Lenkijai. Vilnius, Lenkijai dar neatgavus 
nepriklausomybės, jau tapo nesantaikos šaltinis...

Dabartinės LTSR istorikės R. Žepkaitės išleistoje 
knygoje, "Diplomatija Imperializmo Tarnyboje" rašoma: 
"Lenkų buržuazinių nacionalistų pozicijos teritoriniu 
klausimu aiškiai išdėstyta 1916 m. paskelbtame. Lenkijos 
valstybingumo lygos /Liga panstwowosci polskiej/ komu
nikate. Lenkijos valstybė negalinti remtis etnografiniu 
principu, o turinti apimti lietuvių ir rusų žemes bei Bal
tijos jūros pakraščius. Komunika pabrėžia, kad tereika
laujančios ne vien istorinės tradicijos, bet ir ekonominiai 
bei politiniai busimosios Lenkijos interesai..."

... .Išvada la6ai aiški. Lenkijai derybos su lietuviais, 
ypač dėl Vilniaus, buvo reikalingos, kad parodytų pasaulio 
opinijai savo gerą ir taikią politiką.. Dabar prie! - 
narni dokumentai rodo, kad lenkai su lietuviais , sėsdami 
prie derybų stalos net negalvojo darybų pažadų bei sutar
čių vykdyti.

Lenkijos valstybės viršininkas ir vyriausias kariuo - 
menės vadas Josef Pilsudski’s, lietuvių-lenkų derybų me
tu, Balstogėje netoli Suvalkų, turėjo traukinyje savo štabą 
kad galėtų skubiai teikti savo atstovams asmeniškas ins
trukcijas, kaip derybas vesti ir jas vilkinti pagal jo as
meniškus planus.... (b. d.)

ti mainais už kariškų sunkvežimių dalis".
Nejau narkotikai būtų pasidarę bendru išsivadavi

mo įrankiu visiems nužemintiesiems ir pasimetusiems, 
tiek "kapitalistams, tiek, taip vadinamam, socialistiniame 
pasaulyje (nes ką Sov. Sąjunga vadina socializmu, neati
tinka tikrąją sąvoką. Red.).J - L « Verte S.P..

Patrie Meney. La Kleptokratie. La delingųan- 
ce en URSS. Paris, La Table Ronde, 1982.
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MODERNIŲ ŠVYTURIŲ STATYBA
PASIKALBĖJIMAS SU J.V. DANIU SUPROJEKTAVUSIU 50 KANADOS ŠVYTURIŲ

Inž. J. V. DANYS

Jau anksčiau teko matyti inž. J. Danio suprojek
tuotų švyturių nuotraukas. Š.m. spalio mėn. Kanados 
paštas išleido specialią keturių pašto ženklų laidą, skirtą 
moderniems Kanados švyturiams. Švyturiai parinkti 
iš keturių Kanados provincijų: Newfoundland, Quebec, 
Ontario ir Britų Kolumbijos. Trijuose pašto ženkluose 
pavaizduoti švyturiai yra suprojektuoti Juozo Danio, 
kai jis 20 metų buvo Kanados Susisiekimo Ministerijos 
statybos skyriaus viršininkas. Tai PRINCE SHOLE 
(prancūziškai "Haut-fond Prince") Šv. Lauryno upės 
deltoje, kur vyksta jūros potvyniai ir atoslūgiai, PELEE 
PASSAGE Erie ežere ir SISTERS ISLETS į rytus nuo 
Vancouver salos. Ši speciali pašto ženklų laida dalinai 
skiriama filatelistams-pašto ženklų rinkėjams, todėl paštų 
korporacija atspausdino ir dvi sąlankas su tų švyturių 
aprašymu ir spalvotomis nuotraukomis.

Paprašėme J. Danį kiek plačiau papasakoti apie 
švyturių projektavimą^ ir istoriją.

- ‘ Kaip įsitraukėte Į Švyturių projektavimą? Ar 
tai jau darėte Lietuvoje? Ar teko atlikti specialias 
studijas ?

- Švyturiai dar tebeturi romantišką prasmę. Tai 
kelrodis jūrininkams saugiai praplaukti pavojingas seklu
mas, povandenines uolas ir saugiai įplaukti Į uostą. 
Audros metu tai gali būti laivo ir žmonių išsigelbėjimas. 
Pirmą kartą apžiūrėjau švyturį iš arti Klaipėdoje, Vilka
viškio gimnazijos suruoštos ekskursijos Nemunu į Klaipė
dą metu. Buvo audringa diena ir lūžtančios bangos 
švyturio papėdėje kėlė savotišką pagarbą švyturiui.

Teko dirbti Lietuvos Vandenų Valdyboje, kuriai 
priklausė ir švyturiai, bet tada naujų švyturių mes nesta
tėme.

Vytauto Didžiojo universitetą baigiau kaip diplo
muotas statybos inžinierius; diplominis vienerių metų 
projektas buvo "Neries užtvanka prie Jonavos". Lietuvos 
Energijos Komiteto buvau pasiųstas pusantrų metų 
užsienin studijuoti užtvankų ir hidroelektrinių projektavi
mą ir statybą. Vienerius metus vadovavau Turniškių 
hidroelektrinės paruošiamiesiems statybos darbams 'netoli 
Vilniaus , ir ketverius metus dėsčiau užtvankų, vandens 
jėgainių, laivų šliužų kursus universitete Hidrotechnikos 
skyriuje Kaune.

Kanadoje po dviejų metų nuo atvykimo, pradėjau 
dirbti Power Corporation of Canada firmoje hidraulikos 
inžinieriumi ir dalyvavau kelių užtvankų ir hidroelek
trinių projektavime New Brunswick, Newfoundland ir 
B. C. provincijose. 1955-59 buvau vyresniu inžinierium 
tarptautinėje Kanados-Amerikos komisijoje, kuri prižiūrė
jo Sv. Lauryno upės hidroelektrines, užtvankų ir jūrkelio 
projektavimą ir statybą. Tai buvo tada vieno bilijono 
dolerių projektas, ir man ypatingai geras patyrimas 
įvairiose statybos ir hidrotechnikos srityse. Projekto 
darbams pasibaigus, buvau perkeltas į Ottawa Kanados 
Vandenų Valdybos statybos skyriaus viršininku.

ŠVYTURIAI buvo tik viena dalis to statybos 
skyriaus darbų, bet viena iš įdomiausių, sudėtingiausių 
ir atsakomingiausių. Tuo metu ministerija buvo pradėjusi 
vandens kelių, taigi, ir švyturių modernizavimo ir praplė
timo programą. Tada smarkiai padidėjo ir laivininkystė, 
nes pabaigus vadinamaji "jūrkelį", jūrų laivai galėjo 
plaukti Šv. Lauryno upe į Quebec'a, Montrealį, Torontą 
ir Didžiaisiais ežerais, viso 4,500 km. Mano teoretinis 
ir praktinis patyrimas buvo naudingas vykdant švyturių 
ir kitų pastatų modernizavimų.

Dešinėįe — v ir su j e - P ri nee Shoal ;

Apačioje — pašto ženklu ^vyturinė serija.

KELIONĖ
NEPALA*

PO INDIJĄ IR
L. STANKEVIČIUS 

(tęsinys)

Sekantį rytą vėl visur landžiojom po Katmandu 
miestą, lankant jo įdomybes. Vakare skubėjome i vieš
butį, kadangi tą vakarą valgykloje buvo Nepalo’ vaka
ras. Būtent tipiškas Nepalo bufetas ir jų tautiniai šo
kiai su dainoms. Tik atsisėdus prie stalo, mums tuo
jau atnešė mažiukes, plokščias, molines lėkštutes, į 
kurias įpylė Nepalo "Raksi" degtinę. Pirmą kartą gy
venime ' teko gerti gėrimus iš lėkštutės ir, mums tai 
savotiškai patiko,kad net paklausėm padavėjo,kur mes 
galėtume tas molines lėkštutes įsigyti. Tai jis sakė 
palaukti, jis mums atneš. Po kiek laiko atėjo su pun
deliu lėkštučių, dar suvyniotų popieruje ir jas mums 
padovanojo. Nepale, taip kaip ir Indijoj,žmonės labai 
malonūs ir draugiški.

Taip, praleidę įdomias dienas Nepale, vieną rytą 
vėl skubėjome į aerodromą, grįžimui į Indiją, kur tu
rėjom tęsti savo keliones.

Išskridę iš Katmandu, už pusvalandžio atsirado
me Indijoj, Varanasi mieste. Apsistojome "Ašok"vieš- 
butyje, penktame aukšte, nuo kurio matėsi kieme ba
seinas. Deja, maudyklės šviesiai mėlynas vanduo buvo 
drumzlinas, tai nutarėm geriau Į jį nekelti kojos.

Po pietų pasisamdėm automobįlį su šoferiu, kuris 
už $10 iki 7val, vakaro mus visur vežiojo po įdomes
nes vietas ir viską labiai nuoširdžiai aiškino. Aplan
kėme archeologijos muziejų prie kurio pardavinėjo įvai
rias gražias, spalvotame akmenyje išdrožinėtas vaze
les, tiesiog už centus. Po to, netoliese prie vienos 
budistų šventyklos auga medis, po kuriuo gimė budizmas. 
Toliau važiavome i hinduizmo šventyklą, kurią visi 
vadina "monkey temple"-beždžionių šventykla, kadan
gi ant jos stogo ir aplinkui šventyklą laksto beždžio
nės. Šoferis, prieš mus vedant į tą šventyklą, atsinešė 
lazdą ir su ja rankoje mus lydėjo. Mano žmona yra 
skaičiusi, kad tos beždžionės gali .įkąsti, todėl supra
tome tos lazdos atsiradimo priežastį.

