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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
SPORTO VADOVU KURSAI

Ontario provincijos premjeras DAVID PETERSON skaito Aktą, ske -, 
LITHUANIAN DAY Ontario provincijoje.

n a s , Vasario ql6—tos proga 
Nuotr. St. Dabkajs

Jean Chretien
JEAN CHRETIEN PALIKO 
PARLAMENTĄ

Liberalų vyriausybėje užė
męs svarbius ministerių pos
tus (tarp jų finansų, komuni
kacijos, Siaurės reikalų) ir 
pastarojoje liberalų konferen
cijoje, kandidatavęs kartu 
su John Turner į tos parti
jos lyderio vietų, vienas po
puliariausių Quebec'o provin
cijos politikų jean Chretien, 
pasitraukė iš parlamento 
atstovo pareigų ir iš politi
nio Kanados gyvenimo, 
kam nebuvo paslaptis, 
Chretien nesugyveno 
Turner dar prieš tai,
Turner galutiniame balsavi
me nugalėjo Chretien ir lai
mėjo federalinės Liberalų 
partijos lyderio postą. Ar 
Chretien pasitraukė visam 
laikui, tik jis vienas žino. 
Yra tvirtinančių, kad Chreti
en sugrįš, kai pasitaikys tam 
tinkama proga. Chretien 
(kartu su Trudeau) daug 
pasidarbavo, kad būtų atmes
ti separatistų sukti pasiūly
mai Quebec'o 
referendume ir 
priimta naujoji 
konstitucija.
NUŽUDYTAS ŠVEDIJOS 
MINISTERIS PIRMININKAS

Š. m. kovo mėn. 1 d. 
nežinomų žudikų Stockholmo 
mięste buvo nušautas Švedi
jos . ministeris 
Olof Palme, 59 
žiaus. Atentatas 
dytas vienoje 
sostinės gatvių,
Palme su žmona išėję iš 
kino teatro artinosi prie ne
tolimos požeminio traukinio 
stoties. Palme žmona buvo 
tiktai lengvai sužeista. Jų
dviejų nelydėjo asmens sar
gyba. įtariami kažkokie už
sieniečiai, nes kelias valan
das po atentato telefonu

tų grupė turi ryšią su pana
šia kraštutiniųjų kairiųjų ita
lų grupe bei anksčiau Vaka
rų Vokietijų terorizavusia 
kita kairiųjų teroristų gauja. 
Švedų policija dėl šio prane
šimo yra kiek skeptiška, nes 
Palme buvo gerokai palan
kus įvairiems kairiųjų 
jūdžiams. Kad tuo 
patikėti liudija kad 
įdomus epizodas: 
Stockholmo aikštėje 
kusi minia pagerbti
tųjį Palmę už jo taikos pa
stangas užtraukė... interna
cionalą. Matę tų momentų 
televizijoje stebėjosi kokių 
taikos mylėtojų tenai būta?

NAUJASIS BIUDŽETAS 
STENGSIS SUMAŽINTI
DEFICITĄ

Š.m. vasario mėn. 26 
dabartinė konservatorių 
riausybė paskelbė valstybinį 
biudžetą, skirtų sekantiems 
metams. Kaip buvo tikėtasi, 
finansų ministeris Michael 
Wilson, pasiryžęs kaip nors
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GORBAČIOVAS BARA IR 
MOKO LIAUDĮ,

Neseniai pasibaigusiame 
komunistiniame spektaklyje, 
pavadintame iškilmingu 27- 
tuoju komunistų partijos kon
greso vardu, Gorbačiovas 
pirmasai, o po jo ir visi ki
ti (kaip įprasta, ir kaip turi 
būti) puolė buvusio diktato
riaus Brežnevo netikusių bei 
apsileidusių valdžių ir netiku
sius bei apsileidusius viršinin
kus bei darbininkus sovietų 
rojuje. Iš tų kalbų aišku, 
kad didysis valymas dar ne
baigtas, kad dar daug viso
kių viršininkų bei viršininkė
lių praras savo vietas ir, 
ko gero, atsidurs kalėjime. 
Betgi žiūrintiems iš šalies 
ir pažįstantiems šį režimų, 
yra labai aišku, kad genera
linis sekretorius tiktai bando 
pašalinti simptomus, pačios 
ligos 
kios

nepaliesdamas. Vįso- 
vagystės, nusukimai, 

girtavimai, apsileidimas ir 
nenoras dirbti tėra ženklai, 
kaip komunistinė šistema 
yra užengusi žmogų, kuris 
tiktai vogdamas 
taip pragyventi 
dirba, nes dirba 

nežinomo asmens buvo pa- kišti į kalėjimus 
skambinta vienam švedų di
plomatui, taip pat Vakarų 
Vokietijos laikraščio redakci
jai ir pasakyta, kad Palmę 
nužudė vokiečių Raudonosios 
Brigados nariai. Toji teroris-

tegali šiaip 
ir nenoriai 
ne sau. Su
teikia tuos., 

kurie tokių neįgyvendinamų 
sistemų nori brutalia jėga 
įgyvendinti, be gailesčio 
bausdami ir žudydami žmo
nes, kurie nori jos atsikra
tyti.

tas ir nuolat didėjančias val
stybines skolas, 
rius mokesčius 
apkarpė didžiųjų 
tinių bendrovių 
veik visi naujojo 
kritikai nurodė į neproporcin
gai padalintų deficito naštų: 
virš 40% tos naštos tenka 
vidutinišką, atlyginimų gau
nantiems Kanados piliečiams, 
o tiktai apie 15% didžio
sioms biznio bendrovėms, 
bankams, draudimo bendro
vėms ir 1.1. Tokių nelygybę 
paaiškina tradicinė konserva
torių politika, palaikanti tur
tinguosius, nes jie esą sutei
kiu darbą kitiems. Ar tasai 
biudžetas atsieks savo tikslo, 
tiktai ateitis parodys, bet 
kol kas visos trys esminės 
Wilson'o prielaidos atrodo 
perdaug optimistiškos: l)Ka- 
nados dolerio vertė ne kyla, 
bet krinta (nuo biudžeto pa
skelbimo dienos jo vertė, 
lyginant su JAV doleriu, nu
krito beveik du centu); 2) 
nors keli didieji bankai ir 
sumažino paskolų procentų 
ketvirčiu cento, tačiau neat
rodo, kad tie nuošimčiai nu
kristų iki Wilson'o pranašau
jamo 9-nių procentų lygio, 
(nes Kanados dolerio vertės 
kritimų gali tekti sulaikyti 
tik ir vėl pakeliant paskolų 
nuošimčius); 3) pagaliau tre
čioji Wilson'o prielaida, kad 
benzino statinės kaina išsi
laikys 22 dol. lygyje, jau 
seniai neatitinka realybei- 
-toji kaina vis krinta ir šiuo 
metu tesiekia šiek tiek virš 
dvylikos dolerių (US). Naf
tos kainų kritimas, be abejo 
labai sumažins Albertoje 
ir kitose provincijose gauna
mas pajamas už skystųjį ku
ru. Tuo tarpu nuo š.m. lie

pakėlė įvai- 
ir šiek tiek 
bei tarptau- 
pelnus. Be- 

biudžeto

pos mėn. 1 dienos visi kana
diečiai mokės 3% pakeltus 
federalinius mokesčius, taip 
pat nuo 4 iki 6 nuošimčių 
daugiau už alkoholinius gėri
mus bei rūkalus (nuo vasario 
27 d.), nuo 7 iki 14% dau
giau už įvairius produktus 
(pradedant š.m. balandžio 
mėn.). Šeimos, kurių paja
mos nesiekia $18.000 į me
tus, vėliau atgaus tam tikrą 
dalį
atrodo, 
seks 
sumažinti valstybinį 
iki jo norimos 29.3 
dolerių sumos.

tų mokesčių. Tačiau, 
kad vargu ar pasi- 

ministeriui Wilson'ui 
deficitą 
bilijonų

NUKRITO SOVIETŲ 
SATELITAS

Sovietų, satelitas 
1714 (be įgulos), sveriųs a- 
pie 9 tonas ir esąs apie 18 
metrų ilgio, dėlei klaidingos 
trajektorijos, š. m. 
27 d. nukrito žemėn, 
to erdvėlaivio sudegė 
paskiri gabalai, nespėję su
degti skriejant 
atmosferos sluoksnį, nukrito 
Australijoje ir Atlanto van- 
denynan prie Kanados kran
tų, ir prie Floridos. Daugiau
sia tų nuolaužų sukrito į 
neapgyventas Australijos sri
tis, bet keliolika jų perskrie- 
ję per Šiaurės ašigalį, Hud
son Bay, Quebec'o provinci
jų, nukrito apie kelis šimtus 
kilometrų į pietryčius nuo 
Nova Scotia į Atlanto vande
nynų. Vienas gabalas nukrito 
vandenynan apie kelis šim
tus kilometrų į rytus 
Miami miesto.

Cosmos

vasario
. Dalis 

bet

pro žemės

nuo

ŠALFASS - ga pergyvena tas pačias problemas, 
kaip lietuviškoji bendruomenė ir kitos organizacijos. 
Trūksta dirbančiųjų ir vadovų, ypač, kai vyresnieji 
traukiasi į ramesnį gyvenimų. Tikslu paruošti jaunus 
vadovus, kurie pratęstų sporto sąjungos veiklą, š.m. 
birželio 21 -28 d.d.(savaitę anksčiau negu buvo skelb
ta) N.Wasagoje prie Georgian Bay, Kanadoje rengiama 
vienos savaitės stovykla. Tai sporto vadovų kursai.

Sąjunga šiuo metu turi 25 klubus, kuriems pri
klauso virš 1000 lietuviškojo jaunimo ir vyresniųjų. 
Norima, kad kiekvienas klubas atsiųstų vieną ar du 
sportininkus j minėtus kursus. Visa programa vyks lie
tuvių kalboje. Paskaitas skaitys patyrę ir ilgamečiai 
sporto darbuotojai, šalia to bus seminarai ir praktikos 
darbai. Kursantai bus supažindinami su ŠALFASS-gos 
teisine ir administracine stuktūra; kaip veikia sporto 
klubai, apygardos ir Centro Valdyba. Tolimesnis kursų 
objektas butų trenerių ir įvairių sporto šakų vadovų 
parinkimas, treniruotės, žaidimas, uniformos, lietuviš
koji reprezentacija, priklausymas įvairioms vietinėms 
sporto lygoms. Taip pat bus aiškinama apie metines

• Sąjungos žaidynes, įvairius turnyrus, draugiškas rungty
nes su kitais' klubais ir patalpų gavimą treniruotėms.

Centro Valdyba padengia kursų ruošos išlaidas: 
patalpos ir maistas veltui, tik registracijos mokestis 
vienam asmeniui yra $25.00. Mes kreipiamės į klubų, 
apygardų vadovus, sportininkus ir plačiąją visuomenę 
bei sportininkų tėvus: ateikite mums į talką ir siųs
kite jaunuolius į stovyklą. Registracijos laikas baigiasi 
š.m. BALANDŽIO 15 d. Stovyklon priimami 18 m.ir 
vyresni spotininkai. Smulkesnės informacijos bus suteik
tos, gavus preliminarinės registracijos lapus, kurie bu
vo išsiuntinėti sporto klubų vadovams.

Yra tvirtas noras, kad sportininkas, baigęs šiuos 
kursus, turėtu sveikų nuovokų ir sampratų, kaip dar
bas klube vyksta, kaip klubui vadovauti, rinkti,pritrauk
ti naujus narius ir pan.

Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Sąjunga

PRANEŠA 
STIPRĖJA

Estų, spauda paskelbė dvi žinias apie naują rusinimo 
iniciatyva Tartu mieste. Rusų kalba bus pradėta dėstyti 
vaikų darželiuose. Taip pradedama leisti vieno geriau
sių estų laikraščio Ėdasi rusiškų laidų. Visa tai nebuvo 
paskelbta pagrindiniuose laikraščiuose ir estai užsienyje 
sužinojo apie šias naujienas iš Ėdasi laidos, kuri buvo 
įšmugeliuota į užsienį. Ankstesni bandymai išplėsti rusų 
kalbos mokymų sukėlė didelį nepasitenkinimų estų tarpe 
ir privedė prie "moksleivių sukilimo" 1980 metais, kai 
apie 3000 jaunuolių Taline sukėlė triukšmingą demonstra
ciją . Netrukus po to, 40 estų intelektualų pasiuntė Prav 
dai atvirų laiškų, kuriame jie solidarizavosi su moklslei- 
vių protestu. Dar nežinia, ar rusų kalbos dėstymas vaikų, 
darželiuose apsiribos Tartu miestu, ar bus privalomas 
visai Estijai.

Toomas Ilves rašo "Laisvos Europos Radijo" tyri
mo biuletenyje (1985.XII.4), kad Ėdasi laida rusų kalba 
galės turėti neigiamų pasekmių estų kultūrai. Respubliki
ne periodika rusų kalba griežčiau cenzūruojama. Dėl 
chroniško popieriaus trūkumo Sovietų Sąjungoje, greičiau
siai bus sumažintas Ėdasi estų kalba tiražas. Pagal 1979 
m. gyventojų surašymą, iš 100,000 Tartu gyventojų tik 
20,000 buvo rusai.

ELTA:
RUSINIMAS ESTIJOJE

LAPELIAI APIE IEŠMANTĄ PRIE SOVIETU REČITALIO
Lapkričio 11 d. kviestinei publikai besirenkant į 

Fordo teatrų Washingtone pasiklausyti žymaus sovietų 
poeto Andriejaus Voznesenskio rečitalio, "Amnesty Inter
national" (Tarptautines Amnestijos) darbuotojai dalino 
lapelius su Gintauto Iešmanto nuotrauka ir biografinais 
duomenimis. Lapeliuose rašoma: "Gintautas Iešmantas 
mėgino taikiai pasinaudoti savo teise laisvai išsireikšti, 
lo eilėraščiai išreiškė io troškimų, kad jo šalis vėl butu 
laisva. Jis tebedrįsta rašyti ir net paskelbė bado streiką 
griežto režimo konclageryje, Perme 36, kur šis sąžines 
kalinys dabar laikomas. Prisiminkit šį poetų. Protestuo- 
kit prieš jo kalinimų". Pasirašė :"Amnesty International 
42 Grupe, Lower Westchester, New York".

Pasak "Tarptautines Amnestijos" darbuotoju, daugu 
ma svečių priėmė lapelius mandagiai ir rode daug deme 
šio. Tik sovietų diplomatai atsisakė lapelius priimti.

NUŽUDYTAS MIESTO 
BURMISTRAS ARABAS

Nablus miestas randasi 
vakariniame Jordano upės 
krante, Izraelio po paskuti
niojo karo su arabais. Zafer 
al-Masri buvo vienintelis 
žinomas arabų palestiniečių 
veikėjas sutikęs užimti Izra- taikingų palestiniečių proble- nieji PLO nariai, atskilę nuo 
elio valdžios jam pavestų mos išsprendimų. Bet radika- Arafato ir palaikomi Syrijos. 
to miesto burmistro vietų, lesnieji palestiniečiai Zafer Laidojant nužudytųjį, vyko 

milžiniškos^ demonstracijos, 
parsidavusiu kurią metu Izraelio karys 

PLO vado Arafato okupantams izraelitams. Iki nušovė vieną demonstrantų.

ir Jordano karaliaus Hussei- šiol nepaaiškėjo, kas jį nu- 
no, kaip pirmas žingsnis‘j šovė, nors įtariami kraštuti-

Nors jis buvo išrinktas, tas al-Masri laikė išdaviku ir 
jo paskyrimas buvo aprobuo- kolaborantu, 
tas ir



NefiiklMOiM Jjętnoa
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For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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P .S. Bendradarbiu ar korespondentų spausdinamos mintys ne—' 
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, grąžinami tik 
iš anksto susitarus. Už skelbimu turinį redakcija arba 
leidykla neatsako.