Po to aplankėme ten esantį didžiausią visoj Azi
joj universitetą, kurio teritorija apima 16 kv. km. 
Dar prieš sutemstant skubėjome į garsiąją šventąją 
upę Gangą, prie kurios žmonės meldžiasi, ir apsiren
gę lenda į jos vandenį, pasinardydami penkis kartus 
ir atsigerdami jo vandens. Matėme, kai viena mote
ris su savo "sari" lindo i ta vandenį. Prie tos pačios 
upes, kai miršta žmonės, jų lavonai yra atnešami, 
sudeginami ir jų pelenai yra išmetami į šią upę.

Artėjant prie Gango visur smirda, nešvaru, žiūriu, 
kad kur neįmintum, o po kojų maišosi karvės. Pats 
upės vanduo nešvarus, pilkos, nepermatomos spalvos.

Mūsų šoferis pasiūlė sekantį rytą prieš aušrą nu
vežti mus prie tos upės, kad pamatytumėm, kaip yra 
deginami lavonai ir kaip jų pelenai yra metami i upę. 
Mandagiai padėkojome jam, atisakėme nuo to malo
numo.

Taip praleidę įdomią dieną dulkėtame Varanasi mies
to judėjime tarp karvių,, rikšų, senų mašinų,grįžome 
nakties poilsiui J viešbutį. Nusiplovę dulkes, ėjome va
karieniauti. Vakare užsimanėme pavalgyti žuvies. Užbai
gę valgyti skanią sriubą atakavome žuvj, tik staiga,

Varanasi (Indija) Archeologijos Muziejus.

Goa — Indija. V. Stankevičienė prie jūros.

kaip jau suvalgiau pusę jos, pagalvojau’ ar kartais ta 
žuvis tik nebus iš tos Gdngo’ upės. Bet nedrįsau apie 
tai klausti padavėjo, ir kita pusė šios žuvies liko lėk
štėje.

Sekančios dienos popietę, skridome į Agrą, kur nu
sileidę 25 minutes, išskridome į Delhi, o iš Delhi i 
Madras, trumpai sustojome Hyderabad mieste. Madra- 
se atsiradome 20 min. po 9val. vakaro.

Bekeliaujant iš vienos vietos į kitą, musu kelion
maišiai pasunkėjo, todėl mano žmona maišą* atidavė 
į bagažą, nes jis jau buvo perdidelis su savimi neštis 
į kabiną. Deja Madrase, kai jau visi savo čemodanus 
atsiėmė, mes dar stovėjome laukdami savojo, bet taip 
ir nesulaukėme. Tuomet pranešėm" Indian Airlines" tar
nautojams, kurie sakė, kad atvažiuotumėm rytoj į aero
dromą, kai sekantis lėktuvas atskris iš Delhi. Mano

Matėme labai įspūdingą, pilną spalvotų statulėlių Kabali 
Svarat šventyklą. Vakare važiavome į aerodromą pasi
tikrinti ar neatkeliavo mūsų bagažas. Lėktuvas atskri- 
dd; bet bagažo nebuvo. Tuomet tarnautojas sakė, kadan
gi musu lėktuvas buvo sustojęs Hyderabad rniėstfe,'1 tai 
gal per' klaidą iškrovė. Todėl jie žadėjo ten skambin
ti ir prašyti, kad atsiųstų į čia. Reikėjo išaiškinti, kaip 
jis išrodo ir kokia jo spalva.

Sekantį rytą vėl važiavome i aerodromą pasiti
krinti. Pranešė, kad susiskambino su Hyderabad miestu 
ir jiems pranešė, kad mūsų maišas ten yra. Tai net 
diena pasidarė šviesesnė, nuo tos geros naujienos. Pa
reikalavau, kad man apmokėtų bereikalingas taksio 
išlaidas ir prašiau, kad bagažą siųstų. į Bangalore mies
tą kur mes 12 vai. 30 min. pietų 
žmona labai nusiminė ir jau galvojo, 
daugiau nematys. Buvo gaila ne tik 
kuriuos turėjome tame maiše, bet to 
mano žmona prieš keletą metų buvo 
joje ir buvo prie jo prisirišusi, nes labai patogus.

Truputį nusiminę pasišaukėm taksi ir išvažiavom 
į viešbutį. Naktį gerai išsimiegoję, sekantį ryta_ pasi
šaukėm automobilį 
vežiojo po miestą ir 
Kottam šventovę, paskui Įdomų 
vo Indijos dramblio griaučiai 11 
1887 metais užmušė 2 žmones, 
blio dar niekur nebuvau matęs.
Ii įspūdi.

Toliau važiavome prie juros 
nom kojas ir tuomet ėjom aplankyti katalikų bažnyčią, 
kurioje buvo šv. Tomo karstas.
Mano prašymas buvo patenkintas. Neužilgo iš
skridome, ir už 35 minučių skridimo buvome Bangalo
re. Tenai turėjo pasilikti mūsų naujas pažįstamas, bet 
kadangi buvome atskridę daug ankščiau, negu numaty
ta, tai tuoj pat aš jam paskambinau i namus. Telefo
nais Indijoj susikalbėti nėra lengva,vos girdisi, reikia 
tiesiog rėkti i tnubelę.* Jis apsidžiaugė, kad mes jau 
čia atvažiavome ir pranešė, kad jis mums rezervavo 
"Taj Residence" viešbutyje septintame aukšte kamba
rį. Atvažiavus į viešbuti, musu bičiulis tuoj atvyko 
su savo mašina ir iš čia paskambino j aerodromą, kad 
sužinoti kada atskrenda lėktuvas.
Kiek pasišnekėję, važiavome j aerodromą. Labai apsi
džiaugėm, kai prieš musų akis stovėjo musų bagažas. 
Liepė mums patikrinti, ar viskas jame yra ir tuomet 
atidavė jį mums. Laimingi grįžome į viešbutį.

metu išskrendam.
kad savo bagažo 

įvairių suvenyrų, 
paties maišo, kurį 
nusipirkusi Korė-

su šoferiu, kuris per 4 valandas 
jo įdomybes. Lankėm Valluvar 

muzieją kuriame bu- 
pėdų aukščio, kuris 
Tokio didelio dram- 

Tas man paliko dide-

į pliažą,kur pamikli-

( bus daugiau )

••••••••••••••••••••••••C*
RETI LANKYTOJAI

Vokečiu rašytojo, Nobelio premijos laureato Tomo 
Mann'o'1875-1955) namelis stovi ant Struzdynės kopos. 
Nidoje pirmą kartą ” "Neaprašomas šios gamtos savo
tiškumas ir grožis, fantastiškas slenkančių kopų pa
saulis, briedžių gyvenami šilai ir beržynai tarp marių 
ir Baltijos, taip sužavėjo, kad nutarėme čia įsikurti" 
-rašė T. Manas savo gyvenimo apybraižoje. 1930 me
tų vasara čia jau stovėjo lietuviškos architektūros na
melis. Rašytojas su šeima atvyko vasaroti. Čia jis va
sarojo 1931, 1932 metų vasaras. Užgrobus valdžią Hit
leriui, rašytojas buvo priverstas emigruoti ir į Ni
dą daugiau nebeapsilankė.



IS PADANGĖS MIELOS
(ii SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IJEIVI1O.JE)

ALYTAUS PIENO KOMBINATE

• LIETUVOJE buvo apdova
notos ordinais ir medaliais 
daugiavaikės motinos. Tokių 
rasta 91.

• NAUJĄ DARBĄ VAIKAMS 
surado Mažeikių vidurinės 
itaokyklos pionieriams. Jie 
pasižadėjo tvarkyti ir pri - 
žiūrėti daugiabučių namų
laiptines, kiemus. Tokios 
"Mažosios namų valdybos " 
sudarytos prie 53 daugiabu
čių. Iš vaikų tarpo išrinkti 
komendantai.
• LIETUVOJE vyko 41—asis 
futbolo čempionatas. Aukso 
medalius laimėjo Panevėžio 
"E krano "futbolininkai, si - 
darbo- Klaipėdos "Granitui',' 
bronzos- Vilniaus SRT.

NAUJUOSE POSTUOSE
Lapkričio 18 d. Vilniuje 

vyko taip vadinama LTSR 
Aukščiausios Tarybos ant
roji sesija. Tarybos Prezi
diumo pirmininkui A. Bar-

kauskui išėjus 4 pensiją, , 
jo vieton išrinktas depu
tatas Ringaudas Bronislovas 
Songaila. Toje pačioje Se
sijoje Ministrų Tarybos p- 
ku paskelbtas Vytautas Sa
kalauskas ir Vanda Klikū- 
nienė- Tarybos Prezidiumo 
pirmininko pavaduotoja.

Visi trys gavę įvairius 
garbės žymenis,ordinus ir 
medalius.

Atleista iš pareigų pensi
ninkė L. Diržinskaitė-Piliu- 
šenko,buv. Prezidiumo p-ko 
pavaduotoja.

Sudaryta Mokslo ir Tech
nikos Komisija išl5-kos de
putatų. Jos pirmininkas V. 
Statutevičius,Matematikos ir 
kibernetikos Instituto direk
torius.

• VYTĖNŲ Vaisių Perdirbi
mo cechas miesto ir apylin
kių gyventojams kasdien pa
ruošia apie 6. OOO litrų 9- 
buolių sulčių. /-į, ' ■ - ' įn 

• Lietuviu tautą, artoju, duonos augintoju tauta. 
Jeigu romėnai metu mėnesius vadino karalių vardais, 
tai lietuviai net du menasius paskyrė rugiui,-rugsėjis, 
ir rugpiutis Įamžina duonos augintojo meile rugiui. O 
kiek patarlių, prieždžių susėta su duona.

Baltos duonos tinginys nevalgo. 1928 Alytus.
Baltos rankos-juoda duona. 1930 m. Joniškės.

Darbštus duona gamina, tinginys bada. augina. 
1928 m. Alytus.

Šeimininke iš duonos pažinsi. 1957 m. Kamajai. 
Pirkta duona peilio bijo. 1955 m. Kupiškis.