CHICAGOS ARKIVYSKUPO KARDINOLO BERNARDINO 
ĮVADAS VI-JAM KLB KRONIKOS TOMUI

Lietuviai, būdami paskutinieji priėmę krikščionybę 
europiečiai, atkakliai gynė Vakarų apeigų katalikiškas 
tradicijas, nežiūrint ilgaamžių persekiojimų. Per XIX-tąjį 
šimtmetį jie buvo carų politikos aukos, nes carai siekė 
paversti juos paklusniais Rusijos valdiniais, sunaikindami 
lietuvių kalbą ir religines tradicijas.

Ar ne ironija, šiuometinė Sovietų politika yra vi
siškai panaši. Čia religija laikoma betiksle; naudojama 
prievarta ir grasinimai bei verčiama tikinčiuosius atsisa
kyti savo religijos praktikavimo.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika pateikia nuo
stabiai detalizuotą šios sovietines politikos įgyvendinimo 
vaizdą Lietuvoje, kuri yra vienintelė Romos katalikų dau
gumą sudaranti "respublika" Sovietų Rusijoje. (Kronika 
tartum tvirtina, kad du trečdaliai iš 3.5 milijonų Lietu
vos gyventojų dar yra šiandien praktikuojantys katalikai).

Kronika yra leidžiama pogrindyje puikiai organi
zuoto drąsių korespondentų ir redaktorių tinklo valstybė
je, kurioje net ir primityvios spausdintam žodžiui skleis
ti priemonės yra visiškoje valdžios kontrolėje, visai ne
prieinamos Bažnyčiai naudotis. Nežiūrint tokių didelių 
kliūčių, Kronika išeidavo penkis kart per metus nuo pat 
jos pasirodymo 1972 m. kovo 19, šv. Juozapo šventės 
dieną. Kai kas tvirtina, kad tai esąs ilgiausiai išsilaikęs 
periodinis leidinys Sovietų Rusijoje.

Nenuginčijamai, tai yra vienintelis pogrindžio lei
dinys, skirtas dokumentuoti veik keturių milijonų Romos 
katalikų priespaudai Sovietų Rusijoje.

Norėdama apsaugoti leidėjų ir korespondentų slap
tumą, kad jie nepatektų į darbo stovyklas, vis dėlto Kro
nika tvirtina, jog korespondentų pateikti vardai, vietų 
pavadinimai ir įvykių datos yra visiškai patikimos. Todėl 
visos pastangos Kronikai diskredituoti nuėjo veltui.

Su pasišventimu perrašoma rašomomis mašinėlė
mis, nors ir gręsiant kalėjimo bausmei, padauginant per 
kalkinį popierių arba perfotografuojant, Kronika slaptai 
keliauja nuo vieno skaitytojo iki kito, kol pagaliau jų 
kopijos slaptais keliais išsiunčiamos iš Lietuvos. Tuomet 
gautosios žinios perduodamos atgal i Lietuvą per Vatika
no, Amerikos Baslo ir Laisvosios Europos radijo stotis.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika nėra sausas 
statistikos duomenų, gražių pamokymų ar piktų šmeižtų 
kartojimas. Tai jaudinantis pasakojimas, kaip pati tiesa 
tokia tegali būti, apie realius asmenis: vyrus, moteris, 
vaikus, jaunus ir senus, dvasiškius ir pasauliečius. Per 
beveik pusę, šimtmečio jie herojiškai liudijo Kristų ir 
gynė Bažnyčią nelygioje kovoje, veik vienų vieni savo 
pavergtoje Tėvynėje.

Todėl suprantama, kodėl Lietuva buvo pavadinta 
katalikybės avanpostu. Kronika yra desperatiškas šauks
mas, norint atkreipti pasaulio dėmesį į sovietinių komu
nistų pastangas užgniaužti Katalikų Bažnyčios gyvybę, 
tos Bažnyčios, kuri tiek daug davė Lietuvos kultūrai 
ir jos istorijai.

Norėčiau pasveikinti nežinomus Kronikos korespon
dentus ir leidėjus ir kartu išreikšti padėką jos vertėjams. 
Aš įvertinu Lietuvos Kronikos Sąjungą, Lietuvių Katali
kų Religinę Šalpą ir apskritai lietuvių visuomenę, skel
biant įvairius Kronikos vertimus.

Pagaliau aš rekomenduoju Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kroniką tiems, kuriems rūpi žmogaus teisės, taip 
pat ir tiems, kurie nemoka įvertinti religinės ir politi
nės laisvės.
Kardinolas Juozapas Bernardin,
Chicagos Arkivyskupas

AMERIKOS KATALIKŲ VYSKUPŲ REZOLIUCIJA 
LIETUVOS REIKALU

"Jau daugelį metų, kaip Amerikos katalikų vysku
pų konferencijai yra žinoma apie sistemingą religinės 
laisvės Lietuvoje priespaudą ir ypač apie drastiškus 
apribojimus dėl tinkamų maldoms namų, ir dėl to yra 
susirūpinusi.

"Šitą padėti pasunkino Sovietų vyriausybės specifi
nis pasielgimas, nelegaliai konfiskuojant 1961 m. Marijos 
Taikos Karalienės bažnyčią Klaipėdoje, kuri niekada 
nebuvo sugrąžinta.

"Mes protestuojame prieš šį tebesitęsiantį neteisin
gą pasielgimą ir šia proga raginame sovietų pareigūnus 
laikytis 1975 m. Helsinkio Baigiamojo Akto, kuris garan
tuoja Lietuvos žmonėms laisvę praktikuoti savo tikėjimą.

"Sutinkamai su Helsinkio susitarimų įsipareigoji
mais mes raginame sovietų pareigūnus sugrąžinti Klaipė
dos bažnyčią prieš 1987 metus, prieš 600 metų sukak
ties minėjimą nuo krikščionybės įvedimo Lietuvoje."

(Šią rezoliuciją pasiūlė Vyskupas Paulius Baltakis, 
OFM, lietuviams katalikams išeivijoje vyskupas, Ameri
kos katalikų vyskupų konferencijoje, 1985 m. lapkričio 
11-16 d.d. Washingtone. Jis prašė Amerikos katalikų 
vyskupus ją priimti, kaip solidarumo su persekiojama 
Bažnyčia Lietuvoje ženklą). (Elta)
2 psl.
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"NAUJŲJŲ HORIZONTŲ" 
PROGRAMA VYRESNIO 
AMŽIAUS PILIEČIAMS

Federalinės vyriausybės 
programa, kaip skelbia "Ca
nadian Scenes" issue 1200, 
vasario 21 d., 1986 m. yra 
įsteigta programa padėti 
vyresniems ir pensininkams 
išlikti aktyviais. Daugelis 
vyresnio amžiaus žmonių 
pasitraukusių iš reguliariai 
dirbančiųjų masės, pasijun
ta atskirti nuo visuomeni
nės veiklos. Susibūrę 
gali kreiptis į "New 
zons", gauti paramos 
dant naudingą, ju 
sumanytą projektą.

Neseniai (Sveikatos 
Pašalpos) "Health and Wel
fare" ministeris Jake Epp 
paskelbė, kad jo ministerija 
paskyrė $1,291,179 "New 
Horizons" projektams, ku
riais galės pasinaudoti apie 
23.500 senjorų Kanadoje.

Tokių etniškų senjorų 
grupės, gaunančios finansi
nę federalinę paramą yra 
šios: Rytų Indijos (East In
dian) senjorų progresyvioji 
Bendruomenė Vancouver'yje 
($6,702), Toronto Suomių 
senjorų Daugiakultūrinė 
Grupė ($21,960) Welland'e, 
Ont.; Ševčenko Senjorų Klu
bas ($6.872), Italų Moterų 
Sąjunga St. Michel (2.984) 
Montrealyje, Evergreen Ki
niečių Auksinio Amžiaus 
Klubas (5.159) Montrealyje ' 
jr Pensininkų Sąjunga Viet
nam iečių-kiniečių Montrealy
je ($11.966).

Įdomu, ar lietuviai buvo 
kada kreipęsi ir gavę para
mos "Naujųjų Horizontų 
rėmuose?

VilkaviSkis, Fr. 
in 1952.

1980, while riding in his 
the KGB,

In October, 
surveillance by 
suspicious circumstances. 
Fr. Zdebskis’ condition 
ultimately had him removed

This occurred during a rash of 
of, activist priests in Lithuania, 
there was no criminal investigation, 
were state-sanctioned.

Father Zdebskis first drew the wrath of the 
sentenced to one year of imprisonment for having 
children. That sentence was .nullified, but 
re-arrested. 
and beatings, 
sentenced 
300

off 
signed a letter of protest to Leonid Brezhnev against 
Lithuania, which they sent to the United Nations.

Following his release, the government Council of 
to assign 
was finally 
congregations 
jtheir parish, 
beatings and

In

Lithuania,

Rudamina

driving a 
taken to a

im

noon
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\ Father Zdebskis’ funeral took place on February 10 
Lithuania.

Le ministre d’Ėtat au
Multiculturalisme
L’honorable Otto Jelinek

Vertimas "Nepriklausomos Lietuvos" Redakcijos.

Af f airs'jiįitefused'' 
him a parish, forcing him to take a job as a parking attendant. He 
given permission to serve as a priest again, after various 

appealed to the authorities to allow Father Zdebskis to take over 
Nonetheless, Zdebskis continued to be subjected to threats and 
to countless interrogations and detentions for his suspected

■.involvement with the underground Chronicle of the Catholic Church in 
which began circulation shortly after his trial, in 1972.

On March li, 1976, Zdebskis was stopped by the militia while 
parishioner to the hospital. Charged with drunk driving,.he was 
psychiatric hospital. The next day, in an attempt to destroy his reputation, he 
was labelled "unstable" in a Soviet newspaper headline.

KGB agents raided his home on July 5, 1984 allegedly in search of "stolen 
goods". Among the items confiscated were Catholic Committee documents, the 
'Universal Declaration of Human Rights, tape recordings of Vatican Radio 
broadcasts, typewriters and two locked safes.

Mulucultūrizmas
reiškia gyvesnį verslą

"MES TURIME RAST! BŪDŲ UŽTIKRINTI VISIEMS KANADIEČIAMS PILNĄ EKONOMINĘ: ROLĘ, 
NES LYGI GALIMYBĖ VISIEMS YRA NE TIK MŪSŲ PAGRINDINIS PRINCIPAS , BĘT IR 
MŪSŲ EKONOMINIO GERBŪVIO PAGRINDAS".

Valstybės Ministeris Multikulturizmui,Hon. Otto Jelinek 
rūpinsis Multikultūrizmo ir Verslo Konferencija Metro 
Convention Centre, Toronte, balandžio mėn. 11 ir 12 
d.d. j,
Konferencijos darbotvarkėje įtraukta:
* Multikultūrizmas ir Kanados ilgalaikis ekonominis 
vystymas: metodai ir galimybės.
* Multikultūrizmas ir tarptautinė prekyba: iššūkis (cha- 
lenges) ir galimybės.
* Multikultūrizmas ir vietiriio verslo galimybės: turiz
mas ir svetingumas, komunikacija ir aukštoji techno-

MULTICULTURALISM CANADA
Minister of State 
Multiculturalism 
Hon. Otto Jelinek

L/C COMMITTEE MEMBER KILLED IN LITHUANIA

Juozas Zdebskis, a prominent Catholic priest in Lithuania, was 
car accident on February 6, according to information received from

Zdebskis Mould have been

The Rev. 
killed in a 
Lithuania by Vatican Radio. ,

Father Zdebskis was one of five founding members of the unofficial Catholic 
Committee for the Defense of Believers’ Rights, which made its debut with a 
secretly arranged press conference in Moscow, in 1978. The Catholic Committee 
was forced underground in 1983 following the arrests of two of its charter 
members and a series of threats by Soviet authorities against the rest.

The pastor of Holy Trinity Church in Rudamina, Lithuania, in the Diocese of 
57 years old in May. He was ordained

Father Zdebskis
automobile with a parishioner, under 
sustained severe chemical burns under 

Doctors treating him refused KGB orders 
as venereal 
from the

diagnose 
his life

to 
disease. Friends fearing for 

clinic.
violent assaults against, and 
In Zdebskis’
leading many

murders 
others, 
attacks

even 
case, as in most of the 
to suspect that the

he wasKGB in 1964, when 
given religious instruction to 

sentence was .nullified, but on August 26, 1971, he was
He tenaciously refused to sign his own indictment, despite threats
On December 9, 1971, the Supreme Court of the Lithuanian SSR 

him to one year imprisonment for conducting a catechetical lesson for 
youngsters.

His imprisonment,and that of two other priests onsimilar charges, 
a wave of By 1972, more than 17,000 Catholics 

religious

touched 
in Lithuania had 
persecution in

Religious

Otto Jelinek
Standing Committee on Multiculturalism, November 26,1985

logija, smulkiųjų verslų ugdymas ir investavimo gali
mybės.
* Pasisekimai: kaip pasinaudota multikultūrinėmis rin
komis ir resursais.
* Paskirstymas: ryšių išplėtimas, jūsų produktų ir ap
tarnavimo praplėtimui.
Ši konferencija suburia vyriausybės verslo ir profesinių 
grupių darbuotojus, patiekdama specifines informacijas 
apie suplanavimą ir aptarnavimą.
Ministeris pirmininkas Brian Mulroney kalbės konferen
cijos uždarymo bankete.
Multikultūrizmo ir Verslo Konferencija reiškia, kad 
ir Jūs esate Kanados ekonominio atnaujinimo darbuo
tojų grupėje.
Daugiau informacijų apie Konferenciją, gausite:

Multiculturalism and Business Conference 
c/o Minister of State, Multiculturalism 
Ottawa, Ontario KIA 0M5 •

Supported by major trade and industry organizations, and 
ethnocultural business and professional associations.



IŠ VIENO KARO LAIKU 
DIENORAŠČIO ma

Prisiminimus pradėjau rašyti 1940-tyjų metų, 
birželio mėnesi, Sovietų, rusams okupavus Lietuvą. Tuo 
metu buvau 19-kos metų, tarnavau - dirbau X Žemės 
Ūkio kooperatyve^

Dienoraštyje mėginau pasižymėti kaikuriuos įvy
kius, kad po daugelio metų galėčiau tiksliau prisiminti. 
Kas čia surašyta - perrašiau iš turimų pageltusių už
rašų, darytų 1945 m.
I. 1940-TIEJI METAI. OKUPACIJA.

Pirmiesiems rusų daliniams įvažiavus į X.miestą, 
juos pasitinka 8 žmonių grupelė: 3 žydų tautybės, dvi 
moterys žydės, 1 rusas - Lietuvos gyventojas, vailokų 
velėjas ir 2 lietuviai. Įteikė gėlių, lydėjo miesto gatve. 
Žmonės gatvėse nesirodė, stebėjo tarpduriuose ir pro 
langus su rūpesčiu veide,K nežinodami, ką neša rytojus.

Užėję rusų daliniai keiavo per krautuves ir už 
litus bei rublius pradėjo pirkti, ką tik pamatė. Koope
ratyve pirmomis dienomis rublių nepriėmėme pasitei
sindami, kad nežinom kurso. Tuo būdu daugelį prekių 
galėjome parduoti lietuviams ar paslėpti ateičiai.

Sekančią savaitę naujų prekių negavome ir nuo
lat praeinantiems rusų daliniams aiškinome, kad nėra 
prekių, nes visi keliai užimti.

Už dviejų dienų Kooperatyvan pas mane užeina 
Šaulių Kuopos vadas "A" (Kooperatyve dirbom 2 šau
liai) ir paslapčia pasako, kad atrodo, jog turimus 
ginklus teks atiduoti. Kartu duoda suprasti, kad ati
duoti reikia tik registruotus, o turimus asmeninius ar 
kišeninius - slėpti. Už poros dienų gavau milicijos įsa
kymą atnešti mano vardu registruotą karišką šautuvą 
ir šovinius milicijon, ką ir padariau. Savo revolverio 
neatidaviau. Dar tą pačią savaitę Kuopos vadas asme- 
nškai šauliams praneša, kad toliau kaipo Šaulių Kuopa, 
oficialiai nebeegzistuojanti.