Alkanam ir juoda duona skani. 1928 m. Pasvalys.

• Šalyje,kuri yra tarp dabartinių Prūsų ir Nemuno, 
gyveno dv-iliktam šimtmetyje Vokiečių Ordeno vadina
mi Sūduviai. Sūduvius pribaigė Vokečiu Ordinas apie 
1280, liko tik du dar nenuvokti kunigaikščiai, Jedetas 
ir Skurdas. Matydami, kad prieš Vokečiu puolimus ne
atsilaikys, Jedetas su savo giminę ir su pusantro tūk
stančio valdinių nuvyko i Prusus ir pasidavė Ordenui, 
o Skurdas, su savaisiais persikėlės per Nemuną nuėjo 
j Lietuva

Iš: Sūduvos Suvalkijos Istorija"

C F M LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11:30- 12 vai. nakties
Programos vedėjas : LIUDAS STANKEVIČIUS

1053 Albanel Cr. Duvernay, Laval, P.Q. H7G 4K7 
Tel.: 669-8834

London 438-1122
Windsor 252-3842
Calgary 287-2712

I Winnipeg 233 — 3508
Sudbury 674- 6217

TAVO REIKALAS
MŪSŲ

A A CENTRINĖS ; /7JT
Montreal 273-7544 
Ottawa 523 49977 FSnH

Toronto 489-3693 
Hamilton 522-8392 -
JEIGU CERI IR GALI GERTI

JEIGU NORI NUSTOTI

ATEIK I LIETUVIU A.A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPES SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENI, 7122 GEORGE ST. LA SALLE, QUE.

* t »al. vaftara

ARBA SKAMBINK MUMS:
Leonei G. : 366-2548 ( namie K* 489-5391 (darbo);
Henrikui N. : 366-7770 Dainiui L.; 768-9606 ;

JONUI R.: 337-8637
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AP PASKAITAI .SAVO VAIKUI LIETUVIŠKU LIAUDIES 
PASAKĄ? JOSE RASI.IR GROŽIO, IR JUMORO IR IŠMINTIES I

Medžiotojų vaišės
Ponas Eleš išnaudodavo kiekvieną progą pasigirti 

savo medžiokliniais nuotykiais, kurie būdavo labai ne
įtikėtini.

-O, taip, - jis sakydavo reikšmingai šypsodama - 
sis, - medžiotoju pasidaryti negalima, reikia gimti su- 
tuo talentu. Pavyzdžiui, kiekvienos medžioklės metu aš 
veikiu lyg vedamas instinkto ir visuomet grįžtu su ge
rais laimikiais į namus. Laimėti atžymiai, esantieji ma
no namuose, tai liudija.

Jo draugai visuomet nuobodžiai klausydavo jo pa - 
sakojimų ir tik retkarčiais jį pertraukdavo:

- Kaip galima? Didžiausias jūsų laimikis matytas 
jūsų rankose buvo kiškis arba kurapka.

Po šių įžūlių pasityčiojimų ponas Eleš griebdavosi 
už galvos ir dejuodavo:

- Ką daryti jeigu vertingesnių gyvių šioj e apylinkė
je nėra? O kuomet aš gyvenau prie Karpatų, tai buvo 
kitas reikalas. Tenai didžiuliuose miškuose ir džiunglė
se aš visuomet sumedžiodavau meškų, šernų ir kitų 
žvėrių, kuriuos dažniausia as nukaudavau tik medžiok
liniu peiliu. Tikėkite šie žvėrys reikalavo stiprių, jė
gų ir buvo pavojingi.

Po panašių kalbų būdavo pertrauka, po kurios po
nas Eliš sakydavo:

- Ne tik aš, bet ir visi mano draugai, pažįstami 
ir kolegos po tokių medžioklių būdavo kviečiami poky
liui. Jie būdavo vaišinami specialiais kepsniais, kaip 
tai meškiena, virta raudoname vyne su tam tikrais 
prieskoniais, išgautais iš prityrusio kiniečio virtuvės.■* * *

Kartą ponas Eleš nugirdo, kad jo draugai norėtų 
vėl atgaivinti panašią medžioklės puotą. Jie sakė:

- Geriausia, mūsų patyrimu, kiškių medžioklė 
yra kitą savaitgalį. Pakviesk mus į kiškienos puotą,, 
paruoštą sulig genialiais paruošimo receptais. Ne - 
prošalįbus ir geros rūšies vynas.

Ponas Eleš išbalo ir drebančiu balsu atsakė:
- O ponai, dabartinis mano financinis stovis ne

leidžia taip pinigais švaistytis. Dabar reikia j tris 
kart apgalvoti kol gali išleisti kelis centus. Mes visi 
turime galvoti ir apie ateitį, ar ne taip, mano mieli 
ponai ?

- Perkūnas tetrenkias tą financinį stovį, - šaukė 
susirinkusieji, - nepavirsime elgetomis, pagaliau mes 
gyvename tik vieną kartai Atrodo, kad nenori mūsų 
pavaišinti, taip pigiai neij&sisuksi.

- Draugai, - šveblendponas Eleš, - mes turime 
šį reikalą apsvarstyti. . .

- Norime turėti pakvietimą,, - šaukė vienas per 
kitą draugai.

- Jūsų norai man gerbtini, - pagaliau įgavo drą
sos ponas Eleš ir tarė: - Mano žmona ir aš džiaugsi
mės mūsų namuose kitą šeštadienį septintą valandą va-1 
kare.

- Žiūrėk, draugas Eįeš, mes nenorime tave.s iš
naudoti: jūs paruoškite kiškieną, o mes pasirūpinsima 
išgėrimu.

- Nieko negalima daugiau padaryti, -raminosipo
nas Eliš, išsiskirsčius svečiams. Jie visi yra naria 
medžiotojų klubo, o aš šio klubo pirmininkas. Man vė 
reikės jų balsų rudenio naujuose rinkimuose.

* * *
- Šeštadienyje anksti iš ryto, ponas Eleš pasiėm 

savo šautuvą ir išėjo į laukus ieškoti laimės. Kai 
paprastai jis nesumedžiojo nieko ir užsuko į geležin - 
kelio stoties krautuve,, kur dažnai pirkdavo medžiok-

Skelbiame, kad tik ką išėjo pirmoji dainos vieneto 
TORONTO VOLUNGĖS

15 DAINŲ KŪRINIŲ PLOKŠTELĖ 

Įsigykite Kalėdoms bei kitomis progomis. 
Kaina: $ 12.00 kanadiškais plius paštas 

S 11.00 US, kurie jau įskaito paštą.
Bus galima gauti kioskuose arba pas A. JUOZAPAVIČIŲ, 
68 Princeton Road, Toronto, Ont. Canada M8X 2E4 
Telefonas: (416) 239-0995. 4
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ASMENIŠKOS DOVANOS i 

GIMINĖMS LIETUVOJE
’ Po naujų pertvarkymų ir taisyklių pakeitimo < 
, siuntiniams į Lietuvą siųsti, padėtis stabilizavosi <
► ir dabar galima pasiųsti daug vertingų dovanų savo ’
► artimiesiems Lietuvoje. “ <
’ Pasiunčiame jūsų pačių dovanas arba priimame < 
• užsakymus tik geros rūšies prekėms už kompeticingą ‘ 
, kaina.
’ Sudarome testamentus, administruojame nuosavy- .<
► bes, išrūpiname Lietuvoje gyvenančioms žmonoms ’ 
, pensijas, persiunčiame palikimus į Lietuva^ praktis- ’ 
’ kiaušiu, naudingiausiu ir tinkamiausiu paveldėtojui būdu. ’

► Dėl visų smulkių informacijų ir patarimų prašo- ’
k me rašyti: ’
I Z. JURAS J
► 11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT BRI 4I1B, ENGLAND. ”

TEL. 01 460-2592
• aa q •

VE/DRoDž/m

lės grobį.
Nemalonus siurprizas! Krautuvė buvo uždaryta. 

Ant durų kabėjo skelbimas, kad krautuvė uždaryta, nes 
trūksta prekių.

- O aš būčiau turėjus žinoti, kad šitas pokylis man 
kaštuos! Aš turėsiu eiti pas brakonierių ir nupirkti 
keletą kiškių, kurie man kaštuos trigubai.

* * *
- Kiškių mielas pone? - klausė meiliai brako

nierius. - Gaila, net kiškučio neturiu. Vienintelė ku - 
rapka yra mano šią savaitę, sumedžiota. Paimkite ją.

- Ką aš veiksiu su kurapka? - sušuko ponas Eleš.
Man reikia keturių ar penkių kiškių, ar tu supranti ? 
Kiškių! Gal jūsų žentas? Girdėjau, kad jis mėgąta 
medžioti ...

- Jis išėjo iš profesijos .. . Tikrumoje jis apsi - 
gyveno apskrities kalėjime. Policija jį sugavo berne - 
džiojant. Šešiš mėnesius jis gavo . ..

- Nejuokauk, man reikia kiškių ir tai tuojau dabar. 
Aš turiu juos turėti, nors ir reikėtų suorganizuoti 
visą armiją. Prašau pasakyti kur aš galėčiau juos 
gauti ?

- Bijau, nes aš nieko negaliu patarti, - liūdnai at
sakė brakionierius.

- Galvok, surask kokį nors būdą jiems gauti.
- Žiūrėk, mielas pone, dabar kiškių galėtum gauti 

tik. . .
- Kur, kur? Sakyk adresą, aš apmokėsiu už tavo

Pagalbą. . ;
- Popieriaus krautuvėje!
- Kur? Popieriaus krautuvėje?
- Taip. Toji prekyba turi nepardutų velykiniųat- 

yiručių su zuikučiais.
- Tegul sulaužo tavo kaulus tigras ir hijienos te

gul iškapoja tavo akis! - šaukė įpykęs ponas Eleš pa
pratęs naudotis medžiotojiškaiš keiksmais. Yra ne - 
padoru juoktis iš žmogaus nelaimėje.