Kooperatyvo Vedėjui "B" priskiriamas komisaras 
D., žydų tautybės.

Už savaitės pradedamas privačių krautuvių na
cionalizavimas (trys jų priklausė žydų tautybės asme
nims) ir kitas, kad ir mažesnes krautuves.

Nacionalizavus vieną iš didžiųjų miesto privačių 
krautuvių(A.J.), mane paskiria vedėju. Savo žinioje tu
riu 4 pardavėjus.

Taip praeina apie 3 savaitės. Per tą laiką nak
ties metu dingsta man gerai pažįstami du šauliai ir 
vienas policininkas. Niekas nežino kaip...

Vieną vakarą, uždarant krautuvę, pardavėjas 
F.Jaunas žydas, man praneša, kad tą vakarą šaukia
mas susirinkimas, Žemės Ūkio Mokyklos patalpose ir 
bus steigiamas komjaunuolių skyrius. Kad neįsigijus 
įtarimo, nueinu. Matau keliasdešimt miesto jaunimo 
- vyrauja žydų tautybės vyrai ir merginos., dar tokios

Kas Vyksta Anapus Sovietų 
Pasiuntinybės Vartų x

(tęsinys)

Tarybiniai Kosmonautai
Man teko mlonė susipažinti su sovietiniu kosmonautu 

gyvu, "su kaulais ir skūra", kaip kad sakoma. Tai buvo 
Giorgi Michailovič Grečko, kurį aš lydėjau jo viešnagėj 
keletą dienų. Jis atvyko Šveicarijon 1975 m. gegužės 
mėnesį su sovietine delegacija, kviečiamas Ženevos 
komunistinio laikraščio "Voix ouvriere" šventėn. Tuo 
metu Grečko buvo praleidęs kaip inžinierius 30 dienų 
moksliniame orbitiniame satelite Saliut-4 drauge su 
savo kolega, kosminio laivo Sojuz-17 kosmonautu Guba- 
rioy'u. Tada jie sumušė pasaulinį išsilaikymo kosmose 
rekordą.

Pasak kosmonauto, jų skridimo tikslais buvo išstudi
juoti, kaip reaguoja žmogaus organizmas besvorės aplin
kos sąlygose, kokia yra įgulos psichologinė charakterių 
santara, kada gyvenama visiškoje izoliacijoje nuo žmo
nių ir patikrinti pagaliau specialaus maisto, parengto 
astronautams, kokybę. Esminė problema būnant besvorėje 
erdvėje yra tai, kad raumenims nebėra darbo. Štai 
kodėl kosmonautai kasdien gimnastikuojasi, antraip atro- 
fuotųsi raumenys. Kai dėl asmeninių charakterių susisty- 
gavimo, veltui jie buvo praleidę du mėnesius žemėje 
izoliuotose patalpose, studijuodami vienas kito reakcijas; 
atsidūrus erdvėje, jų santykiai taip įsitempdavo, jie 
pasidarydavo tokie irzlūs, jog nedaug betrūko, kad visa 
išvirstų į atvirą konfliktą.

Grečko nuvylė mane kaip žmogus. Priešingai mano lūkes
čiams, aš neįžvelgiau jame jokio kosminio herojaus 
bruožų. Mačiau vien žmogų, pilnai išnaudojantį savo 
fizinę jėgą, savo ištvermę, nes tai buvo vienintelis 
jo kapitalas, vienintelė galimybė padaryti karjerą. Jis 
nejautė sau jokio gailesčio, jis sąmoningai aukojo savo 
sveikatą karjeros labui. Jis man pasakojo, kad po skri
dimų jis būdavo beveik apdujęs, kad negalėdavo paeiti, 
kad jo veido ir kaklo oda lupinėjosi, kad jo vidaus orga
nų “ ypatingai kepenų- veikimas buvo pakrikęs; jis būda
vo paveiktas stiprios kosminių spindulių radiacijos (maž
daug 200 rentgenų). O tačiau jis vėržėsi vėl pakilti 
į erdvę ir sakėsi nujaučiąs, kad jam tai netrukus pavyks. 
Buvo nesmagu klausytis jo kalbant be paliovos apie 
materialinę karjeros pusę. Jis nuolat aimanavo, kad 
kosmonautai "prastai apmokami" ir aiškino, kad juos 
privertė mokėti savais 400 rublių už Omegos laikrodukų, 
kurį jie nugabenę su savim į kosmosą nors tuo Omegos 
firma pasidariusi sau didžiulę reklamą ir pasinaudojusi 
to eksperimento patirtimi. Aš abejoju, ar iš tikrųjų 
teko kosmonautams apsimokėti tą laikroduką iš savo 
kišenės.

Komunistas ir vienas pasiuntinybės "šulų", Šveicari
jos - SSSR Draugijos poskyrio Bienne mieste pirmininkas 
Roger Graber paruošė Grečk'ui gana įdomią programą 
Bienne mieste. Prieš išvažiuodamas, Grečko davė Graber' 
iui suprasti, kad jam labai norėtųsi nupirkti savo sūnui, 
kuris pamišęs dėl aeromodelių, šešių kanalų sistemą, 
kurios pagalba skraidinami modeliukai, bet jo užsidirbtų 
pinigėlių misijose nepakanka. Graber'is jam dovanojo 
tą brangia (1200 sv.frankų) dovaną. Ambasdorius Gerasi- 
mov'as pasipiktino, išgirdęs tą istoriją, bet būdamas 
atsargus, nieko Maskvai nepranešė. 
1986. III. į

kurių vis negalėdavau išprašyti iš sandėlių. Iš tokių 
steigėjų supratau, kas gali būti įsteigta. Radęs progą, 
susirinkimą apleidau. Niekas manęs neklausė, kodėl 
palikau susirinkimą, bet lygiai už 8 dienų nustojau ve
dėjo pareigų ir esu perkeltas į buvusią K.galanterijos 
krautuvę pardavėju. Čia išdirbu apie pora mėnesių,- 
ir vėl pažeminimas: perkelia į centrinę krautuvę prie 
žibalo, tepalų, dažų ir panašių reikmenų skyrių-parda- 
vėju.

Parašau laišką tėvams, informuodamas, kaip eina 
reikalai prie naujos tvarkos ir pasisakau, kad galvoju 
miestą X. palikti ir grįžti tėviškėn. Tėvai tam pilnai 
pritaria, sakydami, kad geriau šį neramų laiką praleis
ti namuose.

1940 m. lapkričio mėn. parašau Kooperatyvo 
valdybai (kuri dar buvo nepasikeitusi) pareiškimą, kad 
noriu grįžti tėviškėn padėti ūkyje tėvams. Prašymas 
išpildytas, ir nuo gruodžio 1 d. mane iš pareigų atlei
do.

Grįžtu pas tėvus, prisiregistruoju valsčiuje ir 
ramiai dirbu ūkyje, laukdamas, nežinau ko...

Gruodžio mėn. 12 d. ryto apie 5 vai..barškina 
į langą. Tėvas atsikelia, prieina prie durų. Atpažįsta 
Kooperatyvo L.skyriaus vedėjo balsą įleidžia į vidų. 
Jis sakosi norįs su manimi pasikalbėti. Jo žmona turi 
važiuoti į ligoninę gimdyti, jis važiuojąs kartu ir pra
šo ar negalėčiau keletą dienų jį pavaduoti. Jis ir jo 
žmona tėvams pažįstami, lyg ir giminaičiai. O aš juos 
žinojau tik iš matymo. Reikia žmogui padėti,sako tė
vai, ir jei aš sutinku, tai reikia tuojau ir važiuoti. 
Sako, parodysiąs kur kas yra, kainas (kitko manęs mo
kyti nereikėjo). Per pusantros ■ valandos apžiūriu lenty
nas, išdėstymą; kainų skirtumas nedidelis ir 8 vai, ry
to jau atidarau kooperatyvą, pats vedėjas ir pats par
davėjas. Žmonės daugiausiai pažįstami, jaunimas iš mo
kyklos laikų, mergaitės panos, užėjusios neskuba apsi
pirkti. Šioje krautuvėje jau buvau kiek dirbęs prieš 
5 metus, kada svainis turėjo savo krautuvę.

Vedėjas su žmona turėjo užtrukti ligoninė
je keletą dienų, paskambinę praneša, kad turiu toliau 
tvarkytis pats kaip pilnas vedėjas. Užsakau trūkstamų 
prekių, nes Kalėdos čia pat, darbo daugėja ir taip iki 
švenčių dirbu vienas. Tuojau po švenčių grįžta Vedėjas 
parsiveždamas žmoną ir naujagimį sūnų. Man atsilygi
na, prašo, kad dirbčiau toliau. Nesutinku ir grįžtu at
gal į ūkį.

1941 m.sausio 4 d., šeštadienį atvyksta pas ma
ne X Žemės Ūkio Kooperatyvo Valdybos pirmininkas. 
Jis buvo paleistas iš pareigų vėliau, sausio pabaigoje. 
Prasidėjus vokiečių-rusų karui buvo Partizanų vadas. 
Jo -vedėjo- pareigos buvo atiduotos kitam, kuris esąs 
pasimetęs darbe, nesą jokios' tvarkos, prekės neišpa
kuotos, neįkainuotos, nieko negalima rasti, sąskaityba 
nevedama. Prašo, kviečia, galų gale reikalauja^ kad 
pirmadienį atvykčiau ir viską^vėl per kiek laiko su
tvarkyčiau. išaiškina visą padėtį, sakydamas, kad nebi
jočiau, pasitrauksime kartu. Tėvas pirmadienio rytą

Sovietų Propagandos Sėkmė i Kovoje su Disidentais ir Ą 
Vakarų Talka

Kai Aukščiausios Tarybos prezidiumo nutarimu Sovie- 
tų Sąjunga ištrėmė Solženitsin'ą ir jis atvyko Šveicarijon, 
tas įvykis sukėlė ambasadoje prieštaringas reakcijas. 
Oficialiai žvelgiant, mes privalėjom kelti į padanges 
sovietinės valdžios humaniškumą. Solženitsin'ui nereikėjo 
dūlėti kalėjime. . Jam buvo suteikta teisė išsivežti savo 
visą šeimą, išsigabenti visą turtą, įskaitant asmeninį 
archyvą ir darbo stalą. Iš kitos pusės - nekonformisto 
rašytojo ištrėmimas ir faktas, kad jam atimama pilietybė 
reiškė, kad su juo pasielgta nepaprastai barbariškai. 
Ši bausmė tačiau senosios kartos, neatsisakiusios stall- a 
nistinės represijos, akimis atrodė priešingai - per švelni, j 

Kalbėdamas su vienu kagėbistu, aš nudaviau, kad 
priklausau tai stalinistų grupei ir paklausiau jo, kaip 
paaiškinti, kad esama tokio "maloningumo" Soženitsin'ui. 
Tasai atsakė man, kad sovietinė valdžia norėjusi įrodyti j 
visam pasauliui, kokia ji humaniška, bet tuo pačiu metu 
nubaudusi Solženitsin'ą pačiu skausmingiausių, giliausiai Ą 
smogiančiu būdu. Visiems buvo žinoma, kad jis netroško 
išvykti užsienin, kad gyventi toli nuo savo tėvynės * 
reiškė jam žiauriausia bausmė. Štai kodėl buvo griebtasi 
tų priemonių. Pagrindiniu samprotavimo elementu buvę 
tai, kad atsidūręs anapus Sov.Sąjungos sienų, Solženitsin' 
as tapsiąs nebepavojingu sovietinei santvarkai.

KGB agentai, kuriems buvo pavesti ryšiai su žurna
listais ir kurie tikėjosi, kad nuo pat atvykimo į Vakarus 
dienos, Solženitsin'as mesis .organizuoti spaudos konfe
rencijas ir tėkš griaudėjančius antfsovietinius pareiški
mus, nustebo iš karto, kad jie to viso nepadarė. Paskui, 
skaitydami rytmetinę spaudą, jie piktdžiugiškai apsi
džiaugė: šveicarų žurnalistai, užsigavę, kad rašytojas 
nekreipė į juos jokio dėmesio ir kad atsisakė juos priim
ti, paleido jo adresu nuodingą kritiką: "Matot", - skelbė 
jie,- "Solženitsin'as lygiai j taip pat nepageidaujamas 
Vakaruose, kaip Sov.Sąjungoje".

Man pasitaikė nugirsti juos ironizuojant: "Solženitsin' 
as", - sakė jie, - "pozuoja kaip 'didelis humanistas', 
kuriam neįtinka nei Rytų, nei Vakarų santvarka". Bet 
užvis daugiau jų buvo tikėtasi, kad netekęs savo žemės, 
jisai liausis kūręs. Šitai atitiko sovietinę pažiūrą, pagal 
kuria^ visi rusai menininkai, įskaitant pačius stambiausius 
(Bunin'ą, Kuprin'ą, Rachmaninov'ą), kartą atsidūrę išei
vijoj, nebeįstengė nieko • sukurti, kas būtų prilygę jų 
ankstyvesnei kūrybai. Ši nuomonė yra visiškai klaidinga, 
bet Solženitsin'o atveju, jos klaidingumas pasirodė ypa
tingai akivaizdus. -

Tais metais Šveicarijon atvyko ir Mstislav Rostropo- 
vič'ius. Visi žinojo, kad jis apsigyveno su šeima Lozano
je. Pasiuntinybės personalas užsigavo, kad jis neatsiuntė 
nemokamų bilietų į savo koncertus Berne. Vienas konsu- 
larinio skyriaus vedėjas Liezin'as, kuris buvo sutikęs 
Rostropovič'ių, man pasakojo, kad sovietinė valdžia 
nenorėjusi skubinti menininko grįžti atgal į SSSR, kad 
ko gero tuo nepaskatintų jo likti užsienyje.

Maždaug tuo pat metu atvažiavo Lozanon Viktor 
Nekrasov'as. SSSR - Šveicarijos Draugijos nariams buvo 
pavesta pasiinformuoti apie jo elgseną. Netrukus jie 
pranešė, kad šis rašytojas "laikosi padoriai", kad nedaro 
"antisovietinių" pareiškimų, prabildamas viešai.

Nicolas Polianski. M.I.D. Douze ans dans les services 
diplomatiques du Kremlin. Preface de Michael Voslensky 
Traduit du russe par Dominique Brousset et Michel 
Praneuf. Paris, Belfond, 1984. 347 p.

mane nuveža į X., apsistoju pas dėdę.
Aštunta valanda ryto, atidarius kooperatyvą 

nueinu ir tikrai išsigąstu: neįsivaizdavau, kad taip ga
lėjo būti. AŠ ten jau buvau laukiamas, lauke vedėjas 
ir 5 tarnautojai,rodos visi komjaunuoliai, be jokios 
pardavėjų paruošos ar patyrimo.

Gavus leidimą uždaryti parduotuvę, kol bus 
tvarkoma, dvi dienas dirbom po 14 valandų. Atstatė
me kiek į tvarką ir trečiadienį 1 val.p.p. vėl atidarė
me, bet dar ir toliau vyko prekių išdėstymas ir par
davėjų apmokymas. Tas buvęs netikęs vedėjas niekur 
nesipriešino ir reikalavo iš kitų tarnautojų, kad klau
sytų ir dirbtų be murmėjimo. Susipykti neteko. Per 
tris savaites darbas įėjo į normalesnes vėžes ir jau 
buvau besiruošiąs grįžti namo, kai vieną dieną užeina 
kooperatyvan naujas Valdybos pirmininkas (ar kaip ki
taip tada vadinosi) su kompartijos sekretorium J. ir 
neklausdami mano sutikimo, kelia mane Į L.Koopera- 
tyvą vedėjo pareigom.

Buvusios L.privačios krautuvės nacionalizuotos, 
viskas suve'žta į vienas didesnes patalpas. Buvęs vedė
jas pasitraukęs ir grįžęs į ūkį, naujasis vedėjas buvęs 
amatininkas, visai tam darbui nepasiruošęs, pasimetęs.

Negaliu grįžti į ūkį, nors ir noriu. Perėmiau 
kooperatyvą, gaunu du tarnautojus; vieną vietinį kom
jaunuolį, kalvio sūnų ir mergaitę , irgi tų laikų galvo
senos, bet labai besistengiančios gerai dirbti • ir man 
Įtikti.