. * * *
Namuose jis pareiškė žmonai:
- Brangioji, velnias nunešė mano laimų. . . Šį 

vakarą negalime pavaišinti draugus kiškieną ir jie at- 
sikeršydami rudenyje klubo pirmininku išrinks veteri- 
norių.

Žmona apsiniaukė. Ji neapkentė veterinoriaus, 
nes jo žmona kiekvieną sekmadienį dėvėdavo vis nauja 
skrybėlaite. O dabar jei jos vyras būtų klubo pirmin
inkas . ..

Po kurio laiko moteris pragiedrėjo ir tarė:
- Nenusiminkime! Tu būsi pirmininkas. Aš tu

rėčiau apalpti, jei šis arklalupis būtų pirmininkas.
- Bereikšmė viltis be kiškienos!
- Adolfai! Ar tu negali panaudoti savo smegenų? 

Kam tu nešioji kelnes ? Nieko nėra lengvesnio, kaip 
išspręsti šią problemą.

- Na?
- Mes turime namuose keturias kates. Užmušk 

jas ir paruošime puotą. Katės mažai skiriasi nuo kiš - 
kių. Viskas priklauso nuo virimo.

- Tikrai dangaus palaima! Tai genialu, - galvojo 
ponas Eleš. Šis pagarbiai pabučiavo žmonos rankutę, 
ir paėmęs sunkią vario žvakidę, išėjo medžioti kačių.''

* * *
Vakarienė buvo jau beveik paruošta, kai ponas 

Eleš sudejavo:
- Mes užmiršome apie svečius: jie visi bus me

džiotojai ir kiškienoje neras šratų,kuriais yra nūšau- 
nafna kiškiai.

- Nesigilink į smulkmenas, geriau paimk savošav 
tuvą ir iššauk į katile verdančią mėsą...

Ponas Eleš padarė kaip ^patarė žmona, kuri neži
nojo neišsprendžiamų problemų.

Kiškieną buvo puiki. Visi svečiai ją gyrė ir gyrė.
Taip. Bet kokia moteris nemėgsta girdėti nuolat 

skrendančių pagyrimų apie savo sugebėjimą virtuvės 
reikaluose?

Ponia Eleš nebuvo išimtis. Ji vis klausė svečių:
- Kaip patinka kiškieną? Ar ji skani?
Tik senas klebonas buvo abejingas. Kada jis bu

vo paklaustas apie kiškieną, jis atsakė:
- Puiki, labai puiki. Tik aš nesuprantu kodėl ir 

kiškienos priedai yra pilni šratų? ! ...

Sandor J.BAKO
Iš Esperanto vertė P.Enskaitis

5 psl.



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

_M6H_1A8________________________ •_____________ 5Į2-34Į4

AKTYVAI VIRŠ 27 MILIJONU DOLERIŲ

KASOS VALANDOS t = MOKA UŽ

Pirmadieni oi s 10-3 g 90 dienų term, indėlius .. 7%% 
Antradieniais 10 — 3 g 180-185 d. term, i nd.......... 8 %

Trečiadieniais uidaryt a g Term. ind. Įmetu.;........ 8/2 %
Ketvirtadieniais 10-8 | Term. ind. 2 metų............ 9 %
Penktadieniais 10-8 E Term. ind. 3.metų .... 9 %
šeStadieniais 9-1 f Pensijų s-to.................... 9 %
Sekmadieniais 9-12:30 = Spec. taup. s-toe.............

= Taupomąją $-to,............. 6/2/0
DUODA PASKOLAS: = Depozitų-Čekių s-tq... 6 /«•

Asmenines nuo..............11 %
Mortgi&us nuo .. 9^%-11 %■

ANAPILYJE SKYRIUS VEIKIA SEKMADIENIAIS nuo 9:30-lv.p.p.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgiČius iki $100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių, gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asmenines paskolas iki $10,000. 
P atduodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės 
čekius (travelers cheques). Neitram mokesčio už išrašytus 
čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas. MUSŲ TIKSLAS-

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS !
m- r ■ naa—■—lamwinnn—nn—mwimii—~1

toronto
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Majoro Vaidoto PAUKŠTAIČIO kalba, pasakyta 
Kariuomenės Šventės proga Toronte (Ištraukos)

(pabaiga)
........... Mano nuomone, tolerantiškumas mūsų visuomenėje 
veda prie ilgesnio ir platesnio tautiško išlikimo,nes jis į^ 
vertina visokeriopų prisidėjimą prie lietuviškos veiklos 
ir padeda išlaikyti balansuotą visuomenės bruožą. Viena- 
minčių elitizmas kartais priveda prie arogantiškumo, ku
ris skaldo jau ir taip kuklias mūsų jėgas- Balanso kar - 
tais atrodo trūksta ir tarp sentimentalaus idealizmo ir re
alybės. .. Reikia nepamiršti,kad didžiuma lietuvių yra 
Lietuvoje. Jų vystymasis nulems demokratiškais princi - 
pais nustatomą ateities politinę ir kultūrinę raidą. Aš ma
nau, mūsų pagrindinė rolė bus padėti, ne diktuoti pagal 
praeities politinių partijų gaires, kaip tai kartais atrodo 
išsireiškiamą mūsų spaudoje. Man tiktai labai aišku, kad 
Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, vertybių lagaminas 
keičiasi ir su juo mums reikia susipažinti ir skaitytis.

Negaliu pasakyti, kad turiu aiškų ateities vaizdą. Daž
nai galimumai atsiranda netikėtai- kitaip negu galvota . 
Bent šiuo tarpu, mūsų viltys išgauti Lietuvai daugiau lais
vės priklauso nuo kitų. Dėl to, ir mūsų bet kokia įtaka gali 
būti tik per kitus.Žvelgiant iš pasaulinės politikos plot - 
mės, mūsų aimanavimas girdisi tik tada, kai jo melodija 
atitinka didžiųjų šalių gaidai. O jie šiomis dienomis užsi
ėmę tarpusavio santykius spręsti ir tuo nustatyti bendrą

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS

JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU f

ATEIKI LIETUVIŲ A.4. f Alcoholic* Anonymous)

PENKTADIENI IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE 
f Skersai gatvės nuo pensininkų rvmų, 1610 Bloor St-West, 
kampas Indian Rd.) 7:30 vai. .vok 

SKAMBINKITE : 4 5591
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E. STEPAITIENE ir O. INDRELIENE prie Spaudos Stalo "NL” Vakare 
lapkričio 30 , 1985. Abi nuotraukos St. Dapkaus

K. DAUBARAITE

sakytas žodis buvo šiltai su
tiktas ilgais - plojimais ir 
atsistojimu, jį įr jos svita 
praleido dar gerą valandė
lę bešnekučiuojant, susipa
žįstant, bejuokaujant. Pasi
sakė, kad jai labai malonu 
buvo šią pareigą atlikti. Jos 
palydovai (išskyrus jos vy - 
rą J. Munro) Lietuvių Na
muose buvo pirmą kartą ir 
domėjosi šio pastato atnau - 
jinimu. (Tikrai puiku, kad ir 
išorėje naujosios vitrinos 
yra reprezentatyvios). Mi - 
nisterė praėjo pro daugu - 

l.tU mą stalų, sutikoirpažįsta-
* mų, atsisveikino ir išvyko .

Vakarą pradėjo "NL" Rė- 
I mėjų Būrelio Toronte p-kas 
B Stepas V a r a n k a, pasvei- 
B kinęs visus Būrelio vardu ir 
B pakvietė K. Dambaraitę 

pravesti programą. Sveiki -
’ no "NL" leidėjus ir darbuo- 
I tojus Gen. Lietuvos konsulas

dr. J. Ž m ui d z i na s , "Tė- 
viškės Žiburių" redaktorius, 
kun. Pr. G a i d a , KLB p-kas 

j adv. A. Pa ce v i č iu s , "NL"
Redakcijos vardu B. Na

kienė ir "NL" Leidėjų V - 
bos vardu p-kas J. Š i a u - 

■ č i u 1 i s .
Raštu sveikino pirma - 

b sis "NL" redaktorius Val- 
> teris Dagili s . (Sveiklni- 
imai buvo spausdinti praeita
me "NL" nr. , 2 psl. ir tę - 
siami šiame). (b. d. )

. • O.DELKUS Sukaktuvinio 
Vakaro proga, paaukojo "NL" 
savaitraščiui $500.

LINKSMA BUVO 
SPAUDOS VAKARE

(tęsinys)
Ministerės dr. Lily MUN

RO atvykimas į "NL"Sukak- 
tuvinį Vakarą buvo neeilinis 
įvykis. Savaime tai neatsi - 
tiko. Kontaktai buvo Su ja 
jau anksčiau užmegsti. KLB 
Toronto A-kės V-bos p-kas 
ir Lietuvių Namų valdytojas 
buvo jai nusiuntęs oficialų ' 
kvietimą šiame renginyje ’ 
dalyvauti, ’taip pat prisidė
jo asmeniniu kvietimu St. Jo
kūbaitis ( seniai užmezgęs 
kontaktus su kanadiečių par 
ti jų atstovais). Jos simpa
tingas ir spontaniškai pasa-

pasaulinę eigą. Taip pat pražuvimo rizikos ateityje laips
nį. Pasaulio galo tik nesveiki žmonės nori; aėl to reikės 
pasitenkinti šiuo tarpu žingsniais,kurie pagerins taikos 
stovį pasaulyje. Lietuvos byla turi būti taikoma prie šių 
taikos aplinkybių. Tai ilga kova, kuriai reikės daug jėgų 
ir ištvermės; bet prie kurios, sugebant bendruomenės vir
šūnėm, aš manau galima pritraukti net ir dalinai atšalusį 
lietuvių visuomenės elementą. (Net ir tie tautiečiai prisi
dėtų, kuriems šiandien svarbiau sekti "Grey Cup" futbolo 
rungtynes, negu atsilankyti į šį minėjimą. Kadangi mano 
sūnus jas užrašys magnetinėje juostoje,tai gal man teks 
jas pasižiūrėti parvažiavus šį vakarą į Ottavą). Man pav., 
nuo seniai atrodo, kad didesnį dėmesį reikėtų atkreipti į 
lietuvių kilmės kanadiečius, kurie gal ir pilnai neužsi -
moję reikštis lietuviškoje veikloje,bet visgi turi tam tik
rą lietuvybės jausmą. Tas jausmas gali reikštis net ir 
lietuvių kalbos nemokančiame prieauglyje. Prisidėjimas 
prie tos žarijėlės išlaikymo, aš manau, duotų ateityje di - 
videndus.