Praeina vasaris, kovas, balandis. Ateina pavasa
ris, keičiasi žmonės, tvarka. Seka suėmimai, vyrauja- 
šeimininkauja nauji žmonės, žmonės, kurie anksčiau 
sėdėjo kalėjime, vagys, dykaduoniai. Šiandieną jų tvar
ka, jų klausoma...

Mintyse grįžtu į sausio 13 d. Tada mano tėvas 
buvo išvežtas į ligoninę: apendicitas. Operavo sausio 
14 d., aplankau ji sausio 16. Sako sausio 18 važiuojąs 
jau namo. Pasikalbam apie "naują valdžią", apie tar
nybą, darbus ūkyje. Atsisveikinu ir susitariame, kad 
šeštadienį susitiksime namie, ūkyje. Bet - tai buvo 
paskutinis mudviejų pasikalbėjimas, nes sausio 18 d. 
gaunu žinia iš ligoninės, kad tėvas mirė. Sekmadienį 
parsivežėme. Palaidojome. (Gal dar teks kada aplan
kyti Tavo, Tėve, kapą, o gal ir ne. Šiandien tik prisi
minime).

L.dirbant, vienas mano pardavėjas - aktyvus 
komjaunimo veikėjas, ragina mane rašytis į organiza
ciją, spaudžia, bet aš vis dar neįtraukiamas. Pakeičiu 
pardavėją. Ji paklusni, graži, bet ne šiam darbui. 
Gaunu kitą, kuriai irgi tik vyrukai rūpi...

Jaučiu, kad spaudimas didėja, esu jau apskųstas 
už keletą kartų nepalankius naujai -valdžiai ir vadui 
išsireiškimus. Šias žinias man perduoda mano pardavė
jas J., mokyklos draugas ir įspėja būti atsargesniam.

Gegužės pradžioje atvažiuoja komisija iš Ž. ko
operatyvo ir kartu J. Apžiūri, apklausinėja, tikrina. Po 
viso, mane J. griežtai įspėja laikytis nurodymų,paklus
ti kompartijos reikalavimams. Aš pasisakau, kad jeigu 
netinkamas - atleiskite. Bet vietoje atleidimo, gaunu 
įspėjimą, kad turiu dirbti taip, kaip reikalaujama; esą 
su laiku "mūsų žmonės" perims visas pareigas, o to
kius kaip aš jie jau žinosią kaip atleisti. "Subartas" 
įsitraukiu į savo kevalą,1 stengiuosi kaip galint mažiau 
iš jo išlįsti, ir "vėl dirbarriė naujos tėvynės gėrovei".

Birželio mėnuo. Vietos komunistai kažkaip, kaž
kuo užsiėmę, komjaunimas irgi keletą kartų savaitėje 
posėdžiauja. Mano pardavėjas J. irgi neramus, susirū
pinęs, prasitaria, kad taip anksčiau negalvojęs, kad 
galėtų būti. Paklausiau apie ką jis kalbąs - sako,grei
tai pamatysiu.

Pamačiau birželio 11 d., kaip atkabino vagonus 
geležinkelio šakoje. Nežinojau kodėl, bet J.sakosi ži
nąs. Vakare pastebėjau rusų kareivius aplink vagonus. 
Galvojau, kad saugojo vagonus. Taip ir buvo. (b.d.)



Dail. ANTANAS TAMOŠAITIS kalba apie tautodailę, 
knygos iŠleidimo proga.

DAIL. ANTANĄ TAMOŠAITĮ 80-TIES METŲ 

SUKAKTUVIŲ PROGA GRAŽIAI ĮVERTINO IR

KANADOS VYRIAUSYBĖ BEI JOS ATSTOVAI:

Vienas žymiausiųjų lietuvių tautodailės tyrinėto
jų ir puoselėtojų, dail. Antanas TAMOŠAITIS, įsikū 
ręs Ontario provincijoje savo sodyboje prie Kings
ton©, yra plačiai žinomas ir kanadiečių nelietuvių 
tarpe. Daugelis jų yra matę jo dailės darbų, studi
javę jo ir dail. Anastazijos Tamošaitienės suruoš - 
tuose kursuose, klausę jų paskaitų, matę jų puikią 
kolekciją skaidrių ir dauge’is buvo supažindinti su 
lietuvių tautodaile ir LT Instituto išleistomis knygo
mis. Kingston© Miesto Ritušėje kabo jo suprojek - 
tuotas ir Kingstono moterų atliktas antsiuvas šio 
miesto istorijai atžymėti.,

Dail. Antanui Tamošaičiui, neseniai šventusiam 
savo 8O-tąjį gimtadienį, sveikinimus atsiuntė Kana 
dos Ministeris Pirmininkas Brian Mulroney, Kings 
tono ir Salų atstoyas Parlamente Hon Ken Keyes, 
Brookville ir savivaldybės atstovas Robert W. Run- 
ciman.M. P. P. ir mums gerai pažįstama min. Flo
ra MacDonald.

čių tarpe. Knygos, filmos, skaidrės - yra aukščiausios 
kokybės, tiek turinio, tiek technišku atžvilgiu. Per Lietu
vių Tautodailės Institutą jos nesunkiai gaunamos. Tai bū
tų gražiausias įvertinimąs mūsų tautodailės autoriteto ir 
žinovo- dail. Antano Tamošaičio. b.

‘ D o b i l a s

•ŠMESTINUKAS
7. APYSAKA

( tęsinys)
Vos baigus pokalbį, pasigirdo tankus ir švelnūs Ma- 

ričkos žingsneliai.
- Mačiau, už kampo stovėdama, kaip leitenantas 

šypsodamasis išsiskubino i postą. Ar susitarėte? - sku
biai paklausė Marička,

- Labai lengvai, brangioji. Jis tiesiog nudžiugo tai 
išgirdęs.

- Greičiausiai jis daugiau bėdos tikėjosi. Tai jau 
gerai.

Ir abi nuleistais balsais iki šnabždesio, dar ilgai 
kalbėjosi.

Visuose frontuose pradėjo priešui nesisekti. Bolše
vikai kartu su ginkluota jėga ir liežuvį, paleido į mū- ■ 
šį. Visomis kalbomis radijo bangomis siuntė pasakoji
mus apie savas pergales pasauliui ir pradėjo baisiais 
grasinimais apmėtyti visus tuos, kurie-neįsijungė į ją 
vadinamą šventą tėvynės karą. Mirtį paskelbė visiems, 
kurie tik kokiu nors būdu padeda priešui. "Mirtis vo
kiškiems okupantams ir jų pakalikams. Mes valysime 
nuo seniūno ligi Kubiliūno." - šaukė kaip galėdamas 
radijo propagandistas.

Sekančią dieną leitenantas Griška atnešė ir vieto
vių planelį. Nedvejodama Laima pasirinko visai netoli
mą nuo jos tėviškės gretimą valsčiaus mišką, kuriame 
turėjo būti išmesta ginklų ir kitu dalyką oro siunta.

Ta nekasdienišką vakarą oras kvepėjo tikru rudeniu 
ir ražienos su bulvienojais ramiai gulėjo laukuose, ap
sitraukusios voratinklis. Dangus be jokio debesėlio, 
ir išsidažiusi raudonai saulė užsidengė patalu priešais 
dunksantį, pušyną. Buvo laukiama šalnos ir gero gruo
do. Tą vakarą septyniukė iš penkių vyriškių ir dviejų 
moterų, padedant dviem motorizuotiems keltuvams, 
krovė įkaitę įvairaus dydžio dėžes, apjuostas žaliais 
ir šviesiai melsvais raiščiais. Viename su melsvu raiš
čiu ir naujagimis, be vardo keleivis, pamaitintas pie
neliu su aguonu priemaiša, tyliai įsijungė prie kitą dė
žių ir saldžiai miegojo, apdengtas tamsa ir benzino 
kvapu.

Vakarinė žvaigždė virš laukų kažkam mirkčiojo 
šviesiomis akimis, kai sugriaudė lėktuvo motorai ir 
jis įsijungė į tamsą, palikdamas savose mintyse pasken
dusius krovėjus. Marička, matydama, kad Laima nori 
nuo visu atsiskirti ir įsijungti į tamsą, nuo jos nežymiai 
pasitraukė. Nematydama nieko arti, Laima, dar kelis 
posūkius padarusi, užsikniaubė prie stovinčio vandfens 
tanko ir leido srovelėmis tekėti ašaroms, kurios tik 
dabar teikė trokštamą ramybę ir poilsį. Kurį laiką jos 
jauni pečiai virpėjo konvulsijose. Pamažu ji pradėjo 
guostis maldoje. Iš pradžių tai buvo tik savotiškas išsi- 
tęsiantis aimanos aidas, kuris vėliau su pertraukomis, 
pradėjo jungtis į žodžius ir galų gale girdėjosi iš prie 
žemes priglausto veido žodžiai:

- Švenčiausioji Panele Marija, tik Tu žinai, kokios 
kančios yra motinos, išleidžiant savo kūdikį į tokią 
nežinią. Bausk mane, Šventoji Marija, bet leisk laimin
gai šiam vaikeliui pasiekti mano žemę ir įsijungti į 
ją.-

Taip kartojo keliolika kartų ir nė vienu žodeliu 
tos maldos žodią nesumaišydama.
4 psi. /

HOUSE OF COMMONS 
CHAMBRE DES COMMUNES 

OTTAWA. CANADA 
KIA 0*8

HONOURABLE FLORA MACDONALD. PC.. M.p. 
KINGSTON AND THE ISLANDS

February 15, 1986

Dear Mr. Tafflosaitis:

It gives me great, pleasure to extend 
my congratulations on your 80th birthday. I'm 
sorry that a previous commitment makes it 
impossible for me to be present at the 
celebration.

I'm very pleased7 to be able to join 
your friends and family in honouring this very 
special day in your life. The years you have 
known have provided you with a wealth of 
experience and a bountiful supply of memories, 
bothsadandjoyful. ||

Birthdays are often a time when we 
pause to reflect on the past, and we can all 
benefit from sharing these moments with you to 
help us meet whatever lies ahead with cheerful- 
ness and strength. w j

With best wishes.

Flora MacDonald

Reikia linkėti, kad jo ir dail. Anastazijos Tamošaitie
nės sukaupta medžiaga bus plačiai įvertinama ir mūsų pa

Šalčiui pradėjus skverbti^į plonai apsirengusios Lai 
mos kūną ir pradėjus drebėti, ji pakilo nuo žemės ir 
svyruodama pasileido namų link. Užsislėpusio šešėlis 
už barako kerčios praleido Laimą ir pasisuko į takelį, 
į budėtojo postą. Tai buvo leitenantas Griška, irgi pa
veiktas įvykio ir jaunos motinos nelaimės bei maldos, 
nors žodžių ir nesuprato, nubraukė ašarą.

***********

Ponas Viršininke, Naminę Variau .

Tą keturiasdešimt trečiųjų metų rudenį, gero oro 
vėlyvoms daržovėms tikrai nepagailėjo. Saulytė žiburia
vo voratinkliu kilimuose. Labai retai dangus po trupu
tį pakrapindavo žemelę.

Keturių, valakų ūkis, per bėgantį laiką^ susikirstus 
į aštuonis kiemus, baigęs rudens darbus, ramiai laukė 
pirmojo sniego. Šis mažas kaimas, įsikūręs pietryčių 
saulės apšviečiamoje pašlaitėje prie pirmos rūšies vieš
kelio, ramiai leido , karui aplinkui siaučiant, dieneles. 
Vieškelio vienas galas rėmėsi į Latvijos krantus skalau
jantį, gana žuvingą ežerą, o antruoju raitėsi į netoli
mai esantį valsčiaus miestelį su sava geležinkelio sto
timi. Traukinio linija aukštu pylimu pakelta per lygu
mą matomai švytravo, tiesdamas! prie broliškos tau
tos sienų. Rangydamasi per miškingą sritį, atrodė lyg 
blizgantis žaltys krūmų gilumoje.

Žemojoje dalyje kaimo žemių, anapus vieškelio ki
taip sakant galulaukėje, ramiai snaudė dar nepriklau
somybės metu atgautas iš servitutų buvusios padėties, 
kokių 15-kos hektarų mišrus miškas. Jame augo viso
kiausių medžių, tinkančių ne tik malkoms, bet ir sta
tybinei medžiagai. Tolimesnioji miškelio dalis buvo pri
augusi lazdynais. Ne lazdynais, kurie tik pavėsį tei
kė, ar tik žabams, tvoroms bei malkoms tiko, bet da
vė turtingą derlių riešutų. Kiekvienais metais juose 
riešutai, kekėmis susikibę, lenkė prie žemės plones - 
niuosiuš lazdynus, atvirai prašydami juos rinkti, pilti 
į dėžes ir gardžiuotis ilgais žiemos mėnesiais. Tos 
kaimo aštuonios sodybos, prie viena kitos ratuku su- 
sispietusios, priminė pavasarėjančių avių kaimenę, su
sispietusią pamačius nepažįstamą šunį. Giminystės ry
šių taip pat ten netrūko. Jeigu kraujo ryšys buvo pa
senęs, pridėdavo bičiulystės ryšį išleisdami spiečius, 
o pastarieji vėl atnaujindavo giminystę ir draugystę.

Karas, žaibiškai žygiavęs praėjusiais metais, šiais 
trečiaisiais žymiai pablogėjo. Nors ir kaip besigiriant 
ir frontą tiesinant, aiškiai buvo jaučiama, kad frontas 
trupančiai braška. Kiekvieną dieną galėjo lyg užtvenk
ta upė pavasaryje prasiveržti ir ..aplieti visą apylinkę.

Ūkininkams ypatingai visko’ trūko. Ne tik paprastų 
vinių, bet ir kūlimams žibalo. Čia okupantas ir pri
griebdavo atiduoti normas ar leisti kūlimą atiduoti 
pelėms. Apie kokius nors mandrešnius dalykėlius seniai 
reikėjo pamiršti. Tas pat buvo su druska. Gavo vokie
tis mėsos priskirtą normą - pakyštelės tau gerai nu
svertą saują druskos. Turėdamas žibalo ir druskos- jau 
galėjai, kaip sakoma, egzistuoti, bet tik ne gyventi.

Gyvenimas verčia ir tokių dalykėlių turėti kaip kad 
ir tą keikiamą degtinėlę. Ji tikrumoje sudaro gyveni
mo pilnatį. Kad ir sunkiai verčiantis, negalėjai apsiei
ti be vedybų, krikštynų, pakasynų ir valdžios pareigū

nų karo metu nulenkimu. Kurgi matei vestuves be "šia 
kelio" degtinėlės? Žinoma, kad ir su žiburiu tokių ves
tuvių nerasi. Kaipgi pakrikštysi gimusį mažytį, nesus- 
graibęs jokio lašelio? Vaikas negali būti ilgai nekrikš
tytas. Nežinai, kokios nelaimės : giltinė į dantis nežiū
ri, ypač karo metu, kai vaistų už pinigus negali gau
ti. Ar geriau su pakasynomis? Negi kurį iš savo 
kaimynų paprašysi duobę iškasti, neįdedamas butelėlio 
ir bryziuko lašinėlių? Aišku, kad to nepadarysi. Vienų 
žodžiu, be tos blogai apdainuotos degtinėlės lašelio, 

'kaip ir be druskos, negalėjai išsiversti. Verkiant reikė
jo jos ieškoti ir atsargai turėti, nes to reikalavo, ypač 
karo metu, pats gyvenimas.

Negalima sakyti, kad kartais į savąjį kooperatyvą 
jos neat veždavo. Atveždavo, bet pirkimui reikėjo leidimo. 
Ji duodavo viršaitis ar vokiečių okupaciniai pareigūnai. 
Kartais degtinę atveždavo buteliuose - tai būdavo ge
rai. Dažniausiai betgi, atveždavo ją pieno bidonuose 
ir tuomet daugumoje tos degtinėlės palikdavo juose 
tik kvapas ir truputis skonio. Iš tų_ bidonų ji nejučio
mis nusilaistydavo. Daug buvo žmonių, kurie negalėjo 
gauti jai leidimo; kad nekristu įtarimas, sumažėjus 
jos kiekiui, atpiltąją dalį reikėjo papildyti švariu šuli
nio vandenėliu. Kooperatyvams jos gavus, pirmiausiai 
atsiimdavo vietiniai pareigūnai, žinoma su leidimais. 
Tik pačiame gale toliau gyvenusiam ūkininkėliui buvo 
su samteliu į jo indelį įpilama; bet ar ten dar buvo 
kaip reikiant degtinėlės -labai sunku pasakyti.Greičiau
siai jos buvo likęs tik skanus kvapas.

Anądien Mockaus bernas paėmė jos su seniūno įga
liojimu visam kaimui. Supilsčius, gavosi keturiolika 
pusbonkių. Tame skaičiuje ir jam su Keršulio pusber
niu priklausė visas pusbonkis. Taigi,va, abudu susėdo 
prie kapinėlių mūrinės tvoros ir nutarė tą pusbonkelį 
ištuštinti ir pasijusti kermošinėje nuotaikoje. Kaip bu
vo nutarę, taip ir padarė. Pusbonkis išdžiūvo bema
tant, bet jam išdžiūvus, vienas į kitą bežiūrėdami,f 
nusistebėjo, kad jis visai nesušildė krūtinės. Nusivylę 
nutarė vieną neva atsitiktinai sudaužyti. Reiškia, grį
žus į namus, taip bent pasakyti ir nusikalsdami tą iš
tuštino. Bet ir tas neparodė, kad nors posmelį grįž
tant netoli namų būtum norėjęs užtraukti.

- Kad tave perkūnėlis, ale nė trupučiuko į galvą 
neįėjo, - nusiskundė nejuokais Mackaus bernas ir krei
pėsi į draugą :

- Kiek tu gali sukrapštyti markių? Nori, nenori, 
turime nueiti pas pakalnės Bričkų. Nors plėšia koją 
primygęs, bet jo ir ant piršto užpylus, dega.. Girdėjau, 
kad ir pats Viršaitis pagirioms pas jį užsuka.

Subruzdo krapštyti kišenes ir laimei, per abu susi
rado. Tada, tik tada parvažiavę linksmi į narns. Tas 
aiškiai pasako, kad degtinėlė iš bidonų buvo sočiai 
vandeniu atskiesta. Nereikia stebėtis, kaip gi galėjo 
kooperatyvo tarnautojai iškentėti. Šiaip ar taip, visi 
sakydavo, kad pelė ant aruodo nenustips. Tai priete- 
myje ir paragaudavo’, ir taip po truputį ir nusigaruo- 
davo...

Kaipjau žinome, tas kaimas buvo kaip ir viena šei
ma, o dar tas servitutų laimikis kaip tik karo metu 
jiems atvėrė akis, kad tuose lazdynuose galima būtų 
ir lapei nesulojus, išsivaryti krūminės ir užkimšti būti
niausias gyvenime spragas. Po mažų ginčų ir svarsty
mų buvo prieita išvados, kad reikia visam kaimui pa
sidaryti gerus įrankius ir prie versmelės pačiame toli
mame lązdynyne įsteigti savąją pramonę, nepriklau
sančią nei nuo vokiečių, nei nuo viršaičio ar policijos. 
Praėjusiais metais bravarėliui įsikūrus, kaimas pajuto 
didelį palengvėjimą. Ne tik patys save aprūpino, bet 
ir tolimesnius gimines. Iš eilės tame miškelyje raugalą 
užraugdavo. Reiškia, namai ir sodybos lieka švarios. 
Jei koks begėdis užtiktų tą raugalą ir praneštų polici
jai, tai kas iš to būtų? Aiškiai - tik mažas nesusi
pratimas, kiekvienas galėjo vieškeliu pavežęs tą rau
gą ten nutempti. Miškas galulaukėje nėra po raktu, 
jis stovi stačiai po Dievo dangum.

Taip ir virė tą skystimėlį nustatyta tvarka ir ne- 
nuskriausdami vienas kito visi kaimynai. Raugas braš
kino gerų ąžuolinių lentų kubilus, raugo kvapą vėjelis 
po visą lazdinyną išdalino, o šaltinėlis tvarkingai at
šaldė stiprius garus ir vertė juos į naminėlę. Valdžios 
irgi, galima sakyti, visai neskriaudė, nes duoninius 
miltus naudojo tik pačiam užraugimui. Visą raugo ma
sę sudarė nieku nedėti cukriniai runkeliai. Šiaip ar 
taip, jie duonai netinka, o dėl cukraus nesvarbu, nes 
tai ne druska, mėsos nesūdysi; Laikui bėgant, taip to
je srityje, paberžiečiai išsilavino, kad tikriausiai jei 
ir į parodą būtų tą skystimėlį pristatę, tikriausiai bū
tų aukso medalį gavę. Visai neperdėdamas kalbu. Aną 
dieną policijos pareigūnas su drebančiomis rankomis 
pro šalį važiuodamas užsuko ir sako seneliui Remei- 
kiui:

- Na, papūnėli, būk toks geras ir paieškok , gal 
rasi tos kur ant piršto dega. Matai, kad pareigos, o 
rankos plunksnos negali išlaikyti.

Ką gi senelis Remeikis turėjo daugiau daryti? Ži
noma, kad pakvietė pareigūną už stalo ir atnešė už
pylęs ant trijų devynerėlių, kad naminėlės smarvė pa
sikeistų. Tai, kad jūs žinotumėte, nuo trijų puodukų 
pareigūnas jau nebegalėjo į namus ar į darbą su dvi
račiu grįžti. Buvo pakinkytas arklys ir pargabentas 
į namus su visu dviračiu. Visą kelią gyrėsi pats, kad 
daug gali panešti ir gyrė tą ugninį skystimą, jį pava
dindamas gyvenimo eleksyru, kol begirdamas pradėjo 
knarkti. Nuvežė jį senelis, aplenkdamas nuovadą, ir 
atidavė tiesiai į žmonos rankas. Negi paprastas žmo
gus - tai valdžia, policijos pareigūnas.

Tą spalio septynioliktąją ir įvyko visai nepaprastas 
nuotykis, kuris vos nenuvedė mūsų šio ramaus kaimo 
tyliojo gyventojo į pačią Vokietiją, tiems po bombų 
kruša esantiems darbams, gal ir mirčiai.
( bus daugiau )

AR PASKAITAI SAVO VAIKUI LIETUVIŠKŲ LIAUDIES 
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Id padanges mielos
(if SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE >

Liaudies meistro Vinco Svirskio 
koplytstulpio detalė

• MAŽEIKIUOSE pastatytas 
14-tasis vaikų lopšelis- dar
želis- Jame 280 vietų.

Palangoje — Žiemoja antelės 

norta, O. Porutis, V. Klmeka, 
P. Stauskas ir E. Jaudelytė.

TRADICINĖJE KAUNO 
PAVEIKSLŲ, GALERIJJE

Šiemet buvo surengta tra
dicinė Kauno miesto daili
ninkų paroda. Joje dalyvavo 
ir vyresniosios ir jaunosios
kartos dailininkai. Bendroji 
tema miesto vaizdai ir jo 
žmonės. Gausiausiai atsto
vaujamas portreto kūrinių 
žanras. Pasižymi jaunieji 
dailininkai portretistai S. 
Juknienė, Arūnas Vaitkūnas. 
o iš vyresniųjų - prof. R . 
Kalpokas, A. Krištopaitis.

Teminėse kompozici
jose pasižymi O. Jablonskis 
ir P. Giušys, pastarasis nau
doja ir foto realizmą.

Monumentaliais Kauno 
peizažais pasižymi S. Ne -

Skulptūros kūrinių šioje 
parodoje nėra gausu, bet iš 
jų tvirtai išsiskiria J. Mo
zūraitės -Klmekienės dar - 
bas- Iš jaunųjų skulptorių 
kartos pastebimos pastangos 
rasti naujus erdvinius ir 
kompozicinius sprendimus. 
Pažymėtinas čia S. Žirgulis.

Grafikoje pasižymi estapr- 
pais R. Čarna ir A. Ramu- ' 
naitė, įvedusi spalvų grada
ciją, o G. Slavinskas- juodų 
-baltų dėmių kontrastais.
• DUSETOSE, ant Sartų e- 
žero vyko tradicinės ristūnų 
žirgų lenktynės. Teisę jose 
dalyvauti laimėjo 63 baž - 
nyčiotojai iš 12-kos rajonų. 
Iš viso dalyvavo 99 žirgai.

Šios tradicinės lenktynės 
vykdomos jau nuo 1905 m .

Bernardas Brazdžionis
MANO ŽEMĖS ŠIRDIS

Žemės, širdį, žydinčią įr gyvą. 
Plakančią ir trapią, kaip žmogus, 
Aš jaučiu žydėjime alyvų.
Aš girdžiu daige erškėtvirbio dygaus.

Žemės širdį pilką, kaip arimai, 
Aš regiu iš vasaros vagų, 
Jos pasiklausyt ant arklo rymau, 
Jos ugnim ir jos krauju degu.

Žemės širdį žiemą šaltą, gilią 
Po ledu randu ir po pusnim, 
Ir, kai tartum mirę, dirvos tyli, 
Ji kaip paukštis gieda su manim.

Ji gyva ir gruodžio gruode plaka, 
Nenutyla ritmo jos giesmė, 
Ir kaip amžinoji upė teka 
Jos gyvybės žydinti versmė.

APIE JUOZĄ LUKŠĄ-DAUMANTĄ (1921-1951)
SAVANORIS Povilas Lukšys, pirmasis žuvęs 

Lietuvos nepriklausomybės kovose, simbolizavo Lietu - 
vos kaimo jaunimą, išaugusį prieš I-ąjį Pasaulinį Karą, 
nepriklausomybės išvakarėse, ir turėjusį aiškią pasiau
kojimo dvasią-

PARTIZANAS Juozas Lukša - Daumantas, Išgyvenęs 
tik 30 metų, žuvęs kaip laisvės kovotojas, simbolizuoja 
Lietuvos jaunimą, išaugusį prieš II-ąjį Pasaulinį Karą , 
nepriklausomybės sutemų išvakarėse, turėjusį ne tik pa
siaukojimo dvasią, bet prisiminusį atsakomybę už tautos 
likimą ano okupacijos siautėjimo metu, telkusį apie save
senesnius išlikusius veikėjus ir kovos žmones ir tautos
gyvybės bei laisvės troškimą pademonstravusį asmenine 
gyvybės auka. ( K. J- Čeginskas )

t , AA CENTRINĖS ; 
Montreal 273-7544

|; Ottawa 523 -9977
, Toronto 489 -3693

Hamilton 522-8392
JEIGU CERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS

JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU

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

ATEIK Į LIETUVIU A.A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPĖS* SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENI, 7722 GEORGE ST. LA SALLE. QUE.

ARBA SKAMBINK MUMS:
Looaui G. : J66-2S48 ( aamu ); 489-5391 (darbo);
Henrikui N. : 366-7770 Dainiui U; 768-9606 ;

JONUI R.: 777-8477
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TAUTA YRA TADA ŽUVUSI, KAI JI PATI SAVęS IŠSIŽA- • 
DA. JOKIOS KITOS PAJĖGOStfOS SUŽLUGDYTI NEGALI

Dr. Gv. Valančius

“Bulvės Šiais metais turi tiek daug akių.... . Gerai

VIENO ŽMOGAUS ISTORIJA |
JUOZAS ŽIČKUS, gimęs 1909 m.spalio 9 d.Tra- 

kų vienkiemyje, Utenos apskr., buvo pats vyriausias 
9-ių vaikų mažažemio ūkininko šeimoje. Jis buvo vyr- 
riausias sūnus.

Mirė praeitų metų ankstyvų pavasarį pernai, 
Chicagoje. Autentiška jo istorija atpasakojama "Laike" 
nr.702. Verta pasiskaityti tiems, kurie dar vis bando 
mulkinti nežinančius, dar vis pravardžiuodami laisvaja
me pasaulyje gyvenančius lietuvius, kaip neva nusikal
tusius prieš Lietuvos liaudį ir . dar blogiau.

" J.Žičkus atlikęs karinę, prievolę Lietuvos A- 
viacijoje Kaune, pradėjo, dirbti Pašto žinyboje. Pra
džioje dirbo Telšiuose, o vėliau buvo perkeltas į Kau
nu. Dirbdamas Kaune, už Vilijampolės ant kalno nusi
pirko žemės sklypų, prisisodino vaismedžių, prisipirko 
namo statybai medžiagos ir ruošėsi statybai.. Deja,tų 
jo gražių svajonę sugriovė bolševikai 1940 m.okupuo
dami Lietuvą. Po kurio laikoSjis bolševikų buvo suim
tas ir uždarytas Kauno sunkiųjų darbų kalėjime. Poli
tika jis nesidomėjo, bet mylėjo tėvynę Lietuvę ir nie
kuo nebuvo nusikaltęs net ir prieš bolševikinį okupantų 
režimų . Tačiau NKVD tardytojas Razauskas (ar Ro- 
zovskis),Lietuvos žydas, jį labai kankino, ieškodamas 
prisipažinimo jo slaptos antibolševikinės veiklos. Tar
dydamas kišo jam degančių cigaretę į nosį, badė jo 
panages adatomis, o taip pat? badė adatomis dar jaut
resnes kūno dalis. Taip jis buvo kankinamas kelias sa
vaites. Vėliau leido kalinio diejias kalėjime.

1941 m. birželio mėnesį prasidėjus rusų 
vokiečių karui, su kitais Kauno sunkiųjų darbų kalė
jimo 4-to skyriaus politiniais kaliniais, neleidus net 
apsirengti, tik su apatiniais baltiniais, jis buvo pakrau
tas į autobusų ir vežamas į Rusijos gilumų. Atve
žus į Minsko kalėjimų, jame praleido apie parų. Iš 
Minsko kalėjimo birželio 24 - 25 dienos ankstų rytų 
prijungė prie kitų lenkų, gudų ir kitų kalinių, kurių 
buvo apie 4000-5000. Tarpe jų daug moterų ir vaikų. 
Tada pėsčiomis pradėjo varyti Rusijos gilumon.Enkave
distai juos varė neduodami nei valgyti, nei gerti. Buvo 
karšta vasaros diena. Kai kurie varomi pradėjo nebe
paeiti. Tokius nebepaeinančius enkavedistai dviem šū
viais nušaudavo ir palikdavo pakeliui. Taip jie nušovė 
apie 600. Nakčiai buvo sustota. Ryte kriminalinius ka
linius paleido, o politinius- apie 1000 - vėl pradėjo 
varyti pirmyn. Birželio 26 - 27 paryčiu keli kilomet
rai nuo Červenės enkavedistai pradėjo kulkosvaidžiais 
šaudyti. Juozas Žičkus griuvo į griovį šalia kelio. Kiti 
jau negyvi ar pusgyviai griuvo ir apdengė jį savo lavo
nais. Enkavedistai vaikščiojo ir, jeigu matė dar kurį 
judantį ar dejuojantį, durtuvais pribaigdavo.

Be kitų, čia žuvo pulkininkai: Bikinas, Giedrai
tis, Rusteika, Šarauskas, majorai- Opulskis, Špokevi
čius, dr.Kapučinskas, V.Daudžvardas, Vyt. Peža, V. 
Pranckonienė ir daug kitų. Iš išlikusių gyvų buvo Vyt. 
Eidukaitis, J.Garbusevičius, kpt.St. Jasinskas, prof.I. 
Končius, broliai kunigai A.ir P. Petraičiai, pulk.J.Pet
raitis, pulk.Šova ir kiti, o >tarp jų ir Juozas Žičkus. 
Pulk.J.Petruitis, aprašydamas šių tragedijų, yra išlei
dęs knygą: "Kaip jie mus šaudė".