Gal atrodytų keista kalbėti apie taiką Kariuomenės 
Šventės minėjime. Bet juk konvencinėse kovų būdų aplin - 
kybėse kareivis yra paskutinis, kuris norėtų karo, nes jis 
pirmutinis pakloja savo gyvybę. Ta prasme,ateities karo 
aplinkybėse mes visi esame kariai, nes visiems gręsia 
panašus pavojus. Žinoma, kareivis yra pasiruošęs save 
paaukoti, reikalui esant. Man pačiam tokį įsipareigojimą 
teko jausti, būnant paliaubų prižiūrėjimo komisijoje Viet
name- Pasitaikė atvejų, kur tyrinėjimas paliaubų nesilai
kymo nuvesdavo į vietoves, kurios keitėsi iš vienų rankų į 
kitas kas rytą ir kas vakarą, ir nebuvo galima žinoti, ka
da ir kur ant kokios įhinos užvažiuosi. Bet pamačiau, kad 
pareigų atlikimo reiklas nusvėrė baimę. Taip ir mes visi 
turime būti pasiruošę savo gyvybę statyti už mums svar
bius principus, bet tuo pačiu laiku, turime ieškoti būdų, 
kaip tuos principus išlaikyti be gyvybės aukų.
............Sovietų Sąjunga sunaudoja daug didesnę dalį valsty
bės turto, negu Amerika, kad galėtų išlaikyti dabartinį ka

Birutė Grigaitytė - S padienė 
namų pirkimo Ir pardavimo agentė

1280 Dundas St. West, 
(prie Dovercourt Rd.) 
Toronto. Ont. M6J 1X7

>K

Įstaigos TeL: 535-2500 
Namu Tel.: 445—9469

Lietuvių Namų 
Žinios

• LIETUVIŲ NAMŲ Valdy
ba paskyrė "Nepriklauso - 
mos Lietuvos" savaitraš
čiui 45 metų sukakčiai 
paminėti $500.

R. Europos Tautų Komite
tui, veikiančiam prie De
schenes Komisijos, paskir
ta $300, -parama.

• D, RENKAUSKAS yra įga
liotas atstovauti savaitraštį 
"Nepriklausoma Lietuva" 
Toronte ir apylinkėse. Jis 
sutiko rinkti metinę prenu
meratą, paramą, skelbimus, 
sveikinimus, užuojautas ;taip 
pat verbuoti naujus skaity
tojus ir pan.

Dėkodami už jo sutikimą 
atlikti šį darbą,visų prašo
me tais reikalais kreiptis į 
JI-

• GRUODŽIO 1 d. , Kanados 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga 
buvo surengusi pranešimą , 
kurį iliustravo f Urnomis, a- 
pie Baltiečių Taikos ir Lais
vės Žygį,įvykusį šią vasa - 
rą.

Programla buvo gerai pa
ruošta ir sklandžiai pra
vesta LIETUVIU NAMU sa -

C

Įėję. Paaiškinimus patiekė 
S. Bersėnaitė ir J. 
Uleckaitė.

TORONTO LIFE žurna
le yra aprašyti šio žygio
įspūdžiai(December, 1985), 
žurnalisto Barry Callaghan.
• V.BALSIENĖJE. KUZMIE-' 
NĖ ir S. PACEVIČIENĖ ap
siėmė tvarkyti LN vitražus 
ir esančius eksponatus.

st. Catharines
IŠ MUSŲ PADANGĖS
• KADENCIJAI PASIBAIGUS, 
VALDYBA atsistatydino vi
suotiname bendruomenės su
sirinkime, įvykusiame lap - 
kričio 17 d. , bet gale su - 
sirinkimo sutiko pareigose 
pasilikti dar metams laiko. 
Vėliau pati Valdyba persi
tvarkė taip, kad Valdybos
pirmininke būtų J. Labuc - 
kienė. Revizijos Komisija 
irgi kiek pasikeitė. Visas su
sirinkimas praėjo retai ma
lonioje nuotaikoje. Susirin
kimui pirmininkavo A. Še- 
tikas.

• kariuomenės šventė 
įvyko lapkričio 24 d. , sek
madienį. Po iškilmingų pa
maldų už žuvusius lietuvius 
anais nepriklausomybės ko
vų . laikais ir taip pat už žu-

• GRUODŽIO 7-8 d. d. LIE
TUVIŲ NAMUOSE vyko du 
įdomūs renginiai.

Toronte gastroliavo muz.
Dariaus POLIKAIČIO or
kestras, atvykęs iš Chicagos. 
Koncertavo LIE TUVIŲ NA
MUOSE 2 kartus.

Gruodžio 7 d. , šeštadie - 
nį, Vakarą organizavo Kana
dos Lietuvių Jaunimo Sąjun
ga, muzikinę dalį atliko muz. 
D. Polikaitis su savo muzi - 
kantais.

Gruodžio 8 d. ypatingai 
sėkmingas renginys, gerai 
suorganizuotas ir labai į- 
domus.

Pirmoje dalyje plačiau R. 
M. L ap O, autoriaus knygos 
"Ten, Ekrane Sužibus" ir 
muz. D. Polikaičio 
kūrybą apibūdino dr. Geno
vaitė Bijūnienė. Buvo 
rodoma negarsinė lietuviška 
filmą, pagaminta 1926 m. 
Hollywoode.

Po supažindinimo su R. M. 
Lapo knyga "Ten,Ekra - 
ne Sužibus", vyko koncerti
nė dalis. Koncertą organi
zavo KLJ Sąjunga ir prave
dė Sigita Bersėnaitė.

Neeilinę programą rengė 
Toronto LIETUVIŲ NA - 
MŲ Motorų Būrelis, LIETU
VIŲ NAMŲ Kultūrinė Komi
sija ir KLJ Sąjunga.

Platesnis aprašymas ki
tame "NL"numeryje.

• SAUSIO 19 d., 1986 m. LIE
TUVIŲ NAMUOSE rengia
mas Klaipėdos Krašto atva
davimo minėjimas. Paskaitą 
skaitys buvęs Sibiro kanki
nys ir Vorkutos sukilimo da
lyvis Povilas Vaicekaus- 
ka s.

vusius nuo nuožmaus sovie
tinio okupanto, į vyko neilga, 
bet įspūdinga minėjimo 
programa bei puošnių gėlių 
padėjimas ant Laisvės Pa
minklo. Pamaldas atlaikė 
kun. K. Butkus OFM, giedant 
solistams V. ir A. Pau- 
lioniams. Atatinkamu metu 
jautriai eilėraščius padekla
mavo Stasė Zubrickienė. Už
baigiamąjį žodį tarė dabar
tinis Ramovėnų Valdybos p- 
kas Jonas Skeivalas, kuris 
kartu su ilgamete Sibiro 
kankine Ona Šukiene nunešė 
ir padėjo gėles ant pamink
lo, visiems dalyviams gie - 
dant "Lietuva , brangi" ir 
gerbiant organizacijų vėlia
vomis.
• BENDROS KŪČIOS bus ir 
šiemet. Jos vyks Vienuoly
no salėje GRUODŽIO 22 d. , 
sekmadienį, 4 vai. p. p. Kvie
čiami dalyvauti visi šio Nia
garos krašto tautiečiai. Kor.

riškos jėgos lygį.‘Technologiniai, Sovietai yra atsilikę 
kompiūterių srityje. Pagal šios srities žinovus, Sovietai 
randasi ketvirtoje vietoje pasaulyje- po Amerikos, Japo - 
nijos ir Vakarų Europos.. Šita kompiuterių šaka žaistų 
vieną iš pagrindinių rolių "Star Wars" tyrinėjimuose ir 
sistemos įvykdyme. Taigi, Sovietų nenoras toje arenoje 
rungtis yra labai suprantamas. Kai prieš Ženevos susiti
kimą pareikšti grasinimai Amerikos užtenkamai nesujau
dino, kad jie atsisakytų "Star Wars" eksperimentų, takti
ka pasikeitė į draugiškumo pusę.

Išvada, kuri bent man atrodo reali, - kad šiuo tarpu 
kitokios išeities nėra, kaip priimti jėgų stabilizacijos prin 
cipą, kurio išlaikyme mes turim prisidėti ne tik fiziniai , 
bet ir moraliniai. Sovietai turi matyti mūsų solidarumą 
ir įsipareigojimą apginti pagrindinius principus. Abipusiš
kas nusiginklavimas turėtų būti ateities tikslu bet SU JUO 
TURI BŪTI SURIŠTA IR TEISYBĖS, IR IŠRAUTŲ TEISIŲ 
ATSTATYMO KLAUSIMAS (Red. pabraukta). Aš tikiu.kad 
normaliose aplinkybėse, Lietuvos žmonių stovis . gerėtų 
nes vidujinis spaudimas priverstų Sovietų valdžią suktis 
į žmoniškumo pusę; nes juk žmonių pasitenkinimas suda
ro svarbią jėgos dalį net ir diktatūrinėse šalyse.