Kadangi iš kalėjimo išvežė tik su apatiniais 
baltiniais, tai ir šaudymo metu Juozas Žičkus buvo

BAIGINAT 21-MUOSIUS SAVO GYVAVIMO METUS
Atstačius nepriklausomą Lietuvos valstybę, baigiant 

saVo gyvavimo 21-uosius metus statistikos rodo, kiek daug 
rūpesčio ir sumanumo buvo parodyta besirūpinant žemės 
ūkiu. 1939 m. "Vaire" skelbiama:

"1-939 m. valstybės biudžete numatoma paskirti dau - 
giau; negu pradžioje buvo manyta, lėšų žemės ūkio kul - 
turai ( 1 mil. litų daugiau, negu 1938 m.). Norima pagrei
tinti pievų sukultūrinimo tempą, padėti įsiruošti daugiau 
kultūrinių ganyklų, paspartinti kumetynų statybą. Numa - 
tomą šiemet sukultūrinti 9. 000 ha pelkynų Ir įrengti apie 
1. 500 ha kultūrinių ganyklų. Tam reikalui bus padidintas 
pelkynams arti traktorių skaičius ir daugiau įsteigta pie
vinių įrankių punktų".

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 
Tai,: 669-8834
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kad burnų, neturi ir nieko negali p ap ašakoti... ’ ’ u.mczavilks

MUSLĮ LIAUDIES IŠMINTIS

• Akėčiomis laukų neapvažinėsi, duonos neturėsi.
(Merkinė )

• Arklio saugokis iš užpakalio, karvės iš priekio, 0 pik-
to žmogaus - iš visų pusių. (Dusetos)
• Akyse giria, už akių spiria. . ( Krosna).
• Bėda nearia, neakėja, o vargus pasėja. (Merkinė)
• Bailus ir lapo išsigąsta, drąsus ir nuo vilko nebėga.

(Vilkija)
• Graži kalba gerų darbų neatstoja.
• Glosto badas pilvelį, kad tingėjo rankelės.

r

tik taip apsirengęs. Kai visas šaudymas ir dejavimas 
nutilo ir nebesigirdėjo jokių garsų, Juozas, išlindęs iš 
po lavonų, kruvinais marškiniais pasileido bėgti j neto
li esantį miškų. Vėliau miške radęs rusų kareivio mie
linę ir ja apsirengęs. Nuo ten pradėjęs eiti Lietuvos 
link. Sako, maitinęsis medžių žievelėmis ir žole. Taip 
priėjęs rugių laukų. Staiga pasigirdę šūviai. Kritęs į 
jau gerokai pažėlusius rugius. Prisitatę du vokiečių 
kareiviai su atkištais šautuvais. Kadangi Juozas Žičkus 
buvo labai tamsus brunetas ir neskusta barzda, o dar 
su rusų kareivio miline, vokietis kareivis pasakęs; Ju
de. Nors Juozas nemokėjęs vokiškai, bęt keletu žodžių < 
supratęs. Tada pradėjęs Šaukei: •TfiČht^Jhi’dė, hic^ ’ .^U'dė ; 
Baisi mintis užgriuvusi, išsigelbėjus iš rusų, o dabar 
vokiečiai sušaudys. Kareiviai nešaudę, o nusivarę jį 
pas karininkų, kuris mokėjęs lenkiškai. Jam Žičkus pa
pasakojęs visų jo ir kitų žuvusių ar išlikusių gyvų tra
gediją. Vokiečiai iš kažin kur atnešę rūbus apsirengti, 
išrašė leidimų keliavimui ir taip jis vienų rytų sugrį
žo pas šeimų į Kaunu. Jo žmona Antanina laikė jį 
jau žuvusiu. Kai buvo atkasinėjimai Petrašiūnuose,Pra- 
veniškėse ir kitur masiniai lietuvių kapai, kuriuos iš
žudė enkavedistai, ji ieškojo jo ten, bet nerado. Tad ' 
jo grįžimas jai buvo lyg stebuklas.

Po tų visų baisių išgyvenimų, kai vokiečiams 
Rytų fronte pradėjo nesisekti, J. Žičkus vis kartodavo 
"Jei rusai čia ateis, manęs gyvo nepaims".

1944 m. vasarų, kai rusų kariuomenė buvo 
jau prie Lietuvos sienų, J.Žičkus su šeima, kaip ir 
tūkstančiai kitų lietuvių, pasileido į Vakarus nuo to 
baisaus pavojaus, kad tik nepatekus rusams. Gavęs 
iš inž.Antano ir Marijos Rudžių darbo sutartį, atvyko 
į Amerikų Chicagon. Jo žmona Antanina mirė prieš 
13 metų. Pats Juozas Žičkus sirgo keliolikų metų. Gal 
prie tos ligos prisidėjo Červenės išgyvenimai bei Ra- 
zausko baisūs kankinimai.' K. M a Č i o n i s

PAPRASTAS BUDAS SUMAŽINTI DANTŲ. SKAUDĖJIMĄ
Kanadoje, Montrealio mieste, McGill Univesieto 

gydytojai surado paprastą būdą, kaip sumažinti dantų 
skaudėjimą. Ledo gabaliuką , įvyniojus į marlę, reikia 
uždėti tarp nykščio ir rodomojo piršto plėvės apačioje, 
ant tos rankos, kurios pusėje randasi skaudamas dantis. 
Laikyti apie 7 minutes arba kol ta vieta visiškai pasida
ro nejautri. Pasirodo, kad dideliai daugumai pacientų 
tokiu būdu vartojant ledą, bent pusiau sumažėjo dantų 
skausmas.

SAUGOKIMĖS KAD IR LENGVO APSINUODIJIMO 
MAISTU

Specialistai skelbia, kad nemažai apsinuodijimų vai- ' 
giu atsitinka ne kokiuose menkuose restoranuose, bei na
muose, nuosavoje virtuvėje begaminant maistą. Simpto - 
mai gali būtMabai panašūs į taip vadinamą vienos paros 
gripą.

Patariama:
- Karštus valgius valgyti kol karšti, šaltus- kol šalti. 
Vengti pakartotinų atšildyriių.
- Nevalgyti pusžalės- nepilnai keptos ar virtos mėsos ar
žuvies. i
- Salmonelos bakterija entuziastiškai plinta ypač vištie
noje. Todėl patariama gerai dezinfekuoti medinę lentą, , 
ant kurios padedamas viščiukas paruošimui. Ypatingai, 
kada ta pati lenta naudojama daržovių pjaustymui ar mė
sai suhauštiniams (kuri po to neverčiama), ir pan.

, Lentą reikia dezinfekuoti su karštu, muilinu vande
niu, šepečiu, po to dar "Javel"ar "Lysol", palaikant juo
se lentą apie 4-5 minutes.

Geriausia viščiukų ruošai naudoti atskirą, vis tą pa
čią lentą. Kalakutienos salmonelos bakterija nemėgsta .
- Nevalgyti įtartino kvapo ar spalvą praradusių konser-



PARAMA
už nekilo, turto (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų.............. -11)6%
2 metų.............. 12 %
3 m

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MGKA: . IMA:
_ _ nn . , X už asm. paskolas nuo ... 11%

9 % uz VU dienų term, indei, g 
9!4% už 6 mėn. term, indei. S 
9/2% UŽ 1 metų term, indei. S 
9%% už 2 metų term, indei. S 
9%% uŽ 3 metų term. indė!.
9/2% už pensijų planą X (fixed rate)
7/6% už speci ai i a taup. s—tą X —-------------—-----------------
7 % už taupymo sąskaitas X su keičiamu nuošimčiu
6-8% kasd. palūk. sąskaita X 1, 2 ar 3 metų........10)6%
6 % už čekių sąskaitas (variable rate)

AKTYVAI virš 50 milijonų dolerių
Asmenines paskolos duodame iki $65,000 ir mortgiČius iki 
75 % įkainoto turto. Visų norių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $ 10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas Piniginės perlaidos, kelionės čekiai ( American 
Express) Kitos paskolos:(Line of credit) ir antrieji mortgiciai.

K ASOS VAL ANDOS- pirmad., antradieniais ir trečiadieni ai s — 
nuo 10 v.r. iki 3 v. po piety; ketvirtadieniais ir penktadieniais- 
nuo 10 v. r. iki 8 vai. v.; šeštadieniais — nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p. 
(Liepos ir rugpjūčio mėnesiais Šeštadieniais uždaryta ) 
BŪSTINE: Lietuviu Namai — 1573 Bloot Street West, 
Telefonai : 532-8723 Toronto , Ontario

ir 532-1149 M6P1A6

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

KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais 10-3
Ketvirtadieniais 10-f

. Penktadieniais 10-8
Šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9-12.30

Š

DUODA PASKOLAS:

AKTYVAI VIRŠ 29 MILIJONU DOLERIŲ 
MOKA UŽ:

90 dienų term, indėlius .....9 % 
180—185 d. term, .indėlius 9’4% 
Term, indėlius 1 metų .4...9)6 % 
Term, indėlius 2 metų....... ,9/6%
Term, indėlius 3 metų ..4..9)6% 
Pensijų sąskaitų................. 9)6%
Specialią taupymo sask;..< 7)6% 
Taupomąją sąskaitą........ 7 % 
Kasd. taupymo sąskaitą....7 % 
Depozitų-čekių suskaitą. .6 %

asmenines nuo ........................ ^2 %
mortgiČius nuo..........  10)6%—12%

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.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. 
Paiduodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės 
čekius (travelers cheques). Neirram mokesčio už išrašytus 
čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas. MUSŲ TIKSLAS-

NE PELNAS, B ET'’SĄŽININGAS PATARNAVIMAS I

toronto
JAUNŲJŲ TALENTŲ 
POPIETĖ

ANAPILYJE, balandžiol3 
d. , sekmadienį organizuoja
ma JaunųjųTalentų Popietė.

P R A NEŠIMAS

Kultūros Sekcijos Pirmi
ninkė sol. Slava Žieme - 
lyte kviečia vigus, kurie 
reiškiasi muzikoje, dailėje , 
šokyje, poezijoje užsire
gistruoti dalyvavymui Po
pietėje tel: 823 -7261.

, SLA 236 KUOPA šaukia VISUOTINĮ NARIŲ 
SUSIRINKIMĄ

1986 m. KOVO men. 16 d. LIETUVIŲ N AMUOSE,1573
Bloor Street West, 2 val.p.p.

Bus SLA PAPILDO MOSIOS TARYBOS RIN KI-
M AI. Narių dalyvavimas būtinas.

Kuopos Valdyba

aeaaaaae

T. PRANCIŠKONŲ VASARVIETĖJE VASAGOJE , 

Š. M. RUGPJŪČIO 9-17 d.d.

Platesnę informaciją teikia V. KULNYS, 
1573 Bloor St. W. , Toronto, Ont. M6P 1A6 I

Tel.: (416) - 769-1266

Toronto Lietuvių Namų
PqIlSiO stovykla

RENGIAMA

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

1 ATEIK Į LIETUVIŲ A,A. (Alcoholics Anonymous)
i GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ

' PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE
Į (Skersai gatves nuo pensininkų rūmų, 1610

Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai. v.

SKAMBINKITE Tel.: 487-5591

6 psl.

IŠ MEDŽIOTOJŲ IR ŽŪKLAUTOJŲ KLUBO “TAURAS” VEIKLOS. Šios nuotraukos yra darytos 1986 metų sausio 30.- 
vasario 2 d. savaitgaly , klubo bū stinėj e, P a rry Sound, Ontario prov. Dešinėje grupinėje nuotraukoje “Reikia pailsėti
prieš einant kasti sniegą nuo stogo”. Sėdi iš kairės: J.V. Šimkus, A. Langas, A. Daržinskas ir P. Daržinskas. Dešinėje
nuotraukoje "Einu atgal į būstinę, žuvies vi stiek nėra”. Nel aiming as nu si vyl ęs žvejy s yra Al fredas L ang as. Trečioje foto 
apačioje : “Svajojame apie Britų Kolumbijos žvejybą”. Stovi J.V. Šimkus, A. Šimkienė ir 31 sv. lašiša. J.V. Šimkus.

PRANEŠIMAS

Pranešame, kad TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ 
ir LABDARA FOUNDATION narių

METINIS - VISUOTINIS SUSIRINKIMAS yra 
šaukiamas 1986 m. KOVO 23 d.,sekmadienį, 2:30 v.p.p

L i e t u v i ų >N a m u o s e, Karaliaus 
Mindaugo Menėje, 1573 Bloor St.W.,Toronto, Ontario.

Dalyviu registracija prasideda 1:30 val.p.p. 
SUSIRINKIMO DIENOTVARKĖ
1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo sudarymas

a. susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus
b. mandatų, nominacijų ir bal sų skaičiavimo komisijų.

3. Praėjusio susirinkimo protokolo skaitymas
4. Valdyba s pranešimai:

a. pirmininko,
b. i ždininko,
c. statybos ir remonto,
d. visuomeninės veiklos,
e. švietimo fondo “Labdara”

5. Revi zi jos komi si jos pranešimas
6. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas
7. Diskusijos dėl pranešimų
8. 1985 m. apyskaitų tvirtinimas
8. 1986 m. sąmatos tvirtinimas

10. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas
11. Valdomųjų organų rinkimai:

a. valdybos (3 nariai)... z- :
b. revizijos komisijosAi narys)

12. Einamieji reikalai
13. Susirinkimo uždarymas

Šiais metais j Lietuviu Namu Valdybę bus pri
renkami trys nariai. Iš Valdybos išeina: O.Delkus, T. 
Stanulis ir B.Jackus.

Į Revizijos Komisiję bus renkamas vienas paryš 
iš kurios išeina A.Jucys.

Lietuviu Namu Valdyba siūlo, kad nariai gautu 
\ iš nominuojamo kandidatę-tės raštiškę sutikimę. Šiam 

reikalui yra paruošti specialūs blankai, kuriuos nariai 
gali gauti LN raštinėje arba susirinkimo metu. Be to, 
Valdyba siūlo, kad kandidatu - čių siūlytojai (nemažiau 
kaip du nariai) pasirašytu nominacijos blankę-ir įteiktų 
metinio susirinkimo nominacijų komisijai.

Nariai, norintieji perleisti balso teisę kitam as
meniui, privalo laikytis korporacijų įstatymo (Corpora
tion Act) reikalavimu ir įgaliojimus (proxy), patvirti
nus ju parašus notarui (Notary Public), pristatyti į Lie
tuvių^ Namu raštinę nevėliau 1986 m.kovo 20 d., 10 
val.ryto. Įgaliojimai nepatvirtinti notaro ir gauti po 
minėtos datos nebus pripažinti teisėtais. Įgaliojimu
blankus galima gauti Lietuviu Namu raštinėje.

• PRISIKĖ ŪMO/PARA PI JOS 
VAKARIENĖ vyks KOVO 16 
d. , 5 vai. p. p. Parapijes sa - 
Įėję. Meninę programos da
lį atliks VOLUNGĖS ir Ro- 
chesterio N. Y. Bendruome

nės Choras, kuriam dabar 
vadovauja R. O. Balis-

Šis jungtinis choras kovo 
16 d. giedos " Taikos Kara
lienės Garbei" kun. G.Š u- 
kio parašytas Mišias;

Lietuvių Namų Žinios
[DOMUS SIMPOZIUMAS

Simpoziume SPORTAS, 
JAUNIMAS ir LIETUVYBĖ, 
kuris vyks LIETUVIŲ NA
MUOSE k o v o 16 d. , pag - 
rindinę paskaitą skaitys inž. 
Valdas Adamkus. (Pla
čiau apie tai buvo rašyta 
"NL" nr. 8, vasario 20 d-

Įvadinę paskaitą skaitys

vietovėse gyvenantiems tau
tiečiams. Jie atostogaudami 
Toronte dažnai apsilanko LN 
ir pasirašo svečių knygoje . 
Neseniai čįa lankėsi G. Mu
rauskas-Oklahoma, T. Mac
kevičius- Calgary, P. Vaiče
kauskas-Čikaga F D. ir T. Da- 
neliai-Michigąn, L- Grinius- 
Washington, S. Gedgaudienė-

miedte vyks GEGUŽĖS 9-10
• TRADICINIS TAUTYBIŲ dienomis. Lietuvių Pavilijo- 
KARAVANAS, trunkantis vi- nas bus įrengtas Anapilio ša
šą savaitę Mississaugos Įėję

METINIS POBŪVIS

LIETUVIŲ NAMŲ VYRŲ BŪRELIO 

RENGIAMAS

Toronto Lietuvių Namuose,
Š.m. KOVO mėn. 15 d. ŠEŠTADIENĮ, 6:30 vai. v.