Aš suprantu, kad šitokia išvada nebus visuotinai po -
puliari; net gal nė neteisinga. Man ta išvada yra priimti
na, nes aš turiu didelį pasitikėjimą, kad galų gale . ~ teisy
bė laimės, jeigu bus žmonių, kurie jos trokšta. Iš praeities 
mes matėme, kad lietuviai toje srityje niekada nekapitu - 
liavo ir, aš tikras, nekapituliuos. Tas lietuvio didvyriš
kumas mums šiandien vaizdžiai primenamas Nepriklau
somos Lietuvos Kariuomenės atsiminime. Jis reiškėsi 
prieš 67 metus kariuomenės kūrimosi pradžioje; gražiais 
Lietuvos nepriklausomybės metais; partizanų kovose nuo 
1944-tųjų iki 1952-jų metų, ir tikiu, jis ir šiandienį glūdi 
lietuvio charakteryje.



hamifoon
SVEIKINAME SU KALĖDŲ. ŠVENTĖMIS IR NAUJAIS 
METAIS

SAVO GIMINES , BIČIULIUS BEI PAŽĮSTAMUS 
VISAME PASAULYJE IŠSISKLAIDŽIUSIUS IR PAVERG
TOJE LIETUVOJE GYVENANČIUS.LINKIME VISIEMS 
LINKSMU ŠVENČIU IR LAIMINGU NAUJU. 1986 METU!

LAI DIEVAS TEIKIA VISIEMS GERIAUSIOS SVEI
KATOSE VISOKIŲ. GĖRYBIŲ.

Užuot siuntę kalėdinius atvirukus,aukojame TAU
TOS FONDUI,remiančiam laisvės kova, už tėvynę. Lietu
vą.

Po 50dol.:J.A. Asmenavičiai,Ant.Obcarskis,St.Sofija 
Rakščiai,S. M. Raupėnai,Ani.Fr.Povilauskai,Br. Al.Steponavi
čiai,Kosts- Grudzinskas,ALAug.Patamiai,J.Lekutis,J.Svi- 
las,Pr.Z.Sakalai,Pr.St.Ročiai,Z.A.Pulianauskai, S. Fredas, 
J.G^Skaisčiai;

po 45 dol.: St.Dalius; po 40 dol.: J.EI.Bajoraičiai, 
dr.B. Vidugiris ir šeima, J.E. Bubniai, Br.Q.VengriąijK.'$t. 
Mileriai;

po 35 dol.: M.I.Repečkos,Br.G.Grajauskai; po 
35 dol.: P.St.Kanopos,Ant.Mingėla,B.R.Pakalniškiai;

po 25 dol.:P.G.Breichmanai, Johan Baran,M.D. Joni
kai,L. Mar.Klevai,Andr.Stase Petkevičiai,J.Stasė Domei
kos iš Brant-ford,K.H.Norkai,Z.Ad.Gedminai,Mar.Ant.Pus- 
dešriai, Ern.Lengnikas, V.j.Pilkauskai,V. J.Svilai,’ , VI. Br. 
Perkauskai,J.B.Sadauskai, J.Liaugminas ir sesuo, J.Ramona 
Pleiniai’.M.Leparskai; z

po 20 dol.: G.O.Melnikai.M.V.Šniuoliai, P.Žulys, 
Aniceta Deksnienė ir šeima, V.Beniušis,P.Masiai,V.Narke- 
vičius,L.D.Gutauskai,P.O.Budvidžiai,Al.V.Stanevičiai,G.A. 
Vinerskiai,Kl.Jurgelis,A.M.Garkūnai,Zita Vinauskienė, P.
Bosas,Jonas Kažemėkai, J. M.Tarvydai, Alb.Didžbalienė, A. L. 
Kuzmickai iš Paris,Ont.,Pr,Kažemėkai, J.L.Stungevičiai,S. 
A.Urbanavičiai,Zen.čečkauskas,K.E.Gudinskai,J.El.Mažu- 
laičiai,Stefanija Kalvaitienė,Pr.Vitienė,St.N.Senkai,A.B. 
Ši Įgaliai, A.St.Sukaičiai, Viktorija Lukoševičiene, V. Al. Keži- 
naičiai,P.T.Kareckai,Al.Dara Jankūnai,Bersėnų šeima, VI. 
Saulis,K.EI.Simaičiai,S.A.Verbickai ir šeima,A.J.Gedrimai., 
Kostas, Lucy Meškauskai, K. Mikšys, E. Al. Rimkai,lg. Varnas,
Alb.G.Repčiai,Ant.O.Jusiai,J J. Terese Povilauskai,Juozas 
Stonkus,KazySjHelga,Jūratė Baronai iš V.Vokietijos;

po 15 dol.: Ant.Prunskus,St.G.Karalėnai,Al.,Aldonė 
Erštikaičiai,J.O.Deveikiai,J.J.Stanaičiai;

po 10 dol.: A.H.Liaukai,B.D.Mačiai,Marija Kveda
riene, S.ElvikienėjAlb. G. Lukai, F.Urbaitis, Marija ir' sūnus
Algis Borusai,P.Latauskas,P.Zabarauskas, J. O. Andriukai
čiai, V. Gelžiniai,K.Mankauskienė,S. Vyšniauskas, Br. Ema,Pr. 
Miašiai.J.L.Toliai :ma Dirsienė,J.Br.Kažukauskai,J.Vanda 
Raguckai,Br.El.$opiai, Ad.O.Godeliai,J.L.KriauČiūnai,Pr. 
Ter.Enskaičiai,P.Ir.Girniai,P. V.LukoŠiai.

po 5 dol.: St.Žvirblys,P.Navickas, Juozas Kažemė- 
kas. Širdingas AČIŪ VISIEMS AUKOTOJAMS.1

Tautos Fondo Atstovybė Hamiltone

1985.XII.12

• LAIMĖS RATO programa, 
rengiama EIEDRAIČIO Žūk- 
lautojų ir Medžiotojų Klubo, 
vyks GRUODŽIO 21 d., šeš
ta dienį, 6 vai. v. , Lietuvių 
Parapijos salėję.

• ŠALPOS FONDAS ren

Ottawa
NAUJA APYLINKĖS 
VALDYBA

Visuotiname KLB Ottawos 
Apylinkės narių susirinki
me, Įvykusiame lapkričio 24 
d. , buvo išrinkta nauja Apy
linkės Valdyba: Vida BAL
SEVIČIŪTĖ, Edvardas BRI
KUS, Raimundas KLIČIUS, * 
Julija MITALAITĖ ir Vio - 
lėta VERBYLlENĖ. Parei
gomis pasiskirstys netru - 
kus.

Revizijos Komisiją suda
ro: B.” ČEPONKUS, P. JUR
GUTIS ir G. MITALAS.

Susirinkimui pirmininkavo 
E. D an a i t y t ė, sekreto
riavo V. R a d ži u s.

• BAŽNYTINĮ šios Apylinkės 
KOMITETĄ sudaro R. ČE- 
PONKIENĖ ir K . JURGUTIS- 
NĖ. Jos pasirinks trečiąjį

narį Komitetui.

• KALĖDŲEGLUTĖ rengia
ma GRUODŽIO 2d. .sek
madienį.
, Ją ruošia Šeštadieninės 
Mokyklos Tėvų Komitetas.

Mokyklos Vedėja Alė PAŠ- 
lęEVIČlENĖ visų mokytojų 
ir mokinių vardu kviečia vi
sus Ottavos ir apylinkės lie
tuvius joje dalyvauti.

• NEDIDELĖ OTTAWOS A- 
PYLINKĖ pasižymi stipria 
vieninga veikla ir sąžiningu 
savo pareigų atlikimu įvai
riose kultūrinėse- tautinėse 
pareigose. Rūpestingai ren
kami mokesčiai Kanados 
Lietuvių Fondui. Daugelis 
artėjančių švenčių proga 
aukoja KLF, vietoje atviru
kų.

montreal
PAKELIUI į PIETUS

Laukų Dobilas
2. (tęsinys)

Šiltą blynelį užkandus, vėl 
reikėjo vilgyti gomurį. Kaip taisyklė, - jau po dviejų, 
retai kuris beskaičiuoja, jie ir taip savo eilę žino. Ka
dangi jau nebe jaunos dienelės, tai ir tas skaidrus lašelis 
pradeda gerklėje springti dar ir galvelės kaip reikiant 
neapsukęs. Stiklelius greitai pamainėme kalbomis. Visi 
žino, kad kalbų po išgėrimo atsiranda begalybė. Pagyru 
irgi netrūksta, ypač apie senus laikus bešnekant. Neužil- 
go prisiminiau namuose laukiančią, žmonelę ir pradedu 
atsisveikinti.

Jaunų dienelių apdulkėjusį šlageri beniūniuodamas 
slenku .pamalu prie metro ir autobuso , stoties. Viskas 
Čia kartu ir viskas čia pat. Kaip’ tyčia, mapasis autobu
sas tik mane pamatęs sužvilgino šviesomis ir iškeliavo.

Ši kartą, palikti buvo tik vienas malonumas.Oras kve- 
r * V

pejo lyg pavasaryje .Parkas priešais bažnyčią paskendęs 
žiburiuose.Metro langai aukštesni kaip šventovės pa
niekinamai i praeivius ziurejo.Jei tikrai apsvarstyti,tai 
kaip pasakų pasaulyje atsidūręs .Gerai kad, autobusas 
manęs ir nelaukė,nors pasigrožėsiu §iuo 'gražiu vakaru. 
Auksinėj žibintų, šviesa pylėsi iš žemės,atsimušdama 
į bažnyčią, ir gretimus namus .Mėnuo lyg ^pavydėdamas 
spirgino šaltomis šviesomis is dangaus.Tų sviesų apmė
tyta bažnyčia kaip užburta pilis,atrodo paslaptingai.