• Šilta vakarienė su vynu — gamina V. Birštonas
• Meninė programa, Muzika, Loterija
• Gaivinantis gėrimų bufetas — savikaina

Būrelio nariai, artimieji ir pažįstami kviečiami dalyvauti
J. Šimkus, tel. 231-9425
V. Kulnys, tel. 769-1266
H. Chvedukas, tel. 762—3118

i

BILIETAS: 12 dol

Birutė Grigaitytė - Spudienė
namų pirkimo Ir pardavimo agentė

1280 Dundas St. West
(prie Dovercou^ Rd.) įstaigos Tel..: 535-2500
Toronto. Ont. M6J 1X7 Namų Tel.: 445-9469

dr.R.Petra u s ka s, pa - 
liesdamas sporto įtaką jau
nuolio fiziniame ir dvasinia
me išsivystyme bei tobulėji
me. Dr. R. Petrauskas yra 
klinikinis psichologas. Ver - 
čiasi privačia praktika,dirb
damas su mažamečiais vai
kais, turinčiais psichologi - 
nius defektus. Jis yra pata
rėjas - psichologas Toronto 
Katalikų Mokyklų sistemoje. 
Taip pat Sporto Klubo AUŠ
RA narys; buvęs vyriausias 
organizatorius 1984 m. Lais
vosios Olimpiados Kanadoje.

SIMPOZIUMO modera
toriumi bus inž. R. S o n d a. 
Jaunystėje aktyvus sporti
ninkas, baigęs Waterloo U- 
niversitetą inžinerijos ma
gistro laipsniu. Vyties Klu
bo narys. Veiklus sporto or- 
ganizatorius ir darbuotojas 
Buvęs Kanados sporto apy
gardos vadovas ir Krašto 
Valdybos narys. Dabartinis 
Šiaurės Amerikos Lietuviu 
Fizinio Auklėjimo Sąjungos 
(ŠALFASS) Cenfro Valdybos 
narys visuomeniniams rei
kalams. V. K.

• TORONTO LIETUVIŲ NA
MAI žinomi ne tik torontiš
kiams, bet ir. tolimesnėse

Cleveland.
Būdami Toronte- aplanky

kite Lietuvių Namus, Svetai
nę "Lokį" bei sekmadienių 
popietes.

•KO V O 14 d. ,7:30 val.v.,bus 
Ligonių Lankymo Komiteto 
posėdis.

Visi galite talkininkauti 
ligonių lankyme. Kviečiami 
dalyvauti posėdyje.

• LIETUVIŲ NAMUOSE kovo 
2 d. buvo rodoma filmą 
HARVEST of DESPAIR. Ši 
dokumentinė filmą vaizda
vo ukrainiečių badmetį 1932- 
33 m., kada Stalino įsaky
mu badu buvo išmarinti 7-10 
milijonų ukrainiečių. Kaip ir 
šiuo metu, -pasaulio spauda 
mažai atkreipė dėmesio į šį 
komunistų sufabrikuotą ap
gaulę Ir masines žudynes.

Nors anuo metu buvo labai 
mažai galimybių fotografuo
ti, stebėtina, kad dar pavyko 
tiek jų išsivežti. Tai istori
nė-dokumentinė filmą, laimė
jusi už savo kokybę 8 aukso 
medalius.

Filmą parūpino ir rodė 
Kanados Lietuvių Žmogaus 
Teisėms Ginti Komitetas. 
Dalyvavo apie 250 žiūrovų.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Hamilton
MINĖJOME VASARIO 16-T\

Lietuvos Nepriklausomy
bės atkūrimo 68 metų su
kakties minėjimas- VASA - 
RIO 16-TOJI - vyko vasario 
mėn. 9 d. , šventę pradėjus 
A V Parapijos bažnyčioje. 
Dalyvavo organizacijų nariai 
uniformose ir su savo vė - 
liavomis. Mišias atnašavo ir 
tai dienai pritaikytą pamoks
lą pasakė kleb. kun. Liauba, 
O. F. M.

Šventės minėjimą, pagal 
tradiciją,rengė KLB Hamil- 
torio Apylirikėš'Valdyba.'Mi - anistinės"
nėjimo Aktas vyko Scott 
Parko Gimnazijos Auditori
joje 4 vai. p. p. Programa 
pradėta organizacijų vėliavų 
įnešimu Auditorijos scenon, 
kurias dalyviai pagerbė at
sistojimu. Po to sekė Kana
dos Himnas, giedotas visų 
susirinkusiųjų-

Atidaromąjį žodį tarė Lie
tuvių Bendruomenės pirmi
ninkas B. Mačys, trum
pai. paminėjęs šios šventės 
tikslą anglų ir lietuvių kal
bomis. Invokaciją sukalbę - 
jo kleb. kun. Liauba, O. F. M. 
Už Lietuvos laisvę žuvusie
ji buvo pagerbti tylos minute 
atsistojimu.

Po to buvo pristatyti sve
čiai- kitataučiai. Jie trumpu 
žodžiu sveikino lietuvius ir 
linkėjo Lietuvai laisvės.Sve
čių tarpe buvo: Hamiltono 
miesto burmistro atstovas , 
latvių, estų, ukrainiečių, 
lenkų, vengrų ir Ontario 
provincijos Kultūriniams 
Reikalams ministerio atsto
vas.

Paskaitą skaitė Joana Ka
raite - Lasienė, KLB 
Valdybos vicepirmininkė Vi

VALYKLA
SPECIALYBES:

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

495-900 AVENUE, LaSalle

7661 A CENTRALE, LaSalle

2955 ALLARD, Ville Esnard 
___ 766-2667

1986. III. 6 

suomeniniams Reikalams- 
Kalbėtoja priminė Lietuvos 
istorinę praeitį ir šių dienų 
jos nemalonią situaciją. Pus
valandį trukusioje paskaitoje 
kalbėtoja patiekė daug gra
žių minčių Lietuvos reika
lu anglų ir lietuvių kalbosp. 
Už tai klausytojai jai buvo 
dėkingi ir atsilygino aplodis
mentais.

Po 1O- ties minučių per - 
traukos sekė meninė minėji
mo dalis. Joje tautinius šo - 
kius pašoko GYVATARO šo
kėjai iš trijų grupių:jaunųjų, 
vaikų ir studentų. ''

Vysk. M. Valančiaus Litu- 
Mokyktos’ vaikų 

choras-apie 25- diriguoja - 
mas S. Raudienės, pa
dainavo trejetą dainelių. Jos 
buvo atliktos gana gerai, ne
žiūrint, kad ir sunku jiems 
ramiai išstovėti. Klausytojai 
jiems gerokai paplojo.

Artėjant į pabaigą, mums 
dar gražiai padainavo AV 
Parapijos Choras, diriguoja
mas Darijos Deksnytės- Po
well. Klausytojai atsidėkojo 
gausiais aplodismentais.

Nors programoje buvo į- 
rašytas ir Mergaičių Choras 
AIDAS- tačiau nepasirodė . 
Gal neturėjo galimybės.

Hamiltono Apylinkės fi
nes pirm. B. Mačys padėko
jo svečiams ir visiems mi - 
nėjimo dalyviams už atvyki
mą, programos atlikėjams 
ir visiems kitiems, kurie 
prisidėjo savo darbu prie šio 
minėjimo paruošimo.

Minėjimą gražiai pravedė 
Angelė K r i v i n s k a i t ė-

Visos programos dalys 
sklandžiai, nedelsiant sekė 
viena po kitos; vis dėlto užsi
tęsė 2 ir puse valandos. Ži - 
noma, neeiline proga laikas 
neturėtų kelti problemų.

”01, JŪS BLYNAI, BLYNAI”
Prisimindami žodžius, 

skiriamus grybams, kurie 
renkami viename metų se
zone, galime sąkyti ir "Oi , 
jūs blynai, blynai, jūs patie- 
ka mano, kas jūsų nevalgo, 
nieko neišmano"1. Labai tin- 
tinka blynams, kuriuos irgi 
vieną kartą metuose valgo
me mūsų moterų dėka.

Šį kartą Lietuvių Katali
kių Moterų Draugija suren
gė blynų vaišes Jaunimo 
Centro salėje vasario 11 d. , 
7 vai. vakare. Salė buvo 
pilnai apstatyta apvaliais 
stalais ir pusvalandį prieš 
jau visi buvo apsupti sve
čiais.

Kiek po 7-tos valandos da
lyviai pradėjo rinktis prie 
kepsniais apdėtų stalų ir pil
dyti savo lėkštes blynais , 
virtiniais ir kugeliu. Prie 
patiekalų su spirgučiais ga
lėjai dar prisidėti ir uogie - 
nės ar obuolių košės.Čia pat

bndon,ont.
MUSU VASARIO 16-TOJI

Šiemet Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo mi
nėjimą londoniškiai surengė 
vasario mėn. 16 dieną, sek - 
madienį. Šį kartą daugeliui 
iš mūsų tai buvo malonus 
prisiminimas, ries laisvoje 
Tėvynėje šią šventę visada 
iškilmingai švęsdavome TIK 
Vasario 16-tąją dieną.

Po iškilmingų pamaldų 
savo bažnytėlėje, susirinko
me didžiulėje Londono ALT- 
HOUSE Auditorijoje prie U- 
niversiteto, 4 vai. po pietų.

Minėjimas buvo pradėtas 
Kanados Himnu ir įspūdinga 
malda- giesme už Tėvynę, 
kurią labai pakiliai sugiedo
jo choras PAŠVAISTĖ.

Trumpą - lietuviškai ir 
angliškai - žodį tarė M. 
Chainauskas. KLB 
Londono Apylinkės p-kas A. 
Petrašiūnas aptarė 
mūsų tėvynės malonias lais
vės dienas ir nelemtą Lietu
vos pavergimą. Mūsų tautie
čiai tėvynėje ir išeivijoje 
vedė ir veda prieš okupantus 
intensyvų pasipriešinimą., 
Kova už laisvę kiekvieną pa
triotą lietuvį skatina nenu
stoti vilties, kad tėvynė vėl 
bus laisva. Kvietė mūsų jau
nąją kartą, mūsų ateities lai
dą nepaląužiamai tą kovą 
tęsti.

Minėjimo pravedė ja Lai - vis, nes puikiai moka pa- 
ma Lukšienė perskaitė siekti lietuvių širdis ir iš- 
Ontario provincijos premje- kelti mūsų troškimus ir vil-
ro David Petersono tis.
malonų ir nuoširdų sveikini- po trumpos pertraukos 
mą lietuviams- Taip pat minėjimo meninę dalį pra- 
raštu minėjimo dalyvius dėjo Londono lietuvių cho- 
sveikino parlamentaras T. .ras PAŠVAISTĖ, vedamas 
K o c k i n, ukrainiečių muz. Reginos Bankie- 
Bendruomenės p-kas dr. E. nės, labai nuotaikingai 
Roslycky ir Londono padainuodamas J.Miijalaus- 
Estų Apylinkės pirmininkas, /ko "Lopšinę Tėvynei ir Mo -

n D P C UIT D INSURANCE &M E. O ii C. It REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West e Islington , Ont orio M9B 1K8 
Lietuvių kolba patarnauja- V. DRESERIS ir A. MIKŠIENĖ 
Darbo valandos.' 9 v.r. - 7 v. v. , ieltedienieis 9 v.r. — 12 v.p.p.

Nerys oi "Better Butiniu” Buri

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I

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

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

V. Bačenas
1551 Bloor St.W. 
TORONTO, Ont, 
M6P 1A5 

buvo ir bufetas su patarna - 
vimu.

Gerokai užkandę, pasišne - 
kėję ir pailsėję svečiai vėl 
rinkosi prie stalų, apkrautų 
tortais ir kelių rūšių pyra
gaičiais bei pasipildyti puo - 
delį kava. >

Vakarienės metu buvo 
platinami daiktinei loterijai 
bilietukai. Juos išplatinus, 
tuojau buvo kviečiami laimė
tojai atsiimti laimikius.

L. K. Moterų D-jos p-kė 
Z... R i c k i e nė dalyviams 
dėkojo už gausų atsilankymą, 
darbuotojams už įvairius at
liktus darbus, ypač virtuvė
je, ir aukotojams už laimi - 
kius loterijai, tortus bei py
ragaičius.

Svečiai ir viešnios , jai 
kalbant, gausiai plojo, iš
reikšdami savo pasitenkini
mą paruošta užgavėniška 
viešnage.

Z.Pulianauskas

Žodžiu labai nuoširdžiai 
sveikino Latvių !bendruome
nės atstovas prof. A. Drei- 
m a n i s. Jis pabrėžė, kad 
Lietuva turi garsią ir gar
bingą praeitį; Vilniaus Uni - 
versitetas įkurtas net porą 
šimtų metų prieš tai, kaip 
Rytų Europoje buvo įkurtas 
Maskvos Universitetas Sun - 
ku net įsivaizduoti, kaip Eu
ropa tup būti be laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos.

Anglų visuomenės vardu 
įspūdingą žodį tarė Londono 
miesto viceburmistras Jack 
Burgha d t. Tai puikus 
kalbėtojas, žinomas televi
zijos žinių pranešėjas, bu
vęs Kanados Federalinio 
Parlamento narys. Pradžio
je jis pasveikino lietuvius; 
Miesto Savivaldybės vardu. 
Su lietuviais jis jau seniai 
palaiko glaudžius ryšius. Jis 
mielai prisiminė Baltiečių 
Ateivių reprezentacinius va
karus Kanados Federalinia - 
me Parlamente, kur daly - 
vaudavo valdžios atstovai ir 
parlamentarai. Baltijos 
valstybių1 sunki dabartinė o- 
kupacija Parlamente būna 
kasmet išsamiai nušviečia
ma. Mūsų nepriklausomybės 
reikalingumas visada yra 
pamatuotai įrodomas. J. 
Burghard lietuvių praeities 
istoriją puikiai žino. Jis vi
sada nepagaili mus užta
riančių žodžių. Atrodo, kad 
jis lyg būtų patriotas lietu - 

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

TĖL.: 533-3531

tinai", klaipėdiškių moks
leivių dainą "Miškų Gėlė" ir 
Raudonikio " Prie Trakų E- 
žerų". V. Mikalauskas ir A . 
Raudonikis yra pavergtos 
mūsų tėvynės kompozitoriai, 
bet jų melodijos bei joms 
pritaikyti žodžiai giliai į - 
smigo į minėjimo dalyvių 
širdis.

Torontiškė solistė- sop - 
ranas Linda Marcinkutė,a - 
komponuojant N. Abbott, gi
liai įsijautusi padainavo lie
tuvių kbmpozitorių-St. Šim
kaus, J. Švedo, J. Gruodžio, 
Br. Budriūno, P; Bale - 
vičiaus harmonizuotas dai
nas. Ir vėl jaudino klausyto
jus dainų akordai ir žodžiai.

Chorvedė muz. Regina 
B a n k i e n ė,kaip žinome,

sudbury
• Lietuviams Sudburyje ma
žėjant, sulaukėme naujos 
gyventojos, kuri dalyvavo ir 
aukščiau aprašytame minė - 
jime; TF paaukojo $1O. Tai 
Emilė Barisaitė iš Londono 
Ont- .dabar dirbanti Sudbu - 
ry General ligoninėje kaip 
dietos maisto specialistė. 
Sveikiname, tikimės, kad ji 
įsijungs į vietos lietuvių, tau
tinę veiklą.
MUSU KOLONIJOJE PAMINĖTA 

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI
Lietuvos Nepriklausomy

bės atstatymo 68 metų su
kakties minėjimas sureng
tas š. m-vasario mėn. 22 d .

Nors lietuvių skaičius 
Sudburyje yra žymiai suma
žėjęs, bet minėjime visgi 
dalyvavo 45 asmenys. Kana
dos Lietuvių Bendruomenės 
Apylinkės Valdybos p-kas 
J.Staš kus trumpu įžan
gos žodžiu atidaro minėji - 
mą. Visiems dalyviams su
giedojus Tautos Himną, pa
sigirdo lietuviškų plokštelių 
muzika. Pakviestas kalbėti 
J. Kručas trumpame žo
dyje paminėjo mūsų tautos 
istorinius ir nepriklausomy
bės laikotarpio įvykius, jos 
atkūrimą prieš 68 metus, 
praeities ir dabarties kovo
tojus bei jų aukas mūsų tė
vynei Lietuvai ir okupanto 
barbariškus kėslus mūsų 

KALBĖKIME su savo vaikais ir vaikaičiais 
VIENA GRAŽIAUSIU IR SENIAUSIŲ KALBU-LIETUVIŠkAI

GUY « 
RICHARD 
ROOFER----- COUVREUR

7725 George LaSalle 
Gert ou si as patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis.
Stogo' dengimui ar taisymui skambinkite: 364-1470

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

W FUNERAL HOME 'W 
jP J. F. Wilson & Sons Ine. ’I
J 23 Maple Blvd. 5784 V<rdwn Av 
Chateauguy,, Verdun, Que., 
Tel: 691-4763 Tel: 767-9956

7 psl.

yra puiki profesionalė smui
kininkė. Ji virtuoziškai pa - 
grojo J. Brahmso "Scherco" 
F. Kreislerio "Rondo" ir Ed 
Balsio "Raudą", akomponuo- 
jant jaunam londoniškiui, 
diplomuotam muzikui And-r 
riui Petrašiūnui jr. Vėl 
mus jaudino Ed. Balsio 
"Rauda". Tai įspūdingas kū
rinys, turbūt, paryškinan
tis motulės raudą ir Tėvy - 
nės nedalią. . .

Pabaigoje choras įspū - 
dingai perdavė G. Verdi ope
ros "Nabucco"vergų laisvės 
dainą.

Minėjimas baigtas J. Stro- 
lios "Parveski,Viešpatie" ir 
Tautos Himnu.

L. E i m a n t a s

tautą sunaikinti.

Vėl girdėjome ARO plokš
telės dėka vyrų choro dainas 
•ir buvo perskaityta "Vasa
rio 16-tąją minint okupuoto - 
je Lietuvoje" - iš Pogrin
džio laikraščio'.’Lietuvos a - 
teitis" - Lietuva, • 1983 m.

Kanados Himnu užbaig
ta oficialioji dalis.

Sekė bendra'vakarienė. Ją 
Skaniai paruošė vakaro šei
mininkė Audra Albrech - 
tie nė , jai padėjo Onutė Po- 
derienė, Nijolė Paiilaitiehė, 
Elena Šviežikienė. Pyragus 
kepė ir aukojo F. Deveikienė, 
N. Paulaitienė, E'. Šviežikie
nė, M. Venskienė.

Po vakarienės - grįžus į 
minėjimo salę, vyko turtinga 
loterija. Jai laimikius auko
jo: G. P. Petrėnai, J .'Petrė- _ 
naitė, A. Braškys, L. V. 
Juškai, P. Liutkus, E. J. 
Staškai, S. A. Juozapavičiai, 
B. J. Stankai, D. M. Niekai,Ą. 
J. Kručai ir Lietuvių B- nės 
Apylinkės Valdyba.

Vėliau vyko pasilinksmi- 
nirnas, grojant plokštelių 
muzikai, kurią tvarkė Stas
kus Jr- Barą tvarkė V. Step- 
šys.

Visiems prisidėjusiems 
prie Vasario 16-tosios gra
žaus minėjimo parengimo 
Lietuvių Bendruomenės A- 
pylinkės Valdyba taria lietu
višką A Č I Ū.

J. Kručas
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Iškilmingomis pamaldo
mis ir Minėjimo Aktu Mont- 
realio kolonija atžymėjo 
68-ąsias Lietuvos nepriklau
somybės sukaktuves.

Iškilmingos pamaldos šie
met vyko naujai atremon
tuotoje Šv.Kazimiero bažny
čioje. Dalyvavo mums jau 
beveik ketvirtu dešimtmetį 
matomi brangūs simboliai- 
-vėliavos -su palydomis: 
Lietuvos, Kanados, Quebec'o 
provincijos; Kūrėjų-Savanorių, 
Karių Veteranų "Ramovės", 
"Vilniaus" Šaulių Rinktinės, 
Karaliaus Mindaugo Šaulių 
Kuopos, Jūrų Šaulių Kuopos 
"Neringa", Liet.Kat.Moterų, 
"Neringos" Skaučių Tunto, 
Ateitininkų. Dalyvavo para
pijiniu organizacijų nariai- 
rės. Zuvusiems už Lietuvos 
laisvę buvo padėtas vainikas 
prie altoriaus. Prie vainiko 
stovėjo garbės sargyba.

Pamaldas laikė 3 kunigai- 
St.Šileika,Iz.Sadauskas ir 
svečias prancūzas.

Jungtinis abiejų parapijų 
jungtinis choras nepaprastai 
gražiai giedojo šioje geros 
akustikos bažnyčioje. Tai 
dienai pritaikytą pamokslą 
pasakė kun.St.Šileika. Po 
iškilmių visi buvo pavaišinti 
salėje kava, užkandžiais ir 
pyragais.

AV Parapijoje vyko Mi
šios zuvusiems už laisvę.

Verduno Auditorijoje vyko 
antroji minėjimo dalis.

Pagal nusistovėjusias 
tradicijas- pagerbtos vėlia
vos, žuvusieji už Lietuvos 
laisvę,kūrėjai savanoriai K. 
Sitkauskas, D.Jurkus. Sugie
dotas Kanados Himnas. Pra-

MfflS
KONCERTAS

[VYKS
1986 m. KOVO men, 9 d. 12 vai.

Visi maloniai kviečiami į

Tėv. JUOZO A R A N A U S K O S. J 
ir visu Juozu bei Juziu pagerbimo

PIETUS
š. m. KOVO men. 16 d. 12 vai. SEKMADIENĮ

Aušros Vartų parapijos salėje

MONTREALIO MERGAIČIŲ CHORO

AUKA: $8.00

Aušros Vartų parapijos salėje
1465 rue de Seve, Montreal.

Dirigentė - muz, INGRID TARK 
Po koncerto — kavutė,

AUKA- $5.00

Pelnas skiriamas kelionės išlaidoms į Los Angel 

padengti*
VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI.

‘•PAVASARIS”

Komiteto Montrealyje pir
mininkas; Quebec'o Kultūri
nių Bendruomenių ir Imigra
cijos Ministerės atstovė,Ver
duno Atstovas parlamento 
narys,Verduno miesto meras 
ir savivaldybės iždo tvar
kytojas,LaSalle miesto me
ras ir Montrealio miesto 
Vykdomojo Komiteto pirmi-, 
ninkas. Perskaityta rezoliu-; 
cija.

Visa praėjo sklandžiai: 
ir pakiliai.Minėjimui rengti.. 
Komitetas suko galvą,kaipjBl 
įnešti ko nors naujesnio į 
tokios rūšies minėjimus.Me- 
ninę dali, koordinavo muz.A 
Stankevičius. Malonu buvo

1465 de Seve

LITAS
MONTREALIO 

LIETUVIŲ KREDITO UNIJA
1475 DE SEVE St. MONTREAL, Que. H4E 2A8 

TEL.: 766-5827; 766-5830 

SKYRIAI: 3907 A ROSEMONT BLVD, 
ir ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA

KASOS VALANDOS
1475 DE SEVE 3907 A ROSEMONT ŠV. KAZIMIERO 

PIRM. ANTR. TREČ. 9:00-3:00 --------------- PARAPIJA ‘

• KETVIRTADIENIAIS 12:00-8:00 4:00-8:00 -----------
PENKTADIENIAIS 10:00-6:00 2:00-6:00 -----------
SEKMADIENIAIS 10:30-12:30 --------------- 10:30-12:30

DUODAME VISUS BANKINIUS
PATARNAVIMUS

AKTYVAS VIRŠ $ 17,000,000. REZERVAS $ 600,000.

DABARTINIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA “LITE”, 
■i, —................. . f ......—'■■■ ii . ......•••••••••••••••••••••••••••••t

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS”
NAMŲ REMONTO VAJUS 
REIKALINGA 15.000 DOLERIŲ,

Visi "NL" skaitytojai ir orgąnizaci jos maloniai pra
šomos prisidėti prie "NL" patalpų remonto!

-MALONUS "NL" SKAITYTOJAI, prašome pasinaudoti 
šia atkarpa ir ją atgal atsiųsti. "NL" adresu:

nešėja- Daiva Piečaityte išgirsti "Gintaro" liaudies Įdomu buvo išgirsti nau- 
pakvietė dr.Henriką Nagį instrumentų grojimą pride- ją, sudėtingą Dainininkų 
tarti pagrindinį žodįįjo kai- rinant prie jo A.Stankevi- Maršą, J.Gaidelio, kurį atli- 
ba buvo atspausdinta "NL"8 čiaus sinteseizerį, linksmai ko Montrealio Lietuvių Cho- 
nr.). Sekė sveikinimai žodžiu ir šviežiai nuteikė Šeštadie- ras, dir.Tev.Milox. Gerai

kad šiemet tų jaunųjų ir tų Parapijos Choras -Alek- 
pačių jauniausių nemažai sandras Stankevičius, Šv.Ka- 
matėsi salėje. zimiero Parapijos Choras-

Siunčiu "NL" prenumeratą ui 198...m........dol.
"NL" namų remonto vajui ...................... dol.

Mr.Mrs.....................    ................................ . ......

ir raštu: Baltic Federation 
Montreal Branch,Latvių or
ganizacijos Tarybos,Estų Są
jungos, Kanados Ukrainiečių 
Komiteto,Lenku Egzilinės 
Vyriausybės atstovo, Vengrų

Tev.Milox ,ir solistas Antanas Adresas ............................................................... ........ ................... .........
Keblys. .......................................................................................................................

KLB Montrealio A-kės
Valdybos p-kas, kaip visuo- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
met, rinktiniu žodžiu vi- •••••••••••••••••••••••••••••

išdėstyta pakaitomis įvairiųMokyklos mokinukai, 
aiškiai ir smagiai dai- mūsų vienetų atlikta progra- 
savo "Du gaidelius", ma. Gražiai ir maloniai už- 

buvo matyti visų baigta visiems sueinant į sce- 
nuo mažiukų iki vete- ną, dainuojant "Lietuva, Br^n 
ainininkus, tuo labiau, gj" jr ję baigiant visiems

nines 
kurie 
navo 
Gražu 
kartų 
ranų dainininkus

REIKALINGA ENCIKLOPEDIJA

Sv. Kazimiero klebonijai trūksta lietuviškos Enciklopedijos;
Jei kas turėtų atliekamą ir sutiktų padovanoti kaip parapijos
MECENATAS arba bent parduoti prieinama kaina, prašomas 

patelefonuoti : 521—9930

siems padėkojo > susumuoda
mas šios dienos reikšmę.

Ne kartą buvo pastebėta 
kad šios salės scena yra ne
tinkama dainavimui nei solis
tams, nei mažesnio ar di
desnio sąstato chorams. 
Teisiog, be mikrofonų dai
nuojant, jau ir viduryje sa
lės sėdint, garsas gaunasi 
pridusintas. Suvedus didesnį 
skaičių scenon- nėra kur 
išsidėstyti. Reikia tikėtis, 
kad nežiūrint patogumo 

šiaip labai malonią 
suvažiuoti-

..............  ... "■......—‘ —n—
GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS!

Dr. J. MALISKA
D. D. S’.

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

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

Dr Philip Stulginski
D. D. S.

Dantų gydytojas - chirurgas 
•806 Centrais, coin comer 45e eve.

Burte 209. 364-4668

Tel: 364-4658

M. CUSSCN R. GENDRON VAISTINĖ

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

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

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 Sb er brook • St. W. Suite 215, 
Montreal , P.(X TEL: 931-4024

NOTARAI

J. BERNOTAS - RŪTA POCAUSKAS
5 Place Ville Marie, Suite 1220 

Montreal, . P.Q. H3B 2G2

Tel.: (514) - 871-1430

TAKSŲ FORMŲ PILDYMAS
GREITAM IR TIKSLIAM PATARNAVIMUI

ICDEIPKITPC I

ROBERT BERNOTAS B.Com.
Tel. darbo : 871-1430

kartu. Po to Lietuvos Him
nas.
Dalyvavo:"Gintaro" Ansamb
lis, vad.Silvija Staškevičienė.. 
Kristina Gustainienė, Milda 
Ruffo, Algis Lapinas; "Pa
vasario" Mergaičių Choras, - 
vad.Ingrid Tark, Mergaičių 
Trio-Milda Ruffo, Montrea- į šią, 
lio Vyrų Oktetas -Aleksand- ir patogią salę 
ras Stankevičius,Aušros Var-/ joje daugiau nedainuosime, d.

RĖMĖJŲ, PRENUMERATĄ ATSIUNTĖ:

P. Šukys, A. Staugaitis, L. Vitienė, M. Mačiukas, Pr. 
Ročys, K. Rašytinis, St. Slapšinskas (už du metus), A. Bu
kaitis; P- Žilėnas, J. Simonaitis, H. Bajalis (už 4 metus ), 
A.Mingėla, St. Umbrasas.

Atsiuntė PRENUMERATĄ ir PRIDĖJO AUKĄ:
Kun. J. Bertašius (už 2 metus) ir $5.
Padovanojo ŠERUS:
Dr. Juozas Senikas - 50, Ant. Šukaitis - 4, J. Kupris-5 .

MAŠINĖLĖS VAJUI - Mamertas Mačiukas - $15.
VISIEMS - nuoširdžiai DĖKOJAME. "NL"
Į “NL” NAMŲ REMONTO VAJŲ ATSILIEPĖ:

Dr. J. Uleckas - $1OO; A. Šukaitis - $IOO; St. Slapšins
kas - $50; B. Vaičaitis - $50; Z. Pulianauskas - $50; Mrs. 
E. Szewzuk - $30; J. Baron -l$25; J. Kęsgailienė - $25; A. 
Gustainis - $20.

NUOŠIRDŽIAUSIAS AČIŪ VISIEMS.

I PORTRAITS 
n » ■ *V» S* I PASSEPORT* COMMERCIAL
rMUI UP Į MARIAOE• WEDDINGS 

STUDIOr 2549 rue SHERBROOKE. E.

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

"NL"

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

APDRAUSTAS

Savininkas : JOHN OSKOW/CZ
3351 Belair St., Montreal, Qua., H2A 2A5 

Telefonas : 721-9496

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

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

• GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE a GYVYBĖ•

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
39O7A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, QUE. Mik 1L7

MONTREAL ENTERPRISES Reg'd.
DRAUDIMO AGENTŪRA

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

TIL. 727-3120Hamy 376 -378 1

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

Komercinio, privataus tarta, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

A g e n 1.0 r o,-* 11UJLJLM.SL-L?45-(2s-

MEMBE* D.N. BALTRUKONIS
' 1MMEUBLES - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavimas 
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

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

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

Tel.: Business: 482 - 0772 Residence: 767-4690

JONAS IR COTE
REALTIES

5159 De Maisoneuve West, 
Montreal , P.Q- H4A 1Z3

VINCAS PIEČAITIS

Nekilnojamo turto patarnavimas Montrealyje

WtcwtfCC'
Kailių Siuvėjas

- Tel 767-6183 dabar pakei stos į : 288-9646

■ > * Didelis pasirinkimas KStavw,»slt«L.• Vasaros laiku saugojimas (storage) 
o Taisau ir remodeliuoju 
o Siuvu ir parduodu

1449 rue St. Alexandra, Suite 500 A —. . sqa A ft 4 ft 
Montreal, P.Q. &H3A 2G6 TOl: Z88-954W

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

B.Com
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