Patogus poilsiui suolelis prie krūmelio ir dangų 
remiančių metro langu,ypatingai viliojo nors minutę 
pailsėti .Negi dabar,be reikalo varginsi senatvės apsės
tas kojas.Imu ir atsisėdu. Švelnus malonumas sruvena 
visu kūnu.Mintys lekioja ir vaikosi,lyg balandžiai pabė
rus jiems žirnių.Tik staiga tas mirgantis sviesų susi
jungimas išsivysto į stiprų vėją.Pakyla šiurpi audra 
ir varto viską aplink.Greitai ir mane sugriebia ir kaip 
plunksną vartalioja žemę ir po krūmus.Ko gero ir čia 
tas nelabasis huri kanas atplūdo,-dar spėjau pagalvoti. 
Apsisaugojimui tveriuosi uz pralekančių objektų,bet 
jie tokie saldžiai slidūs,dar smagiau _ įjungia i sūkurį. 
Vėliau kažkas 7mane patvėrė už pečiu ir bliaudamas 
nežmoniškai ėmė kišti mane į žemę. Žeme prasiskyrė ir 
palydirpa šiurpaus juoko mane apglėbė. Bandau nebejuo 
kais šauktis pagalbos,bet balso visai nėra ir nuosavos 
rankos nuo manęs atsiskyrė. Besirūpinant,kad ir šių 
dienų chirurgas jų nebęprisius,greitis pradėjo mažėti 
ir stai,svubįldėjes atsimusiau,ir sustojau, pasidarė ramu

hDCCUCD INSURANCE 4 
Ir Si Ei O n El It REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West o Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kolba patarnauja- V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ 
Darbo ralenjei: 9 v.r. - 7 v. v. , lelradienlni» 9 o,t. — 12 »»••••

Mef-ya •/ "Battar Butini t r" Bara

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I 

533-1121 (416) 822-1480
* GAISRO * AUTOMOBILIU * 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 TA5

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

TEL.: 533-3531

ka dėvėtus drabučlus siunti
mui j SUVALKŲ TRIKAMPĮ. 
Aukotojų prašo atvežti dra - 
bužius sekmadieniais į JAU
NIMO CENTRĄ.

Visais drabužių reikalais 
kreiptis į J. P 1 e i n į, tel: 
549-5372.

kaip bažnyčioje per pakėlimą, Šleikšti ir slidi drėgmė, 
susimušusi su sieros ir dervos kvapu Nejuokais nusi
gandau kad stai.tikrausiai būsiu i pragarą atgaben. - 
tas. -;Va tai tau,-pašnibždejau.-Juk' tai visai bažnyčios 
pašonėje, ir velnių jėga turi būti anūliuota.Taip gi yra, 
porinęs mąno senelis. Bet,kur tau,matyti bažnyčia be 
aukšto bokšto ir jos šešėlis šio suoliuko nebesiekia.Reiš- 
kia esu papuolęs.Dar geriau apsidairęs nusprendžiau, 
kad jokių juokų nebėra,tikrai atsidūriau požemio kara 
liaus valdžion.Priės mano akis stiepėsi kylančiais suo
lais auditorija,o jon prisėdę visokiausio plauko velniu,. 
Va tau boba devintines, gal už tai, kad tik velykinėje 
buvau išpažinties. Matyti senatvėje reikia dažniau lan
kytis. Iš viso atrodo,kad šaukštai po pietų. Svarbiausia, 
kad vis peršasi mintys,jog esu gyvas ir dar galima sa
kyti iš po visų operacijų atsigavęs.Tai kaip dabar? Ne
jaugi gyvas, gyvutėlis, būsiu velnių sudorotas? Graba- 
lioju aplink kaklą, bet kryželio nė padujų ten nėra, 
tik. šaltas lenciūgėlis. Neabejojamai būsiu suvirintas 
smalos katile. Baimė nežmoniška. Kurių velnių pas 
tą Ignacą nukerėbliojau,- jau visai garsiai sušukau. - 
Paskutinėje auditorijos eilėje sėdėjęs žemutis išklypęs 
velniukas, matyt išgirdęs mano šauksmą štai ir pri
sistato. Ugnelei iš jo burnos plečiantis aiškiai lietu- 

' viškai manes užklausė:
-O tamsta iš kur atskridai? Ar turi leidimą į 

sesijų salę,-jau galima sakyti bliaute subliovė.-Matau 
kad esi naujokas,nes tokio apsirengimo nemačiau,-Marš 
tuojau prie katilų’.-Per klaidą esu pas jus papuolejsį 
Velnias išplėtęs akis ir aukščiau pakėlęs uodegą dar 
giliau į mane žiūrėjo lyg lyste įlindo. Bandau aiškiir 
tis. Jei bogu,-pridėdamas per apsirikimą^ rusiškai,- jam 
įrodinėjo. Esu ne tik gyvas, bet ir sveikas. Matyti jis 
rusiškai suprato ir nejuokais patvėrė mane už krūtinės, 
ir žeria tą ugnelę tiesiog man į veida.-Dutki! Dar jis 
man čia kalba.Nemėgstu, kai durnių, per akis valioja.

-Eik tu,- bandau drebėdamas įrodinėti, -Jokio dur
niaus ir nebandau volioti, man pačiam kinkos dreba.Jei 
nori gali su kanopa baksterėti. Matysi,kad dar ne tik 
žmonišką odą,bet ir visą mėsą ant savęs turiu. Grei
čiausiai tavo velniukai per neapsižiūrėjimą mane čia 
atgabeno.Mūsų ginčą matyti išgirdo pro šalj einąs ti
krai augalotas su užsuktais ragais velnias ir tyliai a- 
nam velniui į ausį pasakė; nors jis jam į ausi pasakė < 
bet aš viską girdėjau:

-Būk atsargus Pinčiuke, greičiausia tas nepa
žįstamasis yra slaptas vyrausiojo agentas ir atsiųstas 
mus sekti.Matai, kad jis apsirengęs žmogaus oda.

-Širdingai dėkoju už patarimą,-žemai nusilenK' 
ėdamas atsiprašė sulūžęs velniukas ir skubiai kreipėsi 
i mane.

-Gerai, gali pasilikti." Jei nori užkąsti ar išgerti, 
tai ten gretimame kambaryje po kairei. Trijų rūšių ber
žinį smalą, su kadugių uogomis.Tris kartus valyta. Maty
ti esu paskaitytas slaptos agentūr+os nariu.Tuojau nu
tariau visur apsižvalgyti. Ką gali žinoti, gal rasiu ko
kį slaptą išėjimą.Jau buvau beeinąs į nurodytą kamba
rį, kaip "nušvito priešakyje didelis ekranas ir išskrido 
keturi didžuliai Šikšnosparniai. Jiems virš susirinkusių
jų. pasivarčius, sugargždėjo už scenos storas senyvas 
ir užkimęs balsas: -

-Kaip buvau ųsakęs, kad butu visi ir laiku, bet 
vistiek dviejų trūksta. Kada aš jus privesiu prie tvar- 
kos.'-Išrėke.

-Labai nemalonu jūsų prakilnybe,-atraportavo 
atskiriai priešakinėje eilėję sėdintis,su dryžuotu švar
ku velnias.-Truksta Ciorto Kopūstinio, kilusio iš Žagarų 
ir Bieso Kadriliaus nuo Utenos. Gautas miškais prane
šimas, kad jie užtruko dėl įsiliepsnojusios pasenusios 
raganų medžioklės. Matote, jūsų prikilnybe, jie buvo 
pakviesti kaip turintieji daugiau patyrimo su bolševikais 
perdirbimui suklastotų jrodymų.-Tik tai atreportavus? 
sudundėjo auditorijos sienos ir per jas ugnimi iš po 
uodegų spjaudydami, išsilaužę su raudonais apsiaustais 
pasenę velniai. Nusileidę prieš sceną , žemai labai 
nusilenkę, kad ju užpakaliukai su užriestomis uodego
mis žymiai aukščiau už galvas, vienbalsiai prabilo:-

Penkias minutes pavėlavę atvykome,jūsų prakil
nybe... bus jaugiau y

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIEKĄ 
GRAŽIAUSIU, IR SENIAUSIĄ KĄLB£ LĮįETUVISKAlįl_ _ . - >
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DUODA

PASKOLAS:

VISI PATARNAVIMAI NEMOKĄ Ml

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

tė, įsigijo doktorato laipsnį

"KALĖ-

Tel.: Business: 482 - 0772

"NL"
M. CUSSCN R. GENDRON VAISTINĖ

LITAS

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

• PAŠKEVIČIUS Jonas žie
mos atostogas leidžia St. 
Petersburge, Floridoje.

o SESELĖ PALYMRA išvy
ko rekolekcijoms į Seselių 
Namus Putname.

D.N. BALTRUKONIS 
IMMEUBLES

• SPUDULIAI, Vytas ir Te- • GUDAITĖ Christine, Jur- 
resė, susilaukė pirmagimės gio ir Aldonos Gudų duk- 
dukrelės Silvijos.

Sveikiname jaunuosius tė- psichiatrijoje("NL"korektū- 
vus ir artimuosius.

• Albertas RUSINAS išvyko • šv. KAZIMIERO bažnyčia 
atostogų pas dukterį Calgary jau naujai išdažyta. Dabar 
mieste. Šventėms sugrįš į 
Montreal!.

ros klaidingai pažymėta 
psichologijoje.

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d 
draudimo agentūra

6695 — 35th Avenue, Menlreel H1 T - 3 A 6 

TEL. 727 -3 120376 -378 1

Albertas N O R K E L I 0 N A S , liA. G.S.£., LB.

Dr Philip Stulginskį
D.D.S.

Danti^ gydytojas - chirurgas 
8606 Centralo, coin corner 45e ave. 

suite 209. 364-4658 

Tel: 364-4658

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

NOTARAI

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

Tel: <514) 871-1430

PARĖMIMAI
•GRUODŽIO 15 d. ,3 vai. p. p. 
vyks KALĖ DU EGLUTĖ Šv . 
Kazimiero Parapijos 
salėje.

Ruošiamas pirmą kartą 
Montrealyje vaikams vaidi - 
nimas VARVEKLIS.

Mokytojai ir mokiniai lau
kia visų montrealiečių atsi
lankant. Kalėdų Senelis taip 
pat pasiruošęs.

MIRUSIEJI ;
• KRIAUČELIŪNĄS Jurgis 
mirė ligoninėje gruodžio 4 
d. Liko žmona Marijona, 
duktė Jennie su šeima.
• GUSTAINIS Vytautas mirė 
staiga savo namuose gruo
džio mėn. 4 d. Palaidotas iš 
Aušros Vartų bažnyčios.

Liko liūdinti žmona Agu - 
tė, duktė ir sūnus su šeimo
mis ir daug giminių.

e ŠAKAITIENĖ Petronėlė, 82 
m. , mirė lapkričio 28 d.

Liko vyras, duktė, 4 sūnūs 
su šeimomis; taip pat jos 
se šuo Ma rce lė, gyve nanti 
Chicago je.

Užuojauta mirusiųjų arti - 
miesiems.

MIELI SKAITYTOJAI!
Pasveikinkite sava irti - 

irtuosius,draugus ir pažįsta
mus per mūsų laikraštį ar
tėjančių švenčių proga’. Tai 
prasminga tradicija ir kartu 
parama lietuvlškodos spau - 
dos išlaikymui.

SVEIKINIMUS prašome 
siųsti IKI GRUODŽIO 9 die - 
nos’.

belieka baigti atnaujinimus 
išdažant salę. Išvalius ir su
tvarkius bažnyčios vidų, apie 
sausio mėnesio vidurį numa
toma suruošti darbų pabalg - 
tu ve s.
e dainų šventės video 
bus rodomas AV Parapijos 
Salėje GRUODŽIO 15 d. , po 
ILval. pamaldų.

• ’i

B

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

Gintaro Choras, atlikęs program ų K ari uomen ė s Šventės minėjime. Iš kairės: „Gintaro" choro 
vadovė Milda BILEVIČIŪTĖ-RUFFO , Z. JURKUTĖ , A. POLISAIT1S, G. JURKUTĖ , D. PIEČAI- 
TIS, D. JAUGELYTĖ, R. PIEČAITIS, _gėle sega Monikai RUFFO , (jos nematyti) , G. NIEDVA- 

RAS, K. OT TA1TĖ , E. VAZALINSK AITE . Gėles įteikia 0. MYLIENĖ ir Rūta ŽlUKlENĖ. 
Prie mikrofono : B. K ASP E R AVICIU S. Dešinėje - paskaitininkas J. ŠlAUČlULIS.

KASOS VALANDOS
1475 De Seve

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

1475 DE SEVE STREET, MONTREAL QUE. H4E 2A8. Telefonai: 766-5827 

MOKA UŽ:
CERTIFIKATŲS min. $ 1,000.00

1 metų ..............    8.75%
TERMINUOTUS INDĖLIUS

1 metų.............
180 d. - 364 d.
120 d. -179 d.
60 d. - 119 d.
30 d. - 59 d. .

8.5 ,% 
.8.25% 
.8. % 
.7.75% 
.7.5 % 

TRUMPALAIKIUS INDĖLIUS 
u ž $ 20,000 ar, daugi au 

TAUPOMOSIOS SĄSKAITOS 
specialios........ ................Z.25%
Su draudimu.......... ...........6. %
Kasdieninės.......... .  5.75%

ČEKIU SĄSKAITAS................. 5 %

NEKILNOJAMO 
TURTO IR 
ASMENINĖS 

PASKOLOS 
MIRTIES 
ATVEJU
DRAUDŽIAMOS 

IKI $ 10,000

r-1

iį’3
J-.U

3907 A Ro»emont

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

• BARYSAS Zigmas jautriai 
prisimena praeitą vasarą 
mirusią savo žmoną Eugeni
ją. Paskutiniu laiku Šv. Ka
zimiero ir Aušros Vartų pa
rapijoms jis paaukojo po 
500 dol. , prašydmas at - 
laikyti Mišias už a. a. Euge
nijos sielą.

e PIEČAITYTĖ Daiva pa
skirta Kanados Lietuvių Jau
nimo Sąjungos pirmininke 
praėjusį savaitgalį vykusia
me KLJS-gos suvažiavime 
Toronto Lietuvių Namuose.

e. GAISRAS e AUTOMOBILIAI e ATSAKOMYBE e GYVYBĖ* 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
39Q7A ROREMONT BLVD. MONTREAL, QUE. HlK 1L7

• PLOKŠTELĖJE 
DOS", kurią išleido VILNIUS 
RECORDS, įrašyta giesmė 
"Kalėdos", sukurta muz. A. 
Stankevič lauš, da-. 
rosi vis labiau populiaresnė 
ir kitataučių tarpe. Artė
jant šventėms, muz. A. Stan
kevičius gavo užklausimų iš 
kitų chorų, net ir iš Alber
tos provincijos, ir prašymų 
giesmės gaidų.

Visas VILNIUS RECORDS 
išleistas plokšteles specia - 
Ii štai labai gerai įvertino, 
pabrėždami ir jų įrašymo 
labai gerą, profesionalę tech
niką.

Dr. J. M ALISKA
D. D. s:

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

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

e St. ŠILIAUSKAS, atsiųsda - 
mas "NL"Rėmėjo prenume
ratą, dėkojo ir įvertino ište
sėtą darbą ir linkėjo sėkmės 
ir ištvermė s "ateitie s užmo
juose, garsinant Montrealio 
lietuvių kolonijos gyvastin
gumą.

Taipogi mano nuošir
džiausi ir geriausi sveikini
mai ir linkėjimai VISAM JU- 
SIJ DARBŠČIAJAM KOLEK
TYVUI, besiartinančių Ka - 
ledų švenčių ir N. Metų pro
ga-

Jus bičiuliškai gerbiąs 
St. Šiliauskas ”.

Nuoširdžiai dėkojame ir 
už prenumeratą, už šiltus 
žodžius ir linkėjimus."NL"

• STAŠKEVIČIUTE Birutė, 
jauna lietuvaitė iš Suvalkų 
Trikampio-Punsko-, atvyko 
praleisti atostogas savo gi
minių Janinos ir Kosto Mic
kų šeimoje. Ji domisi ir vi- 
saįs vykstančiais čia paren
gimais. Lankėsi ir "NL" 
Redakcijoje, kur sutiko pa - 
talkininkauti.

• A. ir B. AUGAICIAI praleis 
3 mėnesius žiemos atostogų 
Miami.
• Sol. Slavos ŽIEmELYTĖS 
koncertas praėjo gerai ir

. buvo su įdomumu išklausy- 
.tas susirinkusių dainos my
lėtojų. (Plačiau kitame '’NL" 
numeryje.)

RĖMĖJU. PRENUMERATĄ ATSIUNTĖ:
A. Daniliauskas, A. Barkauskas, V. Trečiokas, V. Prišče- 
pionka, M. Juodviršis, Mrs- J. Rebner, O. Bieliūnąitė, J. 
Gražys, V. Rudinskas, K. Mileris, K. Gudžiūnas, P. Juodelis 
Z. Barysas, S. Šiliauskas, A. Klimavičius, J. Paukštys, J . 
Riauba, M. Kringelis.

Atsiuntė RĖMĖJU PRENUMERATAS ir PRIDĖJO AUKĄ: 
P. Effertas - $5; A. Patamsis - $5;
Užsimokėdami PRENUMERATAS, PRIDĖJO AUKĄ:
A. Latvaitis- $14; J. Šarapnickas- $32; po $ 7, - B. Jazo- 

kas, K. Jonušas; po $4, - J. Pilipavičius, Mrs. J. S. Ska- 
landžiūnaitė-Grzes, A. Borkertas; po $2, - J. Staškevičius, 
A. Augaitis, B. Botyrienė; V. Verbylienė- $1O;

Atsiuntė AUKĄ: K. L. B. Sault Ste Marie Apylinkės Vai - 
dyba (per p. A. Vanagą)- $50;

"NL" MAŠINĖLĖS VAJUI:
M. Juodviršis- $25; J. Juodelis- $25; O. Bieliūnaitė-$1O;

S. Klemkienė - $1O.
DOVANOJO ŠĖRUS:
L. Urbonas - 1; K. Gudžiūnas- 7į_S. Senkus- 1.
VISIEMS - nuoširdžiausias AČIŪ l

Komercinio, privataus turto, automobiliu 
atsakomybės, gyvybės draudimas

n f _9_r_ą__v .• 1 k J JL

MEMBEP

FOT O M. L.S

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.

Residence: 767-4690

JONAS IR GOTE
5159 De Maisoneuve West, 
Montreal , P.Q. H4A 1Z3

Nekilnojamo turto patarnavimas Montrealyje

Ati daryta kasdien nuo 9 vai. r. iki 10 vai. v. 
Šeštadieniais : nuo 9 vai. r. iki 9:30 vol. vok. 

Sekmadieniais : nuo 10 vai. r, iki 9:30 vai. vak 

GREITAS ,. NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS 

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

• HQNEY FOR SALE !

Direct from the Beekeeper. $ 1.00 a pound. 
Delivery could be arranged toe ! • Please call : 

627-1328.

Kailių Siuvėjas
Tel 767—6183 dabar pakei stas į : 288—9646 

e Didelis pasirinkimas gatavu paltu 
e Vasaros laiku saugojimas (storage) 
o Taisau ir remodeliuoju 
o Siuvu ir parduodu

1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A —, 
Montreal, P.Q. &H3A 2G6 Tel.

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.. L.I.B..B.C.L.

102 - 9 Ave., La Salle, P. Q. H8P 2N6

Tel.: 366-6245

PORTRAITS 
passeport* commercial

STUDIOII 2549 ru« SHERBROOKE, E.
TONY LAURINAITIS

MONTREAL PO. H2K 1E9

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD

ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU,PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS

Savininko* .• JOHN OSKOWICZ
3351 Belair St., Montreal, Que., H2A 2A5 

Telefonas : 721-9496
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